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52257314 : สาขาวิชาเทคโนโลยกีารศึกษา 
คาํสําคญั :  มลัติมีเดียออนไลน/์การสอนแบบร่วมมือ/กระบวนการทาํงานกลุ่ม 

ภคพร  สารรักษ์ : การพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  อาจารยที์ปรึกษา
การคน้ควา้อิสระ  :  อาจารย ์ดร.อนิรุทธ์  สติมนั.  189 หนา้. 
 

  การวิจยัครังนีมีวตัถุประสงค ์1) เพือพฒันาบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบ
ร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม   
2) เพือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเ รียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดีย
ออนไลน์ร่วมกับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง หลักการทํางานเบืองต้นของคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชัน
ประถมศึกษาปีที 5 โรงเรียนวดัศรีสุดาราม  3)  เพือประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนักเรียนทีมีต่อบทเรียน
มลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  4) เพือประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  กลุ่มตวัอยา่งทีใชใ้นการวิจยัคือ นกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  ภาคเรียนที 2  ปีการศึกษา 

5  1 หอ้งเรียน จาํนวน 34 คน ไดจ้ากการสุ่มดว้ยวิธีกาสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย โดยใชห้อ้งเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

  เครืองมือทีใชใ้นการวิจยัประกอบดว้ย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างสําหรับสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 
2) บทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ 3) 

แบบประเมินคุณภาพบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  4)  แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิ
ทางการเรียน เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  5)  แบบประเมินกระบวนการทาํงานกลุ่มของนกัเรียน  

6)  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนทีมีต่อการเรียนแบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช ้ค่าเฉลีย  ส่วนเบียงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่า t-test แบบ  dependent 

  ผลการวิจยัพบว่า   

  1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ  เรือง  หลกัการ
ทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์  สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  มีประสิทธิภาพ 81.67/80.39 ซึงมีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑที์กาํหนดไว ้ 80/80 

  2.  ผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้
แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  หลงัเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติทีระดบั .01 

  3.  กระบวนการทาํงานกลุ่มของผูเ้รียนพบว่านักเรียนทีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการ
จดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนักเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5  อยู่ใน
ระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 3.64 ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.48   

  4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนทีมีต่อบทเรียนมลัติมีเดียออนไลน์ร่วมกบัการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรือง 
หลกัการทาํงานเบืองตน้ของคอมพิวเตอร์ สําหรับนกัเรียนชนัประถมศึกษาปีที 5 อยูใ่นระดบัมาก โดยมีค่าเฉลียเท่ากบั 4.20 

ส่วนเบียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.70  
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PAKAPORN  SARARAK : THE DEVELOPMENT OF ONLINE MULTIMEDIA BY USING  COOPERATIVE 

LEARNING  ACTIVITIES ON OPERATING PRINCIPLES OF THE COMPUTER LESSON FOR LEVEL 5 

ELEMENTARY SCHOOL STUDENT, WATSRISUDARAM SCHOOL. INDEPENDENT  STUDY ADVISOR 
: ANIRUT  STIMAN  Ed.D. 189 PAGES. 
 

The purpose of this study were 1) to develop online  multimedia by using cooperative learning 

activities on operating principles of the computer lesson for level 5 elementary school student, watsrisudaram 

school. 2) to compare the learning online  multimedia by using cooperative learning activities on operating 

principles of the computer lesson for level 5 elementary school student, watsrisudaram school. 3) to evaluation 

cooperative group of students on online  multimedia by using cooperative learning activities on operating 

principles of the computer lesson. 4) to study student satisfaction needs of learners with online  multimedia by 

using cooperative learning activities on operating principles of the computer lesson.. The sample used in the 

study are.34 Grade 5 students 2nd semester 2012 academic year were selected by simple random samply. 

                   Research Instruments were 1) a structured interview for an expert 2) multimedia collaboration 

through the work of the computer 3) the quality of multimedia cooperative  4) tests of learning achievement.5) 

assessment of student’ group process work. 6) a questionnaire for satisfaction of students of a computer-assisted 

instruction. 

  The Analyze data using mean, standard deviation and t-test to test the model dependent. 

                 1. Online multimedia cooperative  through the operating principles of a computer for students in 

Grade 5, the researchers created a powerful 81.67/80.39 performance criteria specified. 

                2. Achievement of student learning through cooperative  online multimedia  operating principles of a 

computer, for the fifth grade students after learning than before learning statistically significant at the .01 level. 

                3. Students opinion for the process group of students found that students who learn through 

cooperative with multimedia lessons is satisfactory. The mean was 3.64 and standard deviation was 0.48, the 

study concludes that there are in fact. 

                4. Student Satisfaction of the online multimedia students found that the students' satisfaction with a 

collaborative multimedia web is satisfactory. With a mean of 4.20 and standard deviation was 0.70, the study 

concluded that a high level of satisfaction. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การศึกษาคน้ควา้อิสระฉบบันีสาํเร็จไดด้ว้ยดี โดยไดรั้บความเมตตากรุณาให้คาํแนะนาํ
ช่วยเหลือจากอาจารย ์ดร. อนิรุทธ์  สติมนั  อาจารยท์ีปรึกษาการศึกษาคน้ควา้อิสระทีกรุณาให้
คาํปรึกษา  ตรวจแกไ้ข จนการศึกษาคน้ควา้อิสระเสร็จสมบูรณ์ จึงกราบขอบพระคุณไว ้ณ ทีนีเป็น
อยา่งสูง 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยศ์ิริพงศ์  พยอมแยม้ ประธานกรรมการสอบและ
อาจารย ์ดร. เอกนฤน  บางท่าไม ้ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ทีกรุณาให้คาํปรึกษา แนะนําปรับปรุง
แกไ้ข การศึกษาคน้ควา้อิสระจนเสร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณาจารยท์ุกท่านทีประสิทธิประสาทวชิาความรู้ อนัเป็นประโยชน์แก่
ผูว้จิยัในทุกรายวชิา อีกทงัเจา้หนา้ทีทีใหค้วามช่วยเหลืออนุเคราะห์ดา้นต่างๆทีเกียวขอ้ง และมีส่วน
ทาํใหผู้ว้จิยัสามารถศึกษาจนจบหลกัสูตรได ้ 

ขอขอบพระคุณ อาจารย ์ดร.นาํมนต ์เรืองฤทธิ    ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ไชยยศ      
ไพวิทยศิริธรรม  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธีระศกัดิ อุ่นอารมณ์เลิศ  อาจารยอ์วยไชย อินทรสมบตัิ  
อาจารยว์รวฒิุ  มนัสุขผล  นางพจนา  พรานพนสั  นายพรนิวตัน์  แป้นเพชร  นายธีรศกัดิ  กองทรัพย ์ 
นางลดาวรรณ  จิโรภาส และนายรณชิต  นราพนัธ ์ซึงเป็นผูเ้ชียวชาญในการตรวจสอบเครืองมือวิจยั 
ใหค้าํแนะนาํขอ้เสนอแนะปรับปรุง แกไ้ข จนทาํใหก้ารวจิยัครังนี สาํเร็จลุล่วงลงดว้ยดี 

ขอขอบคุณรุ่นพแีละเพือนๆภาควิชาเทคโนโลยกีารศึกษาทุกท่าน รวมถึงกลัยาณมิตร
ทุกท่านทีเป็นกาํลงัใจและใหก้ารช่วยเหลือสนบัสนุนการศึกษาคน้ควา้อิสระแก่ผูว้จิยัดว้ยดีเสมอมา 

ขอขอบคุณผู ้บริหารสถานศึกษา   คณะครูและนักเรียนโรงเรียน วัดศรีสุดาราม  
สาํนักงานเขตบางกอกน้อย  กรุงเทพมหานคร ทีให้ความร่วมมือส่งเสริมสนับสนุนในการทาํวิจยั 
จนทาํใหก้ารวจิยัครังนี สาํเร็จลุล่วงลงดว้ยดี 

สุดทา้ยนีผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อจาํรัส  คุณแม่สมพร  สารรักษ์ บุคคลผูมี้
พระคุณแก่ผูว้ิจยัเป็นอยา่งสูง  ทีคอยเป็นกาํลงัใจและให้การสนับสนุนดว้ยดีตลอดมา คุณค่าและ
ประโยชน์ทีเกิดจากการคน้ควา้อิสระฉบบันี ผูว้ิจยัขอมอบให้กบับิดามารดา ครูอาจารยท์ีประสิทธิ
ประสาทวชิาความรู้ทงัหลายใหแ้ก่ผูว้จิยั  
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