
วารสารจันทรเกษมสาร ป�ที่ 20 ฉบับที่ 39 กรกฎาคม – ธันวาคม  2557 

  Chandrakasem Rajabhat University Journal Vol. 20 No. 39 July – December , 2014 

79 

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร�มัลติมีเดีย เรื่อง หลักการทํางานของอุปกรณ�เครื่องช!วยการ
เดินอากาศระบบนําร!องในการร!อนลงสู!สนามบินสําหรับนักศึกษาหลักสูตรการบํารุงรักษา

เครื่องสื่อสารการบิน ช้ันป*ท่ี 2 สถาบันการบินพลเรือน 
The Development of Computer Multimedia Instruction on “The principle 
Of Instrument Landing System” in Communication Maintenance Course 

For Second Year Students of Civil Aviation Training Center 
 

ไตรสิทธิ์ นิธโิชติชัยอมร1  
Trisit Nithichotechaiamorn1 

 

 

บทคัดย!อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคDเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียเรื่อง       

หลักการทํ างาน ของอุปกรณD เครื่ องชQ วยการเดินระบบนํารQอง ในการรQอนลงสูQสนามบิน                       
2) หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียใหUมีประสิทธิภาพตามเกณฑDมาตรฐาน 90/90 
การวิ จัยนี้เปYนการวิจัยเชิงทดลอง กลุQมตัวอยQางที่ ใชUในการวิจัย เปYนนักศึกษาหลักสูตร           
การบํารุงรักษาเครื่องสื่อสารการบิน ช้ันป�ที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ป�การศึกษา 2556 สถาบันการบินพล
เรือน จํานวน 30 คน ไดUมาโดยวิธีการสุQมอยQางงQาย ดUวยการจับสลากจากนักศึกษา 48 คน     
เพื่อนํามาใชUเปYนกลุQมทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย จํานวน 3 หนQวยการเรียนรูU 
เครื่องมือที่ใชUในการวิจัยประกอบดUวยบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียเรื่อง หลักการทํางานของ
อุปกรณDเครื่องชQวยการเดินอากาศระบบนํารQอง ในการรQอนลงสูQสนามบิน แบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสถิติที่ใชUในการวิเคราะหDขUอมูล ไดUแกQ คQาเฉลี่ย และคQารUอยละ คQาระดับความยากงQาย
และอํานาจจําแนกคQาประสิทธิภาพ (E1/E2) 
 ผลการวิจัยพบวQา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียเรื่องหลักการทํางานของอุปกรณD
เครื่องชQวยการเดินอากาศระบบนํารQองในการรQอนลงสูQสนามบิน มีความถูกตUองครอบคลุม     
ดUานเนื้อหาและดUานเทคโนโลยีการศึกษาอยูQในระดับดีมาก และ 2) บทเรียนคอมพิวเตอรD
มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 93.66/95.66 เปYนไปตามเกณฑDมาตรฐาน 90/90 
 คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เคร่ืองชQวยการเดินอากาศ ระบบนํารQองในการรQอนลงสูQ

สนามบิน 
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Abstract 
 The purposes of this study were 1) to construct and develop multimedia computer-
aided instruction on “The principle of Instrument Landing System” and 2) to investigate its 
efficiency index of 90/90. This study was  a research and development. Out of 48 second 
year students in Communication Maintenance Course in Civil Aviation Training Center, 30 
were selected as subjects in the second semester of the academic year 2013 by Simple 
Random Sampling Technique. The instruments consisted of multimedia computer-aided 
instruction on “The Principle operation of Instrument Landing System”, a quality evaluation 
form, and an achievement test. The MM-CAI was constructed and developed by the author 
and its content validity was evaluated by a group of experts in the fields of educational 
technology, Industrial Technology and civil aviation. The subjects were asked to use the 
MM-CAI in Communication Maintenance Course for a semester (15 weeks). At the end of 
the course, they took the achievement test. The data were then analyzed by mean of 
frequency counts, percentages, mean and standard deviation.  
 It was found that, firstly the constructed MM- CAI on “The principle of Instrument 
Landing System” had an excellent quality on its content validity as evaluated by the group 
of experts. Secondly, it revealed that it’s the efficiency was 93.66/95.66 which was higher 
that the predetermined criteria of 90/90  
 Keywords: Multimedia Computer Instruction, principle of instrument Landing System. 
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บทนํา 
บทเรี ยนคอมพิ วเตอรD มั ลติ มี เดี ยเปY น            

สื่อการเรียนการสอนท่ีมีสQวนประกอบอันสําคัญคือ           
การมีปฏิสัมพันธD หรือสQวนประสาน เมื่อนําขUอมูล
ตQางๆ มารวบรวมไวUเพื่อท่ีจะสรUางเปYนแฟ}มขUอมูล 
ดUวยโปรแกรมคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียโดยท่ีผูUสรUาง
จะตUองสรUางสQวนประสาน เพื่อใหUผูUใชUสามารถใชU
งานตอบโตUกับขUอมูลสารสนเทศเหลQาน้ันไดUและ    
มี โอกาสเลือกท่ีจะเขUาสูQสQ วนใดสQวนหน่ึงของ     
การนําเสนอเพื่อท่ีจะศึกษาตามไดUความพึงพอใจ      
(กิดานันทD มลิทอง. 2548: 272) 
 สถาบันการบินพลเรือน ไดUกQอต้ังขึ้นโดย
ความรQวมมือจากองคDการการบินพลเรือนระหวQาง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization: 
ICAO) ซึ่งเปYนหนQวยงานหลักท่ีมีหนUาในการผลิต
และพัฒนาบุคลากรทางดUานกิจการบินของ
ประ เทศไทยและประ เทศใน ภูมิ ภาค เอ เ ชี ย
ตะวันออกเฉียงใตU ใหUมีคุณภาพและปริมาณ
เพียงพอกับความตUองการของอุตสาหกรรมการบิน
ท่ีพัฒนาไปอยQางรวดเร็ว เชQน นักบิน ชQางอากาศ
ยาน พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศและ
พนักงานสื่อสารการบินเปYนตUน ซึ่งมีท้ังหลักสูตร
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
 หลักสูตรการบํารุงรักษาเคร่ืองสื่อสาร        
การบิน เปYนหลักสูตรหน่ึงในระดับอนุปริญญา           
ในกลุQมหลักสูตรชQางอากาศยานซึ่งเปYนหลักสูตร            
ท่ีมุQงเนUนผลิตชQางเทคนิคทางดUานการบินใหUเปYนผูUท่ี
มีความรูUความสามารถและทักษะในการซQอมบํารุง
อุปกรณDอิเล็กทรอนิกสDการบิน และอุปกรณDระบบ
เคร่ืองชQวยการเดินอากาศใหUไดUมาตรฐานของ
องคDการการบินพลเรือนระหวQางประเทศตรงกับ
ความตUองการของอุตสาหกรรมการบิน มีกิจนิสัย          
ในการทํางานดUวยความเปYนระเบียบเรียบรUอยและ           
มีลําดับขั้นตอนในการทํางานอยQางถูกตUองและ
ปลอดภัยสูงสุดในการเรียนการสอนวิชา Radio 

Navigation Aids II หลักสูตรการบํารุงรักษาเคร่ือง
สื่อสารการบิน ซึ่งเปYนบทเรียนวิชาท่ีมุQงเนUนใหU
ผูUเรียนมีความรูUความเขUาใจในหลักการทํางานของ
อุปกรณDระบบเคร่ืองชQวยการเดินอากาศแบบตQางๆ 
จากประสบการณDของผูUวิจัยในฐานะผูUสอนใน
รายวิชาน้ีพบวQาป�ญหาของนักเรียนทีไมQ เขUาใจ   
ก า ร ทํ า ง า นข อ ง อุปก รณD ร ะ บบ เค ร่ื อ ง ชQ ว ย         
การเดินอากาศ เนื่องจากอุปกรณDระบบเคร่ืองชQวย
การเดินอากาศ มีระบบ การทํางานท่ียุQงยาก
ซับซUอน และยากในการเขUาใจ แมUผูUสอนจะนําสื่อ
การเรียนการสอนหลายประเภทเขUามาชQวยในการ
อธิบายเพื่อใหUผูUเรียนเกิดความเขUาใจ เชQน การใชU
แผQนใส   วีดีทัศนD หรือสไลดD ก็ไมQสามารถทําใหU
ผูUเรียนเกิดความเขUาใจและมองเห็นภาพการทํางาน
ของอุปกรณDระบบเคร่ืองชQวยการเดินอากาศไดUดี 
 ดัง น้ัน ผูU วิ จัยจึ ง ไดUสนใจ ท่ีจะพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียเร่ือง หลักการทํางาน
ของอุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQอง
ในการรQอนลงสูQสนามบิน วิชา Radio Navigation 
Aids II หลักสูตรการบํารุงรักษาเคร่ืองสื่อสารการ
บิน สถาบันการบินพลเรือน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ใน การเ รียนการสอน และ ยังสามารถชQ วย
แกUป�ญหาความเขUาใจในการทํางานของอุปกรณD
เคร่ืองชQวยการเดินอากาศท่ีมีความยุQงยากซับซUอน
ใหUเกิดความการเขUาใจงQายขึ้น รวมท้ังแกUป�ญหาการ
ขาดแคลนครูผูU สอนดU านอุปกรณD เค ร่ื องชQ วย          
การเดินอากาศ สามารถตอบสนองผูU เ รียนท่ีมี       
ความแตกตQางระหวQางบุคคล และเปYนแนวทางใน
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในรายวิชาอื่นๆ  
ใหUกวUางขวางมากย่ิงขึ้น  
 

วัตถุประสงค�ของการวิจัย 
 1 .  เพื่ อ พัฒนาบทเรียนคอมพิว เตอรD
มัลติมี เดียเ ร่ือง หลักการทํางานของอุปกรณD
เคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQองในการรQอน
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ลงสูQสนามบิน หลักสูตรการบํารุงรักษาเคร่ือง
สื่อสารการบิน 
 2 .  เ พื่ อ ห า ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เร่ืองหลักการทํางานของ
อุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQองใน
การรQอนลงสูQสนามบิน หลักสูตรการบํารุงรักษา
เคร่ืองสื่อสารการบินท่ีผูUวิจัยไดUพัฒนาขึ้น 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรและกลุ!มตัวอย!าง 
 1. ประชากร คื อ นั กศึ กษาหลั กสู ตร                
การบํารุงรักษาเคร่ืองสื่อสารการบิน ช้ันป� ท่ี 2 
สถาบันการบินพลเรือน จํานวน 48 คน 
 2. กลุQมตัวอยQางท่ี ใชU ในการวิจัยน้ี  เปYน
นักศึกษาหลักสูตรการบํารุงรักษาเคร่ืองสื่อสาร    
การบิน ช้ันป�ท่ี 2 สถาบันการบินพลเรือนไดUมาโดย
วิธีการสุQมอยQางงQาย (Simple Random Sampling) โดย
การจับฉลากจํานวน 48 คน ผูUวิจัยไดUแบQงกลุQม
ตัวอยQางออกเปYน 3 กลุQม ดังน้ี  
 กลุQมท่ี 1 การทดลองรายบุคคล จํานวน        
3 คน ใชUวิธีเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจากนักเรียน 
เรียนเกQง เรียนปานกลาง และเรียนอQอน อยQางละ      
1 คน 
 กลุQมท่ี 2 การทดลองกลุQมเล็ก จํานวน      
6 คน ใชU วิ ธี แบบเจาะจงโดยเลือกจากกลุQม
ประชากรท่ีเหลือจากการเลือกจากกลุQมท่ี 1 โดย
เลือกจากนักเรียน เรียนเกQง เรียนปานกลางและ
เรียนอQอน อยQางละ 2 คน 

กลุQมท่ี 3 การทดลองกลุQมใหญQ เปYนกลุQม
ทดลองภาคสนาม โดยใชUนักศึกษาจํานวนท่ีเหลือ
จากกลุQมท่ี 1 และกลุQมท่ี 2 จํานวน 30 คน 

 ตัวแปรที่ใชZในการวิจัย 
 1. ตัวแปรตZน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรD

มัลติมี เดีย เร่ือง หลักการทํางานของอุปกรณD
เคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQองในการรQอน

ลงสูQสนามบิน หลักสูตรการบํารุงรักษาเคร่ือง
สื่อสารการบิน 

 2 .  ตั วแปรตาม คือ  ประสิท ธิภาพ

บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เร่ือง หลักการ
ทํางานของอุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศ
ระบบนํารQองในการรQอนลงสูQสนามบิน หลักสูตร
การบํารุงรักษาเคร่ืองสื่อสารการบิน  
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 เครื่องมือการวิจัย  

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เร่ือง 
ห ลั ก ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง อุ ป ก ร ณD เ ค ร่ื อ ง ชQ ว ย           
การเดินอากาศระบบนํารQองในการรQอนลงสูQสนามบิน     
 2. แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน                 
 3. แบบประเมินคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรDสําหรับผูUเช่ียวชาญ 
 การสรUางเคร่ืองมือท่ีใชUในการวิจัย 
 1. วิเคราะหDเนื้อหา เร่ือง หลักการทํางาน
ของอุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQอง
ในการรQอนลงสูQสนามบิน เพื่อกําหนดผลการเรียนรูU        
ท่ีคาดหวัง จัดลําดับเนื้อหาใหUมีความสัมพันธD
ตQอเนื่องกันและเลือกเร่ืองท่ีจะนํามาสรUางบทเรียน 
กําหนดผลการเรียนรูUท่ีคาดหวังของบทเรียนโดย
เขียนตามเร่ืองท่ีคัดเลือก วิเคราะหDกิจกรรมและสื่อ
การเรียน วิเคราะหDแนวทางการประเมินผลการเรียน 
 2. วิเคราะหDผูUเรียนในเร่ืองประสบการณD
และความรูUเดิมเพื่อเปYนขUอมูลในการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย 
 3. ออกแบบบทเร่ือง (Story board) และ
ออกแบบแผนผั งการ ดํา เ นิ นง าน (Flowchart)     
เพื่อเตรียมสรUางบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย 
 4. สรUางแบบฝ�กหัดระหวQางเรียนใหU
ครอบคลุมผลการเรียนรูUท่ีคาดหวัง หนQวยการเรียน  
ท่ี 1 หลักการทํางานของอุปกรณDเคร่ืองชQวย          
การเดินอากาศ ระบบนํารQองในการรQอนลงสูQสนามบินทาง
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แนวระนาบ (Localizer) จํานวน 10 ขUอ หนQวยการเรียน            
ท่ี 2 หลักการทํางานของอุปกรณDเคร่ืองชQวย          
การเดินอากาศ ระบบนํารQองในการรQอนลงสูQสนามบิน
ทางแนวระดับ (Glide Slope) จํานวน 10 ขUอ หนQวย
การเรียนท่ี 3 หลักการทํางานของอุปกรณD
เคร่ืองชQวยการเดินอากาศ ระบบนํารQองในการรQอน
ลงสูQสนามบินแบบบอกระยะทาง (Marker Beacon) 
จํานวน 10 ขUอ รวมท้ัง 3 หนQวยการเรียน จํานวน 
30 ขUอ 
 5. สรUางบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย 
ไดUแกQ การเตรียมขUอความภาพ เชQน ภาพน่ิง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟ�ก การเตรียมเสียง เพื่อใชU
ประกอบการสรUางบทเรียน จากน้ันจึงใสQเนื้อหา
และกิจกรรม ไดUแกQ ป}อนขUอมูลท่ีจะแสดงบน
จอภาพ สิ่งท่ีคาดหวังและการตอบสนองขUอมูลสําหรับ
การควบคุมการตอบสนองโปรแกรมท่ีใชUสรUางบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย โดยใชU Macromedia 
Authorware version 7 และโปรแกรมอื่นๆ เพื่อใชU
ออกแบบตกแตQงภาพกราฟ�กภาพเคลื่อนไหวและเสียง
บรรยาย 
 6. นําบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียท่ีสรUาง
เสร็จแลUวใหUอาจารยDท่ีปรึกษา ผูUเช่ียวชาญทางดUาน
เนื้อหา และผูUเช่ียวชาญทางดUานเทคโนโลยีการศึกษา
เพื่อพิจารณาความถูกตUอง ความเหมาะสมของ
บทเรียน และนํามาแกUไขปรับปรุงเมื่อมีขUอบกพรQอง 
 7. หลังจากท่ีไดUปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรD
มัลติมีเดียจากขUอเสนอแนะของผูUเช่ียวชาญแลUว          
จึงนําบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียท่ีสรUางเสร็จ
ไปทําการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ 

 การรวบรวมขZอมูล 
 การดํา เ นินการหาประสิท ธิภาพของ
บท เ รี ยนคอม พิว เตอรD มั ล ติมี เ ดี ย  ผูU วิ จั ย ไ ดU
ดําเนินการตามขั้นตอน ดังน้ี 
  
 

 1. การทดลองคร้ังท่ี 1 
 เปYนการทดลองเพื่อหาขUอบกพรQองของ
บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย โดยนําบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียท่ีสรUางขึ้นไปทดลองกับ
กลุQมตัวอยQาง จํานวน 3 คน โดยเรียน 1 คน       
ตQอ 1 เคร่ืองคอมพิวเตอรD ในขณะท่ีเรียน ผูUวิจัยจะ
สังเกตพฤติกรรม และสัมภาษณDถึงป�ญหาใน    
การเรียนทางดUานภาพ การดําเนินเร่ือง เสียง 
ตัวอักษร คําบรรยาย เพื่อหาขUอบกพรQองของ
บทเรียนและนํามาปรับปรุงและแกUไขตQอไป 
 1.1 หนQวยการเรียนท่ี 3 เมื่อแสดงภาพ
ตัวอยQางแลUว ไมQสามารถคลิกป�ดไดU 
 1.2 ผูUเรียนตUองการใหUมีเพ่ิมเติมภาพ
ตัวอยQางประกอบบทเรียนมากย่ิงขึ้นในหนQวย    
การเรียนท่ี 1 
 1.3 ผูUเรียนใหUขUอสังเกตวQามีเนื้อหาใน
แตQละหนUามากเกินไป  
 ผูUวิจัยไดUรวบรวมป�ญหาท่ีพบและนํามา
ปรับปรุงแกUไขใหUเหมาะสมและนําไปทดลองในคร้ัง
ตQอไป 
 2. การทดลองคร้ังท่ี 2  
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรD มัลติมีเดียท่ี
ปรับปรุงและแกUไขแลUวไปทดลองกับกลุQมตัวอยQาง
จํานวน 6 คน โดยเรียน 1 คน ตQอ 1 เคร่ืองคอมพิวเตอรD 
ในขณะท่ีเรียนแตQละหนQวยการเรียนนักศึกษาจะทํา
แบบฝ�กหัดระหวQางเรียนควบคูQไปดUวย และเมื่อ
เรียนจบท้ัง 3 หนQวยการเรียน นักศึกษาจะทํา
แบบทดสอบหลังเรียน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง 
ผูUวิจัยนําคะแนนท่ีไดUจากการทําแบบฝ�กหัดระหวQาง
เรียนและแบบทดสอบหลังเรียน นํามาหาแนวโนUม
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย
และผูUวิจัยไดUรวบรวมป�ญหาและขUอบกพรQองตQางๆ  
ในการใชUบทเรียนเพื่อนํามาปรับปรุงแกUไขบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียใหUมีความเหมาะสมมาก
ย่ิงขึ้น สําหรับการทดลองคร้ังตQอไป โดยไดU
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ปรับปรุงภาพประกอบในหนQวยการเรียนรูUท่ี 3 ใหUมี
ขนาดใหญQขึ้น เพ่ิมเติมรูปภาพใหUมีมากย่ิงขึ้น จัดทํา
ภาพประกอบจากภาพขาวดําเปYนภาพสี แกUป�ญหา
ตัวอักษรหนาแนQนเกินไปดUวยการเพ่ิมหนUาขึ้น 
 3. การทดลองคร้ังท่ี 3  
 นําบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียไป
ทดลองกับกลุQมตัวอยQาง จํานวน 30 คน โดยเรียน 
1 คน ตQอ 1 เคร่ืองคอมพิวเตอรD ในขณะท่ีเรียนแตQ
ละหนQวยการเรียน นักศึกษาจะทําแบบฝ�กหัด
ระหวQางเรียนควบคูQไปดUวย และเมื่อเรียนจบท้ัง     
3 หนQวยการเรียน นักศึกษาจะทําแบบทดสอบ  
หลังเรียน เมื่อสิ้นสุดการทดลอง ผูUวิจัยนําคะแนนท่ี
ไดUจากการทําแบบฝ�กหัดระหวQ าง เ รียนและ
แบบทดสอบหลังเรียนนํามาหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย ไดU 93.66/95.66 
เปYนไปตามเกณฑDมาตรฐาน 90/90 โดยใชUสูตร 
E1/E2 

 การวิเคราะห�ขZอมูล   

 1. หาคQาความเท่ียงตรงของแบบทดสอบ
ตามเนื้อหา ใชUสูตรของโรวิเนสลี่ (Rovinelli) และ
แ ฮ ม เ บิ ล ตั น  (Hambleton) เ รี ย ก วQ า  ดั ช นี         
ความสอดคลUองระหวQางขUอสอบกับจุดประสงคDเชิง
พฤติกรรม IOC (สมนึก ภัททิยธนี, 2546: 220)  
 2. สถิติพื้นฐานท่ีใชUในการวิเคราะหDขUอมูล 
คือ รUอยละและคQาเฉลี่ย 
 3. สถิติ ท่ีใชU ในการหาคุณภาพของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 4. สถิติท่ีใชUในการหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย ใชUสูตร E1/E2 
(เสาวณียD สิกขาบัณฑิต, 2528: 284) 
 

ผลการวิจัย 
การดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย ดังน้ี 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เร่ือง 
ห ลั ก ก า ร ทํ า ง า น ข อ ง อุ ป ก ร ณD เ ค ร่ื อ ง ชQ ว ย               

การเดินอากาศระบบนํารQองในการรQอนลงสูQ
สนามบิน ประกอบดUวยเนื้อหา 3 หนQวยการเรียน 
ไดUแกQ 
 หนQวยการเรียนท่ี 1 หลักการทํางานของ
อุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศ ระบบนํารQองใน
การรQอนลงสูQสนามบินทางแนวระนาบ (Localizer) 
 หนQวยการเรียนท่ี 2 หลักการทํางานของ
อุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศ ระบบนํารQองใน
การรQอนลงสูQสนามบินทางแนวระดับ (Glide Slope)  
 หนQวยการเรียนท่ี 3 หลักการทํางานของ
อุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศ ระบบนํารQองใน
การรQอนลงสูQสนามบินแบบบอกระยะทาง (Marker 
Beacon)  
 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรD
มัลติมี เดีย เร่ือง หลักการทํางานของอุปกรณD
เคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQองในการรQอน
ลงสูQสนามบินผลการประเมินของผูUเช่ียวชาญดUาน
เนื้อหา มีความถูกตUองครบคลุมเนื้อหาอยูQในระดับ
ดีมาก และผลการประเมินของผูUเช่ียวชาญดUาน
เทคโนโลยีพบวQาบทเรียนอยูQในระดับดีมาก 
 3 .  ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอรD มัลติมี เดีย มีประสิทธิภาพเปYน 
93.66/95.66   

  

อภิปรายผลการวิจัย 
 จ า ก ก า ร วิ จั ย เ พื่ อ พั ฒ น า บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เร่ือง หลักการทํางานของ
อุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQองใน
การรQอนลงสูQสนามบิน พบวQา ประสิทธิภาพของ
บทเรียนรวมท้ัง 3 หนQวยการเรียน มีประสิทธิภาพ 
93 .66 /95 .66  เปY น ไปตามเกณฑD ท่ีกํ าหนด
มาตรฐานคือ 90/90 ซึ่งสามารถอภิปรายผลไดU
ดังน้ี 
 1. จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรD มัลติมี เดี ย จะเห็นไดU วQ าบทเรียน
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คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเปYนไปตาม
เกณฑDมาตรฐานท่ีกําหนดไวU เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียมีการพัฒนาอยQางเปYนระบบ 
ต้ังแตQการกําหนดผลการเรียนรูUท่ีคาดหวังการศึกษาและ
วิ เคราะหD เนื้อหา มี การวางแผน การดํา เ นิน        
การพัฒนาจนถึงการทดลอง อีก ท้ัง ยังผQ าน      
การตรวจสอบแกUไขจากขUอเสนอแนะของอาจารยDท่ี
ปรึกษา และผูUเช่ียวชาญ ท้ังดUานเนื้อหาและดUานเทคโนโลยี
การศึกษา ทําใหUบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย          
มีความสมบูรณDย่ิงขึ้นซึ่งสอดคลUองกับผลการวิจัย
ของ กฤษณะ แกUวสายทับ (2551) จารุเนตร   
ทะนงสุข (2549) ชนัฐชิดา อรมวรนิตยD  (2546)    
นพรัตนD เสียงเกษม (2546) ท่ีทําการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย โดยทําการพัฒนาบทเรียน
อยQางเปYนระบบทําใหUบทเรียนมีประสิทธิภาพเปYนไป
ตามเกณฑDมาตรฐาน 90/90  
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียน้ีเปYน
การเรียนท่ีสอดคลUองกับทฤษฎีความแตกตQาง
ระหวQางบุคคล ซึ่งผูUเรียนแตQละคนมีความสามารถ
ในการเรียนรูU ท่ีใชUเวลาแตกตQางกัน ดังน้ันบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียน้ีจะชQวยใหUผูUเรียนรูUสึกพอใจ
กับการเรียน และไมQเกิดความกดดันเมื่อผูUเรียน
เรียนไมQทันผูUอื่น ทําใหUผูU เ รียนรูUสึกไมQเครียดใน
ระหวQางเรียน จึงสQงผลใหUผูUเรียนมีประสิทธิภาพใน
ก า ร เ รี ย น รูU สู ง ขึ้ น  แ ล ะ ยั ง พ บ วQ า บ ท เ รี ย น
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียชQวยใหUผูUเรียนสนใจและ
กระตือ รือรUน ท่ีจะเรียนมากย่ิงขึ้น เนื่ องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียมีลักษณะเปYน
มัลติมีเดีย มีการนําเสนอเนื้อหาโดยใชU ขUอความ 
ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยาย เสียงดนตรี 
และการโตUตอบกับบทเรียน ซึ่งสอดคลUองกับคํา
กลQาวของกิดานันทD มลิทอง (2548: 272) จึงทําใหU
บทเรียนมีความนQาสนใจและยังชQวยกระตุUนใหU
ผูUเรียนมีความสนใจบทเรียนมากย่ิงขึ้น 
    

 3. จากการสังเกตพฤติกรรมระหวQาง  
การทดลองท้ัง 3 คร้ัง พบวQาผูUเรียนมีความต้ังใจ
และสนใจมีความกระตือรือรUนในการเรียน เพราะ
ผูUเรียนสามารถเรียนไดUตามความสามารถของ
ตนเอง อีกท้ังบทเรียนยังเปYนความรูUพื้นฐานท่ี
นักศึกษาตUองนําไปใชUในการเรียนตQอไป บทเรียน
ดึงดูดใหUผูUเรียนอยากท่ีจะเรียนรูU เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียไดUมีการนําเสนอภาพน่ิง
ภาพเคลื่อนไหว ภาพกราฟ�ก ท่ีมี สีสันสวยงาม 
นQาสนใจ และมีเสียงดนตรีประกอบดUวยซึ่งสอดคลUอง
กับเนื้อหา และจากการสังเกตพฤติกรรม ยังพบวQา 
ผูUเรียนรูUสึกพอใจเมื่อตอบแบบฝ�กหัดไดUถูกตUอง 
เนื่องจากแบบฝ�กหัดจะมีการเสริมแรงใหUกับผูUเรียน 
และเมื่อผูUเรียนทําแบบฝ�กหัดและแบบทดสอบเสร็จ
แลUว ผูUเรียนจะไดUทราบผลคะแนนทันทีทําใหUผูUเรียน
ไมQเ บ่ือหนQายและต้ังใจท่ีจะทําแบบฝ�กหัดและ
แบบทดสอบมากย่ิงขึ้นดUวย ซึ่งสอดคลUองกับคํา
กลQาวของถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 1-10) 
 4 .  ในการวิจั ยคร้ังน้ี  พบวQา บทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เร่ือง หลักการทํางานของ
อุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศระบบนํารQองใน      
การรQอนลงสูQสนามบิน ท่ีพัฒนาขึ้นในค ร้ัง น้ีมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑDมาตรฐาน 90/90 ตามท่ี
กําหนดเนื่ องจากมีการพัฒนาอยQ างเปYนระบบ            
มีการวิเคราะหD การออกแบบ การทดลองและประเมินผล  
ซึ่งมีความสอดคลUองกับหลักการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดียของ พรเทพ เมืองแมน 
(2544: 46-48) จึงทําใหUบทเรียนคอมพิวเตอรD
มัลติมี เดีย ท่ีมีประสิทธิภาพชQวยใหUผูU เ รียนเกิด    
การเรียนรูUและสามารถนําไปใชU ในการเ รียน      
การสอนไดUจริง .. 
 5. สรุปไดUวQาบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย 
เร่ือง หลักการทํางานของอุปกรณDเคร่ืองชQวย    
การเดินอากาศระบบนํารQองในการรQอนลงสูQสนามบิน  
ท่ีพัฒนาขึ้นในคร้ังน้ี มีประสิทธิภาพตามเกณฑD
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มาตรฐานท่ีกําหนดไวU คือ 90/90 และสามารถ
นําไปใชUในการเรียนรูUดUวยตนเองไดU 
 

ขZอเสนอแนะการวิจัย 
 ขZอเสนอแนะสําหรับการปฏบัิติ 
 1. เคร่ืองมื อท่ี ใชU ในการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย จําเปYนตUองอาศัยเคร่ือง
คอมพิวเตอรDท่ีมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง
โดยเฉพาะความเร็วในการประมวลผลซึ่งจะมีผล
อยQางย่ิงในกรณีท่ีมีการใชUภาพแอนนิเมช่ัน หรือ     
วีดิทัศนD นอกจากน้ีควรจะศึกษาโปรแกรมประยุกตD
ใหมQๆ ท่ีสามารถนํามาใชUประกอบกับการสรUาง
บทเ รียนคอมพิวเตอรD มัล ติมี เดีย เพื่ อกระตุUน    
ความสนใจของผูUเรียนใหUเกิดการเรียนรูUมากขึ้น 
 2. การพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอรD
มัลติมี เดีย มีความเกี่ยวขUองโดยตรงกับ
ความสามารถและทักษะในการใชUคอมพิวเตอรD 
เพื่อใหUเกิดความรวดเร็วในการเรียนรูU จึงควรท่ีจะมี
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดียในรายวิชา
อื่นๆ ในสถานศึกษาใหUมากขึ้นเพื่อทางเลือกท่ีดี 
ใหUแกQผูUเรียนท่ีตUองการเรียนรูUดUวยตนเอง ซึ่งจะ
สนองตQอความแตกตQางระหวQางบุคคล 

3. บทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย เร่ือง
หลักการทํางานของอุปกรณDเคร่ืองชQวยการเดินอากาศ
ระบบนํารQองในการรQอนลงสูQสนามบิน ไดUพัฒนาขึ้น
ตามคุณลักษณะของคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย คือ
เปYนบทเรียนท่ีรวบรวมเอาเนื้อหา ขUอความ 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง เขUาดUวยกัน มีการเช่ือมโยง
แบบปฏิสัมพันธDทําใหUผูUเรียนสามารถท่ีจะเรียนรูUไดU
ท้ังทางตาและหู  จึงชQวยใหUผูUเรียนสามารถนําไป
ศึกษาดUวยตนเองไดU โดยผูUเรียนสามารถควบคุม
การเรียน และเรียนไปตามความสามารถของ
ตนเองไดU 

 ขZอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต!อไป 
 1. ควรมี การวิ จั ยและพั ฒนาบทเรี ยน
คอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย ในเนื้อหาและรายวิชาอื่นๆ 
ตQอไป  

2. ควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น  ๆ เชQน ความ
สนใจใฝ�รูU ความรับผิดชอบ ความคงทนในการจํา 
จากการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรDมัลติมีเดีย 

3. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรD
มัลติมีเดียในรูปแบบอื่นๆ เชQน เรียนบนเว็บไซตD
เนื่องจากเปYนสื่อท่ีไดUรับการนิยมอยQางแพรQหลาย 
เขUาถึงไดUงQาย ซึ่งจะเปYนทางเลือกหน่ึงใหUกับผูUเรียนทํา
ใหUผูUเรียนสามารถเลือกเรียนไดUในเวลาท่ีตUองการ 
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