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การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรือ่ง พืชและสตัว 
ของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปท่ี 4 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม 

ชุด พืชและสัตวนารู กับการสอนแบบปกต ิ
The Comparison of Learning Achievement with Science Subject about 
plants and animals for Prathomsuksa 4 students between Teaching by 
Using plants and animal story Multimedia and Tradition Instructions 

 
ขวัญฤทัย รัตนชัย0
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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ (1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและ
สัตวนารู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู กับวิธีการสอนแบบปกติกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
ครั ้งนี้เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ) 
สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน 122 คน โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
จำนวน 2 หอง รวมทั้งสิ้น 62 คน แบงเปนกลุมทดลอง ใชวิธีการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม สำหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 จำนวน 31 คนและกลุมควบคุม โดยใชวิธีการสอนแบบปกติ สำหรับนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4/2 จำนวน 31 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก (1) บทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู 
เรื่อง พืชและสัตว (2) แผนการจัดการเรียนรูเรื่อง พืชและสัตว (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืช
และสัตว ที่มีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ เทากับ 0.86 โดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized 
Control Group, Pretest-Posttest Design วิเคราะหขอมูลดวยคาเฉลี่ย รอยละ สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
ทดสอบคาทีแบบกลุมตัวอยางท่ีเปนอิสระตอกัน (t-test Independent) 
 ผลการวิจัยพบวา (1) บทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู  เรื ่องพืชและสัตว มีประสิทธิภาพเทากับ 
81.83/82.08 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑท่ีกำหนด E1/E2 คือ 80/80 และ (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระหวางการ
สอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เรื่อง พืชและสัตว สูงกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบปกติ อยางมี
นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน 
คำสำคัญ : บทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู 
 
Abstract 
The purposes of this research were to 1) Build and find the efficiency with  plants and animals 
Multimedia, the name of Go to know plants and animals with  Science subject “Plants and animals 
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Story” for Prathomsuksa 4 students that performance as 80/80 2) To comparison of  Learning 
Achievement with Science  subject about plants and animals of Prathomsuksa 4 students between 
Teaching  by using plants and animals Multimedia and Tradition Instructions. The sample was selected 
from Prathomsuksa 4 students in 2019 under Klongnongyai school (Thongkam Parnkham-anusorn), 
Bangkhae district office of Bangkok. The number consisted of 122 students, by using Purposive 
sampling method from 2 classes consisted of 62 students as divide by group. They were first selected 
teaching by using Multimedia for Prathomsuksa 4/1 total 31 students and control in group by using tradition 
instructions for Prathomsuksa 4/2 total 31 students. The research instrument such as (1) Plants and animals 
Multimedia Lesson about Go to know plants and animals. (2) Teaching Method learning plan about plants 
and animals. (3) A learning achievement test with plants and animals story as a confidence are both 
equal 0.86 ,then using Randomized Control Group, Pretest-Posttest  Design ,used for data analysis were 
frequency, percentage and standard  deviation and t-test Independent. 

The result revealed that (1) Plants and animals Multimedia, the name of  Go to know plants 
and animals “Plants  and  animals  Story” had performanced  equal 81.83/82.08 which follow as the 
criteria E1/E2 was 80/80 and (2) Students’achievement test between teaching by using Plants and 
animals Multimedia, the name of Go to know plants and animals “Plants  and animals Story” was 
significantly higher than the students who teaching by Traditional  Instruction at .05 level 
Keywords : Plants and animals Multimedia 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนปจจัยท่ีสำคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตท่ีจะตองมีการปรับเปลี่ยนให
ทันตอการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปจจุบันและอนาคตที่เปลี่ยนไปสูสังคมแหงการเรียนและสอดคลองกับการพัฒนา
การศึกษาไทยในปจจุบันที่ระบุถึงการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื ่อพัฒนาประเทศและแนวทางในการ
พัฒนาการจัดการเรียนรูดวยการจัดเนื้อหาสาระ กิจกรรมใหสอดคลองกับความถนัดและความสนใจ โดยคำนึงถึงความ
แตกตางระหวางบุคคล ซ่ึงวิทยาศาสตรนับไดวาเปนวัฒนธรรมของโลกสมัยใหมเปนสังคมแหงการเรียนรู (knowledge 
based society) ทุกคนจำเปนตองไดรับการพัฒนาใหรูวิทยาศาสตร (scientific literacy for all) เพื่อที่จะมีความรู
ความเขาใจโลกธรรมชาติและเทคโนโลยีที่มนุษยสรางสรรคขึ ้น นำความรูไปใชอยางมีเหตุผล อยางสรางสรรค มี
คุณธรรม 

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตรมีหลากหลายรูปแบบที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสำคัญ ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 24 ระบุไววา การจัดกระบวนการเรียนรู สถานศึกษาตองจัดเนื้อหา
สาระ และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ และความถนัดของนักเรียน โดยคำนึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล 
จัดกิจกรรมการเรียนรู ใหนักเรียนไดเรียนรู จากประสบการณจริง โดยฝกการปฏิบัติใหทำไดคิดเปน ฝกทักษะ
กระบวนการคิด การเผชิญสถานการณตลอดจนการประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกันและแกปญหา ซึ่งจากการประเมิน
และติดตามการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา (องคการมหาชน, 2550) พบวา สถานศึกษาของรัฐบาลประมาณ
รอยละ 65.00 ยังไมไดมาตรฐานทั้งการเรียนรูของนักเรียนและคุณภาพการสอนของครูและผลการทดสอบระดับชาติ
ทุกชวงชั้นในกลุมสาระวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีต่ำกวามาตรฐานและสอดคลองกับผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
รวมกับนานาชาติ พบวา ผลสัมฤทธิ์วิทยาศาสตรต่ำกวานานาชาติ สะทอนใหเห็นวาการจัดการเรียนการสอนเนนการ
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ทองจำในตำราหนังสือ ขาดการใชสื่อที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมและเกิดการสรางสรรคองคความรูดวย
ตนเอง                                                                     

จากรายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ในปการศึกษา 2561 และ 2562 มีคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศ 39.93 และ 
35.55 ตามลำดับ แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลสัมฤทธิ์ท่ี
คอนขางต่ำ ผูวิจัยไดวิเคราะหสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนยังขาดทักษะ
การฝกปฏิบัต ิขาดการเรียนรูดวยตนเอง และท่ีสำคัญสื่อการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มีนอยไมหลากหลาย โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่อง พืชและสัตว พบวา นักเรียนขาดความเขาใจโครงสรางของพืชและไม
สามารถแยกประเภทของกลุมสัตวมีกระดูกสันหลังได ดังนั้นสื่อที่เหมาะสมในการสอน เรื่อง พืชและสัตว ท่ีนาสนใจและ
สะดวกตอการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงควรเปน 
บทเรียนสื่อประสมท่ีมีหลายรูปแบบ ไดแก สไลด ภาพ วิดีทัศนของจริง เกม เปนตน 
 จากงานวิจัยพบวา บทเรียนสื่อประสมเปนสื ่อการเรียนการสอนที่ใหนักเรียนไดเรียนรู ดวยตนเองชวยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอนใหมีคุณภาพสูงสุด โดยใชทรัพยากรนอยที่สุด บทเรียนสื่อประสมเปนตัวกลางแทนสื่อ
ประเภทอื่น ๆ แตมีศักยภาพเหนือกวาโดยเฉพาะมีความสามารถที่เกือบจะแทนครูที่เปนมนุษยได (ไพโรจน ตีรณธนากุล, 
2548) บทเรียนสื่อประสมเปนสื่อท่ีนำเอาขอความ ภาพนิ่ง กราฟฟก แผนภูมิ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศนและเสียงถายทอด
เนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับการจริงในหองเรียนมากท่ีสุด (ถนอมพร (ตันติพัฒน) เลาหจรัส
แสง, 2551) นับไดวาเปนสื่อที่ดีท่ีทำใหนักเรียนมีสวนรวมอยางเต็มท่ีและมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะ
อยางยิ่งเปนวิธีการที่ทำใหมีการโตตอบระหวางนักเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยมีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันในลักษณะ
การสื่อสาร 2 ทาง เปนการเสริมแรงใหแกนักเรียน และนักเรียนสามารถควบคุมอัตราการเรียนไดตามความสามารถ
ของตนเอง ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูเปนรายบุคคล (สุรางค โควตระกูล, 2548) นอกจากนี้แลวบทเรียนสื่อประสมยัง
มีประโยชนมากมายหลายดาน ไดแก ดึงดูดความสนใจ การสืบคนเชื่อมโยงฉับไว มีการโตตอบระหวางสื่อและนักเรียนให
สารสนเทศหลากหลาย ทดสอบความเขาใจ และสนับสนุนความคิดรวบยอด 

จากจุดเดนของบทเรียนสื่อประสมที่กลาวไวขางตน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเกิดความสนใจจะสรางบทเรียนสื่อประสม ซึ่งประกอบดวย สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรม 
Power Point วิดิโอประกอบการสอน และเกมการศึกษาออนไลน เพ่ือนำมาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึง
เปนการสงเสริมใหนักเรียนไดมีโอกาสศึกษาหาความรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละบุคคล ตลอดจนเปนการ
สรางความตระหนักใหนักเรียนไดเห็นคุณคา มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่อง พืชและสัตว อันจะนำไปสูการพัฒนาการ
เรียนรูของผูเรียนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนใหพัฒนาสูงขึ้นตามเปาหมาย
ของโรงเรียนกำหนด 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
 1. เพ่ือสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและ
สัตว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 4 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู กับการสอนแบบปกติ 
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สมมติฐานของการวิจัย  
 1. บทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปท่ี 4  
ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดย
ใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู สูงกวาการสอนแบบปกติ 
 
เนื้อหาที่เกี่ยวของ 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนเนื้อหาวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  ตาม

หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ) สำนักงานเขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซ่ึง

สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 สาระที่ 1 วิทยาศาสตรชีวภาพ ตัวชี้วัด ว 1.2 

ป.4/1 บรรยายหนาท่ีของราก ลำตน ใบ และดอก ของพืชดอก โดยใชขอมูลท่ีรวบรวมได ว 1.3 ป.4/1 จำแนกสิ่งมีชีวิต

โดยใชความเหมือนและความแตกตางของลักษณะของสิ่งมีชีวิตออกเปนกลุมพืช กลุมสัตว และกลุมที่ไมใชพืชและสัตว 

ว 1.3 ป.4/2 จำแนกพืชออกเปนพืชดอกและพืชไมมีดอก โดยใชการมีดอกเปนเกณฑโดยใชขอมูลที่รวบรวมได ว 1.3 

ป.4/3  จำแนกสัตวออกเปนสัตวมีกระดูกสันหลังและสัตวไมมีกระดูกสันหลัง โดยใชการมีกระดูกสันหลังเปนเกณฑ โดย

ใชขอมูลที่รวบรวมได ว 1.3 ป.4/4 บรรยายลักษณะเฉพาะที่สังเกตไดของสัตวมีกระดูกสันหลังในกลุมปลา กลุมสัตว

สะเทินน้ำและสะเทินบก กลุมสัตวเลื้อยคลาน กลุมนก และกลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม และยกตัวอยางสิ่งมีชีวิตในแต

ละกลุม  

 

วิธีดำเนินการวิจัย  
1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู และวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2563 
โรงเรียนคลองหนองใหญ (ทองคำ ปานขำอนุสรณ) เขตบางแค กรุงเทพมหานคร จำนวน 122 คน 

2. กลุมตัวอยาง แบงออกเปน 2 กลุม ดังนี้ 
 1. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชวิธีการเลือกสุมตัวอยางแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) จำนวน 2 หอง รวมท้ังสิ้น 62 คน แบงเปนกลุมทดลองใชวิธีการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม
เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4/1 จำนวน 31 คน และกลุมควบคุมโดยใชวิธีการสอนแบบปกติเปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4/2 จำนวน 31 คน 
 2. กลุมตัวอยางเพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เปนนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4/3 และชั้นประถมศึกษาปที่ 4/4 จำนวน 42 คน โดยคละนักเรียนที่มีผลการเรียนเกง ปานกลาง 
และออน ดังนี้ 

2.1 กลุมทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง (1:1:1) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุด
พืชและสัตวนารู จำนวน 3 คน จากนักเรียนที่มีผลการเรียน เกง ปานกลาง และออน กลุมละ 1 คน เปนนักเรียนที่ไมเคย
เรียนเนื้อหานี้มากอน 

2.2 กลุมทดลองกลุมยอย (3:3:3) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและ
สัตวนารู จำนวน 9 คน ประกอบดวยนักเรียนกลุมเกง 3 คน ปานกลาง 3 คน และออน 3 คน เปนนักเรียนที่ไมเคย
เรียนเนื้อหานี้มากอน 
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2.3 กลุมทดลองกลุมภาคสนาม (10:10:10) ใชในการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุด
พืชและสัตวนารู  จำนวน 30 คน ประกอบดวยนักเรียนกลุมเกง 10 คน ปานกลาง 10 คน และออน 10 คน เปน
นักเรียนท่ีไมเคยเรียนเนื้อหานี้มากอน 

3. ตัวแปรการศึกษา 
 3.1 ตัวแปรตนหรือตัวแปรอิสระ คือ วิธีการสอน 2 วิธี ไดแก การสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและ
สัตวนารู เรื่อง พืชและสัตว กับการสอนแบบปกติ 
 3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว 
 

4. ขั้นตอนการสรางและพัฒนานวัตกรรม 
 ผูวิจัยไดดำเนินการในการสรางเครื่องมือและหาประสิทธิภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 1. ศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกี่ยวกับมาตรฐาน 
การเรียนรู ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา โครงสรางวชิาและจุดประสงคการเรียนรู 
 2. วิเคราะหหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เกี่ยวกับมาตรฐานการ
เรียนรู ตัวชี้วัด คำอธิบายรายวิชา โครงสรางวิชาและจุดประสงคการเรียนรู 
 3. ศึกษาวิธีการสรางและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
เพ่ือนำมาเปนแนวทางในการสรางบทเรียนสื่อประสมท่ีจะใชในการทดลอง 
 4. กำหนดเนื ้อหาของบทเรียนสื ่อประสม วิชาวิทยาศาสตร เรื ่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4  
 5. วิเคราะหและออกแบบโครงสรางของบทเรียนสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว  
 6. จัดทำเคาโครงบทเรียนสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว เสนออาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือ
ตรวจสอบ 
ความถูกตองของเนื้อหา ภาษา ภาพประกอบ การเชื่อมโยง และสวนประกอบอ่ืน ๆ แลวนำมาปรับปรุงแกไข 
 7. สรางบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ตามเคาโครงท่ีได
ออกแบบไวโดยใชโปรแกรม PowerPoint 2016 จากนั้นใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 คน ประเมินความสอดคลอง (IOC) 
ตามจุดประสงค 
การเรียนรู ดังนี้ 
 7.1 การประเมินความสอดคลอง (IOC) ของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู โดยพิจารณาคา
ดัชนีความสอดคลอง นำผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญแตละคนเพื่อคำนวณหาดัชนีความสอดคลองของบทเรียนสื่อ
ประสม ชุดพืชและสัตวนารู โดยมีการประเมินคาดัชนีตั้งแต .05 ขึ้นไป แสดงวา บทเรียนสื่อประสมมีความสอดคลอง
สามารถนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรูได 
 7.2 การประเมินคุณภาพของบทเรียนสื ่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู  ใหผู เชี ่ยวชาญไดประเมิน
ประกอบดวย 6 ดาน ไดแก ดานสวนนำของบทเรียน ดานเนื้อหาในบทเรียน ดานการใชภาษา ดานการออกแบบระบบ
การเรียนการสอน ดานองคประกอบมัลติมิเดีย ดานองคประกอบการมีปฏิสัมพันธ โดยใหคะแนนแบบมาตรสวน
ประมาณคา (Rating Scale) 
 8. นำบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู ทดลองหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  8.1 การทดลองแบบหนึ่งตอหนึ่ง นำบทเรียนสื่อประสมไปทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
จำนวน 3 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักเรียนที่เกง ปานกลาง และออน ระดับละ 1 คน เมื่อทดลองใชแลว
ใหนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นำผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ ผลท่ีไดเทากับ 81.33/82.50 
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  8.2 การทดลองใชกับกลุมยอย นำบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู ไปทดลองใชกับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 9 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักเรียนที่เกง ปานกลาง และออน ระดับละ 3 
คน เมื่อทดลองใชแลวใหนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นำผลคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ ผลที่ได
เทากับ 81.11/81.67 
  8.3 การทดลองภาคสนาม เปนการทดสอบหหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสมครั้งสุดทายใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จำนวน 30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง ประกอบดวยนักเรียนที่เกง ปานกลาง และออน ระดับละ 
10 คน เม่ือทดลองใชแลวใหนักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน นำผลคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ ผลท่ีไดเทากับ 
81.83/82.08 
 9 ตรวจสอบปรับปรุงบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู วิชาวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 4 เพ่ือความเหมาะสมของสื่อในการนำไปใช 
 
5. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ดังนี้ 
 1. บทเรียนสื่อประสม เรื่อง พืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ประกอบดวยบทเรียนจำนวน 
10 เรื่อง ไดแก 1. การจำแนกสิง่มีชีวิต 2. การจำแนกพืช 3. หนาท่ีของรากและลำตน 4. หนาท่ีของใบ 5. หนาท่ีของดอก 
6. การจำแนกสัตว 7. กลุมสัตวจำพวกกลุมปลาและสัตวสะเทินน้ำสะเทินบก 8. กลุมสัตวเลื้อยคลาน 9. กลุมสัตวปก 10. 
กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยน้ำนม  
 2. แบบทดสอบระหวางเรียน เร่ือง พืชและสัตว จำนวน 100 ขอ 
 3. แผนการจัดการเรียนรูท่ีใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู จำนวน 10 แผน 
 4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 
ขอ 
 

6. ขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองท้ังหมด โดย
มีขั้นตอนการดำเนินการตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้ไดทำการทดลองโดยใชแบบแผนการทดลองแบบ Randomized 
Group, Pretest – Posttest Design แบบการทดลอง 2 กลุม โดยที่กลุมหนึ่ง เรียกวา กลุมทดลอง ซึ่งสอนโดยใช
บทเรียนสื่อประสม เรื่อง พืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 และอีกกลุมหนึ่ง เรียกวา กลุมควบคุม ซ่ึงสอนดวยวิธีการ
สอนแบบปกติ 

กลุม กอนเรียน ทดลอง หลังเรียน 

E(R) O1 X O2 

C(R) O1 ~X O2 

 2. ขั้นตอนการทดลอง ดังนี้ 
  2.1 ดำเนินการทดลองสอนโดยใหนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4/1 เปนกลุมทดลอง ซ่ึงเรียนจาก
บทเรียนสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 โดยครูอธิบายการเรียนดวยบทเรียนสื่อ
ประสม วิธีการเรียน ขั้นตอนตาง ๆ จุดประสงคการเรียนรูและเงื่อนไขในการเรียนใหนักเรียนกลุมทดลองรับทราบ สวน
นักเรียนชั้นประถมศึกษา 
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ปท่ี 4/2 เปนกลุมควบคุม ผูวิจัยสอนดวยตนเองโดยใชแผนการจัดการเรียนรูแบบปกติ โดยการสอนท้ัง 2 วิธีจะมี
คะแนนเก็บระหวางเรียน 100 คะแนน 
  2.2 ใหนักเรียนท้ัง 2 กลุม ทำแบบทดสอบกอนเรียนดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 
40 ขอ 
  2.3 เม่ือกลุมทดลองเรียนดวยบทเรียนสื่อประสม เรื่อง พืชและสัตว ครบทุกแผนการจัดการเรียนรู
ใหกลุมทดลองและกลุมควบคุมทำแบบทดสอบหลังเรียน เรื่อง พืชและสัตว ในวันและเวลาเดียวกัน 
  2.4 นำขอมูลท่ีไดไปวิเคราะหเพ่ือทดสอบสมมติฐาน 
 
การวิเคราะหผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาไดสรางและพัฒนาบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เรื่อง พืชและสัตว สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 สรุปและเสนอแนะผลการวิเคราะหขอมูลเปน 2 ตอน ไดดังตอไปนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและ
สัตว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
 ตารางที่ 1 แสดงผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เรื่อง พืชและสัตว 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 
การทดลอง จำนวนนักเรียน คะแนนระหวางเรียน 

คะแนนเต็ม 100 คะแนน 
คะแนนทดสอบหลังเรียน 
คะแนนเต็ม 40 คะแนน 

คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ คะแนนเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 
แบบหนึ่งตอหนึ่ง 3 81.33 81.33 33.00 82.50 
แบบกลุมยอย 9 81.11 81.11 32.67 81.67 
แบบภาคสนาม 30 81.83 81.83 32.83 82.08 

  
 จากตารางที่ 1 สรุปผลการดำเนินการทดลองการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนา
รู เรื่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อระสม 3 
ขั ้นตอน กลาวคือ ในการหาประสิทธิภาพขั ้นท่ี 1 ทดลองใชกับกลุ มตัวอยางแบบหนึ่งตอหนึ ่ง จำนวน 3 คน มี
ประสิทธิภาพเทากับ 81.33/82.50 ขั้นที่ 2 ทดลองใหกับกลุมตัวอยางแบบกลุมยอย จำนวน 9 คน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.11/81.67 ขั ้นที ่ 3 ทดลองใชกับกลุ มตัวอยางแบบภาคสนาม จำนวน 30 คน ประสิทธิภาพเทากับ 
81.83/82.08 หมายความวา บทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เรื่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรียนชั้ประถมศึกษา
ปท่ี 4 มีประสิทธิภาพ 81.83/82.08 ตามเกณฑ 80/80                                                             
 ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู กับการสอนแบบปกติ 
 ตารางที่ 2 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู กับการสอน
แบบปกติ 
 

กลุม N 𝒙𝒙� S.D. t Sig 

กลุมทดลอง 31 19.65 5.559 0.063 0.950 
กลุมควบคุม 31 19.55 6.541   

*p <.05 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุด พืช

และสัตวนารู กับการเรียนแบบปกติ วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวา นักเรียนกลุม

ทดลองมีผลการทดสอบคาเฉลี่ย เทากับ 19.65 คะแนน กลุมควบคุมมีผลการทดสอบคาเฉลี่ย เทากับ 19.55 คะแนน 

เมื่อเปรียบเทียบแลวปรากฏวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยการทดสอบสูงกวากลุมควบคุม เทากับ 0.10 คะแนน และจาก

การทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยการทดสอบระหวางนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีคะแนนไมแตกตางกัน 

แสดงวา นักเรียนท้ังสองกลุมมีความรูพ้ืนฐานไมแตกตางกัน 

 ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร เร่ือง พืชและสัตว 
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางการสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู กับการสอน
แบบปกติ 
 

กลุม N 𝒙𝒙� S.D. t Sig 

กลุมทดลอง 31 30.68 4.778 3.261* 0.002 
กลุมควบคุม 31 26.68 4.881   

*p <.05 
 จากตารางที่ 3 พบวา กลุมทดลองมีผลการทดสอบคาเฉลี่ย เทากับ 30.68 คะแนน กลุมควบคุมมีผลการ

ทดสอบคาเฉลี่ย เทากับ 26.68 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแลวปรากฏวา กลุมทดลองมีคาเฉลี่ยจากการทดสอบสูงกวา

กลุมควบคุม เทากับ 4.00 คะแนน และจากการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยการทดสอบระหวางนักเรียนกลุมทดลอง

และกลุมควบคุมแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดงวา การเรียนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุดพืช

และสัตวนารู สูงกวาการเรียนแบบปกติ 

      ตารางที่ 4 แสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน วิชา
วิทยาศาสตร  
เรื่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ท่ีสอนโดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู  
 

กลุมทดลอง N 𝒙𝒙� S.D. t Sig 

กอนเรียน 31 19.65 5.559 13.289* 0.000 
หลังเรียน 31 30.68 4.778   

*p < .05 

 จากตารางที่ 4 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน วิชาวิทยาศาสตร  

เรื่อง พืชและสัตว ดวยบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู พบวา ผลการทดสอบกอนเรียนมีคาเฉลี่ย เทากับ 19.65 

คะแนน ผลการทดสอบหลังเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 30.68 คะแนน เมื่อเปรียบเทียบแลวปรากฏวา คาเฉลี่ยจากการ

ทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนเทากับ 11.03 คะแนน และจากการทดสอบสถิติ t พบวา คาเฉลี่ยการทดสอบ

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู พบวามีประสิทธิภาพเทากับ 
81.83/82.08 ตามเกณฑ 80/80 ท่ีกำหนดไว 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนวิชา วิทยาศาสตร เรื ่อง พืชและสัตว ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู สูงกวาการสอนแบบปกติ พบวา คะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง เทากับ 30.68 คะแนน กลุมควบคุมมีคาเฉลี่ยเทากับ 26.68 คะแนน 
จึงสรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาการ
สอนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
อภิปรายผลการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ชั้น
ประถมศึกษา 
ปท่ี 4 ท่ีเรียนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู กับการเรียนแบบปกติ สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เรื่อง พืชและสัตว 
 ประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เรื่อง พืชและสัตว สำหรับนักเรีย ชั้นประถมศึกษาป
ที่ 4 มีคาประสิทธิภาพ เทากับ 81.83/82.08 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กำหนดของ E1/E2 คือ 80/80 ตามเกณฑที่กำหนด
ไวเนื่องมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการเรียนรูสูคุณภาพผูเรียน โดยใชบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู 
วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 เกิดจากการที่ผูวิจัยไดจัดการเรียนรูที่คำนึงถึงผูเรียนเปน
สำคัญ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเหมาะสมกับวัยและความตองการของผูเรียน โดยใชเทคนิค วิธีกาจัดกิจกรรม
การเรียนรูที่หลากหลาย การจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู เปน การกระตุนความ
สนใจของผูเรียน เนื่องจากภายในบทเรียนสื่อประสมประกอบไปดวย ขอความ ภาพเคลื่อนไหว เสียง เกมฝกสมอง
ประลองปญญา กิจกรรมกระตุนความคิดจากสิ่งที่ไดเรียนไปและวิดีโอการสอนจากแหลงตาง ๆ ที่ไดสอดแทรกไว เพ่ือ
อธิบายเพิ่มเติมใหผูเรียนเขาใจเนื้อหามากย่ิงขึ้น เปนการนำเทคโนโลยีเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนทำใหผูเรียน
มีความสุขในการเรียนและไดความรูควบคูกันไปดวย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Erickson (1986) สื่อประสม เปน
การนำเอาสื่อการสอนหลากหลายชนิดมาเชื่อมโยงกันทำใหสื่อสามารถสงเสริมกันและกันจนเกิดประโยชนสูงสุด โดยสื่อ
การสอนจะดึงดูดความสนใจ เพื่ออธิบายปญหาไดถูกตองครบถวน กันการรับรูที่คลาดเคลื่อน การใชสื่อประสมทำให
ผูเรียนไดรับประสบการณโดยตรงจากวิธีการเรียนรูไดดวยตนเอง และสอดคลองกับทฤษฎีของธอรนไดร กลุมพฤติกรรม
นิยม (Behaviorism) กลาววา ผูเรียนมีความสัมพันธกับสิ่งเรา (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) ที่เปนวิชา 
เนื้อหา ขาวสาร มีการสงตอไปใหผูเรียนจากกระบวนการสอนดวยสื่อการสอนที่ทำขึ้น โดยจะแยกกลำดับขั้นของการ
เรียนรูออกเปนขั้นตอนยอย ๆ และเมื่อผูเรียนเกิดการตอบสนองก็จะสามารถทราบผลไดทันทีวาเกิดการเรียนรูหรือไม 
จากการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับสื่อประสมพบวา การสรางสื่อประสมใหมีประสิทธิภาพเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตอง
คำนึงหลักการพฤติกรรมของมนุษย กระบวนการเรียนการสอน และหลักการทางจิตวิทยา ซึ่งโดยภาพรวมจะเกี่ยวของ
กับความแตกตางระหวางบุคคลแรงจูงใจ เปาหมายของการเรียนรู สภาพอารมณของผูเรียน การลำดับเรื่อง และรวมถึงการ
เปดโลกทัศนใหเปนสวนหนึ่งของกิจกรรม และสอดคลองกับงานวิจัยของประภากร  ไชยเสนา (2555) ไดศึกษาพัฒนา
ชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่องชีวิตชีวิตกับสิ่งแวดลอม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 พบวา ชุดการเรียนแบบ
สื่อประสม เรื่อง ชีวิตกับสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพเทากับ 80.81/85.64 สูงกวาเกณฑท่ีกำหนด 80/80 วรางคภัทร สุข
เรือน (2555) ไดศึกษาการสรางและใชสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรูโดยใชสมองเปนฐาน เร่ืองชีวิตสัตว สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 พบวาสื่อประสม ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 81.74/83.32 สูงกวาเกณฑที่กำหนด 
80/80 ชนิกา บัวเผียน (2556) ไดศึกษาการสรางสื่อประสมเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สารในชีวิตประจำวัน 
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สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา สื่อประสมที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 84.89/88.07 สูงกวาเกณฑท่ี
กำหนด 80/80 สุนันทา ยินดีรมย (2557) ไดวิจัยการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวา สื่อประสมมีประสิทธิภาพเทากับ 81.03/89.00 สูงกวา
เกณฑกำหนด 80/80 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร เรื่อง พืชและสัตว  
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและสัตวนารู 
สูงกวาการสอนแบบปกติ พบวา คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลอง มีคาเทากับ 30.68 
คะแนน และกลุมควบคุม มีคาเทากับ 26.68 คะแนน จึงสรุปไดวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนสื่อประสม ชุดพืชและ
สัตวนารู  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาวิธีการเรียนแบบปกติ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แสดง
ใหเห็นวา สื่อประสมที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นสามารถพัฒนาความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตรของนักเรียนไดดีข้ึน 
เพราะสื่อประสมไดรับการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ ปรับปรุง แกไข และไดผานการทดลองใชมาแลว สื่อประสมมีการ
นำเสนอเนื้อหาเปนขั้นตอน ใชภาษาที่เขาใจงาย ลำดับเนื้อหาจากงายไปยาก สอดแทรกไปดวยภาพประกอบ วีดีโอ
ประกอบการสอน และเกมทบทวนความรูทายบทเรียน ประเมินผลโดยการใชแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน ซ่ึง
เปนสื่อท่ีนักเรียนไดรับการโตตอบและการตอบสนองทันทีจากการปฏิบัติกิจกรรมตามขั้นตอนในบทเรียนสื่อประสม ทำ
ใหนักเรียนเขาใจมากขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ ประภากร ไชยเสนา (2555) 
ไดศึกษาพัฒนาชุดการเรียนแบบสื่อประสม เรื่องชีวิตชีวิตกับสิ่งแวดลอมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชชุดการเรียนแบบสื่อประสมสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 วรางคภัทร สุขเรือน (2555) ไดศึกษาการสราง และใชสื่อประสมตามแนวคิดการเรียนรูโดยใช
สมองเปนฐานเรื่อง ชีวิตสัตว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เสาวลักษณ หลาสิงห (2558) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนโดยใชการสอนแบบสืบเสาะหาความรู (5E) ดวยสื่อประสม เรื่อง ระบบประสาทและอวัยวะรับความรูสึก สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .05 นอกจากนี ้ย ังสอดคลองกับงานวิจ ัยของจิรภา กองมา (2559) ไดว ิจ ัยการพัฒนากิจกรรม 
การเรียนรูแบบ POE รวมกับสื่อประสม เรื่องลมฟาอากาศ กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนโดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ POE รวมกับสื่อประสมสูงกวากอน
เรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
 1. การพัฒนาบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู ผูวิจัยจำเปนตองคำนึงถึงการออกแบบบทเรียนใหมี
กิจกรรมที่หลากหลาย เขาใจงาย เหมาะสมกับพื้นฐานความรูของผูเรียนในดานการใชคอมพิวเตอรเพื่อใหบทเรียนท่ี
พัฒนาขึ้นมีความนาสนใจ ดึงดูดความสนใจในการเรียนรู มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตอผูเรียนมากท่ีสุด 
 2. ควรมีการพัฒนาบทเรียนสื่อประสมประกอบการสอนวิชาวิทยาศาสตร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ท่ี 4 ท่ีสรางขึ้นเปนบทเรียนบนเครือขายเพ่ือขยายฐานความรู และผูเรียนสามารถเรียนรูไดไมจำกัดสถานท่ีและเวลา 
 3. ในสวนของการเลนเกมออนไลนเพ่ือทบทวนความรูทายบทเรียนจะมีขอจำกัดในสวนของอินเทอรเน็ตท่ี
ตองเชื่อมตอตลอดเวลาไมสามารถเลนเกมแบบออฟไลนได 
 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 
 1. ครูควรพัฒนาบทเรียนสือ่ประสมประกอบการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง และมีการ
เผยแพรอยางกวางขวาง เพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนในรายวิชาวิทยาศาสตรใหสูงขึ้น 
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2. ครูควรพัฒนาบทเรียนสื่อประสม ชุด พืชและสัตวนารู ในรูปแบบของสื่อออนไลน หรือในรูปแบบ 
Application ท่ีสามารถติดตั้งในโทรศัพทมือถือ เพ่ือการเรียนรูท่ีสามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลาในสังคมออนไลนปจจุบัน 
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