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บทคัดย่อ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาและพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
คำ�สำ�คัญ: การใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า; จิตวิทยาการศึกษา; ครูช่าง
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง (2) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพ
ของสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า (3) เพื่อประเมินผลการเรียนรู้และ
ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้าเพื่อส่งเสริม
ความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ประกอบด้วย (1) แบบสำ�รวจความต้องการ
สือ่ การสอนโมชันกราฟิกฯ (2) สือ่ การสอนโมชันกราฟิกฯ (3) แบบประเมินคุณภาพของสือ่ การสอนโมชันกราฟิกฯ
(4) แบบประเมินผลการเรียนรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างทีเ่ รียนด้วยสือ่ การสอนโมชันกราฟิกฯ (5) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ สือ่ การสอนโมชันกราฟิกฯ กลุม่ ตัวอย่างจำ�นวน 44 คน ทีไ่ ด้จากการสุม่ อย่างง่าย สถิตทิ ใ่ี ช้
ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t test independent ผลการวิจยั พบว่า
กลุม่ ตัวอย่างมีความต้องการสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค ผังมโนทัศน์ลว่ งหน้าได้ในระดับมาก
(X= 4.26, SD = 0.59) ผลการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหามีคุณภาพระดับดีมาก (X=4.69, SD = 0.47)
และในด้านสื่อการนำ�เสนอมีคุณภาพระดับดี (X= 4.20, SD = 0.40) และมีความพึงพอใจต่อสื่อการสอน
โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค ผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษาสำ�หรับครูชา่ ง
อยู่ในระดับมาก (X= 4.21, SD = 0.71) และผลการเรียนรู้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
Abstract
This research has the objective as follows (1) to study the needs of Instructional
Media of Motion Graphics used along with Advance Organizer Technique to promote
the study of Educational Psychology for Fiet Undergraduate Students of the Faculty of
Industrial Education and Technology, King Mongkut’s University of Technology Thonburi,
(2) to develop and identify appropriate quality needed for the media, and (3) to evaluate
learning results and satisfaction toward the media.
Tools used include: (1) Survey forms questioning for the needs of Instructional
Media of Motion Graphics (2) Instructional Media of Motion Graphics (3) Quality assessment
forms for Instructional Media of Motion Graphics (4) Learning Evaluation forms for the sample
group who studies with Instructional Media of Motion Graphics (5) Satisfaction forms
of Instructional Media of Motion Graphics to be valued by the sample group (44 people
were selected from one classroom using a simple random sampling method - drawings).
The statistics used were mean, standard deviation and t test.
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The result can be concluded that the sample group shew the needs of Instructional
Media of Motion Graphics used along with Advance Organizer The sample group rated them
with “high score” (X̄= 4.26, SD = 0.59), and The evaluation done by content experts came
out “very good” (X̄= 4.69, SD = 0.47); the presentation media was scored “good” (X̄= 4.20,
SD = 0.40); and the level of satisfaction from the sample group was at a “high level”
(X̄= 4.21, SD = 0.71) and the mean scores after the study at a higher level than prior to
the study at the statistically significant level of .05.
Keywords: Advance Organizer Technique; psychological theories; fiet
บทนำ�

การศึกษาจิตวิทยาเป็นวิชาการเรียนรู้ที่ทุกคนต้องศึกษาแต่เนื่องจากเนื้อหาของจิตวิทยาการศึกษา
มีเยอะมากจนอาจทำ�ให้คนส่วนใหญ่เบื่อกับการหาความรู้แค่ในตำ�ราเท่านั้น ซึ่งทุกวันนี้เทคโนโลยีได้เข้ามา
มีบทบาทต่อชีวิตประจำ�วัน รวมไปถึงการใช้งานโซเชียลเน็ตเวิร์คในสังคม ประเทศไทยเริ่มมีอัตราการเติบโต
ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ ยูทูบ รวมทั้งการใช้งานสมาร์ทโฟนนั้นก็มีผลกระทบโดยตรง
ต่อการใช้งานที่มากขึ้นเนื่องจากในปัจจุบันพฤติกรรมของเด็กจนถึงผู้ใหญ่นั้น มักจะมีโทรศัพท์สมาร์ทโฟน
ที่พกพาในชีวิตประจำ�วัน รวมทั้งหลากหลายองค์กรทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก ก็เริ่มหันมาใช้
โซเชียลเน็ตเวิร์คเพื่อสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร รวมทั้งยังนำ�มาแบ่งปันกิจกรรมขององค์กร หรือหน่วยงาน
ผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คอย่างแพร่หลาย โดยที่ในขณะนี้เริ่มมีการปรับตัวมากยิ่งขึ้น และมีแนวโน้มว่าจะมีอัตรา
การเติบโตขยายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการใช้งานดังกล่าวนี้นอกจากจะลดต้นทุนในการโฆษณาแล้ว
ยังเป็นการช่วยสร้างการรับรู้ให้แก่สาธารณชนได้อย่างวงกว้าง (Kittipong Kansamroeng, 2561) ทำ�ให้
มีการประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนาโปรแกรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นการพัฒนาที่ไม่ได้เริ่มต้นจาก
จุดแรกแต่เป็นการพัฒนาที่นำ�เอาผลหรือจากสิ่งที่มีอยู่แล้วมาพัฒนาต่อและเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้น ผลจึงได้เป็น
นวัตกรรมชิ้นใหม่ออกมา เช่น การนำ�เอาไฟล์ Word มาเข้ากระบวนการด้วยโปรแกรมเพื่อเปลี่ยนรูปร่างใหม่
กลายเป็น สื่อโมชันกราฟิก
ปัจจุบันความต้องการในการพัฒนาสื่อการสอนมีมากขึ้น รวมถึงสื่อใหม่ในรูปแบบโมชันกราฟิกซึ่ง
ช่วยส่งเสริมความสามารถในการเรียนรูไ้ ด้ดยี ง่ิ ขึน้ เนือ่ งจากระบบการจัดการศึกษา มุง่ เน้นไปทีก่ ารจัดการศึกษา
ทางไกลและการศึกษาตามอัธยาศัยมากขึ้น สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน และการฝึกอบรมทางไกล
จึงมีบทบาทสำ�คัญต่อการพัฒนาบุคลากรซึง่ การสือ่ สารมีบทบาทต่อผลกระทบในสือ่ มัลติมเี ดียอย่างยิง่ โดยศึกษา
อิทธิพลของอินโฟกราฟิก และได้ผลิตสือ่ ออกมาเพือ่ ช่วยให้ความรูแ้ ก่ผเู้ รียนในการเรียนรูว้ ชิ าจิตวิทยาการศึกษา
ซึง่ เป็นวิชาทีม่ เี นือ้ หารายละเอียดจำ�นวนมาก การเรียนรูใ้ นการสรุปประเด็นแนวคิดต่าง ๆ จึงเป็นทักษะทีส่ �ำ คัญ
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ในการใช้ผงั มโนทัศน์ลว่ งหน้า ในการเรียนรูท้ างจิตวิทยาเพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา
เพิม่ มากขึน้ ผูว้ จิ ยั จึงมีความสนใจทีจ่ ะจัดทำ�สือ่ ในรูปแบบภาพเคลือ่ นไหว ใช้ภาพประกอบเชิงสัญลักษณ์ทก่ี ระชับ
เข้าใจง่าย โดยสื่ออินโฟกราฟิกจะมีผลต่อการรับข้อมูลทีซ่ บั ซ้อนให้เข้าใจง่าย รวดเร็วกว่าข้อมูลแบบตัวอักษร
อย่างเดียว โดยการศึกษาความต้องการและวิธใี นการเรียนรูว้ า่ สนใจสือ่ การสอนชนิดใด และได้เคยทดลองเรียน
กับสื่อชนิดนั้นหรือไม่ โดยพบว่าผู้เรียนค่อนข้างมีลักษณะตรงกันว่ามีความสนใจในสื่อเคลื่อนไหวมากกว่า
สื่อในรูปแบบตำ�รา หนังสือ หรือ PowerPoint โดยมีเหตุผลที่สำ�คัญว่า คลิปหรือกราฟิกที่มีความแปลก
สวยงามและสนุกสนาน สอดแทรกสาระสามารถเรียนรู้ได้ง่ายกว่า สามารถกระตุ้นให้อยากเรียนช่วยสร้าง
จินตนาการ ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ มีบทพูดสั้น ๆและไม่เบื่อ
ด้วยเหตุผลนี้ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะนำ�สื่อโมชันกราฟิกมาช่วยเพิ่มความเข้าใจในการเรียนการสอน
เพิม่ มากขึน้ เพราะสือ่ กราฟิกมีความเฉพาะเจาะจงในเรือ่ งของรูปแบบการนำ�เสนอทีใ่ ห้เข้าใจได้งา่ ย โดยจะใช้
ข้อมูลหรือความรูท้ ไ่ี ด้สรุปมาและนำ�มาอธิบายในรูปแบบของของกราฟิก ได้หลายรูปแบบ ได้แก่ เส้นลวดลายต่าง ๆ
ภาพสัญลักษณ์ กราฟแผนภูมิรูปแท่ง แผนภูมิรูปทรงกลม ผังไดอะแกรม แผนที่ ดูแล้วเข้าใจได้ง่าย สื่อสาร
ได้ในเวลารวดเร็วและชัดเจน สือ่ โมชันกราฟิก จะช่วยทำ�ให้นกั ศึกษาเข้าใจมากขึน้ และนำ�ข้อมูลต่าง ๆ มาสรุป
เป็นองค์ความรู้ในลักษณะของแผนภาพ ซึ่งผู้วิจัยจึงได้จัดทำ�การพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการ
ใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขึ้นเพื่อใช้ในสื่อ
การเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพือ่ สำ�รวจความต้องการพัฒนาสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า
เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. เพื่อพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้
จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3. เพื่อหาคุณภาพของชุดสื่อการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
4. เพื่อประเมินผลการเรียนรู้จากการใช้สื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
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5. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้ส่ือการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
สมมติฐานของงานวิจัย
1. กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า
เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีอยู่ในระดับมาก
2. สื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยา
การศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ได้มีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี
3. กลุ่มตัวอย่างมีผลการเรียนรู้ในการเรียนด้วยการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้
เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี แตกต่างกัน
4. กลุม่ ตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อการพัฒนาสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี อยู่ในระดับมาก
ขอบเขตของการศึกษา
ประชากร
ประชากรทีใ่ ช่ในครัง้ นี้ คือนักศึกษา คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ระดับชั้นปริญญาตรี ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา ในภาคเรียนที่ 2
ปีการศึกษา 2561 จำ�นวน 600 คน
กลุ่มตัวอย่าง
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาครุศาสตร์โยธา
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
จิตวิทยาศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ซึ่งได้จากการสุ่มอย่างง่าย โดยการจับฉลาก 1 ห้องเรียน
จำ�นวน 44 คน
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ตัวแปรที่ศึกษา
1. ตัวแปรต้น คือ สื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริม
ความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2. ตัวแปรตาม คือ
		 2.1 การประเมินความต้องการในการพัฒนาสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง
		 2.2 การประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาและด้านสื่อของการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับ
การใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง
		 2.3 ผลการเรียนรูข้ องกลุม่ ตัวอย่างจากการเรียนด้วยสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
		 2.4 ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ สือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า
เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประกอบด้วย เนือ้ หาเกีย่ วกับทฤษฎีทางจิตวิทยา
การศึกษา ซึ่งเป็นเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาจิตวิทยาการศึกษา โดยมีการเลือกเนื้อหาในการ
พัฒนาจากการปรึกษาหารือกับอาจารย์ผู้สอน เรื่อง ทฤษฎีต่างๆ ทางจิตวิทยา และ จิตวิทยาการเรียนรู้
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ได้สื่อโมชันกราฟิกที่มีคุณภาพนำ�ไปใช้เป็นสื่อการสอนในรายวิชา IED211 จิตวิทยาการศึกษา
เพื่อกระตุ้นความสนใจทางจิตวิทยาให้กับผู้เรียน และเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียน
2. รายวิชาจิตวิทยาการศึกษา มีสื่อการสอนที่มีความทันสมัยและเป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้
3. นักศึกษาได้รับประโยชน์ในเชิงวิชาการ ในวิชาจิตวิทยา เรื่อง ทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยา และ
จิตวิทยาการเรียนรู้ จากสื่อโมชันกราฟิก
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การทบทวนวรรณกรรม
ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้
เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับสื่อการสอนโมชันกราฟิก จงรัก เทศนา (2554) การสอนโมชันกราฟิก หมายถึง
การนำ�ข้อมูลทีเ่ ป็นตัวหนังสือจำ�นวนมากมานำ�เสนอในรูปแบบอย่างสร้างสรรค์ ให้สามารถเล่าเรือ่ งได้ดว้ ยภาพ
ช่วยดึงดูดความสนใจได้ดแี ละสร้างความเข้าใจได้งา่ ยขึน้ โดยจะพบว่าปัจจุบนั มีการส่งเสริมการสร้างสือ่ โมชัน
กราฟิกกันมากขึ้นในประเทศไทยเพราะโมชันกราฟิกเป็นศิลปะการเคลื่อนไหวที่เล่าเรื่องด้วยท่าทางและ
มีตัวละครมาเล่าเรื่อง เหมือนกับหนัง ช่วยลดเวลาในการอธิบายเพิ่มเติม จัดทำ�ให้มีความสวยงาม น่าสนใจ
เข้าใจง่าย สามารถจดจำ�ได้นาน ทำ�ให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับส่งเสริมความรู้ วิจารณ์ พานิช (2561) การเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการที่ทำ�ให้
คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ความคิด คนสามารถเรียนได้จากการได้ยินการสัมผัส การอ่าน การใช้เทคโนโลยี
การเรียนรู้ของเด็กและผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วย
ประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำ�เสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน ผู้สอนจะเป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอื้ออำ�นวยต่อการเรียนรู้ ที่จะให้เกิดขึ้น
เป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็นกันเอง ความเข้มงวดกวดขัน หรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอน
จะเป็นผูส้ ร้างเงือ่ นไข และสถานการณ์เรียนรูใ้ ห้กบั ผูเ้ รียน ดังนัน้ ผูส้ อนจะต้องพิจารณาเลือกรูปแบบการสอน
รวมทั้งการสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
แนวคิดเกี่ยวกับการใช้เทคนิค ผังมโนทัศน์ล่วงหน้า โรงเรียนกลันทาพิทยาคม (2556) เทคนิค
ผังมโนทัศน์ล่วงหน้า หมายถึง ความรู้ซึ่งสามารถนําไปแสดงหรือประยุกต์ใช้ในเหตุการณ์ในงาน หรือโอกาส
ทีเ่ หมาะสม กลุม่ ประมวลผลข้อมูลนีม้ งุ่ พัฒนาสมรรถภาพของผูเ้ รียนในด้านการคิด, การประมวลข้อมูลของสมอง,
ความเชีย่ วชาญในข้อมูล, การจัดกระทํากับข้อมูล, ทําให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีความหมาย, เกิดความแข็งแกร็ง
ทนทานของข้อมูลความรูท้ ไ่ี ด้เรียนรู,้ พัฒนาการสืบเสาะหาข้อมูลความรูเ้ องอย่างกระฉับกระเฉง, พัฒนาการสร้างสรรค์
ความรู้เองโดยผ่านการกระทํากับสิ่งแวดล้อม, พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทําให้ผู้เรียนตื่นตัว กระฉับกระเฉง
อยากเรียนรู้
แนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาการศึกษา มัณฑรา ธรรมบุศย์ (2553) จิตวิทยาการศึกษา หมายถึง จิตวิทยาประยุกต์
โดยการนำ�เอาหลักการทางจิตวิทยาไปใช้ในการศึกษา แต่จะมีความแตกต่างไปจากจิตวิทยาประยุกต์ในสาขาอืน่ ๆ
โดยที่จิตวิทยาการศึกษาจะมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือ มีระบบ วิธีการ รวมทั้งในเรื่องของทฤษฎี เทคนิค
การวิจัยเป็นของตัวเอง ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายจิตวิทยาการการศึกษาไว้ต่าง ๆ กัน
แนวคิดเกี่ยวกับครูช่าง ชลประคัลภ์ จันทร์เรือง (2552) ครูช่าง หมายถึง ผู้ที่ทำ�หน้าที่สอน อบรม
ให้ความรู้ ทักษะ และเจตคติให้แก่ผเู้ รียนในสายวิชานัน้ ๆ การฝึกสอนครูชา่ งจึงเป็นการสร้างคนให้มจี ติ สำ�นึก
ในความเป็นครู มีความรอบรู้ทางด้านเทคนิควิธีการสอน และมีความสามารถทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงาน
ทางช่างด้วย
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ดวงกมล อังคุนะ (2553) ศึกษาการพัฒนาโมชันกราฟิก เรือ่ ง พระมหาเจดียช์ ยั มงคล การวิจยั ครัง้ นี้
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุม่ เป้าหมายทีม่ ตี อ่ สือ่ โมชันกราฟิก เรือ่ ง พระมหาเจดียช์ ยั มงคล กลุม่ เป้าหมาย คือนักศึกษาสาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชั้นปีที่1 จำ�นวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ (1) สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง
พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (2) แบบประเมินความพึงพอใจโมชันกราฟิก เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล สถิติที่ใช้
ในการศึกษา คือ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา มีดังต่อไปนี้ คือ (1) ได้สื่อโมชันกราฟิก
เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (2) ผลความพึงพอใจโมชันกราฟิก เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.85
ภควัต สุวรรณเขตต์ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
ด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรูแ้ บบเพือ่ นคูค่ ดิ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียน
ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อนคู่คิด วิชาสุขศึกษา
และพลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มทดลองในการวิจัยได้ทำ�การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่
นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเจริญบุญ ปีการศึกษา 2/2559 จำ�นวน 28 คน โดยมีกระบวนการ
ในการวิจัย คือ ให้นักเรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นทำ�การจัดกลุ่มเพื่อเรียนด้วยเทคนิคการจัดการ
เรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดและศึกษาเนื้อหาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเทคนิคโมชันกราฟิก
จากนัน้ ทำ�แบบทดสอบหลังผลการวิจยั พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ความพึงพอใจของนักศึกษามีทม่ี ตี อ่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมัลติมเี ดีย
เทคนิคโมชันกราฟิก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดีย
ที่พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ
ธีรภพ แสงศร (2556) ศึกษาเรื่อง การสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชาจิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับ
นักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างบทเรียน
ออนไลน์วิชาจิตวิทยาการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียนออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมี
ต่อบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์ วิชา จิตวิทยาการศึกษา (2) แบบทดสอบ
หาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ บทเรียน โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ จำ�นวน 44 คนผลการวิจยั พบว่าบทเรียนออนไลน์
วิชาจิตวิทยาการศึกษา ทีส่ ร้างขึน้ มีเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี นักศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
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อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนมีค่าเท่ากับ 3.79 อยู่ใน
ระดับพึงพอใจมาก (3) สถิติที่ใช้ในการศึกษา คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีผลการศึกษาดังนี้
บทเรียนออนไลน์ วิชา จิตวิทยาการศึกษา ที่สร้างขึ้นมีเกณฑ์คุณภาพดี นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ บทเรียน
มีค่าเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ปิยพงษ์ ราศี (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สำ�หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีท่ี 3 การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์ (1) เพือ่ พัฒนาและหาประสิทธิภาพ
สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำ�หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3
(2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 30 คน ได้มาโดยการ
สุม่ แบบง่าย ด้วยวิธจี บั สลากเลือกตัวแทน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั ประกอบด้วย สือ่ อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน
ที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าทีของ
กลุ่มตัวอย่างไม่อิสระ (t test for dependent sample) ผลการวิจัยพบว่า สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่าย
คอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำ�หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ
81.56/82.78 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
เท่ากับ 16.13 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.47 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ .05 และ
ผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อสือ่ อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.55
วิธีดำ�เนินการวิจัย
1. ศึกษาทฤษฎีหลักการและแนวคิดจากตําราเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาใช้เป็นแนวทาง
ในการสร้างสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยา
การศึกษา สำ�หรับครูช่าง
2. ศึกษาความต้องการในเรื่องของความต้องการรูปแบบการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง และลงมือสร้างสื่อฯ
3. ประเมินคุณภาพของเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญซึ่งเปนผู้ที่มีความรู้ความสามารถมีความชํานาญ
ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (specified sampling) ซึ่งเปนผู้ทรงคุณวุฒิอย่างแท้จริงแบ่งออกเปน
ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเนือ้ หาด้านสือ่ (สือ่ การสอนโมชันกราฟิก) เป็นผูท้ จ่ี บการศึกษาระดับปริญญาโทขึน้ ไปทางด้าน
ที่เกี่ยวของมาไม่น้อยกว่า 5 ปี ด้านเนื้อหา จํานวน 3 ท่าน ด้านสื่อ (สื่อการสอนโมชันกราฟิก) จํานวน 6 ท่าน
รวมเป็น 9 ท่าน เมื่อประเมินคุณภาพของสื่อฯ แล้วจากนั้นนํามาปรับปรุงแล้วไปดําเนินการทดลองต่อไป
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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4. หลังการประเมินคุณภาพผ่านแล้วให้ไปดําเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจริง ผู้ดําเนินการวิจัย
ได้ทาํ การแนะนําเรือ่ งของสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้
รายวิชา IED211 จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง หลังจากนั้นจึงดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
การดําเนินการทดลอง
การทดลองกับกลุ่มตัวอยางจํานวน 44 คนใช้ one group pretest - posttest design
สอบก่อนเรียน
T1

การจัดกระทำ�
X

สอบหลังเรียน
T1

ความหมายของสัญลักษณ์
X แทนการจัดกระทํา(Treatment) เปนการเรียนจากสื่อโมชันกราฟิกฯ
T1 แทนการทดสอบกอนเรียน (Pre-test)
T2 แทนการทดสอบหลังเรียน (Post-test)
5. ทาํ การประเมินความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่างโดยแบบประเมินกาํ หนดระดับความคิดเห็น 5 ระดับ
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ น้อยที่สุด
6. ทําการรวบรวมข้อมูลทีไ่ ด้จากการประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หา, ด้านสือ่ โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้
เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ทีท่ าํ การประเมินโดยผูเ้ ชีย่ วชาญ
ผลการเรียนรู้ของแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน รวมทั้งแบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ซึง่ จะนาํ มาทําการวิเคราะห์โดยการหาคาเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และ t test dependent
ผลการวิจัย
ผลสำ�รวจความต้องการในการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า
เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง
จำ�นวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 42 คน ที่ตอบแบบสำ�รวจความต้องการในการพัฒนา
สื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา
สำ�หรับครูช่างในตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิง 23 คน คิดเป็นร้อยละ 54.76
เป็นเพศชาย 19 คน คิดเป็นร้อยละ 45.24 มีอายุในช่วง 21-25 ปี จำ�นวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 รู้จัก
สื่อการสอนแบบโมชันกราฟิก จำ�นวน 38 คน คิดเป็นร้อยละ 90.48 ไม่รู้จักสื่อการสอนแบบโมชันกราฟิก
จำ�นวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 9.52 เคยเรียนผ่านสื่อการสอนแบบโมชันกราฟิก จำ�นวน 36 คน คิดเป็น
ร้อยละ 85.71 ไม่เคยเรียนผ่านสื่อการสอนแบบโมชันกราฟิก จำ�นวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 14.29 และ
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เคยเรียนผ่านสือ่ การสอนแบบโมชันกราฟิกมากทีส่ ดุ คือ เรียนผ่านห้องเรียนออนไลน์ จำ�นวน 32 คน คิดเป็น
ร้อยละ 76.19 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อสอบถามแนวคิดการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับ
การใช้เทคนิค ผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี
คณะครุศาสตร์อตุ สาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า กลุม่ ตัวอย่าง
มีความต้องการสื่อการสอนโมชันกราฟิก จิตวิทยาการศึกษา ร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า
อยู่ในระดับมาก (X̄= 4.26, SD = 0.59) กลุ่มตัวอย่างคิดว่าสื่อการสอนโมชันกราฟิก จิตวิทยาการศึกษา
ร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า ควรมีสีโทนเย็น จำ�นวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 85.71 โทนร้อน
จำ�นวน 6 คน คิดเป็น ร้อยละ 14.29 ควรใช้สื่อการสอนโมชันกราฟิก ควรเรียนผ่านห้องเรียนในชั้นเรียน
จำ�นวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 รูปแบบกราฟิกควรมีความเหมาะสมกับสือ่ การสอนโมชันกราฟิกฯ แนวมินมิ อล
จำ�นวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 ต้องการให้สอ่ื การสอนโมชันกราฟิกฯ มีการสอนผ่านห้องเรียนในชั้นเรียน
จำ�นวน 33 คน คิดเป็นร้อยละ 78.57 รูปแบบกราฟิกควรมีความเหมาะสมกับสื่อการสอนโมชันกราฟิกฯ
แบบมินิมอล จำ�นวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 กลุ่มตัวอย่างคิดว่าเนื้อหาที่ควรมีในสื่อการสอนโมชัน
กราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ รายวิชา IED211 จิตวิทยาการศึกษา
สำ�หรับครูช่าง ระดับชั้นปริญญาตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี คือ ทฤษฎีต่างๆทางจิตวิทยา จำ�นวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 24.85 และ จิตวิทยา
การเรียนรู้ จำ�นวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.67
ผลการผลิ ต และหาคุ ณ ภาพสื่ อ โมชั น กราฟิ ก ร่ ว มกั บ การใช้ เ ทคนิ ค ผั ง มโนทั ศ น์ ล่ ว งหน้ า
เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง
1. การผลิตสือ่ โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ รายวิชา IED211
จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ทีไ่ ด้ทาํ การผลิตโดยอิงหลักการตามแนวทางของ ADDIE model ได้นาํ เสนอ
เนื้อหาทฤษฎีต่างๆทางจิตวิทยาและจิตวิทยาการเรียนรู้ ดังภาพ 1 และ 2
ผลการผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบโมชันกราฟิกเรื่อง ทฤษฎีต่าง ๆ ทางจิตวิทยา

ภาพ 1 ผลการผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบโมชันกราฟิกเรื่อง ทฤษฎีต่างๆทางจิตวิทยา
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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ผลการผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบโมชันกราฟิกเรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้

ภาพ 2 ผลการผลิตสื่อวีดิทัศน์รูปแบบโมชันกราฟิกเรื่อง จิตวิทยาการเรียนรู้
2. ผลการประเมินคุณภาพดานเนือ้ หาจากการนําสือ่ สือ่ โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ รายวิชา IED211 จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จาํ นวน 3 ท่านทาํ การตรวจสอบและประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพด้านเนือ้ หาทีผ่ วู้ จิ ยั ได้สร้างขึน้
พบว่า มีคุณภาพด้านเนื้อหาโดยรวมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก (X̄= 4.69, SD = 0.47) เมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่า มีคุณภาพในเกณฑ์ดีทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยคุณภาพด้านเนื้อหาจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก
ได้แก่ ส่วนของเนื้อหา (X̄= 4.75, SD = 0.30) ส่วนของเทคนิค Advance Oganizer (X̄= 4.67, SD = 0.00)
และส่วนของภาพและภาษา (X̄= 4.56, SD = 0.00) ตามลำ�ดับ
ผลการประเมินคุณภาพด้านสือ่ จากการนําสือ่ โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า
เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ให้ผเู้ ชีย่ วชาญด้านสือ่ จํานวน 3 ท่าน ทําการตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพโดยใช้แบบประเมินคุณภาพด้านสือ่ ทีผ่ วู จิ ยั ได้สร้างขึน้ พบว่า มีคณ
ุ ภาพด้านสือ่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
(X̄= 4.20, SD = 0.40) เมือ่ พิจารณารายด้าน พบว่า มีคณ
ุ ภาพในเกณฑ์ดถี งึ ดีมาก ซึง่ ด้านทีม่ คี า่ เฉลีย่ จากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ส่วนของด้านอักษร (X̄ = 4.42, SD = 0.33) ส่วนของด้านเสียง (X̄ = 4.33,
SD = 0.29) และส่วนของด้านการออกแบบและด้านภาพเคลื่อนไหว (X̄= 4.00, SD = 0.00) ตามลำ�ดับ
3. ผลการเรียนรูก อ่ นและหลังของกลุม่ ตัวอยางทีม่ ตี อ่ สือ่ โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง ดังตาราง 1
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ตาราง 1

ผลการเรียนรู้ก่อนและหลังของกลุ่มตัวอยางที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง
ผลการเรียนรู้

n

X̄

SD

ผลต่าง

ก่อนการเรียนรู้
หลังการเรียนรู้

44
44

10.61
17.07

3.14
2.88

259

P/Sig

(∑D)

13.056

10.29*

*p < .05
จากตาราง 1 ผลการเรียนรูก้ อ่ นและหลังของกลุม่ ตัวอย่างทีม่ ตี อ่ สือ่ โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง พบวา ผลการเรียนรูส้ งู ขึน้ อย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่า t คํานวณ = 10.29 ซึ่งมีค่ามากกว่าค่า t ตาราง (ค่า t ตารางเมื่อ df =
43, X¯ = .05 มีคา = 1.8176)
4. ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า มีความพึงพอใจในภาพรวม
ทุกด้านในระดับมาก (X¯ = 4.21, SD = 0.71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า มีความพึงพอใจระดับมากทุกด้าน
โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจจากมากไปน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ด้านตัวอักษร (X¯ = 4.41, SD = 0.67)
รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับ (X¯ = 4.28, SD = 0.70) และด้านการออกแบบ (X¯ = 4.15, SD = 0.69)
ตามลำ�ดับ
อภิปรายผลการวิจัย
ผลการสำ�รวจความต้องการของสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า
เพื่อส่งเสริมความรู้ รายวิชา IED211 จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง
ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (X¯ = 4.02) ทั้งนี้เพราะสื่อโมชัน
กราฟิกที่ผลิตขึ้นสามารถรับชมได้บนสมารทโฟนในสื่อออนไลนซึ่งผู้ชมเขาถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่ายสามารถ
เรียนรู้ดวยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาและส่งเสริมการเรียนรู้สร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดีทั้งนี้เนื่องจากการเขาถึง
สื่อได้ง่ายบนโซเชียลมีเดีย (social media) ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดวงกมล อังคุนะ (2553) ศึกษา
การพัฒนาโมชันกราฟิก เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนา
โมชันกราฟิก เรือ่ ง พระมหาเจดียช์ ยั มงคล (2) เพือ่ ศึกษาความพึงพอใจของกลุม่ เป้าหมายทีม่ ตี อ่ สือ่ โมชันกราฟิก
เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล กลุ่มเป้าหมาย คือนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ชั้นปีที่ 1
ผ่านการรับรองคุณภาพจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) อยู่ในกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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จำ�นวน 21 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ (1) สือ่ โมชันกราฟิก เรือ่ ง พระมหาเจดียช์ ยั มงคล (2) แบบประเมิน
ความพึงพอใจโมชันกราฟิก เรือ่ ง พระมหาเจดียช์ ยั มงคล สถิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษา คือ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบน
มาตรฐาน ผลการศึกษา มีดังต่อไปนี้ คือ (1) ได้สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล (2) ผลความ
พึงพอใจโมชันกราฟิก เรื่อง พระมหาเจดีย์ชัยมงคล โดยมีค่าเฉลี่ย 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.85
ผลการสร้างสือ่ โมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา
สำ�หรับครูช่าง
ผลการวิจัย พบว่า สื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยา
การศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง โดยอิงหลักการตามแนวทางของ ADDIE Model (มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2555)
และนําเสนอเนื้อหาซึ่งประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆทางจิตวิทยา และจิตวิทยาการเรียนรู้ ที่ไดรับความนิยม
เป็นระยะเวลานาน แสดงวาผู้วิจัยเลือกแนวทางที่ได้มาตรฐานสามารถคาดหวังคุณภาพของสื่อที่น่าจะบรรลุ
ตามเป้าหมาย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภควัต สุวรรณเขตต์ (2555) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิด
วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือ่ พัฒนาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์ างการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบเพื่อนคู่คิด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยกลุ่มทดลองในการวิจัยได้
ทำ�การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเจริญบุญ ปีการศึกษา 2/2559
จำ�นวน 28 คน โดยมีกระบวนการในการวิจยั คือ ให้นกั เรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน จากนัน้ ทำ�การจัดกลุม่
เพื่อเรียนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดและศึกษาเนื้อหาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มัลติมีเดียเทคนิคโมชันกราฟิก จากนั้นทำ�แบบทดสอบหลังผลการวิจัย พบว่าการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียเทคนิคโมชันกราฟิก มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สรุปได้ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ
การประเมินคุณภาพสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
ผลการประเมินคุณภาพด้านเนื้อหาของการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่า มีคณ
ุ ภาพด้านเนือ้ หาโดยรวม
อยูใ่ นเกณฑ์ดมี าก (X¯= 4.69, SD = 0.47) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากสือ่ การสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์
ล่วงหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง มีความถูกต้องและเหมาะสมสําหรับการใช้งาน
ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรภพ แสงศร (2556) ศึกษาเรือ่ ง การสร้างบทเรียนออนไลน์ วิชา จิตวิทยาการศึกษา
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สำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
บทเรียนออนไลน์วชิ าจิตวิทยาการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาทีเ่ รียนจากบทเรียนออนไลน์ และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีมีต่อบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์ วิชา จิตวิทยาการศึกษา (2) แบบทดสอบ
หาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ บทเรียน โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง ชั้นปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 สาขาวิชาครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ จำ�นวน 44 คนผลการวิจยั พบว่าบทเรียนออนไลน์
วิชาจิตวิทยาการศึกษา ทีส่ ร้างขึน้ มีเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี นักศึกษามีผลสัมฤทธิท์ างการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ บทเรียนมีคา่ เท่ากับ 3.79 อยูใ่ นระดับ
พึงพอใจมาก (3) สถิตทิ ใ่ี ช้ในการศึกษา คือค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน มีผลการศึกษาดังนีบ้ ทเรียน
ออนไลน์ วิชา จิตวิทยาการศึกษา ที่สร้างขึ้นมีเกณฑ์คุณภาพดี นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษา ทีม่ ตี อ่ บทเรียนมีคา่ เท่ากับ
3.79 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
การประเมินคุณภาพสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อ
ผลการประเมินคุณภาพด้านสื่อของการพัฒนาสื่อการสอนโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิค
ผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง ระดับชัน้ ปริญญาตรี คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พบว่ามีคณ
ุ ภาพด้านสือ่ อยูใ่ นเกณฑ์ดี
(X¯= 4.20, SD = 0.40) ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากการจัดวางตัวอักษรภาพประกอบได้เหมาะสมและน่าสนใจมีความเหมาะสม
ต่อการแสดงผลได้เป็นอย่างดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยพงษ์ ราศี (2559) ศึกษาเรื่อง การพัฒนา
สือ่ อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบือ้ งต้น สำ�หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ ปีท่ี 3 การวิจยั
ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพสื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
สำ�หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (3) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย คือ นักศึกษาประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นปีที่ 3 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคสระบุรี ที่กำ�ลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2559 จำ�นวน 30 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบง่าย ด้วยวิธีจับสลากเลือกตัวแทน เครื่องมือที่ใช้
ในงานวิจัย ประกอบด้วย สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อสื่ออินโฟกราฟิก สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าทีของกลุม่ ตัวอย่างไม่อสิ ระ (t test for dependent sample)
ผลการวิจัยพบว่า สื่ออินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น สำ�หรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชา
ชีพชั้นปีที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์เท่ากับ 81.56/82.78 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียน โดยมีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 16.13 ค่าเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ 26.47 มีความแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตริ ะดับ .05 และผูเ้ รียนมีความพึงพอใจต่อสือ่ อินโฟกราฟิก วิชาเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เบื้องต้น อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.55
การประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่าง
ผลการวิจัย พบวา กลุ่มตัวอยางมีผลการเรียนรู้สูงขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเนื้อหาเรื่องทฤษฎีต่างๆทางจิตวิทยา และจิตวิทยาการเรียนรู้ นําเสนอดวยสื่ออินโฟกราฟิก
สามารถดึงดูดความสนใจและความรู้นั้นถูกแบ่งออกเป็นสัดสวนเลือกรับชมได้ตามต้องการทําให้ง่ายต่อการ
จดจำ�ช่วยกระตุ้นความสนใจของผู้ชมมีการทดลองใช้และประเมินคุณภาพเพื่อให้ได้ส่อื การสอนโมชันกราฟิก
ร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่างเพื่อให้ความรู้
ที่มีความสมบูรณ์ถูกต้องมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ภควัต สุวรรณเขตต์ (2555) ศึกษาเรื่อง
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชันกราฟิกร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้
แบบเพือ่ นคูค่ ดิ วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 การวิจยั นีเ้ ป็นการวิจยั เชิงทดลอง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียด้วยเทคนิคโมชันกราฟิก
ร่วมกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ แบบเพื่อนคู่คิด วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
โดยกลุม่ ทดลองในการวิจยั ได้ท�ำ การเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนวัดเจริญบุญ
ปีการศึกษา 2/2559 จำ�นวน 28 คน โดยมีกระบวนการในการวิจัย คือ ให้นักเรียนทำ�แบบทดสอบก่อนเรียน
จากนั้นทำ�การจัดกลุ่มเพื่อเรียนด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบเพื่อนคู่คิดและศึกษาเนื้อหาด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมัลติมเี ดียเทคนิคโมชันกราฟิก จากนัน้ ทำ�แบบทดสอบหลังผลการวิจยั พบว่าการเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักศึกษา
ทีม่ ตี อ่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนมัลติมเี ดียเทคนิคโมชันกราฟิก มีความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมาก สรุปได้วา่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมัลติมีเดียที่พัฒนาขึ้นเป็นบทเรียนที่มีคุณภาพ
การประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง
ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอยางจํานวน 44 คน ที่มีต่อสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้
เทคนิคผังมโนทัศน์ลว่ งหน้า เพือ่ ส่งเสริมความรู้ จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูชา่ ง พบว่าภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
(X¯= 4.17) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อโมชันกราฟิกร่วมกับการใช้เทคนิคผังมโนทัศน์ล่วงหน้า เพื่อส่งเสริมความรู้
จิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับครูช่าง มีเนื้อหาที่ถูกตองสื่อมีการออกแบบที่น่าสนใจรูปภาพประกอบสวยงาม
เสียงประกอบมีความน่าสนใจดึงดูดต่อผูใ้ ช้งานเปนอย่างดีจงึ เหมาะสมสําหรับใช้ให้ความรูเ้ กีย่ วกับทฤษฎีตา่ งๆ
ทางจิตวิทยา และจิตวิทยาการเรียนรู้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ธีรภพ แสงศร (2556) ศึกษาเรือ่ ง การสร้าง
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บทเรียนออนไลน์ วิชาจิตวิทยาการศึกษา สำ�หรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์วิชาจิตวิทยาการศึกษาสำ�หรับนักศึกษา ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียนของนักศึกษาทีเ่ รียนจากบทเรียนออนไลน์
และศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาทีมีต่อบทเรียน เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย (1) บทเรียนออนไลน์ วิชา
จิตวิทยาการศึกษา (2) แบบทดสอบหาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน (3) แบบวัดความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่
บทเรียน โดยใช้กลุม่ ตัวอย่างเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรีตอ่ เนือ่ ง ชัน้ ปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554
สาขาวิชาครุศาสตร์อตุ สาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ เชียงใหม่ จำ�นวน 44 คน
ผลการวิจยั พบว่าบทเรียนออนไลน์ วิชาจิตวิทยาการศึกษา ทีส่ ร้างขึน้ มีเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ ตี อ่ บทเรียน
มีค่าเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (3) สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
มีผลการศึกษาดังนี้ บทเรียนออนไลน์ วิชา จิตวิทยาการศึกษา ทีส่ ร้างขึน้ มีเกณฑ์คณ
ุ ภาพดี นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 และความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อ
บทเรียนมีค่าเท่ากับ 3.79 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก
ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
1. การวิจัยครั้งนี้ได้ศึกษากลุ่มตัวอยางเฉพาะประชากรที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรีเท่านั้นซึ่งเป็นการวิจัยในวงจํากัดและใช้อ้างอิงได้เฉพาะในส่วนเล็กๆจึงควรมีการขยาย
การศึกษาการวิจยั ให้กว้างขึน้ เช่นบุคคลทัว่ ไปเป็นต้น เพือ่ ทีจ่ ะนาํ ผลการวิจยั มาเปรียบเทียบกันแล้วหาภาพรวม
ของการวิจัยได้
2. ควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการเรียนรู้ของกลุ่มตัวอย่างเพิ่มเติมเพื่อเป็นประโยชน์ในการผลิต
แอปพลิเคชันเพื่อการศึกษาต่อไปเช่นการออกแบบการใช้สีความน่าสนใจของบทเรียน
3. การวิจัยเกี่ยวกับการผลิตสื่อวีดิทัศนรูปแบบอินโฟกราฟิกแบบมีปฎิสัมพันธ์เรื่องทฤษฎีต่างๆ
ทางจิตวิทยา และ จิตวิทยาการเรียนรู้ สามารถนําไปประยุกต์เป็นแอพพลิเคชัน่ ในการใชงานในระดับ Android
และ IOS ได้
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