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การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้า
อมีนา ฉายสุวรรณ1*
บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. พัฒนาบทสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
2. เพื่อหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่องการการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้มาโดยการ
เลื อ กแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เป็ น นั ก ศึ ก ษาระดั บ ปริ ญ ญาตรี ข องมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ วไลย
อลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2
จ้านวน 35 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1. สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 2. แบบประเมินคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า 3. แบบประเมิน
ความความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
ผลการวิ จั ย พบว่ า ผลการประเมิน คุณภาพสื่อ การเรียนรู้ เรื่ อ งการเขีย นอั ลกอริ ทึม แบบวนซ้้า
ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.32 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ผลการ
ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึม แบบวนซ้้า ที่ประเมินโดย
นักศึกษา รวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 3.97 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
ค้าส้าคัญ : สื่อการเรียนรู,้ อัลกอริทึมแบบวนซ้้า
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DEVELOPMENT OF LEARNING ABOUT WRITING AN ALGORITHM LOOP
Ameena Chaysuwan1*
Abstract
This research have three proposes which 1. to propose the development of learning
about writing an algorithm loop , 2. to find out the quality of learning the Development of
learning about writing an algorithm loop, and 3. to assess the satisfaction of students towards
of learning the Development of learning about writing an algorithm loop. The Information
Technology 35 students, undergraduate level, Science and Technology Faculty Valaya Alongkorn
Rajabhat University under the Royal Patronage were selected as the sample of this research,
using purposive sampling.
Tools used in this research consist of 1. the Development of learning about writing
an algorithm loop, 2. Assessment of learning the subject of learning the Development of learning
about writing an algorithm loop and 3. Assessments of student satisfaction with the learning
materials of learning about writing an algorithm loop.
The results showed the quality of learning the Development of learning about writing
an algorithm loop to Expert evaluation including quality three sides total average is 4.3 2 . This
level of quality was very good. Assessment of student satisfaction with the learning materials of
learning about writing an algorithm loop to the student assessment. Including quality three
sides, with an average total is 3.97, the quality was good.
Keywords : Learning Media, Repetition Algorithm
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บทน้า
การจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส้าคัญ
และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก้าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
ยึดหลักว่าผู้เรียนมีความส้าคัญที่สุด โดยเชื่อว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับ
ผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่ งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ
ค้านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองและเน้นให้ความส้าคัญทั้งความรู้และคุณธรรม
กระบวนการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส้าคัญ ผู้เรียนต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย
เป็ น เครื่ อ งมือ ที่ จะน้า พาตนเองไปสู่เ ป้ ามายของหลักสู ตร กระบวนการเรียนรู้ที่ จ้ าเป็น ส้า หรั บผู้เ รียน อาทิ
กระบวนการเรี ย นรู้ แ บบบู ร ณาการ กระบวนการสร้ า งความรู้ ก ระบวนการคิ ด กระบวนการทางสั ง คม
กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง กระบวนการปฏิบัติลงมือ
ท้าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้ การเรียนรู้ของตนเอง และกระบวนการพัฒนา
ลักษณะนิสัย เป็นต้น กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝนพัฒนา เพราะ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้นผู้สอนจึงจ้าเป็นต้องศึกษาท้าความ
เข้ า ใจกระบวนการเรี ย นรู้ ต่ า งๆ เพื่ อ ให้ ส ามารถเลื อ กใช้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)
การเรียนการสอนที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีวัตถุประสงค์ประการหนึ่งคือ มุ่งปลูกฝังให้ผู้เรียนได้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน
การปลูกฝังให้ผู้เรียนมีทักษะทางคอมพิวเตอร์ จะต้องมีสื่อการเรียนการสอนและเครื่องมือที่ทันสมัยรวมทั้งผู้สอน
ก็ จ ะต้ อ งพั ฒ นาความรู้ ให้ ทั นสมั ยอยู่เสมอ จากสภาพปญหาการจัดกระบวนการเรียนการสอน ที่ ไมเอื้อให
นักศึกษาคิดเปน ท้าเปน และแกปญหาเปนดวยตนเองได การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพนั้น ปจจัยส้าคัญ
ประการหนึ่งคือ การน้าเทคโนโลยีเขามาชวยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์จึงเขามามีบทบาทและความส้าคัญในการ
ถ่ายทอดความรู้ ขอเท็จจริง ทักษะ อันเปนรากฐานที่จะท้าใหเกิดความเขาใจและความจ้าอยางถาวร ดังนั้นการ
เรียนการสอนในปจจุบันจ้าเปนอยางยิ่งที่จะตองน้าเทคโนโลยีทางการศึกษาและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขามาใช
เพื่อชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชาการมากขึ้น และชวยอ้านวยความสะดวกใหกับผูสอนในการที่จะ
อธิบายหรือยกตัวอยางใหผูเรียนไดมองภาพพจนได้อยางใกลเคียงกับความเปนจริงมากที่สุด
สื่อการเรียนการสอนเป็นตัวกลางซึ่งมีความส้าคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหน้าที่เป็นตัวน้า
ความต้องการของครูไปสู่ตัวนักเรียนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว เป็นผลให้นักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนการสอนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม สื่อการสอนได้น้าไปใช้ในการเรียนการสอนตลอด และยัง
ได้รับการพัฒนาไปตาการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งก้าวหน้าไปไม่หยุดยั้ง นักการศึกษา
เรียกชื่อการสอนด้วยชื่อต่าง ๆ เช่น อุปกรณ์การสอน โสตทัศนูปกรณ์ เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอน
สื่อการศึกษาเป็นต้น (พิมพ์พร แก้วเครือ,2544)
การเขียนอัลกอริทึม เป็นกระบวนการคิดและการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอน รวมทั้งการเขียนโปรแกรม
เพื่อตรวจสอบกระบวนการคิดและการเขียนอัลกอริทึม แต่ผู้เรียนนั้นไม่สามารถเขียนอัลกอริทึมได้ เพราะเรียน
แบบท่องจ้าตัวอย่างหรือแบบฝึกหัด จึงท้าให้ผู้เรียนไม่สามารถคิด วิเคราะห์ปัญหาและเขียนอัลกอริทึมได้ จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว พบว่าผู้เรียนขาดทักษะในการคิดแก้ปัญหา และการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง
ผู้เรียนบางส่วนยังมีทักษะการคิดและการแก้ปัญหาไม่ดีพอ จากปัญหาดังกล่าวจึงน้าข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางใน
การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า ซึ่งสามารถช่วยให้ผู้เรียนทบทวนบทเรียนและเพิ่ม
ทักษะกระบวนการคิดอย่างมีระบบได้โดยไม่ต้องเรียนจากผู้สอนเพียงอย่างเดียว
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
2. เพื่อหาคุณภาพของสื่อการเรียนรู้ เรื่องการออกแบบอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
วิธีด้าเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง ผู้วิจัยด้าเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษาภาคปกติที่ก้าลังศึกษา
ในระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ที่ลงทะเบียนรายวิชา
หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม ในภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2556 จ้านวน 60 คน กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปีที่ 2 คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชาหลักการโปรแกรมและอัลกอริทึมกับผู้วิจัย จ้านวน 35
คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย
2.1 สื่อการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า ที่พัฒนาขึ้น ผู้วิจัยน้าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบโดยใช้แบบประเมินคุณภาพ ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ และผลการประเมินคุณภาพ
สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า ที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญ แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน
คือ คุณภาพด้านเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยเป็น 4.42 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพ ตัวอักษรมีค่าเฉลี่ย
เป็น 4.22 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านเทคนิคมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และ
โดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.32 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ สื่อการเรียนรู้เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบ
วนซ้้า ท้าการประเมินความพึงพอใจ 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านตัวอักษร และการใช้งาน เพื่อสอบถามความ
พึงพอใจของนักศึก ษา ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความพึ งพอใจจากเอกสารและงานวิ จัยต่ างๆ สร้าง
แบบสอบถามความพึงพอใจที่เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ
คือ 5 หมายถึง ดีมาก 4 หมายถึง ดี 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย และ 1 หมายถึง น้อยมาก ให้มี
ความสอดคล้องและครอบคลุมเนื้อหาของสื่อการเรียนรู้ น้าแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ให้
ผู้เชี่ยวชาญท้าการตรวจสอบแล้วน้ามาปรับปรุงแก้ไข ตามค้าแนะน้าของผู้เชี่ยวชาญ น้าแบบสอบถามความพึง
พอใจที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
3. การด้าเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ด้าเนินการชี้แจงรายละเอียดการของสื่อ
การเรียนรู้เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า โดยด้าเนินการทดลองกับนักศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ จ้า นวน 35 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ซึ่งได้ลงทะเบียนเรียนรายวิชา
หลักการโปรแกรมและอัลกอริทึม ด้าเนินการทดลองโดยใช้เวลา 1 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาในการ
ทดลองทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง ซึ่งมีการจัดกระบวนการทดลอง ดังนี้
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3.1 นักศึกษาเข้าใช้สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์
สัปดาห์ละ 4 ชั่วโมง รวมเวลาในการทดลองทั้งสิ้น 4 ชั่วโมง
3.2 นักศึกษาตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อ สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึม
แบบวนซ้้า น้าผลที่ได้ไปวิเคราะห์ทางสถิติต่อไป
4. สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ
4.1 การวิเคราะห์ผลแบบประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
สถิ ติ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ผลโดยการค้ านวณคาเฉลี่ ย (Mean) จากคะแนนที่ แ จกแจงความถี่ แ ลว และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (ประคอง กรรณสูต, 2539)
4.2 การวิเคราะห์ผลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี ต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึม
แบบวนซ้้า เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งมีระดับมาตราส่วน 5 ระดับ โดยสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย (Mean) และ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของกลุ่มตัวอย่าง
(ประคอง กรรณสูต, 2539)
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า มีการน้าเสนอแบ่งเป็น 4 ส่วน คือหน้าจอหลัก
เนื้อหาเรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า การเขียนผังงานแบบวนซ้้า และการเขียนรหัสเทียมแบบวนซ้้า
ดังภาพที่ 1

ภาพที่ 1 แสดงหน้าจอหลักของสือ่ การเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
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ผู้วิจัยได้น้าสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและท้าการ
ประเมินสื่อการเรียนรู้ และน้าสื่อการเรียนรู้ให้นักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ ซึ่งผลที่ได้
จากการประเมินมีดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อการการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ ดังแสดงผลตามตารางที่ 1
2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่ต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
ดังแสดงผลตามตารางที่ 2
ตารางที่ 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่อการการเรียนรู้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
รายการประเมินคุณภาพ
1. คุณภาพด้านเนื้อหา
2. คุณภาพด้านภาพ อักษร
3. คุณภาพด้านเทคนิค
ค่าเฉลี่ยรวม

X

4.42
4.22
4.33
4.32

S.D
0.722
0.526
0.718
0.655

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้าที่ประเมิน
โดยผู้เชี่ยวชาญ แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหาวิชามีค่าเฉลี่ยเป็น 4.42 ระดับคุณภาพ
อยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพ อักษร เสียงมีค่าเฉลี่ยเป็น 4.22 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านเทคนิค
มีค่าเฉลี่ยเป็น 4.33 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมีค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.32
ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
ตารางที่ 2 แสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้
รายการประเมิน
1. คุณภาพด้านเนื้อหา
2. คุณภาพด้านภาพ อักษร
3. คุณภาพด้านการใช้งาน
ค่าเฉลี่ย

X

4.11
3.94
3.87
3.97

S.D
0.767
0.732
0.757
0.752

ระดับคุณภาพ
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 2 ผลการประเมิน ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียน
อัลกอริทึมแบบวนซ้้า ที่ประเมินโดยนักศึกษา แยกประเมินคุณภาพเป็น 3 ด้าน คือ คุณภาพด้านเนื้อหามีค่าเฉลีย่
เป็น 4.11 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี คุณภาพด้านภาพ อักษร มีค่าเฉลี่ยเป็น 3.94 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
คุณภาพด้านการใช้งานมีค่าเฉลี่ยเป็น 3.87 ระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี และโดยภาพรวมคุณภาพทั้ง 3 ด้านมี
ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 3.97 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี
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สรุป
ผลจาการวิ จัย ครั้งนี้ พบว่า การพั ฒนาสื่อ การเรียนรู้ เรื่ อ งการเขี ยนอัลกอริทึ มแบบวนซ้้า บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังนี้ คือ
1. การประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า มีคุณภาพทั้ง 3 ด้าน
ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.32 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะผู้วิจั ยได้สรุปเนื้อหาการเขี ย น
อัลกอริทึมแบบวนซ้้าเพื่อให้เข้าผู้เรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับบทความวิจัยของ ดาวรถา วีระพันธ์
(2558) แอนิเมชัน เรื่องความรู้ เกี่ยวกับการกระท้าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ส้าหรับเยาวชน ซึ่งพบว่า
คุ ณ ภาพของแอนิ เมชั น เรื่ อ งความรู้เ กี่ย วกั บ การกระท้ า ความผิดเกี่ ยวกั บคอมพิ วเตอร์ ด้ า นเนื้ อ หา ( X =
4.20,S.D.= 0.58) ด้านภาพและเสียง ( X = 4.10,S.D.= 0.64) รวมถึงทางด้านเทคนิค ( X =4.22,S.D.=0.72)
คุณภาพของแอนิเมชันที่พัฒนาขึ้นสรุปในภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และสอดคล้องกับ ธีรศานต์
ไหลหลั่ง (2549) การออกแบบและประเมินชุดสื่อมัลติมีเดียวิชาการถ่ายภาพทางการศึกษาตามโมเดลการ
ออกแบบของกานเยและบริกส์ ซึ่งพบว่าชุดสื่อมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นตามโมเดลการออกแบบของกานเยและบริกส์
มีค่าประเมินจากผู้เชี่ยวชาญอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และสอดคล้องกับ มลิวัลย์ ผิวคราม (2552) การพัฒนาสื่อการ
เรียนรู้ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่ง
พบว่าสื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต มีคุณภาพเนื้อหาระดับดี
( X = 4.4) และด้านเทคนิคการผลิตสื่อระดับดีมาก ดี ( X = 4.56)
2. การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า
มีคุณภาพทั้ง 3 ด้าน ค่าเฉลี่ยรวมเป็น 4.32 ซึ่งระดับคุณภาพอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับ รัชนาถ ศรีกุณะ(2553)
การพัฒนาสื่อการสอนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ ค้าเมืองเชียงใหม่ ส้าหรับเด็กชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียน
บ้านทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งพบว่า ความพึงพอใจในการเรียนรู้จากสื่อการสอนพบว่าในภาพรวมนักเรียน
กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือด้านภาพประกอบ กราฟฟิกและเสียงตามล้าดับ และ
สอดคล้องกับ มลิวัลย์ ผิวคราม (2552) การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาผ่าน
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อก้าวสู่เทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งพบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อสื่อการเรีย นรู้
เกี่ยวกับการวัดและประเมินผลการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในระดับมาก ( X = 4.45) และสอดคล้องกับ
ปถมา วรรณกุล (2550) การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนหน้าพระลาน ( พิบูลสงเคราะห์) จังหวัดสระบุรี ซึ่งพบว่านักเรียนมี ความพึง
พอใจอย่างมากต่อสื่อมัลติมีเดียเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่ประกอบด้วยภาพการ์ตูนเคลื่อนไหว เสียงเพลงต่าง ๆ
และเสียงพากษ์
ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการน้าผลงานวิจัยไปใช้
1.1 สื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า สามารถน้าไปใช้ในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง
กับการคิดวิเคราะห์เพื่อเขียนโปรแกรมแบบวนซ้้าได้
1.2 สื่อการสื่อการเรียนรู้ เรื่องการเขียนอัลกอริทึมแบบวนซ้้า สามารถน้าไปเผยแพร่ให้กับ
ผู้สนใจเกี่ยวกับการเขียนอัลกอริทึมเพื่อน้าไปเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ต่อไปได้
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2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท้าวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารสร้ า งสื่ อ การเรี ย นรู้ ในรายวิ ชาอื่ น ๆ เพื่ อ ให้ ผู้ เ รี ย นสามารถเรี ย นรู้ ไ ด้ อ ย่ า ง
หลากหลายจากสื่อที่หลากหลายเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ตามศักยภาพของผู้เรียน
2.2 ควรศึกษาวิจัยเชิงส้ารวจและสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างสื่อการเรียนการสอน
อิเล็กทรอนิกส์
2.3 ควรวิจัยเกี่ยวกับสื่อการเรียนการรู้ หรือสื่อมัลติมีเดียหรือสื่อที่เกี่ยวข้องในเชิงบูรณาการใน
รายวิชาอื่น ๆ
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