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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาส่ือประกอบการเรียนการสอนใน
รูปแบบส่ือประสม 2) เพื่อพัฒนาการออกแบบความสัมพันธของการเช่ือมโยงของขอมูลท่ีใช
ประกอบ การเรียนการสอน 3) เพื่อพัฒนาการออกแบบในสวนติดตอผูใช  ใหมีความเหมาะสม มี
ประสิทธิภาพสูงสุดตอผูใชและประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบการเรียนระหวางการเรียนดวยส่ือ
ประสมประกอบ การเรียนการสอนวิชาวัสดุวิศวกรรม  กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ 
นักศึกษาช้ันป ท่ี  1  ภาคปกติ  ระดับปริญญาตรี  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  คณะ
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพื้นท่ีภาคพายัพ ท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาวัสดุวิศวกรรม 5 คณะวิชา โดยการสุมกลุมตัวอยางคณะละ 10 คน เปนจํานวน 50 คน ของ 
เคร่ืองมือท่ีใช ไดแก 1) ส่ือประสมประกอบการเรียนการสอน  2)  แบบทดสอบท่ีถูกจัดทําข้ึนเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจและประเมิน ผลสัมฤทธ์ิของส่ือท่ีมีตอผูใช ผลการศึกษาพบวา 1) ความ
คิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอส่ือประสมประกอบการเรียนการสอนพบวาผูเรียนมีความพึงพอใจ บทเรียน
สามารถควบคุมได งายตอการเรียนรู และใชงานทําใหผู เรียนสามารถนํามาทบทวนเองได
ตลอดเวลาและรูปแบบของส่ือประสมประกอบ การเรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนมีความสนใจใน
เนื้อหาท่ีนําเสนอและกระตุนความสนใจในการเรียนเพิ่มมากข้ึน 2) จากผลการประเมินการใชส่ือ
ประสมวิชา วัสดุวิศวกรรม ของผูเช่ียวชาญและผูท่ีใชส่ือประสมในการประกอบการสอนน้ันมี
ความเห็นวาเหมาะสมมากที่สุด เฉล่ีย อยูระหวาง 4.5 -5.0    จึงสรุปไดวาส่ือประสมประกอบการ
เรียนการสอนวิชา วัสดุวิศวกรรม สามารถท่ีจะนํามาใชเพื่อเปนส่ือประกอบการสอนของอาจารย
ผูสอนได 
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ABSTRACT 
 The development of instructional multimedia for engineering materials course is presented. 
The study aimed to 1) Develop instructional multimedia for engineering materials 2) Develop 
design a relationship between user and linkage of data which use in engineering material course 
3)  Develop user interface design based on a good suitability and maximum efficiency for user. 
The illustration of this study is student in the first year which registered engineering materials 
course found on sampling the sample from ten classes, 5 departments of engineering, 
Rajamangala University of Technology Lanna, Chiang Mai Campus. The tools that used in this 
study are 1) The instructional multimedia 2) The questionary which have been constructed for 
evaluate satisfaction and effectiveness of media for user. The experimental results indicate that 
such 1)  The comment of users instruction multimedia for The results obtained are : students and 
instructors have been satisfy after use this media, the lesson can be control , can easily be learned 
and can be repeat all time, the use of instructional multi-media for development of education 
method has been excited in engineering materials class, students can increase an ability of 
learning process 2) The multimedia evaluation in Material Engineering from the experts and users 
concerning the multimedia as the instructional media was found a high efficiency that average 
mean evaluation results are between 4.5-5.0. In conclusion, the multimedia in Material 
Engineering was able to be applied as the instructional media of the instructors. 
 


