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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch
2) เพื่อหาความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch 3) เพื่อศึกษาดัชนี
ประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch และ 4) สอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ
ตาบลสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย คือ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน สถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผล
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch จานวน 16
องค์ประกอบ 2) บทเรียนมัลติมีเดีย มีความเหมาะสมโดยรวมอยู่ในระดับมาก 3) ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย มี
ความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง (0.59) คิดเป็นร้อยละ 59% และ 4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียน
การสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
คาสาคัญ: บทเรียนมัลติมีเดีย,การสร้างภาพเคลื่อนไหว, โปรแกรม Scratch

ABSTRACT
The purposes of the research were 1) to development online learning the creating 3D virtual reality with
pixLive player application for mathayomsuksa 6. 2) to evaluate of development Online learning the creating 3D
virtual reality with pixLive player application for mathayomsuksa 6. 3) to study the effectiveness index of online
learning the creating 3D virtual reality with pixLive player application for mathayomsuksa 6. 4) to study the
learning retention of the students who learning with of development online learning the creating 3D virtual reality
with pixLive player application for mathayomsuksa 6. The samples subjects were 30 mathayomsuksa 6 room 1 at
Phungdaetwittayakarn School, phungdaet district, mukdahan province. They were selected by cluster. For
mathayomsuksa 6, an evaluation form of the lesson, an achievement test and a questionnaire on satisfaction
towards of online learning computer instruction. The research statistics used were percentage, mean, standard
deviation and effectiveness index.
The research findings showed that the 1) The development of online learning the creating 3D virtual
reality with pixLive player application for mathayomsuksa 6. has components by instructional model emphasiging
on motor shills for vocational teachers (NuanchitChoowaheratipong) operant conditioning Theory, 2) The result
showed that the quality of Online learning the creating 3D virtual reality with pixLive player application for
mathayomsuksa 6. was in the high level. 3) The effectiveness index of Lessons Online learning the creating 3D
virtual reality with pixLive player application for mathayomsuksa 6. With the advancement of high learning (0.72),
72%. And 4) The satisfaction of student for using of online learning the creating 3D virtual reality with pixLive
player application for mathayomsuksa 6. Was in the , the high level
Keywords: The Development, Animation, Scratch
Technology and Innovation Management | 1

การประชุมวิชาการระดับชาติการจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม ครั้งที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม | จังหวัดมหาสารคาม | ประเทศไทย | 2-3 มีนาคม 2560

บทนา
ในปัจ จุบันเทคโนโลยีส ารสนเทศได้เข้ ามามี บทบาทในการพั ฒนาในเกือ บทุกๆ ด้า นไม่ว่ าจะในด้านธุรกิจ ด้า น
สาธารณสุขการทหารและความมั่นคง ด้านโทรคมนาคมและการสื่อสาร ดังจะเห็นได้ว่าหน่วยงานธุรกิจส่วนใหญ่จาเป็นต้องใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือสาคัญในการบริหารการจัดการในองค์กรอีกทั้งเพิ่มระดับความสาคัญมากขึ้นในแต่ละปีมี
การจัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งไว้เพื่อการจัดการข้อมูลสารสนเทศเป็นการเฉพาะมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อวางกลยุทธ์
หาความได้เปรียบในตลาดโดยรวม อีกทั้งยั งเป็นเครื่องมือสาคัญในการจัดการเพื่อเพิ่มผลผลิตรวมถึงใช้เ ป็นช่องทาง สาหรับ
เผยแพร่สารสนเทศขององค์กรมากขึ้นด้วยในส่วนของการศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็มีบทบาทหน้าที่สาคัญในส่วนของการ
เป็นทั้งเครื่องมือหลักและเครื่องมือสนับสนุนที่ต้องการจัดหาและนามาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้เป็นไปตามการลักษณะ
การศึกษา ตามเจตนารมณ์พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงต้องมีการเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับ
เทคโนโลยี ใ หม่ ๆ ในหลั ก สู ต รการเรี ย นการสอน และปรั บ ปรุ งให้ ทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงเทคโนโลยี (พระราชบั ญ ญั ติ
กระทรวงศึกษาธิการ 2542 .18-19: )
จากที่ผู้ศึกษาได้ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 1 ในภาคเรียนที่ 2/2559 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ และได้สอบถาม ครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสมเทศและการสื่อสาร เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วย
โปรแกรม Scratch สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 พบว่า การสอนเรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่จะใช้การบรรยาย
ประกอบการสาธิต เนื้อหาการเรียนเกี่ยวกับการเคลื่อนที่ แทรกเสียง แทรกรูปภาพเพิ่มเติม ทาให้นักเรียนบางส่วนเกิดความ
เบื่อหน่าย ขาดสมาธิ ไม่ตั้งใจเรียนและไม่ปฏิบัติตาม(พัลลพ ชัยประโคม2559 : สัมภาษณ์)
บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย เป็ น บทเรี ย นที่ น าเสนอเนื้ อ หาที่ มี ข้ อ ความ ภาพนิ่ ง ภาพเคลื่ อ นไหว วิ ดี โ อ เสี ย ง รวมถึ ง
ความสามารถในการปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ซึ่งจะทาให้เกิดความสนใจในการศึกษาเนื้อหา ผู้วิจัยได้ออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย
ตามกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP ที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดความรู้และสร้างชิ้นงานด้วยตนเอง เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กับ
สื่อ เพื่อสร้างแรงจูงใจ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาสาระนั้นอย่างมีความหมาย ประกอบกับการนาเสนอโปรแกรม
Adobe Captivate 8 มาใช้เป็นโปรแกรมสร้างผังมัลติมีเดียที่สามารถโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างดี
ผู้ศึกษาได้ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ใช้กระบวนการเรียนรู้แบบ MIAP คือ 1) ขั้นสนใจปัญหา
M (Motivation) 2) ขั้นศึกษาข้อมูล I (Information) 3) ขั้นนาไปใช้ A (Application) 4) ขั้นประเมินผลสาเร็จ
P (Progress) เพื่อให้ได้เรียนรู้บรรลุผลวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่กาหนด (มนต์ชัย เทียนทอง.2551: 174 - 176)
จากสภาพปั ญ หาและการศึ ก ษาเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งจึ ง สนใจพั ฒ นาสื่ อ บทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ ง การสร้ า ง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยนากระบวนการเรียนรู้แบบ เพื่อให้ได้เรียนรู้
บรรลุ ผ ลวั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารเรี ย นรู้ ที่ ก าหนดและสามารถคิ ด แก้ ไ ขปั ญ หาและน าความรู้ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นการเรี ย นให้ มี
ประสิทธิภาพ
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratchสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
1.2 เพื่อประเมินความเหมาะสมบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratchสาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratchสาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
1.4 เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่องการสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratchสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 กระบวนการเรียนรู้แบบMIAP
(มนต์ชัย เทียนทอง. 2554 :174-176) ได้กล่าวไว้ว่าการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่ทาให้
บุคคลสามารถเรียนรู้ขึ้นได้ตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนที่กาหนดไว้ ส่วนการเรียนรู้ คือการที่บุคคลสามารถกระทาอย่างหนึ่ง
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อย่างใดได้โดยที่บุคคลนั้นไม่เคยทามาก่อน การเรียนรู้จึงเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนโดยยึดหลักประสบการณ์ของผู้เรียน การ
เรียนการสอนจาแนกออกเป็น 4 ขั้น ดังนี้ 1) ขั้นสนใจปัญหา (M : Motivation) เป็นขั้นแรกในการนาทางเข้าไปหาการเรียนรู้
ในสิ่งใหม่ๆ ปัจจัยที่ทาให้เกิดความสนใจในเนื้อหาอาจเกิดจากหลายๆประการด้วยกันเช่น แรงจูงใจทั้งภายนอกและภายใน เจ
คติ ค่านิยม ขั้นสนใจกับปัญหามักจะเริ่มต้นด้วยการสร้างปัญหาให้กับผู้เรียนได้คิด โดยใช้คาถามเพื่อโน้มน้าวให้เกิดความสนใจ
ที่จะติดตามและศึกษาบทเรียน 2) ขั้นศึกษาข้อมูล (I : Information) หลังจากที่ผ่านขั้นปัญหาแล้ว แสดงว่าผู้เรียนมีความ
พร้อมที่จะรับเนื้อหาและความรู้ใหม่ๆ จากบทเรียนหรือจากผู้สอน 3)ขั้นนาไปใช้ (A : Application) ขั้นนี้เป็นขั้นตอนที่ 3 ใน
กระบวนการเรียนรู้ เป็นการแก้ไขปัญหาโดยนาข้อมูลที่ได้ในช่วงขั้นที่ 2 มาใช้เพื่อตรวจสอบความรู้ใหม่ที่ได้รับมาแก้ปัญหา
ตามที่กาหนดไว้ในบทเรียน และ 4) ประเมินผลสาเร็จ (P : Progress) เป็นการตรวจสอบผลที่ได้นาข้อมูลมาใช้ว่าตรงเป้าหมาย
ที่กาหนดไว้หรือไม่ โดยพิจารณาตามวัตถุประสงค์ของบทเรียนเป็นหลักถ้าหากบรรลุตามวัตถุประสงค์ก็แสดงว่าผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ขึ้น ในขั้นนี้จะกระทาทันทีภายหลังจากที่นาข้อมูลใช้ในขั้นที่ 3 เสร็จสิ้น กล่าวโดยสรุปได้ว่า หลักการนาเสนอของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ก็คือ การดาเนินตามขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นได้แก่ Motivation ,Information ,Application และ
Progress หรือ MIAP
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
เสาวลักษณ์ พันธบุตร(2555:บทคัดย่อ) ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย มีประสิทธิภาพของการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งอยู่สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้คือ 80/80 มีประสิทธิผลทางการเรียนโดยนาคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบพบว่า ผลต่างของคะแนนการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนการทดสอบก่อนเรียน โดยมี
ค่าเท่ากับ 62.01ความพึงพอใจของผู้เรียน ได้คะแนนเฉลี่ยทุกด้านเท่ากับ 4.58 แสดงว่าผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อบทเรียน
มัลติมีเดีย อยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก
สุพรรณษา ครุฑเงิน (2555:บทคัดย่อ) 1) สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตาม
เกณฑ์ที่กาหนดไว้ 80/80 2) ผลการเรียนรู้ด้วย หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึง
พอใจของนักเรียน ที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง อยู่ในระดับมาก
สดศรี ชลั ง สุ ท ธิ์ (2556:บทคั ด ย่ อ ) ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการศึ ก ษาความพึ ง พอใจของผู้ เ รี ย นที่ มี ต่ อ บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.48 ด้านการใช้งานและด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 ส่ วนด้าน
การออกแบบและด้านแบบทดสอบมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ซึ่งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.25 และ 4.46
ปณภา ภิรมย์นาค (2557:บทคัดย่อ) การศึกษาเรื่องการใช้สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษารายวิชา
LSC303/SLM211 ผลการวิจัยพบว่าการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผล
คะแนนเพิ่มขึ้น 7.12 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูอ้ ยู่ในระดับ มาก ความพึงพอใจในการใช้การสื่อสารของนักศึกษา มีค่าเฉลี่ยใน
ระดับมาก (X= 4.28)

วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัยประกอบด้วย 5ขั้นตอนดังนี้
ผู้วิจัยดาเนินการวิจัยตามกระบวนการเชิงระบบ ADDIE 5 ขั้นตอนดังนี้ (อัญญปารย์ ศิลปนิลมาลย์. 2557: 43)
1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) ศึกษาแนวคิดรูปแบบการเรียนการสอน เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์
เนื้อหา เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratchสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
2. ขั้นออกแบบ (Design)จัดทาโครงสร้างเนื้อหาบทเรียนมัลติมีเดีย ออกแบบโครงสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย ตาม
รูปแบบ เขียนแผนผังของบทเรียนมัลติมีเดีย เขียนบทดาเนินเรื่องในแต่ละหน้าจอของบทเรียนมัลติมีเดีย
3. ขั้นการพัฒนา (Development)ดาเนินการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย นาบทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างเสร็จเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม นาบทเรียนมัลติมีเดียเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบ
ความถูกต้องเหมาะสมและประเมินความเหมาะสม
4. ขั้นการทดลองใช้ (Implementation)การทดลองใช้ขั้นต้นโดยผู้วิจัย ทดลองใช้กับกับกลุ่มย่อย ที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจริง จานวน 3 คน และนาไปใช้ทดลองใช้สอนจริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน
5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation)นาผลที่ได้จากการทดลอง มาวิเคราะห์หา ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และดัชนีประสิทธิผลเท่ากับเกณฑ์ที่กาหนด
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2. เครื่องมือการวิจัย
2.1บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.2 แบบประเมินความเหมาะสมบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
2.4 แบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
3. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อาเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 2
ห้องเรียน จานวน 60 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มตัวอย่าง (Implement) คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี 4/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อาเภอ
เสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 30 คนซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่มโดยการจับสลาก
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผล โดยนาผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์
การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550: 176) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด

ผลการวิจัย
1. ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratchสาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปี
ที4่
ผู้ศึกษาได้ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratchสาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4มีส่วนประกอบสาคัญ ได้แก่ 1) หน้าแรกของบทเรียน 2) หน้าเข้าสู่ระบบ 3) หน้ายินดีต้อนรับ4) หน้าคา
ชี้แจงบทเรียน5) หน้าวัตถุประสงค์6) หน้าแสดงเนื้อหาบทเรียน 7) หน้าแจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 8) หน้าเมนูเนื้อหาบทเรียน
9) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 10) หน้าเมนูหลักตามกระการเรียนรู้แบบ MIAP11) หน้าวิดิโอแนะนาบทเรียน14) หน้าเนื้อหา
บทเรียน15) หน้าดาว์นโหลดใบความรู้16) หน้าใบงาน17) หน้าแบบทดสอบหลังเรียน 18) หน้าแสดงคะแนนรวมของผู้เรียน
19) หน้าเกียรติบัตร20) หน้าแสดงผู้จัดทา

ภาพที่ 1หน้าการส่วนจัดการผูเ้ รียน ภาพที่ 2 หน้าหลักของบทเรียน ภาพที่ 3 หน้าหน้ายินดีต้อนรับ
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ภาพที่ 4หน้าคาชี้แจงบทเรียน

ภาพที่ 5หน้าวัตถุประสงค์

ภาพที่ 6หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน

2. ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษาได้นาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปี
ที่ 4ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประเมิน แล้วนาข้อมูลกลับมาวิเคราะห์ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายการ
S.D. ระดับความคิดเห็น
1. ด้านเนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
4.5
0.51
มากที่สุด
2. ด้านภาพ ภาษา และเสียง
4.38 0.51
มากที่สุด
3. ด้านตัวอักษร และสี
4.27 0.46
มาก
4. ด้านแบบทดสอบ
4.44 0.51
มาก
5. ด้านการจัดการบทเรียนมัลติมีเดีย
4.41 0.50
มาก
โดยรวม
4.42 0.50
มาก
จากตารางที่ 1 ความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch
สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.42, S.D.=0.50)
3. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ค่าดัชนีประสิทธิผลหรือค่าความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 จากการนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน ดัชนีประสิทธิผล ค่าร้อยละ
30
10
103
214
0.59
59
จากตารางที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.59 คิดเป็นร้อยละ 59 หมายความว่า
นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง
4. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
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ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4ซึ่งใช้ทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ อาเภอสมเด็จ
จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 30 คน ได้ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ ผลปรากฏ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
รายการ
S.D.
ระดับความคิดเห็น
1.บทเรียนมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ
4.70
0.47
มากที่สุด
2. การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน
4.50
0.63
มากที่สุด
3. การนาเสนอเนื้อหาง่ายต่อการทาความเข้าใจ
4.43
0.50
มาก
4. ปริมาณของเนื้อหากาลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป
4.50
0.57
มากที่สุด
5. ส่วนนาเข้าบทเรียน มีความน่าสนใจ
4.33
0.43
มาก
6. สีสันของบทเรียน และความสวยงามบนหน้าจอ
4.27
0.58
มาก
7. ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย
4.63
0.49
มากที่สุด
8. ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด
4.30
0.47
มาก
9. ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย
4.33
0.66
มาก
10. การใช้งานบทเรียน ง่าย และสะดวก ไม่มีข้อติดขัด
4.60
0.50
มากที่สุด
11.ได้ทบทวนความรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
4.63
0.49
มากที่สุด
12. เสียงประกอบเหมาะสม
4.33
0.61
มาก
13. แบบทดสอบใช้ง่าย
4.30
0.47
มาก
14. ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน
4.53
0.51
มากที่สุด
15. ท่านได้ความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
4.70
0.47
มากที่สุด
โดยรวม
4.47
0.54
มาก
จากตารางที่ 3ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม
Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ =4.47, S.D.=0.54)

อภิปรายผลการวิจัย
บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4สามารถ
นาไปสู่การอภิปรายผลการศึกษาดังนี้
1 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษาได้ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ได้บทเรียนมัลติมีเดียซึ่งทาให้ได้บทเรียนมัลติมีเดียที่มีส่วนประกอบ คือ ขั้นที่ 1 ขั้นกระตุ้นความสนใจ
ออกแบบเป็นวิดีโอแนะนาการสอน ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาข้อมูลของบทเรียน ออกแบบเป็นวิดีโอเนื้อหาบทเรียนวิดีโอ ขั้นที่ 3 ขั้น
พยายาม ออกแบบเป็นหน้าใบงานใบความรู้ ขั้นที่ 4 ขั้นผลสาเร็จ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจากผู้ศึกษาได้ศึกษาเนื้อหาใน
บทเรียน เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และกระบวนการเรียนรู้แบบ MIAPและพัฒนาตาม ADDIE MODEL ซึ่งสอดคล้องกับ
เสาวลักษณ์ พันธบุตร (2555) การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การออกแบบกราฟิกเบื้องต้นเพื่อสื่อปฏิสัมพันธ์ การสร้าง
บทเรียนเช่น การสร้างบทเรียน การสร้างแบบทดสอบ การเข้าเรียน การเข้าสอบ การตรวจผลคะแนน การตรวจสอบเวลาการ
เข้าเรียน
เป็นต้น นอกจากนี้ยังได้มีการจาแนกผู้ใช้ระบบออกเป็น 2 กลุ่ม คืออาจารย์และกลุ่มนักศึกษาซึ่งแต่ละกลุ่มมีกาหนดขอบเขต
สิทธิการทางานอย่างชัดเจน
2 ความเหมาะสมบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา
ปีที่ 4
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ผลการประเมินความเหมาะสมของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้น โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมีคุณภาพมากที่สุด ( ̅ =4.42, S.D.=0.50) ซึ่ง
สอดคล้องกับ สดศรี ชลังสุทธิ์ (2556) ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ4.48
3 ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียน
มัธยมศึกษา ปีที่ 4
ผู้ศึกษาได้นาคะแนนจากการทาแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ทั้ง 30 คน มาคานวณหาค่าดัชนี
ประสิทธิผล โดยค่าตัวเลขที่คานวณจากสูตร และแปลความหมายค่าดัชนีประสิทธิผลเทียบกับเกณฑ์มีค่าเท่ากับ 0.59สูงขึ้น
ร้อยละ 59หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้อยู่ในระดับสูง หลังจากเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ปณภา ภิรมย์นาค (2557) มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน บทเรียนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นมี
การนาเสนอกรอบแนวคิดล่วงหน้าหรือผังมโนทัศน์ ซึ่งเป็นเทคนิคช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความหมาย และสร้างความ
เชื่อมโยงระหว่างความรู้เดิมที่มีมาก่อนกับข้อมูลใหม่ โดยผู้ศึกษาจัดเรียบเรียงเนื้อหาที่ต้องการให้เรียนรู้ออกเป็นหมวดหมู่ทา
ให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาใหม่ได้ดีและจดจาได้ดีขึ้น
4 ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อ บทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้างภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4
จากผลการศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การสร้าง
ภาพเคลื่อนไหวด้วยโปรแกรม Scratch สาหรับนักเรียนมัธยมศึกษา ปีที่ 4โดยรวมอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก ( ̅ =4.47,
S.D.=0.54)ซึ่งสอดคล้องกับสุพรรณษา ครุฑเงิน (2559)JFK Online Course คือระบบบทเรียนออนไลน์ในรูปแบบ MOOC
(Massive Open Online Course) มีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้งานระบบอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.44)

ข้อเสนอแนะ
1. การใช้บทเรียนมัลติมีเดีย ผู้เรียนควรศึกษาวิธีการใช้ตามคาแนะนาการใช้งานบทเรียนให้เข้าใจก่อนใช้บทเรียน
2. การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ควรออกแบบให้ง่ายต่อการควบคุมบทเรียน จะช่วยให้การเรียนการสอนเกิดความน่าสนใจ
และส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนได้ดี
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