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บทคัดย่อ 

 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Captivate ส าหรับการเรียนรู้
ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 3) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม จ านวน 30 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้
วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ สื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น แบบประเมินด้าน
เนื้อหา แบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และการทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นว่ามี
ความเหมาะสมคิดเป็นร้อยละ 94.12 และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อสื่อการ
สอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.69, S.D. = 0.09) 2) นักเรียน
ที่เรียนด้วยสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยไดพัฒนาขึ้น อยู่
ในระดับมากท่ีสุด ( x = 4.66, S.D. = 0.11)  
ค าส าคัญ : สื่อการสอน การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 

Abstract 
 

 The objectives of this research were 1) to develop the instructional media with captivate 
program for self- learning in information and communication technology subjects, 2)  to 
compare the learning achievement of students who studied with the instructional media 
developed by researcher, and 3) to study the satisfaction of students with the instructional 
media developed by researcher.  The sample group of this study was 30 students of 
Mathayomsuksa 1 of Thamakawitthayakom School in the second semester year 2016 by 
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purposive sampling.  The research tools used in this study were the instructional media 
developed by researcher, the assessment form of the content, the assessment form of 
the techniques and methodology, the learning achievement test and the assessment 
form of student satisfaction.  Statistics used for data analysis were percentage, mean, 
standard deviation and t–test. 
 The research results revealed as follows: 1) the opinion of the content experts on the 
instructional media developed by researcher was at 94. 12 %  and the opinion of the 
technique and methodology experts on the instructional media developed by researcher 
was at the highest level ( x = 4.69, S.D.  = 0.09) , 2)  the students who studied with the 
instructional media developed by researcher had post- test scores higher than pre- test 
scores at 0.05 significance level, and 3) the students satisfied with the instructional media 
developed by researcher at the highest level ( x = 4.66, S.D. = 0.11). 
Keyword : Instructional Media, Self-learning 
 
1. บทน า 
 จากการสังเกตและการมีส่วนร่วมปฏิบัติงานในสถานศึกษาพบว่านักเรียนประสบปัญหาในการเรียน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และจากการสอบถามครูผู้สอนและนักเรียนพบว่าสาเหตุ
ของปัญหาเนื่องมาจากนักเรียนไม่ได้มีการเตรียมตัวก่อนเข้าเรียนในแต่ละสัปดาห์ ท าให้นักเรียนไม่มี
ความพร้อมในการเรียนรู้ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการ
เรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 การเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นแนวคิดหนึ่งที่ถูกน ามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพใน
กระบวนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ช่วยให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ ด้วย
ตนเอง ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีข้ึน และความรู้ที่ได้รับจะจดจ าได้นาน  
 จากการศึกษางานวิจัยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ข้อมูลและสารสนเทศ ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่าผลการเรียนรู้ด้วยตนเองหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนด้วยตนเอง อยู่ใน
ระดับมาก (สุพรรณษา, 2555) ตรงกับงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนรู้ด้วยตนเองเรื่องการนวด
ไทย ที่พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าคะแนนก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 และมีความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ระดับมาก (ด ารงศักดิ์, 2553) และสอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง การ
พัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองด้วยกิจกรรมการรู้คิดในการอ่านภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ที่พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่าน
อังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ฉลวย, 2553) 
จึงกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ด้วยตนเองท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้นจริง  
 จากเหตุผลดังกล่าว ผู้วิจัยจึงมีความคิดที่จะพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Captivate ส าหรับการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาจากสื่อการสอนได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาได้หลายครั้งตามความ
ต้องการ และสามารถศึกษาได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา ซึ่งสอดคล้องตามพระราชบัญญัติการศึกษา
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แห่งชาติ พ.ศ. 2542 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542) หมวด 4 แนวการจัดการศึกษา 
มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเนื้อหาสาระและ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียน โดยค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน
และแก้ปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น ท า
เป็น และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ 
 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 เพ่ือพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Captivate ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนที่
ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
 2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 3.1 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น โดยรวมมีค่าไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80  
 3.2 ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อยู่ใน
ระดับมาก 
 3.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้ด้วยตนเองด้วยสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมาก 
 
4. วิธีการด าเนินการวิจัย 
 4.1 การสร้างและการพัฒนาสื่อการสอน มีข้ันตอนดังนี้ 
  4.1.1 ขั้นตอนการศึกษาเนื้อหารายวิชา ผู้วิจัยได้ศึกษาเนื้อหา ค าอธิบายรายวิชา และ
วัตถุประสงค์รายวิชาจากต าราและเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
  4.1.2 ขั้นตอนการสร้างแผนการสอน ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ เนื้อหา ขั้นตอนการเรียนรู้ ใบงาน 
เกณฑ์การให้คะแนน แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  
  4.1.3 ขั้นการออกแบบสื่อการสอน ผู้วิจัยได้ออกแบบหน้าจอการน าเสนอเนื้อหาของสื่อการสอน 
และได้ก าหนดการน าเสนอเป็นแบบเรียงล าดับเชิงเส้น  
  4.1.4 ขั้นการพัฒนาสื่อการสอน เป็นการพัฒนาสื่อการสอนตามที่ได้ออกแบบไว้ด้วยโปรแกรม 
Adobe Captivate 9  
  4.1.5 ขั้นการตรวจสอบสื่อการสอน ผู้วิจัยและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเป็นผู้ตรวจสอบสื่อ
การสอนโดยการทดลองใช้ เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหา และความถูกต้องในการท า งานของ
สื่อการสอน 
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  4.1.6 ขั้นการประเมินสื่อการสอน เป็นขั้นตอนการน าสื่อการสอนเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ประเมินคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน และ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการ จ านวน 3 คน 
 4.2 ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี ที่
เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จ านวน 50 คน และก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 30 คน 
 4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคอมพิวเตอร์  สื่อการสอน 
แบบประเมินด้านเนื้อหา แบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  

4.4 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
 4.4.1 ผู้วิจัยได้จัดท าแบบประเมินด้านเนื้อหา แบบประเมินด้านเทคนิคและวิธีการ และแบบ

ประเมินความพึงพอใจ จากนั้นน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัย  

 4.4.2 ผู้วิจัยได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ และแบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากนั้น
น าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือตรวจสอบ และได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 คนประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ และประเมินแบบทดสอบเพ่ือหา
ความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  

 4.4.3 ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อการสอน จากนั้นน าไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยเพ่ือ
ตรวจสอบ และได้ปรับปรุงแก้ไขก่อนน าเสนอให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการจ านวน 3 คน 
ประเมินสื่อการสอน 

4.5 ด าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาทดลองกับ
กลุ่มตัวอย่าง ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 โดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ One Group Pretest 
Posttest Design มีข้ันตอนดังนี้  
  4.5.1 ผู้สอนบอกจุดประสงค์ของการวิจัย ชี้แจงขั้นตอนการเรียนรู้ และสาธิตการใช้งานสื่อการ
สอน 
  4.5.2 นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ก่อนเรียนของนักเรียน 
  4.5.3 นักเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  4.5.4 นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือทดสอบความรู้ของนักเรียนหลังจากได้ศึกษาด้วย
สื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
  4.5.5 นักเรียนท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 
 
5. ผลการวิจัย 
 5.1 ผลการพัฒนาสื่อการสอนด้วยโปรแกรม Captivate ส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง รายวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  สื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นประกอบด้วย การลงทะเบียน รายการท างาน ค าแนะน าวิธีการใช้
สื่อการสอน จุดประสงค์การเรียนรู้ และเนื้อหาบทเรียน ตัวอย่างดังภาพที่ 1 และภาพท่ี 2 
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ภาพที่ 1 จอภาพการลงทะเบียนใช้สื่อการสอนส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 สื่อการสอนส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการประมวลผลแบบกลุ่ม 
 
  5.1.1 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหาของสื่อการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 3 คน พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม คิดเป็นร้อยละ 94.12 
  5.1.2 ผลการประเมินความเหมาะสมด้านเทคนิคและวิธีการของสื่อการสอน โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิคและวิธีการ จ านวน 3 คน พบว่า มีความเหมาะสมโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.69, S.D. = 
0.09) 
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 5.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อการสอนที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ปรากฏผลดังตารางที่ 1 
ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 

การทดสอบ จ านวน x  S.D. t Sig 
ก่อนเรียน 30 12.57 1.19 36.20 .000** 
หลังเรียน 30 24.80 1.99   

      หมายเหตุ ** ระดับนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตาราง พบว่า นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบหลังเรียนเท่ากับ 24.80 มีค่าสูงกว่า
คะแนนเฉลี่ยจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีค่าเท่ากับ 12.57 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 
 5.3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า ความพึง
พอใจของผู้เรียนในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด ( x  = 4.66, S.D. = 0.11)  
 
6. สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
 6.1 สรุปผล 
  6.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีความคิดเห็นต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นว่ามีความเหมาะสม
คิดเป็นร้อยละ 94.12 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.1  
  6.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคและวิธีการมีความคิดเห็นต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น ว่ามี
ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 3.2  
  6.1.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น  มีค่าเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานข้อ 3.3 
  6.1.4 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น อยู่ในระดับมากที่สุด 
สอดคล้องกับสมมติฐานข้อ 3.4 
 ผลการวิจัยเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัยทั้ง 4 ข้อ เนื่องจากสื่อการสอนที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นผ่าน
การประเมินความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญด้านด้านเนื้อหา จ านวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค
และวิธีการ จ านวน 3 คน ท าให้ได้สื่อการสอนที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาตรงกับเนื้อหารายวิชา และมีวิธีการ
น าเสนอท่ีน่าสนใจส่งผลให้ได้รับความพึงพอใจในระดับมากที่สุดจากนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 6.2 ข้อเสนอแนะ 
  6.2.1 ควรมีการศึกษาผลของการใช้สื่อการสอนร่วมกับการจัดการเรียนการสอนแบบต่าง ๆ เช่น 
การเรียนรู้แบบร่วมมือ การเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน เป็นต้น  
  6.2.2 ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอนให้สามารถน าเสนอบนอินเทอร์เน็ต และบน
โทรศัพท์มือถือได้  
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