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การวิจยัครัง้นีมี้วตัถปุระสงค์  เพื่อศกึษาผลการอ่านบทความทางวิทยกุระจายเสียงด้วยบทเรียน

มลัติมีเดียส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี  และศกึษาความพงึพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนมลัติมีเดียส าหรับ
นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในการวิจยัเป็นนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีปฏิบตัิงานในสถานีวิทยุ
เครือข่ายการศกึษาและอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ   FM 107.75 MHz  ในภาคเรียนท่ี 1 ปี
การศกึษา 2555  จ านวน  42 คน  ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  โดยเลือกบทเรียนมลัติมีเดีย  ซึง่ประกอบด้วย 
เนือ้หาการเรียนแบบฝึกอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง  แบบทดสอบอา่นบทความทาง วิทยกุระจายเสียง 
และแบบประเมินความพงึพอใจการวิเคราะห์ข้อมลู คือ คา่เฉลี่ย ( )  คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ประสิทธิภาพ 
บทเรียนมลัติมีเดีย  (E1/ E2) และการทดสอบคา่ t-test  แบบ Dependent  ผลการวิจยั พบวา่ ได้บทเรียน
มลัติมีเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียงส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท่ีมีประสิทธิภาพ  
85.63/91.95 และผลการอ่านหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  และความพงึ
พอใจของนกัศกึษาท่ีเรียนบทเรียนมลัติมีเดีย มีความพงึพอใจมากท่ีสดุ 
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The Development of Multimedia Lesson in Reading of Radio Broadcasting Article for 
Undergraduate Students 

 
Panit  Thongdee 

 

ABSTRACT 
               This research is aims to study the result of radio documentary reading through 
multimedia lessons for undergraduate student and to study the student’s  satisfaction after 
learning through multimedia lesson. The  sample  group  used  in  this  study  is 42 
undergraduate students who  worked at the in educational and career radio network station of 
Rajamangala University of Technology  FM 107.75 MHz  in the first  semester of the academic  year  
2012. Data was collected by purposive sampling technique. Tools used in this study are 
multimedia lesson that consist  of the learning contents,  radio documentary reading  exercise  
radio documentary reading examination and student’s satisfaction evaluation form. The statistic 
used in data analysis is Mean ( ) Standard deviation (S.D.),Efficiency of multimedia lesson  (E1/E2)  
and t-test  dependent  sample. The results  of  this  study  shown that the multimedia lessons for  
radio documentary  reading development  is  85.63/91.35.  Student’s radio documentary reading  
skill in the Posttest at a statistically significant level of  0.05  and students’satisfaction is at the 
highest  level. 
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บทน า 
  ในยคุโลกาภิวตัน์เป็นยคุท่ีเทคโนโลยีสารสนเทศ และระบบการสื่อสารท่ีไร้พรมแดนเข้ามามี
บทบาทตอ่บคุคลในสงัคมอยา่งมาก มนษุย์สามารถศกึษาและสืบค้นข้อมลูข่าวสาร และองค์ความรู้    
ตา่ง  ๆ หลากหลายและกว้างขวางมากขึน้ กระบวนการเรียนรู้ด าเนินไปด้วยความรวดเร็ว ในช่วงระยะเวลา
อนัสัน้แต่ได้รับผลคุ้มคา่ ซึง่ทัง้หลายทัง้ปวงสืบเน่ืองมาจากการรู้จกัใช้สื่อเทคโนโลยีอนัทนัสมยัและเลือกท่ีจะใช้
ประโยชน์อยา่งคุ้มคา่ 
  “สื่อมวลชน” ถือเป็นสื่อเทคโนโลยีแขนงหนึง่ท่ีมีบทบาทส าคญัในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูความรู้ 
ตา่งๆ สูส่าธารณชน  พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546 : 1200)   อธิบายวา่ สื่อมวลชนคือ  
สื่อกลางท่ีน าขา่วสารและเนือ้หาสาระทกุประเภทไปสูม่วลชน  เช่น  หนงัสือพิมพ์ วิทย ุโทรทศัน์และภาพยนตร์  
จะเห็นได้วา่สื่อมวลชนนัน้ อยูใ่นรูปของสื่อกลางท่ีน าสารไปสูก่ลุม่เป้าหมาย  และสารจะไปสูผู่้ รับสารได้ก็ต้อง
ประกอบด้วยวิธีการในการสื่อสาร แตห่ากวา่เทียบกบัสื่ออ่ืนแล้ว วิทยกุระจายเสียง เป็นสื่อมวลชนท่ีเข้าถึง
ประชาชนได้ง่ายท่ีสดุ บคุคลทกุสาขาอาชีพ สามารถรับข่าวสารข้อมลูจากวิทยกุระจายเสียงได้รวดเร็วและทัว่ถึง 
ภายในเวลาเดียวกนั วิทยกุระจายเสียงเป็นสื่อท่ีมีบทบาท ไมเ่ฉพาะแตก่ารเสนอเร่ืองราวขา่วสารเท่านัน้  แตย่งั 
เป็นต้นแบบของการใช้ภาษาไทยท่ีถกูต้อง อนัเป็นเอกลกัษณ์และวฒันธรรมท่ีแสดงถึงความเป็นชาติ  วงการ
ตา่งๆ  จงึใช้ประโยชน์จากสื่อวิทยกุระจายเสียงกนัมาก 
  ถึงแม้วา่วิทยกุระจายเสียงจะเป็นสื่อท่ีมีคณุประโยชน์มากเพียงใดก็ตาม แตถ้่าผู้ผลิตหรือผู้จดั
รายการไมส่ามารถผลติรายการ ให้เป็นท่ีน่าพอใจแก่ผู้ ฟังได้แล้ว วิทยก็ุคงจะไมมี่ความหมายอะไรนกั ฉะนัน้ทกุ
วนันีจ้งึมีการแขง่ขนักนั ในการท่ีจะผลติรายการให้ถกูใจผู้ ฟัง (บญุเกือ้  ควรหาเวช.  2539 : 8) สิง่ท่ีผู้จดัรายการ
โดยทัว่ไปต้องการ คือ ท าอยา่งไรจงึจะท าให้รายการของตนมีคนฟัง  เพราะรายการทางวิทยกุระจายเสียงนัน้ผู้ เสนอ 
กบัผู้ รับไม่สามารถเห็นหน้ากนั ไม่สามารถมีปฏิกิริยาโต้ตอบกนัได้ ขณะเดียวกนัการเลิกรับหรือเลิกฟังก็ท าได้
ง่ายมาก ดงันัน้รายการวิทยกุระจายเสียงจงึเป็นการใช้ “เสียง” จบัคนฟัง แตก็่ไม่ได้หมายความวา่เสียงดีดนตรี
ไพเราะจะเป็นสิง่ท่ีท าให้คนสนใจฟังหรือชอบรายการเท่านัน้ (สทุิต ิ ขตัติยะ, 2552: 11) 
  สิง่หนึง่ท่ีส าคญัคือ  ผู้ประกาศทางวิทยกุระจายเสียงจะประสบความส าเร็จได้นัน้ขึน้อยูก่บัปัจจยั
หลายด้าน คือ  ความพยายามฝึกการอา่นออกเสียงให้ถกูต้องตามหลกัอกัขระและหลกัภาษาและหมัน่ตรวจสอบ
ความหมายและการออกเสียง (ศิริพร  วีระโชติ.  2548 : 179) การออกเสียงอกัขระได้อยา่งถกูต้องออกเสียง “ร”  
“ล”  ได้ชดัเจน เน้นเสียงหนกัเบา มีจงัหวะท่วงท านองท่ีน่าฟัง นอกจากจะเป็นสว่นหนึง่ท่ีช่วยในการพฒันา
บคุลิกภาพของผู้จดัรายการแล้ว  ยงัเป็นสว่นหนึง่ท่ีจะช่วยให้ผู้ ฟังช่ืนชอบ  และสนใจติดตามฟังรายการสืบ
ตอ่ไปได้ 
  ในงานวิจยัดงักลา่วผู้วิจยัเห็นวา่บทเรียนมลัติมีเดียน่าจะมีสว่นช่วยพฒันาการใช้ภาษาของผู้จดั
รายการได้  ด้วยเหตผุลดงันี ้
  1.  เน่ืองจากผู้วิจยัปฏิบตัิงานในต าแหน่งช่างเทคนิคของสถานีวิทยเุครือข่ายการศกึษาและอาชีพ 
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มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  107.75 MHz  ซึง่เป็นสถานีวิทยกุระจายเสียงเพื่อฝึกปฏิบตัิงานของ  
นกัศกึษา  ท่ีศกึษาในรายวิชาวิทยกุระจายเสียง ซึง่หลายครัง้ท่ีมีค าวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ ฟังรายการถึงปัญหา  
การออกเสียงท่ีไม่ถกูต้องตามอกัขรวิธีของผู้จดัรายการ 
  2.  จากการจดักิจกรรมอบรมและทดสอบผู้ประกาศข่าวพิธีกร และวา่ท่ีผู้ประกาศทางสถานีวิทยุ  
และโทรทศัน์ตา่งๆ ได้พบปัญหาด้านการออกเสียง และปัญหาด้านการอา่นค าภาษาไทยเป็นจ านวนมาก ซึง่ถือวา่ 
เป็นข้อบกพร่องด้านการออกเสียง (ศิริวรรณ์  ฉายะเกษตริน.  ออนไลน์ : ม.ป.ป.) 
  3.  จากการสมัภาษณ์และสอบถามอาจารย์ผู้สอน รายวิชาเทคนิคการประกาศทางโทรทศัน์และ
วิทยกุระจายเสียง ได้แก่ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 107.75 MHz จงัหวดัปทมุธานี พบวา่ เนือ้หา
สว่นใหญ่ผู้สอนใช้วิธีการสอนแบบเดิม คือ เน้นการบรรยาย การสอนโดยใช้กระดานด าและให้ผู้ เรียนจินตนาการ 
ภาพเองท าให้ผู้ เรียนขาดความสนใจเอาใจใสใ่นเนือ้หาบทเรียน 
  ผู้ประกาศจะประสบความส าเร็จ ออกเสียงถกูต้อง มีน า้เสียงเป็นธรรมชาตไิด้นัน้  จะต้องมีการฝึกฝน 
ฝึกปฏิบตัิอยูส่ม ่าเสมอ สงัเกตข้อบกพร่องของตนเองและแก้ไขให้ถกูต้อง หรืออาจจะบนัทกึเสียงเพื่อน าไปฟังแล้ว 
สงัเกตข้อบกพร่องเพื่อน าไปแก้ไขให้ถกูต้อง 
  ด้านอปุกรณ์การสื่อสารและบนัทกึเสียงในปัจจบุนัมีขนาดเล็ก ราคาถกู แตมี่คณุภาพและประโยชน์ใช้
สอยสงู อปุกรณ์ท่ีใช้ในการผลติรายการวิทยกุระจายเสียง มีการพฒันาคณุภาพไปตามยคุสมยัและสามารถน ามา 
ประยกุต์ใช้กบัระบบคอมพิวเตอร์ได้เป็นอยา่งดี 
  ในปัจจบุนัคอมพิวเตอร์มีบทบาทมากมายในชีวิตประจ าวนัทัง้ในการท างานและการเรียนการสอน
การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอนโดยสร้างบทเรียนเป็นมลัติมีเดียนัน้ จะท าให้บทเรียนน่าสนใจ
ยิ่งขึน้ เน่ืองจากมลัติมีเดียมีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ตวัอกัษร เสียง ภาพประกอบและภาพเคลื่อนไหว (นพพร  
มานะ . 2542: 3)  บทเรียนมลัติมีเดีย (Multimedia) ประกอบด้วย สื่อหลายอยา่ง และเป็นตวักลางท่ีจะสง่
ความเข้าใจระหวา่งกนัของผู้ใช้ ทัง้ตวัอกัษร เสียง รูปภาพและภาพเคลื่อนไหว จะเป็นสื่อท่ีท าให้ผู้ใช้เกิดการ
เรียนรู้ เข้าใจและน าไปปฏิบตัิ ใช้ได้อยา่งถกูต้อง หรือเกิดข้อผิดพลาดน้อยท่ีสดุ การประยกุต์กระบวนการเรียน
การสอนโดยการจดัท าบทเรียนมลัติมีเดียจะท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพและให้ผลการเรียนสงูขึน้ 
(ยพุาพร  ประไพย์.  2553 : 3 อ้างถึงในนพพร มานะ.  2542 : 3)  
  บทเรียนมลัติมีเดียจงึเป็นสื่อท่ีสามารถสร้างแรงจงูใจในการเรียนรู้ให้กบัผู้ เรียนได้ดี ตอบสนอง
ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลได้ กลา่วคือ ผู้ เรียนสามารถเรียนหรือฝึกฝนผา่นบทเรียนได้โดยไม่จ ากดัจ านวน
ครัง้ ในขณะท่ีเนือ้หาการเรียนท่ีได้ในแตล่ะครัง้ ยงัคงครบถ้วนเหมือนกนัในทกุครัง้ท่ีเรียน และการท่ีจดั
สภาพการณ์ ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้ตามสติปัญญา และความสามารถของตน ยอ่มเป็นการสง่เสริมให้ผู้ เรียนได้
เรียนตามความถนดั การน าเอาบทเรียนมลัติมีเดียมาใช้ประกอบการเรียนการสอน มีข้อดีหลายประการ อาทิ
เช่น ผู้ เรียนสามารถรับรู้เนือ้หาทัง้ภาพ เสียงและข้อความได้พร้อมกนั ผู้ เรียนมีอิสระในการศกึษาและเข้าถึงองค์
ความรู้ได้ง่าย ซึง่ผู้ เรียนสามารถเรียน ได้ทกุท่ีทกุเวลาท่ีสามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย Internet  อนัจะก่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพในการเรียนการสอนอยา่งแท้จริง  
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  จากปัญหาดงักลา่ว ผู้วิจยัจงึได้พฒันาสื่อในรูปแบบบทเรียนมลัติมีเดียเพื่อศกึษาผลการอ่าน
บทความทางวิทยกุระจายเสียง เพื่อเป็นแนวทางในการอ่านออกเสียงท่ีถกูต้อง ส าหรับกลุม่ประชากรท่ีใช้ในการ
วิจยั คือ นกัศกึษาท่ีเป็นผู้จดัรายการวิทยกุระจายเสียง ของสถานีวิทยเุครือข่ายการศกึษาและอาชีพ มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ 107.75 MHz เพื่อสง่เสริมการเรียนรู้ ท่ีเอือ้ตอ่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคล และการ
เรียนรู้ด้วยตนเอง โดยผู้ เรียนสามารถเลือกเรียนรู้ได้ตามความต้องการ ความสนใจของตนเองและสามารถฝึกฝน 
ทบทวนซ า้ได้อยา่งไมจ่ ากดัจนพอใจ อีกทัง้ยงัเป็นการสง่เสริม การใช้ภาษาไทยให้ถกูต้องตามอกัขรวิธีและ
ด ารงไว้ซึง่วฒันธรรมอนัดีงามของไทย ซึง่ผู้วิจยัจะทดลองและศกึษาผลของการวิจยับทเรียนมลัติมีเดียตอ่ไป 
 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
  1.  เพื่อศกึษาผลการอ่านบทความทางวิทยกุระจายเสียงของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีด้วย 
บทเรียนมลัติมีเดีย 
  2.  เพื่อศกึษาความพงึพอใจของนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเรียนจากบทเรียนมลัติมีเดีย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
  การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียงส าหรับ นกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรี ท่ีปฏิบตัิงานในสถานีวิทยเุครือข่ายการศกึษาและอาชีพ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ  
FM 107.75 MHz ได้ด าเนินการทดลอง 3 ครัง้ กบักลุม่ตวัอยา่ง จ านวน  42 คน มีล าดบัขัน้ ดงันี ้
 

  1.  พัฒนาบทเรียนมัลตมีิเดีย  มีขัน้ตอนดงันี ้

  1.1  สร้างเนือ้หาท่ีจะใช้เป็นบทเรียน 
          1.1.1  ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง
ตวัอยา่งบทความท่ีใช้ และการพฒันาบทเรียนมลัติมีเดีย 
          1.1.2  วางเค้าโครงเร่ือง เนือ้หาท่ีเก่ียวข้องกบัการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง  
เรียบเรียงเนือ้หา และแบบฝึกอา่น ให้ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถกูต้องของเนือ้หา 
แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไข ก่อนน าไปสร้างบทเรียนมลัติมีเดีย โดยแบง่เนือ้หาออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
         ตอนท่ี 1 ฐานท่ีเกิดเสียงพยญัชนะไทย 
         ตอนท่ี 2 การออกเสียงพยญัชนะไทย 
                                           ตอนท่ี 3 การอา่นออกเสียงควบกล า้ 
  1.2  พฒันาบทเรียนมลัติมีเดีย 
          1.2.1  ออกแบบบทเรียนมลัติมีเดียตามโครงสร้างเนือ้หาท่ีปรับปรุงแก้ไข 
          1.2.2  สร้างบทเรียนมลัติมีเดียตามท่ีออกแบบไว้ 
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          1.2.3  น าบทเรียนมลัติมีเดียท่ีสร้างเสร็จแล้วไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ได้
ตรวจสอบความถกูต้องและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
    2.  ประเมินคุณภาพบทเรียน  น าบทเรียนมลัติมีเดียท่ีได้ไปให้ผู้ เช่ียวชาญท าการตรวจสอบและ
ประเมินคณุภาพด้านเนือ้หา จ านวน  3 ท่าน และด้านเทคโนโลยีทางการศกึษา จ านวน  5 ท่าน  

  ประเมินคณุภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะจนมี 
คณุภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  
 
                3.  หาประสิทธิภาพบทเรียน น าบทเรียนมลัติมีเดียท่ีผา่นการประเมินคณุภาพจากผู้ เช่ียวชาญ 
แล้ว มาทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 3 กลุม่ ตามล าดบัดงันี ้
             ล าดับที่ 1  ทดลองกับกลุ่มย่อย 
       เป็นการทดลองเพื่อหาข้อบกพร่องของบทเรียนมลัติมีเดีย โดยน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  
จ านวน 3 คน ซึง่ก าหนดให้นกัศกึษา 1 คน เรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยให้นกัศกึษา เรียนทีละเร่ือง 
เม่ือเรียนจบเร่ืองท่ีหนึง่ แล้วก็เร่ิมเรียนเร่ืองท่ีสองและสามตามล าดบั จากนัน้ท าการทดสอบอา่นบทความทาง
วิทยกุระจายเสียง เร่ืองท่ีหนึง่ เร่ืองท่ีสองและเร่ืองท่ีสามตามล าดบั ในขณะท่ีเรียน ผู้วิจยัคอยสงัเกตพฤติกรรม  
ท าการสอบถามและจดบนัทกึปัญหาจากการใช้บทเรียน เพื่อตรวจสอบคณุภาพเบือ้งต้น เก่ียวกบัการใช้บทเรียน 
การน าเสนอบทเรียน การเรียนการสอน และทดสอบอ่านบทความทางวิทยกุระจายเสียง โดยการสงัเกต สมัภาษณ์
แล้วน าข้อมลูท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไข 
                    ล าดับที่ 2 ทดลองกับกลุ่มใหญ่      
        น าบทเรียนมลัติมีเดียท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากการทดลองล าดบัท่ี 1 น าไปทดลองใช้
กบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน  9 คน ซึง่ก าหนดให้นกัศกึษา 1 คน เรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยเร่ิมเรียน
จากเร่ืองท่ีหนึง่   ในขณะท่ีเรียนเร่ืองท่ีหนึง่ ให้นกัศกึษาอา่นแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนควบคูไ่ปด้วย เม่ือเรียนจบ
เร่ืองท่ีหนึง่ ให้ท าการทดสอบอา่นบทความวิทยกุระจายเสียงหลงัเรียน แล้วจงึเรียนเร่ืองท่ีสองและเร่ืองท่ีสาม
ตามล าดบัในแตล่ะเร่ือง ท ากิจกรรมเช่นเดียวกบัเร่ืองท่ีหนึง่ จากนัน้น าผลคะแนนท่ีได้ จากการอา่นแบบฝึกระหวา่ง
เรียน และแบบทดสอบการอ่านหลงัเรียนของแตล่ะเร่ือง ไปวิเคราะห์เพื่อหาแนวโน้มประสิทธิภาพของบทเรียน
มลัติมีเดียตามเกณฑ์  80/80  จากนัน้น าผลท่ีได้มาปรับปรุงแก้ไขบทเรียนมลัติมีเดียให้มีความสมบรูณ์มากขึน้
เพื่อใช้ในการทดลองครัง้ตอ่ไป 
                    ล าดับที่ 3 ทดลองภาคสนาม 
        น าบทเรียนมลัติมีเดียท่ีได้ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว จากการทดลองล าดบัท่ี 2 น าไปทดลองใช้
กบักลุม่ตวัอยา่งจ านวน 30 คน ซึง่ก าหนดให้กลุม่ตวัอยา่งอา่นแบบทดสอบการอา่นก่อนเรียน จากนัน้จงึก าหนด 
ให้นกัศกึษา 1 คน เรียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง โดยให้นกัศกึษาเรียนจากเร่ืองท่ีหนึง่  ในขณะท่ีเรียน
เร่ืองท่ีหนึง่ ให้นกัศกึษาอา่นแบบฝึกหดัระหวา่งเรียนควบคูไ่ปด้วย เม่ือเรียนจบเร่ืองท่ีหนึง่แล้ว ให้อา่นแบบทดสอบ 
หลงัเรียน แล้วเรียนเร่ืองท่ีสอง และเร่ืองท่ีสามตามล าดบั ในแตล่ะเร่ืองท ากิจกรรมเช่นเดียวกบัเร่ืองท่ีหนึง่  
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จากนัน้น าผลคะแนนท่ีได้จากการอ่านแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน และแบบทดสอบการอ่านหลงัเรียนของแตล่ะ
เร่ือง ไปวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ตามเกณฑ์ 80/80 
                4.  การศึกษาผลการอ่าน 
        น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองก่อนเรียนและหลงัเรียนของกลุม่ขนาดใหญ่  (กลุม่ 30 คน) มา 
วิเคราะห์หาความแตกตา่งของผลการอ่าน 
 
                5.  การศึกษาความพงึพอใจ 
        น าข้อมลูท่ีได้จากแบบประเมินความพงึพอใจ ของกลุม่ตวัอยา่งที่มีตอ่การเรียน บทเรียนมลัติมีเดีย
มาวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อทราบถึงความคิดเห็นและความรู้สกึ จากกลุม่ตวัอยา่งที่เรียนบทเรียนมลัติมีเดียการอา่น
บทความทางวิทยกุระจายเสียง ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
 
สรุปผลการวิจัย 
  จากการวิจยัพบวา่ 
  1.  คณุภาพของบทเรียนมลัติมีเดีย  ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา  มีความเห็นวา่บทเรียนมลัติมีเดีย ม ี
คณุภาพอยูใ่นระดบัดี และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา  มีความเห็นวา่บทเรียนมลัติมีเดียมีคณุภาพอยู ่
ในระดบัดีมาก 
  2.  ด้านประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดีย  ผลจากการทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเพื่อหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนมลัติมีเดียพบวา่ บทเรียนมลัติมีเดียทัง้ 3 เร่ือง มีประสทิธิภาพโดยรวมเป็น85.63/91.95 โดยแตล่ะ
เร่ือง มีประสทิธิภาพดงันี ้
       เร่ืองท่ี 1 ฐานท่ีเกิดเสียงพยญัชนะไทย  มีประสิทธิภาพ  87.38/92.38 
       เร่ืองท่ี 2 การอา่นออกเสียงพยญัชนะไทย  มีประสิทธิภาพ  82.71/93.41 
       เร่ืองท่ี 3 การอา่นออกเสียงควบกล า้   มีประสิทธิภาพ  86.81/90.07 
  3.  ผลการอ่านบทความของกลุม่ตวัอยา่ง ท่ีเรียนจากบทเรียนมลัติมีเดีย พบวา่ มีผลการอ่านก่อน
เรียนคะแนนเฉลี่ย 186.73 และมีผลการอ่านหลงัเรียนคะแนนเฉลี่ย 243.70 ซึง่ เม่ือทดสอบนยัส าคญัแล้วพบวา่ 
ผลการอ่านสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลด้านรูปแบบการเรียนของบทเรียนมลัติมีเดีย
การอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ท าให้ผู้ เรียนมีผลการอ่านสงูขึน้ตรง
ตามสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
  4.  คา่เฉลี่ยของคะแนนความพงึพอใจ ท่ีเรียนบทเรียนมลัติมีเดีย การอ่านบทความทางวิทยุ  
กระจายเสียงส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ของกลุม่ตวัอยา่งมีคา่เฉลี่ยโดยรวม 60.50 อยูใ่นเกณฑ์  พงึพอใจ
มากท่ีสดุ 
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อภปิรายผล 
  การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียงส าหรับนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีพบวา่ การประเมินคณุภาพของบทเรียนโดยผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาจ านวน 3 คน มีความเห็นวา่
บทเรียนมีคณุภาพอยูใ่นระดบัดีและผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา จ านวน 5 คน มีความเห็นวา่ บทเรียน
มีคณุภาพ บทเรียนมลัติมีเดียมีประสิทธิภาพคือ  85.63/91.95 ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด คือ 80/80 อยูใ่น
ระดบัดีมาก ผลการอา่นของกลุม่ตวัอยา่งท่ีเรียนจากบทเรียนมลัตมีิเดียพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิหลงัเรียนสงูกวา่ก่อน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 และกลุม่ตวัอยา่งมีความพงึพอใจท่ีเรียนบทเรียนมลัติมีเดียอยูใ่น
เกณฑ์พงึพอใจมากท่ีสดุซึง่สามารถอภิปรายผลได้ดงันี ้
  1.  จากการหาประสทิธิภาพของ บทเรียนมลัติมีเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง
ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี จะเห็นได้วา่บทเรียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้
เน่ืองจากบทเรียนมลัติมีเดียท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้เพื่อใช้ในการทดลองครัง้นี ้เป็นบทเรียนมลัติมีเดียท่ีสร้างขึน้โดย
ผา่นขัน้ตอนการสร้างที่มีระบบ ได้รับการตรวจสอบแก้ไขตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ท่ีปรึกษา ซึง่ผา่นการ
ประเมินจากผู้ เช่ียวชาญด้านสถิติ ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศกึษา รวมไปถึง
การด าเนินการทดลองตามกระบวนการวิจยัและพฒันา 
  2.  บทเรียนมลัติมีเดียนีเ้ป็นการเรียนรู้ด้วยตวัเอง ซึง่เป็นกระบวนการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคญั ท่ีสามารถสร้างและพฒันาผู้ เรียนให้เกิดคณุลกัษณะตา่งๆ ที่ต้องการในยคุโลกาภิวตัน์ สง่เสริมให้ผู้ เรียน
รู้จกัเรียนรู้ด้วยตนเองและได้พฒันาศกัยภาพของตนเองอยา่งเต็มท่ี ผู้ เรียนมีบทบาทรับผิดชอบตอ่การเรียนรู้
ของตนเอง บทบาทของครู คือ ผู้สนบัสนนุและชีแ้นะแนวทางอนัน าไปสูก่ระบวนการเรียนรู้และแสวงหาความรู้
ให้แก่ผู้ เรียน ผู้ เรียนจะต้องรับผิดชอบตัง้แตก่ารเลือกและวางแผนสิ่งท่ีตนจะเรียนด้วยการศกึษาค้นคว้า
รับผิดชอบการเรียน ตลอดจนประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเอง (วฒันาพร  ระงบัทกุข์ , 2542) โดยผู้ เรียนแตล่ะ
บคุคลสามารถเรียนรู้ได้ตามความต้องการ และใช้เวลาการเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสม กบัความสามารถใน
การเรียนรู้ของแตล่ะบคุคล ช่วยให้ผู้ เรียนรู้สกึพอใจไมเ่กิดความเบื่อหน่าย และเครียดในขณะท่ีเรียน ถ้าผู้ เรียน
ไม่เข้าใจในเนือ้หาผู้ เรียนสามารถเรียนซ า้ทบทวนเนือ้หาเดมิได้ตามความต้องการจงึสง่ผลให้บทเรียนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
  3.  จากการใช้บทเรียนมลัติมีเดียพบวา่ ผู้ เรียนมีความพงึพอใจในการใช้บทเรียนมลัติมีเดียมาก
ท่ีสดุเน่ืองจากบทเรียนมลัติมีเดียมีการน าเสนอเนือ้หาโดยใช้ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดทิศัน์ เสียง
บรรยายและเสียงดนตรี สง่ผลให้ผู้ เรียนมีความสนใจ และกระตือรือร้นท่ีจะเรียน ช่วยกระตุ้นให้ผู้ เรียนสนใจ
บทเรียนมากยิ่งขึน้ สรุปได้วา่บทเรียนมลัติมีเดีย การอ่านบทความทางวิทยกุระจายเสียงส าหรับนกัศกึษาระดบั
ปริญญาตรีท่ีพฒันาขึน้ในครัง้นีมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ สามารถน าไปใช้ในการจดัการเรียนการ
สอนได้จริงในวิชาเทคนิคการเป็นผู้ประกาศทางวิทยโุทรทศัน์ 
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ข้อเสนอแนะ 
  จากผลการวิจยัพบวา่บทเรียนมลัติมีเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียงส าหรับนกัศกึษา 
ระดบัปริญญาตรีสามารถพฒันาผลการอ่านของผู้ เรียนได้และผู้ เรียนมีความพงึพอใจตอ่บทเรียนมลัติมีเดียใน
ระดบัมากท่ีสดุผู้วิจยัขอเสนอแนะในการน าไปใช้ดงันี ้
  1.  ควรมีการวิจยัและพฒันาระบบการจดัการเรียนการสอน (Learning Management System)
ส าหรับการเรียนบทเรียนมลัติมีเดีย การอ่านบทความทางวิทยกุระจายเสียง ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรี 
เพื่อให้มีระบบการจดัการท่ีเหมาะสม และใช้งานได้อยา่งมีประสิทธิภาพมากขึน้ 
  2.  ควรมีการศกึษาค้นคว้าเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จากบทเรียนมลัตมีิเดียกบัการ
เรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน ๆ 
  3.  ควรมีการวิจยัและพฒันาเนือ้หาบทเรียนมลัติมีเดียการอา่นบทความทางวิทยกุระจายเสียง
ส าหรับนกัศกึษาระดบัปริญญาตรีท่ีเหมาะสมและหลากหลายกบัวิธีการเรียนการสอนแบบตา่งๆ 
  4.  ควรศกึษาวิเคราะห์ผู้ เรียนท่ีเป็นกลุม่ตวัอยา่งในการวิจยัอยา่งเป็นระบบ เพื่อให้ทราบถึงความ
สนใจ ความต้องการและระดบัความสามารถท่ีแท้จริง เพื่อพฒันาบทเรียนให้เหมาะสมกบัผู้ เรียน 
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