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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) หาประสิทธิภาพสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา              

ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทยีบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียน โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา  ส33202 

เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 3) ศึกษาความพึงพอใจ

ของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่มีต่อสื่อประสมประกอบการ

เรียน รายวิชา ส33202  เหตุการณ์ปัจจุบัน  

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 ที่ได้จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random 

Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม จ านวนนักเรียน 54 คน รูปแบบการวิจัยเป็นแบบกลุ่ม

เดียวสอบก่อนและหลังเรียน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยและเกบ็รวบรวมข้อมูลคือ 1) สื่อประสม

ประกอบการเรียนรายวิชา  ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 2) แบบทดสอบวัดผลการ

เรียนรู้ประจ าหน่วย จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส 

33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน จ านวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถาม ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่อประสม

ประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน จ านวน 10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

ได้แก่ 1) ค่าเฉล่ีย 2) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและ 3) ทดสอบค่าท ี   

ผลการวิจัย พบว่า  

1) สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ประสทิธภิาพเทา่กบั 86.41/81.76 สูงกว่าเกณฑ ์80/80  
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2)  ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษา

ปีที่ 6 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

3) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนโดยสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 

เหตุการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สดุ มีค่าเฉล่ีย 4.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนับว่ามีความส าคัญต่อผู้เรียนเป็นอย่างย่ิง เพราะเป็น

การวางรากฐานส าคัญที่จะน าไปสู่การเรียนในระดับอุดมศึกษา อันเป็นการเลือกการประกอบอาชีพใน

อนาคต ดังน้ัน ผู้เรียนจึงต้องมีการเตรียมความพร้อม ให้มีความรอบรู้ และทนัต่อการเปล่ียนแปลงของ

สถานการณ์ต่างๆ ในโลก ดังจะเห็นได้จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 ที่ให้

ความส าคัญต่อการปฏิรูปการเรียนรู้ที่ เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยวางแนวทางให้สถานศึกษา จัด

กระบวนการเรียนรู้ให้สอด คล้องกับความสนใจ ความถนัด ความแตกต่างระหว่างบุคคล ฝึกให้ผู้เรียนมี

ทกัษะ มีกระบวนการคิด การจัดการเผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและแก้ไข

ปัญหา จัดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏบัิติให้คิดเป็น ท าเป็น แก้ปัญหาได้ รักการ

อ่านและเกิดการใฝ่เรียนใฝ่รู้อย่างต่อเน่ือง โดยบูรณาการสาระการเรียนรู้อย่างได้สัดส่วนสมดุล ปลูกฝัง

คุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อม สื่อการเรียนและอ านวย

ความสะดวก ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้มีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัย เป็นส่วนหน่ึงของ

กระบวนการเรียนรู้และจัดการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนได้ตลอดเวลาและทุกสถานที่ มีการประสานงานกับบิดา

มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่าย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2555) 

ความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่2) พ.ศ.

2545 และหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 จะเกิดข้ึนได้น้ัน สิ่งส าคัญที่สุดกคื็อ การ 

ปฏิรูปการเรียนรู้และความสามารถในการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ไปสู่ผู้เรียน ตามมาตรา 24 ที่ได้

ก าหนดแนวการจัดการเรียนรู้ในช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4–6 การจัดการเรียนรู้เร่ิมเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ้น 

มุ่งเน้นความ สามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียนทั้งในด้านอาชีพ 

การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อ นอกจากน้ียังได้ก าหนดสาระการเรียนรู้ให้วิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมเป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ เป็นสาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้หลัก

ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือสร้างฐานความคิดและเป็นกลยุทธ์ในการแก้ปัญหา และแก้วิกฤติของชาติ 

ตลอดจนด้านสิ่งแวดล้อม 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ได้ก าหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรมให้เป็นกลุ่มที่มุ่งส่งเสริมสร้างพ้ืนฐานการคิด การเรียนรู้และการแก้ปัญหารวมทั้งการ

สร้างพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนในทุกช่วงช้ัน ต้ังแต่ระดับ

ประถมศึกษาปีที่ 1 จนถึงช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 (กระทรวงศึกษาธกิาร,2555) 
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สาระส าคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ประกอบด้วยการ

เปล่ียนแปลงของโลก สังคม ชุมชน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง สภาพแวดล้อมและความ

ต่อเน่ืองของการปรับตัวของมนุษย์ให้เข้ากับสภาพแวดล้อม ตลอดจนการขัดเกลาทางสังคมในหน่วยทาง

สงัคมทุกระดับ เพ่ือสร้างคนในสงัคมให้มีความรับผิดชอบ มีความรู้เทา่ทนัสถานการณ์ของสังคม มีพ้ืนฐาน

ทางการคิด มีทกัษะทางสังคม มีวิจารณญาณ คุณธรรมและค่านิยม มีความเป็นไทยควบคู่ไปกับความเป็น

สากล สืบทอดค่านิยมที่พึงประสงค์ของสังคม เหน็คุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่น มีความพร้อมทางสติปัญญา

และอารมณ์ เพ่ือน าไปเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาต่อตามแนวทางที่ก  าหนดตามมาตรา 27 (1) และ (2) 

แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2545 เมื่อวิเคราะห์ตามสาระและมาตรฐานกลุ่มสาระ

การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม พอสรุปได้ว่า เน้ือหาของกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและ

วัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 สาระ ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธกิาร,2555) 

สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม และจริยธรรม พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือศาสน

สมัพันธร์ะหว่างพุทธศาสนิกชนกบัศาสนิกชนอื่นๆ รวมสภาพปัญหาชุมชน ท้องถิ่นและภมูิปัญญาท้องถิ่น 

สาระที่ 2 หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรมและการด าเนินชีวิตในสังคม ระบบการเมือง การปกครอง

ของประเทศ 

สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ การบริหารทรัพยากรในการผลิตและการบริโภค ระบบและสถาบัน

ของเศรษฐกจิ 

สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ ว่าด้วยยุคสมัยหรือกาลเวลา ความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม

และการเมืองการปกครอง ความสมัพันธร์ะหว่างประเทศ 

สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ ว่าด้วยลักษณะทางกายภาพของโลก การใช้เคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ 

ความสมัพันธร์ะหว่างมนุษย์กบัสภาพแวดล้อม 

ในปัจจุบันเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นที่ครูต้องเตรียมความพร้อม

ให้แก่ผู้เรียน ครูจะต้องปรับปรุงรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่ตนจัดให้แก่ศิษย์ โดยเปล่ียนบทบาทของ

ตนเองจาก “ครูผู้สอน” ไปเป็น “ครูฝึก”หรือ “ผู้อ านวยความสะดวกในการเรียนรู้” และต้องพัฒนาทกัษะ

ที่ส าคัญต่อชีวิตในยุคใหม่ซ่ึงการเรียนรู้ยุคใหม่ต้องเรียนให้เกิดทกัษะเพ่ือการด ารงชีวิต ครูจะท าหน้าที่จุด

ประกายความสนใจใฝ่รู้ให้ศิษย์ได้เรียนจากการลงมือปฏบัิติ เพ่ือน าทกัษะในการเรียนรู้และไปหาความรู้ใน

ระดับสงูและไปใช้การท างานในโอกาสต่อไป ดังน้ัน การท าเอาสื่อและเทคโนโลยีเข้ามาประกอบการจัดการ

เรียนรู้จึงเป็นสิ่งส าคัญมาก (วิจารณ์ พานิช,2555) จากประสบการณ์ในการสอนรายวิชา ส33202 

เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี พบว่า นักเรียนในปัจจุบัน

ให้ความ ส าคัญ สนใจแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง สามารถน าอุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีใช้กันในฃีวิตประจ าวัน

มาเป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ และสามารถเข้าถึงสื่อที่ดึงดูดความสนใจต่างๆ ได้มาก ผู้วิจัยจึง

สร้างสื่อ Power point เพ่ือใช้เสริมเอกสารประกอบการเรียน ในรายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

เพราะโปรแกรม Power point เป็นโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้ง่าย ใช้งานได้กับอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งเคร่ือง

คอมพิวเตอร์ โทรศัพทเ์คล่ือนที่ ไม่มีข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่ สามารถเปิดใช้งานได้เม่ือต้องการ อีก
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ทั้งสามารถดึงดูดความสนใจในการเรียนรู้จากภาพและเสียง ใส่ข้อมูลได้ครบถ้วน รวมถึงการเป็นสื่อกลาง

ในการน าสื่อที่เป็นประโยชน์ และข้อมูลที่จ าเป็นต่างๆ ถ่ายทอดให้กบันักเรียนได้เป็นอย่างดี ท าให้นักเรียน

ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ในการค้นหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ โดยผ่านสื่อประสมดังกล่าวอันจะช่วยยกระดับ 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบันให้ดีขึ้นได้ 

 

วตัถุประสงคก์ารวิจยั 

1. เพ่ือหาประสิทธิภาพสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมประกอบ 

การเรียน รายวิชา ส33202  เหตุการณ์ปัจจุบัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบ

วิทยาลัย นนทบุรี 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี ที่มีต่อสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน  

        

สมมติฐานการวิจยั 

  นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี  ที่เรียนโดยใช้สื่อประสม

ประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน 

 

วิธีด าเนนิการวิจยั      

ประชากรทีใ่ชใ้นการวิจยั 

ประชากร คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่เรียน

รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 7 ห้องเรียน รวม 335 คน 

กลุ่มตวัอย่างทีใ่ชใ้นการวิจยั  

กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่

เรียนรายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 54 คน ซ่ึงได้มาจาก

การสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม 

ตวัแปรทีใ่ชใ้นการศึกษา     

ตัวแปรต้น ได้แก่การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชา  ส33202  

เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี 

ตัวแปรตาม ได้แก่                                                                                                           

1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202  เหตุการณ์ปัจจุบัน 
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2) ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ที่มี

ต่อสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน  

 

เนื้ อหาทีใ่ชใ้นการวิจยั     

เน้ือหาที่ใช้ในการวิจัยเป็นเน้ือหาตามหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรีพุทธศักราช 2551 รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ซ่ึงปรากฏตามค าอธิบายรายวิชาและผล

การเรียนรู้ จ านวน 5 หน่วยการเรียน 

 

เครือ่งมือทีใ่ชแ้ละการสรา้งเครือ่งมือวิจยั 

1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณปั์จจุบนั ส าหรบันกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษา ปีที่ 6 จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู ้ ได้แก่ ความมั่นคงทางพลังงาน ความมั่นคงทางอาหาร 

ภัยจากการก่อการร้าย ภัยพิบัติทางธรรมชาติ และการพัฒนาทางเพศวิถี มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 

1)  ศึกษากรอบและแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสตูรการศึกษาช้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2)  วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรการศึกษา ศึกษามาตรฐานการเรียน รู้ และ

มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 

3)  ก าหนดสาระการเรียนรู้ ค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกรอบการจัด

การศึกษาในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 

และวัฒนธรรม 

4)  ศึกษาและด าเนินการสร้างเอกสารประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส33202 เหตุการณ์

ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้  ซ่ึงประกอบด้วย 

- ค าอธบิายรายวิชา 

- ผลการเรียนรู้รายวิชา 

- เน้ือหาและภาพประกอบ 

- แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 

- เอกสารอ้างองิ 

5)  น าเอกสารประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียน ช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 หน่วย ที่สร้างไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ทา่น ตรวจสอบคุณภาพ ได้ค่าความ

เหมาะสมมากที่สุดคือมีค่าเฉล่ีย 4.88 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34 ถือว่าเอกสารประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคุณภาพเหมาะสม 

2. บทเรียนสื่อ Power Point รายวิชา ส33202 เหตุการณปั์จจุบนั ส าหรบันกัเรียน           

ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู ้ในเวลา 10 ช่ัวโมง มีข้ันตอนการสร้างดังน้ี 
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1) ศึกษากรอบแนวคิดและแนวทางการจัดการศึกษาของหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม

ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ตามหลักสตูรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 

2) วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางกับหลักสูตรการศึกษา ศึกษามาตรฐานการเรียนรู้ และ

มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ัน 

3) ก าหนดค าอธิบายรายวิชา ผลการเรียนรู้ ให้สอดคล้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้สงัคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

4) ด าเนินการจัดท าบทเรียนสื่อ Power Point รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ ปัจจุบัน ส าหรับช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จ านวน 5 หน่วยตามขั้นตอน ดังน้ี 

4.1) ก าหนดประเภทของบทเรียนสื่อที่จะน ามาใช้ผลิตโดยเลือกแบบการสอนเน้ือหา

(Tutorial Instruction) โดยน าเสนอเน้ือหา ความรู้เป็นเน้ือย่อยแก่นักเรียนในรูปแบบของข้อความ ภาพ 

ตามความเหมาะสมของเน้ือหาแต่ละหน่วยการเรียนรู้  

4.2) จัดเตรียมเน้ือหาสาระและภาพประกอบ
 

4.3) สร้างสื่อ Power Point รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 5 หน่วยการเรียนรู้   
 

4.4) น าสื่อ Power Point รายวิชาที่สร้างข้ึนไปให้ผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจ สอบ

และประเมินคุณภาพของบทเรียนด้านเทคนิควิธกีารสร้างๆ ความสะดวกต่อการใช้งาน การออกแบบ และ

ความเหมาะสมขององค์ประกอบต่างๆไปพร้อมกับเอกสารประกอบการเรียน พบว่าบทเรียนมีความ

เหมาะสมในระดับมากที่สดุ คือ มีค่าเฉล่ีย 4.88 ส่วนค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.34  

5) ประเมินประสทิธภิาพของสื่อ Power Point ประกอบการเรียน ผู้วิจัยมีข้ันตอน ดังน้ี 

5.1) การทดสอบคร้ังที่ 1 แบบเด่ียว ผู้วิจัยได้เลือกนักเรียนที่เรียนเก่ง ปานกลางและ

อ่อน รวมทั้งหมด 3 คน ใช้อัตราส่วน 1:1:1 หมายถึง เป็นเดก็นักเรียนที่เรียนดี 1 คน เรียนปานกลาง 1 

คน และเรียนอ่อน 1 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยยึดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในระดับช้ันเป็นเกณฑ์ในการ

คัด เลือก โดยผู้วิจัยให้นักเรียนศึกษาและทดสอบ จากสื่อที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน เพ่ือตรวจสอบว่านักเรียน เข้าใจ

ภาษาและการล าดับเน้ือหาที่ใช้ในสื่อประสมหรือไม่ ขณะที่นักเรียนก าลังศึกษา ผู้วิจัยอยู่กับนักเรียน

ตลอดเวลาเพ่ือให้นักเรียนได้ซักถามเมื่อไม่เข้าใจ และท าให้ผู้วิจัยได้ทราบส่วนที่บกพร่องของสื่อ Power 

Point แล้วน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป พร้อมน าคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนหลังเรียนมาหาค่า

ประสทิธภิาพ E1/E2   ได้ค่าประสทิธภิาพ 75.45 / 73.67 

5.2) การทดสอบคร้ังที่ 2 การทดลองกลุ่มเลก็ หลังจากน าสื่อ Power Point ประกอบการ

เรียนมาปรับปรุงแก้ไขแล้ว ผู้วิจัยได้น าไปทดลองกับนักเรียน จ านวน 9 คนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ซ า้

กบัการทดลองคร้ังที่ 1 เป็นเดก็นักเรียนที่เรียนดี 3 คน เรียนปานกลาง 3 คน และเรียนอ่อน 3 คน ผู้วิจัย

ได้น าบทเรียนมาวิเคราะห์ว่าเร่ืองใดบ้างที่นักเรียนท าผิด แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามหลักการของการ

จัดท าสื่อ Power Point และหาค่าประสทิธภิาพ E1/E2 ได้ค่าประสทิธภิาพ 79.49/77.89  
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5.3) การทดลองคร้ังที่ 3 ข้ันทดลองภาคสนามกับกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้เลือกนักเรียน

คละกันมีทั้งเก่ง ปานกลางและอ่อน จ านวน 57 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างและไม่ซ า้กับการทดลองคร้ังที่ 1

และคร้ังที่ 2 มาเรียนด้วยสื่อ Power Point ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน หลังจากได้ท าการปรับปรุงสื่อประสมในข้ันจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนจริง โดยเร่ิมตั้งแต่ให้นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน แล้วน าเข้าสู่บทเรียน 

ประกอบกิจกรรมการเรียน สรุปผลการสอน และท าแบบทดสอบหลังเรียน ในการทดสอบภาคสนามน้ี 

ผู้วิจัยได้น าคะแนนระหว่างเรียน และคะแนนทดสอบหลังเรียนของนักเรียนมาหาประสิทธิภาพของสื่อ 

Power Point เพ่ือดูว่าสื่อได้เกณฑ์สอดคล้องกับเกณฑ์ที่ผู้วิจัยก าหนดไว้หรือไม่ ซ่ึงผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์

ของสื่อประสมไว้ที่ 80/80 ได้ค่าประสทิธภิาพ 81.21 / 80.02 

3. แบบทดสอบระหว่างเรียนรายวิชา ส33202 เหตุการณปั์จจุบนั ใน 5 หน่วยการ

เรียนรู้ๆ ละ 20 ขอ้ ซ่ึงมีข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาสาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

2) ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพจากหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย โดยบุญธรรม กจิปรีดาบริสทุธิ์ (2553) 

3) สร้างแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนแบบปรนัย ชนิด 4 ตัวเลือก โดยให้ครอบคลุมผล

การเรียนรู้ 5 ชุด รวม 160 ข้อ เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและใช้ทดสอบระหว่างเรียนใน

การหาประสทิธภิาพสื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชา  

4) น าแบบทดสอบที่สร้างข้ึนจ านวน 5 ฉบับไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่านตรวจสอบความ

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ โดยแบบทดสอบทั้ง 5 ฉบับมีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.8 ถึง 

1.0                                        

5) น าแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไปทดลองใช้กับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 57 คน เพ่ือน ามาหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และ

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยการน าแบบทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อ โดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ข้อสอบของโรงเรียนผู้น าการใช้ ICT โดยได้ผลดังน้ี  

        หน่วยที่ 1 ค่าความยากต้ังแต่ .20-.28 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .35-.65 ค่าความเช่ือมั่น .76              

        หน่วยที่ 2 ค่าความยากต้ังแต่ .21-.78 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .25-.65 ค่าความเช่ือมั่น .75 

        หน่วยที่ 3 ค่าความยากต้ังแต่ .20-.28 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .35-.65 ค่าความเช่ือมั่น .76 

        หน่วยที่ 4 ค่าความยากต้ังแต่ .20-.78 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .31-.65 ค่าความเช่ือมั่น .75 

        หน่วยที่ 5 ค่าความยากต้ังแต่ .20-.59 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ .25-.65 ค่าความเช่ือมั่น .75 

ต่อจากน้ันจึงเลือกข้อสอบที่มีค่าความยาก ต้ังแต่ .20 ถึง .80 ค่าอ านาจจ าแนกตั้งแต่ 

.20 ขึ้น ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ์ หลังจากน้ันคัดไว้จ านวน 110 ข้อ                                                                                                         

4. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ รายวิชา ส33202 เหตุการณปั์จจุบนั จ านวน 40 ขอ้ ซ่ึงมี

ขั้นตอน ดังน้ี 

1)  ศึกษาสาระการเรียนรู้  ผลการเรียนรู้รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

954964964



 

2)  ศึกษาเทคนิคการสร้างแบบทดสอบให้มีคุณภาพจากหนังสือต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น 

เทคนิคการสร้างเคร่ืองมือรวบรวมข้อมูลส าหรับการวิจัย โดยบุญธรรม กจิปรีดาบริสทุธิ์ (2553) 

3)  สุ่มคัดเลือกข้อสอบระหว่างเรียนที่ครอบคลุมผลการเรียนรู้ 5 ชุด โดยเลือกข้อสอบ

เร่ืองที่ 1 จ านวน 30 ข้อ เร่ืองที่ 2 จ านวน 20 ข้อ เร่ืองที่ 3 จ านวน 20 ข้อ เร่ืองที่ 4 จ านวน 20 ข้อ เร่ือง

ที่ 5 จ านวน 20 ข้อ รวม 110 ข้อ ที่ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความสอดคล้องของข้อสอบกับผลการเรียนรู้ ได้

ค่าความยากง่ายตั้งแต่ .80-1.00 โดยเลือกข้อสอบที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป

คัดไว้ 40 ข้อ เพ่ือใช้เป็นแบบทดสอบก่อนและหลังเรียนและใช้ทดสอบผลสัมฤทธิ์ในการหาประสิทธิภาพ

สื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชา 

4) น าแบบทดสอบที่มีความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ไปทดลองใช้กับนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2557 จ านวน 57 คน เพ่ือน ามาหาค่าความยาก ค่าอ านาจจ าแนก และ

ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบโดยการน าแบบทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์

ข้อสอบ ของโรงเรียนผู้น าการใช้ ICT โดยค านวณค่าความยากได้ตั้งแต่ .25 ถึง .65 ค่าอ านาจจ าแนก

ตั้งแต่ .20 ถึง .78 ที่เป็นไปตามเกณฑ ์และค านวณค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบได้ .72   

5. แบบสอบถามความพึงพอใจของนกัเรียนที่มีต่อสือ่ประสมประกอบการเรียน รายวิชา       

ส33202  เหตุการณปั์จจุบนั ชั้นมธัยมศึกษาปีที ่6 จ านวน 10 ขอ้ ซ่ึงมีข้ันตอน ดังน้ี 

1) ศึกษาวิธกีารสร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จากหนังสอืที่

เกี่ยวข้อง เช่น เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา โดย ล้วน สายยศ และ อังคณา สายยศ (2550) 

2) สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 

ระดับ จ านวน 20 ข้อ เพ่ือใช้วัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา            

ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย 

นนทบุรี 

3) น าแบบสอบถามที่สร้างไปให้ผู้เช่ียวชาญ 5 ท่าน พิจารณาความตรงเชิงเน้ือหา 

(Content Validity) แล้วน าข้อเสนอแนะไปปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์จ านวน 10 ข้อ 

4) น าแบบสอบถามไปทดลองใช้กับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 

2557 จ านวน 57 คน แล้วน ามาหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α – 

coefficient) (ล้วน สายยศ และองัคณา สายยศ ,2550) ได้ค่าความเช่ือมั่นเทา่กบั 0.81 

 

วิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

1. ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชา ส33202 เหตุการณ์

ปัจจุบัน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6/14 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ปีการศึกษา 2558 ที่ท  า

การสุ่มได้ จ านวน 54 คน โดยให้นักเรียนทดสอบก่อนเรียนและเรียนใช้สื่อประสมประกอบการเรียนที่

พัฒนาจนมีประสทิธภิาพตามเกณฑม์าแล้วจากปีการศึกษา 2557  
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2. เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้และปฏบัิติกิจกรรมร่วมกันตามแผนการจัดการเรียนรู้จนเสรจ็แต่ละ

หน่วยแล้ว ให้นักเรียนทดสอบหลังเรียนซ่ึงเป็นฉบับเดียวกนักบัแบบทดสอบก่อนเรียน 

3. หลังจากการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชา ส33202 เหตุการณ์

ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี จนครบทุกหน่วยแล้ว ให้นักเรียนท า

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชา   

4. น าผลการประเมินไปวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติต่อไป 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

1. วิเคราะห์ประสทิธภิาพของสื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ของคะแนนปฏบัิติกจิกรรม (E1) และคะแนนทดสอบหลังเรียน (E2) ใช้สตูรหาประสทิธภิาพ (E1 / E2) 

2. วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อนและหลังเรียนโดยใช้สื่อประสมโดยการทดสอบ          

ค่าท ี(t – test for dependent samples)    

3. วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมประกอบการเรียนโดยหาค่าเฉล่ีย              

( X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 

ผลการวิเคราะหข์อ้มูล 

1. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์

ปัจจุบัน )E/E(
21
ตามเกณฑป์ระสทิธภิาพ 80/80 ปรากฏผลตามตาราง 1 ดังน้ี 

 

ตารางที ่1  แสดงประสทิธภิาพของสื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน  

การจัดการเรียนรู้หน่วยที่ 

คะแนนระหว่างเรียน คะแนนหลงัเรียน 

คะแนน 

เตม็ 

คะแนน

เฉล่ีย 

ร้อยละ 

(E
1
) 

คะแนน 

เตม็ 

คะแนน

เฉล่ีย 

(E
2
) 

ร้อยละ 

1  ความมั่นคงทางพลงังาน 30 25.22 84.07 20 16.80 83.98 

2  ความมั่นคงทางอาหาร 20 16.89 84.44 20 15.96 79.81 

3  ภัยจากการก่อการร้าย 20 17.65 88.24 20 16.06 80.28 

4  ภัยพิบตัทิางธรรมชาต ิ 20 17.72 88.61 20 16.41 82.04 

5  การพัฒนาทางเพศวิถ ี 20 17.57 87.87 20 16.54 82.69 

รวม 110 95.06 86.41 100 81.76 81.76 

จากตารางที่ 1 พบว่าค่าประสทิธภิาพของการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน มีคะแนน เฉล่ียร้อยละของคะแนนระหว่างเรียนและคะแนนสอบ

หลังเรียน 86.41/81.76 โดยหน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เท่ากับ 84.07/83.98 หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เท่ากับ 

84.44/79.81 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เทา่กบั 88.24/80.28 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เท่ากับ  88.61/82.04 

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เทา่กบั 87.87/82.69  
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 2. ผลการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

คะแนนก่อนและหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

ประกอบการเรียนโดยใช้สถิติทดสอบ t (t-test for dependent samples)  ได้ผลดังแสดงตามตาราง 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ก่อนและ

หลังเรียนของนักเรียนกลุ่มทดลองที่เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน 

การทดลอง n  x  .D.S  D  
2D  t  

ก่อนเรียน ( x1) 54 11.13 1.80 1,227 28,025 100.99** 

หลังเรียน  (x2) 54 33.85 3.01 

  t(.01 , 53)  = 2.390 

 ** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      

จากตารางที่ 2 พบว่าคะแนนผลสมัฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองก่อนเรียนเท่ากับ 11.13 และ

คะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกลุ่มทดลองหลังเรียนเท่ากับ 33.85  โดยคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อน

เรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01      

3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน 

รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 54 คน วิเคราะห์โดยใช้สถิติ

ค่าเฉล่ีย  ( x) และค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ปรากฏผลตามตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัด 

           การเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

ที่  ประเดน็ค าถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

x  .D.S  แปลผล 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

รูปแบบสื่อประสมมีความน่าสนใจ 

เน้ือหามีความชัดเจน เข้าใจง่าย 

การน าเสนอเน้ือหามีล าดับข้ันตอนที่เหมาะสม 

เน้ือหาสื่อประสมมีความเช่ือมโยงกบัชีวิตประจ าวัน 

นักเรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อประสมได้ด้วยตัวเอง 

สื่อประสมช่วยให้นักเรียนเข้าใจเร่ืองที่เรียนมากย่ิงข้ึน 

สื่อประสมช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นที่จะติดตามบทเรียน 

นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนที่สงูข้ึน 

ความเหมาะสมของวิธวัีดและประเมินผลของบทเรียน 

นักเรียนต้องการให้ครูจัดท าสื่อประสมในเน้ือหาอื่นๆ อกี 
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   จากตารางที่ 3 พบว่านักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม

ประกอบการเรียน รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉล่ีย 4.96 ส่วน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24 เม่ือพิจารณารายด้าน มีด้านที่นักเรียนมีความพึงพอใจสงูสดุ 4 ด้าน คือ    

- รูปแบบสื่อประสมน่าสนใจ ภาพประกอบสวยงาม มีค่าเฉล่ีย 4.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.43 

- นักเรียนสามารถเรียนรู้จากสื่อประสมได้ด้วยตัวเอง      มีค่าเฉล่ีย 4.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 , 

- นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการเรียนที่สูงข้ึน มีค่าเฉล่ีย 4.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 

- ความเหมาะสมของวิธีวัดและประเมินผลของบทเรียน   มีค่าเฉล่ีย 4.98 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.13 

 

ผลการวิจยั 

1. สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 มี

ประสทิธภิาพ เทา่กบั 86.41/81.76 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 โดยหน่วยที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.07/83.98 

หน่วยที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.44/79.81 หน่วยที่ 3 มีประสิทธิภาพ 88.24/80.28 หน่วยที่ 4 มี

ประสทิธภิาพ 88.61/82.04 หน่วยที่ 5 มีประสทิธภิาพ 87.87/82.69 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนรู้โดยสื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชา ส

33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่

ระดับ .01 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส33202 

เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับมากที่สดุ มีค่าเฉล่ีย 4.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24                                                                                               

 

อภิปรายผล 

1. การจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส 33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน 

มัธยมศึกษาปีที่ 6 มีประสทิธภิาพ เทา่กบั 86.41/81.76 สงูกว่าเกณฑ ์80/80 ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะในการ 

พัฒนาและหาประสทิธภิาพสื่อประสมประกอบการเรียน และสร้างสื่อ Power point จากการหา

คุณภาพโดยผู้เช่ียวชาญ และหาประสิทธิภาพตามขั้นตอนแบบเด่ียว แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม               

(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการของเผชิญ กิจระการ (2554) กับผลการวิจัยของ

หลายท่าน ได้แก่ พยูรณี ตันมิ่ง (2551) ที่พัฒนาสื่อประสม ประกอบการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้

สังคมศึกษา เร่ือง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 

88.63/83.57 ส่วนสุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์ (2554) ที่ได้พัฒนาชุดสื่อประสม เร่ือง หลักธรรมน าชีวิต

เพ่ือยกระดับผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน สาระศาสนา ศีลธรรม จริยธรรมช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยสื่อประสม

หลักธรรมน าชีวิตที่พัฒนามีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.42/89.04 ส าหรับประภากร ไชยเสนา (2555) ได้

พัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสมเร่ืองชีวิตกับสิ่งแวดล้อม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 สื่อประสมมีประสิทธ ิ

ภาพเท่ากับ 80.81/85.64 วิลาวัณย์  พินสุวรรณ และคณะ (2555) ได้พัฒนาสื่อประสมเร่ืองหลักธรรม

ทางพระพุทธศาสนาช้ันมัธยมศึกษาปีที่2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.83/81.22 สุรินทร์ โสฬส (2556) 
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ได้พัฒนาสื่อประสม สาระเศรษฐศาสตร์ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 สื่อประสม มีประสิทธิภาพ 90.07/84.27  

และสอดคล้องกับ พีรวัฒน์ แสงเขียวและคณะ(2558) ซ่ึงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเร่ือง 

เหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการเรียน

ประกอบกบัสื่อประสม มีประสทิธภิาพ 84.60/82.2 ซ่ึงสงูกว่าเกณฑ ์80/80 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยสื่อประสมประกอบการเรียนรายวิชาส

33202 เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนสงูกว่าก่อนเรียน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้วิจัยสร้าง

แบบทดสอบตามหลักการและน าไปทดลองใช้สอบกบักลุ่มที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มที่ต้องการสอนจริง 

แล้วน าผลการสอบมาวิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบให้มีคุณภาพก่อนน ามาทดลองเพ่ือการวิจัย (พิชิต 

ฤทธิ์จรูญ,2555) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อิ่มทอง ปัญญา (2549) ที่ได้พัฒนาแผนการจัดการ

เรียนรู้สิ่งแวดล้อม เร่ือง ชุมชนของเรา ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 3 โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี 

ผลการวิจัยพบว่าแผนการจัดการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม เร่ืองชุมชนของเรา นักเรียนมีผลการเรียนรู้หลังเรียน

สงูกว่าก่อนเรียนและสอดคล้องกบัพีรวัฒน์ แสงเขียว และคณะ(2558) ซ่ึงพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เร่ืองเหตุการณ์ส าคัญทางประวัติศาสตร์สากลที่มีผลต่อโลกปัจจุบันช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้ชุดการ

เรียนประกอบกบัสื่อประสมผลการวิจัยพบว่าผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนการเรียนอย่าง

มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ีแล้วสื่อ power point เป็นการสร้างบรรยากาศการเรียนการ

สอนท าให้นักเรียนเกิดความสนใจ ไม่เบ่ือหน่าย กระตือรือร้น เอาใจใส่และให้ความสนใจการท ากิจกรรม

เพราะมีการเปล่ียน สิ่งเร้าตลอดเวลา จึงท าให้นักเรียน ได้รับความรู้กว้างขวาง เข้าใจบทเรียนย่ิงขึ้น ซ่ึง

สอดคล้องกบัแนวคิดของดวงพร เกี๋ยงค า. (2557) ที่กล่าวว่าสื่อ power point เป็นสื่อที่ท  าให้นักเรียนเกิด

ความสนใจ ไม่เบ่ือเพราะมีการเปล่ียนสิ่งเร้าอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังท าให้นักเรียนได้รับความรู้กว้างขวาง

เข้าใจบทเรียนดียิ่งขึ้นและยังท าให้ประหยัด เวลา นักเรียนเกิดความรู้ได้รวดเรว็ เพราะได้เรียนจากสื่อการ

เรียนการสอนที่แตกต่างกันหลายๆ อย่าง สื่อประสมที่ผู้วิจัยที่น ามาใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้สามารถ

อธิบายหรือถ่าย ทอดความรู้จากนามธรรมมาสู่ความรู้ที่ เป็นรูปธรรมได้อย่างเป็นระบบสื่อประสม

สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ เน้ือหา สื่อมีความแปลกหลากหลาย และมีสีสัน สร้างความเร้าใจช่วยกระตุ้น

ให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนรู้ท าให้นักเรียนเกิดความรู้ เข้าใจ สามารถพัฒนาการเรียนรู้อย่าง

ต่อเน่ืองเกิดการเรียนรู้ในเน้ือหา วิชาได้อย่างมีผลสัมฤทธิ์สูงข้ึนและเม่ือผู้วิจัยได้จัดการเรียนรู้ให้นักเรียน

ท าใบงานโดยนักเรียนแต่ละคนที่คละความสามารถ คือ เก่ง ปานกลาง อ่อน นักเรียนจะช่วยเหลือซ่ึงกัน

และกัน มีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ประสบการณ์ และความรู้ร่วมกัน ซ่ึงเป็นการช่วยให้นักเรียนได้ฝึกการ

เรียนรู้ ร่วมกนัได้อกีทางหน่ึง และหลังจากนักเรียนเรียนจบในแต่ละคร้ัง ได้มีการสนทนาซักถามในเน้ือหาที่

ยังไม่เข้าใจและช่วยกันสรุป โดยครูจะคอยเพ่ิมเติมในข้อสรุปบางอย่างก่อนที่จะให้นักเรียนทดสอบหลัง

เรียน รวมทั้งครูให้การเสริมแรง ใช้เทคนิคการสอนที่ช่วยกระตุ้นนักเรียน อันจะส่งผลต่อการพัฒนาการ

เรียนรู้ของนักเรียน  และยังเป็นการสร้างเจตนคติที่ดีต่อรายวิชา 

3. ความพึงพอใจของนักเรียน ที่เรียนรู้โดยใช้สื่อประสมประกอบการเรียน รายวิชา ส 33202 

เหตุการณ์ปัจจุบัน ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ระดับมากที่สุดมีค่าเฉล่ีย 4.96 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.24 

959969969
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ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะการปรับปรุงการจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนได้ลงมือจากการปฏบัิติ เพ่ือน าทกัษะใน

การเรียนรู้ไปหาความรู้ในระดับสูง จึงเป็นสิ่งส าคัญมากที่ท  าให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ (วิจารณ์ พานิช

,2555) ซ่ึงสอดคล้องกับผลการวิจัยของ พยูรณี ตันมิ่ง (2551) สุพัตรา เกษมเรืองวิชชญ์ (2554) 

วิลาวัณย์ พินสุวรรณและคณะ (2555) ที่ได้พัฒนาหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบสื่อประสมกลุ่มสาระการ

เรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเร่ืองหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผลการวิจัยพบว่าความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อหนังสืออิเลก็ทรอนิกส์แบบสื่อประสม อยู่ในระดับมาก

ที่สุดมีค่าเฉล่ีย 4.55 และสอดคล้องกับ มณฑา สุขศรี (2557) ได้พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

สังคมศึกษาเร่ืองเคร่ืองมือทางภูมิศาสตร์ โดยใช้บทเรียนชุดสื่อประสม ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียน

อัสสัมชัญ ธนบุรี กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อบทเรียนชุดสื่อ

ประสม อยู่ในระดับมากที่สดุ  
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