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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยสื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ (2) ศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ชมสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ ภายหลังการเรียน
4 สั ป ดาห์ และ (3) ศึ ก ษาความพึ ง พอใจของนั ก เรี ย นที่ มี ต่ อ สื่ อ แอนิ เ มชั น กลุ่ ม ตั ว อย่ า งคื อ นั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 3
ภาคเรีย นที่ 1 ปีก ารศึกษา 2557 โรงเรียนลานกระบือวิทยา อําเภอลานกระบือ จั งหวัดกํ าแพงเพชร โดยการสุ่ม นักเรีย น
1 ห้องเรียน จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ สื่อแอนิเมชัน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีค่า
ความเชื่อมั่น .76 และแบบประเมินความพึงพอใจ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 สถิติที่ใช้คือ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบที
ผลการวิจัยพบว่า (1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนด้วยสื่อแอนิเมชันสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 (2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชันหลังเรียนและหลังจากการเรียนผ่านไป
4 สั ป ดาห์ ไม่ แ ตกต่ า งกั น และ (3) ค่ า เฉลี่ ย ของนั ก เรี ยนที่ มี ค วามพึ ง พอใจต่ อ สื่ อ แอนิ เ มชั น อยู่ ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X =4.87,
S.D.=0.47)
คําสําคัญ: ป่าไม้มหัศจรรย์ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สื่อเอนิเมชัน 2 มิติ

Abstract
This research aimed to compare (1) learning achievement of Grade 9 students before and after being
given a two dimensional (2D) animation material, (2) examining their learning achievement retention four
weeks after the intervention, and (3) investigating their satisfaction of the 2D animation. Grade 9 students of
semester 1/2014 at Lan Krabue Wittaya, Amphoe Lan Krabue, Kamphaeng Phet were selected through cluster
random sampling technique to participate in the study. A 2D animation material, a learning achievement test
with a reliability value of .76, and a questionnaire to gauge their satisfaction with a reliability value of .91 were
used as instruments to collect data. Descriptive statistics was performed during data analysis to report mean,
standard deviation, and t-test. It was revealed that the students’ learning achievement after four weeks of
being introduced the 2D animation was higher than before its introduction. The difference revealed statistical
significance at .01 level. However, the immediate retention of learning achievement in students and retention
after a four-week interval did not differ significantly. Finally, the average score of students’ satisfaction
towards the 2D animation material was at highest level with a mean of 4.87.
Key words: Wonderland Forest Subject; Achievement; 2D Animation Media
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บทนํา
การเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศที่กําลังพัฒนา
ทําให้มีการทําลายป่าไม้เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งทําให้
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดผลร้ายต่อความเป็นอยู่ทั้งของมนุษย์
พืชและสัตว์ การทําลายป่าไม้ก่อให้เกิดการสูญพันธุ์ครั้งใหญ่
ของสิ่ง มี ชี วิต บนโลก นอกจากนี้ยั ง ส่ง ผลกระทบทํ า ให้ เ กิ ด
สภาวะโลกร้อน เนื่องจากคาร์บอนที่เคยอยู่ในต้นไม้ถูกปล่อย
กลั บ สู่ ชั้ น บรรยากาศ และทํ า ให้ เกิ ดผลกระทบอื่ น ๆ ต่ อ
สภาพแวดล้อม ได้แก่ น้ําท่วม ความแห้งแล้ง การกัดเซาะและ
พั งทลายของดิ น ตะกอนในแหล่ งน้ํ ารวมไปถึ งการลดลงของ
ทรัพยากรที่หาได้จากป่ากว่าครึ่งหนึ่งของป่าไม้บนโลกนี้ได้ถูก
ทําลายไปแล้ว หรือกําลังเสื่อมโทรมลงหากปล่อยไว้เช่นนี้ส่วน
ที่เหลือก็ถูกทําลายไปภายในเวลาไม่กี่สิบปี การลดลงอย่าง
รวดเร็วของป่าไม้เกิดขึ้นเนื่องจากการตัด ไม้แ ละการถางป่า
เพื่อทําการเกษตรรวมไปถึงการก่อสร้าง เช่น เขื่อนและถนน ทํา
ให้ พื ้น ที ่ป ่า ไม้ที ่เ หลือ กลายเป็ น ผื น ป่ า เล็ ก ๆ ซึ่ ง ไม่ เ พี ย ง
พอที่จะรองรับประชากรสัตว์ป่าได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์
เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ และเมื่อสิ่งมีชีวิตบางชนิดหายไป
อาจทํ า ให้ห ่ว งโซ่อ าหารไม่ส มดุล และการทํ า หน้า ที ่ไ ม่
สามารถเกิดขึ้นได้ พืชขาดผู้ผสมเกสรและผู้กระจายเมล็ด
พันธุ์ หากสิ่งมีชีวิตที่มีความสําคัญหายไปอาจจะทําให้ระบบ
นิเวศล่มสลายได้ และที่สุดความหลากหลายทางชีวภาพก็จะ
สูญเสียไป (Stephen, et al., 2551) กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์มุ่งหวังให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้วิทยาศาสตร์ที่เน้นการ
เชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการ มีทักษะสําคัญในการค้นคว้า
และสร้ า งองค์ ค วามรู้ โดยใช้ ก ระบวนการในการสื บ เสาะ
ความรู้และการแก้ไขปัญหาที่หลากหลาย ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการเรียนรู้ทุกขั้นตอนมีการทํากิจกรรมด้วยการลงมือปฏิบัติ
จริ ง อย่ า งหลากหลาย เหมาะสมกั บ ระดั บ ชั้ น (สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2552)
การจัดการเรียนการสอนในวิชาวิทยาศาสตร์ของ
ประเทศไทยยัง ไม่ค่อ ยประสบความสํา เร็จ เท่า ที่ค วร จะ
เห็นได้ว่าการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน
(O-NET) โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ซึ่ง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับ
ชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ในปีการศึกษา 2555 มีคะแนนเฉลี่ย
ร้อยละ 21.88 ร้อยละเขตพื้นที่การศึกษาจําแนกกลุ่มคุณภาพ
ของการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติปีการศึกษา 2555
ได้ร้อยละ 27.68 (สํานักงานทดสอบทางการศึกษา, 2555) ซึ่ง
สอดคล้องกับวิทยากร เชียงกูล (2553) ได้กล่าวไว้ว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการศึ กษาที่ วั ดจากการสอบระดั บชาติ ของนั ก เรี ย นชั้ น
มัธยม 3 ทั่ว ประเทศในวิช าหลัก ๆ นั กเรีย นทั่ วประเทศได้

คะแนนเฉลี่ ย ออกมาต่ํ า กว่ า ร้ อ ยละ 50 ทุ ก วิ ช า แม้ ว่ า มี
นักเรียนที่เก่งอยู่จํานวนหนึ่งที่สอบได้คะแนนสูงกว่าคะแนน
เฉลี ่ย แต่เ ป็น จํ านวนคนส่วนน้อย คะแนนเฉลี่ ยนักเรียนทั้ ง
ประเทศจึงออกมาต่ํา
จากปัญหาข้างต้นทําให้มีความสนใจในการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
เพื่อรณรงค์เรื่องการอนุรักษ์ป่าไม้ เมื่อพิจารณาสื่อต่าง ๆ แล้วจึง
ได้นําสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ มานําเสนอในเรื่องป่าไม้มหัศจรรย์
เพื่ อให้ นั กเรี ยนได้ เกิ ดความเข้ าใจ ในการอนุ รั กษ์ ป่ าไม้ และ
ธรรมชาติ ความเป็นมาของป่า การอนุรักษ์ป่า วัฏจักรชีวิตป่า
เพื่อเสริมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ใ นระดับ ชั้น มัธ ยมศึก ษา
ปีที่ 3

วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1. เพื่ อ เปรี ยบเที ยบผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ย นของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องป่าไม้
มหัศจรรย์
2. เพื่ อ ศึก ษาความคงทนของผลสั มฤทธิ์ ทางการ
เรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชันหลังจากผ่านไป 4
สัปดาห์
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์

วิธีการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โรงเรี ย นลานกระบื อ วิ ท ยา อํ า เภอลานกระบื อ จั ง หวั ด
กําแพงเพชร จํานวน 6 ห้องเรียน จํานวนนักเรียน 180 คน
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียน
ลานกระบือ วิทยา อําเภอลานกระบือ จังหวัด กําแพงเพชร
ได้มาโดยการสุ่มแบบใช้วิธีการสุ่มห้องเรียนจํานวน 1 ห้อง
จากทั้งหมด 6 ห้อง สุ่มได้ห้อง 3/5 จํานวน 30 คน
เครื่องมือในการวิจัย ได้แก่ สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ
เรื่ อ ง ป่ า ไม้ ม หัศ จรรย์ เนื้ อ หาในเรื่ อ งจะเกี่ ย วกั บ การดู แ ล
อนุ รั ก ษ์ ป่ า ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความสํ า คั ญ ของป่ า ไม้
ประโยชน์ ข องป่ า ไม้ และผลกระทบที่ ไ ด้ รั บจากการตั ด ไม้
ทําลายป่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ เพื่อใช้ในการทดสอบก่อน
เรี ยน หลั งเรี ยน และหลั ง จากการเรี ย นผ่ า นไป 4 สั ปดาห์
ลัก ษณะของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์โ ดยกํา หนดให้ค่า
ความเชื่ อ มั่ น คื อ .76 คื อ จะให้ นั ก เรี ย นเขี ย นถึ ง ป่ า ไม้ ว่ า มี
ประโยชน์ อ ะไรบ้ า งและถ้ า ไม่ มี ป่ า ไม้ จ ะเกิ ด ผลเสี ย และ
ผลกระทบอะไรบ้ า ง และแบบประเมิ น ความพึ ง พอใจ สื่ อ
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แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์มีค่าความเชื่อมั่นคือ .91
ใช้เครื่องมือทางสถิติคือ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ส่วนลักษณะของแบบประเมินความพึงพอใจคือ การออกแบบ
ฉาก การออกแบบตัวการ์ตูน เนื้อเรื่องที่นําเสนอ เป็นต้น
เก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ (1) แจ้งคุณครูประจําชั้น
และกลุ่มตัวอย่างให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของสื่อแอนิเมชัน
(2) ดําเนินการกับกลุ่มตัวอย่าง 30 คน โดยใช้สื่อแอนิเมชัน 2
มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ ซึ่งนักเรียนกลุ่มตัวอย่างจะต้องทํา
แบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นให้นักเรียนชมสื่อแอนิเมชันที่มี
เนื้ อ หาเกี่ ย วกั บ การดู แ ลอนุ รั ก ษ์ ป่ า ซึ่ ง จะแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของป่าไม้ ประโยชน์ของป่าไม้ และผลกระทบที่
ได้รับจากการตัดไม้ทําลายป่า หลังจากได้รับชมสื่อแอนิเมชัน
จบแล้ว ให้นักเรียนประเมินโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน แบบทดสอบหลังเรียนจะเป็นแบบทดสอบฉบับ
เดียวกับแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นใช้แบบประเมินวัดความ
พึงพอใจที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ (3)
หลังจากนักเรียนเรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน ผ่านไปแล้ว 4 สัปดาห์
จะสอบอีกครั้งเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดย
ใช้แบบทดสอบฉบับเดียวกันกับก่อนเรียนและหลังเรียน และ
(4) นําคะแนนที่ได้จากแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อสื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ มาวิเคราะห์ข้อมูลโดย
ใช้วิธีทางสถิติ
วิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ (1) วิเคราะห์คะแนนที่ได้จาก
แบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและหลั ง เรี ย น เพื่ อ เปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
(2) วิ เคราะห์ คะแนนที่ ได้ จากแบบทดสอบหลั งเรี ยนและ
แบบทดสอบหลังเรียนจากการเรียนผ่านไป 4 สัปดาห์ เพื่อศึกษา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชัน
เมื่ อ เรี ย นผ่ า นไป 4 สั ป ดาห์ ด้ ว ยการทดสอบที กรณี ก ลุ่ ม
ตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระกัน และ (3) วิเคราะห์ผลความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์
โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
การวิเคราะห์ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เพื่อแสดงให้เห็น
ถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลัง
เรียน และเมื่อ เรีย นผ่านไปแล้ว 4 สัป ดาห์ โดยการเรีย น
ด้วยสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์

ผลการวิจัยและอภิปรายผล
1. เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของ
นักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 34.2 ซึ่งสูงกว่า
ก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 22.6 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
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ระดับ .01 ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมาจากสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ
เรื่อง ป่าไม้ม หัศ จรรย์ที่ไ ด้พัฒ นาขึ้น มา มีก ารวิเ คราะห์ถึง
ปัญ หาการทํา ลายป่าไม้ ผลกระทบที่เกิดจากการตัดไม้ วิธี
ดูแลป่าไม้ จึงได้ออกแบบสื่อแอนิเมชันที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการ
ทําลายป่าไม้ ผลกระทบที่เกิดจากการตัดไม้ทําลายป่า และวิธี
ดูแลป่าไม้ เนื่องจากสื่อแอนิเมชัน เป็นกระบวนการที่แต่ละ
Frame ของภาพยนตร์ที่ถูกผลิตขึ้นต่างหากแยกจากกันทีละ
Frame แล้ ว นํ า มาร้ อ ยเรี ย งเข้ า ด้ ว ยกั น โดยการฉาย
ต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจากวิธีการ ใช้คอมพิวเตอร์กราฟิก ถ่ายภาพ
รูปวาดหรือรูปถ่ายแต่ละขณะของหุ่นจําลองที่ค่อย ๆ ขยับ
เมื่อนําภาพดังกล่าวมาฉาย ด้วยความเร็ว ตั้งแต่ 16 Frame
ต่อวินาที ขึ้นไป เราจะเห็นเหมือนว่าภาพดังกล่าวเคลื่อนไหว
ได้ต่อเนื่องกัน ทั้งนี้เนื่องจากการเห็นภาพติดตาในคอมพิวเตอร์
การจั ด เก็ บ ภาพแบบแอนิ เ มชั น ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายใน
อินเทอร์เน็ต ได้แก่ เก็บในรูปแบบ GIF, MNG, SVG และ
FLASH แอนิเมชัน (Animation) รวมทั้งคําว่า Animate และ
Animator มาจากรากศั พท์ ล ะติ น “Animare” ซึ่ ง มี
ความหมายว่าทําให้มีชีวิต ภาพยนตร์แอนิเมชันจึงหมายถึง
การสร้างสรรค์ลายเส้นและรูปทรงที่ไม่มีชีวิต ให้เคลื่อนไหว
เกิดมีชีวิตขึ้นมาได้ (Wells, 1998) และด้วยเหตุผลดังกล่าวจึง
ทําให้นักเรียนที่ชมสื่อแอนิเมชัน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑามาศ ทรงช่วง และคณะ
(2556) พบว่า หลังการเรียนของนักเรียนระหว่างกลุ่มที่เรียน
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบภาพเคลื่อนไหวสูงมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนกลุ่มที่เรียนด้วยวิธีการเรียนแบบ
ปกติ อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ศึกษาความคงทนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชันหลังจากการเรียนผ่านไป
4 สัปดาห์โดยเปรียบเทียบคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลัง
เรีย นและแบบทดสอบหลังจากการเรียนผ่านไป 4 สัปดาห์
พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรีย นที่เรีย นด้วยสื่อ
แอนิเ มชัน หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 34.2 และหลังจากการ
เรียนผ่านไป 4 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ย 33.4 ซึ่งไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01 ทั้ง นี้อ าจเป็น ผลสืบ
เนื่องมาจากการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน ใช้ในการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกนกวรรณ นาคปลัด และคณะ
(2557) พบว่ า ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย นชั้ น
ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ที่ เ รี ย นด้ ว ยบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์
มัลติมีเดียหลังเรียนและหลังจากการเรียนผ่านไป 2 สัปดาห์
ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ศึก ษาความพึง พอใจของนัก เรีย นที่มีต่อ สื่อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อ ง ป่า ไม้ม หัศ จรรย์ พบว่า นัก เรีย นมี
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์
ในระดับมากที่สุด ( X =4.87, S.D.=0.47) ทั้ง นี้อ าจเป็น ผล
สื บ เนื่ อ งมาจากการพัฒ นาสื ่อ แอนิเ มชัน สอดคล้อ งกับ
การศึก ษาของอัม พวา รักบิดา (2549) พบว่า นักเรียนชั้ น
มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นักเรียนชั้น
มัธ ยมศึก ษาชั้น ปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้อยู่
ในระดับมาก ซึ่ง Wolman (1973) ได้ให้ความหมายของความ
พึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก (Feeling) มีความสุขเมื่อได้รับ
ผลสําเร็จตามความมุ่งหมายที่ต้องการหรือตามแรงจูงใจ และ
ด้วยความหมายดังกล่าวจากการประเมินจึงทําให้นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์
ในระดับมากที่สุด

สรุป
ผลสั มฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนั กเรี ยนหลั งเรี ยนสื่ อ
แอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ สูงกว่าก่อนเรียน และ
นักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้
มหัศจรรย์ ในระดับมากที่สุด
ความคงทนของผลสัม ฤทธิ ์ท างการเรีย นของ
นั ก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ ว ยสื่ อ แอนิ เ มชั น หลั ง จากการเรี ย นโดย
เปรี ย บเที ย บคะแนนที่ ไ ด้ จ ากแบบทดสอบก่ อ นเรี ย นและ
แบบทดสอบหลังจากการเรียน พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนด้วยสื่อแอนิเมชันหลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย
34.2 และหลังจากการเรียนผ่านไป 4 สัปดาห์มีคะแนนเฉลี่ย
33.4 ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
1. สื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง ป่าไม้มหัศจรรย์ เป็น
สื่อแอนิเมชันที่ทําให้ผลสัม ฤทธิ์ท างการเรีย นของนัก เรีย น
หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ย 34.2 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนที่มีคะแนน
เฉลี่ย 22.6 และความพึงพอใจต่อสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่องป่าไม้
มหัศจรรย์อยู่ในระดับมากที่สุด จึงควรมีการนําสื่อแอนิเมชัน
ไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การรักษาป่าไม้
2. สามารถนํ า ผลของการประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนที่มีคะแนนเฉลี่ย 22.6
และหลังเรียนโดยมีคะแนนเฉลี่ย 34.2 มาใช้ในการอ้างอิง
หรือเปรียบเทียบในการทําวิจัยครั้งต่อไป
3. ควรศึกษางานวิจัยและผลของการวิจัยให้มีความ
เข้าใจเพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการทําวิจัยในครั้งต่อไป

ข้อเสนอแนะในการทําวิจัยต่อไป
1. ควรพัฒนาสื่อแอนิเมชันให้มีความหลากหลาย
และทําให้สื่อมีความน่าสนใจให้มากขึ้น
2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลและเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง
กับการทําวิจัยให้มากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการทํางานวิจัยต่อ
ยอดต่อไป
3. ควรมี ก ารสุ่ ม ตั ว อย่ า งนั ก เรี ย นที่ จ ะได้ รั บ การ
ประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นให้ ม ากกว่ า นี้ เพื่ อ ความ
แม่นยําต่อการประเมิน
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