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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลัง
การจัดการเรียนรูดวยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น และ 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ที่มีตอการจัดการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโ รป โดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น กลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2/8 จํานวน 50 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอูทอง ไดมาจากการสุมแบบกลุม เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก 1) สื่อประสม
เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 2) แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห 3) แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจ การวิเคราะหขอมูลใชคารอยละ คาเฉลี่ย
เลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบคาที
ผลการวิจัยพบวา
1. สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีคาดัช นีป ระสิทธิภาพ
เทากับ 83.71/83.40 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 80/80
2. ทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัดการ
เรียนรูโดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 หลังจัดการเรียนรูดว ยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. นัก เรีย นชั้นมัธยมศึก ษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรูรายวิช าสังคมศึก ษา เรื่อง
ภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น ในระดับมากที่สุด
คําสําคัญ: สื่อประสม ทักษะการคิดวิเคราะห ภูมิศาสตรทวีปยุโรป
Abstract
These research objectives were 1) develop the multimedia on “Geography of Europe”
for 8th grade students according to standard criterion 70/70 2) compare 8th grade students’
critical thinking ability application on “Geography of Europe” before and after study by
multimedia 3) compare 8th grade students’ social studies achievement application on
“Geography of Europe” before and after study by multimedia and 4) study 8th grade
students’ satisfaction toward learning management in social studies application on
“Geography of Europe” after study by multimedia. The research sample was 50 8th grade
students (Class 8) in the first semester of academic year 2015 of U-Thong school by cluster
random sampling. The research tools were 1) multimedia application on “Geography of
Europe” for 8th grade students 2) critical skills test 3) achievement test and 4) questionnaire.
The data analyses of this research applied were 1) percentage 2) arithmetic mean 3)
standard deviation and 4) t-test.
The result of this research showed;
1. The efficiency index of multimedia application on “Geography of Europe” was
83.71/83.40 according to standard criterion 70/70.
2. The 8th grade students’ critical thinking ability application on “Geography of
Europe” after study by multimedia was higher than before at .01 statistical significant levels.
3. The 8th grade students’ social studies achievement application on “Geography of
Europe” after study by multimedia was higher than before at .01 statistical significant levels.
4. The 8th grade students’ satisfaction toward learned management in social studies
application on “Geography of Europe” after study by multimedia was the highest level.
Keywords: multimedia, critical thinking skills, geography of Europe.
1. บทนํา
กระบวนการศึกษาอบรมเปนการเรียนรู ซึ่งเกิดขึ้นจากการสั่งสอน ฝกอบรม บมนิสัย ดวยวิธีการที่
หลากหลายตอเนื่องยาวนานตลอดชีวิต ดังนั้น มนุษยทุกคนจึงไมใชแคคอยรับการอบรมสั่งสอนจากผูอื่นไป
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ตลอดชีวิต แตจะตองเรียนรูเพื่อที่จะรูวิธีเรียน คนหา สรางสรรคความรูดวยตนเองรวมดวย (ประณีต วงเกษกรณ,
2553 : 1) ซึ่งสอดคลองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พุทธศักราช 2545 และ (ฉบับที่ 3) พุทธศักราช 2553 หมวด 4 มาตรา 22 ใจความสําคัญวา การจัดการศึกษา
ตองยึดหลักวา นักเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวานักเรียนมีความสําคัญที่สุด
กระบวนการจั ด การศึ ก ษาต อ งส ง เสริ ม ให นั ก เรี ย นสามารถพั ฒ นาตามธรรมชาติ แ ละเต็ ม ตามศั ก ยภาพ
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2551 : 19-20)
สํ านั กวิ ช าการและมาตรฐานการศึ กษา สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ (2551 : 1) กลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูในรายวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมไววา
เนื่องมาจากสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตลอดเวลากลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม จึงมีบทบาทหนาที่และบริบทในการชวยใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจวามนุษยดํารงชีวิตอยางไร
ทั้งในฐานะปจเจกบุคคล และการอยูรวมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดลอม การจัดการทรัพยากรที่
มีอยูอยางจํากัด นอกจากนี้ยังมีบทบาทในการชวยใหนักเรียนเขาใจถึงการพัฒนา เปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย
กาลเวลา ตามเหตุปจจัยตางๆ ทําใหเกิดความเขาใจในตนเอง และผูอื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกตาง และมีคุณธรรม สามารถนําความรูไปปรับใชในการดําเนินชีวิต เปนพลเมืองดีของประเทศชาติ และ
สังคมโลก
ปจจุบันสังคมประเทศไทยไดมีการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม ดังนั้น ในการ
จัดการศึกษาจึงมีความจําเปนที่ตองจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองเพื่อใหเยาวชนของไทยสามารถดํารงชีวิต
อยูในสังคมไดอยางมีความสุข การคิดจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในยุคของการแขงขัน
ตอสูในทุกๆ ดาน เชนทุกวันนี้ ดังนั้น การจะดําเนินสังคมใหปกติสุขตองประกอบดวยการรูคิดซึ่งเปนกลไกทาง
สมองของมนุษยโดยเริ่มตน ที่นักเรียน ซึ่งครูมีหนาที่ชวยพัฒนาใหนักเรียนเหลานั้นมีความสามารถในการคิด
สามารถคิดเปน และใชความคิดในทางที่ถูกตองเหมาะสม นักเรียนจึงจะสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมี
ความสุข ทิศนา แขมมณี (2548 : 66-67) กลาววา การคิดเพื่อการคิดเปน เปนการคิดเพื่อแกปญหา เนื่องจาก
การคิดมีจุดเริ่มตนที่ตัวปญหา แลวพิจารณาไตรตรองถึงขอมูล 3 ประเภท คือ ขอมูลดานตนเอง ชุมชน สังคม
สิ่งแวดลอม และขอมูลทางวิชาการ ตอจากนั้นจึงลงมือกระทําการ หากการกระทําสามารถทําใหปญ หาและ
ความไมพอใจของบุคคลหายไป กระบวนการคิดจะยุติลง แตหากยังรูสึกไมพอใจ บุคคลก็จะเริ่มกระบวนการ
ใหมอีกครั้ง เกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2545 : 125-150) ใหความหมายของการคิดวา เปนการที่คนๆ หนึ่ง
พยายามใชพลังทางสมองของตนในการนําขอมูล ความรู ตลอดจนประสบการณตางๆ ที่มีอยูมาจัดวางอยาง
เหมาะสมเพื่อใหไดมาซึ่งผลลัพ ธ เชน การตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ดีที่สุด เปนตน เนื่องจากการสอนคิด เป น
กระบวนการเรีย นการสอนที่ เป น นามธรรม ดัง นั้ น ครูจึ งมี บ ทบาทในการจั ด การเรีย นการสอนหรือ การ
แสดงออกใหเปนรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และที่สําคัญกระบวนการคิดแบบหนึ่งเหมาะสมกับนักเรียนแบบหนึ่ง
แตอาจจะไมเหมาะสมกับนักเรียนอีกแบบหนึ่งก็ได ดังนั้น จึงเปนบทบาทหนาที่ของครูที่จะทําการศึกษาให
เขาใจอยางชัดเจนถึงกระบวนการคิดที่ลงตัวสําหรับนักเรียนที่ตนเองทําการสอนอยูนั้น ทั้งนี้เพื่อใหสามารถ
พั ฒ นาจนเกิดความสามารถที่ เรีย กวา กระบวนการคิด ซึ่งมีค วามสําคัญ ตอการดํารงชีวิตทามกลางความ
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เจริญกาวหนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชนปจจุบัน บุคคลที่มีความสามารถในการคิดวิเคราะห
แยกแยะ ไตรตรองอยางมีเหตุผล ก็จะสามารถดํารงตนอยูไดอยางมีความสุข ซึ่งบุคคลที่จะมีความสามารถใน
ลักษณะนี้ไดนั้น จําเปน ตองไดรับการฝกฝน เรียนรู บนพื้นฐานการคิดของตนเองอยางผูมีสติปญญา นั่นคือ
การฝกฝนในดานการคิดวิเคราะห (ลมัย ผัสดี, 2554 : 1-3)
ทักษะการคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) เปนหนึ่งในทักษะที่สําคัญสําหรับนักเรียนในการ
ดํารงชีวิตในยุคปจจุบัน ซึ่งมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ การวิเคราะหองคประกอบ (Analysis of
Element) การวิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationships) และการวิเคราะหหลักการ (Analysis
of Organizational Principles) (เอนก พ.อนุกูลบุตร, 2554 : 34) ในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาสังคม
ศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี คณะครูผูสอนทุกทานไดรวมกันกําหนด
ระดับพฤติกรรมการเรียนรูของนักเรียนในระดับการวิเคราะห ทั้งนี้เนื่องดวยเห็นความสําคัญของการที่นักเรียน
มีความสามารถหรือทักษะการคิดวิเคราะหในระดับสูง ดังความสําคัญ ของทักษะการคิดวิเคราะหที่กลาวไว
ขางตนแลวนั้น และไดมุงมั่นในการจัดการเรียนรูใหนักเรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะหดังกลาว แตทวาผลลัพธ
ที่เกิดขึ้นยังไมเปนตามเกณฑที่กําหนดไว เมื่อทําการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งลักษณะขอสอบ
อยูใ นระดับคิดวิเคราะห นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด คือ รอยละ 75 โดยเฉพาะใน
สาระการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ซึ่งนักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดเมื่อเทียบกับสาระการเรียนรูอื่น
จากปญ หาดังกลาว ผูวิจัย จึงไดทําการสอบถามเพื่อ วิเคราะหถึงสาเหตุที่ทํา ใหนัก เรีย นมีค ะแนนในสาระ
การเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป อยูในระดับต่ํา พบวา สาเหตุหลักเปนเพราะในการจัดการเรียนการสอน
ขาดสื่อการเรียนรูที่แสดงภาพภูมิศาสตรของทวีปยุโรปไดอยางชัดเจน ภาพที่นํามาใชเปนสื่อการเรียนรูขาด
ความนาสนใจ นักเรียนเกิดความเบื่อหนายเมื่อไมสามารถมองภาพที่นําไปใชเปนสื่อการเรียนรูไดอยางชัดเจน
ดวยสาเหตุดังกลาวนี้ ผูวิจัยจึงคิดหาสื่อนวัตกรรมเพื่อนํามาพัฒนาการจัดการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สื่อประสม (Multimedia) เปนสื่อการเรียนรูประเภทหนึ่งที่มีสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการ
เรียนรูและบรรยากาศการเรียนรูใหดีขึ้น เปนการกระตุนใหเกิดทั้งการคิด การตั้งคําถาม การวิพากษวิจารณ
ดังที่ ชอบุญ จิรานุภาพ (2542 : 38-39) กลาวถึงประโยชนของสื่อประสมไววา 1) สื่อประสมมีทั้งภาพนิ่ง
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักษร ซึ่งเสนอผานทางคอมพิวเตอร นับวาเปนสื่อที่ดึงดูดความสนใจ ทําให
นักเรียนไมเบื่อหนายตอการเรียน 2) สื่อประสมเปนการนําสื่อหลายประเภทมารวมกันโดยมีคอมพิวเตอรเปน
เครื่องควบคุมการผลิตและจัดเนื้อหาเพื่อใหเกิดความรูที่เปนเรื่องเดียวกัน จึงทําใหเกิดความชัดเจน สามารถสื่อ
ความหมายไดดี 3) สื่อประสมสามารถสื่อความหมายไดดี รวดเร็ว เขาใจงายและสามารถจัดลําดับใหผูเรียน
ติดตาม 4) สื่อประสมลดเวลาในการจัดการเรียนการสอน เพราะความแตกตางระหวางบุคคล และ 5) สื่อประสม
ช ว ยประหยั ดทรัพ ยากรตา งๆ ในการจั ด การเรีย นการสอน ในชว งทศวรรษที่ ผ า นมานี้ มี งานวิ จัย ของนั ก
การศึกษาจํานวนมากเกี่ยวกับการจัดทําสื่อประสมเพื่อใชในการจัดการเรียนการสอน และพบวาสามารถทําให
นัก เรียนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น เชน งานวิจัยของสุภารัตน คากิซากิ (2555 : บทคัดยอ ) เรื่อ ง การพัฒ นา
แผนการเรียนรูสาระเศรษฐศาสตร เรื่อง สหกรณพอเพียง โดยใชสื่อประสม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 3 โรงเรียนบานตาลเหนือ จังหวัดเชียงใหม งานวิจัยของประณีต วงเกษกรณ (2553 : 7) เรื่อง การศึกษา
การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชสื่อประสมฯ
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 8 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชสื่อประสมและทฤษฎีการ
เรียนรูแบบมีสวนรวม และงานวิจัยของสุพรรณษา ครุฑเงิน (2555 : บทคัดยอ) เรื่อง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการ
เรียนรูดวยตนเอง เรื่อง ขอมูลสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนาและศึกษาผลการใชสื่อประสมเพื่อพัฒนาทักษะการคิด
วิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ทั้งนี้นอกจากจะเปนการแกปญหาที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนแลว ยังเปนการสงเสริมนักเรียน
เกิดทักษะการคิดวิเคราะหและสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา ในสาระการเรียนรู
เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ที่สูงขึ้นอีกดวย
2. วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่ อพัฒ นาสื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป ชั้น มัธ ยมศึกษาปที่ 2 ใหมีป ระสิทธิภ าพตาม
เกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น
3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น
4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตร
ทวีปยุโรป โดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น
3. สมมติฐานของการพัฒนา
1. สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
80/80
2. ทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัด
การเรียนรูดวยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนจัดการเรียนรู
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการ
จัดการเรียนรูดวยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนจัดการเรียนรู
4. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดย
ใชสื่อประสม โดยภาพรวมอยูในระดับมากขึ้นไป
4. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพ รรณบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ก ารศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 9 จํานวน 8 หองเรียน รวมทั้งสิ้น 379 คนกลุมตัว อยางไดแก นัก เรีย นชั้นมัธ ยมศึกษาปที่ 2/8 จํา นวน
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50 คน ที่กําลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ทั้งนี้ใชวิธีการ
คัดเลือกจากประชากรดวยวิธีการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) เนื่องจากทางโรงเรียนไดจัด
นักเรียนเขารวมชั้นแบบคละความสามารถ
5. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ จํานวน 1 ตัวแปร ไดแก การจัดการเรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป
ยุโรป ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชสื่อประสม ตัวแปรตาม จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก 1) ทักษะการคิด
วิเคราะห 2) ผลสัมฤทธิ์ท างการเรีย น เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป และ 3) ความพึ งพอใจของนัก เรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดยใชสื่อประสม
6. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 ถึง ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
จะไดรับการจัดการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดยใชสื่อประสมที่สรางขึ้น เปนเวลา 22 ชั่วโมง ใชเวลา
ในการทดสอบกอนและหลังเรียน 2 ชั่วโมง รวมระยะเวลาวิจัยทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง
7. แบบแผนที่ใชในการวิจัย
สําหรับการศึกษาทักษะการคิดวิเคราะหและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ใชรูปแบบการวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi Experimental Design) แบบกลุมเดียว
วัดผลกอนและหลัง (One Group Pretest-Posttest Design) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2552 : 142)
8. นิยามศัพทเฉพาะ
1. สื่อประสม หรือสื่อมัลติมีเดีย หมายถึง สื่อที่ผลิตจากคอมพิวเตอรเพื่อใชในการจัดการเรียนรู เรื่อง
ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่มีองคประกอบ คือ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และตัวอักษร
และมีวิธีก ารนํา เสนอโดยใชค อมพิว เตอรในการเปด ใชถายทอดสูนักเรียนผา นเครื่องฉายภาพขามศีรษะ
(Over Head) จํานวน 3 ชุด ประกอบดวยชุดที่ 1 เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร ชุดที่ 2 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป
ยุโรป 1 และชุดที่ 3 เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป 2
2. ประสิทธิภาพของสื่อประสม หมายถึง ประสิทธิภาพตามเกณฑ E1 / E2 วัดไดจากการทดลองแบบ
เดี่ยว แบบกลุมยอย และแบบภาคสนาม ตามแนวคิดของชัยยงค พรหมวงศ (2556 : 4-8) โดยที่ E1 หมายถึง
ประสิทธิภาพกระบวนการ (Efficiency of Process : E1) และ E2 หมายถึง ประสิทธิภาพผลลัพธ (Efficiency
of Product : E2)
3. ทักษะการคิดวิเคราะห หมายถึงความสามารถในการแยกแยะใหคนพบความจริงที่แฝงในรูปของ
องคป ระกอบ ความสัมพัน ธ และหลักการ ในสาระการเรียนรู เรื่อ ง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 วัดไดจากแบบวัดทักษะการคิดวิเคราะหที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
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4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคะแนนดานความรูความเขาใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
ในสาระการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป วัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ ี่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
5. ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกของนักเรียนที่มีตอการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมในการ
จัดการเรียนรูวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 วัดไดจากคะแนนการตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating
Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท
6. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่กําลังศึกษารายวิชาสังคมศึกษา สาระการเรียนรู
เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2558 ของโรงเรียนอูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี สังกัด
สํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษามั ธยมศึ กษา เขต 9 สํ านั กงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้ นพื้ นฐาน กระทรวง
ศึกษาธิการ
9. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวน 3 ชุด ไดแก 1) เครื่องมือ
ทางภูมิศาสตร 2) ภูมิศาสตรทวีปยุโรป 1 และ 3) ภูมิศาสตรทวีปยุโรป 2
2. แบบทดสอบวัดทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีลักษณะเปนแบบทดสอบประเภทอัตนัย จํานวน 2 ฉบับ ฉบับละ 3 ขอ คะแนนขอละ 3 คะแนน รวมคะแนน
ฉบับละ 9 คะแนน ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) โดยใหผูเชี่ยวชาญ
จํานวน 5 ทานประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค (Index of Item Objective Congruence: IOC) พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ ผลการตรวจสอบคุณภาพของขอสอบรายขอ พบวามีคา
ความยากงายอยูระหวาง 0.57 ถึง 0.72 และ 0.61 ถึง 0.69 ตามลําดับ และมีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง
0.44 ถึง 0.46 และ 0.50 ถึง 0.58 และผลการตรวจสอบคุณ ภาพดานความเชื่อมั่น (Reliability) พบวามีคา
ความเชื่อมั่นอยูระหวาง 0.84 ถึง 0.88
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
มีลักษณะเปนแบบทดสอบประเภทปรนัยเลือกตอบชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 20 ขอ มีการใหคะแนนแบบตอบ
ถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน รวมคะแนนฉบับ 20 คะแนน ผลการตรวจสอบคุณภาพดานความตรง
ตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอ ผลการตรวจสอบคุณภาพของ
ข อสอบรายขอ พบวา มีค า ความยากงายและคา อํา นาจจํา แนกตั้งแต 0.56 ถึง 0.77 และ 0.43 ถึ ง 0.71
ตามลําดับ และผลการตรวจสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่นทั้งฉบับ พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.89
4. แบบสอบถามความพึง พอใจของนัก เรีย นชั ้น มัธ ยมศึก ษาปที ่ 2 ตอ การจัด การเรีย นรู เรื่อ ง
ภู มิ ศ าสตรทวีป ยุโรป โดยใชสื่อ ประสม มี ลัก ษณะเป นแบบสอบถามแบบมาตราส วนประมาณคา 5 ระดับ
จํานวน 10 ขอ มี ลักษณะในเชิงคุณภาพเปน มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุดผลการตรวจสอบ
คุณภาพดานความตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน พบวามีคา IOC เทากับ 1.00 ทุกขอและผล
การตรวจสอบคุณภาพดานความเชื่อมั่นทั้งฉบับ พบวามีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82
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10. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean)
ส วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบคา ทีแบบไมอิสระตอกัน (Dependent
t-test) (ประสาท เนืองเฉลิม, 2556 : 222-223)
11. ผลการวิเคราะหขอมูล
1. ผลการพัฒ นาสื่อ ประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป ชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีป ระสิทธิภ าพ
ตามเกณฑ 80/80 สามารถสรุปผลไดดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการคํานวณดัชนีประสิทธิภาพของสื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป
ชุดที่
เรื่อง
ดัชนีประสิทธิภาพ (E1/E2)
1
เครื่องมือทางภูมิศาสตร
81.28/82.00
2
ภูมิศาสตรทวีปยุโรป 1
85.76/84.80
3
ภูมิศาสตรทวีปยุโรป 2
84.08/83.40
ดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ย
83.71/83.40
จากขอมูลในตารางที่ 1 พบวา สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 ที่สรางขึ้น มีคา ดัชนีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยเทากับ 83.71/83.40
2. ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นโดยใชก ารทดสอบทีแ บบไมอิส ระตอกัน
(Dependent t-test) ปรากฏผลการทดสอบตามตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม
คะแนนการคิดวิเคราะห
คะแนนรวม
การวิเคราะห
การวิเคราะห
การวิเคราะห
(9 คะแนน)
การทดสอบ
องคประกอบ
ความสัมพันธ
หลักการ
(3 คะแนน)
(3 คะแนน)
(3 คะแนน)
Mean S.D. Mean S.D. Mean S.D. Mean
S.D.
กอนเรียน
1.28 0.45 1.36 0.48 1.46 0.50
4.10
1.18
(n = 50)
หลังเรียน
2.50 0.51 2.54 0.50 2.64 0.48
7.68
0.96
(n = 50)
t-test = 16.44**, df = 49
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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จากขอมูล ในตารางที่ 2 พบวาคะแนนเฉลี่ย ของทักษะการคิด วิเคราะหเรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนเทากับ 4.10 คะแนน (Mean = 4.10, S.D. = 1.18) หลังเรียน
เทากับ 7.68 คะแนน (Mean = 7.68, S.D. = 0.96) ซึ่งคํานวณคาสถิติทดสอบที (t-test) ไดเทากับ 16.44
(df =49) จึงทําใหสามารถสรุปไดวา คะแนนทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม สูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
3. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ป ที่ 2 ก อนและหลั งการจั ดการเรียนรูดวยสื่ อประสมที่ พั ฒ นาขึ้ น โดยใช การทดสอบที แบบไมอิ สระต อกั น
(Dependent t-test) ปรากฏผลการทดสอบตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 กอนและหลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสม
การทดสอบ
N
Mean
S.D.
t-test
df
กอนเรียน
50
7.86
2.63
21.73**
49
หลังเรียน
50
15.86
2.23
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
จากขอมูลในตารางที่ 3 พบวาคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรท วีป ยุโ รป
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 กอนเรียนเทากับ 7.86 คะแนน (Mean = 7.86, S.D. = 2.63) หลังเรียน
เทากับ 15.86 คะแนน (Mean = 15.86, S.D. = 2.23) ซึ่งคํานวณคาสถิติทดสอบทีไดเทากับ 21.73 (df =49)
จึงทํ าใหสามารถสรุปไดวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 2 หลังจัดการเรีย นรูโ ดยใชสื่อประสม สูง กวา กอ นการจัดการเรีย นรู อยา งมีนัย สําคัญ ทางสถิติ
ที่ระดับ .01
4. ผลการศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรีย นชั้น มัธ ยมศึก ษาปที่ 2 ที่มีตอ การจัด การเรียนรู เรื่อง
ภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น พบวาโดยภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการ
เรียนรูรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป โดยใชสื่อประสม ในระดับมากที่สุด (Mean = 4.63,
S.D. = 0.36) เมื่อพิจารณาจําแนกเปนรายดาน พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจในดานครูผูสอนอยูในระดับ
มาก (Mean = 4.46, S.D. = 0.48) มีความพึงพอใจในดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.61, S.D.
= 0.30) มีความพึงพอใจในดานกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.78, S.D. = 0.31) และมี
ความพึงพอใจในดานการวัดประเมินผลอยูในระดับมากที่สุด (Mean = 4.68, S.D. = 0.36) เชนเดียวกัน
12. สรุปผลการวิจัย
1. สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีคาดัช นีป ระสิทธิภาพ
เทากับ 83.71/83.40 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 80/80
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2. ทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังการจัด
การเรียนรูโดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจัด
การเรียนรูดวยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรีย นรู เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป
โดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น ในระดับมากที่สุด
13. อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลการวิจัยพบวา สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นมีคา ดัชนี
ประสิทธิภาพเทากับ 83.71/83.40 ซึ่งเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวคือ 80/80 แสดงวาสื่อประสม
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการจัดการเรียนรูเปนอยางดี ทั้งนี้อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุดังนี้ คือ ประการที่ 1 ดานเนื้อหาขั้นตอน และวิธีการนําเสนอเนื้อหาไดผานการตรวจสอบ
จากผูเชี่ยวชาญทั้งในดานของการสอนสังคมศึกษา และการสอนคอมพิวเตอร อีกทั้งนักเรียนยังสามารถเลือก
เรียนเนื้อหาไดอยางอิสระ เพราะนักเรียนระดับมัธยมศึกษากําลังมีความสนใจเรียนรูอยางกวางขวาง ซึ่งเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไมสามารถบังคับได ดังที่วัชรี ขําวิจิตร (2542 : 110) กลาววา นักเรียนในวัยนี้
ตองการศึกษา ตองการเรียนรู และตองการที่จะศึกษาดวยเอง หากจะทําสิ่งใดก็จะเปนเพราะนักเรียนเกิดความ
สนใจเอง ประการที่ 2 ดานการออกแบบ สื่อประสมที่ผูวิจัยสรางและพัฒนาขึ้นนี้ อาศัยหลักการออกแบบของ
ณัฐกร สงคราม (2553 : 151) โดยผูวิจัยไดศึกษาหลักการออกแบบและนํามาปรับใชในการออกแบบเพื่อพัฒนา
สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยในสื่อประกอบไปดวยแบบ
ทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบยอย และแบบทดสอบหลังเรียน รวมถึงแบบฝกหัด ซึ่งผูวิจัยไดแบงเนื้อหา
ออกเปน 3 บท คือ เครื่องมือทางภูมิศาสตร ภูมิศาสตรทวีปยุโรป 1 และภูมิศาสตรทวีปยุโรป 2 ทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไปตามขั้นตอนไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสกินเนอรที่กลาววา ถาแบงเนื้อหาวิชา
ที่จะถายทอดใหกับนักเรียนทีละนอย เหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน นักเรียนจะไดรับความรูไดดีกวาการ
ใหความรูแกนักเรียนครั้งละมากๆ ประการที่ 3 ดานรูปแบบการนําเสนอ สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป
ทีผ่ ูวิจัยไดสรางขึ้นนี้ ไดจัดเนื้อหาและแบบฝกหัดในแตละเรื่องใหมีความครอบคลุมและจัดลําดับเนื้อหาจากงาย
ไปยาก แบงเนื้อหาเปนตอนๆ จัดโครงสรางอยางเปนระเบียบ มีความสัมพันธกัน และงายตอการใชงาน ทําให
นักเรียนเกิดการเรียนรูไดตามศักยภาพของแตละคน และการใหผลยอนกลับในทันทีเปนอีกสิ่งที่สําคัญที่ทําให
สื่อประสมทีผ่ ูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว เนื่องจากการใหผลยอนกลับ เปนการเสริมแรง
ใหนั กเรียนไดทราบผลการเรียนของตนเองในทันทีที่ทําแบบทดสอบเสร็จ ทําใหเกิดความสนใจในการเรียน
ตั้งใจที่จะตอบคําถามและไมเกิดการเบื่อหนาย การที่นักเรียนไดทราบความกาวหนาในการเรียนทําใหนักเรียน
มีกําลังใจในการเรียนมากขึ้น และเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียน สอดคลองกับแนวคิดของณัฐกร สงคราม
(2553 : 179) และยุพาพร ประไพย (2554 : 56) ที่กลาววา สื่อประสมหรือสื่อมัลติมีเดียเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพ
สูงตอการเรียนรูของนักเรียน ไมยุงยากซับซอน นักเรียนสามารถนํามาศึกษาไดอยางสะดวก นักเรียนสามารถ
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ควบคุมลําดับการเรียนรู การเลือกเนื้อหาบทเรียน การทํากิจกรรมในบทเรียน การตรวจสอบความกาวหนา
และการทดสอบดวยตนเอง สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โดยผูเรียนแตละคนสามารถ
ควบคุมเวลาเรียนไดดวยตนเองตามความสามารถ ความถนัดของแตละคน
2. ผลการพัฒนาพบวาทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
การเรียนดวยสื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ชวยพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห โดยสื่อประสมที่สรางขึ้น
มี ก ารวางโครงเนื้ อ หาและกิ จ กรรมการเรี ย นรูที่ มี ค วามสั ม พั น ธ กั น เป น ตอนๆ มี ก ารใช คํ า ถามหลั ก และ
สถานการณปญหาเพื่อกระตุนใหนักเรียนเกิดแนวคิด ความตองการที่จะตอบคําถามที่กําหนดไวในสื่อประสม
อยางเปนลําดับ และขณะที่เรียนดวยสื่อประสมก็เกิดความตื่นเตนเราใจ นาติดตาม ซึ่งกลวิธีดังกลาวทําให
นักเรียนไดฝกคิดอยางรอบคอบ รูจักการสังเกตในองคประกอบ ความสัมพันธและหลักการ ในการทํากิจกรรม
ที่กําหนดไวในสื่อ ประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีป ยุโ รป ที่ผูวิจัย ไดสรางและพัฒ นาขึ้น จึงทําใหทักษะการคิด
วิ เคราะห ข องนั ก เรีย นหลั งจากการเรีย นรูโดยใชสื่อ ประสม เรื่อ ง ภู มิ ศ าสตรทวี ป ยุโรป สู งกวา ก อนเรีย น
สอดคลองกับแนวคิดของ ณัฐกร สงคราม (2554 : 12) ที่กลาววา สื่อประสมชวยใหเกิดการเรียนรูและสามารถ
เขาใจเนื้อหาไดดี อธิบายสิ่งที่ซับซอนใหงายขึ้น ขยายสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมไดมากขึ้น สามารถ
ทบทวนบทเรียนซ้ําไดตามความตองการและความแตกตางในแตละบุคคล สอดคลองกับผลการวิจัยของสุรีรัตน
โพธิสาขา (2556 : 108) สดศรี ชลังสุทธิ์ (2556 : 91) และธิติพงษ หนองมา (2557 : 83) ซึ่งมีขอสังเกตวา
นักเรียน ที่เรียนโดยใชสื่อประสมจะมีความสามารถในการคิดแยกแยะเรื่องราวและประเด็นตางๆ ที่มีความ
เกี่ยวของกันไดดี ดวยเหตุนี้ ทักษะการคิดวิเคราะห เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 หลังการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นจึงสูงกวากอนการจัดการเรียนรู
3. ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 2 หลังจัดการเรียนรูดวยสื่อประสมที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนการจัดการเรียนรู ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการเรียน
ดวยสื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป กอนที่นักเรียนจะเรียนรู ผูวิจัยไดทําการอธิบ ายการใชงาน และ
ภายหลังจากที่อธิบายแลว นักเรียนทุกคนตองทําแบบทดสอบกอนเรียน ซึ่งปรากฏวานักเรียนทําแบบทดสอบ
กอนเรียนไดคะแนนไมดีเทาที่ควร อาจเกิดจากเนื้อหาดังกลาวนักเรียนยังไมไดเรียน ซึ่งแบบทดสอบกอนเรียน
ดังกลาวจะประกอบไปดวยเนื้อหา ตัวอยาง โดยเปนสวนที่นักเรียนจะไดเรียนรูในสื่อประสม จึงเปนสาเหตุให
นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนไดไมดีเทาที่ควร เพราะนักเรียนยังไมไดลงมือเรียนรูเนื้อหาดังกลาวนั้น และอาจ
เนื่องมาจากการจัดการเรียนรูดวยสื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป เมื่อนักเรียนเรียนครบทุกบทเรียนแลว
นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ซึ่งผลปรากฏวานักเรียนไดคะแนนสอบ
หลังเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนทุกคน เปนผลจากการที่นักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเอง ประกอบกับแตละ
บทเรียนมีเนื้อหา ตัวอยาง และแบบฝกหัดประจําหนวยที่มีความหลากหลาย นาสนใจ ใหนักเรียนไดฝกทํา
และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยสื่อประสม จึงทําใหพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งมีความสอดคลองกับผลการวิจัยของประณีต
วงษเกษกรณ (2553 : บทคัดยอ) เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 8 ของนักเรียนชั้น
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มัธยมศึกษาปที่ 2 โดยใชสื่อประสมและทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสวนรวม โดยผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษา 8 เรื่อง เปดประตูสูยุโรปและแอฟริกา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2
หลั งเรียนโดยใชสื่อประสมและทฤษฎีการเรียนรูแบบมีสว นรวมสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสํา คัญทางสถิ ติ
ที่ระดับ .05 ผลการวิจัยของสุรีรัตน โพธิสาขา (2556 : บทคัดยอ) เรื่อง บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ
พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรีย นที่เรียนดว ยบทเรียนคอมพิว เตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒ นาทัก ษะการคิดวิเคราะห วิชาภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการวิจัยของ
ธิติพงษ หนองมา (2557 : บทคัดยอ) เรื่อง ผลของการใชวิธีสอนแบบใชสื่อมัลติมีเดียกับวิธีสอนแบบปกติที่มี
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้น ปวช.1 แผนกชางยนต โดยผล
การวิจัย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึก ษาแผนกวิช าชางยนตที่ใชวิธีการสอนแบบใชมัลติมีเดีย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดวยเหตุผลดังกลาว จึงอาจทําใหผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 หลังจัดการเรียนรูดวยสื่อประสม
ที่พัฒนาขึ้นสูงกวากอนการจัดการเรียนรู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. ผลการวิจัยพบวา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 มีความพึงพอใจตอการจัดการเรียนรู เรื่อง ภูมิศาสตร
ทวีปยุโรป โดยใชสื่อประสมที่พัฒนาขึ้น ในระดับมากที่สุด เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา นักเรียนมีความ
พึงพอใจในดานครูผูสอนอยูในระดับมาก มีความพึงพอใจในดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด มีความพึงพอใจ
ในดานกิจกรรมการเรียนรูอยูในระดับมากที่สุด และมีความพึงพอใจในดานการวัดประเมินผลอยูในระดับ
มากที่สุด เชนเดียวกัน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สื่อประสมเปนการเรียนแบบอิสระ นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง การมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับสื่อ นักเรียนสามารถเรียนเนื้อหาและทบทวนเนื้อหาไดบอยครั้ง
ตามที่ตองการสอดคลองกับสุพรรณษา ครุฑเงิน (2555 : 75) สดศรี ชลังสุทธิ์ (2556 : 93) และสุรีรัตน โพธิสาขา
(2556 : 53) ที่กลาววา การเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการเรียนรูแบบหนึ่งที่มีโครงสรางอยางเปนระบบ สามารถ
ตอบสนองตอความตอ งการของนักเรีย นได จึงทําใหนัก เรียนมีความพึงพอใจตอการจัดการเรีย นรูโ ดยใช
สื่อประสม เรื่อง ภูมิศาสตรทวีปยุโรป ที่ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาขึ้นในครั้งนี้
14. ขอเสนอแนะ
14.1 ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1. จากผลการวิจัยพบวา การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อประสมทําใหนักเรียนมีทักษะการคิดวิเคราะห
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูง ขึ้น เนื่อ งจากสื่อประสมสามารถนําเสนอเนื้อ หาไดห ลากหลายรูป แบบ
ไมว าจะเปน ภาพ เสียง ซึ่งทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจเนื้อหาไดดีขึ้น ดังนั้น การจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ
ประสม สามารถนําไปใชสําหรับการจัดการเรียนรูในสาระการเรียนรูอื่นๆ ไดเชนกัน
2. การวิ จั ย ครั้ง นี้ ไ ดจํา แนกทั ก ษะการคิด วิเ คราะห ไ ว 3 องค ป ระกอบ ไดแ ก การวิ เ คราะห
องคประกอบ การวิเคราะหความสัมพันธ และการวิเคราะหหลักการ ดังนั้น การนําผลการพัฒนานี้ไปใชใน
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การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหของนักเรียนกลุมอื่น ควรคํานึงถึงรูปแบบการจําแนกทักษะการคิดวิเคราะห
ดังที่กลาวมารวมดวย
3. ในการนําสื่อประสมไปใช ครูควรศึกษาคูมือ การใชแ ละเตรีย มความพรอ มทั้งดา นกิจกรรม
การเรียน สื่อและวัสดุอุปกรณลวงหนา เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินกิจกรรม และครูควรพิจารณาความเปน
ไปไดในการใชสื่อประสม ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงและปรับใชไดตามความเหมาะสม
4. ในขณะที่จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อประสม ครูตองคอยดูแลเอาใจใสนักเรียนอยางใกลชิด
ใหคําแนะนําชวยเหลือนักเรียนเมื่อมีปญหา คอยกระตุนและใหกําลังใจเพื่อใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะ
เรียนรู ซึ่งจะสงผลใหการจัดการเรียนรูเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
14.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการศึกษาหรือสรางสื่อประสมสําหรับกลุมสาระการเรียนรูอื่นๆ เพื่อพัฒ นาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในรายวิชานั้นๆ
2. ควรมีการวิจัยเชิงสํารวจเพื่อศึกษาความตองการ (Need Analysis) ของนักเรียนเกี่ยวกับการเลือก
สื่อประสมและใหนักเรียนเขามามีสวนรวมในการดําเนินการสรางและพัฒนา ทั้งนี้จะทําใหไดสื่อประสมที่ตรงกับ
ความตองการของนักเรียนยิ่งขึ้น
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