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ชื่ อผู้ศึกษา

รายงานผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่ อง
บรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
นางสายใจ แก้วอ่อน

สถานศึกษา

โรงเรี ยนสาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก สังกัดเทศบาลนครนครศรี ธรรมราช

ปี การศึกษา

2557

ชื่อเรื่อง

บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาในครั้ งนี้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) สร้ างและหาประสิ ทธิ ภ าพของบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดี ย เรื่ องบรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน
ชั้นมัธยมศึ ก ษาปี ที่ 1 ให้มีป ระสิ ท ธิ ภาพตามเกณฑ์ที่ กาหนด 80/80 (2) เปรี ยบเทีย บผลสัม ฤทธิ์
ทางการเรี ยน เรื่ องบรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ก่อน
และหลังเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ (3) ศึกษาความ พึงพอใจของนักเรี ยนที่มี
ต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่ องบรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์
พื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ห้อง
101 โรงเรี ยนสาธิ ตเทศบาลวัด เพชรจริ ก สั ง กั ด เทศบาลนครนครศรี ธรรมราช จัง หวัด
นครศรี ธ รรมราช จ านวน 30 คน ซึ่ งได้ ม าจากการสุ่ มแบบกลุ่ ม (Cluster Random Sampling)
เครื่ องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ (1) แผนการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ องบรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชา
วิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดี ย เรื่ อง
บรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เรื่ องบรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษา
ปี ที่ 1 ซึ่ งมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.30-0.77 และค่าอานาจจาแนก (r) ระหว่าง 0.27-0.67 และ
มี ค่ าความเชื่ อมั่น ทั้งฉบับ เท่ ากับ 0.60 และ (4) แบบสอบถามความพึ งพอใจของนัก เรี ยนที่ มี ต่ อ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย การวิเคราะห์ขอ้ มูลใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่าที (t-test) แบบ dependent
ผลการศึกษาพบว่า
1. บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดี ย เรื่ องบรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชา
วิทยาศาสตร์ พ้นื ฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีค่าประสิ ทธิ ภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 80.83/82.83 ซึ่งเป็ นไป
ตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80

ข

2. ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนหลังใช้บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติ มี เดี ย เรื่ อง
บรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 สู งกว่าก่อนใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่ องบรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 มีความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดี ย เรื่ อง
บรรยากาศและลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ในภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มาก ( X = 4.47 , S.D. = 0.62)

ค
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โดยผูว้ จิ ยั ต้องขอขอบคุณในความกรุ ณาของผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่ งได้สละเวลาเพื่อให้ความรู้ คาแนะนา ติชม
และกล่อมเกลารายงานผลการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เรื่ องบรรยากาศ
และลมฟ้ าอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ พ้ืนฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากมุมมองอันเป็ นประโยชน์ของ
แต่ละท่าน รวมทั้งได้กรุ ณาตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของเครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา
ในครั้ งนี้ ซึ่ งประกอบด้วย ผศ. ดร. เกศริ น มนู ญผล กศ.ด.การวิจยั และพัฒนาหลักสู ตร คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ดร.เบญจพร ชนะกุล ปร.ด. การประเมินการศึกษา
คณะครุ ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรี ธรรมราช ผศ. ดร.สมพร เรื องอ่อน ปร.ด. เทคโนโลยี
สารสนเทศคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรี ธรรมราช ผศ. ดร.
วิชิต สุ ขทร ปร.ด. เทคโนโลยีสารสนเทศคุณภาพ คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรี ธรรมราช และ ผศ. ดร.หัสชัย สิ ทธิรักษ์ Ph.D. Science Education คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ นครศรี ธ รรมราช และขอขอบคุ ณ ผูบ้ ริ ห าร คณะครู และ
นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิ ตเทศบาลวัดเพชรจริ ก เทศบาลนครนครศรี ธรรมราชทุก
ท่ าน ที่ ได้ให้ ค าปรึ ก ษา แนะน า ช่ วยเหลื อ ติ ดต่ อประสานงาน ให้ค วามร่ วมมื อในการศึ ก ษาทุ ก
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