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บทคดัย่อ 
 

การวิจัยครัง้นีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ 
สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาให้มีประสทิธิภาพไม่ต ่ากว่าเกณฑ์ 80/80 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิ
ก่อนและหลงัการเรียนของผู้ เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดยีบรูณา
การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  
3) เพื่อศกึษาความพงึพอใจของผู้ เรียนโดยใช้ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดีย
บรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 กลุม่ตวัอยา่งในการวิจยั คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรี ปี 3 คณะครุศาสตร์ ที่
ก าลงัศกึษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต จ านวน 524 
คน โดยแบง่กลุม่ตวัอยา่งเป็น 2 กลุม่ ได้แก่ 1) กลุม่ตวัอย่างเพื่อศึกษาประสิทธิภาพชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ ได้มาด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยวิธีการจับสลาก จ านวน 42คน 
และ2) กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน ได้มาด้วยวิธีการสุม่กลุม่โดยท า
การสุม่มา 1 ห้องเรียนจ านวน 39 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) ชดุกิจกรรมการ
เรียนรู้  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางก่อน -หลังเ รียน จ านวน 30 ข้อ 

1 อาจารย์ประจ ากลุม่วิชาชีพครู (เทคโนโลยีทางการศกึษา) คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
2 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 
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3) แบบประเมินความพงึพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมลู ได้แก่ คา่เฉลีย่  คา่เบี่ยงเบนมาตรฐาน  และคา่ที 
 ผลการวิจยัพบวา่ ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบั
เครือข่ายสงัคมออนไลน์ มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.72/81.772) ผลสมัฤทธ์ิของผู้ เรียน
หลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 3) ความพงึพอใจ
ของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ

ร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ อยูใ่นระดบัมาก (  = 3.80, S.D. = 0.32) 
 
ค าส าคัญ : ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 
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 post-
test 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 
 
บทน า 

ในศตวรรษที่ 21 โลกก้าวเข้าสูยุ่คของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(Information and Communications Technology : ICT)  หรือเรียกโลกยุคนีว้่า 
“ดิจิทลัเปลี่ยนโลก” (The New Digital Age) (Eric Schmidt and Jared Cohen, 
2014) ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสง่เสริมจากทกุภาคสว่น ท าให้เกิดการ
พฒันานวตักรรมตา่งๆ เป็นจ านวนมาก ยิ่งเทคโนโลยีมีความก้าวหน้ามากขึน้เท่าใดยิ่ง
ท าให้มีนวตักรรมรูปแบบต่าง ๆ มากขึน้เท่านัน้ ทุกสงัคมจึงต้องปรับตวัและรับมือกับ
ความเปลี่ยนแปลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ โดยเฉพาะในแวดวงการศึกษา การน าเอา
นวตักรรมมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนสามารถพฒันาคณุภาพและศกัยภาพในการ
เรียนรู้ได้อย่างเต็มที่ ผู้สอนในศตวรรษที่  21  หรือยุคไอทีก็ควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ตนเอง ด้วยการก้าวออกจากรูปแบบการสอนเดิม ๆ มาเป็นการสร้างสรรค์กระบวนการ
จดัการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางด้วยการบูรณาการนวตักรรมและสื่อการเรียน
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การสอนกบัการเรียนการสอนในชัน้เรียน เพื่อให้ผู้ เรียนสามารถปรับตวัและตอบสนอง
ตอ่การเปลีย่นแปลงดงักลา่ว สร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ให้กบัวงการการศึกษาในรูปแบบ
ของนวตักรรมและสือ่การสอน (วชัรพล วิบลูยศริน, 2556) 

ทัง้นีก้ระทรวงศึกษาธิการ เล็งเห็นถึงความส าคัญของการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดมาตรฐานคุณวุฒิระดับ
ปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และสาขาศึกษาศาสตร์ มาตรฐานผลการเรียนรู้ด้านทกัษะ
การวิเคราะห์เชิงตวัเลข การสือ่สาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผู้ เรียนจะต้อง
มีความสามารถในการใช้ดุลพินิจที่ดีในการประมวลผล แปลความหมาย และเลือกใช้
ข้อมูลสารสนเทศ โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่า งสม ่าเสมอและต่อเนื่อง 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) ซึ่งสอดคล้องกับทกัษะแห่งอนาคตใหม่ การเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 โดยเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
(Partnership for 21st Century Skills) หรือมีช่ือย่อว่า P21 ได้พฒันาวิสยัทศัน์เพื่อ
ความส าเร็จของผู้ เรียนในระบบเศรษฐกิจโลกใหม่ เพื่อช่วยให้ผู้ เรียนปฏิบตัิบรูณาการ
ทกัษะเข้ากบัการสอนเนือ้หาหลกัด้านวิชาการ โดยผสมผสานองค์ความรู้เท่าทนัด้าน
ตา่งๆ เข้าด้วยกนั เพื่อช่วยให้ประสบความส าเร็จในการท างานและการด าเนินชีวิต โดย
มุง่หวงัพฒันาผู้ เรียนในทกัษะด้านตา่ง ๆ โดยทกัษะที่ส าคญัและเก่ียวข้องกบันวตักรรม
การเรียนรู้ที่ได้กลา่วถึง ได้แก่  ทกัษะด้านการเรียนรู้นวตักรรม และทกัษะสารสนเทศ สือ่
และเทคโนโลยี (ส านกังานส่งเสริมสงัคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน (สสส.). 
ค้นหาเมื่อ20 ธนัวาคม 2558, จาก http://www.qlf.or.th) 

ดงัจะเห็นได้วา่ ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจบุนั ท าให้สื่อ
มลัติมีเดียถกูน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆในแทบจะทกุแขนง ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิทยาศาสตร์ ด้านการแพทย์และสาธารณสขุ ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ด้านธุรกิจ
การค้า ด้านสือ่มวลชน และโดยเฉพาะอยา่งยิ่งด้านการศึกษา (ณฐักร สงคราม, 2553) 
ซึง่ในปัจจบุนันีส้ือ่มลัติมีเดียได้แพร่หลายเข้ามาในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก ผู้สอนได้
น าสือ่มลัติมีเดียเข้าไปใช้ในการเรียนการสอน โดยจดัท าเป็นบทเรียนสื่อมลัติมีเดีย นบั
ได้ว่าเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่สร้างความสนใจให้แก่ผู้ เ รียน เพราะมีสีสนั ภาพ เสียง 
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ผู้ เรียนสามารถเจรจาโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ อีกทัง้เป็นประโยชน์กับบทเรียนที่
สลบัซบัซ้อนเข้าใจยาก ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจบทเรียนกระจ่างชดัเจนขึน้ นอกจากนีผู้้ เรียน
ยงัสามารถศกึษาด้วยตนเองได้ทัง้ในและนอกเวลาเรียน ผู้ เรียนที่เรียนได้ช้าก็สามารถใช้
ทบทวนความรู้ความเข้าใจของตนเองได้ การน าสือ่มลัติมีเดียเข้าไปใช้ในบทเรียนจะท า
ให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้จากสื่อที่หลากหลาย ทนัสมยั น่าสนใจ สง่ผลดีต่อการเรียนรู้ในเร่ือง
นัน้ ๆ (สคุนธ์ สินธพานนท์, 2553) อีกทัง้ สื่อมลัติมีเดียยงัน าเสนองานที่เป็นข้อความ
ภาพเคลื่อนไหวหรือเสียงบรรยายประกอบสลับกับเสียงดนตรีสร้างบรรยากาศให้
น่าสนใจมากอีกด้วย (Green, 1993) ทัง้นีจ้ะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนีน้อกจากสื่อ
มลัติมีเดียแล้ว อินเทอร์เน็ตยงัเป็นเทคโนโลยีสมยัใหมค่วบคูก่บัเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่
ถูกน ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดเก็บข้อมูลการสนทนา เป็นสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่ทกุคนต้องการ สามารถรับรู้และวิเคราะห์ข้อมลูผ่านตวัอกัษร สามารถสื่อสาร
และสง่ผา่นข้อมลูได้อยา่งรวดเร็ว (เรวดี เสนแก้ว, 2554) โดยเฉพาะวยัรุ่นให้ความสนใจ
ในการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์อยา่งแพร่หลาย และเครือข่ายสงัคมออนไลน์ก าลงัอยู่
ในกระแสความนิยมในปัจจุบัน โดยเฉพาะวัยที่อยู่ในสถานศึกษา (เสาวภาคย์           
แหลมเพ็ชร, 2559) 

จากสภาพปัญหา แนวคิดและความส าคัญของนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษา ผู้ วิจัยจึงสนใจที่จะพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย
บรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
เป็นการพฒันาสื่อการเรียนรู้ที่เน้นผู้ เรียนเป็นส าคญั โดยจดักิจกรรมการเรียนการสอน
ให้ผู้ เ รียนเรียนผ่านชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ความสามารถในการเรียนรู้ให้แก่ผู้ เรียน และยกระดับผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของ
ผู้ เรียนให้สงูขึน้ 

  
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับ
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
ไมต่ ่ากวา่เกณฑ์ 80/80 
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2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการเรียนของผู้ เรียน โดยใช้ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

3. เพื่อศกึษาความพึงพอใจของผู้ เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา 
 
วิธีการการวิจัย 
 ประชากร 
 ประชากร คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีปี 3 คณะครุศาสตร์ ที่ก าลงัศึกษาใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต จ านวน 524 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุม่ตวัอยา่งแบง่ออกเป็น 2 กลุม่ ดงันี ้
 1.  กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ
มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา คือ นกัศกึษาระดบัปริญญาตรีปี 3 คณะครุศาสตร์ ที่ก าลงัศึกษาในภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 มหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต ได้มาด้วยวิธีการสุม่อย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลาก (Lottery) จ านวน 42 คน แบ่งได้ 
ดงันี ้
 1.1 การทดสอบประสทิธิภาพครัง้ที่ 1 การทดสอบประสทิธิภาพแบบเดี่ยว (1 : 
1) ใช้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน  3  คน (เก่ง 1 คน ปานกลาง 1 คน ออ่น 1 คน) 
 1.2 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ที่ 2การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1 : 
10) ใช้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน 9 คน (เก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน ออ่น 3 คน)  
 1.3 การทดสอบประสิทธิภาพครัง้ที่ 3 การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม 
(1:100) ใช้กลุม่ตวัอยา่งจ านวน  30 คน (เก่ง 10 คน ปานกลาง 10 คน ออ่น 10 คน)  

2.  กลุม่ตวัอยา่งเพ่ือศกึษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและ



วารสารวิชาการมหาวิทยาลยัราชภฏัภเูก็ต 

ปีท่ี 13 ฉบบัท่ี 1  มกราคม – มิถนุายน  2560 
 

89 

เทคโนโลยีทางการศึกษา ได้มาด้วยวิธีการสุม่กลุม่ (Cluster Random Sampling) โดย
ท าการสุม่มา 1 ห้องเรียนจ านวน 39 คน โดยกลุม่ตวัอย่างที่น ามาใช้จะไม่ซ า้กบักลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใช้ในการหาประสทิธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดยีบรูณาการ
ร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยเร่ืองการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ

มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษาได้แก่ 
 1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

2. แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 

3. แบบประเมินความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 
 วิธีการด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลู ดงันี ้
 ขัน้ตอนที่  1 ก าหนดระยะเวลาในการทดลอง โดยด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมลูในภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2558  
 ขัน้ตอนที่ 2 การพฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั ได้แก่ 
 1. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาซึ่งได้พฒันาขึน้โดยใช้หลกัการ
ออกแบบการของ ADDIE MODEL (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 2546)  ประกอบด้วย 5 ตอน  
ได้แก่  
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 1.1 การวิเคราะห์ (Analysis) วิเคราะห์ด้านผู้ เรียน วิเคราะห์ทรัพยากรที่ต้องใช้
ทัง้ซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์วิเคราะห์เนือ้หาเพื่อก าหนดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม โดย
เนือ้หาที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 5 หนว่ย คือ  
  หนว่ยที่ 1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบันวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 2  แนวโน้มของนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 3 การออกแบบนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 4 การพฒันานวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
  หนว่ยที่ 5 การประเมินนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 1.2 การออกแบบ (Design) น าข้อมลูที่วิเคราะห์ไว้ข้างต้นมาออกแบบ ดงันี ้1) 
การสร้างผงังาน (Flowchart) เพื่อก าหนดรูปแบบการเช่ือมโยงเนือ้หาภายในบทเรียน 2) 
ออกแบบสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) โดยด าเนินเร่ืองตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ วิจัยได้
วิเคราะห์ไว้ข้างต้นน าเสนอรูปแบบ ข้อความ ภาพประกอบ  ข้อมลูเนือ้หาต่างๆ โดยร่าง
เป็นเฟรมยอ่ย ๆ ตัง้แตเ่ฟรมแรกจนถึงเฟรมสดุท้ายลงในสตอร่ีบอร์ด (Storyboard) 
 1.3 ขัน้ตอนการพฒันา (Development) สร้างชดุกิจกรรมการเรียนรู้จากสตอร่ี
บอร์ด (Storyboard) ที่ท าการออกแบบซึ่งผ่านการตรวจสอบความถูกต้องจาก
ผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา มาท าการพัฒนาลงบน
ซอร์ฟแวร์ที่เตรียมไว้ และน าชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้แก้ไขปรับปรุงเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 คน ประเมินคุณภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านเนือ้หา ซึ่งมี
คุณภาพอยู่ที่ระดบัดี (  = 4.20) และด้านเทคนิคมีคุณภาพอยู่ที่ระดบัดี (   = 4.38) 
แล้วจึงน าไปทดลองกบักลุม่ตวัอยา่ง  
 1.4 ขัน้ตอนการน าไปทดลองใช้ (Implementation) ได้น าชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ไปทดลองใช้ตามแนวทางของ(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2556) ก าหนดเกณฑ์
ประสิทธิภาพเท่ากบั 80/80 โดยทดสอบหาประสิทธิภาพกบักลุม่ตวัอย่าง จ านวน  42 
คน ดังนี ้1) การทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวโดยใช้กลุ่มจ านวน 3 คน 2) การ
ทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุ่ม จ านวน 9 คน และ 3) การทดสอบหาประสิทธิภาพ
ภาคสนาม จ านวน 30 คน ซึง่มีประสทิธิภาพไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
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 1.5 ขัน้ตอนการวดัผลและการประเมินผล (Evaluation) ผู้วิจยัท าการประเมิน
กบัทกุขัน้ตอนของการพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ โดยแบง่ออกเป็น 2 ขัน้ตอน ดงันี ้ 
  ขัน้ตอนที่  1 การประเมินระหว่างขัน้ตอนการพัฒนา (Formative 
Evaluation) โดยการประเมินในขัน้ตอนของวิเคราะห์ การประเมินขัน้ตอนของการ
ออกแบบ การประเมินขัน้ตอนของการพฒันา  และการประเมินเมื่อน าไปใช้จริง โดย
กระท าระหวา่งด าเนินการ (Formative Evaluation)  
  ขัน้ตอนที่ 2 การประเมินเมื่อพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรียบร้อยแล้ว 
(Summative Evaluation) 
  2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 
(Multiple-Choice Test)  4  ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ ส าหรับใช้เป็นแบบทดสอบก่อน
เรียนและหลงัเรียน โดยใช้วิธีสลบัข้อสลบัตัวเลือก แต่ละข้อมีค าตอบที่ถูก ต้องเพียง
ค าตอบเดียว  โดยแบบทดสอบดังกล่าวผ่านการหาคุณภาพของแบบทดสอบโดย
ผู้ เช่ียวชาญ มีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อค าถามกบัจดุประสงค์เชิงพฤติกรรม ได้ข้อสอบที่มีค่าความสอดคล้องตัง้แต ่
0.67-1.00 หาค่าความยากง่าย (p) ตัง้แต่ 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตัง้แต ่
0.20-1.00 ขึน้ไป จากนัน้หาค่าความเช่ือมัน่ทัง้ฉบบั (Reliability) โดยวิธีของคูเดอร์ริ
ชาร์ดสนั (KR-20) ได้คา่ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบเทา่กบั 0.78 
 3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั 
จ านวน 10 ข้อมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาโดยพิจารณาจากค่าดชันีความสอดคล้อง
ระหวา่งข้อค าถามกบัคณุลกัษณะของชดุกิจกรรมการเรียนรู้อยูร่ะหวา่ง 0.67-1.00 มีค่า
ความเช่ือมัน่โดยใช้สมัประสทิธ์ิแอลฟาของครอนบาค เทา่กบั 0.84  

ขัน้ตอนที่ 3 การด าเนินการทดลอง 
1)  แจ้งให้ผู้ เรียนทราบถึงจุดประสงค์ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อ

มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์  
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2) ชีแ้นะแนวทางการเรียนรู้ โดยการอธิบายขัน้ตอนการเรียนรู้ด้วยชดุกิจกรรม
การเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมีเดียบรูณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ พร้อมตอบข้อ
ซกัถามของผู้ เรียน  

3)  ทบทวนความรู้เดิมของผู้ เรียนโดยการให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบวัดผล
สมัฤทธ์ิก่อนเรียนท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้ จ านวน 30 ข้อ  

4) ให้ผู้ เรียนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกบัเครือข่ายสงัคมออนไลน์ โดยกระตุ้นการตอบสนองของผู้ เ รียน โดยให้ผู้ เรียนท า
กิจกรรมต่าง ๆ และท าแบบฝึกหัดทุกหน่วยการเรียนรู้ พร้อมทัง้ตอบข้อซักถามของ
ผู้ เรียน และเสริมความรู้ใหมใ่ห้ผู้ เรียนผา่นทางเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เป็นการสง่เสริม
การเรียนการสอนให้ผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์กบัสือ่การเรียนรู้ และมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้สอน 

5)  ทดสอบความรู้หลงัเรียนโดยให้ผู้ เรียนท าแบบทดสอบหลงัเรียนหลงัจาก
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ ครบทัง้ 4 หนว่ย พร้อมกบัตอบแบบประเมินความพงึพอใจ 

6) เมื่อด าเนินการทดลองทกุขัน้ตอนแล้ว ผู้วิจยัเก็บรวบรวมข้อมลูจากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียนและหลงัเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจ มา
วิเคราะห์หาคา่ทางสถิติตอ่ไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถติิที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

1. การวิเคราะห์หาประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่มลัติมเีดยี
บรูณาการร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
ให้มีประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยใช้สตูร E1/E2 

2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิก่อนและหลงัการเรียนของผู้ เรียน  
โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคม
ออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้ค่าที  (t-test แบบ 
Dependent Sample)  
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3. การวิเคราะห์แบบสอบถามความพงึพอใจ โดยใช้สตูร (  ) และคา่เบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 
ผลการศึกษา 
 1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า      
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.72/81.77 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้สรุปผลการทดสอบ
ประสทิธิภาพชดุกิจกรรมการเรียนรู้ได้ดงัตารางที่ 1-3 
 
ตารางที่  1    ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1:1)ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง 
จ านวน 3 คน 

 

จ านวน 
กลุม่

ตวัอยา่ง 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน  
ประสทิธิภาพ 
(E1/E2) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E1) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E2) 

3 25 17.33 69.32 30 22.00 73.33 69.32/73.33 

  
 จากตารางที่ 1 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณา

การร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพ 69.32/73.33 ซึ่งยังไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ นั่นคือ         
ไมส่ามารถน าไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ผู้วจิยัจงึได้
ท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบหาประสทิธิภาพครัง้ที่ 2 ตอ่ไป 
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ตารางที่  2   ผลการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบกลุม่ (1:10) ของชุดกิจกรรมการเรียนรู้
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง 
จ านวน 9 คน 

 

จ านวน 
กลุม่

ตวัอยา่ง 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน  
ประสทิธิภาพ 
(E1/E2) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E1) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E2) 

9 25 18.78 75.12 30 22.77 75.90 75.12/75.90 

 
 จากตารางที่ 2 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบูรณาการ
ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
ประสิทธิภาพ 75.12/75.90 ซึ่งยงัไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ นัน่คือไม่
สามารถน าไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอย่างเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ผู้วิจยัจึงได้
ท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อน าไปใช้ในการทดสอบหาประสทิธิภาพครัง้ที่ 3 ตอ่ไป 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่ 3   ผลการทดสอบหาประสทิธิภาพภาคสนาม (1:100) ของชดุกิจกรรมการเรียนรู้

โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง 
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นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยใช้กลุ่มตวัอย่างในการทดลอง 
จ านวน 30 คน 

 

จ านวน 
กลุม่

ตวัอยา่ง 

แบบฝึกหดัระหวา่งเรียน แบบทดสอบหลงัเรียน  
ประสทิธิภาพ 
(E1/E2) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E1) 

คะแนน
เต็ม 

คา่เฉลีย่ 
(  ) 

ร้อย
ละ 
(E2) 

30 25 20.43 81.72 30 24.53 81.77 81.72/81.77 

 
 จากตารางที่ 3 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณา

การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา          
มีประสิทธิภาพ 81.72/81.77 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว้ นัน่คือสามารถ
น าไปใช้ทดลองกบักลุม่ตวัอยา่งเพ่ือหาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนได้ 

 
 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เ ร่ือง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า สูงกว่าก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมดังกล่าวอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 สรุปผลการวิจยัได้ดงัตารางที่ 2 
 
 
 
 
 
 
ตารางที่  4  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
 แบบทดสอบหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณา
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 การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เ ร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี       
 ทางการศกึษา 
 

แบบทดสอบ กลุม่ตวัอยา่ง 
(N) 

คา่เฉลีย่ 

(  ) 

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

t 

ก่อนเรียน  39 16.36 1.828 - 8.691* 

หลงัเรียน  39 20.74 3.408 

*  มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั.05 
 จากตารางที่ 4 พบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบรูณา

การร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 
คะแนนทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 16.36 สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.83 ส่วน
คะแนนทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 20.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.41 เมื่อ
เปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนและคะแนนหลังเรียน พบว่า นักศึกษามี 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยคะแนน
เฉลีย่หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 3.  ความพงึพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สือ่
มลัติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษา พบวา่ผู้ เรียนมีความพงึพอใจจากการเรียนด้วยชดุการสอนดงักลา่วอยูใ่น

ระดบัมาก (  = 3.80, S.D. = 0.32) สรุปผลการวิจยัได้ดงัตารางที่ 4 
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ตารางที่  5  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
 เ รียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการ ร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์      
 เร่ืองนวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 
 

รายการประเมิน คา่เฉลีย่ 
(  ) 

คา่เบีย่งเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดบั 
ความพงึ
พอใจ 

1.ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ใช้งานได้สะดวก 
2. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้น าเสนอเนือ้หาได้ 

นา่สนใจ 
3. เนือ้หาในชดุกิจกรรมการเรียนรู้อธิบายชดัเจน

อา่นแล้วเข้าใจงา่ย 
4. ภาพประกอบในชดุกิจกรรมการเรียนรู้มคีวาม

นา่สนใจ 
5. ภาพประกอบในชดุกิจกรรมการเรียนรู้มคีวาม

สวยงาม 

3.85 
4.03 
3.85 

 
3.67 

 
3.87 

 

1.04 
0.78 
0.75 

 
0.66 

 
0.61 

 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

6. เสยีงประกอบในชดุกิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน 
7. การโต้ตอบระหวา่งผู้ เรียนกบัชดุกิจกรรมการ

เรียนรู้มีความเหมาะสม 
8. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ช่วยให้เกิดการเรียนรู้

ด้วยตวัเอง 
9. ชดุกิจกรรมการเรียนรู้เปิดโอกาสให้ ผู้ เรียนมี

สว่นร่วม ในการเรียน 
10. เวลาในการน าเสนอเนือ้หาแตล่ะหนว่ยมี

ความเหมาะสม 

3.87 
 

3.56 
 

3.64 
 

3.77 
 

3.87 

0.80 
 

0.50 
 

0.74 
 

0.67 
 

0.66 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

คา่เฉลีย่รวม 3.78 0.32 มาก 
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 จากตารางที่ 5 พบวา่ นกัศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดย
ใช้สื่อมัลติมีเดียบูรณาการร่วมกับเครือข่ายสังคมออนไลน์เ ร่ือง นวัตกรรมและ

เทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดับมาก (  = 3.78, S.D. = 0.32) เมื่อพิจารณา
รายการประเมิน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อชุดกิจกรรม อยู่ในระดับมาก3 

รายการ คือ 1) ภาพประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความน่าสนใจ (  = 3.87,S.D. 

= 0.61)  2) เสียงประกอบในชุดกิจกรรมการเรียนรู้มีความชดัเจน(  = 3.87 ,S.D. = 
0.80) และ 3) เวลาในการน าเสนอเนือ้หาแตล่ะหนว่ยมีความเหมาะสม  
 
สรุปผลและอภปิรายผล 
 1. ประสทิธิภาพของชดุกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดีย
ร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผลการวิจยัเพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบรูณาการ
โดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ทางการศึกษาพบว่า ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผู้ วิจัยพฒันาขึน้ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
81.72/81.77 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ แสดงให้เห็นวา่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ดงักลา่ว
สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนได้ ดังจะเห็นได้จากผลการทดสอบหา
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) ของงาน และแบบฝึกหัด จากการเรียนด้วยชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 81.72 และผลจากการทดสอบประสิทธิภาพ
ผลลพัธ์ (E2) ของการประเมินหลงัเรียนด้วยชดุกิจกรรมการเรียนรู้ได้คะแนนเฉลีย่ร้อยละ 
81.77  
 ชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับเครือข่าย
สังคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่ผู้ วิจัยพัฒนาขึน้มี
ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เนื่องจากในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจยัได้
ศึกษาทฤษฎีการออกแบบสื่อการเรียนการสอน ADDIE Model  (ไชยยศ เรืองสวุรรณ, 
2546) และน ามาประยกุต์ใช้ในการพฒันาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีขัน้ตอนดงันี  ้1) 
การวิเคราะห์ (Analysis) โดยการวิเคราะห์เนือ้หา วิเคราะห์ผู้ เรียน และการก าหนด
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จุดประสงค์การเรียนรู้ 2) การออกแบบ (Design) โดยศึกษาการออกแบบชุดกิจกรรม
การเรียนรู้ โดยการเขียนสคริปต์ด าเนินเร่ือง การเขียนผงังาน การจัดท าแบบบทเร่ือง 
การเตรียมข้อมูล การจัดเตรียมภาพ จัดเตรียมเสียง (สุคนธ์  สินธพานนท์. 2553)        
3) การพฒันา (Development) โดยผู้ วิจัยได้น าสคริปต์ด าเนินเร่ือง มาพฒันาเป็นชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ตามผังงานที่วางไว้ โดยผ่านการประเมินและปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หา และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
ก่อนน าไปทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อการสอน 4) การน าไปใช้ (Implementation) โดย
ผู้ วิจัยได้ทดสอบประสิทธิภาพชุดกิจกรรมการเรียนรู้นัน้ก่อนน าไปใช้จริง โดยน าชุด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่พฒันาขึน้ไปทดสอบประสทิธิภาพเพื่อดวูา่ชดุกิจกรรมการเรียนรู้ท า
ให้ผู้ เรียนมีความรู้เพิ่มขึน้หรือไม่ มีประสิทธิภาพในการช่วยให้กระบวนการเรียนการ
สอนด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด มีความสมัพันธ์กับผลลพัธ์หรือไม่ และ
ผู้ เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนจากชุดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับใด โดยการ
ทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว (1 : 1) ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (1 : 10) และ
การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม (1 : 100) (ชยัยงค์ พรหมวงศ์, 2556) 4) การ
ประเมินผล (Evaluation) โดยชุดกิจกรรมผ่านการประเมินและตรวจสอบความถกูต้อง
จากผู้ เ ช่ียวชาญด้านเนือ้หาและด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา โดยผู้ วิจัยได้น า
ข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพฒันาชดุกิจกรรมการเรียนรู้ให้มีประสทิธิภาพ 
 จากกระบวนการในการพฒันาดงักลา่วข้างต้น ท าให้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่
ผู้วิจัยพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเร่ืองการ
พฒันาสื่อและกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบรูณาการตามกระบวนการเรียนรู้แบบซี
เดีย เร่ืองการวิเคราะห์วงจรไฟฟ้ากระแสสลับ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.53/80.14 
(มงคล หวงัสถิตย์วงษ์, 2554) และงานวิจัยเร่ืองประสิทธิภาพของสื่ออบรมออนไลน์
ผ่านระบบการจัดการเรียนรู้  เ ร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.42/82.33 (ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี, 2551)  
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 2.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้
แบบบรูณาการโดยใช้สือ่มลัติมีเดียร่วมกบัเครือขา่ยสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 

ผลการวิจยั ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง 
นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา พบว่า ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาท่ี
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมลัติมีเดียร่วมกับเครือข่าย
สงัคมออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 เนื่องจากชุดกิจกรรมที่
สร้างขึน้ ได้ผา่นกระบวนการหาประสทิธิภาพหลายขึน้ตอนจนเหมาะสม ท าให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจเนือ้หามากขึน้ ส่วนในด้านแบบทดสอบผู้ วิจัยได้ศึกษาหลักการสร้าง
แบบทดสอบจาก ศิริชัย กาญจนวาสี (2552) และบุญชม ศรีสะอาด (2545) โดย
แบบทดสอบได้ผ่านการตรวจสอบคณุภาพโดยหาค่าความสอดคล้อง ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงของเนือ้หา ความเหมาะสมของการใช้ภาษา จากผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาและ
ผู้ เช่ียวชาญด้านวดัและประเมินผล แสดงให้เห็นวา่การเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ 
ท าให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ สนใจ ช่วยกระตุ้นความสนใจเร่ืองนวตักรรมและเทคโนโลยี
ทางการศกึษามากขึน้ และสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สอดคล้องกบังานวิจยัเร่ืองการ
พฒันาสือ่ฝึกอบรมออนไลน์ผา่นระบบการจดัการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง พบว่า 
ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ
ที่ระดบั .05 (ศิริเพ็ญ ลาภวงศ์เมธี, 2551) เนื่องจากสือ่ฝึกอบรมออนไลน์ผ่านระบบการ
จดัการเรียนรู้ เร่ือง เศรษฐกิจพอเพียง  
 3. ความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ
บูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีทางการศกึษา 

 ผลการวิจัย ความพึงพอใจของผู้ เรียนจากการเรียนด้วยชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง 
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นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษา พบวา่ นกัศกึษามีความพงึพอใจต่อชุดกิจกรรม
การเรียนรู้แบบบูรณาการโดยใช้สื่อมัลติมีเดียร่วมกับเครือข่ายสงัคมออนไลน์ เร่ือง 

นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา อยู่ในระดบัมาก  (  = 3.78 , S.D. = 0.32) 
เนื่องจากผู้ วิจัยได้ออกแบบชุดกิจกรรมการเรียนรู้ตามทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ 
(Maslow’ s Theory Motivation) (อกุกฤษฎ์ ทรงชยัสงวน, 2543) โดยมีการเสริมแรง 
สร้างบรรยากาศในการเรียนการสอน อีกทัง้มีการบูรณาการสื่อมัลติมีเดียร่วมกับ
เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ซึง่เป็นเครือขา่ยที่ท าให้ผู้ เรียนให้ความสนใจอย่างแพร่หลาย ท า
ให้ผู้ เรียนให้ความสนใจและมีความพึงพอใจทัง้ในสว่นของการใช้งานและการแสดงผล 
ซึง่สอดคล้องกบัผลการวิจยัเร่ืองการใช้สือ่ช่วยสอนสามมิติเสมือนจริงแบบมลัติมีเดียใน
การน าเสนอ พบว่า ความพึงพอใจของผู้ เรียนอยู่ในระดบัความพึงพอใจมาก (พรทิวา  
โตวิจิตร, 2553) และการวิจยัเร่ืองพฤติกรรมและผลกระทบจากการใช้เครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดนนทบุรี พบว่า 
พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ของกลุม่ตวัอย่างใช้เครือข่ายสงัคมออนไลน์ 
Facebook มากเป็นอันดับหนึ่ง และรองลงมาเป็น LINE และ Instagram โดยมี
วตัถปุระสงค์ในการใช้เครือขา่ยสงัคมออนไลน์ที่มากเป็นอนัดบัหนึ่ง คือ ใช้คยุกบัเพื่อน
เก่ียวกับทัว่ๆ ไป รองลงมาเป็นการใช้เพื่อคุยกับเพื่อนเก่ียวกับการเรียนและการบ้าน 
(เสาวภาคย์ แหลมเพ็ชร, 2559)  

 
ข้อเสนอแนะ 

1. ควรวิจัยเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนระหว่างผู้ เรียนที่
เรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อมลัติมีเดียบูรณาการร่วมกบัเครือข่ายสงัคม
ออนไลน์ เร่ือง นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศกึษาและผู้ เรียนที่เรียนในชัน้เรียนปกติ 

2. ควรมีการสง่เสริมให้มีการน าาเครือขา่ยสงัคมออนไลน์มาเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการประยกุต์ใช้เพื่อการพฒันาผู้ เรียนในระดบัอื่น ๆ ตอ่ไป  
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