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บทคัดย่อ 
 
 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้
โดยใช้สมองเป็นฐานส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความพึงพอใจ และ
พฤติกรรมของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเป็นนักศึกษาโปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรม
การศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สมัครใจเข้าร่วมการ
วิจัย จ านวน 95 คน โดยใช้การวิจัยเชิงทดลองประเภทสุ่มแบบมีกลุ่มเปรียบเทียบชนิดไขว้กัน เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย  1) คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ออกแบบตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐานส าหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่  2) สถานการณ์สมมติ  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และ  4) 
แบบประเมินความพึงพอใจต่อการเรียน มีระยะเวลาท าการวิจัย  ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2555 ถึง 
สิงหาคม 2557 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพรรณนา และสถิติที (t-test) ก าหนดความมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยพบว่า 
 1. คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ  
 E1/E2 เท่ากับ 81.17/80.56 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  

( ̅=9.57, SD=1.40) สูงกว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ ( ̅=8.01, SD=2.63) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < .05) 
 3. ความพึงพอใจต่อการเรียนของกลุ่มที่เรียนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น  

( ̅=6.11, SD=0.90) สูงกว่า กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีปกติ ( ̅=4.88, SD=1.11) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
(p < .05) 
 ผลการศึกษาสะท้อนให้เห็นว่า การเรียนด้วยคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้น ส่งผลให้ผู้เรียน
เกิดผลลัพธ์ทางการเรียนที่ดี ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจมากกว่ากลุ่มที่เรียนตามปกติ รวมทั้งผู้เรียนมี
พฤติกรรมที่ดีในกระบวนการเรียนรู้ในลักษณะ มีความสนใจ มีความมุ่งมั่นและจดจ่ออยู่กับการเรียนรู้ มี
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างผู้เรียน มีความสุขและสนุกกับการเรียนรู้ 
ค าส าคัญ   การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน, คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย, บทเรียนอิเล็กทรอนิกส,์ 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, ความพึงพอใจต่อการเรียน, อุปกรณ์เคลื่อนที่ 
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Abstract 
 
 This study aims to development of computer multimedia based on Brain-Based 
Learning concept for mobile device and study about student achievement, satisfaction 
and behavior. The sample is 95 students of 3rd and 4th year educational technology 
and innovation program, Nakhon Ratchasima Rajabhat University. Research design is 
Randomized Controlled Trial by Cross over design. Research instruments are computer 
multimedia based on BBL for mobile device, Scenario, examination, and satisfaction 
form. The research process has duration about 2012, July of 2014, August. Data were 
analyzed by using descriptive and t-test. Statistical significance is set at p < .05.  
 Research results are: 
 1. The computer multimedia has a good quality and the efficiency of E1/E2 is 
81.17/80.56  

 2. The students used computer multimedia achievement ( ̅=9.57, SD=1.40) is 

higher than the students used traditional ( ̅=8.01, SD=2.63) by statistic significant at 
the level .05. 

 3. The students used computer multimedia satisfaction score ( ̅=6.11, SD=0.90) 

is higher than the students used traditional ( ̅=4.88, SD=1.11) by statistic significant at 
the level .05. 
 The research results reflect that the students who used computer multimedia 
have a better learning achievement and more learning satisfaction than others in the 
learning process. Moreover, they have a good learning behavior such as interesting, 
concentration, participation, happiness and fun. 
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