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         โรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นหน่วยปฏิบัติงานที่ต้องปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มีประสิทธิผล ตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการ
จัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการบริหารและเผยแพร่นวัตกรรมทางการ
บริหารโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จอย่างยั่งยืน ภายใต้แนวคิดการจัดการความรู้และการเรียนรู้ของบุคลากรในองค์การที่จะน าไปสู่การ
ปฏิรูปการเรียนรู้ให้ประสบผลส าเร็จตามที่คาดหวัง ส่วนสาเหตุที่ผู้วิจัยได้เลือกให้มีการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมที่
โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เนื่องจากโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร เป็นโรงเรียนขนาดกลาง มีจ านวนครูที่เหมาะสมต่อการจัดกิจก รรม
แลกเปลี่ยนรู้ และกิจกรรมที่จะน าไปสู่การศึกษาชุดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล อีกทั้งจากผลการประเมินเพ่ือรับรองคุณภาพ
ทางการศึกษา โดยส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) โรงเรียนโนนสังวิทยาคารมีผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับปรับปรุง โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับครูในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงท าให้มีความน่าสนใจที่จะใช้เป็นสถานที่ทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมว่าจะมีผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตาม
ค าถามและวัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ 
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 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.  เพ่ือสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสม เพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 

2.  เพ่ือหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสม เพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ โดย
เปรียบเทียบผลการท ากิจกรรมระหว่างการใช้ชุดการเรียนรู้กับผลการทดสอบหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพใน
ระดับมาตรฐาน 80/80  

3.  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นจากการน าชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการ
ปฏิรูปการเรียนรู้ไปทดลองใช้ในภาคสนามที่โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง 

 

 วธิีการวิจัย 

ประชากร หรือกลุ่มตัวอย่าง หรือกลุ่มเป้าหมาย กลุ่มเป้าหมายการวิจัย ได้แก่ คณะครูโรงเรียนโนนสังวิทยาคาร จ านวน      
45 คน  

การวิเคราะห์ข้อมูล มีข้ันตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ขั้นตอน โดยสรุปดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสม เป็นการพัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้แบบ
สื่อประสม (Multimedia Learning Package) เพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้  โดยท าการสัมภาษณ์เชิงลึก
จากผู้เชี่ยวชาญ และท าการอภิปรายกลุ่มจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง และท าการทดสอบประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้ แบบสื่อ
ประสม ระหว่างประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) กับประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เกณฑ์มาตรฐาน E1/E2 ในระดับ 80/80 กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอ 

ขั้นตอนที่ 2 การสร้างเครื่องมือวัดประเมินผล เป็นการสร้างเครื่องมือเพ่ือใช้วัดประเมินผลก่อนและหลัง (Pre-test Post-test) 

ความรู้ที่ได้จากการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสม เรื่อง การจัดการความรู้เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ เครื่องมือวัดผลที่เกิดขึ้นกั บ
นักเรียนได้แก่ การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนในผลการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น และแบบ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสม 

ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมและศึกษาผลที่เกิดขึ้น เป็นการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้เพ่ือการจัดการ
ความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ในภาคสนามเป็นระยะเวลา 1 ภาคเรียน ที่โรงเรียนโนนสังวิทยาคาร โดยมีกลุ่มเป้าหมาย
ในการทดลอง จ านวน 45 คน และศึกษาเปรียบเทียบผลที่เกิดขึ้นก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้ จากการวัดประเมินความรู้ที่ได้จาก
ชุดการเรียนรู้ ผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของนั กเรียนในผลการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น ผลการ
แสดงความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการ
เรียนรู้ 
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 ผลการวจิัย 

1.  การสร้างและพัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ได้ปรับปรุงแก้ไขชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  จ านวน 4 ครั้งได้แก่ การ
พัฒนาตามค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญ การพัฒนาโดยใช้การอภิปรายกลุ่มจากโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดกลาง จ านวน 3 โรงเรียน การ
พัฒนาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมโดยท าการทดสอบหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้จากโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าอ าเภอที่มีบริบท
คล้ายกับโรงเรียนที่จะน าไปทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสม และการน าชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุง
แล้วมาทดลองใช้ในภาคสนามเป็นเวลา 1 ภาคเรียน จากนั้นน าผลการทดลองไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงชุดการเรียนรู้ เพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้นก่อนน าไปเผยแพร่ 

2. ส าหรับการหาประสิทธิภาพชุดการเรียนรู้เพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบผล
การท ากิจกรรมและแบบทดสอบในชุดการเรียนรู้กับเกณฑ์มาตรฐาน ในระดับ 80/80    ปรากฏผลการวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุด
การเรียนรู้แบบสื่อประสมจากการใช้แบบทดสอบในระหว่างการท ากิจกรรม (E1) ในชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้
ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้โดยใช้แบบทดสอบ 6 ฉบับ จ านวนข้อสอบทั้งหมด 90 ข้อ ได้คะแนนรวม (E1) เท่ากับ 1857 

คะแนน และคะแนนจากแบบทดสอบหลังท ากิจกรรม (E2) จากแบบทดสอบ 1 ฉบับ จ านวนข้อสอบ 50 ข้อ ได้คะแนนรวม (E2) เทา่กับ 
1053 คะแนน และมีผลการทดสอบหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนรู้แบบสื่อประสม ตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 80/80 ดังนี้ คะแนนชุด
การเรียนรู้แบบสื่อประสมที่สร้างขึ้น เมื่อหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนรู้แล้ว  มีค่า E1/E2 = 82.53/84.24 แสดงว่าชุดการเรียนรู้แบบสื่อ
ประสมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพด้านกระบวนการและประสิทธิภาพด้านผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 

3. ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้กับกลุ่มเป้าหมายการวิจัย  จ านวน 45 คน เป็น
การประเมินก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ จากแบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 50 ข้อ 
ผลจากการประเมินก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 31.97 คะแนน มีคะแนนมากที่สุด 34 คะแนน และมีคะแนนน้อยที่สุด 
29 คะแนน ส่วนผลการประเมินหลังการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 41.02 คะแนนมากที่สุด คือ 44 คะแนน และมี
คะแนนน้อยที่สุด 37 คะแนน และมีอัตราคะแนนเปรียบเทียบความก้าวหน้ามากที่สุดเท่ากับ 13 คะแนน คะแนนอัตราความก้าวหน้า
น้อยที่สุดเท่ากับ 5 คะแนน และคะแนนความก้าวหน้าเฉลี่ย เท่ากับ 8.77 คะแนน สรุปผลการประเมินพบว่า กลุ่มเป้าหมายการวิจัยมี
ความรู้ความเข้าใจ เรื่องการจัดการความรู้เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ มีอัตราคะแนนเพ่ิมมากขึ้นกว่าร้อยละ 80 และเมื่อน าผลคะแนน
การทดสอบประเมินความรู้ของกลุ่มเป้าหมายในการทดลองมาท าการการทดสอบหาความแตกต่างของค่าเฉลี่ย โดยใช้ค่าสถิติ t- test 

ปรากฏผลค่าเฉลี่ยก่อนเรียน 31.97 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.42 ค่าเฉลี่ยหลังเรียน  41.02 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.33 

ค่าที (t-test) 19.19 แปลผลว่ากลุ่มเป้าหมายในการวิจัยมีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดการความรู้เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการ
เรียนรู้สูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ส าหรับผลการวัดประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสม โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2549 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ภาค
เรียน 2 ปีการศึกษา 2550 โดยปีการศึกษา 2549 มีผลการเรียนเฉลี่ยรวม 2.65 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.11 ส่วนปีการศึกษา 2550 มี
ผลการเรียนเฉลี่ย 2.74 ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14  ค่าที (t-test) 0.03 ค่าระดับนัยส าคัญทางสถิติในระดับ 0.02   
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 อภิปรายผล 

ผลจากการวิจัยพบว่า ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้ในโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดกลาง ท าให้กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้
ได้ โดยมีผลการประเมินหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มาจากสาเหตุ 
ดังนี้ 

- จากผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือการจัดการความรู้ให้บรรลุเป้าหมายการปฏิรูปการเรียนรู้และท าให้
กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้สูงกว่าก่อนการใช้ชุดการเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีการบริหารการบริหารแบบมี
ส่วนร่วม ของไลเกิร์ต (Likert, 1967) ซึ่งในงานวิจัยนี้หมายถึง การที่ผู้บริหารสามารถปรับพฤติกรรมการบริหารมาให้ชุมชนนักปฏิบัติ
เพ่ือการเรียนรู้มีส่วนร่วมในการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการร่วมกัน คือการปฏิรูปการ
เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- การใช้ชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมกับเป้าหมายที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ เป็นการเรียนรู้โดยใช้แนวคิด หลักการ ของการ
จัดการความรู้ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น เรื่องเล่า จัดเวทีเสวนา  และที่ส าคัญคือจัดเวทีให้มี
การก่อตั้งชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้ โดยก าหนดองค์ความรู้หลักมาจากเนื้อหาและเอกสารในชุดการเรียนรู้ แบบสื่อประสมที่ได้
สร้างขึ้น การเรียนรู้จากชุดการเรียนรู้โดยใช้หลักการและวิธีการจัดการความรู้ จึงเป็นส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่ท าให้กลุ่มตัวอย่างมีกา ร
เรียนรู้ความรู้ที่เป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยผ่านกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดึงเอาความรู้ที่ฝังลึกในตัวคน (กลุ่ มตัวอย่างใน
ภาคสนาม) เป็นความรู้ที่เป็นประสบการณ์ท่ีมีค่าของแต่ละคน 

- การที่ผู้วิจัยร่วมกับกลุ่มเป้าหมายได้จัดให้มีชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้เพ่ือศึกษาชุดการเรียนรู้แบบสื่อประสมและน า
ความรู้ไปสู่การปฏิบัติเพ่ือการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ สอดคล้องกับผลการวิจัย
ของสมคิด สร้อยน้ า (2547) ที่พบว่าปัจจัยที่มีอิทธิพลรวมต่อความเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ ซึ่งมีอิทธิพลทางตรงมากเป็นอันดับแรก 
คือ การปฏิบัติงานของครูและทีมงาน ส่วนปัจจัยทางอ้อมมากเป็นอันดับแรก คือบรรยากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน ซึ่งผลจากการ
วิจัยสอดคล้องกับผลการวิจัยดังกล่าว ที่ครูและทีมงานซึ่งในงานวิจัยหมายถึงชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือการเรียนรู้ได้ท าให้เกิดความเป็น
องค์การแห่งการเรียนรู้ โดยใช้แนวคิด หลักการในการจัดการความรู้ ที่ท าให้ผลการทดลองใช้ชุดการเรียนรู้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การวิจัย 

          - ชุดการเรียนรู้เป็นนวัตกรรมที่มีการจบลงในตัวเองโดยมีครูเป็นผู้เตรียมบทเรียนให้ผู้เรียนได้ด าเนินกิจกรรมตามขั้นตอน มี
การใช้จิตวิทยาการเรียนรู้เข้าสนับสนุน นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กันภายในกลุ่ม ท าให้การเรียนมีความหมายต่อผู้เรียน ซึ่งเป็นไปตาม
กระบวนการเรียนรู้และกระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญอย่างแท้จริง 

 

 


