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 การศึกษาในคร้ังนี้เปนแบบการวิจัยก่ึงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจและ
คิดวิเคราะหเนื้อหาเร่ือง กระแสไฟฟาทําใหเกิดสนามแมเหล็กได กลุมตัวอยางที่ใช คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5/5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 40 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษา ไดแก 
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ประสม ชั้นมัธยมศกึษาปที่ 5/5  มีคะแนนหลังเรียนผานเกณฑการประเมินรอยละ  และ  
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1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา (โดยยอ) 
การจัดการศึกษาของประเทศไทยในปจจุบัน ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ฉบับแกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2545 ในหมวด 4 แนวทางการจัดการศึกษา มาตรา 22 และมาตรา 
24 (กรมวิชาการ, 2546) การเรียนการสอนจะมีลักษณะท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ เปนแนวคิดที่มุงเนนให
ผูเรียนมีบทบาทและมีสวนรวมในการเรียนการสอน ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูโดยการลงมือกระทําการแก
ปญหา หรือศึกษาคนควาหาคําตอบดวยตนเอง ทั้งนี้ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงการเรียนรูจากประสบการณ 
ความเขาใจ และไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูสอนและเพื่อนรวมหองเรียน ลักษณะการเรียนการสอนแบบนี้
จะทําใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองไดอยางเต็มศักยภาพและสามารถนําความรูไปใชเปนประโยชนตอ
ตนเองได 

การนําสื่อประสมมาใชในกระบวนการเรียนการสอน เปนการชวยใหการเรียนการสอนบรรลุ
วัตถุประสงค เน่ืองจากสื่อเปนตัวกลางที่ชวยใหสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนใหดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเขาใจความหมายของเน้ือหาบทเรียนไดตรงกับผูสอนตองการ  และบางครั้ง
ผูสอนจําเปนจะตองใชสื่อหลายๆ อยางมาชวยใหเด็ก เขาใจในบทเรียน และเกิดการเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นในการจัดเตรียมสื่อหลายๆ อยางเพื่อนํามาประกอบในการสอนแตละคร้ัง
เรียกวา “สื่อประสม” 
 ครูผูสอนจึงทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาผลการจัดการเรียนรู เร่ือง กระแสไฟฟาทําใหเกิด
สนามแมเหล็กของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 โดยใชสื่อประสม 

 

2. แนวคิดเชิงทฤษฎี (โดยยอ) 
 2.1 ความหมายของสื่อประสม 
   ในการเลือกใชสื่อประสม ครูผูสอนตองมีความเขาใจในความหมายและการเลือกใชอยาง
ถูกตองเหมาะสม จึงสามารถทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพและเต็มศักยภาพ ซึ่ง
สอดคลองกับทฤษฎี ดังนี้ 
  อิริคสัน (Erickson. 1968 : 32) กลาววา สื่อปะสม หมายถึง การใชโสตทัศนูปกรณและ
ประสบการณตางๆ สัมพันธกับวัสดุการเรียนการสอนอื่นๆ ซึ่งจะเปนการเสริมคาซึ่งกันและกัน วัสดุบางอัน
อาจจะใชกระตุนความสนใจ อีกอันอาจจะใชบอกขอเท็จจริงที่เปนรากฐาน และอันอื่นๆ อาจจะใชแกมโน
มติที่ผิดและทําใหเขาใจยิ่งขึ้น 
  สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ (2531 : 3) ไดใหความหมายของสื่อประสม 
หมายถึง การนําสื่อการสอนหลายๆ อยางมาสัมพันธกัน มีคุณคาที่สงเสริมซึ่งกันและกัน สื่อการสอนอยาง
หนึ่งอาจใชเราความสนใจ ขณะท่ีอีกอยางหน่ึงใชอธิบายขอเท็จจริงของเนื้อหา หรืออีกชนิดหนึ่งอาจใชเพ่ือ
กอใหเกิดความเขาใจที่ลึกซึ้ง และปองกันการเขาใจผิด การใชส่ือประสมจะชวยใหผูเรียนมีประสบการณ
จากประสาทสัมผัสที่ผสมผสานกัน ไดคนพบวิธีการที่จะเรยีนในสิ่งที่ตองการไดดวยตนเองมากขึ้น 
  จากความหมายที่กลาวมา สามารถกลาวไดวา สื่อประสม คือ การนําสื่อหลายๆ อยางมาใช
รวมกันหรือใชหลายอยางที่สัมพันธกัน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความสนใจ เขาใจ และเรียนรูอยางมี
ประสิทธิภาพได 
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  2.2 การเลือกใชสื่อประสม 
  ฉลอง สุรวัฒนบูรณ (2528 : 148) ไดกลาวถึงหลักการพิจารณาใชสื่อประสม สรุปไดดังนี้ 
  1. การใชสื่อประสมตองมั่นใจวาสื่อที่ใชนั้นจะไมทําใหนักเรียนเกิดความสับสน 
  2. การจัดลําดับการใชสื่อจากชนิดหนึ่งไปอีกชนิดหนึ่ง ตองเปนไปอยางเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 
  3. การเลือกสื่อตางๆ ใหเหมาะสมกับบทเรียนจะทําใหเกิดการเรียนรูไดกวางขวาง 
  ดังนั้นจะเห็นไดวา การเลือกใชสื่อจะตองคํานึงถึงบทเรียน ลําดับการใช และเลือกวัสดุที่
กอใหเกิดความเขาใจอยางมีประสิทธิภาพ จึงจะทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางสูงสุด 
     

  2.3 ประโยชนของส่ือประสม 
   จริยา เหนียนเฉลย (2546 : 173) กลาวถึงประโยชนและคุณคาของสื่อประสม ดังนี้ 
   1. ชวยใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาตางๆ ไดดีเกือบทุกเร่ืองจากแหลงหลายแหลง โดยถือวาสื่อ
แตละอยางมีเนื้อหาตางกันและรูปแบบตางกัน 
   2. ชวยประหยัดเวลาทั้งผูสอนและผูเรียน 
   3. ชวยใหนักเรียนไดรับความรูตามความสามารถและความพรอมของแตละบุคคล 
   4. ชวยดึงดูดความสนใจ เพราะสื่อประสมจะเปนการผสมผสานกันของสื่อท่ีมีการนําเอา
เทคนิค การผลิตแบบตางๆ มาใช 
   5. ชวยใหผูเรียนไดเกิดการเรียนรูจากขอไดเปรยีบในหลายรูปแบบของสื่อประสม 
   จากขางตนจึงสรุปไดวาสื่อประสมทําใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูจากแหลงที่หลากหลาย 
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรูไดจากความนาสนใจของสื่อ 
 

  2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 บัมพ  (Bump. 2004 : 442-A) ไดศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรสื่อประสมทาง
คอมพิวเตอรในโปรกรมการสอนคณิตศาสตรที่มีผลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนใน
วิทยาลัยที่มีการพัฒนาดานคณิตศาสตร โดยวิทยาลัย Southeast แหง Houston Community College 
System ไดมีการยอมใหมีการจัดหลักสูตร Prentice Hall Interactive Mathematics Program ขึ้น ซึ่ง
หลักสูตรนี้มีการใชคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนคณิตศาสตร ผลการศึกษาคนควาพบวา มี
นัยสําคัญทางสถิตขิองความแตกตาง (p < 0.1)  
 บุญชู จันทรทิพยวารี (2542: ออนไลน)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
วิชาวิทยาศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการสอนโดยใชสื่อประสมกับการสอนตามคูมือครูของ 
สสวท. พบวา นักเรียน ที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่ไดรับ
การสอน ตามคูมือครูของ สสวท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 บุศรา อ่ิมทรัพย (2551 : 88-92) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเรื่อง 
การแปลงทางเรขาคณิต และเจตคติในการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรยีนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนโดยใชสื่อประสม ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การแปลง
ทางเรขาคณิตของนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อปะสมสูงกวาเกณฑการเรียน 50% อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิตท่ีระดับ 0.1  
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 สุนันทา ยินดีรมย และคณะ (2557: ออนไลน)  ไดศึกษาการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนดวยสื่อประสม กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ผล
การศึกษาพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อประสมสูงกวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนที่ไมไดเรียนดวยสื่อประสมและมีพัฒนาการของผลสัมฤทธ์ิเปนไปในทางที่เพ่ิมขึ้นตามลําดับ
ขั้นของการทดลอง  
  จากการศึกษาผลการวิจัยที่เก่ียวของกับสื่อประสมขางตน แสดงใหเห็นวา  สื่อประสมเปน

เครื่องมือที่จะชวยเพ่ิมพูนความรูใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในบทเรียนนั้นๆ กอใหเกิดการเรียนรูที่ดี  

ทําใหผูวิจัยสนใจท่ีจะนําสื่อประสมมาใชในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรยีนของ

นักเรียนใหสูงข้ึน 

3. วัตถุประสงคการวิจัย 

นักเรียนสามารถทําแบบทดสอบกระแสไฟฟาที่ไหลผานลวดตัวนําทําใหเกิดสนามแมเหล็กไดผาน
เกณฑการประเมิน  

4. นิยามศัพทเฉพาะ 
1. สื่อประสม  หมายถึง สื่อการจัดการเรยีนการสอนท่ีผูวิจัยนํามาใช 
2. การสอนโดยใชสื่อประสม หมายถึง การสอนที่ครูใชสื่อประสมในการจัดการเรียนการสอนเร่ือง 

กระแสไฟฟาทําใหเกิดสนามแมเหล็ก 
3. นักเรียนกลุมทดลอง หมายถึง นักเรียนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน

โดยใชสื่อประสม 

5. วิธีดําเนินการ 
 5.1 ประชากร 

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 40 คน 
 5.2 กลุมตัวอยาง 

     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 ภาคเรยีนที่ 2 ปการศึกษา 2561  จํานวน 40 คน 
 5.3 ตัวแปรที่ศกึษา 
  ตัวแปรอิสระ ไดแก การสอนโดยใชสื่อประสม 
  ตัวแปรตาม ไดแก คะแนนหลังเรียน 
 5.4 กรอบแนวคดิ 
 
 
 
  

 
 

การสอนโดยใชสื่อประสม คะแนนหลังเรียน 
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 5.5 แผนการดําเนินการวิจัย 
  การดําเนนิการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดแผนการดําเนินการวิจัยไวดังนี้ 

วัน/เดือน/ป กิจกรรม หมายเหตุ 

10-12 ก.พ. 2562 จัดเตรียมสื่อในการเรยีนการสอน  
13 ก.พ. 2562 เรียนโดยใชสื่อประสมและสอบหลังเรยีน  

  
 5.6 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 
 การวิจัยคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล  ดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบไปทําการทดสอบกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2560  ที่เปนกลุมตัวอยาง  

2. เร่ิมทําการสอนนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5 จํานวน 40 คน 
โดยใชสื่อประสม  ในวันที่ 13 กุมภาพันธ 2562  ใชเวลาสอน 1 คาบ (50 นาที)  

3. ในระหวางการจัดกิจกรรมการเรียนรู  ครูจะสังเกตพฤติกรรมการเรยีนรูและการรวมกิจกรรม
ของนักเรียนแลวบันทึกผลไว 

4. เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนการสอนและใชแบบทดสอบผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยจึงนําแบบทดสอบ มา
ทําการทดสอบหลังเรียนกับนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางอีกคร้ัง โดยทําการทดสอบในวันที่ 13 กุมภาพันธ 
2562   

5. นําคะแนนที่ไดจากจากแบบทดสอบหลังเรียนของแบบทดสอบ ไปวิเคราะหดวยวิธีการทาง
สถิติตอไป 

 
 5.7 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูล 
  คาเฉลี่ย (Mean) (กาญจนา  วัฒายุ, 2548, หนา 106)   ใชสูตรดังน้ี 

           X   =  
N

X  

  เมื่อ       แทน คาเฉลี่ย 
                               X         แทน     คะแนนดิบ 
           แทน ผลรวมของคะแนนดิบ 

             N แทน จํานวนนักเรียน 
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6. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะหคะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5  ที่เรียนโดยใชสื่อประสม 

 ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําคะแนนจากการทดสอบมาหาคาเฉลี่ย ดังแสดงไวในตาราง 1 
ตาราง 1 คาเฉลี่ยผลคะแนนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5  ท่ีเรียนโดยใชสื่อประสม 
 

การทดสอบ N คะแนนเต็ม X                                   

หลังเรียน 40 10 8.35 

 

 
 จากตาราง 1  พบวา  คาเฉลี่ยของคะแนนหลังเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชสื่อประสมของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5/5  มีคะแนนหลังเรียนเทากับ 8.35   

7. อภิปรายผล 
  ผลคะแนนหลังเรียนจากการใชสื่อประสมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5/5  พบวา นักเรียนท่ี
เรียนโดยใชสื่อประสม มีผลคะแนนหลังเรียนเฉลี่ย 8.35  และผานเกณฑการประเมินมากกวา 50% ของ
คะแนนเต็ม รอยละ 100 แสดงวา หลังการใชสื่อประสม นักเรียนมีความรู ความเขาใจในเรื่องการอธิบาย 
การเขียนแผนภาพกระแสไฟฟากับสนามแมเหล็กทั้งนี้อาจเปนเพราะสื่อประสมที่ผูวิจัยสรางข้ึน เมื่อ
นํามาใชกับนักเรียนทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และชวยพัฒนาความรู ความเขาใจ
ใหกับนักเรียนไดเปนอยางดี  ซึ่งสอดคลองกับอิริคสัน (Erickson. 1968 : 32) กลาววา สื่อปะสม หมายถึง 
การใชโสตทัศนูปกรณและประสบการณตางๆ สัมพันธกับวัสดุการเรียนการสอนอื่นๆ ซ่ึงจะเปนการเสริม
คาซึ่งกันและกัน วัสดุบางอันอาจจะใชกระตุนความสนใจ อีกอันอาจจะใชบอกขอเท็จจริงที่เปนรากฐาน 
และอันอ่ืนๆ อาจจะใชแกมโนมติที่ผิดและทําใหเขาใจยิ่งข้ึน  และสอดคลองกับจรยิา เหนียนเฉลย (2546 : 
173) ที่กลาวถึงประโยชนและคุณคาของสื่อประสมวาชวยใหผูเรียนเรียนรูเน้ือหาตางๆ ไดดีเกือบทุกเรื่อง
จากแหลงหลายแหลง โดยถือวาสื่อแตละอยางมีเนื้อหาตางกันและรูปแบบตางกัน จากปจจัยดังกลาวจึง
สงผลใหนักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อประสม มีผลคะแนนหลังเรียนผานเกณฑ ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ 
บุญชู จันทรทิพยวารี (2542)  ไดศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร ชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ระหวางการสอนโดยใชสื่อประสมกับการสอนตามคูมือครขูอง สสวท. พบวา นักเรียน ที่
ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนท่ีไดรับการสอน ตามคูมือครูของ 
สสวท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะเห็นไดวา สื่อประสมจะชวยพัฒนาความรู ความเขาใจของ
นักเรียนได ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ สงผลใหนักเรียนมีคะแนนผานเกณฑการ
ประเมิน 
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8. ขอเสนอแนะ 
1. ควรมีการศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนในเน้ือหาหรือสาระการเรียนรูอื่นๆ และระดับช้ันอื่นๆ 

เพื่อพัฒนาความรูความสามารถของนักเรียนใหกวางขวางย่ิงข้ึน 
2. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเก่ียวกับรายวิชาฟสิกส โดย

ใชสื่อหรอืวิธีการสอนอื่นๆ 

9. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
1. ไดสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพนํามาใชสอนไดจริงในหองเรียนเพื่อใหนักเรียนเกิด

การเรียนรูอยางเตม็ศักยภาพและมีประสิทธิภาพ 
2. สื่อประสมที่สรางข้ึนในคร้ังนี้ จะเปนเคร่ืองมือชวยครูในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและ

ใชพัฒนาการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
3. นักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชสื่อประสม ไดพัฒนาความสามารถในการเรียนรู ความเขาใจใน

บทเรียนไดดีย่ิงข้ึนและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาฟสิกสสูงขึ้น 
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ตาราง2   คะแนนหลังเรียนจากการใชสื่อประสมของนกัเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5/5 

 

ท่ี 
หลังเรียน 

ที่ 
หลังเรียน 

10 10 

1 6 21 8 

2 10 22 9 

3 8 23 10 

4 9 24 7 

5 7 25 8 

6 5 26 7 

7 7 27 10 

8 8 28 10 

9 9 29 8 

10 8 30 10 

11 8 31 8 

12 8 32 8 

13 8 33 10 

14 7 34 10 

15 7 35 8 

16 8 36 7 

17 10 37 10 

18 10 38 10 

19 8 39 10 

20 8 40 7 

รวม 334   

เฉลี่ย 8.35   
 
 
 
 



การจัดการเรียนการสอนของครูพรภิมล  ชัยสุวรรณรักษ  
วันพุธท่ี 13 กุมภาพันธ 2562   

เร่ือง กระแสไฟฟาทําใหเกิดสนามแมเหล็ก 
 
 
 

 

 


