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การพัฒนาสือ่แอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ  
(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 2 

The development of Animation on systematic file management  
 (Computational science) for grade 2 students  
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บทคัดยอ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการ
คำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนและหลังเรียนรูจากสื่อ
การตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 3) 
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีตอสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมี
ระบบ (วิทยาการคำนวณ) เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 1) สื่อแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชา
พื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 2) แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 หนวยการเรียนรูที่ 3  การจัดการไฟลอยางมี
ระบบ เวลา 60 นาที 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือก จำนวน 10 ขอ เพื่อใชในการวัด
ความเขาใจกอนเรียน และหลังเรียน เรื ่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 4) แบบประเมินความพึงพอใจสื่อแอนิเมชัน เรื่องการจัดการ
ไฟลอยางมีระบบ รายวิชาพ้ืนฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 ผลการวิจัย พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยสื่อการตูน
แอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หลังการจัดการเรียนรูสูงกวากอน
จัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไวและผลการประเมินความพึงพอใจ
ของผูใชสื่อการสอนในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด 
คำสำคัญ: แอนิเมชัน, การจัดการไฟล, วิทยาการคำนวณ 
 

Abstract 
 This research aims to 1 )  develop animation media on systematic file management. 
(Computational Science) for Grade 2  students 2 )  compare student achievement before and after 
learning from cartoon animation about systematic file management. (Computational Science) for 
Grade 2  students 3 ) assess the satisfaction of Grade2 students with animation media on file 
management systematically. (Computational science) Research tools are 1 )  animation media on file 
management systematically Fundamentals of Science and Technology (Computational science) for 
grade 2 students 2) learning management plan Science and Technology Learning Group Grade 2, Unit 
3, Systematic File Management, 60-minute time 3) 10 item multiple-choice, three-choice achievement 
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formulas. To be used to measure understanding before and after learning about file management 
systematically. Fundamentals of Science and Technology (Computational science) for grade 2 
students 4 )  a satisfaction assessment form, animation media on file management systematically 
Fundamentals of Science and Technology (Computational science) for grade 2 students  
 The research results showed that the learning achievement of the second grade students 
who managed to learn with cartoon animation media. On file management systematically Technology 
courses (Computational science) after learning management was significantly higher than before 
learning at the .0 5  level, which was consistent with the assumptions set and the results of the 
assessment of user satisfaction of the teaching materials as a whole in Most level 
Keywords: Animation, File management, Computational science 
  
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย 
 จากการปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ ปรับปรุงพ.ศ. 2560) ใน
กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกำหนดใหผูเรียนมี ทักษะพื้นฐานที่จำเปน และนำไปใชในการ
ดำรงชีวิตหรือศึกษาตอในวิชาชีพที่ตองใชแนวคิดเชิง คำนวณ การแกปญหา ดวยเทคโนโลยีสารสนเทศ กระบวนการ
เรียนรูเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมาย ของหลักสูตรคือ ผูเรียนจะตองเขาใจแนวคิดหลักของเทคโนโลยีเพื่อการดำรงชีวิต
ในสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใชความรู และทักษะทางดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และศาสตรอื่น ๆ 
หรือพัฒนางานอยางมีความคิดสรางสรรค รวมทั้งเขาใจและใชแนวคิดเชิงคำนวณในการ แกปญหาที่พบในชีวิตจริง
อยางมีขั้นตอนและเปนระบบ (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2561) 
 วิทยาการคำนวณ (Computing science) เปนวิชาที่มุงเนนการเรียนการสอนใหเด็ก สามารถคิดเชิงคำนวณ 
(Computational thinking) มีความพื้นฐานความรูดานเทคโนโลยี ดิจิทัล (Digital technology) และมีพื้นฐานการ
รูเทาทันสื่อและขาวสาร (Media and information Literacy) ซ่ึงการเรียนวิชาการคำนวณ จะไมจํากัดอยูเพียงแคการ
คิดใหเหมือน คอมพิวเตอรเทานั้น และไมไดจํากัดอยูเพียงการคิดในศาสตรของนักวิทยาการคอมพิวเตอร แตจะ เปน
กระบวนการความคิดเชิงวิเคราะหเพื่อนำมาใชแกปญหาของมนุษย โดยเปนการสั่งให คอมพิวเตอรทำงานและชวย
แกไขปญหาตามท่ีเราตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ (วัชรพัฒน ศรีคำเวียง,2561) 
 ทางโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองไดมีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งยังอยูในวัยเด็กในวัยนี้จะอยูในวัยที่เรียนรูไดอยางเต็มที่ ดังนั้นการใชสื่อการเรียนการสอนจึง
สำคัญที่สุด หากครูไมใชสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย หรือใชสื่อการเรียนการสอนที่นักเรียนเขาถึงยากจนเกินไป 
อาจทำใหนักเรียนเบื่อหนาย และไมสนุกในการเรียนการสอนของครู ดังนั้นสื่อท่ีเหมาะสมท่ีสุดสำหรับเด็กระดับประถม
คือ สื่อการตูนแอนิเมชัน ที่มีสีสันที่สดใสและมีกริยาทาทางที่นารักอาจจะทำใหเสริมสรางพัฒนาการทางดานสมองและ
สุขภาวะท่ีดีท้ังทางรางกายและจิตใจของเด็ก และทำใหนักเรียนเกิดความสนุกและอยากเรียนรูมากขึ้น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกลาว ทำใหผูวิจัยไดเห็นความสำคัญของรายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) จึง
เกิดแนวคิดพัฒนาสื่อแอนิเมชันดวยโปรแกรม Animate เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เพื่อสงเสริมความคิดของเด็ก วิทยาการคำนวณ สอนใหคิดเปน ใชเปน สรางสรรค
ชิ้นงานได และ รูเทาทันเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยการนำมาใชเสริมประกอบกับการเรียน
การสอนปกติอันจะกอใหเกิดประโยชน  และสามารถเขาใจไดงาย ไมซับซอน ดูแลวเกิดความสนุกสนานพรอมทั้งไดรับ
ความรูจากการตูนแอนิเมชันอีกดวย 
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วัตถุประสงคการวิจัย  
 1.เพื่อพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ)สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2  
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนกอนและหลังเรียนรูจากสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟล
อยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 3. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีมีตอสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการ
ไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) 
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ)  สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 2 ดำเนินการวิจัยดังนี้ 
 1. ศึกษาสภาพปญหา วิเคราะหเนื้อหา ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวของ และออกแบบ  
Storyboard   
  1.1 ศึกษาสภาพปญหาโรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมืองสื่อการเรียนการสอนขึ้นมาใหมจากเดิมที่เปน
เพียงแคภาพนิ่ง ซึ่งนำมาพัฒนาเปนภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหมีความสวยงามและเพิ่มลูกเลนใหมๆ เขาไปใหดูนาสนใจ 
มากขึ้น เพื่อพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) ใหกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่สามารถเขาใจไดงาย ไมซับซอน ดูแลวเกิดความสนุกสนานพรอมทั้งไดรับความรูจากการตูน
แอนิเมชันอีกดวย 
   1.2 วิเคราะหเนื้อหารายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) หนวยการเรียนรูที่ 3 เรื่อง การจัดการ
ไฟลอยางมีระบบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ ว 4.2 ป.2/3 ใชเทคโนโลยีในการ
สราง จัดหมวดหมู คนหา จัดเก็บ เรียกใชขอมูลตามวัตถุประสงค 
  1.3 ศึกษาทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของในการทำวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎีการ
เรียนรู 3 กลุม ดังนี้  
   1) ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorist Theory) 
   2) ทฤษฎีพุทธิปญญานิยม (Constructivism) 
   3) ทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต (Constructivist Theory) 
 จากท่ีผูวิจัยศึกษาทฤษฎีดังกลาวสรุปไดวาการใชความรูของทฤษฎีการเรียนรูท้ัง 3 กลุม ไดแก พฤติกรรมนิยม 
พุทธิปญญา และคอนสตรัคติวิสต ลวนมีวัตถุประสงคเดียวกันคือเพื่อใหผูเรียนบรรลุเปาหมายการเรียนรูที่ไดกำหนดไว 
อยางไรก็ตามดวยลักษณะของความรูและวัตถุประสงคท่ีตางกัน ทฤษฎีท้ัง 3 นี้จึงเหมาะสมในสถานการณท่ีแตกตางกัน
ไป เชน การใชทฤษฎีกลุมพฤติกรรมนิยมจะเหมาะกับการเรียนการสอนที่เนนขอเท็จจริง ในขณะที่หลักการจากทฤษฎี
พุทธิปญญาจะเหมาะกับการเรียนการสอนที่เนนหลักการและกระบวนการ และหลักการจากทฤษฎีคอนสตรัคติวิสตจะ
เหมาะกับการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิดระดับสูง 
 ผูวิจัยไดศึกษาเรียนรูงานวิจัยที่เกี่ยวของและนำความรูมาใชเปนประโยชนในการพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน  
เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ เพ่ือสงเสริมทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ไดเปนอยางดี เนื่องจาก
สามารถนำมาประยุกตใชเปนแนวทางในการพัฒนางานวิจัยแนวทางในการเลือกประชากรและกลุมตัวอยาง การสราง
และออกแบบเครื่องมือในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย การตั้งสมมติฐานงานวิจัย การประเมินเครื่องมือ
ในการวิจัยและรวมไปถึงการสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ดวย 
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 1.4 ออกแบบ  Storyboard  และนำมาพัฒนาเปนสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ 
 

 

ภาพที่ 1 ภาพฉากแรกของแอนิเมชัน 

 2. ประเมินสื่อโดยผูเชี่ยวชาญ 
2.1 นำสื่อการสอนเรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 

2.2 นำขอมูลที่ไดจากการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการ

ไฟลอยางมีระบบ 

2.3 นำสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ ไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุม

ตัวอยาง 

2.4 นำขอมูลมาวิเคราะหและปรับปรุงสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ 

 3. ทดลองใชสื่อ 
3.1 นำสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ ไปใชกับกลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง จำนวน 30 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ไมจำกัดเพศมีท้ังเพศหญิงและเพศชายรวมกัน 

3.2 นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและปรับปรุงสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ 

3.3 สรุปและเขียนรายงาน 

3.4 นำสื่อการสอนเรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ ไปใชทดลองจริง 

4. สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ)  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  มีขั้นตอนการดำเนินการสราง  ดังนี้ 

                4.1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหารายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ 

        4.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยสรางเปนแบบปรนัยจำนวน 10 ขอ 3 ตัวเลือก 

        4.3 นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใหผูเชี่ยวชาญดานการวัดและประเมินตรวจสอบความ

เที่ยงตรง เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยคัดเลือกขอคำถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Concurrent: 

IOC) ตั้งแต 0.5 - 1.0 เพ่ือนำไปใช และพิจารณาปรับปรุงหรือตัดขอคำถามท่ีมีคา IOC ต่ำกวา 0.5 
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        4.4 หาความยากงายและอำนาจจำแนกโดยนำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาการ

คำนวณ เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ ที่ผานการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try-out) กับนักเรียนชั้นประถม

สึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2563 ที่ไมใชกลุมตัวอยางแตผานการเรียนรู 

เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ มาแลว นำผลมาวิเคราะหคุณภาพขอสอบเปนรายขอโดยหาคาความยากงาย(p) 

อำนาจจำแนก(r) โดยแบงกลุมสูง กลุมต่ำรอยละ 25 วิเคราะหดวยสูตรสำเสร็จรูปโดยโปรแกรมวิเคราะหขอสอบ 

EVANA คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20 – 0.80 และอำนาจจำแนก(r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 

 5. สรางแบบประเมินความพึงพอใจ 

 5.1 ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับบทเรียนการตูน เรื ่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ (วิทยาการคำนวณ) 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

 5.2 นำมาออกแบบคำถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจ จำนวน 20 ขอ โดยใชระดับการวัดความพึงพอใจ

ตามแบบ Likert Scale 5 ระดับ 

 5.3 นำแบบประเมินความพึงพอใจการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ วิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินหาคาเท่ียงตรง 

 5.4 นำขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแบบสอบถาม 

 5.5 นำไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมไชกลุมตัวอยาง 

 5.6 นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 5.7 ปรับปรุงแบบประเมินความพึงพอใจ 

 5.8 นำไปใชงานกับกลุมตัวอยางจริง คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมา

เมือง  จำนวน 30 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ไมจำกัดเพศมีทั้งเพศหญิงและเพศ

ชายรวมกัน 

 5.9 วิเคราะหขอมูลแบบประเมินความพึงพอใจสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ 

 6. เก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดนำสื่อแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี 

(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลวนำไปทดลองใชใน

การเรียนการสอนเพื ่อหาประสิทธิภาพของสื ่อ แอนิเมชัน เรื ่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาพื ้นฐาน

วิทยาศาสตรเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้  

6.1 ผูวิจัยไดติดตอประสานงานกับผูอำนวยการโรงเรียนและคุณครูประจำวิชา โรงเรียนเทศบาลวัด

เสมาเมือง เพื่อนัดวันและเวลาในการดำเนินการทดลองและวิธีการในการใชสื่อแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมี

ระบบ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 

6.2 ผูวิจัยชี้แจงขั้นตอนการใชสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ แกนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง 

6.3 ใหนักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนจำนวน 10 ขอ ใชเวลาในการทำ

แบบทดสอบ 10 นาที 

6.4 เมื่อทำแบบทดสอบกอนเรียนเรียบรอยแลว จัดการเรียนการสอนโดยใชสื่อแอนิเมชัน เร่ืองการ

จัดการไฟลอยางมีระบบ โดยใชเวลาประมาณ 20 นาที 
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6.5 หลังจากท่ีนักเรียนไดเรียนรูเนื้อหาในสื่อเรียบรอยแลว ใหนักเรียนทำ แบบทดสอบหลังเรียนจำนวน 

10 ขอ คะแนนเต็ม 10 คะแนน ใชเวลาในการทำ 10 นาที 

6.6 หลังจากที่นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จเรียบรอยแลวจึงใหนักเรียนทำแบบประเมินความ

พึงพอใจท่ีมีตอสื่อการตูนแอนิเมชัน เร่ืองการจัดการไฟลอยางมีระบบ 

6.7 ทำการเก็บรวบรวมขอมูล ทำการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหหาคาความแตกตางของคาเฉลี่ยของ

คะแนนท่ีไดจากการทำแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสถิติ t-test แบบ Dependent 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 
 ในสวนของสื่อแอนิเมชัน รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ มีตัวอยาง
ผลการพัฒนาดังนี้ 

 

ภาพที่ 2 แสดงการเปดฉากของสื่อแอนิเมชัน เรื่อง การจัดการไฟลอยางมีระบบ 

 

 
 

ภาพที่ 3 แสดงจุดประสงคการเรียนรู เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ 
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ภาพที่ 4 แนะนำตัวละคร 

 

ภาพที่ 4 แมอธิบายเกี่ยวกับเครื่องมือท่ีใชงานในโปรแกรม 

 
 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรูดวยสื่อแอนิเมชัน 
เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ปรากฏผล
ดังตารางท่ี 1 
ตารางที่ 1 ตารางแสดงผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการจัดการเรียนรู 

ผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียน 

จำนวน 

(n) 

คะแนนเต็ม คาเฉลี่ย (�̅�𝑥) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D) 

t Sig. 

กอนเรียน 30 10 3.73 1.50 14.00** .000 

หลังเรียน 30 10 7.47 1.38 

 

จากตารางที่ 1 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่จัดการเรียนรูดวยสื่อ
การตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี(วิทยาการคำนวณ) หลังการจัดการเรียนรูสูงกวา
กอนจัดการเรียนรูอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ 

รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2 ปรากฏผลดังตารางท่ี 2 
ตารางที่ 2 ตารางแสดงผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการตูนแอนิเมชัน 

รายการประเมิน คาเฉลี่ย 

(�̅�𝑥) 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 

แปลความ 

1.การใชสีสันท่ีเหมาะสม และสวยงาม 4.16 0.791 มาก 

2. การนำเสนอมีรูปแบบท่ีนาสนใจ 4.27 0.828 มากท่ีสุด 

3. เสียงดังฟงชัด 4.33 0.922 มากท่ีสุด 

4. เสียงบรรยายประกอบเนื้อหานาสนใจ 4.33 0.922 มากท่ีสุด 

5. ดนตรีประกอบเหมาะสมกับผูใช 4.40 0.932 มากท่ีสุด 

6. รูปภาพประกอบคมชัด สวยงามนาสนใจ 

7. สื่อไมสะดุดในขณะใชงาน 

8. เขาใจเนื้อหาไดงาย 

9. ความเหมาะสมของเนื้อหากับผูใช 

10. เนื้อหาเหมาะสมกับทุกเพศ 

11. เนื้อหาถูกตอง และชัดเจน 

12. มีระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

4.37 

4.23 

4.53 

4.47 

4.50 

4.40 

4.40 

0.999 

0.817 

0.629 

0.730 

0.572 

0.770 

0.814 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

รวม 4.73 0.811 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 2 แบบสอบถามความพึงพอใจตอสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาขอที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ เขาใจเนื้อหาไดงาย อยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.53) รองลงมา คือ เนื้อหาเหมาะสมกับทุกเพศ อยูในระดับมาก

ที่สุด (�̅�𝑥 = 4.50) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดไดแก การใชสีสันที่เหมาะสม และสวยงาม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.16) 
ตามลำดับ 
 
อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยการพัฒนาสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื ่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี 
(วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช มีผลการวิจัยดังนี้ การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลัง
เรียนของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการ
คำนวณ) สำหรับนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปที ่ 2 จำนวน 30 คน ซึ ่งสอดคลองกับวัตถุประสงคขอที ่ 2 ผลการ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยาง
มีระบบ (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อการตูน
แอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 2 หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกวากอนกอนเรียน (�̅�𝑥 = 7.47) โดยมีคา t = 14.00 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 เปนไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว ซ่ึงสอดคลอง กับงานวิจัยของ อมีนา ฉายสุวรรณและชุมพล จันทรฉลอง (2559) ได 
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ศึกษาวิจัยการพัฒนาการตูนแอนิเมชันเรื่องพี่นองออมเงิน ผลการวิจัยพบวาผลการประเมินคุณภาพการตูนแอนิเมชัน 

เรื่องพี่นองออมเงิน ที่ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ในดานเนื้อหาของการตูน มีคุณภาพอยูในระดับดี (�̅�𝑥= 4.44, S.D. = 

0.57) ดานภาพและเสียง มีคุณภาพอยูในระดับดี (�̅�𝑥= 4.15, S.D. =0.71) และดานเทคนิค มีคุณภาพอยูในระดับดี 

(�̅�𝑥= 4.40, S.D. = 0.77) รวมคุณภาพทั้ง 3 ดานมีคาเฉลี่ยรวมเปน 4.33 ซึ่งระดับคุณภาพอยูในระดับดี (�̅�𝑥= 4.33, 
S.D. = 0.69) ผลการประเมินความความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอการตูนแอนิเมชัน เรื่องพี่นองออมเงิน มีระดับ

ความพึงพอใจรวมทั้ง 3 ดานอยูในระดับดี (�̅�𝑥= 4.26, S.D. = 0.64)และควรมีการพัฒนาสื่อแอนิเมชันในเรื่องอื่น ๆ 
ตอไป 

ผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลจากการสำรวจความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการ

ไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ตำบลในเมือง อำเภอ

เมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัยขอที่ 3 พบวาความพึงพอใจของ

นักเรียนที่เรียนดวยสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ย (�̅�𝑥 = 4.73, S.D. =0.886) สอดคลองกับ

งานวิจัยของจัตุรงค ไชยปน ภัทรณัฐสุดา จารุธีรพันธุและชรินทรญา หวังวัชรกุล (2560) ไดศึกษาวิจัยการพัฒนาการตูน

แอนิเมชัน 3 มิติ เรื่อง อุปกรณคอมพิวเตอรและวิธีการแกปญหาเบื้องตน ผลการศึกษาพบวา 1) การตูนแอนิเมชัน 3 

มิติ ประกอบดวยเนื้อหาหลักที่สำคัญ คือ การแนะนำอุปกรณคอมพิวเตอรและวิธีการแกปญหาเบื้องตน มีความยาว

ประมาณ 10-12 นาที 2) ผลการศึกษาความพึงพอใจ พบวา ผู ชมใหความสนใจดานการนำไปใชเปนอันดับแรก 

รองลงมาเปน ดานการออกแบบตัวละคร/ฉาก/เสียง ดานการใชสีและดานเนื้อหา/ระยะเวลาเปนลำดับสุดทาย สวน

ความพึงพอใจภาพรวมอยูในระดับมาก 

 นอกจากนี้การวิจัยพบวา การใชสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบรายวิชาเทคโนโลยี
(วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดเสมาเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ทำใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน และมีการกระตุนดวยสื่อการตูน
แอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ มีท้ังภาพและเสียงประกอบการเรียนการสอน ทำใหนักเรียนรูสึกชอบ สนุก
ในการเรียน ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงขึ้น สรุปไดวาสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมี
ระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีประสิทธิภาพจะเปนสื่อการเรียนรู 
ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนการสอนโดยใชสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่อง
การจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี (วิทยาการคำนวณ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อยูในระดับ
มากท่ีสุด 

 
ขอเสนอแนะ 

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 
(1) ครูควรแนะนำใหนักเรียนนำสื่อการตูนแอนิเมชัน เรื่องการจัดการไฟลอยางมีระบบ รายวิชาเทคโนโลยี 

(วิทยาการคำนวณ)สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไปใชในการเรียนดวยตนเองอยางอิสระทั้งในและนอกเวลา
เรียนตามความพรอมความ สนใจ และสามารถนำไปใชในการจัดการเรียนการสอนใหกับผูท่ีสนใจได 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
(1) ในโอกาสตอไปผูวิจัยควรศึกษาเพ่ิมเติมโดยเพ่ิมกลุมตัวอยางเปนสองกลุม อิสระตอกันเพ่ือเปรียบเทียบ

ความแตกตางระหวางกลุมทดลองกับกลุมควบคุมท่ีลักษณะคลายคลึงกัน 
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(2) ในการพัฒนาบทเรียนแอนิเมชัน ควรเพ่ิมลูกเลน เทคนิควิธีการนำสนอเนื้อหาท่ีหลากหลาย สวยงาม 
นาสนใจ เพ่ือสรางแรงจงูใจในการเรียนของผูเรียน และควรมีกิจกรรมหรือเกมมาชวยในการเรียนการสอนเพ่ือใหผูเรียน
รูสึกสนุกและไดผอนคลายจากการเรียน สงผลใหเกิดการเรียนรูท่ีมากย่ิงขึ้น 
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