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บทคัดย่ อ
การวิ จั ย ครั ง้ นี ม้ ี วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) เพื่ อ ชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้
สือ่ มัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพไม่ต่ากว่าเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์
ก่อนและหลังการเรี ยนของผู้เรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณา
การร่ ว มกับ เครื อ ข่า ยสังคมออนไลน์ เรื่ อ ง นวัต กรรมและเทคโนโลยีท างการศึก ษา
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยใช้ ชดุ กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย
บูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
กลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 3 คณะครุศาสตร์ ที่
กาลังศึกษาในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 524
คน โดยแบ่งกลุม่ ตัวอย่างเป็ น 2 กลุม่ ได้ แก่ 1) กลุม่ ตัวอย่างเพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ มาด้ วยวิธี การสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก จานวน 42คน
และ2) กลุม่ ตัวอย่างเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน ได้ มาด้ วยวิธีการสุม่ กลุม่ โดยทา
การสุม่ มา 1 ห้ องเรี ยนจานวน 39 คน เครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่ 1) ชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้ 2) แบบทดสอบวั ด ผลสัม ฤทธิ์ ท างก่ อ น-หลั ง เรี ยน จ านวน 30
ข้ อ
1
2

อาจารย์ประจากลุม่ วิชาชีพครู (เทคโนโลยีทางการศึกษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
อาจารย์ประจาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ศกึ ษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ สถิติที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้ แก่ ค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที
ผลการวิจยั พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ 81.72/81.772) ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรี ยน
หลังเรี ยนด้ วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ สูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจ
ของผู้เ รี ย นจากการเรี ย นด้ ว ยชุด กิ จกรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่อ มัลติมี เ ดีย บูร ณาการ
ร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ อยูใ่ นระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.32)
คาส าคั ญ : ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ สื่อมัลติ มีเดี ยบูรณาการร่ วมกับเครื อข่า ยสังคม
ออนไลน์ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
Abstract
The objectives of this research were to create the learning activities
by integrating multi-media accompanied with the Social Media for Networking
on "Innovation and education technology" so as to attain the efficiency of 80/80
standard criterion, to compare pre-test and post-test achievement of the
students and to examine the students' satisfaction with the innovative learning
activities.
The research used a multi-stage sampling method, with the sample
consisting of 524 third years students in the 2nd semester of year 2016 at the
Faculty of Education of Phuket Rajabhat University. They were divided to 2
groups. The first sample group was to study the efficiency standard of the
learning activity by integration of 42 students using Simple Random Sampling.
The 2nd sample group was to study the learning achievementusing Cluster
Random Sampling random of 39 students from 1 class. The research
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instruments were 1) the learning activities by integration 2) a pre-test and posttest which was an achievement test of 30 items and 3) forms to evaluate the
students' satisfaction . The statistics for data analysis were means, standard
deviation and t-test.
The research findings were as follows;
1. The learning activities by integrating a multi-media accompanied
with social online connection had a standard efficiency of 81.72 / 81.77.
2. The students’ learning achievement were significantly higher at
the level of 0.5
3. The students' satisfaction with the learning activities was high and
significantly different from the criteria at the level of ( = 3.80, S.D. = 0.32)
Keyword : learning activity, integration of multi-media with Social Media for
Networking, Innovation and education technology
บทนา
ในศตวรรษที่ 21 โลกก้ าวเข้ าสูย่ ุคของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communications Technology : ICT) หรื อเรี ยกโลกยุคนี ้ว่า
“ดิจิทลั เปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) (Eric Schmidt and Jared Cohen,
2014) ด้ วยความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีและการส่งเสริ มจากทุกภาคส่วน ทาให้ เกิดการ
พัฒนานวัตกรรมต่างๆ เป็ นจานวนมาก ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้ าวหน้ ามากขึ ้นเท่าใดยิ่ง
ทาให้ มีนวัตกรรมรู ปแบบต่าง ๆ มากขึ ้นเท่านัน้ ทุกสังคมจึงต้ องปรับตัวและรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา การนาเอา
นวัตกรรมมาใช้ ในการจัดการเรี ยนการสอนสามารถพัฒนาคุณภาพและศักยภาพในการ
เรี ยนรู้ ได้ อย่างเต็มที่ ผู้สอนในศตวรรษที่ 21 หรื อยุคไอทีก็ควรปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ด้ วยการก้ าวออกจากรูปแบบการสอนเดิม ๆ มาเป็ นการสร้ างสรรค์กระบวนการ
จัดการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นศูนย์กลางด้ วยการบูรณาการนวัตกรรมและสื่อการเรี ยน
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การสอนกับการเรี ยนการสอนในชันเรี
้ ยน เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถปรับตัวและตอบสนอง
ต่อการเปลีย่ นแปลงดังกล่าว สร้ างองค์ความรู้ ใหม่ ๆ ให้ กบั วงการการศึกษาในรู ปแบบ
ของนวัตกรรมและสือ่ การสอน (วัชรพล วิบลู ยศริ น, 2556)
ทัง้ นี ก้ ระทรวงศึก ษาธิ ก าร เล็ง เห็ น ถึ ง ความสาคัญ ของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ ใ นการจัด การเรี ย นการสอน โดยก าหนดมาตรฐานคุณ วุฒิ ร ะดับ
ปริ ญญาตรี สาขาครุ ศาสตร์ และสาขาศึกษาศาสตร์ มาตรฐานผลการเรี ยนรู้ ด้านทักษะ
การวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสือ่ สาร และการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้เรี ยนจะต้ อง
มีความสามารถในการใช้ ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้ อมู ล สารสนเทศ โดยใช้ เทคโนโลยี ส ารสนเทศได้ อย่ า งสม่ า เสมอและต่ อ เนื่ อ ง
(กระทรวงศึกษาธิ การ, 2554) ซึ่งสอดคล้ องกับทักษะแห่งอนาคตใหม่ การเรี ยนรู้ ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเครื อ ข่า ยความร่ ว มมื อเพื่ อ พัฒ นาการเรี ยนรู้ ในศตวรรษที่ 21
(Partnership for 21st Century Skills) หรื อมีชื่อย่อว่า P21 ได้ พฒ
ั นาวิสยั ทัศน์เพื่อ
ความสาเร็ จของผู้เรี ยนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อช่วยให้ ผ้ เู รี ยนปฏิบตั ิบรู ณาการ
ทักษะเข้ ากับการสอนเนื ้อหาหลักด้ านวิชาการ โดยผสมผสานองค์ความรู้ เท่าทันด้ าน
ต่างๆ เข้ าด้ วยกัน เพื่อช่วยให้ ประสบความสาเร็ จในการทางานและการดาเนินชีวิต โดย
มุง่ หวังพัฒนาผู้เรี ยนในทักษะด้ านต่าง ๆ โดยทักษะที่สาคัญและเกี่ยวข้ องกับนวัตกรรม
การเรี ยนรู้ที่ได้ กล่าวถึง ได้ แก่ ทักษะด้ านการเรี ยนรู้นวัตกรรม และทักษะสารสนเทศ สือ่
และเทคโนโลยี (สานักงานส่งเสริ มสังคมแห่งการเรี ยนรู้ และคุณภาพเยาวชน (สสส.).
ค้ นหาเมื่อ20 ธันวาคม 2558, จาก http://www.qlf.or.th)
ดังจะเห็นได้ วา่ ความก้ าวหน้ าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ในปั จจุบนั ทาให้ สื่อ
มัลติมีเดียถูกนาไปใช้ ประโยชน์ในงานด้ านต่าง ๆในแทบจะทุกแขนง ไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
วิทยาศาสตร์ ด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ด้ านวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ด้ านธุรกิจ
การค้ า ด้ านสือ่ มวลชน และโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้ านการศึกษา (ณัฐกร สงคราม, 2553)
ซึง่ ในปั จจุบนั นี ้สือ่ มัลติมีเดียได้ แพร่หลายเข้ ามาในวงการศึกษาเป็ นอย่างมาก ผู้สอนได้
นาสือ่ มัลติมีเดียเข้ าไปใช้ ในการเรี ยนการสอน โดยจัดทาเป็ นบทเรี ยนสื่อมัลติมีเดีย นับ
ได้ ว่าเป็ นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่สร้ างความสนใจให้ แก่ผ้ เู รี ยน เพราะมีสีสนั ภาพ เสียง
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ผู้เ รี ยนสามารถเจรจาโต้ ตอบกับ คอมพิ วเตอร์ ได้ อี กทัง้ เป็ น ประโยชน์ กับ บทเรี ย นที่
สลับซับซ้ อนเข้ าใจยาก ทาให้ ผ้ เู รี ยนเข้ าใจบทเรี ยนกระจ่างชัดเจนขึ ้น นอกจากนี ้ผู้เรี ยน
ยังสามารถศึกษาด้ วยตนเองได้ ทงในและนอกเวลาเรี
ั้
ยน ผู้เรี ยนที่เรี ยนได้ ช้าก็ สามารถใช้
ทบทวนความรู้ความเข้ าใจของตนเองได้ การนาสือ่ มัลติมีเดียเข้ าไปใช้ ในบทเรี ยนจะทา
ให้ ผ้ เู รี ยนได้ เรี ยนรู้ จากสื่อที่หลากหลาย ทันสมัย น่าสนใจ ส่งผลดีต่อการเรี ยนรู้ ในเรื่ อง
นัน้ ๆ (สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2553) อีกทัง้ สื่อมัลติมีเดียยังนาเสนองานที่เป็ นข้ อความ
ภาพเคลื่อ นไหวหรื อ เสีย งบรรยายประกอบสลับ กับ เสียงดนตรี สร้ างบรรยากาศให้
น่า สนใจมากอี ก ด้ ว ย (Green, 1993) ทัง้ นี จ้ ะเห็ น ได้ ว่า ในปั จ จุบัน นี น้ อกจากสื่ อ
มัลติมีเดียแล้ ว อินเทอร์ เน็ตยังเป็ นเทคโนโลยีสมัยใหม่ควบคูก่ บั เครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ที่
ถูกนามาใช้ เพิ่มประสิทธิ ภาพของการจั ดเก็บข้ อมูลการสนทนา เป็ นสิ่งอานวยความ
สะดวกที่ทกุ คนต้ องการ สามารถรับรู้ และวิเคราะห์ข้อมูลผ่านตัวอักษร สามารถสื่อสาร
และส่งผ่านข้ อมูลได้ อย่างรวดเร็ ว (เรวดี เสนแก้ ว, 2554) โดยเฉพาะวัยรุ่นให้ ความสนใจ
ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์อย่างแพร่หลาย และเครื อข่ายสังคมออนไลน์กาลังอยู่
ในกระแสความนิ ย มในปั จ จุ บัน โดยเฉพาะวัย ที่ อ ยู่ ใ นสถานศึ ก ษา (เสาวภาคย์
แหลมเพ็ชร, 2559)
จากสภาพปั ญหา แนวคิ ดและความสาคัญ ของนวัต กรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย
บูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็ นการพัฒนาสื่อการเรี ยนรู้ ที่เน้ นผู้เรี ยนเป็ นสาคัญ โดยจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอน
ให้ ผ้ ูเ รี ย นเรี ย นผ่ า นชุ ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ แบบบู ร ณาการ เพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพ
ความสามารถในการเรี ยนรู้ ให้ แก่ผ้ ูเรี ยน และยกระดับผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนของ
ผู้เรี ยนให้ สงู ขึ ้น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้ มีประสิทธิภาพ
ไม่ต่ากว่าเกณฑ์ 80/80
ปี ที่ 13 ฉบับที่ 1 มกราคม – มิถนุ ายน 2560

88 วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ก่อนและหลังการเรี ยนของผู้เรี ยน โดยใช้ ชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรี ยนโดยใช้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อ
มัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
วิธีการการวิจัย
ประชากร
ประชากร คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 3 คณะครุ ศาสตร์ ที่กาลังศึกษาใน
ภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จานวน 524 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุม่ ตัวอย่างแบ่งออกเป็ น 2 กลุม่ ดังนี ้
1. กลุ่ม ตัว อย่า งในการหาประสิท ธิ ภาพชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่ อ
มัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา คือ นักศึกษาระดับปริ ญญาตรี ปี 3 คณะครุ ศาสตร์ ที่กาลังศึกษาในภาค
เรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ มาด้ วยวิธีการสุม่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก (Lottery) จานวน 42 คน แบ่งได้
ดังนี ้
1.1 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ ที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1 :
1) ใช้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 3 คน (เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน อ่อน 1 คน)
1.2 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ ที่ 2การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1 :
10) ใช้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 9 คน (เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน อ่อน 3 คน)
1.3 การทดสอบประสิทธิ ภาพครัง้ ที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม
(1:100) ใช้ กลุม่ ตัวอย่างจานวน 30 คน (เก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน อ่อน 10 คน)
2. กลุม่ ตัวอย่างเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้ สื่อมัลติมีเ ดียบูรณาการร่ วมกับเครื อ ข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัต กรรมและ
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เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้ มาด้ วยวิธีการสุม่ กลุม่ (Cluster Random Sampling) โดย
ทาการสุม่ มา 1 ห้ องเรี ยนจานวน 39 คน โดยกลุม่ ตัวอย่างที่นามาใช้ จะไม่ซ ้ากับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ ในการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
เครื่ อ งมือ ที่ ใ ช้ ในการวิจัย เรื่ องการพัฒ นาชุดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่อ
มัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาได้ แก่
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
2. แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนด้ ว ยชุดกิ จกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
วิธีการดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล
ผู้วิจยั ดาเนินการเก็บรวบรวมข้ อมูล ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 กาหนดระยะเวลาในการทดลอง โดยดาเนิ นการเก็บรวบรวม
ข้ อมูลในภาคเรี ยนที่ 2 ปี การศึกษา 2558
ขัน้ ตอนที่ 2 การพัฒนาเครื่ องมือที่ใช้ ในการวิจยั ได้ แก่
1. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้ พฒ
ั นาขึ ้นโดยใช้ หลักการ
ออกแบบการของ ADDIE MODEL (ไชยยศ เรื องสุวรรณ, 2546) ประกอบด้ วย 5 ตอน
ได้ แก่
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1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ด้านผู้เรี ยน วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ทังซอฟต์
้
แวร์ และฮาร์ ดแวร์ วิเคราะห์เนื ้อหาเพื่อกาหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
เนื ้อหาที่ใช้ ในการวิจยั ประกอบด้ วย 5 หน่วย คือ
หน่วยที่ 1 ความรู้เบื ้องต้ นเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน่วยที่ 2 แนวโน้ มของนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน่วยที่ 3 การออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน่วยที่ 4 การพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
หน่วยที่ 5 การประเมินนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1.2 การออกแบบ (Design) นาข้ อมูลที่วิเคราะห์ไว้ ข้างต้ นมาออกแบบ ดังนี ้ 1)
การสร้ างผังงาน (Flowchart) เพื่อกาหนดรูปแบบการเชื่อมโยงเนื ้อหาภายในบทเรี ยน 2)
ออกแบบสตอรี่ บ อร์ ด (Storyboard) โดยด าเนิ น เรื่ อ งตามวัต ถุ ป ระสงค์ ที่ ผ้ ูวิ จัย ได้
วิเคราะห์ไว้ ข้างต้ นนาเสนอรูปแบบ ข้ อความ ภาพประกอบ ข้ อมูลเนื ้อหาต่างๆ โดยร่ าง
เป็ นเฟรมย่อย ๆ ตังแต่
้ เฟรมแรกจนถึงเฟรมสุดท้ ายลงในสตอรี่ บอร์ ด (Storyboard)
1.3 ขันตอนการพั
้
ฒนา (Development) สร้ างชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้จากสตอรี่
บอร์ ด (Storyboard) ที่ ท าการออกแบบซึ่ ง ผ่ า นการตรวจสอบความถู ก ต้ องจาก
ผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นเนื อ้ หาและด้ านเทคโนโลยี ท างการศึก ษา มาท าการพัฒ นาลงบน
ซอร์ ฟแวร์ ที่เตรี ยมไว้ และนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ได้ แก้ ไขปรับปรุ งเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้
ผู้เชี่ ยวชาญจานวน 3 คน ประเมินคุณภาพชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ ด้ านเนือ้ หา ซึ่งมี
คุณภาพอยู่ที่ระดับดี ( = 4.20) และด้ านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ที่ระดับดี ( = 4.38)
แล้ วจึงนาไปทดลองกับกลุม่ ตัวอย่าง
1.4 ขัน้ ตอนการน าไปทดลองใช้ (Implementation) ได้ น าชุด กิ จกรรมการ
เรี ย นรู้ ไปทดลองใช้ ต ามแนวทางของ(ชัย ยงค์ พรหมวงศ์ , 2556) ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพเท่ากับ 80/80 โดยทดสอบหาประสิทธิภาพกับกลุม่ ตัวอย่าง จานวน 42
คน ดังนี ้ 1) การทดสอบหาประสิทธิ ภาพแบบเดี่ยวโดยใช้ กลุ่มจานวน 3 คน 2) การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จานวน 9 คน และ 3) การทดสอบหาประสิทธิ ภาพ
ภาคสนาม จานวน 30 คน ซึง่ มีประสิทธิภาพไปตามเกณฑ์ที่กาหนด
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1.5 ขันตอนการวั
้
ดผลและการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจยั ทาการประเมิน
กับทุกขันตอนของการพั
้
ฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยแบ่งออกเป็ น 2 ขันตอน
้
ดังนี ้
ขัน้ ตอนที่ 1 การประเมิ น ระหว่ า งขัน้ ตอนการพัฒ นา (Formative
Evaluation) โดยการประเมิ นในขัน้ ตอนของวิเ คราะห์ การประเมิน ขัน้ ตอนของการ
ออกแบบ การประเมินขันตอนของการพั
้
ฒนา และการประเมินเมื่อนาไปใช้ จริ ง โดย
กระทาระหว่างดาเนินการ (Formative Evaluation)
ขันตอนที
้
่ 2 การประเมินเมื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
(Summative Evaluation)
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน เป็ นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ
(Multiple-Choice Test) 4 ตัวเลือก จานวน 30 ข้ อ สาหรับใช้ เป็ นแบบทดสอบก่อน
เรี ยนและหลังเรี ยน โดยใช้ วิธีสลับข้ อสลับตัวเลือก แต่ละข้ อมีคาตอบที่ถูก ต้ องเพียง
คาตอบเดี ย ว โดยแบบทดสอบดัง กล่า วผ่า นการหาคุณ ภาพของแบบทดสอบโดย
ผู้เชี่ยวชาญ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคาถามกับจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้ ข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้ องตังแต่
้
0.67-1.00 หาค่าความยากง่าย (p) ตังแต่
้ 0.20-0.80 และค่าอานาจจาแนก (r) ตังแต่
้
0.20-1.00 ขึ ้นไป จากนันหาค่
้
าความเชื่อมัน่ ทังฉบั
้ บ (Reliability) โดยวิธีของคูเดอร์ ริ
ชาร์ ดสัน (KR-20) ได้ คา่ ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบเท่ากับ 0.78
3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ
จานวน 10 ข้ อมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื ้อหาโดยพิจารณาจากค่าดัชนีความสอดคล้ อง
ระหว่างข้ อคาถามกับคุณลักษณะของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้อยูร่ ะหว่าง 0.67-1.00 มีค่า
ความเชื่อมัน่ โดยใช้ สมั ประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค เท่ากับ 0.84
ขัน้ ตอนที่ 3 การดาเนินการทดลอง
1) แจ้ งให้ ผ้ ูเรี ยนทราบถึงจุดประสงค์ ของชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อ
มัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์
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2) ชี ้แนะแนวทางการเรี ยนรู้ โดยการอธิบายขันตอนการเรี
้
ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ พร้ อมตอบข้ อ
ซักถามของผู้เรี ยน
3) ทบทวนความรู้ เดิม ของผู้เรี ยนโดยการให้ ผ้ ูเรี ยนทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนที่ผ้ วู ิจยั สร้ างขึ ้น จานวน 30 ข้ อ
4) ให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ โดยกระตุ้นการตอบสนองของผู้เ รี ยน โดยให้ ผ้ เู รี ยนทา
กิจกรรมต่าง ๆ และทาแบบฝึ กหัดทุกหน่วยการเรี ยนรู้ พร้ อมทัง้ ตอบข้ อซักถามของ
ผู้เรี ยน และเสริ มความรู้ใหม่ให้ ผ้ เู รี ยนผ่านทางเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เป็ นการส่งเสริ ม
การเรี ยนการสอนให้ ผ้ เู รี ยนมีปฏิสมั พันธ์กบั สือ่ การเรี ยนรู้ และมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้สอน
5) ทดสอบความรู้ หลังเรี ยนโดยให้ ผ้ เู รี ยนทาแบบทดสอบหลังเรี ยนหลังจาก
เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ ครบทัง้ 4 หน่วย พร้ อมกับตอบแบบประเมินความพึงพอใจ
6) เมื่อดาเนินการทดลองทุกขันตอนแล้
้
ว ผู้วิจยั เก็ บรวบรวมข้ อมูลจากการทา
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน และแบบประเมินความพึงพอใจ มา
วิเคราะห์หาค่าทางสถิติตอ่ ไป
การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์
1. การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่ มัลติมเี ดีย
บูรณาการร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้ สตู ร E1/E2
2. การวิ เคราะห์ เปรี ยบเทีย บผลสัมฤทธิ์ ก่ อนและหลัง การเรี ย นของผู้เ รี ย น
โดยใช้ ชุดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมี เดี ยบูร ณาการร่ วมกับ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เ รื่ อ ง นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา โดยใช้ ค่ า ที (t-test แบบ
Dependent Sample)
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3. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้ สตู ร ( ) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)
ผลการศึกษา
1. ประสิทธิ ภาพของชุดกิ จ กรรมการเรี ย นรู้ โดยใช้ สื่อมัลติ มีเดี ยบูรณาการ
ร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า
มี ป ระสิท ธิ ภาพเท่า กับ 81.72/81.77 สูง กว่า เกณฑ์ ที่ ก าหนดไว้ สรุ ป ผลการทดสอบ
ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ ดงั ตารางที่ 1-3
ตารางที่ 1 ผลการทดสอบหาประสิทธิ ภาพแบบเดี่ยว (1:1)ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย บูร ณาการร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
จานวน 3 คน
จานวน
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
กลุม่
คะแนน ค่าเฉลีย่ ร้ อย คะแนน ค่าเฉลีย่ ร้ อย ประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง เต็ม
(E1/E2)
()
ละ
เต็ม
()
ละ
(E1)
(E2)
3
25
17.33 69.32
30
22.00 73.33 69.32/73.33
จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณา
การร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
ประสิท ธิ ภาพ 69.32/73.33 ซึ่ ง ยัง ไม่ เ ป็ น ไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ ก าหนดไว้ นั่น คื อ
ไม่สามารถนาไปใช้ ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้ ผ้ วู จิ ยั จึงได้
ทาการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อนาไปใช้ ในการทดสอบหาประสิทธิภาพครัง้ ที่ 2 ต่อไป
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ตารางที่ 2 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1:10) ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย บูร ณาการร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
จานวน 9 คน
จานวน
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
กลุม่
คะแนน ค่าเฉลีย่ ร้ อย คะแนน ค่าเฉลีย่ ร้ อย ประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง เต็ม
(E1/E2)
()
ละ
เต็ม
()
ละ
(E1)
(E2)
9
25
18.78 75.12
30
22.77 75.90 75.12/75.90
จากตารางที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ
ร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา มี
ประสิทธิ ภาพ 75.12/75.90 ซึ่งยังไม่เป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ นัน่ คือไม่
สามารถนาไปใช้ ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนได้ ผ้ วู ิจยั จึงได้
ทาการปรับปรุงแก้ ไข เพื่อนาไปใช้ ในการทดสอบหาประสิทธิภาพครัง้ ที่ 3 ต่อไป

ตารางที่ 3 ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพภาคสนาม (1:100) ของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
โดยใช้ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย บูร ณาการร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้ กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
จานวน 30 คน
จานวน
แบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
แบบทดสอบหลังเรี ยน
กลุม่
คะแนน ค่าเฉลีย่ ร้ อย คะแนน ค่าเฉลีย่ ร้ อย ประสิทธิภาพ
ตัวอย่าง เต็ม
(E1/E2)
()
ละ
เต็ม
()
ละ
(E1)
(E2)
30
25
20.43 81.72 30
24.53 81.77 81.72/81.77
จากตารางที่ 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณา
การร่ ว มกับ เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึก ษา
มีประสิทธิภาพ 81.72/81.77 ซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดไว้ นัน่ คือสามารถ
นาไปใช้ ทดลองกับกลุม่ ตัวอย่างเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนได้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย บู ร ณาการร่ ว มกับ เครื อข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง นวัต กรรมและ
เทคโนโลยี ท างการศึกษา พบว่า สูงกว่าก่ อ นเรี ยนด้ ว ยชุด กิ จ กรรมดัง กล่า วอย่า งมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางที่ 2

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบคะแนนที่ได้ จากแบบทดสอบก่อนเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรี ยนด้ วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณา
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การร่ ว มกั บ เครื อข่ า ยสั ง คมออนไลน์ เ รื่ อง นวั ต กรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา
แบบทดสอบ
ก่อนเรี ยน

กลุม่ ตัวอย่าง
(N)
39

ค่าเฉลีย่
( )
16.36

ค่าเบีย่ งเบน
มาตรฐาน (S.D.)
1.828

หลังเรี ยน

39

20.74

3.408

t
- 8.691*

* มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.05
จากตารางที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณา
การร่ ว มกับ เครื อ ข่า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึก ษา
คะแนนทดสอบก่อนเรี ยนมีคะแนนเฉลี่ย 16.36 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 ส่วน
คะแนนทดสอบหลัง เรี ย นมีค ะแนนเฉลี่ย 20.74 ส่วนเบี่ย งเบนมาตรฐาน 3.41 เมื่ อ
เปรี ย บเที ย บระหว่ า งคะแนนก่ อ นเรี ย นและคะแนนหลัง เรี ย น พบว่ า นัก ศึ ก ษามี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคะแนน
เฉลีย่ หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยน
3. ความพึงพอใจของผู้เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้โดยใช้ สอื่
มัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา พบว่าผู้เรี ยนมีความพึงพอใจจากการเรี ยนด้ วยชุดการสอนดังกล่าวอยูใ่ น
ระดับมาก ( = 3.80, S.D. = 0.32) สรุปผลการวิจยั ได้ ดงั ตารางที่ 4
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการ
เรี ย นรู้ โดยใช้ สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย บู ร ณาการร่ ว มกั บ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์
เรื่ องนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
รายการประเมิน

1.ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ใช้ งานได้ สะดวก
2. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้นาเสนอเนื ้อหาได้
น่าสนใจ
3. เนื ้อหาในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้อธิบายชัดเจน
อ่านแล้ วเข้ าใจง่าย
4. ภาพประกอบในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้มคี วาม
น่าสนใจ
5. ภาพประกอบในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้มคี วาม
สวยงาม
6. เสียงประกอบในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้มีความชัดเจน
7. การโต้ ตอบระหว่างผู้เรี ยนกับชุดกิจกรรมการ
เรี ยนรู้มีความเหมาะสม
8. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ช่วยให้ เกิดการเรี ยนรู้
ด้ วยตัวเอง
9. ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้เปิ ดโอกาสให้ ผู้เรี ยนมี
ส่วนร่วม ในการเรียน
10. เวลาในการนาเสนอเนื ้อหาแต่ละหน่วยมี
ความเหมาะสม
ค่าเฉลีย่ รวม

ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบน ระดับ
( )
มาตรฐาน ความพึง
(S.D.)
พอใจ
3.85
1.04
มาก
4.03
0.78
มาก
3.85
0.75
มาก
3.67

0.66

มาก

3.87

0.61

มาก

3.87

0.80

มาก

3.56

0.50

มาก

3.64

0.74

มาก

3.77

0.67

มาก

3.87

0.66

มาก

3.78

0.32

มาก
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จากตารางที่ 5 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดย
ใช้ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย บู ร ณาการร่ ว มกับ เครื อ ข่ า ยสัง คมออนไลน์ เ รื่ อ ง นวัต กรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( = 3.78, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณา
รายการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุ ดกิ จกรรม อยู่ในระดับมาก3
รายการ คือ 1) ภาพประกอบในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีความน่าสนใจ ( = 3.87,S.D.
= 0.61) 2) เสียงประกอบในชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ มีความชัดเจน( = 3.87 ,S.D. =
0.80) และ 3) เวลาในการนาเสนอเนื ้อหาแต่ละหน่วยมีความเหมาะสม
สรุ ปผลและอภิปรายผล
1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้แบบบูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดีย
ร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลการวิจยั เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการ
โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อ ง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่ผ้ วู ิจัยพัฒนาขึ ้น มีประสิทธิ ภาพเท่ากับ
81.72/81.77 ซึง่ สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ แสดงให้ เห็นว่าชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ดงั กล่าว
สามารถน าไปใช้ เ ป็ น สื่ อ การเรี ย นการสอนได้ ดัง จะเห็ น ได้ จ ากผลการทดสอบหา
ประสิทธิ ภาพของกระบวนการ (E1) ของงาน และแบบฝึ กหัด จากการเรี ย นด้ วยชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ ได้ คะแนนเฉลี่ยร้ อยละ 81.72 และผลจากการทดสอบประสิทธิภาพ
ผลลัพธ์ (E2) ของการประเมินหลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ได้ คะแนนเฉลีย่ ร้ อยละ
81.77
ชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่าย
สัง คมออนไลน์ เรื่ อ ง นวัต กรรมและเทคโนโลยี ท างการศึก ษา ที่ ผ้ ูวิ จัย พัฒ นาขึน้ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ผู้วิจยั ได้
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบสื่อการเรี ยนการสอน ADDIE Model (ไชยยศ เรื องสุวรรณ,
2546) และนามาประยุกต์ใช้ ในการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยมีขนตอนดั
ั้
งนี ้ 1)
การวิเคราะห์ (Analysis) โดยการวิเคราะห์ เนื ้อหา วิเคราะห์ ผ้ เู รี ยน และการกาหนด
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จุดประสงค์การเรี ยนรู้ 2) การออกแบบ (Design) โดยศึกษาการออกแบบชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ โดยการเขียนสคริ ปต์ดาเนินเรื่ อง การเขียนผังงาน การจัดทาแบบบทเรื่ อง
การเตรี ย มข้ อ มูล การจัด เตรี ย มภาพ จัดเตรี ยมเสียง (สุค นธ์ สิน ธพานนท์ . 2553)
3) การพัฒนา (Development) โดยผู้วิจัยได้ นาสคริ ปต์ดาเนินเรื่ อง มาพัฒนาเป็ นชุด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ตามผัง งานที่ ว างไว้ โดยผ่ า นการประเมิ น และปรั บ ปรุ ง ตาม
ข้ อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้ านเทคโนโลยีทางการศึกษา
ก่อนนาไปทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 4) การนาไปใช้ (Implementation) โดย
ผู้วิจัยได้ ทดสอบประสิทธิ ภาพชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ นัน้ ก่อนนาไปใช้ จริ ง โดยนาชุด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ที่พฒ
ั นาขึ ้นไปทดสอบประสิทธิภาพเพื่อดูวา่ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ทา
ให้ ผ้ เู รี ยนมีความรู้ เพิ่มขึ ้นหรื อไม่ มีประสิทธิ ภาพในการช่วยให้ กระบวนการเรี ยนการ
สอนดาเนิน ไปอย่างมีป ระสิทธิ ภาพเพียงใด มี ความสัมพัน ธ์ กั บผลลัพธ์ หรื อไม่ และ
ผู้เ รี ย นมี ความพึง พอใจต่อ การเรี ย นจากชุด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ ในระดับ ใด โดยการ
ทดสอบประสิทธิ ภาพแบบเดี่ยว (1 : 1) ทดสอบประสิทธิ ภาพแบบกลุ่ม (1 : 10) และ
การทดสอบประสิทธิ ภาพภาคสนาม (1 : 100) (ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 4) การ
ประเมินผล (Evaluation) โดยชุดกิจกรรมผ่านการประเมินและตรวจสอบความถูกต้ อง
จากผู้ เชี่ ย วชาญด้ านเนื อ้ หาและด้ านเทคโนโลยี ท างการศึ ก ษา โดยผู้ วิ จั ย ได้ น า
ข้ อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ให้ มีประสิทธิภาพ
จากกระบวนการในการพัฒนาดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ ชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ ที่
ผู้วิจัยพัฒนาขึ ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้ องกับงานวิจัยเรื่ องการ
พัฒนาสื่อและกิจกรรมการเรี ยนการสอนแบบบูรณาการตามกระบวนการเรี ยนรู้ แบบซี
เดีย เรื่ องการวิ เคราะห์ วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มี ประสิทธิ ภาพเท่า กับ 81.53/80.14
(มงคล หวังสถิตย์วงษ์ , 2554) และงานวิจัยเรื่ องประสิทธิ ภาพของสื่ออบรมออนไลน์
ผ่ า นระบบการจั ด การเรี ย นรู้ เรื่ อง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
82.42/82.33 (ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี, 2551)
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2. ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
แบบบูรณาการโดยใช้ สอื่ มัลติมีเดียร่วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลการวิจยั ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักศึกษาที่
เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่าย
สังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยน
หลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากชุดกิจกรรมที่
สร้ างขึ ้น ได้ ผา่ นกระบวนการหาประสิทธิภาพหลายขึ ้นตอนจนเหมาะสม ทาให้ ผ้ เู รี ยนมี
ความเข้ า ใจเนื อ้ หามากขึน้ ส่ว นในด้ า นแบบทดสอบผู้วิ จัย ได้ ศึก ษาหลัก การสร้ าง
แบบทดสอบจาก ศิ ริ ชัย กาญจนวาสี (2552) และบุญ ชม ศรี ส ะอาด (2545) โดย
แบบทดสอบได้ ผ่านการตรวจสอบคุณภาพโดยหาค่าความสอดคล้ อง ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนื ้อหา ความเหมาะสมของการใช้ ภาษา จากผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหาและ
ผู้เชี่ยวชาญด้ านวัดและประเมินผล แสดงให้ เห็นว่าการเรี ยนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้
ทาให้ ผ้ เู รี ยนเกิดการเรี ยนรู้ สนใจ ช่วยกระตุ้นความสนใจเรื่ องนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษามากขึ ้น และสามารถเรี ยนรู้ได้ ด้วยตนเอง สอดคล้ องกับงานวิจยั เรื่ องการ
พัฒนาสือ่ ฝึ กอบรมออนไลน์ผา่ นระบบการจัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนหลังเรี ยนสูงกว่าก่อนเรี ยนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 (ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี, 2551) เนื่องจากสือ่ ฝึ กอบรมออนไลน์ผ่านระบบการ
จัดการเรี ยนรู้ เรื่ อง เศรษฐกิจพอเพียง
3. ความพึงพอใจของผู้เ รี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดกิ จกรรมการเรี ยนรู้ แบบ
บูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา
ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้เรี ยนจากการเรี ยนด้ วยชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง
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นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรี ยนรู้ แบบบูรณาการโดยใช้ สื่อมัลติมีเดียร่ วมกับเครื อข่ายสังคมออนไลน์ เรื่ อง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก ( = 3.78 , S.D. = 0.32)
เนื่องจากผู้วิจัย ได้ ออกแบบชุดกิ จกรรมการเรี ย นรู้ ตามทฤษฎีแ รงจูง ใจของมาสโลว์
(Maslow’ s Theory Motivation) (อุกกฤษฎ์ ทรงชัยสงวน, 2543) โดยมีการเสริ มแรง
สร้ างบรรยากาศในการเรี ย นการสอน อี ก ทัง้ มี ก ารบูร ณาการสื่อ มัลติ มี เ ดี ย ร่ ว มกับ
เครื อข่ายสังคมออนไลน์ซงึ่ เป็ นเครื อข่ายที่ทาให้ ผ้ เู รี ยนให้ ความสนใจอย่างแพร่หลาย ทา
ให้ ผ้ เู รี ยนให้ ความสนใจและมีความพึงพอใจทังในส่
้ วนของการใช้ งานและการแสดงผล
ซึง่ สอดคล้ องกับผลการวิจยั เรื่ องการใช้ สอื่ ช่วยสอนสามมิติเสมือนจริ งแบบมัลติมีเดียใน
การนาเสนอ พบว่า ความพึงพอใจของผู้เรี ยนอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (พรทิวา
โตวิจิตร, 2553) และการวิจยั เรื่ องพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้ เครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ ข องนัก เรี ย นระดับ ชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาตอนปลายในจั ง หวัด นนทบุ รี พบว่ า
พฤติกรรมการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ของกลุม่ ตัวอย่างใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์
Facebook มากเป็ นอันดับหนึ่ง และรองลงมาเป็ น LINE และ Instagram โดยมี
วัตถุประสงค์ในการใช้ เครื อข่ายสังคมออนไลน์ที่มากเป็ นอันดับหนึ่ง คือ ใช้ คยุ กับเพื่อน
เกี่ยวกับทัว่ ๆ ไป รองลงมาเป็ นการใช้ เพื่อคุยกับเพื่อนเกี่ยวกับการเรี ยนและการบ้ าน
(เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559)
ข้ อเสนอแนะ
1. ควรวิจัยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของผู้เรี ยนระหว่างผู้เรี ยนที่
เรี ยนด้ วยชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ โดยใช้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่ วมกับเครื อข่ายสังคม
ออนไลน์ เรื่ อง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและผู้เรี ยนที่เรี ยนในชันเรี
้ ยนปกติ
2. ควรมีการส่งเสริ มให้ มีการนาาเครื อข่ายสังคมออนไลน์มาเป็ นแนวทางหนึ่ง
ในการประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาผู้เรี ยนในระดับอื่น ๆ ต่อไป
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