250

Technical Education Journal King Mongkut’s University of Technology North Bangkok
Vol. 7 No. 2 July – December, 2016

การพัฒนาบทเรียนมัลติ มีเดียเพื่อการสาธิ ตการใช้โปรแกรมประยุกต์
เรื่องการผลิ ตสื่อเสียง
อินทิรา รอบรู*้
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิต
สื่อเสียง และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียนและหลังเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียน
์
มัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียง กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ผู้วจิ ยั เลือก
นักศึกษาในสาขาวิชานวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ทีล่ งทะเบียนเรียนในรายวิชา
EDT2401 เสียงและการบันทึกเสียงเพื่อการศึกษา ในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา /2557 ทีล่ งทะเบียนเรียนตามแผนการ
ศึกษาปกติ (Intact Group) จํานวน 29 คน ผลการวิจยั พบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสือ่ เสียงทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับที่
สามารถนํ าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของการวิจยั มีประสิทธิภาพ 80.09/87.20 ซึง่ เป็ นไปตามสมมติฐานที่กําหนดไว้
และ2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองและหลังการทดลองพบว่าของผูเ้ รียนที่
์
เรียนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีค่าเฉลีย่ คะแนน
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเพิม่ ขึน้ (𝑥𝑥̅ = 12.41, SD = 0.62) เมื่อนําคะแนนการวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ของกลุ่ม
์
์
ตัวอย่างมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาค่าความแตกต่างทางสถิตริ ะหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ t-test
Dependent พบว่า ผลผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่าง แตกต่างกัน
์
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ.05 ซึง่ สรุปได้ว่า บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการ
ผลิตสือ่ เสียงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ มีผลทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสูงขึน้
คําสําคัญ: บทเรียนมัลติมเี ดีย การสอนแบบสาธิต
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Development of Multimedia Lesson to Demonstrate the Using of Application
Program on Media Sound Production
Intira Robroo*
Abstract
The purposes of the study were 1) to develop the multimedia lesson to demonstrate the using of
application program on media sound production and 2) to compare achievements before and after learning
through the lesson. The sample used in the study, researcher choses the student of department of innovation
and education technology of Saun Sunandha Rajabhat University who enrolled in course EDT2401 (sound
and recording for education) in first semester year 2014 and enrolled in regular education (intact group) 29
persons. 1) The results of efficacy of multimedia course to demonstrate computer created by researchers
found that multimedia course to demonstrate is effective in the level that can be used according to objective
of the research. 2) The efficacy was 80.09/87.20 that was according to defined hypothesis and achievements
of the sample before and after experiment found that the learners who learned with developed multimedia
lesson to demonstrate had increase average score achievements ( X = 12.41, SD = 0.62). When we brought
achievements of the sample to comparative analysis to determine the statistical differences before and after
experiment by using t-test dependent. The results of achievements were statistically significant difference at
the level .05. In conclusion developed multimedia course to demonstrate the using of application program on
media sound production increased the leaners’ achievements.
Keywords: Multimedia Course, Teaching Demonstration
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1. บทนํา
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่
11 พ.ศ. 2555 –2559 [1] ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในการ
ยกระดับคุ ณภาพและมาตรฐานผู้เรียน โดยมุ่ งพัฒนา
คุ ณภาพการศึกษาทุ กระดับทุ กประเภทเพื่อให้ผู้เรียน
ได้รบั การศึกษาที่ม ีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรี ย นสู ง ขึ้น สามารถเรี ย นรู้ ด้ ว ยตนเอง และ
สามารถดํ ารงชีวิตในสังคมได้อย่ างมีความสุ ข และได้
กํ า หนดกลยุ ท ธ์ แ ละแนวทางการดํ า เนิ น งานพั ฒ นา
กระบวนการจัดการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเสริมทักษะ
พัฒนาผู้เรียนในรู ป แบบที่หลากหลาย โดยมุ่ งเน้ นให้
ผูเ้ รียนมีกระบวนการคิด วิเคราะห์อย่างเป็ นระบบ ส่งเสริม
การผลิตสื่อการเรียนการสอน ตํ าราเรียนที่มีคุ ณภาพ
รวมทัง้ สื่อและตําราเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ทีม่ เี นื้อหาสาระที่
ทันสมัยในทุ กระดับ/ประเภทการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียน
ศึกษาได้ดว้ ยตนเอง ซึง่ มีเป้าหมายให้มกี ารใช้เทคโนโลยี
เพื่อพัฒนาคุณภาพ และประสิทธิภาพการ ศึกษาอย่าง
ทัวถึ
่ ง และทัดเทียมกันทุกเขตพื้นที่การศึกษา ประกอบ
กับสภาพการณ์ปจั จุบนั ทีเ่ ทคโนโลยีสารสนเทศและระบบ
การสื่อ สารโทรคมนาคม มีความเจริญ ก้าวหน้ าอย่ า ง
รวดเร็ว ดังทีช่ วินทร์ [2] ได้ศกึ ษาเรื่องการประเมินความ
ต้องการจําเป็ นในการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์เพื่อการ
จัดการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
พบว่า เป็ นสมาชิกเครือข่ายสังคมออนไลน์ ทงั ้ หมด คิด
เป็ นร้ อ ยละ 100 ขณะเดี ย วกั น กระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้กําหนดพันธกิจในข้อทีส่ าม
และสี่ ที่จะพัฒนาและนํ าเทคโนโลยีสารสนเทศมาสร้าง
รายได้และพัฒนาคุณภาพชีวติ และส่งเสริมสังคมไทยไปสู่
สังคมฐานความรู้ (Knowledge-based Society)
การจัดการเรียนรู้ ควรคํานึงถึงผูเ้ รียนเป็ นสําคัญ โดย
การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนการสอน สาระความรู้ และ
สือ่ การเรียนการสอนทีห่ ลากหลาย เน้นให้ผูเ้ รียนได้เรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง และการที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนอย่างแท้จริง จําเป็ นอย่างยิง่ ทีผ่ เู้ รียนจะต้อง
มีการฝึกฝนทักษะควบคู่กบั การเรียนในเชิงทฤษฎีและเชิง
ปฏิบตั ิ โดยการลงมือปฏิบตั จิ ริงเพื่อให้เกิดทักษะและความ
ชํานาญ ซึ่งการเรียนในลักษณะดังกล่าวจําเป็ นที่จะต้อง
อาศัยเวลาและความพร้อมในการเรียนรู้ของผูเ้ รียนแต่ละ
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บุคคล ดังนี้การที่จะให้ได้วิธีการเรียนการสอนที่เกิดผล
สูงสุดก็คือการดึงเอาความสามารถของระบบเครือข่าย
อินเทอร์เน็ตมาประยุกต์ใช้กบั การสอนเพื่อการฝึ กปฏิบตั ิ
ในรูปแบบวิธกี ารสอนแบบสาธิต (Demonstration Method)
เพื่อให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการทบทวนและทําซํ้า เพื่อทําให้
ผู้เรียนเกิดทักษะ ความชํ านาญ ซึ่งเป็ นการพัฒนาตัวเองทัง้
ทางด้าน Cognitive Domain และ Psychomotor Domain ซึ่ง
แนวโน้ มในอนาคตของการศึกษานัน้ จะมุ่งเน้นในรูปแบบที่เป็ น
การเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ผู้เรียนมีแหล่งที่จะแสวงหาหรือ
ค้ น คว้ า หาความรู้ ม ากมาย [3] ตามสภาพการณ์ ข องสัง คม
ปจั จุบนั ทีม่ ลี กั ษณะเป็ นสังคมเทคโนโลยี (Technology Society)
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนมัลติ
มีเดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิต
สื่อเสียง ที่สอดคล้องกับความก้าวหน้ าของเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสือ่ สารในบริบทของสังคมแห่งการเรียนรู้
เพื่อเป็ นการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการ
วางแผนการเรียนรูข้ องตนเอง ซึง่ เป็ นการเสริมสร้างทักษะ
ในการแสวงหาความรูด้ ว้ ยตนเอง ซึง่ เป็ นแนวทางทีจ่ ะทํา
ให้เกิดการเรียนรูแ้ บบยังยื
่ น และต่อเนื่องตลอดชีวติ (Live
Long Learning) และเพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะ
ออกไปทํางานในสภาพแวดล้อมจริงในอาชีพนักนวัตกรรม
เทคโนโลยีทางการศึกษาต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสือ่ เสียงให้มปี ระสิทธิภาพ
80/80
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนก่อนเรียน
์
และหลังเรียนของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อ
การสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสือ่ เสียง
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1 บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เรื่องการผลิตสือ่ เสียงมีประสิทธิภาพ 80/80
3.2 ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มทดลองที่เรียน
์
ด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียที่พฒ
ั นาขึน้ หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ
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4. อุปกรณ์และวิ ธีการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ั ย ครั ้ง นี้ เ ป็ นนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา และกลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ใน
การหาประสิทธิภาพ บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการ
ใช้โปรแกรมประยุ กต์เรื่องการผลิตสื่อเสียง เลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) คือ นักศึกษาสาขาวิชา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
สวนสุ นั นทา ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา EDT2401
เสียงและการบันทึกเสียงเพื่อการศึกษา (Sound and
Recording for Education) ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา
2557 ซึง่ กลุ่มนักศึกษาชัน้ ปี ท่ี 3 ตามแผนการศึกษาปกติ
(Intact Group) จํานวน 29 คน
4.2 เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั มีดงั นี้
4.3.1 บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้
โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียงนํ าเสนอบทเรียน
มัลติมีเดียบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ ตบน URL http://www.
teacher.ssru.ac.th/intira_ro/ โดยใช้เนื้อหาวิชาเสียงและการ
บันทึกเสียง (Sound and Recording for Education) รหัส
วิชา EDT2401 สําหรับนักศึกษาสาขาวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีการศึกษา ตามหลักสูตรครุ ศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ซึง่ มีทงั ้ หมด 4 บทเรียน
ดังนี้ การบันทึกเสียงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การแยก
เสียงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป Adobe Audition CS6การใส่
Effect เสียง และการสาธิตการทํา สปอตโฆษณา
4.3.2 ประเมินความเหมาะสมของเนื้ อหาของ
บทเรียน ประกอบด้วยเรื่อง การบันทึกเสียง การแยกเสียง
การใส่ Effect เสียง และการทํ าสปอตโฆษณาด้วย
โปรแกรม Adobe Audition CS6
4.3.3 แบบประเมินความสอดคล้องของบทเรียน
มัลติมเี ดียเพื่อการสาธิต การใช้โปรแกรมประยุกต์
4.3.4 แบบวัดผลสัม ฤทธิท์ างการเรียนของผู้
เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสาธิตเป็ น
แบบปรนัย (Multiple Choice) 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ข้อ
มีค่าดัชนีความยากง่าย (r) มีค่าเท่ากับ 0.39 และค่า
อํานาจจําแนก (p) มีค่าเท่ากับ 0.57 และมีค่าความเชื่อมัน่
ตามสูตร KR-20 อยู่ท่ี 0.99
4.3 การพัฒนาเครื่องมือวิจยั และการประเมิน
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4.3.1 การประเมินความสอดคล้องของเนื้อหา
วิชาที่นํามาใช้ในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการ
สาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียงคือ
เนื้อหาวิชาเสียงและการบันทึกเสียง สาขาวิชานวัตกรรม
และเทคโนโลยีการศึกษา มีทงั ้ หมด 4 บทเรียนดังนี้ การ
บันทึกเสียงด้วยโปรแกรมสําเร็จรูป การแยกเสียงด้วย
โปรแกรมสําเร็จรูป การใส่ Effect เสียง และการทําสปอต
โฆษณา
4.3.2 การประเมินความสอดคล้องของบทเรียน
มัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์ฯ ผูว้ จิ ยั
ได้สรุปผลการประเมินของผูเ้ ชีย่ วชาญจํานวน 5 ท่าน
4.3.3 การหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมเี ดีย
เพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อ
เสีย งที่ ผู้ วิ จ ัย พัฒ นาขึ้ น โดยให้ นั ก ศึ ก ษาที่ เ ป็ น กลุ่ ม
ตั ว อย่ า งได้ เ ข้ า ไปศึ ก ษาและดํ า เนิ น การเรี ย น เพื่ อ
ดําเนินการหาประสิทธิภาพ ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ทดลองกับ ผู้ เ รีย นจํ า นวน 3 คน เพื่ อ
ทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น โดยการสังเกต สัมภาษณ์
ผูเ้ รียน
ครัง้ ที่ 2 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10 คน
โดยให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดลองเรียนในแต่ละเนื้อหา
และผู้วิจ ัยสังเกต และสัมภาษณ์ เพื่อนํ าข้อมูลที่ได้มา
ปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติม
ครัง้ ที่ 3 ทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 29 คน
โดยทีใ่ ห้นกั ศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างเรียนในแต่ละบทเรียนแล้วจึงทําแบบทดสอบ
และเมื่อเรียนจบทุกบทเรียนแล้วจึงให้ทาํ แบบทดสอบหลัง
เรียน เพื่อนําผลมาหาค่าเฉลีย่ ของคะแนนระหว่าเรียนและ
หลังเรียน
4.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล
การวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน โดยให้กลุ่มตัวอย่าง
์
จํานวน 29 คนทําแบบทดสอบก่อนแล้วทดลองเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิต และเมื่อสิน้ สุดการเรียน
จึงทําแบบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียนเพื่อนํ าผลที่ได้มา
เปรียบเทียบ
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5. ผลการวิ จยั
5.1 ผลการประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาวิชาที่
นํ ามาใช้ในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสาธิต
การใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียง ผู้วจิ ยั ได้
นําผลสรุปจากผู้เชี่ยวชาญจํานวน 5 ท่าน ที่ได้ประเมิน
ความสอดคล้องของเนื้อหาที่นํามาใช้ในการทดลอง ซึ่ง
ปรากฏผลในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของเนื้อหาวิชา
ระดับความสอดคล้อง
รายการ
เนื้ อหาวิ ชาที่ใช้
ความยากง่ายเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
มีความถูกต้องตามหลักวิชา
เนื้อหาเป็นเรือ่ งเดียวกันมีความสมบูรณ์
จบในตัวเอง
เนื้อหามีความกว้างลึกเหมาะสมไม่ยาว
หรือสัน้ เกินไป
เนื้อหามีความทันสมัย
เนื้อหามีความน่าเชือ่ ถืออ้างอิงแหล่งทีม่ า
ผลรวม
ด้านวัตถุประสงค์ของบทเรียน
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมทีส่ ามารถ
วัดผลได้
วัตถุประสงค์สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย
วัตถุประสงค์ครอบคลุมเนื้อหาและชัดเจน
ผลรวม
ด้านการใช้ภาษา
สือ่ ความหมายได้ชดั เจนเหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย
เป็นภาษาทีส่ ุภาพไม่ใช่ภาษาเฉพาะกลุ่ม
ใช้ภาษาถูกต้องทัง้ ตัวสะกดและไวยากรณ์
ผลรวม
ด้านการทดสอบ/ประเมิ นผล
แบบทดสอบครอบคลุมจุดประสงค์และ
เนื้อหาวิชา
รูปแบบการทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
การทดสอบทุกบทเรียน (หลังเรียน)
การวัดผลสัมฤทธิปลายภาค
์
ผลรวม
ผลรวมในทุกด้าน
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ค่าความ
ความหมาย
สอดคล้อง

1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง
1.00 สอดคล้อง
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

จากตารางที่ 1 แสดงว่ า ความเห็น เกี่ย วกับ ความ
สอดคล้องของของเนื้อหาวิชาทีน่ ํามาใช้ในการทดลองสอน
ด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรม
ประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียง ในภาพรวมมีเหมาะสม
(IOC = 1.00) ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้มคี วามเห็นว่าเหมาะสม
ทัง้ ด้านวัตถุประสงค์ของบทเรียน ด้านการใช้ภาษา และ
ด้านการทดสอบ/ประเมินผล ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม
5.2 ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการ
สาธิตการใช้โปรแกรมประยุ กต์ นํ าเสนอเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่ วนที่ 1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญที่ม ีต่ อบทเรียน
มัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์ และส่วน
ที่ 2 ทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมเี ดีย ดังนี้
ส่วนที่ 1 การประเมินความสอดคล้องของบทเรียน
มัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์ฯ ผู้วจิ ยั
ได้ สรุ ปผลการประเมินความคิดเห็น ของผู้ เชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ท่าน ดังตารางที่ 2 ต่อไปนี้
ตารางที่ 2 ความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อ
การสาธิต
รายการ

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

ด้านการเข้าถึงบทเรียน
ความง่ายและสะดวกในการใช้งาน
คําแนะนําการเรียนในส่วนของการเรียน
ด้วยสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ผลรวม
ด้านการออกแบบหน้ าจอ
การออกแบบเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รียน
วัตถุประสงค์การเรียนมีความชัดเจน
การออกแบบการเรียนด้วยสือ่
อิเล็กทรอนิกส์มคี วามน่ าสนใจ
การออกแบบกราฟิ ก สี
การนําเสนอตัวอักษรบนหน้าจอ
ผลรวม
ด้านการใช้เสี ยง
ระดับเสียงทีใ่ ช้ในการอธิบายบทเรียน
ความชัดเจนของนํ้าเสียงในการอธิบาย
ผลรวม
ผลรวมในทุกด้าน

ระดับความสอดคล้อง
ค่าความ ความหมาย
สอดคล้อง

0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง

0.90

สอดคล้อง

0.80
1.00

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

1.00
1.00
1.00
0.96
0.80
1.00
0.90
0.92

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง

สอดคล้อง
สอดคล้อง
สอดคล้อง
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จากตารางที่ 2 แสดงความสอดคล้องของบทเรียน
มัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่อง
การผลิตสื่อเสียงโดยรวมมีความสอดคล้อง (IOC =
0.92) ซึ่งด้านที่ม ีความสอดคล้องสูง ที่สุด คือ ด้านการ
ออกแบบหน้าจอ (IOC = 0.96) รองลงมาได้แก่ และ
ด้านการใช้เสียง (IOC = 0.92) และด้านการเข้าถึง
บทเรียน (IOC = 0.90) ตามลําดับ
ส่วนที่ 2 การทดสอบหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติ
มีเดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิต
สื่อเสียง โดยให้นักศึกษาทีเ่ ป็ นกลุ่มตัวอย่างได้เข้าไป
ศึกษาและดําเนินการเรียน เพื่อดําเนินการหาประสิทธิภาพ
ดังนี้
ครัง้ ที่ 1 ทําการทดลองกับผูเ้ รียนจํานวน 3 คน เพื่อ
ทดสอบประสิทธิภาพเบือ้ งต้น โดยการสังเกต สัมภาษณ์
ผู้เรียน ผลการทดลองที่ได้ ผู้วิจยั ได้ปรับปรุงแก้ไขใน
เรื่องการออกสียง “ร ล” ของผูบ้ รรยาย และการเว้นระยะ
ข้อความทีบ่ รรยาย เพื่อให้มคี วามสอดคล้องขึน้ ตามคํา
แนะนํา
ครัง้ ที่ 2 ทําการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจํานวน 10
คน เพื่อทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนมัล ติม ีเ ดีย เพื่อ
การสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์ทพ่ี ฒ
ั นาขึน้ โดยทีใ่ ห้
นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทดลองเรียนในแต่ละเนื้อหา และ
ผูว้ จิ ยั สังเกต และสัมภาษณ์ เพื่อนําข้อมูลทีไ่ ด้มาปรับปรุง
แก้ไขเพิม่ เติมในส่วนของคําแนะนํ าในบทเรียนมัลติมเี ดีย
เพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถเข้าใจกระบวนการเรียนบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อ
การสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์ดว้ ยตนเอง
ครัง้ ที่ 3 ทําการทดลองกับผู้เรียนจํานวน 29 คน
เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตที่
พัฒนาขึน้ โดยให้กลุ่มตัวอย่างเรียนแต่ละบทเรียนแล้ว
จึ ง ทํ า แบบทดสอบ และเมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเรี ย นจบทุ ก
บทเรียนแล้วให้นักศึกษาทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อ
นํ าผลมาหาค่าเฉลี่ยของคะแนนระหว่างเรียนและหลัง
เรียน ผลการวิเ คราะห์ป ระสิทธิภาพของสื่อ การเรีย น
อิเล็กทรอนิกส์ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 ตารางผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้
โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสือ่ เสียง
ผลคะแนนเฉลีย่
ผลคะแนนเฉลีย่
ระหว่างเรียน
หลังเรียน
จํานวน
จํานวน
E1
E2
นักศึกษา
นักศึกษา
29
80.09
29
87.20

ประสิทธิภาพ
E1/E2
80.09/87.20

จากตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์
เรื่องการผลิตสื่อเสียงมีประสิทธิภาพ = 80.09/87.20
แสดงว่าบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตมีประสิทธิภาพ
อยู่ในระดับที่สามารถนํ าไปใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจ ัย และเป็ น ไปตามสมมติฐ านที่กํา หนดไว้คือ มี
ประสิทธิภาพ = 80/80
ผลการทดสอบประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
กลุ่มตัวอย่างก่อนทดลองและหลังการทดลองของผูเ้ รียน
ที่เ รีย นด้ ว ยบทเรีย นมัล ติมีเ ดีย เพื่อ การสาธิต การใช้
โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสีย งเมื่อวิเคราะห์
ทางสถิตแิ ล้วมีผลตามตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าคะแนนการทดสอบ
ประเมินผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน
์
กลุ่ม
ตัวอย่าง

ก่อน
การทดลอง
SD
𝑥𝑥̅

หลัง
การทดลอง
SD
𝑥𝑥̅

ผลต่าง
𝑥𝑥̅

SD

ผลสัมฤทธิ ์
22.59 5.32 35.00 4.70 12.41 0.62
ทางการเรียน

จากตารางที่ 4 แสดงว่าผลต่างของค่าเฉลี่ยของ
คะแนนการวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของกลุ่มตัวอย่าง
์
มีคะแนนเพิม่ ขึน้ โดยมีค่าเฉลีย่ คะแนนผลสัมฤทธิ ์ทาง
การเรียนเพิม่ ขึน้ (𝑥𝑥̅ = 12.41, SD = 0.62)
เมื่อนํ าคะแนนการวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ของ
กลุ่ มตัวอย่ างมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาค่ าความ
แตกต่างทางสถิตริ ะหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้ t-test Dependent ปรากฏผล ดังตารางที่ 5
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน
คะแนน
SD
t
Sig.
𝑥𝑥̅

ก่อนเรียน
หลังเรียน

22.59
35.00

5.32
4.70

6.82

0.00*

* นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นว่า ผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทร่ี ะดับ.
05 ซึง่ สรุปได้ว่า บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้
โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียงทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นี้ มี
ผลทําให้ผเู้ รียนมีผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนสูงขึน้
์
6. สรุป
6.1 การพัฒนาบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียง ผูเ้ ชีย่ วชาญได้
มีความเห็นว่าความเห็นเกีย่ วกับความสอดคล้องของของ
เนื้อหาวิชาทีน่ ํามาใช้ในการทดลองสอนด้วยบทเรียนมัลติ
มีเดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิต
สื่อเสียง ในภาพรวมมีเหมาะสม (ค่า IOC = 1.00) ซึง่ ผู้
เชี่ยวชาญได้มคี วามเห็นว่าเหมาะสมทัง้ ด้านวัตถุประสงค์
ของบทเรียน ด้านการใช้ภาษา และด้านการทดสอบ/
ประเมินผล ซึง่ อยู่ในเกณฑ์ทเ่ี หมาะสม ส่วนความสอดคล้อง
ของบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรม
ประยุกต์ กลุ่มผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นว่ามีเรื่องการผลิตสื่อ
เสียงโดยรวมมีความสอดคล้อง (ค่า IOC = 0.92) ซึ่งผู้
เชี่ยวชาญได้มคี วามเห็นว่าเหมาะสมในทุกด้าน ด้านที่มี
ความสอดคล้องสูงทีส่ ุดคือ ด้านการออกแบบหน้าจอ (ค่า
IOC = 0.96) รองลงมาได้แก่ และด้านการใช้เสียง (ค่า
IOC = 0.92) และด้านการเข้าถึงบทเรียน (ค่า IOC =
0.90) ตามลําดับ และผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของ
บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์
เรื่องการผลิตสื่อเสียงทีผ่ วู้ จิ ยั สร้างขึน้ บทเรียนมัลติมเี ดีย
เพื่อการสาธิตมีประสิทธิภาพอยู่ในระดับทีส่ ามารถนํ าไป
ใช้ได้ตามวัตถุ ประสงค์ของการวิจ ัย มีประสิทธิภาพ =
80.09/87.20 ซึ่ ง เป็ น ไปตามสมมติ ฐ านที่กํ า หนดไว้ =
80/80
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6.2 ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของ
์
กลุ่มตัวอย่างจํานวน 29 คน ก่อนทดลองและหลังการ
ทดลองของผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการ
สาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียงเมื่อ
วิเคราะห์ทางสถิตแิ ล้วมีผลคะแนนเพิม่ ขึน้ โดย มีค่าเฉลีย่
คะแนนผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนเพิม่ ขึน้ (𝑥𝑥̅ = 12.41 SD=
์
0.62) เมื่อนําคะแนนการวัดผลสัมฤทธิทางการเรี
ยน ของ
์
กลุ่ มตัวอย่ างมาวิเคราะห์เปรียบเทียบเพื่อหาค่ าความ
แตกต่างทางสถิตริ ะหว่างคะแนนก่อนและหลังการทดลอง
โดยใช้ t-test Dependent ปรากฏผลผลสัมฤทธิทางการ
์
เรียนของทางการเรียนก่อนและหลังการทดลองของกลุ่ม
ตัวอย่าง แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05
7. อภิ ปรายผล สามารถนํามาอภิปรายผลได้ดงั ต่อไปนี้
7.1 การพัฒนาบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสือ่ เสียงทีผ่ วู้ จิ ยั ได้พฒ
ั นา
ขึน้ ประกอบด้วยหลักการแนวคิดและทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
กับการการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่บ ัญญัติไว้ใน พรบ. การ
ศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตราที่ 4, 8 (1), 15, 24, 25,
66 [4] ซึง่ ได้กําหนดไว้ในแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.
2545-2559) [5] และแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร (ฉบับที่ 2) ของประเทศไทย พ.ศ. 2545-2559
[6] ส่วนในเชิงหลักการและแนวคิดและทฤษฎีทางการ
ศึกษาทีน่ ํามาเป็ นข้อมูลเพื่อใช้เป็ นแนวทางในการพัฒนา
บทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์
เรื่องการผลิตสื่อเสียงได้แก่ การเรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แบบมัลติมเี ดีย [7] และ [8] ทีใ่ ห้ความสําคัญต่อการใช้ส่อื
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อการพัฒนาทักษะที่สามารถเรียนรู้ซ้ํา
หรือทบทวนขัน้ ตอนการปฏิบตั งิ านและการส่งมอบเนื้อหา
ผ่ านทางอุ ปกรณ์ อิเล็กทรอนิ กส์ เปิ ดโอกาสให้ผู้เรียน
สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
และสนับสนุ นการแสวงหาข้อมูลความรูท้ ่หี ลากหลาย ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการวิจยั ของ Collins-Brown [9] ที่ได้
ทํ า การศึก ษาเรื่อ ง ลัก ษณะของบทเรียนออนไลน์ ท่ีมี
ประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากกว่าการเรียน
แบบดัง้ เดิ ม พบว่ า การเรี ย นแบบที่ เ น้ น ผู้ เ รี ย นเป็ น
ศูนย์กลางมีส่วนสนับสนุ นการเรียนแบบออนไลน์ ให้ม ี
ประสิ ท ธิ ภ าพและประสบความสํ า เร็ จ ซึ่ ง บทเรี ย น
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 7 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม – ธั น วาคม 2559

มัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการ
ผลิตสื่อ เสียง ผู้เชี่ย วชาญได้ม ีความเห็นว่ าความเห็น
เกีย่ วกับความสอดคล้องของของเนื้อหาวิชาทีน่ ํ ามาใช้ใน
การทดลองสอนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตการ
ใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อเสียง ในภาพรวมมี
เหมาะสม (ค่า IOC = 1.00) ซึง่ สื่อทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นับได้ว่า
เป็ นแหล่งการเรียนรู้ (Resources) ทีเ่ ป็ นสื่อการสอน ทีม่ ี
ความสอดคล้องกับระดับความรูค้ วามสามารถของผูเ้ รียน
และความสอดคล้องกับวัตถุ ประสงค์ในการเรียนรู้ และ
กิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้มกี ารฝึ ก
ปฏิบตั ิ ด้วยความสะดวกในการใช้ส่อื นัน้ เพื่อมุ่งหวังให้
การเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค์ในการฝึ กปฏิบตั ิ
ตามความสามารถของแต่ละบุคคลเป็ นการเน้นการจัดให้
ผู้ เ รีย นเป็ น ศู น ย์ ก ลางในการเรีย นรู้ ตามแนวคิด ของ
Brown, James W., Lewis, Richard B and Harcleroad,
Fred F [10] ส่วนการสอนแบบสาธิต (Demonstration)
ผูว้ จิ ยั ได้จดั การเรียนการสอนตามแนวคิดของ Curry and
Silvius [11] และที่ National Institute for Skill
Development [12] ได้อธิบายไว้ว่าเป็ นการสอนที่
เหมาะสมกับการสอนทีต่ ้องใช้ประสาทสัมผัส ทีม่ ลี กั ษณะ
การปฏิบตั ิท่เี ป็ นขัน้ ตอน แต่ การสอนแบบสาธิตไม่ควร
เกิน 25 นาที และการสอนใช้การสาธิตเพื่อทักษะของ
ผู้เรียน โดยการสอนแบบบรรยายเกี่ยวกับทฤษฎีและ
หลักการในเรื่องเสียงและการบันทึกเสียง และให้ผู้เรียน
เรียนรูก้ ารใช้โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการผลิตสื่อเสียงผ่าน
บทเรียนมัลติมีเดียแบบสาธิตด้วยตนเอง
และเมื่อ
พิจารณาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของกลุ่มตัวอย่างก่อน
ทดลองและหลังการทดลองเรียนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดีย
เพื่อการสาธิตการใช้โปรแกรมประยุกต์เรื่องการผลิตสื่อ
เสียงเมื่อวิเคราะห์ทางสถิติแล้ว และนํ าคะแนนการวัดผล
สัม ฤทธิท์ างการเรีย น ของกลุ่ ม ตัว อย่ า งมาวิเ คราะห์
เปรียบเทียบเพื่อหาค่ าความแตกต่ างทางสถิติระหว่ าง
คะแนนก่อนและหลังการทดลอง โดยใช้ t-test Dependent
พบว่าผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนของทางการเรียนก่อนและ
์
หลังการทดลองของกลุ่ มตัวอย่ าง แตกต่ างกันอย่ างมี
นัยสําคัญทางสถิตทิ ่รี ะดับ.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจยั
ของจารุวสั [13] ได้ศกึ ษาเรื่อง การพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบสาธิตร่วมกับบทเรียนบนเครื่องช่วย
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งานส่วนบุ คคลแบบดิจิทลั (PDA) ผลการวิจ ัยพบว่ า
ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
์
นัยสําคัญทางสถิติ
7.2 ผลจากสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ เพื่อศึกษา
การเรียนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิตพิจารณา
ในช่วงการจัดกิจกรรมการสอน สังเกตเห็นว่าผูเ้ รียนมีการ
ปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อนน้อย ส่วนในด้านความพร้อมในการ
นํ าเสนอผลงาน ผู้เรียนมีความพร้อมมากโดยได้แสดง
ความภาคภูมใิ จในงานที่นําเสนอ เนื่องจากได้สร้างสรรค์
ผลงานได้ทนั ตามกําหนดเวลาและทํางานด้วยตนเอง และ
ในกระบวนการเรีย นที่เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้ เ รีย นได้ มีก าร
อภิปรายในชัน้ เรียนนัน้ ผู้เรียนมีการปฏิสมั พันธ์กนั ซึ่งมี
ส่วนช่วยสนับสนุนให้ผเู้ รียนผูกพันกับเนื้อหาบทเรียนมาก
ขึน้ [14] และเมื่อสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รียน ในช่วงการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อ
การสาธิตทําให้ทราบว่าผูเ้ รียนมีการปฏิสมั พันธ์กบั ผูส้ อน
มากกว่าการเรียนในชัน้ เรียนแบบบรรยาย เมื่อพิจารณา
ผู้เรียนเป็ นรายบุคคลพบว่า ผู้เรียนที่มปี ฏิสมั พันธ์ในชัน้
เรียนน้อยจะเข้าใช้ส่อื สังคมออนไลน์ (Social Networking)
เพื่อขอคําแนะนําจากผู้สอนในเรื่องการสร้างสรรค์ผลงาน
เมื่อผูส้ อนให้คาํ แนะนําผ่านสือ่ สังคมออนไลน์ไปก็สามารถ
แสวงหาความรูเ้ พิม่ เติมและฝึ กปฏิบตั ติ ามได้ ถึงแม้ว่าจะ
เป็ น ในเรื่ อ งที่ย ากและไม่ เ คยเรี ย นมาก่ อ นก็ต าม ซึ่ ง
สอดคล้องกับที่ Driscoll [8] ได้อธิบายถึงความสําคัญของ
การปฏิสมั พันธ์ท่ีเกิดขึ้นในการเรียนอิเล็กทรอนิ กส์ว่ า
สามารถช่วยสนับสนุ นให้ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นเพื่อ
สะท้อนความรู้ความสามารถ (Encourage Reflection)
และการที่ผู้สอนให้ความสําคัญต่ อการตอบคําถามของ
ผูเ้ รียนในรูปแบบของการระดมสมองเพื่อแก้ปญั หาตามที่
ผูเ้ รียนกําหนดขึน้ เอง จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ผเู้ รียน
มีความตัง้ ใจในการเรียนรู้ (Direct Attention) ได้อกี ทาง
หนึ่งด้วย จากผลการสังเกตดังกล่าวทําให้เข้าใจว่าการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนควรจัดให้มกี จิ กรรมการเรียน
การสอนทีห่ ลากหลายวิธมี าประยุกต์ให้เหมาะสมกับความ
เปลี่ย นแปลงของสัง คมการเรี ย นรู้ ท่ีเ ปลี่ ย นแปลงไป
เพื่อให้ผู้เรียนได้พ ัฒนาศักยภาพของผู้เรียน เพื่อเป็ น
พืน้ ฐานในการเรียนรูต้ ลอดชีวติ ต่อไป
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8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ควรวิจยั และพัฒนาการช่วยเหลือผูเ้ รียน ใน
กระบวนการเรียนรูด้ ว้ ยบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการสาธิต
โดยเพิม่ กลยุทธ์ในการฝึกปฏิบตั ิ เพื่อให้เกิดการเรียนรูท้ ่ี
มีประสิทธิภาพ
8.2 ควรวิจยั และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่
ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบทเรียนมัลติมเี ดียเพื่อการ
สาธิตเพื่อรองรับกับความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สารสนเทศ
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