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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้สื่อ  โมชันกราฟิกเพ่ือ
ประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ส ื ่อโมชันกราฟิกเพ่ือ
ประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 17 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ โดยใช้สื่อโมชัน
กราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ สถิติ
ทดสอบค่าที (t-test)  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื ่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  ชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 2 จำนวน 10 ชุด ประกอบด้วย ชุดที ่ 1  
พุทธประวัติ ชุดที่ 2 พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชุดที่ 3 ชาดก ชุดที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ชุดที่ 5 พุทธศาสน
สุภาษิต ชุดที ่ 6 หน้าที ่และมารยาทชาวพุทธ ชุดที ่ 7 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  ชุดที ่ 8 ศาสนพิธี ชุดที ่ 9  
การบริหารจิตและการเจริญปัญญา และชุดที่ 10 พุทธศาสนากับการพัฒนา ที่มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 84.00/83.53 
ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ หลังเรียน
โดยใช้สื่อโมชันกราฟิกสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนโดยใช้สื่อโมชันกราฟิก เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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Abstract 
 

 This research aimed to 1) create and develop effective motion graphics learning materials 
for SOC22101 course social studies, religions, and cultures on the Buddha, the Dhamma, and the 
Sangha for Mattayomseuksa 2 level, accordingly to the 80/80 standard; 2 ) compare the 
achievements from before and after trying out the developed motion graphic learning materials 
for SOC22101 course social studies, religions, and cultures on the Buddha, the Dhamma, and the 
Sangha in Mattayomseuksa 2 level; and 3) study satisfaction of students towards using the 
developed motion graphics learning materials in SOC22101 classes social studies, religions, and 
cultures on the Buddha, the Dhamma, and the Sangha for Mattayomseuksa 2 level. The target 
group used in this research were 17 Mattayomseuksa 2 level students of academic year 2018 1st 
semester from Pratat Kham Kaen Pittayalai School.  They were selected using Purposive Sampling 
Method.  The tools used in data collecting consisted of 1) motion graphics learning materials for 
SOC22101 course social studies, religions, and cultures on the Buddha, the Dhamma, and the 
Sangha for Mattayomseuksa 2 level; 2 )  learning achievement evaluation forms on the learning of 
the Buddha, the Dhamma, and the Sangha; and 3) questionnaires on satisfaction towards learning 
management using the developed motion graphics learning materials for SOC22101 course social 
studies, religions, and cultures on the Buddha, the Dhamma, and the Sangha for Mattayomseuksa 
2 level.  The statistics used in data analyzing were mean, standard deviation, and t-test. 
 The research findings were 1) 10 effective motion graphics learning materials: Volume 1 
Biology of the Buddha, Volume 2 Buddhists, Volume 3 The Tales of Reincarnation, Volume 4 
Dhammic Principles, Volume 5 Buddhist Proverbs, Volume 6 Duty and Manner as a Buddhist, 
Volume 7 Important Buddhism-related Days, Volume 8 Buddhist Ceremonies, Volume 9 Mediation 
and Intellect Practices, and Volume 10 Buddhism and Development, for SOC22101 course social 
studies, religions, and cultures on the Buddha, the Dhamma, and the Sangha for Mattayomseuksa 
2 level, with efficiency scores of 84.00/83.53 which was higher than the set standard, 2)  learning 
achievement of before and after studying on the Buddha, the Dhamma, and the Sangha using 
motion graphics learning materials were different with a statistical significance level of .05 the after 
scored higher; and 3) the students of Mattayomseuksa 2 level were satisfied with the learning 
management using the developed motion graphics learning materials on the Buddha, the Dhamma, 
and the Sangha at high level in general. 
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บทนำ 
 

 การศึกษาเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาคนเพื่อให้เป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม  
เป็นกระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม  
การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจาก
สภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้อง
เป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และ
วัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู ่ร ่วมกับผู ้อื ่นได้อย่างมีความสุข  [1] ดังนั ้นหน้าที ่ของครูที ่สำคัญยิ ่งคือ 
การพัฒนาผู ้เรียนของประเทศไทยให้เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุดให้บรรลุจุดหมาย  5 ประการของหลักสูตร
แกนกลางการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 [2] คือ 1) มีคุณธรรม จริยธรรมและ ค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็น
คุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนาหรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 2) มีความรู้ ความสามารถ ในการสื่อสาร การคิดการแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต  
3) มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกำลังกาย 4) มีความรักชาติ มีจิตสำนึกในความเป็น
พลเมืองไทยและพลเมืองโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 5) มีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย  การอนุรักษ์และพัฒนาสิ ่งแวดล้อม มี 
จิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข  
  กลุ่มสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มาจากหลายแขนงใน
ลักษณะของสหวิทยาการ โดยประกอบด้วยสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวกับศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าท่ีพลเมืองและ
การดำรงชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร ประวัติศาสตรแ์ละภูมิศาสตร ทั้งน้ีเปา้หมายของการจัดการเรียนรู้คือส่งเสริมให้
ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณได้รับการพัฒนาแนวคิดและความสามารถในการวิเคราะห์
เหตุการณในอนาคตและสามารถนำมาประยุกตใชประโยชนสำหรับการดำเนินชีวิต รวมทั้งวางแผนการดำเนินงานได้
อย่างเหมาะสม [1] 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพนั้นครูผู ้สอนจะต้องจัดกิจกรรมที่หลากหลายและ
สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง มีการเชื่อมโยงวิธีการเรียนรู้ในเน้ือหาวิชากับชีวิตจริง มี
การใช้สื่อที่หลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเชื่อมโยงจากนามธรรมสู่ชีวิตจริงได้ง่ายข้ึน การใช้สื่อเพ่ือสร้างภาพทาง
ความคิดสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนรู้ได้ สอดคล้องกับทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ [3] ที่
กล่าวว่า ในขั้นปฏิบัตินามธรรม (Formal operational stage) ผู้เรียนมีพัฒนาการทางด้านความรู้ความเข้าใจถึง
ระดับสูงสุด มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นเชิงนามธรรมเกี่ยวกับข้อคิด ปัญหา เรื่องราวได้โดยไม่ต้อง
อาศัยความจริงหรือสิ่งประกอบ สามารถจำแนก วิเคราะห์ปัญหาที่สลับซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ ดังนั้นครูจึงควร
เลือกใช้สื่อที่มีในปัจจุบันอย่างหลากหลายในการสร้างห้องเรียนที่น่าสนใจ และทำหลักธรรมคำสอนที่เป็นนามธรรม
ให้เข้าใจง่ายเชื่อมโยงกับชีวิตจริง รวมถึงผู้เรียนสามารถวิเคราะห์และจำแนกได้ 
 สื่อโมชันกราฟิกเป็นสื่อรูปแบบหน่ึงที่ได้รับความสนใจ นอกจากน้ียังเป็นสื่อทางเลือกหน่ึงที่สามารถสร้าง
แรงจูงใจได้เป็นอย่างดี เน่ืองจากการนำตัวหนังสือที่เป็นลายลักษณ์อักษรมานำเสนอเรื่องราวผ่านงานโมชันกราฟิก
น้ัน สามารถเพ่ิมเทคนิคลักษณะที่สามารถสร้างจิตนาการ ช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีและสร้างความเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
นอกจากน้ันโมชันกราฟิกก็ยังเป็นสื่อที่เล่าเรื่องด้วยภาพ ท่าทาง และมีตัวละครที่เป็นตัวดำเนินเรื่อง ความพิเศษของ
การ์ตูนมีความน่ารักและน่าสนใจ จากการที่ตัวละครในโมชันกราฟิกสามารถสร้างอารมณ์และความรู้สึกได้สมจริง 
สามารถแสดงออกทางด้านสีหน้า อารมณ์ ความรู้สึกของตัวละครผ่านทางการวาด รวมถึงการลงสีให้ความรู้สึก
นุ่มนวล และอ่อนโยน จึงช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและสื่อความหมายได้ดี [4] 
 จากลักษณะเด่นของโมชันกราฟิกที่กล่าวมาจึงสามารถประยุกต์ใช้เป็นสื่อการสอนได้เป็นอย่างดี เน่ืองจาก
จะสามารถปลูกฝัง คุณธรรม คำสอน เน้ือหาวิชาพระพุทธศาสนาผ่านตัวการ์ตูน ทำให้ห้องเรียนสนุกสนานและ 
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น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงได้พัฒนาสื่อโมชันกราฟิกประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จะช่วยให้บทเรียนมีความทันสมัย น่าสนใจ ทำให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 
 
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.1 เพื ่อพัฒนาสื ่อโมชันกราฟิกเพื ่อประกอบการเรียนรู ้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือ
ประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 1.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้
รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 สื่อโมชันกราฟิกเกิดมาจากการผสมคำ 2 คำ คือ โมชัน (Motion) ที่หมายถึง การเคลื่อนไหว และคำว่า 
กราฟิก (Graphic) หมายถึง ภาพ ซึ่งภาพในที่น้ีเป็นได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เพียงภาพถ่ายเท่าน้ัน แต่ไม่ว่าจะเป็นภาพ
การ์ตูน รูปสี่เหลี่ยม สามเหลี่ยม เส้น ทุกอย่างล้วนนับเป็นภาพกราฟิกได้หมด เมื่อสองคำน้ีมารวมกันเป็นคำว่า โมชัน
กราฟิก จะแปลแบบง่าย ๆ ว่า ภาพกราฟิกแบบเคลื่อนไหวน่ันเอง โดยสื่อโมชันกราฟิกจะเป็นการนำกราฟิกต่าง ๆ 
มาขยับและเคลื่อนไหวให้เกิดความน่าสนใจ ซึ่งจะช่วยสร้างความสนุกสนานให้กับงานกราฟิกที่เป็นภาพน่ิง และบอก
เล่าเรื่องราวข้อมูลต่าง ๆ ได้ดี มีชีวิตชีวาย่ิงข้ึน [5] 
 ขั้นตอนการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกนั้น ผู้วิจัยใช้หลักการสร้างพัฒนาโมชันกราฟิกตามหลัก 3P จะแบ่ง
กระบวนการพัฒนางาน เป็น 3 ข้ันตอน ดังน้ี 
 1. Pre Production (ข้ันตอนการเตรียมการผลิต) 
 2. Production (ข้ันตอนการผลิต) 
   2.1 นำภาพตามท่ีออกแบบไว้นำมาประกอบเข้าให้เป็นเรื่องราว  
   2.2 การกำหนดหลักการเคลื่อนไหวของตัวละคร  
   2.3 การเตรียมและทดสอบเสียง  
   2.4 การนำส่วนประกอบทั้งหมดมาประกอบกัน ได้แก่ การตัดต่อภาพ และการใส่เสียง ให้ได้
องค์ประกอบสมบูรณค์รบถ้วน  
 3. Post Production (ข้ันตอนหลังการผลิต) 
   3.1 การนำเสนองานในรูปแบบวีดิโอเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  
   3.2 ขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  
   3.3 ทดลองและปรับปรุงแก้ไข 
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วิธีดำเนินการวิจัย 
 

1. เคร่ืองมือการวิจัย 
1.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองปฏิบัติ ได้แก่ สื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั ้นมัธยมศึ กษาปีที ่ 2 จำนวน 10 ชุด 
ประกอบด้วย 

 ชุดที่ 1 พุทธประวัติ  
 ชุดที่ 2 พุทธสาวก พุทธสาวิกา  
 ชุดที่ 3 ชาดก  
 ชุดที่ 4 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  
 ชุดที่ 5 พุทธศาสนสุภาษิต  
 ชุดที่ 6 หน้าท่ีและมารยาทชาวพุทธ  
 ชุดที่ 7 วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
 ชุดที่ 8 ศาสนพิธี  
 ชุดที่ 9 การบริหารจิตและการเจริญปัญญา  
 ชุดที่ 10 พุทธศาสนากับการพัฒนา 
 แต่ละชุดประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 5 คน แล้วหาค่าเฉลี่ย ได้ระดับคะแนนเฉลี่ยของสื่อวีดีทัศน์

แต่ละชุด เป็น 4.41 หมายความว่า เหมาะสมมาก 
1.2 เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินประสิทธิภาพ ได้แก่ 
        1.2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย จำนวน 30 ข้อ มี  

ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 1.00 มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.28-0.72 มีอำนาจจำแนก (r) ระหว่าง 0.28-
0.67 และมีความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ 0.67 

        1.2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการจัดการเร ียนการสอนโดยใช้ ส ื ่อโมชันกราฟิกเพ่ือ
ประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์       
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ซึ่งมีค่าดัชนีความสอดคล้อง 1.00 

 
2. กลุ่มเป้าหมาย 

2.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั ้งนี้ คือ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
17 คน 

2.2 กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี คือ นักเรียนโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย อำเภอน้ำพอง 
จังหวัดขอนแก่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 
17 คน 

 
3. ขั้นตอนการดำเนินการวิจัย  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง (Pre-Experimental Design) ผู้วิจัยได้ใช้แบบแผนการวิจัยแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design มีข้ันตอนในการดำเนินการดังต่อไปน้ี 

1. ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน
พระธาตุขามแก่นพิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  

2. ศึกษาความต้องการและลักษณ์สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ที่เหมาะสมต่อการเรียน 



            วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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3. วางแผนการพัฒนาและพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด  

4. นำสื ่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

5. นำสื ่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด ไปทดลองใช้กับกลุ่มเป้าหมาย โดยทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนก่อนเรียน (Pre-test) เพ่ือวัดความรู้พ้ืนฐานของนักเรียนในชั่วโมงเรียนแรกด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยพัฒนาข้ึน 

6. ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบชุดเดิมกับที่ใช้ทดสอบ
ก่อนเรียน 

7. หาประสิทธิภาพของสื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 8. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้ สื ่อโมชันกราฟิกเพ่ือ
ประกอบการเรียนรู ้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 9. ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้ รายวิชา 
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย  
 ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบค่าที (t-test) โดยนำผลที่ได้เทียบกับ
เกณฑ์การประเมิน ดังน้ี [6]   
                      ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากที่สุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.51 – 4.50 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 – 3.50 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.51 – 2.50 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.01 – 1.50 หมายความว่า ระดับน้อยที่สุด  
  

ผลการวิจัย 
 

1. ผลการสร้างและพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 การสร้างและพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัย กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่ เก่ียวข้องต่อการพัฒนาสื่อโมชันกราฟิก
พบว่าสื่อโมชันกราฟิก คือ การทำให้ภาพเคลื่อนไหว เน้นการอธิบายพร้อมเสียงประกอบ ไม่ค่อยมีตัวละครดำเนิน
เรื่องและฉากตัดสลับแบบภาพยนตร์ ความยาวมักจะอยู่ที่ 1–2 นาที เป็นสื่อที่นำมาใช้เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ได้ [7] 
และโดยได้ออกแบบและวางแผนการสพัฒนาสื่อโมชันกราฟิกในเน้ือหาตามหลักสูตร หน่วยการเรียนรู้ เรื่องพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ จำนวน 10 ชุด คือ 1) พุทธประวัติ 2) พุทธสาวก พุทธสาวิกา 3) ชาดก 4) หลักธรรมทาง
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พระพุทธศาสนา 5) พุทธศาสนสุภาษิต 6) หน้าที ่และมารยาทชาวพุทธ  7) วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา  
8) ศาสนพิธี 9) การบริหารจิตและการเจริญปัญญา 10) พุทธศาสนากับการพัฒนา จากนั้นตรวจสอบคุณภาพและ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผู ้เชี ่ยวชาญ ได้สื ่อโมชันกราฟิกตัวอย่างดังภาพที่ 1 จึงนำไปทดลองใช้สื ่อกับ
กลุ่มเป้าหมายเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อโมชันกราฟิกได้ผล ดังตารางที่  1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 ตัวอย่างสื่อโมชันกราฟิก 
 

ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของสื่อโมชันกราฟิก 
 

การทดสอบ จำนวน (คน) คะแนนเต็ม คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ ประสิทธิภาพ 
E1/ E2 

ระหว่างเรียน (E1) 17 100 84.00 84.00  
84.00/83.53 หลังเรียน (E2) 17 30 25.06 83.53 

 

จากตารางที่ 1 การคำนวณหาประสิทธิภาพของสื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
ผลการทดสอบระหว่างเรียน (E1) มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.00 และผลการทดสอบหลังเรียน (E2) มีคะแนนเฉลี่ยร้อย
ละ 83.53 แสดงว่า สื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ 84.00/83.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
80/80 

 

2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สร้างข้ึน ทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียนกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่2 จำนวน 17 คน แบบแผนการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบแผน Pre Experimental 
Design ใช้แบบหนึง่กลุ่มสอบก่อนและหลัง (The One-Group Pretest-Posttest Design) [8] ได้ผลดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 เปรียบเทียบคะแนนก่อน และหลังเรียนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม x̅ S.D. D  
2D  t p 

ก่อนเรียน 17 30 14.24 2.19 
184 2110 16.4 0.000 

หลังเรียน 17 30 25.05 0.97 
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t < .05   
 จากตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้สื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้ 
รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
จำนวน 17 คน ด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 30 คะแนน วิเคราะห์ด้วย t-test  
แบบ Dependent พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  โดยใช้สื ่อโมชันกราฟิกเพื ่อประกอบการเรียนรู ้ รายวิชา   
ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  หลังเรียน  
(x̅ = 25.05, S.D. = 0.97) สูงกว่าก่อนเรียน (x̅ = 14.24, S.D. = 2.19) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  
โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน โดยเฉลี่ยเท่ากับ 10.81 คะแนน 
 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้สื ่อโมชันกราฟิกเพื ่อประกอบการเรียนรู้
รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่องพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   
 ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างข้ึน กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
จำนวน 17 คน แบบสอบถามมีสองตอน ตอนที่ 1 จำนวน 20 ข้อ แปลผลด้วยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท (Likert) ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยสื่อโมชันกราฟิก 
 

รายการ x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
1. ความสอดคล้องระหว่างเน้ือหาสาระกับจุดประสงค์ 3.53 0.62 มาก 
2. ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหาในบทเรียน 3.71 0.47 มาก 
3. เข้าใจเน้ือหาในสาระการเรียนรู้ได้ง่ายข้ึน 3.88 0.70 มาก 
4. ความน่าสนใจและประโยชน์ของความรู้ที่ได้รับ 3.94 0.66 มาก 
5. ความสอดคล้องระหว่างสื่อการเรียนรู้กับเน้ือหา 3.76 0.66 มาก 
6. ภาพประกอบสอดคล้องกับเน้ือหา 3.82 0.95 มาก 
7. ภาพประกอบมีความเหมาะสมกับนักเรียน 3.65 0.79 มาก 
8. เสียงที่ใช้บรรยายมีความเหมาะสมกับนักเรียน 4.06 0.83 มาก 
9. เสียงบรรยายสอดคล้องกับเน้ือหา 3.76 0.75 มาก 
10. เสียงดนตรีมีความเหมาะสมกับนักเรียน 3.82 0.73 มาก 
11. แบบตัวอักษรมีความเหมาะสมกับนักเรียน 3.88 0.70 มาก 
12. การนำเสนอมีความเหมาะสม 3.71 0.77 มาก 
13. สื่อโมชันกราฟิกดึงดูดความสนใจ 3.76 0.90 มาก 
14. ตัวละครมีความน่าสนใจและดึงดูด  3.59 0.51 มาก 
15. ความน่าสนใจของฉากประกอบ 3.65 0.79 มาก 
16. การดำเนินเรื่องมีความน่าสนใจ น่าติดตาม 3.94 0.56 มาก 
17. สื่อโมชันกราฟิก สวยงาม  3.53 0.51 มาก 
18. การออกแบบสื่อการเรียนรู้มีความเหมาะสม 3.59 0.51 มาก 
19. สื่อโมชันกราฟิกช่วยให้เข้าใจเน้ือหาได้ง่ายข้ึน 3.76 0.75 มาก 
20. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการนำเสนอ 4.59 0.51 มากที่สุด 
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รายการ x̅ S.D. ระดับความพึงพอใจ 
รวม 3.80 0.68 มาก 

  
 จากตารางที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนพระธาตุขามแก่นพิทยาลัยที่มีต่อ
สื่อโมชันกราฟิกเพื ่อประกอบการเรียนรู ้ รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ  
พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก (x̅= 3.80) เมื่อพิจารณา 
รายข้อพบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ นักเรียนพอใจกับระยะเวลาในการนำเสนอ (x̅ = 4.59) มีความ 
พึงพอใจ ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ เสียงที่ใช้บรรยายมีความเหมาะสมกับนักเรียน (x̅ = 4.06) และสื่อโมชัน
กราฟิกมีความน่าสนใจและมีประโยชน์ รวมทั้งการดำเนินเรื ่องมีความน่าสนใจ น่าติดตาม  (x̅ = 3.94) มีความ  
พึงพอใจในระดับมาก 

 
อภิปรายผลการวิจัย 

 

 จากการพัฒนาสื ่อโมชันกราฟิกเพื ่อประกอบการเรียนรู้  รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  สามารถอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ของ 
การวิจัยได้ดังน้ี 
 1. ผลการทดลองใช้สื่อโมชันกราฟิกเพื่อประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้
รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมั ธยมศึกษาปีที่ 2      
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.00/83.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 แสดงว่าสื่อโมชันกราฟิกมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี
อาจเนื่องมาจากเป็นสื่อการเรียนรู้ที่แปลกใหม่  นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องที่ซับซ้อนเข้าใจยากผ่านภาพเคลื่อนไหว        
ที่เข้าใจง่าย  การสร้างสื่อโมชันกราฟิกน้ันผู้วิจัยใช้ภาพประกอบที่สวยงามเร้าความสนใจ เสียงบรรยายที่เข้าใจง่าย
เหมาะสมกัยวัยเพื ่อให้นักเรียนสนุกสนานในการเรียน มีความเข้าใจเนื ้อหา นอกจากนี้สื ่อโมชันกราฟิกเพ่ือ
ประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื ่อ ง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ผ่านขั้นตอนในการจัดทำอย่างมีระบบและมีวิธีการที ่เหมาะสม กล่าวคือ  
ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ จิตวิทยา
การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้ หลักการสร้างสื่อโมชันกราฟิก ก่อนนำไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือรวบรวมข้อบกพร่องที่พบไปปรับปรุงแก้ไข ทำให้สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคม
ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้มีคุณภาพและตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้ได้เป็นอย่างดี สอดคล้องกับผลการศึกษาของ เวชยันต์ ปั่นธรรม [9] ศึกษาการผลิตสื่อโมชัน
กราฟิก เรื่อง ระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล ผลการวิจัยพบว่า สื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 
ชาแนลที่สร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.55/81.33 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80 
 2. นักเรียนที่เรียนด้วยสื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน    
สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน โดย
เฉลี่ยเท่ากับ 10.81 คะแนน อาจเป็นเพราะสื่อโมชันกราฟิกที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึนมีความเหมาะสมกับผู้เรียนในช่วงชั้นน้ี 
มีเน้ือหาไม่ยากจนเกินไป มีภาพประกอบสวยงาม ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของปิยพงษ์ ราศร ี[10] ได้พัฒนา
สื ่ออินโฟกราฟิก วิชาเครื ่อข่ายคอมพิวเตอร์เบื ้องต้น สำหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั ้นปีที่ 3 พบว่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เวชยันต์ ปั่นธรรม [9] 
ศึกษาการผลิตสื่อโมชันกราฟิกเรื่องระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และปาณิสรา ศิลาพล, และกอบสุข คงมนัส [11] ได้ศึกษาการใช้
อินโฟกราฟิก เรื่อง การเปลี่ยนแปลงของโลก ร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะที่มีต่อความสามารถด้านการคิด
วิเคราะห์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร พบว่า 1) ความสามารถ
ด้านการคิดวิเคราะห์หลังเรียนด้วยอินโฟกราฟิก ( Infographics) ร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะ ที่มีต่อ
ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 2) ความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์จากการใช้อินโฟกราฟิก ร่วมกับกระบวนการเรียนแบบสืบเสาะ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่ากระบวนการเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ศึกษาความพึงพอใจต่อสื่อโมชันกราฟิกเพ่ือประกอบการเรียนรู้รายวิชา ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เรื่อง พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
(x̅=3.80, S.D.=0.68) เน่ืองจากสื่อโมชันกราฟิกช่วยกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียน และปรับเปลี่ยนเน้ือหาที่ไกล
ตัว ให้เป็นภาพสื่อความหมายได้ง่าย สอดคล้องกับการศึกษาของ สุโรทัย แสนจันทรแดง และธวัชชัย สหพงษ์ [12] 
ที่ได้ทำการพัฒนาการออกแบบโมชันกราฟิก  ผลการประเมินความพึงพอใจสื่อโมชันกราฟิกเรื่องการเลิกทาสในสมัย
รัชกาลที่ 5 จากนักศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน พบว่า 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย (x̅ = 4.65, SD.=0.52)  
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 1. ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ควรเตรียมเนื้อหาให้แม่นยำและ
อธิบายกระตุ้นความสนใจให้กับนักเรียนก่อนการใช้สื่อโมชันกราฟิกเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 2. ครูผู้สอนควรสังเกตการใช้สื ่ออย่างใกล้ชิด เพื่อให้คำแนะนำหรืออธิบายเพิ ่มเติม กรณีบทเรียนที่มี  
เน้ือเรื่องต่อเน่ืองจากความรู้เดิม 
  3. ควรสร้างสื่อโมชันกราฟิกในเรื่องอื่น ๆ ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและทบทวน 
การเรียนได้ 
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