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การสร้างและใช้ส่ือประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสัตว์  

วิชาวิทยาศาสตร์ 4  (ว 22102)  นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 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. 
 

วรางค์ภทัร์ สุขเรือน1 
 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครัง้นีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเร่ือง ชีวิต

สตัว์  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  2) เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อน

เรียนและหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 3)  ศกึษาความคงทนของการเรียนรู้ 

เร่ือง ชีวิตสตัว์   4)  ศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน

เร่ือง ชีวิตสตัว์  
  กลุ่มตวัอย่างได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีท่ี 2  โรงเรียนสงวนหญิง  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา  2554  

จํานวน 1 ห้องเรียน  50 คน ได้มาจากวิธีการสุ่มแบบอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก  เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ 1) สื่อ

ประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์  2) แผนการจดัการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตาม

แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน จํานวน  8 แผน  3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จํานวน 30 ข้อ 4)

แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อประสม ตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์  การ

วิเคราะห์ข้อมลูโดยการหาคา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐานและการทดสอบโดยใช้สถิติที 

  ผลการวิจัยพบว่า 1) สื่อประสมท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.74/83.32 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี

กําหนด 2) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสงูกว่าก่อน

เรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  3)  ความคงทนของการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตสตัว์ ไม่แตกต่างอย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05   4) ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมอง

เป็นฐานเร่ือง ชีวิตสตัว์ ในระดบัมากท่ีสดุ   

คาํสาํคัญ  :  สื่อประสม   ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน   ความคงทนในการเรียนรู้    

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 ครู วิทยฐานะชํานาญการพิเศษ กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสงวนหญิง  สงักดัสํานกังานเขตพืน้ที่การศกึษามธัยมศกึษา 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 

 

คาํนํา 

 การพัฒนาคณุภาพมนุษย์ควรพฒันาด้านกระบวนการคิดสอดคล้องกับการจัดการศึกษากลุ่มสาระการ

เรียนรู้วิทยาศาสตร์และหลักสูตรการศึกษาแกนกลางขัน้พืน้ฐาน พุทธศักราช  2551  มุ่งหวงัให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้

วิทยาศาสตร์ท่ีเน้นกระบวนการไปสู่การสร้างองค์ความรู้ โดยผู้ เ รียนมีส่วนร่วมในการเรียนทุกขัน้ตอน 

กระบวนการเรียนรู้ดงักลา่วจะทําให้ผู้ เรียนสร้างองค์ความรู้ และเกิดการพฒันาเจตคติทางวิทยาศาสตร์  คณุธรรม  

และคา่นิยมท่ีดีตอ่วิทยาศาสตร์ ซึง่ครูผู้สอนมีบทบาทในการวางแผนการเรียนรู้ กระตุ้น แนะนํา  ช่วยเหลือให้ผู้ เรียน

เกิดการเรียนรู้ (กรมวิชาการ. 2544, หน้า 4)  จากรายงานผลการประเมินผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน

มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2553  สํานกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 9 พบว่า กลุ่มสาระการเรียนรู้

วิทยาศาสตร์โรงเรียนสงวนหญิง นักเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 33.33 ซึ่งต่ํากว่าเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 50  

mailto:warangpat@hotmail.com
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เม่ือวิเคราะห์รายละเอียดของข้อสอบแล้วพบว่า นักเรียนไม่สามารถนําความรู้ไปเช่ือมโยงหรือนําประยุกต์ใช้ได้  

ดงันัน้จงึต้องหาแนวทางการจดักิจกรรมการเรียนรู้และสร้างสื่อท่ีเหมาะสมในการแก้ปัญหานี ้ วิโรจน์ ลกัขณาอดิศร 

(2549,ออนไลน์) และโกวิท ประวาลพฤกษ์(2547,หน้า8) กล่าวถึงการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานว่า  อารมณ์มี

ความสมัพันธ์กับการเรียนรู้ ควรเร่ิมจากการกระตุ้นให้นักเรียนมีความยินดีในการเรียน ไม่เกิดการบังคบั และการ

เรียนรู้ท่ีดีท่ีสุดง่ายท่ีสุด คือการลงมือทําจริง นักเรียนได้ใช้ร่างกายทุกส่วน ทัง้กาย สมองและอารมณ์  ส่งผลให้

นกัเรียนเกิดความจําระยะยาว จําได้นาน และนํามาใช้ได้ทนัที และนําสื่อท่ีหลากหลาย มาใช้ทําให้นกัเรียนเกิดการ

เรียนรู้ได้เร็วขึน้ ซึง่กิดานนัท์ มลิทอง ( 2548, หน้า 192) กลา่ววา่ จดุเดน่ของสื่อประสม คือ การเปิดโอกาสให้ผู้ เรียน

ได้มีส่วนร่วมในการเรียน ได้แสดงความคิดเห็น และเปิดโอกาสแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง แก้ปัญหาความ

แตกตา่งระหวา่งบคุคลและเกิดความพร้อมในการเรียน  

  จากเหตุดงักล่าวข้างต้นเพ่ือยกระดบัมาตรฐานผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงขึน้ ผู้ วิจัยจึงศกึษาการสร้าง

และใช้สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเร่ือง ชีวิตสตัว์ วิชา วิทยาศาสตร์ 4  (ว22102) นกัเรียน

ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 กลุม่สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสงวนหญิง อําเภอเมืองฯ  จงัหวดัสพุรรณบรีุ 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

  1. เพ่ือสร้างสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเร่ือง ชีวิตสตัว์  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  ให้มี 

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   

           2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐาน  

          3. เพ่ือศกึษาความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ของนกัเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์    

          4.  เพ่ือศกึษาความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเร่ือง 

ชีวิตสตัว์ 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1.ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตสตัว์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  หลงัเรียนด้วยสื่อประสมตาม

แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตสตัว์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  หลงัเรียนครัง้ท่ี 1 และหลงั

เรียนครัง้ท่ี 2ไมแ่ตกตา่งกนั 

 3. ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่การจดัการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

ฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์ อยู่ในระดบัมาก 

 

วิธีการวิจัย 

  แบบแผนการวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลองเบือ้งต้นแบบ one-group pretest – posttest design 

 1. ประชากร ได้แก่ นักเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2โรงเรียนสงวนหญิง ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 

จํานวน 4ห้อง ซึง่จดัแบบคละความสามารถ             
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 2. กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ห้อง 2/5 จํานวน 50 คนได้จากวิธีการสุ่มอย่างง่ายโดย

การจบัสลาก              

 3. เคร่ืองมือในการวิจัย ประกอบด้วย 1) สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ซึง่ได้รับ

การตรวจสอบความเหมาะสม จากผู้ เช่ียวชาญแต่ละท่าน 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์ ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 จํานวน 8 แผน เวลา 24 ชัว่โมง ซึง่ได้รับการตรวจสอบ

ความเหมาะสมจากผู้ เช่ียวชาญ  3) แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เร่ือง ชีวิตสตัว์  แบบ

เลือกตอบ ชนิด 4  ตวัเลือก 30 ข้อ  ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบ แล้ว ได้ค่าดชันีความสอดคล้อง ตัง้แต่ 0.80 - 1.00 และได้

ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3   ปีการศกึษา  2554  ค่าความยากง่าย ตัง้แต่ 0.31 - 0.76  ค่าอํานาจจําแนก 

ตัง้แต่ 0.22 - 0.67 และมีค่าความเช่ือมัน่ 0.817  และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีต่อสื่อประสมตามแนวคิด

การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์ จํานวน 12  ข้อตามแบบของ Likert Scale  5 ระดบัได้แก่  5  

หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสดุ    4  หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 3  หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 2 

หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย และ 1 หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยท่ีสดุ  ซึง่ได้รับการตรวจสอบความเหมาะสม

จากผู้ เช่ียวชาญ และได้ทดลองใช้กบันกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 3  ปีการศกึษา  2554   คา่ความเช่ือมัน่ 0.960  

 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล การดําเนินการทดลองโดยนําสื่อประสมท่ีสร้างให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความ

เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําและพัฒนาโดยนําไปทดลองใช้กับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3  ปี

การศกึษา  2554  กลุ่มเล็ก กลุ่มกลาง และกลุ่มใหญ่ โดยปรับปรุงจนเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด (E1/E2 = 80/80) 

จากนัน้นําไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตวัอย่าง ห้อง 2/5 จํานวน 50 คน โดยเป็นการวิจัยเชิงทดลองเบือ้งต้นมีกลุ่ม

ทดลองเพียงกลุม่เดียวและมีการทดสอบก่อนและหลงัเรียน 

 ขัน้ตอนการทดลอง ดงันี ้ 

    1)  เตรียมกลุม่ตวัอย่าง ชีแ้จงให้นกัเรียนกลุม่ตวัอย่างทราบจุดมุง่หมายและขัน้ตอนในการเรียน  

    2) สอบก่อนเรียน โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง ชีวิตสตัว์  

    3)  ดําเนินการทดลองโดยจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการ

เรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน  จํานวน 8 แผน  

    4)  ทดสอบหลงัเรียนครัง้ท่ี 1โดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชุดเดิม และ แบบสอบถาม

ความพงึพอใจท่ีมีตอ่สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์   

    5) ทดสอบหลงัเรียนครัง้ท่ี 2 หลังจากการเรียนสิน้สุดแล้วเป็นเวลา 2 สปัดาห์ ด้วยแบบทดสอบวัด

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนชดุเดียวกบัการทดสอบหลงัเรียนครัง้ท่ี 1 

 5. การวิเคราะห์ข้อมูล   

               ข้อมลูท่ีรวบรวมได้นํามาวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ดงันี ้ร้อยละ คา่เฉลี่ย สว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติที 
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ผลการวิจัยและอภปิรายผล 

ตอนที่ 1  ผลการหาประสิทธิภาพส่ือประสมแนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ตาราง1 ผลการหาประสทิธิภาพสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

การทดสอบ 

จํานวน 

นกัเรียน(N) 

ประสิทธิภาพของกระบวนการ

(E1 ) คิดเป็นร้อยละ 

(คะแนนสอบระหวา่งเรียน) 

ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) 

คิดเป็นร้อยละ 

(คะแนนสอบหลงัเรียน) 

E1/E2 

 (ตัง้เกณฑ์ 

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 แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานพบว่า ประสิทธิภาพ 

สื่อประสม แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีค่า (E1/E2) เท่ากบั 81.74/83.32  ซึง่เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกําหนด 

80/80 ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผู้ วิจัยได้ศึกษาขัน้ตอนต่าง ๆในการสร้างสื่อประสมอย่างละเอียดโดยนําหลกัการและ

ทฤษฎีจิตวิทยาการศึกษาท่ีหลากหลายและผู้ เช่ียวชาญช่วยให้คําแนะนําและปรับปรุงมาตลอด ส่งผลให้ได้สื่อ

ประสมท่ีสมบรูณ์แบบ เม่ือนักเรียนได้นําไปศกึษาและลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตนเองและกลุ่ม ทําให้เกิดการ

เรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วซึง่ จริยา เหนียวเฉลย ( 2546, หน้า 173-174)  กล่าวว่า สื่อประสมช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ

เรียนรู้เนือ้หาตา่ง ๆ ได้ดีเกือบทุกเร่ือง เน่ืองจากสื่อแต่ละอย่างมีเนือ้หาและรูปแบบแตกต่างกนั ประหยดัเวลาทัง้

ผู้สอนและผู้ เรียน ช่วยดงึดดูความสนใจและช่วยให้ผู้ เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากข้อได้เปรียบในหลายรูปแบบของสื่อ 

สอดคล้องกบัผลการวิจยัของปิยวรรณ สมรส (2547, หน้า103 ) พบว่า แผนการจดัการเรียนรู้และสื่อประสม เร่ือง

กลไกมนษุย์ วิชาวิทยาศาสตร์ (ว203) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2มีประสิทธิภาพเท่ากบั 84.34/80.46 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ 

80/80 ท่ีตัง้ไว้ และวนิดา เสลา (2553, หน้า 55) พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อประสมท่ีใช้หลกัการของการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานในการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาองักฤษ ชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 3 ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 

77.01/78.21 ซึง่เท่ากบัเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้  

ตอนที่ 2  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยส่ือประสมตาม  

   แนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน   

ตาราง 2  ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้

โดย ใช้สมองเป็นฐาน 

กลุม่ตวัอย่าง จํานวนนกัเรียน(N) คะแนนเตม็ x  S.D. ∑D ∑D2 t 

ก่อนเรียน 50 30 10.28 3.53 
678 9846 26.30* 

หลงัเรียน 50 30 10.28 1.66 

*  มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

 จากตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็น

ฐานสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ทัง้นีอ้าจเน่ืองมาจากการใช้ สื่อประสมท่ีมีหลากหลาย

รูปแบบช่วยการกระตุ้นให้เกิดความสนใจ ทําให้นกัเรียนเกิดความต่ืนเต้น มีความตัง้ใจ อยากจะเรียนรู้มากขึน้ และ
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ไมรู้่สกึเบ่ือหน่าย นกัเรียนทํากิจกรรมซํา้ได้ และเลือกเรียนได้ตามความสนใจ จงึเป็นการสง่เสริมให้นกัเรียนเกิด

การเรียนรู้บทเรียนได้ดีและเร็วขึน้ ซึง่กิดานนัท์ มลิทอง (2548, หน้า 196) กลา่ววา่ เนือ้หาบทเรียนในรูปแบบสื่อ

ประสมช่วยสื่อสารความรู้จากผู้สอนไปยงัผู้ เรียนได้กระจ่างชดักวา่เนือ้หาธรรมดา เอือ้ตอ่การจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น

ผู้ เรียนเป็นศนูย์กลาง  และใช้ในการเรียนการสอนได้ทกุรูปแบบและทกุสถานการณ์ สอดคล้องกบัผลการวิจยัของกา

รุณ ชาญวิชานนท์ (2551,หน้า 36) พบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้

โดยใช้สมองเป็นฐานสงูกวา่ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และวนิดา เสลา (2553, หน้า 55) 

พบวา่ กลุม่ท่ีเรียนจากสื่อประสมตามท่ีใช้หลกัการของการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสงู

กวา่กลุม่ท่ีเรียนโดยวิธีปกติท่ีระดบันยัสําคญั 

ทางสถิติท่ีระดบั .05 

ตอนที่ 3  ผลของความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

ส่ือประสมตามแนวคดิการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

ตาราง 3  ผลของความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตาม

แนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน 

การทดสอบ จํานวนนกัเรียน คะแนนเตม็ x  S.D. ร้อยละ ∑D ∑D2 t 

หลงัเรียนครัง้ท่ี 1 50 30 24.24 1.66 80.8 
12 53 1.678 

หลงัเรียนครัง้ท่ี 2 50 30 24.46 1.65 81.53 

 มีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

จากตาราง 3 ผลของความคงทนในการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วย 

สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน พบวา่ คะแนนสอบหลงัเรียนครัง้ท่ี 1และคะแนนสอบหลงัเรียน

ครัง้ท่ี 2 ของนกัเรียนท่ีได้รับการจดัการเรียนรู้ด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานไม่แตกต่าง

กนั ทัง้อาจเน่ืองมาจากการใช้สื่อหลายๆอย่างด้วยกนัทําให้เกิดการเช่ือมโยงของการสร้างองค์ความรู้ และการ

เรียนรู้นัน้เกิดจากการปฏิบติัจริง และตนเองเป็นคนตดัสินใจเลือกเรียนดงันัน้องค์ความรู้ท่ีได้จึงมีความหมายทํา

ให้จําและระลกึได้ เม่ือมีการกระตุ้นสอดคล้องกบัแนวคิดของ อดมั (Adum.1967,หน้า 28 ; อ้างอิงในยุพิน จนัทร์

ศรี.2546, หน้า 28) กลา่ววา่ความคงทนในการเรียน  คือการไว้ซึง่ผลการเรียนหรือความสามารถท่ีจะระลกึถึงสิ่ง

เร้าท่ีเคยเรียนมาหลงัจากได้ทิง้ไว้เป็นเวลา 2 สปัดาห์ ความจําเป็นพฤติกรรมภายใน(covert  behavior) ซึง่เกิด

ภายในเช่นเดียวกบัความรู้สกึ การรับรู้ การชอบและจินตนาการของมนษุย์ และโกวิทย์ ประวาลพฤกษ์ กล่าวว่า ถ้า

ผู้ เรียนเป็นผู้ เลือกและตดัสินใจเอง จะเกิดความพงึพอใจทําให้เกิดการเรียนรู้นัน้มีความหมาย การเรียนรู้ด้วยการลง

มือปฏิบัติกระทําจริงจะช่วยให้เกิดความจําระยะยาวสอดคล้องกับผลการวิจัยของพิเชฏฐ์ ศุขแพทย์ (2552, 

บทคดัย่อ)  พบวา่ ความคงทนในการเรียนรู้มีไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และธัญลกัษณ์ 

พฒันากลุ  ( 2550 , บทคดัย่อ) พบวา่ ความคงทนในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ท่ีจดัการเรียนรู้แบบ TAI กบัการเรียน

เพ่ือรอบรู้ ไมแ่ตกตา่ง เม่ือกําหนนยัสําคญัทางสถิติระดบั .05 
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ตอนที่ 4  ความพงึพอใจที่มีต่อส่ือประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสัตว์  

ตาราง 4  ผลการวิเคราะห์แบบสํารวจความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน  เร่ือง ชีวิตสตัว์  วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102 ) ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2 ปีการศกึษา 2554 

ลําดบั รายการประเมิน ระดบัความพงึพอใจ 

x  S.D. แปลผล 

1 สื่อประสมครอบคลมุมาตรฐานและตวัชีว้ดั 4.68 0.96 มากท่ีสดุ 

2 สื่อประสมมีเนือ้หาสาระจากง่ายไปยาก ชดัเจน เข้าใจง่าย และมี

ความตอ่เน่ือง 

4.71 0.89 มากท่ีสดุ 

3 รูปแบบของสื่อประสม กะทดัรัด สี ภาพ น่าสนใจ 4.80 0.67 มากท่ีสดุ 

4 การใช้ภาษาของสื่อประสม ชดัเจน อา่นแล้วเข้าใจง่าย 4.68 0.96 มากท่ีสดุ 

5 สื่อประสมมีขนาดและสีของตวัอกัษรชดัเจน 4.74 0.81 มากท่ีสดุ 

6 สื่อประสมมีหลากหลายรูปแบบและทนัสมยั 4.71 0.89 มากท่ีสดุ 

7 สื่อประสมช่วยให้ฉนัเกิดการเรียนรู้ได้เร็วและจําได้ดีมากขึน้ 4.77 0.74 มากท่ีสดุ 

8 สื่อประสมช่วยให้ฉนัเกิดพฒันาการทางสมองได้มากขึน้ 4.80 0.67 มากท่ีสดุ 

9 สื่อประสมช่วยให้ฉนัรู้จกัทํางานร่วมกบัคนอ่ืนได้มากขึน้ 4.71 0.89 มากท่ีสดุ 

10 สื่อประสมช่วยให้ฉนัมีทกัษะในการทํางานอย่างเป็นระบบ 4.68 0.96 มากท่ีสดุ 

11 สื่อประสมช่วยให้ฉนัเกิดทกัษะการคิดท่ีหลากหลาย 4.74 0.89 มากท่ีสดุ 

12 สื่อประสมช่วยให้ฉนัมีความสขุในการเรียนรู้ 4.80 0.67 มากท่ีสดุ 

เฉลี่ย 4.74 0.83 มากท่ีสดุ 

 จากตาราง 4   ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้

สมองเป็นฐาน เร่ือง ชีวิตสตัว์ วิชาวิทยาศาสตร์ 4 (ว 22102)  ชัน้มธัยมศกึษาปีท่ี 2  พบว่า นกัเรียนมีความพึงพอใจ

สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน เร่ืองชีวิตสตัว์ โดยภาพรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ ( x  = 4.74, S.D. = 0.83)  ทัง้อาจเน่ืองมาจากสื่อประสมท่ีนํามานัน้มีกิจกรรมต่าง ๆ ช่วยกระตุ้นและ

ฝึกให้ผู้ เรียนมีทกัษะการคิด การทํางานร่วมกบัผู้ อ่ืน เกิดพฒันาการทางสมองและเรียนอย่างมีความสขุเน่ืองจาก

สื่อประสมสร้างขึน้โดยคํานงึถงึความแตกตา่งระหวา่งบุคคลและแรงจูงใจให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สอดคล้องกับความต้องการของมนุษย์ตามทฤษฎีของ David McClelland (David McClelland  อ้างถึงใน

มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช. 2525, หน้า 141-144) ได้กล่าวว่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความต้องการ

สมัฤทธ์ิผล  ความต้องการสัมพันธ์ และความต้องการมีอํานาจและทฤษฎีแรงจูงใจของ Maslows (Maslow 

general theory of human-motivation) (Maslow,1970  หน้า 50) กล่าวถึงความต้องการพืน้ฐานของมนุษย์ 

ออกเป็น 5 ขัน้ ดงันี ้ ทางร่างกาย  ความมัง่คงปลอดภยั ความรักและความเป็นเจ้าของ การยอมรับ และบรรลุ

ความสําเร็จสมหวงัในชีวิต สอดคล้องกบัผลการวิจยัของสรุพนัธ์ ตนัศรีวงษ์และสริุยาวธุ เสาวคนธ์ (2554, หน้า

27) ศกึษาการพฒันาชุดสื่อประสมสําหรับการสอนทฤษฎีวงจรไฟฟ้ากระแสสลบั พบว่า ผู้ เรียนมีความพึงพอใจ

ต่อบทเรียนท่ีใช้สื่อประสมท่ีพฒันาขึน้อยู่ในระดบัมากและ พวงทอง ศรีอาจ (2554, หน้า 82) พบว่า นกัเรียนมี

ความพงึพอใจตอ่การจดัการเรียนแบบร่วมมือโดยใช้ชดุสื่อประสมโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 
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สรุปผลและข้อเสนอแนะ 

สรุปผลการวิจัย 

 1. สื่อประสมท่ีสร้างขึน้มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากบั 81.74/83.32 สงูกวา่เกณฑ์ท่ีกําหนด 80/80    

              2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนด้วยสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานสงูกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

                3. ความคงทนของการเรียนรู้ เร่ือง ชีวิตสตัว์ ไมแ่ตกตา่งอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  

              4. ความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีตอ่สื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐานเร่ือง ชีวิตสตัว์ 

อยู่ในระดบัดีมาก   

ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะสําหรับการนําไปใช้ เช่น ครูควรผสมผสานเทคนิคตา่ง ๆสอดแทรกไปในการใช้สื่อ 

ประสมตามความเหมาะสมของเนือ้หาและวตัถปุระสงค์ และเวลา  เพ่ือนกัเรียนได้พฒันาอย่างเตม็ศกัยภาพ 

2. ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจยัในครัง้ตอ่ไป เช่น การนําสื่อประสมบรูณาการกบัการจดัการเรียนรู้ 

แนวอ่ืนๆ เช่น การจดัการเรียนแบบร่วมมือ  เพ่ือศกึษาผลท่ีได้รับ และศกึษาผลการใช้สื่อประสมท่ีเกิดกบันกัเรียนใน

ด้านอ่ืนๆ เช่น การคิดวิเคราะห์   
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