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การสร้ างและใช้ ส่ ือประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์
วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102) นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2
โรงเรียนสงวนหญิง
The Creation and Application of Multimedia Based Learning approach to the brain
on Science “Animal Life”, for Secondary educational students in year 2
at Sa-nguan Ying School.
วรางค์ ภทั ร์ สุขเรือน 1

บทคัดย่ อ
การวิจัยครัง้ นีม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อ 1) สร้ างสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานเรื่ อง ชีวิต
สัตว์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน 3) ศึกษาความคงทนของการเรี ยนรู้
เรื่ อง ชีวิตสัตว์ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
เรื่ อง ชีวิตสัตว์
กลุ่มตัวอย่างได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรี ยนสงวนหญิ ง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
จํานวน 1 ห้ องเรี ยน 50 คน ได้ มาจากวิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เครื่ องมือที่ใช้ ได้ แก่ 1) สื่อ
ประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์ 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยสื่อประสมตาม
แนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน จํานวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน จํานวน 30 ข้ อ 4)
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ มีต่อสื่อประสม ตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชี วิตสัตว์ การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบโดยใช้ สถิติที
ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อประสมที่สร้ างขึน้ มีประสิทธิ ภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.74/83.32 สูงกว่าเกณฑ์ ที่
กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยสือ่ ประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานสูงกว่าก่อน
เรี ยนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความคงทนของการเรี ยนรู้ เรื่ อง ชีวิตสัตว์ ไม่แตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 4) ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมอง
เป็ นฐานเรื่ อง ชีวิตสัตว์ ในระดับมากที่สดุ
คําสําคัญ : สื่อประสม ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความคงทนในการเรี ยนรู้

1

ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุม่ สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสงวนหญิง สังกัดสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9
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Abstract
The main aims of this study were to 1) create and develop Multi-media Based Learning
approach to the brain on “ animal life”, an efficiency level of the Multi-media Based on Brain-based
Learning according to efficiency standard (E1/E2 ) =80/80 2) compare the learning achievement
between pretest and posttest of Secondary educational students in year 2 3) study retention of learning on
animal life of Secondary educational students in year 2 using the Multi-media Based Learning approach
to the brain and 4) find out students’ satisfactory of the Multi-media Based Learning approach to the
brain
The samples of this study consisted of 50 Secondary educational students in year 2 of Sa-nguan
Ying School, Second semester, 2011 academic year. The instruments used were 1) The Multimedia
Based Learning approach to the brain 2) lesson plans 3) the learning - achievement test and 4) a
questionnaire on students’ satisfactory. The statistical data analysis involved means ( x ) standard
deviations (S.D.) and t-test for independent samples were used to analyze the data.
The results of the study revealed as follow:
1. The efficiency level of the Multimedia Based Learning approach to the brain using in
the study was 81.74/83.32, which met prrescribed criterion at 80/80 level.
2. The posttest scores of the samples using the Multimedia Based Learning approach to
the brain was significantly higher than the posttest scores at .05 level.
3. The retention of learning for the students on “animal life ” taught by using the Multimedia
Based Learning approach to the brain was significantly similarly as the posttest scores
at .05 level.
4. Students’ satisfactory towards the Multimedia Based Learning approach to the brain
was ‘highest’. Level.
Key Words: Multimedia Achievement Retention of learning
E-mail : warangpat@hotmail.com

คํานํา
การพัฒนาคุณภาพมนุษย์ ควรพัฒนาด้ านกระบวนการคิดสอดคล้ องกับการจัดการศึกษากลุ่มสาระการ
เรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขัน้ พื น้ ฐาน พุทธศักราช 2551 มุ่งหวังให้ ผ้ ูเรี ยนได้ เรี ยนรู้
วิ ท ยาศาสตร์ ที่ เ น้ นกระบวนการไปสู่ ก ารสร้ างองค์ ค วามรู้ โดยผู้ เรี ย นมี ส่ ว นร่ ว มในการเรี ย นทุ ก ขั น้ ตอน
กระบวนการเรี ยนรู้ ดงั กล่าวจะทําให้ ผ้ เู รี ยนสร้ างองค์ความรู้ และเกิดการพัฒนาเจตคติทางวิทยาศาสตร์ คุณธรรม
และค่านิยมที่ดีตอ่ วิทยาศาสตร์ ซึง่ ครู ผ้ สู อนมีบทบาทในการวางแผนการเรี ยนรู้ กระตุ้น แนะนํา ช่วยเหลือให้ ผ้ เู รี ยน
เกิดการเรี ยนรู้ (กรมวิชาการ. 2544, หน้ า 4) จากรายงานผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยน
มัธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2553 สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พบว่า กลุ่มสาระการเรี ยนรู้
วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสงวนหญิ ง นักเรี ยนได้ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 33.33 ซึ่งตํ่ากว่าเกณฑ์ ที่กําหนดไว้ ร้อยละ 50
1592

การประชุมวิชาการแห่งชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ ที่ 9

เมื่อวิเคราะห์ รายละเอียดของข้ อสอบแล้ วพบว่า นักเรี ยนไม่สามารถนําความรู้ ไปเชื่ อมโยงหรื อนําประยุกต์ใช้ ได้
ดังนันจึ
้ งต้ องหาแนวทางการจัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ และสร้ างสื่อที่เหมาะสมในการแก้ ปัญหานี ้ วิโรจน์ ลักขณาอดิศร
(2549,ออนไลน์ ) และโกวิท ประวาลพฤกษ์ (2547,หน้ า8) กล่าวถึงการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานว่า อารมณ์ มี
ความสัมพันธ์ กับการเรี ยนรู้ ควรเริ่ มจากการกระตุ้นให้ นักเรี ยนมีความยินดีในการเรี ยน ไม่เกิดการบังคับ และการ
เรี ยนรู้ ที่ ดีที่สุดง่ายที่ สุด คือการลงมือทําจริ ง นักเรี ยนได้ ใช้ ร่างกายทุกส่วน ทัง้ กาย สมองและอารมณ์ ส่งผลให้
นักเรี ยนเกิดความจําระยะยาว จําได้ นาน และนํามาใช้ ได้ ทนั ที และนําสื่อที่หลากหลาย มาใช้ ทําให้ นกั เรี ยนเกิดการ
เรี ยนรู้ ได้ เร็ วขึ ้น ซึง่ กิดานันท์ มลิทอง ( 2548, หน้ า 192) กล่าวว่า จุดเด่นของสื่อประสม คือ การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเรี ยน
ได้ มีส่วนร่ วมในการเรี ยน ได้ แ สดงความคิ ดเห็ น และเปิ ดโอกาสแสวงหาความรู้ ได้ ด้ วยตนเอง แก้ ปั ญหาความ
แตกต่างระหว่างบุคคลและเกิดความพร้ อมในการเรี ยน
จากเหตุดงั กล่าวข้ างต้ นเพื่อยกระดับมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนให้ สูงขึน้ ผู้วิจัยจึงศึกษาการสร้ าง
และใช้ สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานเรื่ อง ชีวิตสัตว์ วิชา วิทยาศาสตร์ 4 (ว22102) นักเรี ยน
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ วิทยาศาสตร์ โรงเรี ยนสงวนหญิง อําเภอเมืองฯ จังหวัดสุพรรณบุรี

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย

1. เพื่อสร้ างสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานเรื่ อง ชีวิตสัตว์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ให้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
3. เพื่อศึกษาความคงทนในการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานเรื่ อง
ชีวิตสัตว์

สมมติฐานการวิจัย

1.ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ชีวิตสัตว์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตาม
แนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ชีวิตสัตว์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 หลังเรี ยนครัง้ ที่ 1 และหลัง
เรี ยนครัง้ ที่ 2ไม่แตกต่างกัน
3. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ การจัดการเรี ยนรู้ ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ น
ฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์ อยู่ในระดับมาก

วิธีการวิจัย
แบบแผนการวิจยั ครัง้ นี ้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลองเบื ้องต้ นแบบ one-group pretest – posttest design
1. ประชากร ได้ แก่ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 2โรงเรี ยนสงวนหญิ ง ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2554
จํานวน 4ห้ อง ซึง่ จัดแบบคละความสามารถ
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2. กลุ่มตัวอย่ าง ได้ แก่ นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ห้ อง 2/5 จํานวน 50 คนได้ จากวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดย
การจับสลาก
3. เครื่ องมือในการวิจัย ประกอบด้ วย 1) สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน ซึง่ ได้ รับ
การตรวจสอบความเหมาะสม จากผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่าน 2) แผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์ ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 จํานวน 8 แผน เวลา 24 ชัว่ โมง ซึง่ ได้ รับการตรวจสอบ
ความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่ อง ชีวิตสัตว์ แบบ
เลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก 30 ข้ อ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ แล้ ว ได้ ค่าดัชนีความสอดคล้ อง ตังแต่
้ 0.80 - 1.00 และได้
ทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2554 ค่าความยากง่าย ตังแต่
้ 0.31 - 0.76 ค่าอํานาจจําแนก
ตังแต่
้ 0.22 - 0.67 และมีค่าความเชื่อมัน่ 0.817 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิด
การเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์ จํานวน 12 ข้ อตามแบบของ Likert Scale 5 ระดับได้ แก่ 5
หมายถึงมีความพึงพอใจมากที่สดุ 4 หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 3 หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 2
หมายถึงมีความพึงพอใจน้ อย และ 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้ อยที่สดุ ซึง่ ได้ รับการตรวจสอบความเหมาะสม
จากผู้เชี่ยวชาญ และได้ ทดลองใช้ กบั นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี การศึกษา 2554 ค่าความเชื่อมัน่ 0.960
4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล การดําเนินการทดลองโดยนําสื่อประสมที่สร้ างให้ ผ้ ูเชี่ยวชาญตรวจสอบความ
เหมาะสมและปรั บปรุ งแก้ ไขตามคําแนะนํ าและพัฒนาโดยนํ าไปทดลองใช้ กับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ปี
การศึกษา 2554 กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่ โดยปรับปรุ งจนเป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด (E 1 /E 2 = 80/80)
จากนัน้ นําไปทดลองใช้ จริ งกับกลุ่มตัวอย่าง ห้ อง 2/5 จํานวน 50 คน โดยเป็ นการวิจัยเชิงทดลองเบือ้ งต้ นมีกลุ่ม
ทดลองเพียงกลุม่ เดียวและมีการทดสอบก่อนและหลังเรี ยน
ขัน้ ตอนการทดลอง ดังนี ้
1) เตรี ยมกลุม่ ตัวอย่าง ชี ้แจงให้ นกั เรี ยนกลุม่ ตัวอย่างทราบจุดมุง่ หมายและขันตอนในการเรี
้
ยน
2) สอบก่อนเรี ยน โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน เรื่ อง ชีวิตสัตว์
3) ดําเนินการทดลองโดยจัดการเรี ยนรู้ ตามแผนการจัดการเรี ยนรู้ ด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการ
เรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน จํานวน 8 แผน
4) ทดสอบหลังเรี ยนครัง้ ที่ 1โดยใช้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุดเดิม และ แบบสอบถาม
ความพึงพอใจที่มีตอ่ สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์
5) ทดสอบหลังเรี ยนครั ง้ ที่ 2 หลังจากการเรี ยนสิ ้นสุดแล้ วเป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ด้ วยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนชุดเดียวกับการทดสอบหลังเรี ยนครัง้ ที่ 1
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล
ข้ อมูลที่รวบรวมได้ นํามาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ ดังนี ้ ร้ อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที
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ผลการวิจัยและอภิปรายผล
ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อประสมแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
ตาราง1 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
จํานวน
ประสิทธิภาพของกระบวนการ ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E 2 )
E 1 /E 2
การทดสอบ นักเรี ยน(N)
(E 1 ) คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
(ตังเกณฑ์
้
(คะแนนสอบระหว่างเรี ยน)
(คะแนนสอบหลังเรี ยน)
ไว้ 80/80)
1
3
71.34
75.57
71.34/75.57
2
10
74.80
79.0
74.80/79.0
3
30
81.74
83.32
81.74/83.32
จากตาราง 1 ผลการหาประสิทธิภาพสื่อประสม แนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานพบว่า ประสิทธิภาพ
สื่อประสม แนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานมีค่า (E1/E2) เท่ากับ 81.74/83.32 ซึง่ เป็ นไปตามเกณฑ์ที่กําหนด
80/80 ทัง้ นีอ้ าจเป็ นเพราะผู้วิจัยได้ ศึกษาขัน้ ตอนต่าง ๆในการสร้ างสื่อประสมอย่างละเอียดโดยนําหลักการและ
ทฤษฎี จิตวิทยาการศึกษาที่ หลากหลายและผู้เชี่ยวชาญช่วยให้ คําแนะนํ าและปรั บปรุ งมาตลอด ส่งผลให้ ได้ สื่อ
ประสมที่สมบรู ณ์แบบ เมื่อนักเรี ยนได้ นําไปศึกษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้ วยตนเองและกลุ่ม ทําให้ เกิดการ
เรี ยนรู้ ได้ อย่างรวดเร็ วซึง่ จริ ยา เหนียวเฉลย ( 2546, หน้ า 173-174) กล่าวว่า สื่อประสมช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนสามารถ
เรี ยนรู้ เนื ้อหาต่าง ๆ ได้ ดีเกือบทุกเรื่ อง เนื่องจากสื่อแต่ละอย่างมีเนื ้อหาและรู ปแบบแตกต่างกัน ประหยัดเวลาทัง้
ผู้สอนและผู้เรี ยน ช่วยดึงดูดความสนใจและช่วยให้ ผ้ เู รี ยนได้ เกิดการเรี ยนรู้ จากข้ อได้ เปรี ยบในหลายรู ปแบบของสื่อ
สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของปิ ยวรรณ สมรส (2547, หน้ า103 ) พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้ และสื่อประสม เรื่ อง
กลไกมนุษย์ วิชาวิทยาศาสตร์ (ว203) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.34/80.46 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์
80/80 ที่ตงไว้
ั ้ และวนิดา เสลา (2553, หน้ า 55) พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อประสมที่ใช้ หลักการของการเรี ยนรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 3 ค่าประสิทธิ ภาพเท่ากับ
77.01/78.21 ซึง่ เท่ากับเกณฑ์ที่กําหนดไว้
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่ อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตาม
แนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
ตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้
โดย ใช้ สมองเป็ นฐาน
กลุม่ ตัวอย่าง จํานวนนักเรี ยน(N) คะแนนเต็ม
S.D.
t
∑D
∑D2
x
ก่อนเรี ยน
หลังเรี ยน

50
30
10.28
3.53
678
9846
26.30*
50
30
10.28
1.66
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 2 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐานพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ น
ฐานสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทังนี
้ ้อาจเนื่องมาจากการใช้ สื่อประสมที่มีหลากหลาย
รู ปแบบช่วยการกระตุ้นให้ เกิดความสนใจ ทําให้ นกั เรี ยนเกิดความตื่นเต้ น มีความตังใจ
้ อยากจะเรี ยนรู้ มากขึ ้น และ
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ไม่ร้ ู สกึ เบื่อหน่าย นักเรี ยนทํากิจกรรมซํ ้าได้ และเลือกเรี ยนได้ ตามความสนใจ จึงเป็ นการส่งเสริ มให้ นกั เรี ยนเกิด
การเรี ยนรู้ บทเรี ยนได้ ดีและเร็ วขึ ้น ซึง่ กิดานันท์ มลิทอง (2548, หน้ า 196) กล่าวว่า เนื ้อหาบทเรี ยนในรู ปแบบสื่อ
ประสมช่วยสื่อสารความรู้ จากผู้สอนไปยังผู้เรี ยนได้ กระจ่างชัดกว่าเนื ้อหาธรรมดา เอื ้อต่อการจัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ น
ผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลาง และใช้ ในการเรี ยนการสอนได้ ทกุ รู ปแบบและทุกสถานการณ์ สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของกา
รุ ณ ชาญวิชานนท์ (2551,หน้ า 36) พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้
โดยใช้ สมองเป็ นฐานสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และวนิดา เสลา (2553, หน้ า 55)
พบว่า กลุม่ ที่เรี ยนจากสื่อประสมตามที่ใช้ หลักการของการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูง
กว่ากลุม่ ที่เรี ยนโดยวิธีปกติที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
ตอนที่ 3 ผลของความคงทนในการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
ตาราง 3 ผลของความคงทนในการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยสื่อประสมตาม
แนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน
การทดสอบ
จํานวนนักเรี ยน คะแนนเต็ม x
S.D. ร้ อยละ ∑D ∑D2 t
หลังเรี ยนครัง้ ที่ 1
50
30
24.24 1.66 80.8
12
53 1.678
หลังเรี ยนครัง้ ที่ 2
50
30
24.46 1.65 81.53
มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตาราง 3 ผลของความคงทนในการเรี ยนรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วย
สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน พบว่า คะแนนสอบหลังเรี ยนครัง้ ที่ 1และคะแนนสอบหลังเรี ยน
ครัง้ ที่ 2 ของนักเรี ยนที่ได้ รับการจัดการเรี ยนรู้ ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานไม่แตกต่าง
กัน ทังอาจเนื
้
่องมาจากการใช้ สื่อหลายๆอย่างด้ วยกันทําให้ เกิดการเชื่อมโยงของการสร้ างองค์ความรู้ และการ
เรี ยนรู้ นนเกิ
ั ้ ดจากการปฏิบตั ิจริ ง และตนเองเป็ นคนตัดสินใจเลือกเรี ยนดังนันองค์
้ ความรู้ ที่ได้ จึงมีความหมายทํา
ให้ จําและระลึกได้ เมื่อมีการกระตุ้นสอดคล้ องกับแนวคิดของ อดัม (Adum.1967,หน้ า 28 ; อ้ างอิงในยุพิน จันทร์
ศรี .2546, หน้ า 28) กล่าวว่าความคงทนในการเรี ยน คือการไว้ ซงึ่ ผลการเรี ยนหรื อความสามารถที่จะระลึกถึงสิ่ง
เร้ าที่เคยเรี ยนมาหลังจากได้ ทิ ้งไว้ เป็ นเวลา 2 สัปดาห์ ความจําเป็ นพฤติกรรมภายใน(covert behavior) ซึง่ เกิด
ภายในเช่นเดียวกับความรู้ สกึ การรับรู้ การชอบและจินตนาการของมนุษย์ และโกวิทย์ ประวาลพฤกษ์ กล่าวว่า ถ้ า
ผู้เรี ยนเป็ นผู้เลือกและตัดสินใจเอง จะเกิดความพึงพอใจทําให้ เกิดการเรี ยนรู้ นนมี
ั ้ ความหมาย การเรี ยนรู้ ด้วยการลง
มือปฏิ บัติ กระทํ าจริ งจะช่วยให้ เกิ ดความจํ าระยะยาวสอดคล้ องกับ ผลการวิจัยของพิ เชฏฐ์ ศุขแพทย์ (2552,
บทคัดย่อ) พบว่า ความคงทนในการเรี ยนรู้ มีไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และธัญลักษณ์
พัฒนากุล ( 2550 , บทคัดย่อ) พบว่า ความคงทนในการเรี ยนรู้ คณิตศาสตร์ ที่จดั การเรี ยนรู้ แบบ TAI กับการเรี ยน
เพื่อรอบรู้ ไม่แตกต่าง เมื่อกําหนนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
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ตอนที่ 4 ความพึงพอใจที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์
ตาราง 4 ผลการวิเคราะห์แบบสํารวจความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102 ) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ปี การศึกษา 2554
ลําดับ
รายการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
S.D. แปลผล
x
1
สื่อประสมครอบคลุมมาตรฐานและตัวชี ้วัด
4.68 0.96 มากที่สดุ
2
สื่อประสมมีเนื ้อหาสาระจากง่ายไปยาก ชัดเจน เข้ าใจง่าย และมี
4.71 0.89 มากที่สดุ
ความต่อเนื่อง
3
รู ปแบบของสื่อประสม กะทัดรัด สี ภาพ น่าสนใจ
4.80 0.67 มากที่สดุ
4
การใช้ ภาษาของสื่อประสม ชัดเจน อ่านแล้ วเข้ าใจง่าย
4.68 0.96 มากที่สดุ
5
สื่อประสมมีขนาดและสีของตัวอักษรชัดเจน
4.74 0.81 มากที่สดุ
6
สื่อประสมมีหลากหลายรู ปแบบและทันสมัย
4.71 0.89 มากที่สดุ
7
สื่อประสมช่วยให้ ฉนั เกิดการเรี ยนรู้ ได้ เร็ วและจําได้ ดีมากขึ ้น
4.77 0.74 มากที่สดุ
8
สื่อประสมช่วยให้ ฉนั เกิดพัฒนาการทางสมองได้ มากขึ ้น
4.80 0.67 มากที่สดุ
9
สื่อประสมช่วยให้ ฉนั รู้ จกั ทํางานร่ วมกับคนอื่นได้ มากขึ ้น
4.71 0.89 มากที่สดุ
10 สื่อประสมช่วยให้ ฉนั มีทกั ษะในการทํางานอย่างเป็ นระบบ
4.68 0.96 มากที่สดุ
11 สื่อประสมช่วยให้ ฉนั เกิดทักษะการคิดที่หลากหลาย
4.74 0.89 มากที่สดุ
12 สื่อประสมช่วยให้ ฉนั มีความสุขในการเรี ยนรู้
4.80 0.67 มากที่สดุ
เฉลี่ย
4.74 0.83 มากที่สดุ
จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้
สมองเป็ นฐาน เรื่ อง ชีวิตสัตว์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 พบว่า นักเรี ยนมีความพึงพอใจ
สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐาน เรื่ องชีวิตสัตว์ โดยภาพรวมนักเรี ยนมีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากที่สดุ ( x = 4.74, S.D. = 0.83) ทังอาจเนื
้
่องมาจากสื่อประสมที่นํามานันมี
้ กิจกรรมต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นและ
ฝึ กให้ ผ้ เู รี ยนมีทกั ษะการคิด การทํางานร่ วมกับผู้อื่น เกิดพัฒนาการทางสมองและเรี ยนอย่างมีความสุขเนื่องจาก
สื่อประสมสร้ างขึ ้นโดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและแรงจูงใจให้ ผ้ ูเรี ยนเกิดการเรี ยนรู้ ได้ อย่างรวดเร็ ว
สอดคล้ องกับความต้ องการของมนุษย์ ตามทฤษฎี ของ David McClelland (David McClelland อ้ างถึงใน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 2525, หน้ า 141-144) ได้ กล่าวว่าแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท คือ ความต้ องการ
สัมฤทธิ์ ผล ความต้ องการสัมพันธ์ และความต้ องการมีอํานาจและทฤษฎี แรงจูงใจของ Maslows (Maslow
general theory of human-motivation) (Maslow,1970 หน้ า 50) กล่าวถึงความต้ องการพืน้ ฐานของมนุษย์
ออกเป็ น 5 ขัน้ ดังนี ้ ทางร่ างกาย ความมัง่ คงปลอดภัย ความรักและความเป็ นเจ้ าของ การยอมรับ และบรรลุ
ความสําเร็ จสมหวังในชีวิต สอดคล้ องกับผลการวิจยั ของสุรพันธ์ ตันศรี วงษ์ และสุริยาวุธ เสาวคนธ์ (2554, หน้ า
27) ศึกษาการพัฒนาชุดสื่อประสมสําหรับการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลับ พบว่า ผู้เรี ยนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรี ยนที่ใช้ สื่อประสมที่พฒ
ั นาขึน้ อยู่ในระดับมากและ พวงทอง ศรี อาจ (2554, หน้ า 82) พบว่า นักเรี ยนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือโดยใช้ ชดุ สื่อประสมโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สดุ
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สรุปผลและข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลการวิจัย
1. สื่อประสมที่สร้ างขึ ้นมีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.74/83.32 สูงกว่าเกณฑ์ที่กําหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนหลังเรี ยนด้ วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานสูงกว่า
ก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคงทนของการเรี ยนรู้ เรื่ อง ชีวิตสัตว์ ไม่แตกต่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีตอ่ สื่อประสมตามแนวคิดการเรี ยนรู้ โดยใช้ สมองเป็ นฐานเรื่ อง ชีวิตสัตว์
อยู่ในระดับดีมาก
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้ อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ เช่น ครู ควรผสมผสานเทคนิคต่าง ๆสอดแทรกไปในการใช้ สื่อ
ประสมตามความเหมาะสมของเนื ้อหาและวัตถุประสงค์ และเวลา เพื่อนักเรี ยนได้ พฒ
ั นาอย่างเต็มศักยภาพ
2. ข้ อเสนอแนะสําหรับการวิจยั ในครัง้ ต่อไป เช่น การนําสื่อประสมบูรณาการกับการจัดการเรี ยนรู้
แนวอื่นๆ เช่น การจัดการเรี ยนแบบร่ วมมือ เพื่อศึกษาผลที่ได้ รับ และศึกษาผลการใช้ สื่อประสมที่เกิดกับนักเรี ยนใน
ด้ านอื่นๆ เช่น การคิดวิเคราะห์
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