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บทคัดย่อ
การศึ ก ษาครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ 1) พั ฒ นาบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง เรื่ อ ง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 2) หาคุ ณ ภาพบทเรี ย นอีเลิร์นนิ่ง เรือ่ ง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 3) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 4) หาความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 จานวน 30 คน
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งได้มาจากการสุ่มอย่างง่ายโดยวิธีการจับสลาก เครื่องมือที่ใช้ใน
การศึกษาครั้งนี้ คือ บทเรียนอีเลิรน์ นิ่ง เรื่อง การสร้ า งวิ ดี โ อด้ ว ยเว็ บ ไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 แบบ
ประเมินคุณภาพบทเรียนอีเลิร์นนิง่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรั บ
ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล
ผลการศึกษาพบว่า 1) ได้บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2) คุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่ อ ง การสร้ า งวิ ดี โ อด้ ว ยเว็ บ ไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.48, S.D. = 0.50) 3) ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วย
เว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.83 หรือร้อยละ 83 4) ผู้ เ รี ย นมี ค วามพึ ง พอใจต่ อ การจั ด การ
เรี ย นการสอนด้ ว ยบทเรี ย นอี เ ลิ ร์ น นิ่ ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยรวม
เฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.51, S.D. = 0.64)
คาสาคัญ : บทเรียน อีเลิร์นนิง, การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto, กระบวนการปฏิบตั ,ิ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ABSTRACT
The purposes of this research were to 1) to develop e-Learning on the creating website with
Animoto for mathayomsuksa 5. 2) to evaluate the quality e-Learning. 3) to study the effectiveness index
learning and 4) to survey the satisfaction of students with the developed e-Learning. The sample subjects
were 35 students of mathayomsuksa 5 room 2 at Sahatsakhansuksa school, Sahatsakhansuksa district, Kalasin
province. They were selected by ballot simple random sampling. The research instruments were
e-Learning on the creating website with Animoto for mathayomsuksa 5, an evaluation form probing efficiency
of the developed e-Learning, an efficiency assessment of the development of e-Learning and a satisfaction
questionnaire. The statistics for analyzing the data were arithmetic percentage, mean, standard deviation and
effectiveness index. The results were as follows 1) The e-Learning on the creating website with Animoto for
mathayomsuksa 5. 2) The quality of the e-Learning on the creating website with Animoto for
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mathayomsuksa 5 was at was at highest level ( ̅ = 4.48, S.D. = 0.50). 3) The effectiveness index of the
e-Learning was at 0.83 or 83%. 4) The students’ satisfaction of e-Learning was at highest level
( ̅ = 4.51 , S.D. = 0.64).
Keywords: e-Learning, The creation of Video with Animoto, The process, Mathayomsuksa 5
บทนา
ในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีดา้ นต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีทางด้านการ
สื่อสาร เป็นไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดการนาเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา เพื่อให้
การศึกษามีคณ
ุ ภาพและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รองรับการพัฒนาและสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันในสังคม/เศรษฐกิจแห่งความรู้ การใช้อีเลิร์นนิ่ง นับเป็นวิถีทางอย่างหนึ่งในการเพิ่มศักยภาพการเรียน
การสอนโดยการใช้วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในการศึกษา (ปัทมา
นพรัตน์. 2547 :1)
จากการสังเกตการณ์สอนทีผ่ ู้ศึกษาได้ดาเนินการในรายวิชา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 2 เมื่อภาคการเรียนที่ 1/2559 ณ
โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ในระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 5 พบว่า ปัญหาเด็กไทยมีผลการเรียนต่า
เป็นผลมาจากผู้เรียนไม่เข้าใจในเนือ้ หาบทเรียน เพราะไม่สามารถทบทวนเนื้อหาที่ครูสอนผ่านมาได้ ซึงปัญหาดังกล่าวสอดคล้อง
กับปัญหาที่ผู้ศึกษาได้พบจากการออกฝึกประสบการวิชาชีพครู 2 ในภาคเรียนที่ 1/2559 ที่โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา ผูศ้ ึกษาจึงได้
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ คุณครูฉัตรชัย โอษะคลัง ซึ่งดารงตาแหน่งครูผู้สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ประจาชั้นมัธยมศึกษาปีมี่ 5 ได้ใจความว่า โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษาได้ทาการสอนแบบการบรรยายให้ใบความรู้ และสั่งงาน
และให้ทางานส่งท้ายชั่วโมงเรียน ซึ่งอาจทาให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน และไม่สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาได้
ทาให้ขาดแรงจูงใจในการเรียน ทั้งนี้ทางโรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษายังขาดสื่อการเรียนการสอนที่น่าสนใจ ดังนั้นจากการสัมภาษณ์
ทางโรงเรียนมีความต้องการบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ที่มีคณ
ุ ภาพ เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วย เว็บไซต์ Animoto สาหรับการจัดการเรียน
การสอนผ่านเว็บไซต์ เพราะระบบอินเตอร์ของทางโรงเรียนอยู่ในระดับดี ทั้งนี้ผู้เรียนสามารถเรียนรูไ้ ด้ด้วยตนเอง และสามารถ
ทบทวนเนื้อหาที่เรียนผ่านมาได้โดยผ่านระบบอินเตอร์เน็ต จากการสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จานวน 70 คน
เกี่ยวกับสื่อการเรียนการสอน นักเรียนร้อยละ 60 ต้องการเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ร้อยละ 20 ต้องการเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดีย ร้อยละ 20 ต้องการเรียนด้วยสื่อ power point และนักเรียนมีความคิดเห็นว่าอยากเรียนรูด้ ้วยวิธีการสอนในรูปแบบ
ของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เพราะทาให้นักเรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น และสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทุกที่ทุกเวลา
ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 5 ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการเรียนการสอน และให้ผู้เรียนเกิดมีความรู้ ความเข้าใจ เห็นความสาคัญ และเกิด
ทักษะในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวันได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
1. วัตถุประสงค์การวิจัย
1.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.2 เพื่อหาคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
1.3 เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
1.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนอีเลิรน์ นิ่ง เรื่อง การสร้างวิดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
2.1 บทเรียน e-Learning (ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2545 : 4 )
ความหมายของ e-Learningออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ความหมายโดยทั่วๆไปจะหมายถึงการเรียนในลักษณะใดก็ได้
ซึ่งการถ่ายทอดเนื้อหาผ่านทางอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เอ็กซ์ทราเน็ต
ทางสัญญาณโทรทัศน์หรือสัญญาณดาวเทียม (Satellite) ก็ได้ซึ่งเนือ้ หาสารสนเทศอาจอยู่ในรูปแบบการเรียนที่คุ้นเคย
เช่นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสอนบนเว็บ การเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสาหรับการสอนหรือการอบรมซึ่งใช้การนาเสนอ
ด้วยตัวอักษรภาพนิ่งผสมผสานกับการใช้ภาพเคลื่อนไหววีดิทัศน์ และเสียงโดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web Technology)
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ในการถ่ายทอดเนื้อหารวมทั้งการใช้เทคโนโลยีระบบการจัดการคอร์ส
2.2 กระบวนการปฏิบัติ (ศูนย์พฒ
ั นาทรัพยากรการศึกษา (CARD : online)
การใช้กระบวนการปฏิบัติ เป็นการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ มีการปฏิบตั ิอยู่เสมอ โดยผู้เรียนสังเกตจากสิ่งทีผ่ ู้สอนนามาเป็น
ตัวอย่างต้นแบบ หรือวิธีการกระทาที่แสดงให้ดูแล้วให้ทาตามแบบและฝึกฝนจนกว่าจะเกิดความชานาญ การจัดกระบวนการ
เรียนรู้ทเี่ น้น การปฏิบตั ิจริงเป็นการจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มปฏิบตั ิการที่เรียนรูด้ ้วยประสบการณ์ตรงจากการ เผชิญ
สถานการณ์จริงและการแก้ปัญหา เพื่อให้เกิดการเรียนรูจ้ ากการกระทา ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริง ฝึกคิด ฝึกลงมือทา ฝึกทักษะ
กระบวนการต่าง ๆ ฝึกการแก้ปัญหาด้วยตนเองและฝึกทักษะการเสาะ แสวงหาความรู้ร่วมกันเป็นกลุม่ ผู้เรียนได้เรียนรู้ทั้งทาง
ทฤษฎีและการปฏิบัตติ ามแนวประชาธิปไตย รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบตั ิเป็นการนาแนวคิดทฤษฎีรูปแบบ
การสอนชื่อ การ สืบเสาะหาความรู้เป็นกลุม่ 4 ขั้น คือ สังเกตและรับรู้ ทาตามแบบ ให้ทาเองโดยไม่มรี ะบบ ฝึกให้ชานาญ
2.3 เนื้อหาเรื่องการสร้างวีดีโอด้วย Animoto (หนังสือคู่มือการสร้างวีดีโอด้วย Animoto)
Animoto คือเว็บไซต์บริการในการสร้าง vdo อย่างง่าย ที่สร้างคลิปวิดีโอหนึ่งเรื่องที่อาศัยเพียง 2 องค์ประกอบแค่
ภาพถ่ายและเพลงด้วย 3 ขั้นตอนกับเวลาไม่ถึง 10 นาที จุดเด่นของ Animoto ที่แตกต่างจากเว็บไซต์สร้างสไลด์โชว์อื่นๆก็คือ
เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรไว้แล้วคือเทคนิค “Cinematic Artificial Intelligence” ทาให้คนทั่วไปสามารถสร้างคลิปวิดโี อให้เนียน
เหมือนมืออาชีพด้วยการวิเคราะห์ภาพและเพลงที่ส่งเข้ามาโดยเน้นๆจะเป็นการวิเคราะห์จากแนวเพลงว่าเป็นเพลงแล้วไหนแล้ว
ค่อยไปผสานกับเอฟเฟกต์ภาพที่เข้ากันแล้วรังสรรค์ผลงานออกมา
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
หทัยรัตน์ ศรีวโิ รจน์ (2556 : บทคัดย่อ ) การค้นคว้าในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บน
เครือข่าย เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียน ยุพราชวิทยาลัย ที่มีประสิทธิภาพ
โดยกลุม่ ศึกษา คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนยุพราช วิทยาลัย ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2556 จานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
2) แบบทดสอบ วัดความรู้พื้นฐาน 3) แบบทดสอบหลังเรียน ดาเนินการศึกษาโดยนา บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ บนเครือข่าย
ไปทดลองใช้กับกลุ่มศึกษา แล้วนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยและร้อยละ จากการศึกษา พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
บนเครือข่าย ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 88/86.6 ซึ่งถือได้ว่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้
อิราวรรส พูนผล (2555 : บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของบทเรียนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีค่าเฉลี่ย 3.92
อยู่ในระดับดีมาก บทเรียนมีประสิทธิภาพ 85.67/86.33 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดคือ 80/80 เมื่อนาคะแนนสอบก่อนเรียนและ
คะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะห์เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนทางการเรียนรู้พบว่า ประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (E2)
เท่ากับ 86.33 และประสิทธิภาพก่อนกระบวนการ (E1) เท่ากับ 24.17 ดังนั้น บทเรียนที่พัฒนาขึ้นทาให้ผู้เรียนมีประสิทธิภาพ
ทางการเรียนรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.16 สูงกว่าเกณฑ์ที่กาหนดไว้ร้อยละ 60 ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมีค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.34
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก
วิธีดาเนินการวิจัย
1. ขัน้ ตอนการดาเนินการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดาเนินการตามวิธีการเชิงระบบ ADDIE Model โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ขั้นที่ 1 ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis )
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฏี งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียน e-Learning
2. ศึกษาและวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลาง หนังสือคู่มือการสร้างวีดโี อด้วย Animoto
3. ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหา เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วย Animoto
4. วิเคราะห์ความสนใจของผู้เรียน ศึกษาบริบท ทรัพยากร และความต้องการของผู้เรียน
ขั้นที่ 2 ออกแบบ (Design)
2.1 ทาโครงสร้างเนื้อหาบทเรียน e-Learning เรื่อง การสร้างวีดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕
2.2 การออกแบบโครงสร้างบทเรียน e-Learning ตามกระบวนการปฏิบัติประกอบด้วย
2.2.1 สังเกตและรับรู้ ให้ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างหลากหลายจนเกิดความเข้าใจและสรุปความคิดรวบยอด
2.2.2 ทาตามแบบ ทาตามตัวอย่างที่แสดงให้เห็นทีละขั้นตอนจากขั้นพื้นฐานไปสู่งานที่ซับซ้อนขึ้น
2.2.3 ให้ทาเองโดยไม่มีแบบ เป็นการให้ฝึกปฏิบัติชนิดครบถ้วน
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2.2.4 ฝึกให้ชานาญให้ปฏิบัติด้วยตนเองจนเกิดความชานาญ หรือทาได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจเป็นงานชิ้นเดิมหรือ
งานที่คิดขึ้นใหม่
ขั้นที่ 3 การพัฒนา (Development)
พัฒนาบทเรียน e-Learning ตามกระบวนการปฏิบัติ โดยใช้โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 ปรับแต่ง
ข้อบกพร่อง เพื่อให้ผู้เรียนมีปฏิสมั พันธ์กับบทเรียนมากขึ้น นาบทเรียน e-Learning ที่สร้างเสร็จแล้วนาเสนออาจารย์ที่ปรึกษา
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม และความถูกต้อง เพื่อนาไปปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะถูกต้องเสร็จสมบูรณ์
ขั้นที่ 4 การทดลองใช้ (Implementation)
1. การทดลองใช้ขั้นต้นโดยผู้ศึกษา เพื่อหาปัญหาและข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในบทเรียน
2. การทดลองใช้กับกลุ่มย่อย โดยการดาเนินการทดลองใช้กับกลุ่มทดลอง
3. ทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยนาบทเรียน e-Learning เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto ไปใช้กับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ จานวน 30 คน
ขั้นที่ 5 การประเมินผล (Evaluation)
นาผลการประเมินผลคุณภาพของบทเรียน e-Learning ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning และความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning มาคานวณ โดยใช้ค่าสถิติ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าดัชนีประสิทธิผลและค่า
ร้อยละ เทียบกับเกณฑ์ที่กาหนด
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 บทเรียน e-Learning เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียน e-Learning เรื่อง การสร้างวีดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5
2.3 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
2.4 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
3. ประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
3.1 ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสหัสขันธ์ศึกษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 6 ห้อง รวม 220 คน
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรี ย นสหั ส ขั น ธ์ ศึ ก ษา อาเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
จานวน 30 คน ซึ่งได้มาจากการสุม่ อย่างง่าย โดยการจับสลาก
4. ตัวแปรที่ศึกษา
4.1 ตัวแปรต้น คือ บทเรียน e-Learning ตามกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การสร้างวีดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5
4.2 ตัวแปรตาม คือ คุณภาพของบทเรียน e-Learning ตามกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์
Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning ตามกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การสร้าง
วีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning ตาม
กระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
5. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบค่าสถิติ (Dependent t-test) โดยนา
ผลที่ได้เทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา อารีราษฎร์. 2550 : 176) ดังนี้
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากทีส่ ุด
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยที่สดุ
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ผลการวิจัย
1. จากการวิจัยครั้งนี้ เป็นผลให้ได้บทเรียน e-Learning ตามกระบวนการปฏิบัติ เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์
Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีคุณสมบัติครอบคลุมด้าน e-Learning ได้แก่ มีข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
และวิดโี อ สามารถเข้าเรียนได้ตามอัธยาศัย

ภาพที่ 1 บทเรียน e-Learning
เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์
Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาพที่ 2 บทเรียนตามกระบวนการ
ปฏิบัติของบทเรียน e-Learning
เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์
Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ภาพที่ 3 การทดลองสื่อบทเรียนe-Learning
เรื่อง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto
สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

2. ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน e-Learning โดยผู้เชี่ยวชาญจานวน 3 ท่าน แสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียน
ผลการประเมิน
รายการประเมิน
S.D. ระดับความคิดเห็น
̅
1.เนื้อหาและการดาเนินเรื่อง
4.56
0.53
มากที่สุด
2.ภาพ ภาษา และเสียง
4.38
0.49
มาก
3.ตัวอักษร และสี
4.53
0.58
มากที่สุด
4.แบบทดสอบ
4.44
0.51
มาก
5.การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง เรือ่ ง การสร้างวีดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto
4.48
0.51
มาก
โดยรวมเฉลี่ยทั้งหมด
4.48
0.50
มาก
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียน e-Learning โดยรวมเฉลีย่ อยู่ในระดับมาก ( X =4.48,
SD.=0.50)
3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning แสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ค่าดัชนีประสิทธิผล
จานวนนักเรียน คะแนนเต็ม
คะแนนก่อนเรียน
คะแนนหลังเรียน
30

10

117

269

ดัชนีประสิทธิผล

ร้อยละ

0.83

83

จากภาพที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียน e-Learning มีค่าเท่ากับ 0.83 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนหลังจากเรียนบทเรียน e-Learning สูงขึ้นร้อยละ 83
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4. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน e-Learning แสดงในตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
ผลการประเมิน
ระดับความ
รายการประเมิน
คิดเห็น
S.D.
̅
1.บทเรียนมีความน่าสนใจ และดึงดูดใจ
4.53
0.57
มากที่สุด
2.การแบ่งหัวข้อของเนื้อหาชัดเจนไม่สับสน
4.43
0.57
มาก
3.การนาเสนอเนื้อหาง่ายต่อการทาความเข้าใจ
4.60
0.67
มากที่สุด
4.ปริมาณของเนื้อหากาลังดี ไม่มาก ไม่น้อยเกินไป
4.53
0.63
มากที่สุด
5.ส่วนนาเข้าบทเรียน มีความน่าสนใจ
4.53
0.51
มากที่สุด
6.สีสันของบทเรียน และความสวยงามบนหน้าจอ
4.60
0.64
มากที่สุด
7.ตัวอักษรชัดเจนอ่านได้ง่าย
4.77
0.50
มากที่สุด
8.ภาพประกอบมีความสวยงามคมชัด
4.53
0.68
มากที่สุด
9.ปุ่มต่างๆ มีการจัดวางเหมาะสม ใช้งานได้ง่าย
4.33
0.76
มาก
10.การใช้บทเรียน ง่าย และสะดวก ไม่มีข้อติดขัด
4.53
0.63
มากที่สุด
11.ได้ทบทวนความรู้ทาให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น
4.55
0.57
มากที่สุด
12.เสียงประกอบเหมาะสม
4.37
0.56
มาก
13.แบบทดสอบใช้ง่าย
4.50
0.78
มากที่สุด
14.ระยะเวลาในการศึกษาบทเรียน
4.50
0.70
มากที่สุด
15.ท่านได้ความรูเ้ พิ่มขึ้นหลังจากศึกษาบทเรียนอีเลิร์นนิงเรื่องเครือข่ายคอมพิวเตอร์
4.60
0.56
มากที่สุด
โดยรวมเฉลี่ย
มากที่สุด
4.51
0.64
จากตารางที่ 3 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน e-Learning โดยรวมเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก ( X =4.51,
SD.=0.64)
อภิปรายผลการวิจัย
1. การพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ผู้ศึกษาได้
ทาการศึกษาเนื้อหาในบทเรียน เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้บทเรียนที่มสี ่วนประกอบสาคัญ คือ 1) หน้าแรกของบทเรียน
2) หน้าlogin 3) หน้าสมัคร สมาชิก 4) หน้าจัดการข้อมูลผู้เรียน สาหรับAdmin 5) หน้าเพิ่มผู้เรียน สาหรับAdmin 6) หน้าแรก
ในบทเรียน 7) หน้าจุดประสงค์การเรียนรู้ 8) หน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 9) หน้าบทเรียน 10) หน้ากิจกรรมที่ 1 11) หน้า
กิจกรรมที่ 2 12) หน้ากิจกรรมที่ 3 13) หน้ากิจกรรมที่ 4 14) หน้ารวมคะแนน เหตุที่เป็นเช่นนี้ทาให้บทเรียนที่มีคณ
ุ ภาพ
มีเนื้อหาเข้าใจง่ายและทาให้ผู้เรียนเข้าใจในบทเรียน e-Learning มากขึ้น เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
หทัยรัตน์ ศรีวโิ รจน์ (2556 : บทคัดย่อ ) เรื่องการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย 1) บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่าย เรื่องการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ 2) แบบทดสอบ วัดความรู้พื้นฐาน 3) แบบทดสอบหลังเรียน
2. การประเมินคุณภาพของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่พัฒนาขึ้นโดยใช้แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชียวชาญ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.48 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.50 เหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเพราะว่าในการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย ผู้ศึกษาได้ทาการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนด
เนื้อหา วัตถุประสงค์ ออกแบบโดยเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม และดาเนินการพัฒนาตามขั้นตอนโดย
ใช้รูปแบบ ADDIE มนต์ชัย เทียนทอง (2548 ก : หน้า 131) ซึ่งเป็นรูปแบบที่ได้รับการยอมรับกันกว้างขวางในการพัฒนาสื่อ
บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งรวมถึงบทเรียนมัลติมีเดียด้วย ผู้ศึกษาได้พัฒนาตามขั้นตอน 5 ขั้น คือ ขั้นวิเคราะห์ ขั้นการออกแบบ
ขั้นการพัฒนา ขั้นการทดลองใช้และขั้นประเมินผล โดยเนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เหมาะกับวัยของผู้เรียนด้านภาพ
ภาษา เสียงมีความหมายตรงตามเนื้อหา การใช้สีเหมาะสม สวยงาม เนื้อหามีคาอธิบายอย่างชัดเจน เข้าใจง่าย การนาเสนอ
บทเรียนเป็นลาดับขั้นตอน จึงทาให้บทเรียนอีเลิร์นนิ่งที่มีคณ
ุ ภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อิราวรรส พูนผล (2555
: บทคัดย่อ) ได้ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน e-Learning วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของบทเรียนที่ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญมีคา่ เฉลี่ย 3.92 อยู่ในระดับดีมาก
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3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นมีค่าเท่ากับ 0.83 หมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง
เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 สูงขึ้นร้อยละ 83 โดยพิจารณาจากเกณฑ์การแปล
ความหมายค่าดัชนีประสิทธิผล ค่าตัวเลขตั้งแต่ 0.80 – 1.00 หมายถึง ความก้าวหน้าในการเรียนรู้สูงมาก เหตุที่เป็นเช่นนี้อาจเกิด
จาก การเรียนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดโี อด้วยเว็บไซต์ Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ถูกออกแบบให้เป็น
สื่อการเรียนการสอนที่มีความสะดวกในการเรียนเพิม่ ขึ้น ประหยัดเวลาในการสอน สามารถนากลับมาเรียนด้วยตนเองได้
ตลอดเวลาตามความต้องการ สอดคล้องกับ ชมพูนุท ศรีหาบัติ (2555:ออนไลน์) ทาการวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนสาเร็จรูป
วิชาวิถีไทยโดยใช้ระบบ e-Learning เพื่อศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสถาบันราชภัฏมหาสารคามกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ใช้เป็นนักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปี ที่1 ที่ลงทะเบียนวิชาวิถีไทย จานวน 273 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนวิชาวิถีไทยมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 83.33/78.33 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.5 จากการศึกษาพบว่า คะแนนเฉลีย่ หลังการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก และสูงกว่าการทาแบบฝึกหัด
ครั้งที่ 1, 2 แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีระดับความพึงพอใจของผู้เรียนจากการตอบแบบสอบถามความ
คิดเห็นของผู้เรียนเกีย่ วกับการใช้สอื่ อิเล็กทรอนิกส์บนเครือข่ายเพื่อฝึกทักษะการฟังอยู่ในระดับดี
4. จากผลการศึกษาพบว่าผูเ้ รียนมีความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนอีเลิรน์ นิ่ง ที่สร้างขึ้น
ผู้ศึกษาพบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์
Animoto สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.64 เห็นที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะว่า ผู้ศึกษาได้พัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิ่ง โดยอาศัยหลักการให้ผเู้ รียนมี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนด้วยตัวของผู้เรียนเองซึ่งก็คือการสร้างการทาความเข้าใจ การแก้ปญ
ั หาด้วยตนเอง การนาเสนอเนื้อหา
จะเป็น รูปภาพเคลื่อนไหว ข้อความเสียง และ ผูเ้ รียนสามารถทราบผลความก้าวหน้า ของตัวเองทันทีเมื่อตอบเสร็จ เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เรียนรู้ถึงความสามารถของตนเองและการแก้ไขข้อบกพร่องด้วย ทาให้ผู้เรียนเกิดทักษะ มีความรู้ เข้าใจ ในเรื่องนั้นๆอย่าง
ถ่องแท้ และถ้าผู้เรียนได้รับผลที่นา่ พึงพอใจ จะช่วยให้การเรียนประสบความสาเร็จ สอดคล้องกับ อัจฉราพร บาบุญ, รศรงค์
พัฒนาอนุสรณ์ และ ลาวัณย์ ดุลยชาติ (2558 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาจัย เรื่อง วิธีการถ่ายโอนข้อมูล สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผลการวิจัยพบว่า 1) ได้ บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง วิธีการถ่ายโอนข้อมูล สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 2) คุณภาพบทเรียนอีเลิร์
นนิ่ง เรื่อง วิธีการถ่ายโอนข้อมูล สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( ̅ = 4.14, S.D. = 0.33) 3) ผู้เรียนมีความ
พึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนด้วระบบอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง วิธีการถ่ายโอนข้อมูล สาหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( ̅ = 4.53, S.D. = 0.50)
ข้อเสนอแนะ
1. บทเรียนอีเลิร์นนิ่ง เรื่อง การสร้างวิดีโอด้วยเว็บไซต์ Animoto สามารถเรียนรูไ้ ด้ทุกที่ทุกเวลาทีม่ ีสญ
ั ญาณเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต
2. บทเรียนอีเลิร์นนิ่งสามารถใช้ในรายวิชาอื่นที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกันด้วยเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และส่งผลให้ผู้เรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากยิ่งขึ้น
3. ควรจะพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง่ ให้สอดคล้องกับทฤษฏีการเรียนรู้หลายๆทฤษฏี เช่น ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม ทฤษฏี
คอนสตรัคติวิสต์ เป็นต้น
4. ควรจะพัฒนาบทเรียนอีเลิร์นนิง่ ในเนื้อหาสาระอื่นๆ ให้หลากหลายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดขั้นสูง เช่น
การคิดวิจารณญาณ การคิดไตร่ตรอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาการเรียนรู้ที่จะตอบสนองและสอดคล้องกับกระบวนการคิด
ของผู้เรียนต่อไป
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