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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์ 1) เพือ่ พัฒนาบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย รายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลม และ
3) เพือ่ หาความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียร่วมกับการจัดการเรียน
รู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัด
จินดาราม จ�ำนวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการสอน บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียด้านเนือ้ หาและด้านเทคนิคและวิธกี ารและแบบประเมิน
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test dependent
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย ประกอบด้วยเนื้อหา จ�ำนวน 3 บท คือ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียมีคุณภาพด้านเนื้อหาและคุณภาพด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ในระดับดีมาก
บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 87.44/86.11 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 2) คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตูน
มัลติมีเดียและการเรียนด้วยเทคนิคโต๊ะกลมอยู่ในระดับมากที่สุด
ค�ำส�ำคัญ: บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย, เทคนิคโต๊ะกลม, ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
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ABSTRACT
The purposes of this research were 1) to develop the multimedia cartoon lesson on
occupation and technology subjects based on the efficiency criteria 80/80, 2) to compare
the learning achievement of the student before and after studied with the multimedia
cartoon lesson cooperated with round table technique, and 3) to find the satisfaction
of the students on studied with the multimedia cartoon lesson cooperated with round
table technique. The sample group of this research was 30 students in grade 3 students
of Wat Chindaram School by the simple random sampling of the classroom unit-based
sampling. The research tools consisted of the lesson plan, multimedia cartoon lesson,
achievement test, cartoon lesson’s quality evaluation form in content and technical
and methodology, and students’ satisfaction questionnaire. Mean, percentage, standard
deviation, and dependent t-test used in this research.
The research findings showed that 1) the multimedia cartoon lesson included 3
chapters; basic computer equipment, computer maintenance, and information technology
benefits. The multimedia cartoon lesson had a quality of content and technique and
methodology at the highest level. The effectiveness of the multimedia cartoon lesson
was 87.44/86.11 which higher than the criteria 80/80, 2) the average of a post-test score
was higher than pre-test score at a significance level of .05, and 3) the student satisfied
with the multimedia cartoon lesson and studied with round table technique was at the
highest level.
Keywords: Multimedia Cartoon Lesson, Round Table Technique, Learning
Achievement
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ความเป็นมาและความส�ำคัญของปัญหา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 24 ได้ก�ำหนดให้ผู้สอนจัดกิจกรรม
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท�ำได้ คิดเป็น จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม
สือ่ การเรียน และอ�ำนวยความสะดวกเพือ่ ให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูแ้ ละมีความรอบรู้ จัดการเรียนรูใ้ ห้เกิดขึ้น
ได้ทุกเวลาทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542)
สือ่ การเรียนเป็นปัจจัยส�ำคัญทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุนให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรู้ สนใจทีจ่ ะเรียนรู้
บทเรียนการ์ตูนเป็นสื่อมัลติมีเดียที่จะท�ำให้นักเรียนเกิดความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน ผ่อนคลาย
ความเครียด ท�ำให้เกิดความสนุกสนานในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนยังท�ำให้นกั เรียนอ่านได้งา่ ยขึน้
ซึ่งจะสามารถส่งผลให้ผลการเรียนของผู้เรียนสูงขึ้น (บุษบา ชูค�ำ, 2550; หนึ่งฤทัย ชูแก้ว, 2556)
การจัดการเรียนรูแ้ บบร่วมมือ (cooperative learning) เป็นการเรียนการสอนทีแ่ บ่งผูเ้ รียนออก
เป็นกลุม่ ย่อย ๆ ในแต่ละกลุม่ ประกอบด้วยสมาชิกทีม่ คี วามสามารถแตกต่างกัน กลุม่ ละประมาณ 2-6 คน
ส่งเสริมให้ท�ำงานร่วมกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน ช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้ตนเองและสมาชิก
ในกลุ่มประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ (ธนิตย์ สุวรรณเจริญ, 2558) เทคนิคโต๊ะกลม หรือ
เทคนิคอัศวินโต๊ะกลม (round table) เป็นการเรียนการสอนแบบร่วมมือ โดยให้นกั เรียนแต่ละคนในกลุม่
บันทึกข้อมูลลงในตาราง ใช้ 1 ชุด ต่อ 1 กลุ่ม นักเรียนทุกคนจะหมุนเวียนเขียนข้อมูลในตารางเดียวกัน
เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้สมบูรณ์ จากคนที่ 1-2-3-4 คนละ 1 ข้อมูลแล้ววนกลับไปยังคนที่ 1-2-3-4 อีก
ท�ำเช่นนี้ไปเรื่อย ๆ (ชาตรี เกิดธรรม, ม.ป.ป.)
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่ถูกน�ำมาใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ เช่น น�ำมาใช้ใน
การน�ำเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน วิดโี อการสอน เพือ่ ให้นกั เรียนศึกษาเนือ้ หาหรือทบทวนเนือ้ หา
ทีไ่ ด้เรียนไปแล้ว ใช้ในการท�ำแบบทดสอบ ใช้ในการท�ำชิน้ งาน ท�ำรายงาน ใช้ในการติดต่อสือ่ สารระหว่าง
ผูเ้ รียนหรือผูเ้ รียนกับผูส้ อน ผูเ้ รียนจึงควรทีจ่ ะรูจ้ กั วิธกี ารใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตา่ ง ๆ
และสามารถดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้อย่างถูกวิธี ซึ่งการสอนให้ผู้เรียนรู้จักอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และรู้ถึงประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศโดยใช้วิธีการบรรยาย
อธิบายให้ผู้เรียนฟัง หรือจดตามค�ำอธิบาย ท�ำให้ผู้เรียนขาดความสนใจ ขาดแรงจูงใจในการเรียน และ
ไม่สามารถทบทวนเนือ้ หาทีไ่ ด้เรียนไปแล้ว ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะพัฒนาบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย 2 มิติ
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้ตัวการ์ตูนเป็นตัวด�ำเนินเรื่องและให้ความรู้แก่ผู้เรียน และผู้วิจัย
ได้น�ำเทคนิคโต๊ะกลมซึ่งเป็นการเรียนรู้แบบร่วมมือมาใช้ในงานวิจัยนี้ โดยมุ่งหวังที่จะกระตุ้นให้ผู้เรียน
เกิดความตื่นตัวในการเรียน มีความต้องการที่จะเรียนรู้ และได้รับความรู้ซึ่งจะท�ำให้ผู้เรียนมีคุณภาพตรง
ตามสาระการเรียนรูแ้ กนกลาง สาระที่ 3 เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ในเรือ่ ง วิธดี แู ลและรักษา
อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวชีว้ ดั ที่ 2 บอกวิธดี แู ลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ (กระทรวง
ศึกษาธิการ, ม.ป.ป.)
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน
มัลติมีเดียรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลม
3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียรายวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีและการเรียนด้วยเทคนิคโต๊ะกลม

สมมติฐานการวิจัย
1. บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. คะแนนเฉลีย่ หลังเรียนของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียวิชาการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลมสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีและการ
เรียนด้วยเทคนิคโต๊ะกลมอยู่ในระดับมาก

ขอบเขตการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1) ประชากร คือ นักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจินดาราม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 2 ห้องเรียน จ�ำนวน 60 คน
2) กลุม่ ตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัดจินดาราม ภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จ�ำนวน 1 ห้องเรียน จ�ำนวน 30 คน ได้มาด้วยวิธกี ารสุม่ ตัวอย่างอย่างง่ายโดยใช้หอ้ งเรียน
เป็นหน่วยในการสุม่
2. เนื้อหา
บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียประกอบด้วยเนื้อหา จ�ำนวน 3 บท คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์
เบื้องต้น การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
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เครื่องมือการวิจัย
1) แผนการสอนตามเทคนิคโต๊ะกลม
2) ใบงาน และ ค�ำถามที่ใช้ในการเรียนแบบเทคนิคโต๊ะกลม
3) บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
4) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
6) แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
7) แบบประเมินส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเนื้อหา
8) แบบประเมินส�ำหรับผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและวิธีการ

วิธีด�ำเนินการวิจัย
การด�ำเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ระยะ ดังนี้
1. ระยะที่ 1 พัฒนาบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียและเครือ่ งมือ ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการพัฒนาบทเรียน
การ์ตูนมัลติมีเดียและเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้
		1) ขั้นการวิเคราะห์ (analysis phase) ผู้วิจัยศึกษาจุดมุ่งหมายของกลุ่มสาระการงาน
อาชีพและเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551
เพื่อก�ำหนดวัตถุประสงค์ วิเคราะห์ สังเคราะห์เนื้อหาที่จะสอนจากเอกสารและต�ำราต่าง ๆ ศึกษาการ
จัดการเรียนรู้แบบเทคนิคโต๊ะกลม บทเรียนการ์ตูน และโปรแกรมที่ใช้สร้างการ์ตูนแอนิเมชัน โปรแกรม
ตัดต่อวิดีโอ
		2) ขั้นการออกแบบ (design phase) ผู้วิจัยน�ำข้อมูลที่ได้จากขั้นที่ 1 มาใช้ในการเขียน
แผนการสอนออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนตามเทคนิคโต๊ะกลม ออกแบบประเมินบทเรียนการ์ตูน
มัลติมเี ดียด้านเนือ้ หาและด้านเทคนิคและวิธกี าร ออกแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รียน และออกแบบ
บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียโดยก�ำหนดตัวละคร ดังตัวอย่างในภาพที่ 1 - 3 ก�ำหนดสถานที่ของแต่ละ
เหตุการณ์ และสร้างบท ดังตัวอย่างในภาพที่ 4 - 7

ภาพที่ 1 พีม่ านะ พีช่ ายสุดกวน ภาพที่ 2 น้องมานี น้องสาวสุดป่วน ภาพที่ 3 คุณครูปอ๊ ป คุณครูสดุ สวย
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ภาพที่ 4 พี่มานะชอบเล่นเกม

ภาพที่ 5 พี่มานะเล่นเกมทั้งวันทั้งคืน

ภาพที่ 6 พีม่ านะชอบทิง้ อาหารไว้บนโต๊ะคอมพิวเตอร์ ภาพที่ 7 พีม่ านะเผลอหลับโดยไม่ปดิ คอมพิวเตอร์
3) ขั้นการพัฒนา (development phase) ผู้วิจัยสร้างแผนการสอน ใบงานแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและหลังเรียนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรูท้ ตี่ งั้ ไว้ ได้แบบทดสอบเป็นแบบเลือกตอบ
4 ตัวเลือก จ�ำนวน 45 ข้อ ผู้วิจัยน�ำแผนการสอน ใบงาน และแบบทดสอบให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จ�ำนวน 3 ท่าน ซึ่งเป็นอาจารย์ในกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดจินดาราม ประเมิน
เพือ่ หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ จากผลการประเมิน พบว่า ค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค�ำถามกับวัตถุประสงค์ทไี่ ด้มคี า่ เท่ากับ 0.67 – 1.00 สามารถน�ำไปใช้ได้ 41 ข้อ และ
ผู้วิจัยได้น�ำแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชา
อุปถัมภ์) จ�ำนวน 66 คน เพื่อค�ำนวณหาค่าความยากง่าย ค่าอ�ำนาจจ�ำแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบ
ทดสอบ ผลของการทดสอบ ได้แบบทดสอบที่มีค่าความยากง่ายอยู่ในระหว่าง 0.28 – 0.79 ค่าอ�ำนาจ
จ�ำแนกอยู่ในระหว่าง 0.24 – 0.76 และค่าความเชื่อมั่นโดยการหาค่า KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน
(Kuder Richardson Reliability) มีคา่ เท่ากับ 0.76 ได้แบบทดสอบทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้ จ�ำนวน 30 ข้อ
และสร้างบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย โดยสร้างฉาก สร้างตัวการ์ตูน สร้างการเคลื่อนไหว ด้วยโปรแกรม
Adobe Flash ดังภาพที่ 8 - 11 ใส่เสียงตัวการ์ตูน เสียงเพลง ตัดต่อภาพและเสียง ด้วยโปรแกรม
Camtasia

ภาพที่ 8 พี่มานะชอบเล่นเกมคอมพิวเตอร์
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ภาพที่ 9 พี่มานะเล่นเกมโดยไม่พักผ่อน

ภาพที่ 10 พี่มานะชอบกินอาหารบนโต๊ะคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 11 พี่มานะเผลอหลับที่โต๊ะคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้ปิดเครื่องคอมพิวเตอร์
4) ขัน้ การน�ำไปใช้ (implementation phase) ในขัน้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ทดลองใช้บทเรียนการ์ตนู
มัลติมเี ดียด้วยตัวผูว้ จิ ยั เพือ่ ทดสอบความถูกต้องของภาพและเสียง และได้นำ� บทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียไปให้
อาจารย์ทปี่ รึกษาการท�ำวิจยั ตรวจสอบความถูกต้อง จากนัน้ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อแนะน�ำ
5) ขัน้ การประเมินผล (evaluation phase) ผูว้ จิ ยั น�ำแผนการสอน บทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย
ทีไ่ ด้จดั ท�ำไว้ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หา จ�ำนวน 3 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หา ผลการประเมินอยูใ่ น
ระดับดีมาก และน�ำบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคและวิธกี าร ซึง่ เป็นอาจารย์ในกลุม่
สาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนวัดจินดาราม จ�ำนวน 3 ท่าน และ อาจารย์ในสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จ�ำนวน 4 ท่าน ประเมินคุณภาพด้านเทคนิคและวิธกี าร
ของบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย ผลการประเมินอยูใ่ นระดับดีมาก
2. ระยะที่ 2 การเก็บรวบรวมข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ จิ ยั ใช้แบบแผนการทดลองแบบ one
group pretest posttest design โดยแบ่งนักเรียนออกเป็นกลุม่ ตามความสมัครใจ จากนัน้ ให้นกั เรียนท�ำ
แบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนือ้ หาจากบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียทีไ่ ด้จดั ท�ำไว้ และท�ำกิจกรรมการเรียนรู้
ตามเทคนิคโต๊ะกลมด้วยการตอบค�ำถามในใบงาน โดยสมาชิกคนที่ 1 เขียนค�ำตอบของค�ำถามข้อที่ 1 แล้ว
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ส่งต่อให้สมาชิกคนที่ 2 จากนั้นสมาชิกคนที่ 2 อ่านค�ำตอบของสมาชิกคนที่ 1 แล้วเขียนค�ำตอบเพิ่มเติม
และส่งต่อให้สมาชิกคนต่อไป ท�ำแบบนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ จนครบทุกคน และตอบครบทุกค�ำถาม เมือ่ เรียนเนือ้ หา
ครบทั้ง 3 บท ให้นักเรียนท�ำแบบทดสอบหลังเรียนและท�ำแบบสอบถามความพึงพอใจ

ผลการวิจัย
1. เนื้อหาของบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
		1) ผลการพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบ
ด้วยเนื้อหา จ�ำนวน 3 บท คือ 1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2) การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
และ3) ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ตัวอย่างบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียดังภาพที่ 12

ภาพที่ 12 บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
เมื่อพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียเสร็จเรียบร้อย ผู้วิจัยได้น�ำบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียไปให้
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ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการ ประเมินคุณภาพบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย ได้ผลการ
ประเมินดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียด้านเนือ้ หา และด้านเทคนิคและวิธกี าร
รายการ
ด้านเนื้อหา
ด้านเทคนิคและวิธีการ

x̄

SD
0.44
0.30

4.63
4.75

ความหมาย
ดีมาก
ดีมาก

จากตารางที่ 1 พบว่า บทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี มีคณ
ุ ภาพด้าน
เนือ้ หาโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.63 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.44 และด้าน
เทคนิคและวิธกี ารโดยรวมอยูใ่ นระดับดีมาก โดยมีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.75 ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.30
		2) ผลการหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย
ผูว้ จิ ยั ค�ำนวณหาค่าประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียโดยการค�ำนวณหาค่า E1/E2 ได้คา่
ประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียโดยการหาค่า E1/E2
รายการ
คะแนนเต็ม จ�ำนวนคน คะแนนรวม x̄ ค่าประสิทธิภาพ
คะแนนระหว่างเรียน (E1)
30
30
787
26.23
87.44
คะแนนทดสอบหลังเรียน (E2)
30
30
775
25.83
86.11
จากตารางที่ 2 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย พบว่า ผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย
คะแนนระหว่างเรียนเท่ากับ 26.23 คิดเป็นร้อยละ 87.44 และค่าเฉลี่ยคะแนนหลังเรียนเท่ากับ 25.83
คิดเป็นร้อยละ 86.11 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ที่ 80/80 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
สามารถน�ำไปใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน
มัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลม แสดงดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
x̄

การทดสอบ
จ�ำนวนคน คะแนนเต็ม
ทดสอบก่อนเรียน
30
30
ทดสอบหลังเรียน
30
30
* มีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

10.07
25.83
35
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1.80
1.46

tค�ำนวณ

tตาราง

43.30*
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จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า
คะแนนเฉลีย่ ก่อนเรียนเท่ากับ 10.07 และคะแนนเฉลีย่ หลังเรียนเท่ากับ 25.83 แสดงว่าผลสัมฤทธิท์ างการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ผูว้ จิ ยั ด�ำเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 ทีม่ ตี อ่ การเรียน
ด้วยบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียร่วมกับการจัดการเรียนรูด้ ว้ ยเทคนิคโต๊ะกลม หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้
เสร็จสิ้น จากนั้นน�ำผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยค่าสถิติพื้นฐานเทียบกับเกณฑ์และสรุปผล แสดงดัง
ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
ผลการ
สอบถาม

รายการประเมิน

x̄

SD
0.47
0.48
0.49
0.50
0.49
0.50
0.43
0.41

ระดับความ
พึงพอใจ

มากที่สุด
1. นักเรียนพอใจในความสวยงามของตัวละคร
4.70
มากที่สุด
2. นักเรียนพอใจในความสวยงามของฉาก
4.67
มากที่สุด
3. นักเรียนพอใจในสีสันและแสงในบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
4.63
มากที่สุด
4. นักเรียนพอใจในเสียงของตัวละคร
4.57
มากที่สุด
5. นักเรียนพอใจในภาพประกอบเนื้อหาของบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
4.63
มากที่สุด
6. นักเรียนพอใจในการด�ำเนินเรื่องของบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
4.57
มากที่สุด
7. นักเรียนพอใจและสนุกที่ได้เรียนกับบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
4.77
มากที่สุด
8. นักเรียนพอใจและสนุกที่ได้เรียนตามวิธีการสอนแบบนี้
4.80
(เทคนิคโต๊ะกลม)
9. นักเรียนพอใจกับประโยชน์ที่ได้รับจากบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย
4.70 0.47 มากที่สุด
10. นักเรียนพอใจที่บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น 4.80 0.41 มากที่สุด
โดยรวม
4.68 0.20 มากที่สุด
จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียร่วมกับการจัดการเรียน
รู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลมมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (x̄ = 4.68, SD = 0.20) เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดมีจ�ำนวน 2 ข้อ คือ นักเรียนพอใจและสนุกที่ได้เรียนตามวิธี
การสอนแบบนี้ (เทคนิคโต๊ะกลม) และ นักเรียนพอใจที่บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียช่วยให้เข้าใจเนื้อหาได้
ง่ายขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.80
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สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ประกอบด้วยเนือ้ หา จ�ำนวน 3 บท
คือ 1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2) การดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ3) ประโยชน์ทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียมีคุณภาพด้านเนื้อหา และด้านเทคนิคและวิธีการอยู่ใน
ระดับดีมาก มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 87.44/86.11 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก�ำหนดไว้
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนด้วยบทเรียนการ์ตูน
มัลติมเี ดียร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้ บบเทคนิคโต๊ะกลมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจทีไ่ ด้เรียนด้วยบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียร่วมกับการจัดการเรียนรูแ้ บบ
เทคนิคโต๊ะกลมอยู่ในระดับมากที่สุด

อภิปรายผล
1. ผลการพัฒนาบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ได้บทเรียนการ์ตนู
มัลติมเี ดียทีป่ ระกอบด้วยเนือ้ หา จ�ำนวน 3 บท คือ 1) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น 2) การดูแลรักษา
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ 3) ประโยชน์ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียมีคณ
ุ ภาพด้าน
เนือ้ หา และด้านเทคนิคและวิธกี ารอยูใ่ นระดับดีมาก เนือ่ งจากการจัดท�ำบทเรียนการ์ตนู ได้มกี ารก�ำหนด
วัตถุประสงค์และเนือ้ หาทีจ่ ะสอนโดยการศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน พ.ศ. 2551
มีการออกแบบตัวการ์ตนู วางโครงเรือ่ งให้เข้าใจง่ายและน�ำแผนการสอนไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หาตรวจ
สอบ สอดคล้องกับ อรพรรณ อ�ำนวยศิลป์ (2556) ท�ำงานวิจยั เรือ่ งการพัฒนาการ์ตนู แอนิเมชัน 2 มิตเิ รือ่ ง
คุณธรรมพืน้ ฐาน 8 ประการให้แก่เด็กและเยาวชน กรณีศกึ ษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรวี ง)
พบว่า คุณภาพด้านเนือ้ หา และด้านเทคนิคการผลิตสือ่ มีคา่ เฉลีย่ อยูใ่ นระดับดีมาก เนือ่ งจากมีการวิเคราะห์
เนือ้ หาโดยการเขียนแผนภูมหิ วั เรือ่ งสัมพันธ์ จัดท�ำสตอรีบ่ อร์ด น�ำไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญตรวจสอบความถูกต้อง
ความสมบูรณ์ของเนือ้ หาและความถูกต้องของภาษาทีใ่ ช้กอ่ นการพัฒนาการ์ตนู
2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดียวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบ
ว่า มีคา่ ประสิทธิภาพ 87.44/86.11 สูงกว่าเกณฑ์ทกี่ ำ� หนดไว้ 80/80 เนือ่ งมาจากการพัฒนาบทเรียนการ์ตนู
มัลติมเี ดียได้มกี ารพัฒนาอย่างมีระบบ สอดคล้องกับงานวิจยั ของพลอยปภัส สมบูรณ์ และ มนัสนิต ใจดี
(2560) เรือ่ ง การจัดการเรียนการสอนนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน
ร่วมกับเทคนิค TGT ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมีคา่
ประสิทธิภาพ 82.33/82.00 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ทีก่ ำ� หนดไว้ เนือ่ งจากได้พฒ
ั นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ย
สอนตามหลักการของ ADDIE ซึง่ มีขนั้ ตอนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นอกจากนีบ้ ทเรียนการ์ตนู มัลติมเี ดีย
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีได้ผา่ นการตรวจสอบด้านเนือ้ หาจากผูเ้ ชีย่ วชาญทีเ่ ป็นผูส้ อนวิชาการงาน
อาชีพและเทคโนโลยีในระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 3 และผ่านการตรวจสอบด้านเทคนิคและวิธกี ารจัดท�ำจาก
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ผูเ้ ชีย่ วชาญทีอ่ ยูใ่ นสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึ ษา และอาจารย์สอนวิชาคอมพิวเตอร์
3. ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 เนือ่ งจาก
1) ผูว้ จิ ยั ใช้ตวั การ์ตนู ทีเ่ ป็นเด็กอยูใ่ นวัยเดียวกันกับนักเรียนเป็นตัวด�ำเนินเรือ่ ง ตัวการ์ตนู มีสสี นั สวยงาม เร้า
ความสนใจของนักเรียน ท�ำให้นกั เรียนเรียนอย่างใจจดจ่อ จึงจ�ำเนือ้ หาทีเ่ รียนได้ สอดคล้องกับหนึง่ ฤทัย ชู
แก้ว (2556) ท�ำงานวิจยั เรือ่ ง ผลของการจัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนการ์ตนู ร่วมกับเทคนิคการเรียนรูแ้ บบ
STAD เรือ่ งคูอ่ นั ดับและกราฟ ทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนคณิตศาสตร์และความพึงพอใจในการเรียนของ
นักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั ส�ำคัญทาง
สถิตทิ รี่ ะดับ .01 เนือ่ งจากได้นำ� ข้อดีของบทเรียนการ์ตนู มาเป็นองค์ประกอบในการสร้างบทเรียนทีม่ สี สี นั
สวยงาม เร้าความสนใจของนักเรียน และ สอดคล้องกับศิโรรัตน์ ศรีนนุ่ (ม.ป.ป.) ทีท่ ำ� วิจยั เรือ่ ง ผลการ
จัดการเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนการ์ตนู เรือ่ ง การให้เหตุผลทีม่ ตี อ่ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนและความพึงพอใจใน
การเรียนของนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพุทธจักรวิทยา พบว่า การใช้บทเรียนการ์ตนู ช่วยให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ อย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และมีพฒ
ั นาการทางการเรียน
รูท้ ดี่ ี และบทเรียนการ์ตนู ช่วยส่งเสริมให้ผเู้ รียนรูจ้ กั แสวงหาความรูด้ ว้ ยตัวเองนอกชัน้ เรียน และ 2) การน�ำ
เทคนิคโต๊ะกลมเข้ามาใช้ในงานวิจยั นีท้ ำ� ให้นกั เรียนได้ทบทวนความรู้ มีโอกาสในการคิดด้วยตนเองและได้รว่ ม
กันหาค�ำตอบ จึงท�ำให้นกั เรียนมีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนสูงขึน้ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมจิต หนูพชิ ยั
(2551) เรือ่ ง ผลการใช้วธิ สี อนตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึมร่วมกับเทคนิคการอภิปรายกลุม่ แบบโต๊ะกลมต่อ
ทักษะกระบวนการแก้ปญ
ั หาทางคณิตศาสตร์และความพึงพอใจของนักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า
การสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวสิ ซึมร่วมกับเทคนิคการอภิปรายกลุม่ แบบโต๊ะกลมเป็นการสอนทีเ่ น้นให้ผู้
เรียนได้สร้างองค์ความรูร้ ว่ มกันและร่วมกันเสนอแนวคิดในการช่วยกันแก้ปญ
ั หา ท�ำให้นกั เรียนได้มโี อกาสใน
การคิด ปฏิบตั ดิ ว้ ยตนเอง ส่งผลให้นกั เรียนเกิดการเรียนรูไ้ ด้ดี
4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนการ์ตนู และการเรียนด้วยเทคนิคโต๊ะกลมอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
เนือ่ งมาจาก 1) บทเรียนมัลติมเี ดียทีน่ ำ� เสนอด้วยตัวการ์ตนู ซึง่ เป็นสิง่ ทีอ่ ยูใ่ นความสนใจของนักเรียนและตรง
กับวัยของนักเรียน การด�ำเนินเรือ่ งไม่สลับซับซ้อน ใช้ภาษาทีง่ า่ ยต่อการเข้าใจ สอดคล้องกับ ดาวรถา วีระ
พันธ์ และ ณัฐวดี อนุพงศ์ (2560) ท�ำงานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาสือ่ การเรียนรูก้ าร์ตนู มัลติมเี ดีย 2 มิติ เรือ่ ง
อยูอ่ ย่างพอเพียง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต พบว่า ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจาก การ์ตนู
แอนิเมชันทีน่ ำ� เสนอสามารถเข้าใจได้งา่ ยมีการล�ำดับเรือ่ งได้นา่ สนใจ สนุกสนาน เพลิดเพลิน และสอดคล้อง
กับ จัตรุ งค์ ไชยปัน, ภัทร์ณฐั สุดา จารุธรี พันธุ,์ และ ชรินทร์ญา หวังวัชรกุล (2560) ท�ำงานวิจยั เรือ่ ง การ
พัฒนาการ์ตนู แอนิเมชัน 3 มิติ เรือ่ ง อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และวิธกี ารแก้ปญ
ั หาเบือ้ งต้น พบว่า ผูเ้ รียนมี
ั นาเนือ้ หาของการ์ตนู ให้มคี วามเข้าใจ
ความพึงพอใจด้านเนือ้ หาและเวลาอยูใ่ นระดับมาก เนือ่ งจากผูว้ จิ ยั ได้พฒ
ง่าย ไม่ซบั ซ้อน สามารถน�ำไปปรับใช้ได้จริง มีความน่าสนใจเพราะได้เห็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในรูปแบบ 3
มิติ และระยะเวลามีความยาวทีเ่ หมาะสมเพือ่ ให้ผชู้ มไม่เบือ่ และ 2) การเรียนด้วยเทคนิคโต๊ะกลมเป็นการ
เรียนรูแ้ บบร่วมมือนักเรียนมีความสุขทีไ่ ด้ชว่ ยเหลือกันเพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายของกลุม่ นักเรียนจึงมีความพึง
พอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ สมจิต หนูพชิ ยั (2551) พบว่า การแบ่งกลุม่ ในการจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการเปิดโอกาสให้นกั เรียนได้รว่ มกิจกรรมกลุม่ ได้แลกเปลีย่ นความคิดเห็น ร่วมกัน
อภิปราย ซึง่ เป็นการสร้างบรรยากาศทีเ่ ป็นกันเอง ส่งผลให้นกั เรียนได้เรียนรูอ้ ย่างมีความสุข จึงส่งผลให้
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนมากขึน้

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1) ก่อนเริ่มเรียนครูควรแนะน�ำนักเรียนเกี่ยวกับ วิธีการใช้บทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดีย และวิธี
การเรียนด้วยเทคนิคโต๊ะกลม
2) การจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลม ครูควรเป็นผู้สนับสนุน ส่งเสริม กระตุ้นให้
นักเรียนคิด และเขียนค�ำตอบในใบงานที่ได้จัดท�ำไว้
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการท�ำวิจัยครั้งต่อไป
1) ควรมีการพัฒนาบทเรียนการ์ตูนมัลติมีเดียเป็นการ์ตูน 3 มิติ เพื่อให้บทเรียนมีความ
สวยงาม น่าสนใจ และเห็นภาพอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
2) ควรศึกษาผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคโต๊ะกลมที่มีต่อทักษะอื่น ๆ ของนักเรียน
เช่น ทักษะการให้เหตุผล ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเขียน
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