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บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 3) เพื่อหาประสิทธิผลทางการเรียนรู
ของผูเรียนที่ไดจากบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน
ท่ีไดจากบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 2) แบทดสอบหาประสิทธิผลทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพ
ของบทเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง จํานวน 25 ราย ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงานที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 73.05/83.75 เมื่อนํา
คะแนนสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะห พบวา ไดประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (Epost) = 83.75 
และประสิทธิภาพกอนกระบวนการเรียน (Epre) = 49.15 ดังนั้น บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงานท่ีสรางข้ึนน้ี ทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลการเรียนรูสูงข้ึน 34.60 และความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.51 ซึ่งอยูในระดับความพึงพอใจมาก สรุปไดวา
บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงานท่ีสรางข้ึนน้ี เปนบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพสามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนได
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Abstract

The objectives of this research are to 1) develop multimedia program of office management, 
2) determine the effectiveness of multimedia program in office management, 3) determine 
the effectiveness of learning among students from the multimedia program of office 
management, 4) determine the satisfaction in learning from multimedia program of office 
management. The instruments used this research are multimedia program on office 
management, testing the effectiveness of learning, evaluation the quality of program, 
and questionnaire the satisfactory of students with multimedia program of office 
management. There are 25 students in diploma level are sampled. Multimedia program 
of office management demonstrates an effectiveness 73.05/83.75. The result of testing 
score before and after illustrate the performance after the process (Epost) = 83.75 and 
before the process (Epre) = 49.15, consequently,this multimedia program of office 
management is created. The students, to learning efficiency increase 34.60. The 
satisfaction of the samples in the multimedia program has mean 3.51 reaching the 
level of satisfaction. The result can be concluded that the multimedia program of 
office management has an effectiveness and can be used for instructional proceeds.   
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บทนํา

การจัดการเรียนการสอนเปนกระบวนการท่ีให
ความรูและจัดประสบการณการเรียนแกผูเรียน  
เพ่ือใหผูเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิผล  การนําส่ือการเรียน
การสอนมาใชเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน  
โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล  ความพรอม
และสภาพแวดลอมตางๆ  สื่อการเรียนการสอน
ในปจจุบัน  จะเห็นไดวาคอมพิวเตอรไดถูกนํามาใช
เปนส่ือการเรียนการสอนมากข้ึน  โดยผูสอนเปนผูใช
เพื่อถายทอดเนื้อหาสาระไปสูผูเรียน  หรือผูเรียน
ใชเรียนดวยตนเอง  ท้ังน้ีเน่ืองจากระบบคอมพิวเตอร
เพ่ือการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาใหผูใชมี
ความสะดวกสบายมากข้ึน  ผูสอนสามารถสรางสรรค
และออกแบบการเรียนการสอนไดหลากหลาย เพ่ือให

เหมาะกับสถานการณการเรียนรูและเสริมสราง
ประสบการณเรียนแกผูเรียน  การนําเสนอเน้ือหา
ที่มีความสนุกสนานและสามารถเราความสนใจ
ไดมาก การใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิต
บทเรียนท่ีมีลักษณะเปนส่ือแบบประสมในรูปของ
ขอความตัวอักษร  เสียง  ภาพน่ิง  กราฟก  ภาพถาย  
ภาพเคล่ือนไหวท่ีเรียกวา มัลติมีเดีย (Multimedia)  
ในการเรียนการสอนจะใชคอมพิวเตอรในลักษณะ
มัลติมีเดียเสนอเนื้อหา  โดยการเช่ือมตอกับเคร่ือง
วีดิโอโปรเจคเตอร  เพื่อเสนอภาพขนาดใหญบน
จอภาพแทนมอนิเตอรขนาดเล็กน้ัน จะชวยใหผูเรียน
จํานวนมากสามารถดูขอความและภาพรวมท้ัง
ฟงเสียงไดอยางชัดเจนและทั่วถึง
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 การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษาในหอง
เรียนท่ีมีผูเรียนจํานวนมาก มักพบปญหาเร่ืองความ
แตกตางกันของประสบการณ ความสามารถในการ
รับรูและความสนใจของผูเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ  
โดยเฉพาะการสอนเน้ือหาท่ีมีลักษณะความเปน
นามธรรม  จึงมีความจําเปนท่ีผูสอนจะตองนําส่ือ
การเรียนการสอนมาใชเพ่ือชวยแกปญหาเร่ือง
ความแตกตางของผูเรียนไมวาจะเปนเร่ืองความ
สามารถในการรับรู  หรือความสนใจก็ตาม  ท้ังน้ี
เพ่ือชวยใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ (ลัดดา 
ศุขปรีดี, 2548)
 รายวิชาการจัดการสํานักงาน  เปนวิชาชีพ
เฉพาะสาขา  ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ มีเนื้อหาทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติ แบงได 8 หนวยเรียน ไดแก ศึกษา
เก่ียวกับแนวคิดปรัชญาการจัดการสํานักงาน  
งานสํานักงานและหนาท่ีงานสํานักงาน  กระบวนการ
บริหารการจัดการสํานักงาน  การจัดผังสํานักงาน  
การบริหารงานเอกสาร  เคร่ืองใชสํานักงาน  การจัด
ระบบวิธีการปฏิบัติงานสํานักงาน  และการปฏิบัติงาน
ในการจัดการสํานักงาน  มีการจัดการเรียนการสอน
ภาคปฏิบัติ โดยนักศึกษาจะตองออกฝกประสบการณ
ภายในหนวยงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร ไมนอยกวา 120 ชั่วโมง  
โดยผูสอนจะเปนผูบรรยาย อธิบายและสาธิตเทคนิค
การปฏิบัติกอนท่ีนักศึกษาจะลงฝกประสบการณ
ภายในจริง  
 นอกจากน้ีนักศึกษาสวนใหญท่ีเขามาเรียน
ที่วิทยาเขตสุรินทรมีพ้ืนความรูท่ีแตกตางกันมาก  
บางคนไมเคยรูจักเคร่ืองมืออุปกรณ ไมเคยปฏิสัมพันธ
กับสภาพแวดลอมในการทํางานสํานักงานมากอน 
ทําใหขาดทักษะในการปฏิบัติ  การวางตัวท่ีเหมาะสม  
การใชอุปกรณเครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
ไมกลาท่ีจะลงมือปฏิบัติและการตัดสินใจในการทํางาน 
เพราะอาจทําใหอุปกรณสํานักงานเกิดความเสียหาย 
ทําใหผลการสอบภาคปฏิบัติจึงมีผลสัมฤทธิ์ตํ่า และ

เปนเร่ืองยากท่ีจะจัดการเรียนการสอนทักษะ
จํานวนมากเหลานี้ ใหกับผูเรียนในหองเรียนที่
ประกอบดวยผูเรียนท่ีมีความแตกตางกันหลายดาน 
ในเวลาจํากัดของหลักสูตร ทางออกที่จะเปนไปได
คือ การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสมกับผูเรียน
แตละคน (สุรางค โควตระกูล, 2533)   
 การนําเอาเทคโนโลยีมาใช เพ่ือสงเสริม
การเรียนรูของผูเรียน โดยคุณลักษณะที่สอดคลอง
กับการเรียนรู ตามเน้ือหารายวิชาการจัดการสํานักงาน 
ก็คือ มัลติมีเดีย (Multimedia) ที่สามารถแสดงได
ทั้งขอความ เสียง ภาพนิ่ง ภาพกราฟกเคลื่อนที่ 
และภาพเคลื่อนไหวแบบวิดิทัศน ในลักษณะของ
ส่ือประสมหลายมิติท่ีมีความเหมือนจริง ซ่ึงเหมาะสม
ในการนําเสนอในสวนของการปฏิบัติงาน เน่ืองจาก
ในการเรียนการสอนยังขาดเคร่ืองมือเคร่ืองใชและ
อุปกรณสํานักงาน บทเรียนมัลติมีเดียจึงมีความสําคัญ
ตอการเรียนรูเปนรายบุคคล อีกทั้งเปนการเรียนรู
โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ ชวยสงเสริมใหผูเรียน
ไดเรียนรูตามเอกัตภาพ (Individaul) ไดเรียนรู
เปนข้ันตอนจากงายไปหายาก นอกจากน้ัน ยังมีการ
เชื่อมโยงหลายมิติ ซึ่งชวยสนับสนุนการสราง
ความรู และทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูในสิ่งตางๆ 
ไดกวางขวางและหลากหลายอยางรวดเร็ว โดย
ไมตองเรียนตามลําดับขั้นตอน  ซึ่งถือวาเปนการ
ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเรียนรู
อยางมาก (กิดานันท  มลิทอง, 2543)   
 จากหลักการและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัย
จึงสนใจท่ีจะพัฒนามัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน สําหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร  โดย
มีวัตถุประสงคการวิจัยดังน้ีคือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 2) เพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงาน 3) เพื่อหาประสิทธิผลทาง
การเรียนรูของผูเรียนท่ีไดจากบทเรียนมัลติมีเดีย
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รายวิชาการจัดการสํานักงาน 4) เพ่ือหาความพึงพอใจ
ของผูเรียนท่ีไดจากบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงาน 

วิธีดําเนินการวิจัย 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปน
นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   สาขา
วิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
อีสาน วิทยาเขตสุรินทร สาขาวิชาการจัดการ ช้ันปท่ี 
2/1 - 3 ปการศึกษา 1/2552 จํานวน 54 คน  
ทําการทดสอบเพื่อปรับความรูพื้นฐาน แลวนําผล
สัมฤทธ์ิของกลุมประชากรท่ีมีคะแนนใกลเคียงกัน 
มาทําการสุมตัวอยางอยางงาย เลือกใหเหลือจํานวน
25 คน เพ่ือกําหนดเปนกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 
ไดรับการสอนดวยบทเรียนมัลติมีเดีย และมีวิธี
ดําเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังนี้
 1. เคร่ืองมือท่ีใช ในการเก็บรวบรวมขอมูล 
ไดแก 1) บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน จํานวน 2 บทเรียน เร่ือง อุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 2) แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาการจัดการสํานักงาน
เปนแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
จํานวน 80 ขอครอบคลุมทั้ง 2 บทเรียน เร่ือง 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
สภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 22 ขอ
 2. การสรางและหาประสิทธิภาพของ
เครื่องมือ
 บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน นําเนื้อหามาแบงเปนหัวขอยอยๆ ให
เหมาะสมกับบทเรียนมัลติมีเดีย เขียนจุดประสงค

การเรียนรูรายวิชาการจัดการสํานักงานใหสอดคลอง
เช่ือมโยงครอบคลุมเน้ือหาท้ังภาคทฤษฎีและภาค
ปฏิบัติ จํานวน 2 บทเรียน ศึกษาโปรแกรมสําหรับ
ที่ชวยในการสรางสื่อคือโปรแกรม Macromedia  
Authorware version 8 ศึกษาทฤษฎีและหลักการ
ของโปรแกรมพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย โดยศึกษา
รายละเอียด ตลอดจนวิธีการพัฒนา จากตํารา เอกสาร 
วารสาร รวมท้ังงานวิจัยท่ีเก่ียวของ กําหนดรูปแบบ
บทเรียนมัลติมีเดีย การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะสราง
บทเรียนมัลติมีเดียท่ีเนนสถานการณ จําลอง 
ออกแบบโดยเนนการใชภาพประกอบคําบรรยาย 
เนื้อหาวิชา ผสมผสานกับกราฟก ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงบรรยาย ตรวจสอบความถูกตองของบทเรียน
มัลติมีเดีย รายวิชาการจัดการสํานักงานที่สรางขึ้น 
ดังนี้ 1) ตรวจสอบความถูกตอง ดานเนื้อหาวิชา
และภาษาที่ใชในแตละกรอบ โดยผูเชี่ยวชาญดาน
บทเรียนจํานวน 4 ทาน 2) ตรวจสอบความเหมาะสม
ทางดานเทคนิคการนําเสนอแตละกรอบ โดยใช
แบบประเมินโดยผูเช่ียวชาญ 4 ทานเปนผูตรวจสอบ
แกไขเทคนิคการนําเสนอ 3) นําบทเรียนมัลติมีเดีย
ที่ไดปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของเช่ียวชาญ 
ไปทดลองหาประสิทธิภาพ 
 ข้ันท่ี 1 ทดลองใชวิธีหน่ึงตอหน่ึง (0ne 
to 0ne Testing) มีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุง
บทเรียนมัลติมีเดียในดานการนําเสนอ ภาษาที่ใช 
คําชี้แจงในแตละหนาจอ สีสัน ตัวอักษร กราฟก 
เสียง ภาพประกอบ การเคลื่อนไหวของวัตถุตางๆ 
ในบทเรียน 
 ข้ันท่ี 2 ทดลองใชกลุมเล็ก (Small Group 
Testing) วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสม
ของบทเรียนในดานตางๆ เชน การใชภาษาครอบคลุม
หรือไม จากนั้นผูวิจัยนําผลจากการทําแบบทดสอบ
ระหวางเรียนและผลการทดสอบหลังเรียน บทเรียน
มัลติมีเดีย มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ
มาตรฐาน E1/E2
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 การสรางบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการ
จัดการสํานักงาน ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
 1) ศึกษาหลักสูตร เน้ือหา จุดประสงค 
การจัดกิจกรรมรายวิชาการจัดการสํานักงาน จาก
เอกสารหลักสูตร หนังสือเรียน และเอกสารประกอบ
การสอนรายวิชาการจัดการสํานักงาน ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการ
 2) ดําเนินการเขียนบทเรียนการเรียนรู 
โดยเขียนใหสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหา และ
กิจกรรมตามเอกสารประกอบการสอนรายวิชา
การจัดการสํานักงาน เพ่ือสอนตามปกติไดบทเรียน
จํานวน 2 บทเรียน 
 3) นําบทเรียนการเรียนรูเสนอใหผูเช่ียวชาญ
เพื่อประเมินตรวจสอบ ความเหมาะสมระหวาง
เนื้อหา และกิจกรรม จํานวน 4 ทาน โดยใชดัชนี
ความสอดคลองระหวางจุดประสงคและเน้ือหา 
(Item - Objective Congruence : IOC)
 4) นําแบบวัด IOC จากผูเช่ียวชาญ มาหา
คาเฉลี่ย แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ คาดัชนี
ความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา โดย
กําหนดคาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงค
กับเนื้อหา ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป ถือวาบทเรียนนั้น
มีความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)
 5) นําบทเรียนการเรียนรูรายวิชาการจัดการ
สํานักงาน ที่ประเมินความเหมาะสมแลว ไปพิมพ
เปนฉบับสมบูรณ เพื่อนําไปทดลองตอไป
 แบบทดสอบผลสมฤทธ์ิทางการเ รียน
รายวิชาการจัดการสํานักงาน ผูวิจัยดําเนินการ
สรางตามขั้นตอนดังนี้
 1) ศึกษาเอกสารหลักสูตร เอกสารประกอบ
การสอนรายวิชาการจัดการสํานักงาน ระดับประกาศ-
นียบัตรวิชาชีพช้ันสูง สาขาวิชาการจัดการ ตลอดจน
วิธีการสราง การเขียนขอสอบ จากหนังสือการวัด
และประเมินผลการศึกษาและการวิจัยทางการศึกษา
 2) สรางตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวิชา
การจัดการสํานักงาน เพ่ือกําหนดน้ําหนัก ความสําคัญ

ของเนื้อหา จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัด
แบงออกเปนสมรรถภาพ 6 ดานดังน้ี ดานความรู - 
ความจํา ดานความเขาใจ ดานการนําไปใช  ดาน
การวิเคราะห  ดานการสังเคราะห  และดานการ
ประเมินผล  
 3) สร างแบบทดสอบชนิดเ ลือกตอบ 
4 ตัวเลือก โดยสรางใหสอดคลองกับจุดประสงค
การเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรู จํานวน 80 ขอ
 4) นําแบบทดสอบเสนอผูเช่ียวชาญ เพ่ือ
ตรวจสอบ แกไข ปรับปรุง ตรวจสอบลักษณะ
การใชคําถาม  ตัวเลือก  ความสอดคลองกับพฤติกรรม
ที่ตองการวัด ความถูกตองดานภาษา จุดประสงค
และเนื้อหา เพื่อปรับปรุงและแกไขโดยหาคาดัชนี
ความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค
การเรียนรู ตั้งแต 0.5 ขึ้นไป  
 5) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนที่ปรับปรุงแลว เสนอผูเชี่ยวชาญสาขา
วิชาการจัดการ  เพ่ือพิจารณาความถูกตองอีกคร้ัง  
แลวจึงนําไปพิมพเปนฉบับสมบูรณ เพ่ือนําไปทดลอง
ตอไป
 6) นําแบบทดสอบ วัดผลสัมฤทธ์ิทางการ-
เรียน ไปทดลองใชกับนักศึกษาท่ีเรียนวิชาน้ีมาแลว 
จํานวน 10 คน
 7) นํากระดาษคําตอบท่ีนักศึกษาตอบแลว 
มาตรวจใหคะแนน โดยขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอท่ี
ตอบผิด หรือไมตอบหรือตอบมากกวา 1 ตัวเลือก
ให 0 คะแนน เม่ือตรวจและรวมคะแนนเรียบรอย 
นําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหรายขอ หาความยากงาย 
(p) และอํานาจจําแนก  (r)  โดยเลือกเอาขอสอบ
ที่มีความยากงายระหวาง 0.20 - 0.80 และมีคา
อํานาจจําแนก ระหวาง 0.10 - 1.00
 8) นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง
การเรียนที่คัดไว ไปทดลองใชกับนักศึกษาที่เรียน
รายวิชาการจัดการสํานักงานมาแลว จํานวน 10 คน 
เพื่อหาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร  
KR-20 Kuder-Richarson   
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 9) แบบสอบถามความพึงพอใจทางการ
เรียนรู เปนแบบสอบถามท่ีใชมาตราสวนประมาณคา 
(Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) มี  
5 ระดับ ระดับ คือ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก 
พึงพอใจปานกลาง พึงพอใจนอย และพึงพอใจ
นอยที่สุด โดยมีเจตคติเชิงนิมานและเชิงนิเสธ 
(ประภาเพ็ญ สุวรรณ, 2520)
  9.1) นําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางการเรียนรูที่สรางขึ้น เสนอผูเชี่ยวชาญ จํานวน 
4 ทาน เพ่ือตรวจพิจารณาแกไข ตอจากน้ันพิจารณา
ความเท่ียงตรงของเน้ือหาและครอบคลุมท่ีตองการวัด  
ตลอดจนความเหมาะสมในการใชภาษา 
  9.2) นําแบบสอบถามความพึงพอใจ
ทางการเรียนรูที่ปรับปรุงแลว จํานวน 22 ขอ 
ไปทดลองใช (Try - out) กับนักศึกษาท่ีเรียน
รายวิชาการจัดการสํานักงานมาแลว จํานวน 10 คน 
นํามาหาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยางงาย (Item -
Total Correlation) คัดเลือกเอาขอท่ีมีคาอํานาจ
จําแนกรายขอตั้งแต 0.10 - 1.00 ข้ึนไป
  9.3) นําขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะหหาคา
อํานาจจําแนกรายขอ โดยใชสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
อยางงาย ใชขอสอบที่มีเกณฑอยูในชวงอํานาจ
จําแนก ตั้งแต 0.10 - 1.00 หาคาความเชื่อมั่น
ท้ังฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธสหสัมพันธ แอลฟา 
(- Coeffient) ของครอนบาค
 3. การวิเคราะหขอมูล
 การวิเคราะหขอมูลในคร้ังน้ีผูวิจัยดําเนินการ
วิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังนี้
 1) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
หาประสิทธิภาพของบทเรียน ผูวิจัยนําผลการทํา
แบบทดสอบทายบทเรียนทุกบทเรียนและแบบ
ทดสอบหลังเรียน มาทําการวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
ซึ่งมีประสิทธิภาพ E

1
/E

2
 = 80/80 

 2) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
หาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน ผูวิจัย

นําผลการทําแบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบ
หลังเรียน มาทําการวิเคราะหหาประสิทธิผลทาง
การเรียนรูของผูเรียน Epost – Epre > 60
 3) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผูวิจัยไดนํา
ผลการทําแบบทดสอบท่ีไดจากการทําการทดลอง
ของกลุมทดลองมาทําการวิเคราะหเพ่ือหาคาความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหาและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
ดัชนีคาความยาก - งาย ดัชนีคาอํานาจจําแนก และ
คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   3.1) ความเท่ียงตรงตามเน้ือหาและ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม (IOC)
   3.2) ดัชนีคาความยากหรือดัชนีคา-
ความงายของขอสอบ
   3.3) ดัชนีคาอํานาจจําแนกของ
ขอสอบ
   3.4) ค า ค ว า ม เ ช่ื อ ม่ั น ข อ ง แบบ
ทดสอบ
 4) การวิเคราะหและสถิตท่ีใชวิเคราะหหา-
คุณภาพของบทเรียน ผูวิจัยไดนําผลการกรอก
แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนโดยผูเช่ียวชาญ  
มาทําการวิเคราะหหาคุณภาพของบทเรียน  โดยการ
แบงระดับการประเมินบทเรียนมัลติมีเดียออกเปน
ผานและไมผาน ซึ่งในระดับการผานการประเมิน
ไดใชวิธีวัดแบบประเมินคา (Rating scale) โดย
แบงเปน 5 ระดับ จากน้ันทําการวิเคราะหผลโดย
การคํานวณหาคาเฉลี่ย (x_ ) และคาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐานของระดับการประเมินผล  
 5) การวิเคราะหและสถิติท่ีใชวิเคราะห
หาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติ-
มีเดีย ผูวิจัยไดนําผลการกอกแบบสอบถามความ
พึงพอใจของผูเรียน มาทําการวิเคราะหหาความ
พึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดีย 
โดยใชวิธีการวัดแบบประมาณคา (Rating Scales) 
ซ่ึงแบงระดับความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียน
มัลติมีเดีย เปน 5 ระดับ และใหคะแนนแตละ
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ระดับดังนี้ คือ ระดับความพึงพอใจมาก (5 คะแนน) 
ระดับความพึงพอใจคอนขางมาก (4 คะแนน) 
ระดับความพึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) ระดับ
ความพึงพอใจนอย (2 คะแนน) และระดับความ
พึงพอใจนอยที่สุด (1 คะแนน) จากนั้นทําการ
วิเคราะหผลโดยการคํานวณหาคาเฉลี่ย และคา
สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการประเมินผล  
ดวยโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ (กัลยา วานิชย-
บัญชา, 2546)

ผลการวิจัย
 
ผลการหาคาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา
 นําแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญดานการวัดผล
ประเมินผลเปนผูประเมินคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ของขอสอบแตละขอกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม ขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองเฉล่ีย 
0.5 ขึ้นไป ไดจํานวน 80 ขอ ซึ่งเปนขอสอบ
ที่สามารถนําไปพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพใน
ขั้นตอนตอไป

ผลการหาคาระดับความยาก (p) ของแบบสอบถาม
 นําผลสอบท่ีไดจากการทดสอบนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2552 ที่ผานการเรียนวิชา การจัดการ
สํานักงาน เพื่อหาคาความยากของขอสอบรายขอ 
ขอสอบที่มีคาความยาก (P) ซึ่งอยูระหวาง 0.20 - 
0.80 เปนขอสอบที่นําไปใชได โดยไดแบบทดสอบ
ที่ตรงตามเกณฑ จํานวน 80 ขอ
                                                                                                                                
ผลการหาคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ
 นําผลสอบท่ีไดจากการทดสอบนักศึกษา
สาขาวิชาการจัดการ ชั้นปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 
ปการศึกษา 2552 ที่ผานการเรียนรายวิชาการ
จัดการสํานักงานมาวิเคราะหเพ่ือหาคาอํานาจจําแนก
ของข้อสอบรายข้อ ซึ ่งได้แบบทดสอบที่ตรง

ตามเกณฑจํานวน 80 ขอ ดังนั้นผลของการ
วิเคราะหขอสอบรายขอจากขอสอบจํานวน 160 ขอ 
ไดขอสอบที่เปนไปตามเกณฑ ความยากและอํานาจ
จําแนก 80 ขอ สวนขอที่ไมเปนไปตามเกณฑ
ทําการตัดออก

ผลการหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของ 
แบบทดสอบ
 การคํานวณหาคาความเช่ือม่ันของแบบ
ทดสอบ ใชวิธีการหาความเช่ือม่ันภายใน (internal 
consistency) ผลการคํานวณหาคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบอิงเกณฑแตละบทเรียน ไดผล
ดังนี้ แบบทดสอบหนวยเรียนที่ 1 มีคาเทากับ 
0.94 และหนวยเรียนที่ 2 มีคาเทากับ 0.90 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑสูตรคํานวณของของ KR - 20 
ของคูเดอร - ริชารดสัน (Kuder - Richardson) 
มากกวา 0.7 ทุกหนวยเรียน แสดงวาแบบทดสอบน้ี
มีความเชื่อมั่น สามารถนําไปใชทดสอบเพื่อการ
วัดผลได และเม่ือผานข้ันตอนตางๆ ของการพัฒนา
แบบทดสอบ ก็จะไดแบบทดสอบท่ีมีคุณภาพท้ังหมด 
80 ขอ

ผลการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
 ไดบทเรียนมัลติมีเดียวิชาการจัดการ โดย
เนื้อหาสาระมีทั้งหมด 2 หนวยเรียน เร่ือง อุปกรณ 
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานที่ตั้งของสํานักงาน

ผลการประเมินคุณภาพ (Quality Evaluation) 
ของบทเรียน
 1) นําบทเรียนมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึน ไปให
ผู เ ช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและ
ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปน
ผูประเมินคุณภาพของบทเรียน ดังแสดงรายละเอียด
ในตารางที่ 1
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 เม่ือพิจารณาในภาพรวมของระดับการ
ประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยผูเช่ียวชาญทางดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร 
และดานประเมินผลและการวิจัย ทั้ง 4 ทาน 
ไดประเมินคุณภาพอยูในระดับดี ซ่ึงมีระดับคะแนน
เฉลี่ยเทากับ 4.34 และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน
แลวพบวามี 4 ดานมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 
ไดแก ดานตัวอักษร ดานรูปแบบของแบบทดสอบ 
ดานแอนิเมชั่น  และดานการนําเขาสูบทเรียน ซ่ึงมี
ระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.70 4.67 4.62 และ 
4.50 ตามลําดับ  
 2) ผลของการนําบทเรียนไปทําการทดลอง
เพ่ือทดสอบกระบวนการหาประสิทธิภาพในการ
ใชงานกับกลุมทดลอง  ซึ่งเปนนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 จํานวน 
10 คน โดยปญหาและขอบกพรองที่สังเกตพบ
ในขณะทดลองใชบทเรียน ไดแก ในชวงแรกๆ 

มักเกิดปญหาในการใชคอมพิวเตอรเพ่ือท่ีจะเขาสู
โปรแกรมและไมคุนเคยกับการใชปุมควบคุมการเรียน 
จึงตองแนะนําการใชงานเบ้ืองตน และเร่ิมตนระบบ
คอมพิวเตอรมีปญหาบางเล็กนอย ตองรอการแกไข 
เม่ือเขาสูเน้ือหาของแตละบทเรียนแลวมักจําไมไดวา
ตนเองเคยศึกษาหัวขอไหนมาบาง และไมทราบวา
ตนเองเรียนเน้ือหาครบถวนหรือไม ปญหาน้ีจึงตอง
เขียนโปรแกรมจัดทําระบบการตรวจเช็คหัวขอ 
เพ่ือใหทราบวาตนเองเรียนเน้ือหาใดมาบางแลว 
ปญหาหรือขอบกพรองท่ีเกิดข้ึนในขณะทําการ
ทดลองใชบทเรียนกับกลุมทดลอง 10 คนนี้ ไดนํา
มาวางแผนการทดลอง เพื่อใหการทดลองเรียน
บทเรียนกับกลุมตัวอยางจริงมีปญหาและอุปสรรค
นอยท่ีสุด ซ่ึงเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการทดสอบ
หาประสิทธิภาพและประสิทธิผลทางการเรียน
ของกลุมตัวอยาง

ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียน โดยผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษาและ
  ผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร

  ดานการประเมิน ระดับคะแนนเฉล่ีย SD ผลการประเมิน

1. ดานตัวอักษร  4.70 0.47 ระดับดีมาก
2. ดานรูปแบบของแบบทดสอบ 4.67 0.07 ระดับดีมาก
3. ดานแอนิเมชั่น  4.62 0.43 ระดับดีมาก
4. ดานการนําเขาสูบทเรียน 4.50 0.57 ระดับดีมาก
5. ดานองคประกอบหนาจอ 4.41 0.39 ระดับดี
6. ดานรูปแบบการนําเสนอ  4.37 0.75 ระดับดี
7. ดานเสียงบรรยาย เพลงบรรเลง และเสียงประกอบ 4.31 0.21 ระดับดี
8. ดานการปฏิสัมพันธของหนวยเรียน 4.20 0.56 ระดับดี
9. ดานภาพประกอบ  4.12 0.10 ระดับดี
10. ดานอื่นๆ  4.12 0.32 ระดับดี
11. ดานการสรุปบทเรียน  3.75 0.50 ระดับดี

  ระดับคะแนนเฉลี่ยทุกดาน 4.34 0.14 ระดับดี
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ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
รายวิชาการจัดการสํานักงานเร่ืองอุปกรณ  เคร่ืองมือ
เครื่องใช ในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและ
สถานที่ตั้งของสํานักงาน
 จากการนําบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการ
จัดการสํานักงาน เรื่องอุปกรณ เครื่องมือเครื่องใช
ในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของ

สํานักงาน ไปทดลองใชกับนักศึกษาระดับประกาศ
นียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 
ปการศึกษา 2552 สาขาวิชาการจัดการ จํานวน 
25 คน ใชเวลาเรียนบทเรียนละ 1 ช่ัวโมง และ
หลังเรียนจบแตละบทเรียน ใหทําแบบทดสอบ
ทายบทเรียนทันที นําคะแนนท่ีไดไปหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน ดังแสดงรายละเอียดในตารางที่ 2

 จากตารางที่ 2 แสดงคะแนนสอบทาย
บทเรียนแตละบทเรียน ประสิทธิภาพระหวาง
กระบวนการเรียนในแตละบทเรียน คาสวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียน 
และประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน ซ่ึงผลท่ีได
จากการทดลองปรากฏวาประสิทธิภาพระหวาง
กระบวนการเรียนมีคาเทากับ 73.05 และประสิทธิภาพ
หลังกระบวนการเรียนไดมีคาเทากับ 83.75 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของบทเรียน คือ 73.05/83.75 ซึ่ง
มีคาใกลเคียงกัน

ผลการหาประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียน
ท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
 จากการท่ีกลุมตัวอยางไดทดลองเรียน
บทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
เรื่อง อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน 
และสภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 
ซึ่งผลการเปรียบเทียบผลตางท่ีไดจากการทําแบบ
ทดสอบหลังเรียนกับผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบ
กอนเรียน ปรากฏผลดังตารางที่ 3

ตารางที่ 2 คะแนนสอบทายบทเรียนแตละบทเรียน ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียนในแตละบทเรียน
  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (SD) ประสิทธิภาพระหวางกระบวนการเรียน (E1) และประสิทธิภาพ
  หลังกระบวนการเรียน (E2)

  คะแนนสอบ ประสิทธิภาพระหวาง  ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ
 บทเรียนท่ี ทายบทเรียน กระบวนการเรียน SD ระหวางกระบวน หลังกระบวน
  แตละบทเรียน ในแตละบทเรียน  การเรียน (E1) การเรียน (E2)

 1 831 83.10 3.40 
73.05 83.75

 2 844 84.40 3.74  

ตารางที่ 3 แสดงประสิทธิผลการเรียนของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียวิชาการจัดการ

 รายการ คะแนนรวม คะแนนเฉล่ีย SD ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

 แบบทดสอบกอนเรียน (Epre) 983 39.32 6.89 49.15 
34.60

 แบบทดสอบหลังเรียน (Epost) 1,675 67.00 2.94 83.75 
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 จากตารางท่ี 3 พบวา ผลจากการทําแบบ
ทดสอบกอนเรียน ซึ่งมีคะแนนเต็ม 80 คะแนน 
กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยได 39.32 คะแนน 
คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานได 6.89 ประสิทธิภาพ
กอนกระบวนการเรียน (Epre) เทากับ 49.15 และ
ผลท่ีไดจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนซ่ึงมี
คะแนนเต็ม 80 คะแนน กลุมตัวอยางทําคะแนน
เฉลี่ยได 67.00 คะแนน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ได 2.94 ประสิทธิภาพหลังกระบวนการเรียน (Epost) 
เทากับ 83.75 และเมื่อนําผลของประสิทธิภาพ
หลังกระบวนการเรียนมาเปรียบเทียบกับประสิทธิภาพ

กอนกระบวนการเรียนพบวา มีความแตกตางกัน 
34.60 แสดงใหเห็นวาบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงาน ที่สรางขึ้นทําใหกลุมตัวอยาง
มีประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น  34.60

ผลการหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอบทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใช ในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานท่ีต้ังของสํานักงาน พบวา ความพึงพอใจ
นักศึกษาที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดีย ไดผลสรุป
ดังตารางที่ 4

ตารางที่ 5 ระดับความพึงพอใจในแตละดานของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการ
  สํานักงานเร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม   และสถานท่ีตั้ง
  ของสํานักงาน

  
รายการประเมิน

 ระดับ 
SD

 ระดับ
   คะแนนเฉล่ีย  ความพึงพอใจ

1. ดานการสรุปเนื้อหา 4.06 0.33 มาก
2. ดานการประเมินคุณคาของบทเรียน 3.74 0.40 มาก
3. ดานลักษณะทั่วไปของบทเรียน 3.57 0.21 มาก
4. ดานรูปแบบการนําเสนอ 3.56 0.19 มาก
5. ดานการนําเขาสูบทเรียน 3.16 0.65 ปานกลาง
6. ดานแบบทดสอบ  2.98 0.77 ปานกลาง

  ระดับคะแนนเฉล่ียทุกดาน 3.51 0.18 มาก

 จากตารางท่ี 5 พบวา กลุมตัวอยางมีความ
พึงพอใจดานการสรุปเนื้อหามากที่สุด มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.06 อยูในระดับมาก รองลงมาไดแก 
ดานการประเมินคุณคาของบทเรียน  ดานลักษณะ
ทั่วไปของบทเรียน และดานรูปแบบการนําเสนอ 
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.74 3.57 และ 3.56 ตามลําดับ
เม่ือพิจารณาภาพรวมความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดีย มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.51 น่ันแสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจ
ในระดับมากตอบทเรียนมัลติมีเดียนี้

อภิปรายผล

การวิจัยครั้งนี้ เปนการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
รายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและสถาน
ที่ตั้งของสํานักงาน  ซ่ึงไดอภิปรายผลการวิจัย ดังน้ี
 จากสมมติฐานขอท่ี 1 ท่ีวา บทเรียนมัลติ-
มีเดียวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ืองอุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม และสถาน
ท่ีต้ังของสํานักงานท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 80/80 
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ผลการวิจัยพบวาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพในกระบวนการ (E1) 
กับประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (E2) ซ่ึงมีคาเทากับ 
73.05/83.75 ไดประสิทธิภาพใกลเคียงกับ 80/80 
ท้ังน้ีเน่ืองจาก หลักการและทฤษฎีการผลิตบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ไดคํานึงถึงความแตกตาง
ระหวางบุคคล การนําส่ือประสมมาใช ทฤษฎีการเรียนรู 
และการใชวิธีวิเคราะหระบบมาประยุกตใช (เสาวนีย  
สิกขาบัณฑิต, 2528) ผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลอง
กับงานวิจัยของ (หฤชัย ยิ่งประทานพร, 2549) และ
(เปยมศักด์ิ แสนศิริทวีสุข, 2541) ท่ีพบวา บทเรียน
สําเร็จรูปคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางข้ึนโดยใชส่ือ
ประสมมาใชมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เชนกัน
 จากสมมติฐานขอท่ี 2 ท่ีวา เม่ือผูเรียนศึกษา
บทเรียนมัลติมีเดียวิชาการจัดการสํานักงาน เรื่อง 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
สภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงานจบ 
ใหทําแบบทดสอบทายบทเรียนทันที นําคะแนน
มาหาประสิทธิผลทางการเรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 60 
ข้ึนไป ผลการวิจัยพบวาประสิทธิผลกอนกระบวนการ 
(Epre) เทากับ 49.15 และประสิทธิภาพหลังกระบวนการ 
(Epost) เทากับ 83.75 ทําใหผูเรียนมีประสิทธิภาพ
ผลการเรียนรูสูงขึ้น 34.60 ทั้งนี้เนื่องจากในการ
นําส่ือประสมมาใชในการผลิตบทเรียนมัลติมีเดีย
ตองพิจารณาเลือกส่ือใหเหมาะสมและเปนระบบ
เพ่ือใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและประสบการณท่ี
ชัดเจน  ประกอบดวยการเขารวมกิจกรรมดวยตนเอง 
การตรวจสอบผลการเรียนดวยตนเอง และมีการ
เสริมแรงใหผูเรียนเกิดความภาคภูมิใจ (เสาวนีย  
สิกขาบัณฑิต, 2528) ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับ
งานวิจัยของ (หฤชัย ย่ิงประทานพร, 2549) และ (ชาตรี 
ศรีจําปา, 2540) ที่พบวา บทเรียนที่สรางขึ้น ทําให
ผูเรียนมีประสิทธิภาพผลการเรียนรูสูงขึ้นเชนกัน
 จากสมมติฐานขอท่ี 3 ผูเรียนมีความพึงพอใจ
ตอบทเรียนอยูในเกณฑระดับความพึงพอใจมากข้ึนไป 
ท้ังน้ีเน่ืองจากบทเรียนมัลติมีเดียมีความสอดคลอง

กับความแตกตางระหวางบุคคล เชน ความสามารถ 
สติปญญา ความตอง ความสนใจ รางกาย อารมณ 
และสังคมของแตละบุคคล (เสาวนีย สิกขาบัณฑิต, 
2528) ผลการวิจัยคร้ังน้ีสอดคลองกับงานวิจัยของ 
(หฤชัย ย่ิงประทานพร, 2549) ท่ีพบวา กลุมตัวอยาง
มีความพึงพอใจตอบทเรียนอยูในระดับมากเชนกัน

สรุป

การวิจัยและพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงานที่สรางขึ้น นับวาเปนบทเรียน
ท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงพรอมท่ีจะนําไปใชในการเรียน
การสอนไดจริง และสามารถเรียนรูดวยตนเอง
ไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนประสิทธิผลของบทเรียน
มัลติมีเดียยังสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
รายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ เคร่ืองมือ
เคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอมและสถาน
ที่ตั้งของสํานักงานสูงขึ้น และกลุมตัวอยางที่ใช
มีความพึงพอใจกับบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชา
การจัดการสํานักงานอยูในระดับมาก แสดงวา
บทเรียนมัลติมีเดียท่ีสรางข้ึนน้ีสามารถนําไปใช
ในการเรียนการสอนได

ขอเสนอแนะในการนําผลงานวิจัยไปใช
 1) จากการศึกษาวิจัยการพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน เร่ือง อุปกรณ
เคร่ืองมือเคร่ืองใชในสํานักงาน และสภาพแวดลอม
และสถานที่ตั้งของสํานักงาน โดยผลจากการวิจัย
ไดบทเรียนมัลติมีเดียรายวิชาการจัดการสํานักงาน 
เรื่อง อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน 
และสภาพแวดลอมและสถานท่ีต้ังของสํานักงาน 
ซึ่งผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนและ
ประสิทธิผลทางการเรียนรูของผูเรียนพิสูจนแลว
พบวาสามารถนําไปใชในการเรียนการสอน เรื่อง 
อุปกรณ เครื่องมือเครื่องใชในสํานักงาน และ
สภาพแวดลอมและสถานที่ตั้งของสํานักงานได
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 2) ผลจากการวิจัย พบวา วิธีการนําเสนอ
เน้ือหาแบบทีละชวงทีละหัวขอยอยโดยการใชขอความ
และภาพพรอมเสียงบรรยาย (step by step) จะทํา
ใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางาย แตจัดลําดับข้ันตอนและ
จําไมไดวาเคยเรียนหัวขออะไรไปแลวบาง สามารถ
นําไปใชเปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาบทเรียน
มัลติมีเดียเรื่องอื่นได
 3) ผลจากการวิจัย พบวา การใชงานแบบ
ทดสอบขาดความยืดหยุน ซึ่งไมสามารถเลือกทํา
แบบทดสอบไดและไมสามารถยอนกลับมาแกไข
แบบทดสอบได แตขอดีคือแบบทดสอบในแตละคร้ัง
จะเรียงลําดับขอไมเหมือนกัน เพราะเปนลักษณะ
การสุมแบบทดสอบในการเร่ิมทําแบบทดสอบใหม
แตละครั้ง โดยผลจากการวิจัยนี้สามารถนําไปใช
เปนแนวทางในการศึกษาและพัฒนาบทเรียนมัลติ
มีเดียเรื่องอื่นได

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
 1) ควรมีการศึกษาถึงความคงทนในการ
เรียนรู หลังจากศึกษาบทเรียนไปแลว 1 - 2 สัปดาห 
หรือมากกวา 4 สัปดาห
 2) ควรศึกษาถึงปจจัยตางๆ ที่มีผลตอ
ประสิทธิภาพของบทเรียน ประสิทธิผลทางการ
เรียนรูของผูเรียนและความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนมัลติมีเดียที่สรางขึ้น
 3) ควรมีการทดลองมากกวา 1 กลุม เพ่ือ
การเปรียบเทียบระหวางกลุม เชน เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับการสอนปกติในช้ันเรียน
 4) ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางส่ือ
ในรูปแบบอื่นๆ เชน ภาพพลิก หนังสือ ฯลฯ
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