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บทคัดย่อ 
กำรวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือพัฒนำสื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ 2) 

เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะของนักเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยสื่อประสม ก่อนเรียน 
ระหว่ำงเรียน และหลังเรียน และ 3) เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อ
ประสม กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนเทศบำล 2 
(วัดศรีบุรีรตนำรำม) อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ที่ก ำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556 
จ ำนวน 2 ห้องเรียน จ ำนวนนักเรียน  60 คน ซึ่งได้มำโดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling) 
และใช้กำรสุ่มอย่ำงง่ำยเพ่ือให้กลุ่มหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองจัดกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสม อีกกลุ่มหนึ่ง
เป็นกลุ่มควบคุมสอนโดยวิธีปกติ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ศิลปะ จ ำวน 8 แผนๆ ละ 1 ชั่วโมง 2) สื่อประสมประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
และรูปภำพ เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ จ ำวน 8 เรื่อง 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำร
เรียนศิลปะชนิด 4 ตัวเลือก 30 ข้อ ที่มีควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.993 ค่ำอ ำนำจจ ำแนกระหว่ำง 0.30  – 
0.50 และค่ำควำมยำกระหว่ำง 0.53 – 0.73 4) แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดย
ใช้สื่อประสมแบบมำตรส่วนประเมินค่ำ 5 ระดับ 5) แบบประเมินคุณภำพของสื่อประสม สถิติ
พรรณนำที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำเฉลี่ย ค่ำร้อยละ ค่ำส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และสถิติที่ใช้
ทดสอบสมมุติฐำนควำมแตกต่ำง ค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดย
ใช้สื่อประสม ซึ่งใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนสองทำงแบบวัดซ้ ำ (Repeated measure two 
ways ANOVA) 
       ผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ  
       1) สื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ 81.17/84.78 ซ่ึง
เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 80/80  
       2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
ของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสม และมีพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทำงที่เพ่ิมขึ้น
ตำมล ำดับขั้นของกำรทดลอง  
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       3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม หลังกำรเรียนด้วยสื่อประสมอยู่
ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 
 

ABSTRACT 
       The purposes of the research were : 1) to develop the inventive printing 
subject multimedia, 2) to study the development of student learning achievement in 
arts before, between and after learning by using the inventive printing multimedia, 3) 
to study the satisfaction of student by using multimedia teaching methods.The 
samples in this study were Prathomsuksa 5 student in the first semester of the 
academic year 2013 in Tassaban 2 School (Watsribureeratanaram), Maung District, 
Saraburi Province, consisting of 2 classes of 60 students obtained by cluster random 
sampling. By using simple random sampling, the subject were divided into 
experimental and control group. The instruments used in the study were: 1) the 
learning plan in arts consisting of 8 plans and 8 period, 2) the inventive printing 
subject multimedia with computer assisted instruction and picture, and 3) the 
learning achievement test in arts with 4 multiple choices, the alpha coefficient 
equals to 0.993, the discrimination value between 0.30 – 0.50 and difficulty value 
between 0.53 – 0.73, 4) the five - point rating scale of the student satisfaction by 
using multimedia teaching methods, and 5) the qualitative evaluaion form for 
multimedia. The statistics used for analysis were mean, standard deviation, 
percentage, and repeated measure two–ways ANOVA. 

The results were as follows: 
1) The efficiency of the inventive printing subject multimedia was 81.17/84.78 

which met the determined criteria of 80/80. 
2) The learning achievement of the students learned by using the inventive 

printing subject multimedia was higher than those who did not and the development 
of the students achievement was increased throughout the experiment. 

3) The satisfaction of student with multimedia teaching methods after 
learning was at the highest.  
 
ค าส าคัญ 
 ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะ สื่อประสม 
 
ความส าคัญของปัญหา 
 กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์เป็นสิ่งที่ส ำคัญในกำรพัฒนำประเทศไปสู่ควำมเจริญที่ยั่งยืนต้อง
เรียนรู้จำกกำรศึกษำเพรำะคุณภำพกำรศึกษำเป็นกำรสร้ำงมำตรฐำนให้คนทุกระดับ เป็นที่ยอมรับของ
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คนทั่วโลกซึ่งจำกกำรวิวัฒนำกำรด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีและควำมเปลี่ยนแปลงด้ำนเศรษฐกิจ  
สังคม  และสิ่งแวดล้อมของโลกปัจจุบัน ท ำให้นำนำประเทศวำงแนวทำงด้ำนกำรจัดระบบกำรศึกษำ
ให้รองรับกับแผนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ และให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงตำมกระแสโลก 
ปัจจุบันกำรจัดกำรศึกษำมีกำรปรับปรุงและพัฒนำกำรไปตำมเทคโนโลยีใหม่ๆ  ที่ดีขึ้น  โดยกำรใช้สื่อ
ประสมที่ทันสมัยมำพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอน (จริยำ  เหนียนเฉลย, 2546) ได้ให้ควำมหมำยว่ำ 
กำรน ำเอำสื่อกำรสอนหลำยอย่ำงมำกกว่ำ 2 ชนิดขึ้นไปมำสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่องในเวลำเดียวกัน
และมีคุณค่ำที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  สื่อกำรสอนอย่ำงหนึ่งอำจใช้เพ่ือควำมสนใจ  ในขณะที่อีกอย่ำง
หนึ่งใช้เพ่ืออธิบำยข้อเท็จจริงของเนื้อหำและอีกชนิดหนึ่งอำจใช้เพ่ือก่อให้เกิดควำมเข้ำใจที่ลึกซึ้ง  ใน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ไม่แตกต่ำงอย่ำง
ชัดเจนในกำรสอนแบบปกติ ผู้วิจัยจึงน ำสื่อประสมมำพัฒนำให้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนมีกำร
พัฒนำกำรในทำงที่ดีขึ้น เพรำะผู้เรียนแต่ละกลุ่มมีกำรเรียนรู้ที่แตกต่ำงกัน บำงกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้และ
เข้ำใจง่ำยจำกวิธีกำรสอนแบบปกติ บำงกลุ่มผู้เรียนเรียนรู้จำกคอมพิวเตอร์ได้ดี และผู้เรียนบำงกลุ่ม
เรียนรู้จำกวิธีกำรสอนแบบปกติและจำกคอมพิวเตอร์ได้ดี กำรใช้สื่อประสมจึงเป็นวิธีหนึ่งที่สำมำรถ
พัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่มีประสิทธิภำพ ที่ท ำให้ผู้เรียนสำมำรถเรียนรู้ได้อย่ำงรวดเร็วและ
เข้ำใจง่ำยมีพัฒนำกำรทำงด้ำนผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนกำรสอนที่ดีขึ้นตำมล ำดับ 
 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนกลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ (สำระทัศนศิลป์)  ในปัจจุบันมีบทบำท
ส ำคัญมำกในทุกสำขำวิชำ เพรำะวิชำศิลปะสำมำรถสื่อสำรด้วยรูปภำพ กำรใช้ภำพเป็นสื่อในกำรจัด
ประสบกำรณ์กำรเรียนรู้  ช่วยในกำรสื่อควำมหมำย  ท ำให้ได้รับประสบกำรณ์ที่เป็นรูปธรรม  เกิด
ควำมคิดและควำมเข้ำใจอย่ำงรวดเร็วดึงดูดควำมสนใจของผู้เรียน ซึ่งมีผู้กล่ำวถึงประโยชน์ของรูปภำพ 
(นนทนำ  วัชรธนำคม, 2546) รูปภำพเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ท ำให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้อย่ำงเข้ำใจ กำร
จัดกระบวนกำรกำรเรียนรู้ทำงด้ำนศิลปะจึงต้องอำศัยรูปภำพเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรส ำหรับ
ผู้เรียนทุกคน โดยเฉพำะกำรเรียนกำรสอนเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์โดยใช้สื่อประสม มำบูรณำกำรเข้ำ
ด้วยกันมำกกว่ำหนึ่งอย่ำง ท ำให้มีกำรพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนรู้ได้อย่ำงหลำกหลำยที่ไม่ใช่
กำรมุ่งเน้นที่ตัวผลงำนศิลปะ  สื่อประสมที่มีควำมหลำกหลำย สำมำรถกระท ำได้หลำยวิธีขึ้นอยู่กับ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์และจินตนำกำรของครูผู้สอน ผ่ำนกระบวนกำรท ำงำนที่ใช้สื่อประสมจำกบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภำพงำนพิมพ์ภำพ  เพรำะงำนศิลปะด้ำนกำรพิมพ์ภำพเป็นงำนที่ช่วย
กระตุ้นควำมรู้สึกให้ผู้เรียนเกิดควำมกล้ำ  สนุกกับกำรทดลอง  ลองหำเทคนิคใหม่ๆ ด้วยตนเองให้เกิด
กำรเรียนรู้ที่หลำกหลำย  เน้นพัฒนำควำมฉลำดทำงสติปัญญำและอำรมณ์เพ่ือแสดงออกอย่ำงอิสระ  
ควำมรู้วิชำศิลปะระดับประถมศึกษำช่วยให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่นใน มีขบวนกำรคิด  กำรวำงแผน
ปฏิบัติงำน  ลงมือปฏิบัติงำน  ตรวจสอบ ปรับปรุงและประเมินผลงำนอยู่เสมอ กิจกรรมทำงศิลปะ
ช่วยพัฒนำผู้เรียนทั้งทำงด้ำนร่ำงกำย จิตใจ สติปัญญำ อำรมณ์ สังคม ตลอดจนกำรน ำไปสู่กำรพัฒนำ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีควำมเชื่อมั่นในตนเอง อันเป็นพ้ืนฐำนในกำรศึกษำต่อหรือประกอบ
อำชีพได้ 
 สื่อประสมเป็นสื่อกลำงที่ดีในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ที่ประกอบด้วยสื่อกำรเรียนรู้ที่
น่ำสนใจและทันสมัย  หลำกหลำย  เร้ำใจท ำให้ผู้เรียนอยำกเรียนรู้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
และให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติจริงจำกกำรท ำตำม power point เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ 
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ประกอบกำรบรรยำยของครูและเอกสำรในสื่อประสม  เน้นให้ผู้เรียนสนใจใฝ่รู้ใฝ่เรียน ใช้ควำมคิด
และจินตนำกำรที่จะศึกษำหำควำมรู้ด้วยตนเองตำมศักยภำพ  เน้นควำมแตกต่ำงระหว่ ำงบุคคล    
และส่งผลต่อกำรเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะ  เป็นกำรจัดกำรเรียนรู้ตำมพระรำชบัญญัติ
กำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 ที่เน้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ทุกเวลำ  ทุกสถำนที่  และต้องกำรจัด
กำรศึกษำเพ่ือกำรเรียนรู้ตลอดชีวิต (กรมวิชำกำร, 2545) จึงท ำให้ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะศึกษำ
พัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะโดยใช้สื่อประสม เรื่อง  กำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ  
ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  5  ให้มีประสิทธิภำพ  (E1 /E2) ตำมเกณฑ์ 80/80 และช่วยให้
กำรพัฒนำด้ำนกำรเรียนกำรสอนวิชำศิลปะมีกำรพัฒนำกำรทีดีขึ้นและมีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์ที่
ก ำหนดไว้  ส ำหรับพัฒนำสื่อประสมและวิธีสอนโดยทดลองใช้สื่อประสม 
 หลักสูตรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนพุทธศักรำช 2551 นี้  จัดท ำขึ้นส ำหรับท้องถิ่นและสถำนศึกษำ
ได้น ำไปใช้เป็นกรอบ และทิศทำงในกำรจัดท ำหลักสูตรสถำนศึกษำและจัดกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือ
พัฒนำเด็กและเยำวชนไทยทุกคนในระดับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนให้มีคุณภำพด้ำนควำมรู้ และทักษะที่
จ ำเป็นส ำหรับกำรด ำรงชีวิตในสังคมที่มีกำรเปลี่ยนแปลงและแสวงหำควำมรู้  เพ่ือพัฒนำตนเองอย่ำง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต  

กำรจัดกำรศึกษำตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542  ได้ก ำหนดแนว
ทำงกำรจัดกำรศึกษำไว้ในหมวดที่ 4 มำตรำที่  22  ก ำหนดแนวกำรจัดกำรศึกษำต้องยึดหลักว่ำผู้เรียน
ทุกคนมีควำมรู้ควำมสำมำรถและพัฒนำตนเองได้ และถือว่ำผู้เรียนมีควำมส ำคัญที่สุด  กระบวนกำร
จัดกำรศึกษำต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสำมำรถพัฒนำตนเองตำมศักยภำพ (วิสิทธิ์  โรจน์พจนรัตน์, 2542)  
กำรจัดกำรศึกษำในหมวด 9 มำตรำ  66 ตำมพระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ  พ .ศ. 2542  ได้
กล่ำวไว้ว่ำผู้เรียนมีสิทธิ์ได้พัฒนำขีดควำมสำมำรถในกำรใช้เทคโนโลยี เพ่ือกำรศึกษำในกำรแสวงหำ
ควำมรู้ด้วยตนเองได้อย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต (วิสิทธิ์  โรจน์พจนรัตน์ , 2542)  ดังนั้นวงกำรทำงด้ำน
กำรศึกษำจึงน ำเทคโนโลยีด้ำนคอมพิวเตอร์มำประยุกต์ใช้กับกระบวนกำรเรียนกำรสอน  เพ่ือพัฒนำ
คุณภำพกำรเรียนกำรสอนให้มีคุณภำพดียิ่งขึ้น  ด้วยเหตุผลที่กล่ำวมำข้ำงต้น  ผู้วิจัยมีควำมสนใจที่จะ
ศึกษำกำรพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะโดยใช้สื่อประสม ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  
5 เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ที่ผู้วิจัยน ำสื่อประสมที่สร้ำงข้ึนมำใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอนได้
ในชั้นเรียน เนื่องจำกสื่อประสมเป็นสื่อที่มีกำรบูรณำกำรมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงที่มีศักยภำพสูง เป็นกำรจัด
กิจกรรมกำรสอนที่เน้นผู้เรียน สร้ำงองค์ควำมรู้ด้วยตนเอง ด้วยกำรน ำเสนอเนื้อหำผ่ำนภำพนิ่ง  
ภำพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ  และใช้รูปภำพเป็นสื่อน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดขึ้นในผลงำน 
เป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง  ที่ไม่ใช่เรียนรู้จำกทฤษฎีเพียงอย่ำงเดียวซึ่งเป็นกำรค้นพบและสรุปค ำตอบด้วย
ตนเอง ผลของกำรศึกษำครั้งนี้  จะใช้เป็นแนวทำงในกำรพัฒนำผู้เรียนด้ำนกำรสร้ำงองค์ควำมรู้ใน
รูปแบบต่ำงๆได้  และเป็นแหล่งส ำหรับศึกษำเพ่ิมเติมส ำหรับผู้มีควำมสนใจวิชำศิลปะ  เพ่ือพัฒนำกำร
จดักิจกรรมกำรเรียนรู้ในระดับชั้นอื่นๆ  หรือวิชำอ่ืนๆต่อไป   
 
โจทย์วิจัย/ปัญหาวิจัย 
 เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะของนักเรียนที่ได้รับกำรสอนด้วยสื่อประสม  ก่อน
เรียน  ระหว่ำงเรียน  หลังเรียน มีพัฒนำกำรทีแ่ตกต่ำงกันหรือไม่อย่ำงไร   
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วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.  เพ่ือพัฒนำสื่อประสม เรื่อง กำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำ

ปีที่ 5  ให้มีประสิทธิภำพตำมเกณฑ์  80/80 
2. เพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่  5 กลุ่มสำระกำร

เรียนรู้ศิลปะ  ที่ได้รับกำรสอนด้วยสื่อประสม 
 3.  เพ่ือศึกษำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม ชั้นประถมศึกษำปีที่ 
5 เมื่อใช้สื่อประสม 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 ผู้วิจัยด ำเนินกำรเก็บรวบรวมข้อมูลโดยก ำหนดขั้นตอนดังนี้ 

1. กำรพัฒนำสื่อประสม กำรเลือกประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
ประชำกรที่ใช้ในกำรศึกษำวิจัยได้แก่  นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรียนที่ 1 ปี 

กำรศึกษำ 2556 โรงเรียนสงักัดเทศบำลเมืองสระบุรี  อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  จ ำนวน  10  
โรงเรียน  มีนักเรียนจ ำนวน  404  คน   

     กลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือใช้พัฒนำสื่อประสม ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5  ภำคเรียนที่  
1 ปีกำรศึกษำ 2556  โรงเรียนสังกัดเทศบำลเมืองสระบุรี  อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี  สุ่มเพื่อเลือก 
2  โรงเรียน  ซึ่งได้มำโดยใช้วิธีกำรสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster sampling)    เพ่ือเลือกโรงเรียนหนึ่งเป็น
โรงเรียนส ำหรับพัฒนำสื่อประสม  มีนักเรียนจ ำนวน  42  คน เพ่ือแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่ำงส ำหรับใช้ใน
กำรทดลอง  3  ครั้ง โดยมีขั้นตอนดังนี้ ใช้ทดลองครั้งที่ 1 จ ำนวน  3  คน ให้นักเรียนท ำแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและบันทึกผลและเรียนเนื้อหำเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนให้นักเรียนท ำแบบทดสอบระหว่ำง
เรียนเรื่องท่ี 1 ควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนจนจบเรื่องที่ 1 ให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเริ่มเรียนเรื่องที่  
2  โดยท ำเช่นเดียวกับเรื่องที่  1  ไปจนครบทั้ง  8  เรื่อง  ผู้วิจัยจะสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนว่ำ
สงสัยหรือไม่เข้ำใจอย่ำงไร  ผู้วิจัยสัมภำษณ์ควำมคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภำพของสื่อประสม และรวบรวม
คะแนนบันทึกไว้เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป เริ่มทดลองครั้งที่ 2 จ ำนวน  9 คน 
ทดลองเช่นเดียวกับครั้งที่ 1  และเลือกอีกโรงเรียนหนึ่งส ำหรับพัฒนำสื่อประสม มีนักเรียนจ ำนวน 30 
คน เพ่ือหำประสิทธิภำพของสื่อประสม โดยใช้แบบทดสอบวัดสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะ  ก่อนเรียน 
ระหว่ำงเรียน 4 ครั้ง และหลังเรียน และเริ่มทดลองครั้งที่  3 คน และรวบรวมคะแนนบันทึกไว้เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรปรับปรุงแก้ไขต่อไป จำกนั้นน ำคะแนนแบบทดสอบระหว่ำงเรียนและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนหลังเรียนของแต่ละเรื่องไปวิเครำะห์ เพ่ือหำแนวโน้มประสิทธิภำพของสื่อ
ประสม 

2. กำรทดลองใช้สื่อประสม 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงผู้วิจัยได้น ำสื่อประสม  ที่หำประสิทธิภำพจำกกำรพัฒนำสื่อ 

ประสมแล้วเพ่ือพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกวิธีกำรสอนเมื่อใช้สื่อประสม ได้แก่ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556  โรงเรียนเทศบำล 2  (วัดศรีบุรีรตนำรำม) 
อ ำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี เพ่ือเลือกโรงเรียนที่มี 2 ห้องเรียน ซึ่งได้มำโดยใช้วิธีกำรสุ่มอย่ำงง่ำย 
(Simple Random sampling)  เพ่ือสุ่มห้องหนึ่งเป็นกลุ่มทดลองและสุ่มอีกห้องหนึ่งเป็นกลุ่มควบคุม  
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     เนื่องจำกโรงเรียนเทศบำล 2 (วัดศรีบุรีรตนำรำม) มีนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำค 
เรียนที่ 1  ปีกำรศึกษำ 2556 จ ำนวน 2 ห้องเรียน  มีนักเรียน 60  คน มีขั้นตอนดังนี้ 

กลุ่มทดลองจำกวิธีกำรสอนเมื่อใช้สื่อประสมเพื่อพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน จ ำนวน
นักเรียน 30 คน น ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) ทดสอบล่วงหน้ำ  1  สัปดำห์ ด ำเนินกำรสอน
ตำมแผนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้สื่อประสมทีละแผน โดยใช้สื่อประสมประกอบด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์และรูปภำพ พร้อมเก็บคะแนนระหว่ำงเรียนจนครบทุกแผน ด ำเนินกำรทดลองพัฒนำ
ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนจำกวิธีกำรสอนเมื่อใช้สื่อประสม กับนักเรียน  30  คน เริ่มทดลอง 1 คน  ต่อ
เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและบันทึกผลและเรียนเนื้อหำเรื่องที่ 
1 ในขณะที่เรียนให้นักเรียนท ำแบบทดสอบระหว่ำงเรียนเรื่องที่ 1 ควบคู่ไปด้วย เมื่อเรียนจนจบเรื่องที่ 
1 ให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเริ่มเรียนเรื่องที่  2  โดยท ำเช่นเดียวกับเรื่องที่  1  ไปจนครบทั้ง 8 
เรื่องจำกนั้นน ำคะแนนแบบฝึกหัดก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน  ของแต่ละเรื่องบันทึกไว้ ซึ่งผู้วิจัยเป็น
ผู้ด ำเนินกำรทดลองเอง  จ ำนวน 8  แผน  8 ชั่วโมง   น ำแบบทดสอบหลังเรียน (Post-Test) ทดสอบ
กับกลุ่มทดลองและบันทึกคะแนน 

กลุ่มควบคุมกำรสอนปกติ จ ำนวนนักเรียน 30 คน น ำแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-Test) 
ทดสอบล่วงหน้ำ  1  สัปดำห์ ด ำเนินกำรสอนปกติทีละแผน เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ทีละ
แผน พร้อมเก็บคะแนนระหว่ำงเรียนจนครบทุกแผน ด ำเนินกำรทดลองพัฒนำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน
จำกวิธีกำรสอนปกติกับนักเรียน  30  คน โดยให้นักเรียนท ำแบบทดสอบก่อนเรียนและบันทึกคะแนน 
และเรียนเนื้อหำเรื่องที่ 1 ในขณะที่เรียนให้นักเรียนท ำแบบทดสอบระหว่ำงเรียนเรื่องที่ 1 ควบคู่ไป
ด้วยบันทึกคะแนน เมื่อเรียนจนจบเรื่องท่ี 1 ให้ท ำแบบทดสอบหลังเรียน และเริ่มเรียนเรื่องที่  2  โดย
ท ำเช่นเดียวกับเรื่องที่  1  ไปจนครบทั้ง 8 เรื่องจำกนั้นน ำคะแนนแบบฝึกหัดก่อนเรียนระหว่ำงเรียน
ของแต่ละเรื่องบันทึกไว้ ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้ด ำเนินกำรทดลองสอนปกติเพ่ือศึกษำพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์
ทำงกำรเรียน จ ำนวน 8 แผน 8 ชั่วโมง   น ำแบบทดสอบหลังเรียน(Post-Test)  ทดสอบกับกลุ่ม
ควบคุมและบันทึกคะแนน 

น ำผลคะแนนทั้งสองกลุ่มเปรียบเทียบกันเพ่ือศึกษำพัฒนำกำรผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน ของ
กลุ่มทดลองที่สอนโดยใช้สื่อประสมและกลุ่มควบคุมสอนปกติ เพ่ือหำค่ำสถิติที่ใช้ทดสอบสมมุติฐำน
ควำมแตกต่ำง  ค่ำเฉลี่ยของคะแนนจำกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนโดยใช้สื่อประสม  ซึ่ง
ใช้กำรวิเครำะห์ควำมแปรปรวนสองทำงแบบวัดซ้ ำ (Repeated measure two -  ways  ANOVA) 

กำรวิเครำะห์ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนเมื่อใช้สื่อประสม หลังกำรเรียนด้วยสื่อ
ประสม  เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ  จ ำนวนนักเรียน  30  คน เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษำปี
ที ่5  ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2556  โรงเรียนเทศบำล 2 (วัดศรีบุรีรตนำรำม) อ ำเภอเมือง จังหวัด
สระบุรี   โดยก ำหนดระดับควำมพึงพอใจไว้  5 ระดับและกำรสรุปผลดังนี้  
 ระดับควำมพึงพอใจ 5 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำกที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 4.50 – 5.00 

ระดับควำมพึงพอใจ 4 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจมำก  มีค่ำเฉลี่ย 3.50 – 4.49 
ระดับควำมพึงพอใจ 3 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจปำนกลำง มีค่ำเฉลี่ย 2.50 – 3.49 
ระดับควำมพึงพอใจ 2 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อย  มีค่ำเฉลี่ย 1.50 – 2.49 
ระดับควำมพึงพอใจ 1 หมำยถึง มีควำมพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่ำเฉลี่ย 1.00 – 1.49  
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ผลการวิจัย 
1) สื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ ที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ 81.17/84.78 ซ่ึง

เป็นไปตำมเกณฑ์ท่ีก ำหนด 80/80  
2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสมสูงกว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน

ของนักเรียนที่ไม่ได้เรียนด้วยสื่อประสม และมีพัฒนำกำรของผลสัมฤทธิ์เป็นไปในทำงที่เพ่ิมขึ้น
ตำมล ำดับขั้นของกำรทดลอง  

3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสมหลังกำรเรียนด้วยสื่อประสมอยู่
ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 
 
อภิปรายผล  

1) ประสิทธิภำพของสื่อประสมเรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ  
81.17/84.78 ทั้งนี้อันเนื่องมำจำก   
 สื่อประสมที่ใช้ในกำรวิจัยนั้นได้ผ่ำนกระบวนกำรสร้ำงอย่ำงมีข้ันตอน โดยได้รับกำรตรวจสอบ
ควำมถูกต้องเหมำะสมของเนื้อหำจำกผู้ เชี่ยวชำญ มีกำรปรับปรุงแก้ไขตำมข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชำญ และน ำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่ำงเพ่ือพัฒนำสื่อประสมหำข้อบกพร่องต่ำงๆ เพ่ือให้ได้
สื่อประสมที่มีประสิทธิภำพก่อนน ำไปใช้ในกำรวิจัยที่พัฒนำขึ้นมีประสิทธิภำพ 81.17/84.78 ซึ่ง
เป็นไปตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 80/80  เนื่องจำกสื่อประสมเป็นสื่อที่มีกำรบูรณำกำรมำกกว่ำหนึ่งอย่ำงที่
มีศักยภำพสูง เป็นกำรจัดกิจกรรมกำรสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ โดยเน้นให้ผู้เรียนได้สร้ำงองค์
ควำมรู้ด้วยตนเอง แต่มีควำมแตกต่ำงกันทำงด้ำนกระบวนกำรกำรเรียนกำรสอน และเน้นสื่อประสม
ในกำรสอนที่ทันสมัย ด้วยกำรน ำเสนอเนื้อหำผ่ำนภำพนิ่ง  ภำพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ  ส่วน
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้โดยใช้รูปภำพที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นสื่อน ำควำมคิดสร้ำงสรรค์ให้เกิดข้ึน
ในผลงำนของนักเรียน เสมือนเป็นต้นแบบในกำรท ำงำนเป็นขั้นตอนที่ถูกต้อง ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลกำรวิจัยของ ธีรพล จันทร์เทพ (2545)  ได้ศึกษำกำรสร้ำงสื่อประสม เรื่อง กำรวำดภำพระบำยสี 
วิชำศิลปศึกษำ ส ำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่ำงที่ใช้ในกำรศึกษำเป็นนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้ำนหัวขัว  อ ำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2544 จ ำนวน 42 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้ำงชุดสื่อประสม เครื่องมือที่ใช้ในกำรศึกษำ
ครั้งนี้  ผู้ศึกษำได้สร้ำงขึ้น เอง ได้แก่  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน แบบทดสอบ
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำนและชุดสื่อประสม  ซึ่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 20 ข้อ
มีค่ำควำมยำกง่ำย (p) อยู่ระหว่ำง 0.21-0.79 ค่ำอ ำนำจจ ำแนก (r) อยู่ระหว่ำง 0.20-0.61 และมีค่ำ
ควำมเชื่อมั่นเท่ำกับ 0.79 ส่วนแบบทดสอบควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน เป็นลักษณะงำน
ภำคปฏิบัติ 1 ชิ้น และชุดสื่อประสม ได้แก่บทเรียนโปรแกรม จ ำนวน 77 กรอบ ตัวอย่ำงงำนศิลปะที่
ท ำเสร็จแล้วเกี่ยวกับกำรเขียนภำพระบำยสี ตัวอย่ำงสื่อของจริง ชุดแผ่นใสซึ่งสอดคล้องกับกำรเรียน
โปรแกรม ผลกำรศึกษำปรำกฏว่ำ ชุดสื่อประสมที่สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพ 94.00/84.67 มีค่ำดัชนี
ประสิทธิภำพเท่ำกับ 0.65 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ที่ตั้งไว้แสดงว่ำชุดสื่อประสมที่สร้ำงขึ้นมีประสิทธิภำพช่วย
ให้นักเรียนเกิดกำรเรียนรู้ตำมวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ และสอดคล้องกับกำรวิจัยของ และสอดคล้อง
กับกำรวิจัยของธนัชพร วำดเขียน (2554) ได้ท ำกำรศึกษำประสิทธิภำพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย



วำรสำรบัณฑิตศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ 
ปีท่ี 8 ฉบับท่ี 2 พฤษภำคม-สิงหำคม 2557 

 
 

92 

สอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง พ้ืนฐำนงำนศิลป์ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 สอน
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประชำกร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 โรงเรียนใน
เครือสำรสำสน์วิเทศรังสิต อ ำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธำนี ที่ก ำลังศึกษำ อยู่ในภำคเรียนที่ 2 ปี
กำรศึกษำ 2552 จ ำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งท ำกำรสุ่มอย่ำงง่ำย จ ำนวน 30 คน เรียนโดยใช้วิ ธีกำรสอน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัยประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 3) แผนกำรจัดกำร
เรียนรู้กลุ่มสำระกำรเรียนรู้ศิลปะ ที่สอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิ ติที่ใช้ในกำร
วิเครำะห์ข้อมูลคือ ค่ำเฉลี่ยร้อยละ    ผลกำรศึกษำวิจัยพบว่ำ ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สำระกำรเรียนรู้ศิลปะ เรื่อง พื้นฐำนงำนศิลป์ ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 มีประสิทฺธิภำพ 
เท่ำกับ 82.44/84.53 ตำมเกณฑ์ที่ก ำหนด 

2) ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อประสม  
  ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียนของนักเรียนมีควำมแตกต่ำง
กันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตที่ระดับ .05  

จำกผลกำรวิจัยพบว่ำผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของนักเรียนที่ได้รับกำรพัฒนำโดยใช้สื่อประสม 
ที่ผู้วิจัยได้พัฒนำขึ้น มีลักษณะสูงขึ้นตลอดกำรทดลองและคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
ก่อนเรียน ระหว่ำงเรียน และหลังเรียนของนักเรียนมีควำมแตกต่ำงกันอย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิตที่
ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตำมสมมุติฐำนที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อันเนื่องมำจำกกำรเรียนด้วยสื่อประสมหลำยๆ อย่ำง
มำรวมกันช่วยส่งเสริมและเพ่ิมพูนควำมรู้  ดังค ำกล่ำวของจริยำ  เหนียนเฉลย (2546) ให้ควำมหมำย
ของสื่อประสมว่ำ  กำรน ำเอำสื่อกำรสอนหลำยอย่ำงมำกกว่ำ 2 ชนิดขึ้นไปมำสัมพันธ์กันอย่ำงต่อเนื่อง
ในเวลำเดียวกันและมีคุณค่ำที่ส่งเสริมซึ่งกันและกัน  สื่อกำรสอนอย่ำงหนึ่งอำจใช้เพ่ือควำมสนใจ  
ในขณะที่อีกอย่ำงหนึ่งใช้เพ่ืออธิบำยข้อเท็จจริงของเนื้อหำ และอีกชนิดหนึ่งอำจใช้เพ่ือก่อให้เกิดควำม
เข้ำใจที่ลึกซึ้ง  กำรใช้สื่อประสมจะช่วยให้เด็กมีประสบกำรณ์จำกประสำทสัมผัสที่ผสมผสำนกันได้
ค้นพบวิธีกำรที่จะเรียนในสิ่งที่ตนเองต้องกำรได้ด้วยตนเองมำกยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงำนวิจัยของ 
รณชิต นรำพันธ์ (2548) ได้วิจัยกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน  ควำมพึงพอใจต่อกำรเรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์และควำมคิดสร้ำงสรรค์เรื่องทัศนศิลป์ชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 ระหว่ำงกำร
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์กับกำรเรียนแบบปกติผลกำรวิจัยสรุปได้ว่ำ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่
พัฒนำขึ้น มีประสิทธิภำพเท่ำกับ 89.84/81.33 ซึ่งสูงกว่ำเกณฑ์ 80/80 และมีประสิทธิผลเท่ำกับ 
0.6947 แสดงว่ำ นักเรียนมีควำมรู้เพ่ิมขึ้นจำกก่อนเรียนร้อยละ 69.47 2)  นักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่พัฒนำขึ้นมีคะแนนเฉลี่ยควำมคงทนในกำรเรียนรู้เท่ำกับร้อยละ 93.91 ส่วน
นักเรียนที่เรียนวิธีกำรแบบปกติคะแนนเฉลี่ยควำมคงทนในกำรเรียนรู้เท่ำกับร้อยละ 89.5 3) นักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน และควำมคิดสร้ำงสรรค์สูงกว่ำนักเรียนที่
เรียนด้วยวิธีสอนแบบปกติอย่ำงมีนัยส ำคัญที่ระดับ .01 4) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มี
ควำมพึงพอใจโดยรวมและเป็นรำยด้ำนอยู่ในระดับมำก 2 ด้ำน  

3) ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม  
ผู้วิจัยได้หำคุณภำพของแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม 

เรื่องกำรสร้ำงสรรค์งำนพิมพ์ภำพ  ส ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 5 จำกผู้เชี่ยวชำญ มีกำรหำค่ำ
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ดัชนีควำมสอดคล้องแบบกำรวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้ำงขึ้น ไปให้ผู้เชี่ยวชำญ จ ำนวน 
5 ท่ำน พิจำรณำลงควำมเห็นและให้คะแนนประเมินเพ่ือปรับปรุงให้เหมำะสม และผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลหำคุณภำพแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม   ผลกำรวิเครำะห์
ข้อมูลในภำพรวมพบว่ำแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม   มีค่ำ IOC 
= 1.00 สรุปได้ว่ำมีคุณภำพของแบบวัดวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม 
อยู่ในระดับเหมำะสม  ผู้วิจัยได้น ำแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสม 
น ำมำใช้กับนักเรียนกลุ่มทดลองสอนโดยใช้สื่อประสม เพ่ือศึกษำแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียน
หลังเรียนด้วยสื่อประสม และหำคุณภำพแบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อ
ประสมหลังกำรเรียนด้วยสื่อประสมของนักเรียนกลุ่มทดลอง ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลในภำพรวม พบว่ำ
แบบวัดระดับควำมพึงพอใจของนักเรียน มีค่ำเฉลี่ย  X̅ =  4.69  ค่ำเบี่ยงเบนมำตรฐำน S.D = 0.41 
สรุปได้ว่ำ แบบวัดควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสมหลังกำรเรียนด้วยสื่อ
ประสม พบว่ำอยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด เนื่องจำกสื่อประสมมีควำมหลำกหลำย มีกิจกรรมกำร
เรียนกำรสอนมำกมำยหลำยอย่ำงรวมอยู่ในสื่อประสม ท ำให้ผู้เรียนได้ศึกษำและค้นคว้ำด้วยตัวเอง 
เข้ำใจง่ำยเกี่ยวกับรูปภำพ วีดีโอ ข้อควำมเสียงซึ่งเนื้อหำตรงตำมวัตถุประสงค์ท ำให้ผู้เรียนเกิดควำม
สนใจ ไม่รู้สึกเบื่อหน่ำยในกำรเรียนและมีควำมสนใจที่เรียนจำกสื่อประสมมำกกว่ำกำรสอนแบบปกติ 
จึงท ำให้มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนศิลปะมีพัฒนำกำรที่ดีขึ้นตำมล ำดับ ซึ่งสอดคล้องกับควำมหมำยของ
ของกำญจนำ อรุณสุขรุจี (2546) กล่ำวว่ำ  ควำมพึงพอใจของมนุษย์เป็นกำรแสดงออกทำงพฤติกรรม
ที่เป็นนำมธรรม ไม่สำมำรถมองเห็นเป็นรูปร่ำงได้ กำรที่เรำจะทรำบว่ำบุคคลมีควำมพึงพอใจหรือไม่
สำมำรถสังเกตโดยกำรแสดงออกท่ีค่อนข้ำงสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งเร้ำที่ตรง  

สรุปผลกำรวิจัยพบว่ำควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อวิธีสอนโดยใช้สื่อประสมหลังกำรเรียน
ด้วยสื่อประสม อยู่ในระดับพึงพอใจมำกที่สุด 

 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะกำรน ำผลกำรวิจัยไปใช้ 

1. ครูควรชี้แจงและแนะน ำกำรใช้สื่อประสมเบื้องต้นแก่นักเรียน  โดยครูอำจจะเป็นผู้แนะน ำ
เอง ครูแนะน ำพร้อมทั้งสำธิตหรือท ำเป็นสื่อประสมช่วยสอนแนะน ำโดยให้นักเรียนศึกษำเอง เพ่ือให้
นักเรียนเกิดควำมคุ้นเคยก่อนและป้องกันกำรเกิดปัญหำกับกำรใช้สื่อประสมในขณะที่เรียน  

2. ในขณะที่นักเรียนก ำลังเรียนโดยใช้สื่อประสม  ครูควรดูแลอย่ำงใกล้ชิด  คอยชี้แจงให้
ค ำแนะน ำ  ให้ค ำปรึกษำกับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเกิดปัญหำในระหว่ำงเรียน   
 3. ควรมีควำมร่วมมือกันของคณะครู ผู้เชี่ยวชำญด้ำนสื่อกำรสอน  ด้ำนคอมพิวเตอร์  ด้ำน
เนื้อหำ และผู้สนใจที่จะพัฒนำกำรเรียนกำรสอนโดยใช้สื่อประสม และเป็นกำรพัฒนำเพ่ิม
ประสิทธิภำพครูผู้สอน  ท ำให้มีประสบกำรณ์ในกำรผลิตสื่อและสิ่งเหล่ำนี้ยังส่งผลดีก่อให้เกิด
ประโยชน์กับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนนักเรียนอีกด้วย 

ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรวิจัยครั้งต่อไป 
 1. ควรมีกำรพัฒนำสื่อประสมด้วยโปรแกรมและสื่อประเภทอ่ืนๆ ที่หลำกหลำยเพื่อเป็นกำร
พัฒนำสื่อประสมในรูปแบบที่แตกต่ำงกันออกไป 
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 2.  ควรมีกำรศึกษำถึงสภำพปัญหำของสำระกำรเรียนรู้ในกลุ่มสำระกำรเรียนรู้วิชำอ่ืนๆ  ที่ยัง
มีปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนในกำรใช้
เทคโนโลยีกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 3.  ควรมีกำรศึกษำผลของกำรใช้สื่อประสม  ที่มีตัวแปรในด้ำนอื่นๆเช่น  ควำมเชื่อมั่นในกำร
เรียนอัตรำควำมก้ำวหน้ำในกำรเรียนทักษะในกำรปฏิบัติด้ำนต่ำงๆ ในสำระกำรเรียนรู้ศิลปะหรือสำระ
กำรเรียนรู้วิชำอ่ืนๆ  เป็นต้น 
 4.  ควรมีควรมีกำรสร้ำงสื่อประสมตำมแนวคิดของนักจิตวิทยำอ่ืนๆ  เพ่ือให้นักเรียนได้เรียนรู้
และลงมือปฏิบัติด้วยตนเองหรือกำรใช้สื่อประสมกับเทคนิคกำรสอนในรูปแบบอื่นๆ 
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