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การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1.  สารนิพนธ  กศ.ม. (เทคโนโลยี
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กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 85/85  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวจิัย  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  ภาคเรียนท่ี 2            

ปการศึกษา 2555  โรงเรียนคชเผือกอนุสรณจํานวน 33 คน โดยไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน 
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ทางการเรียน ไดแก คาเฉล่ีย และรอยละ  โดยทําการทดลอง 3 คร้ัง  เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ  

85/85 

 ผลการวิจัยคร้ังน้ีพบวา วีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระ  
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ดีมาก  คุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี  และมีประสิทธิภาพ 89.57/92.86  ซึ่งเปนไป

ตามเกณฑท่ีกําหนด 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



THE  DEVELOPMENT  OF  VIDEO  STORYTELLING  COMIC  “VOWELS  TRANSMUTATION  

VOWELS  DISAPPEARANCE”  FOR  STUDENTS  IN  THE  FIRST  YEAR  OF  PRIMARY  

EDUCATION  GROUP  LEARNING  THAI  LANGUAGE 

 

 

 

 

 

 

AN ABSTRACT 

BY 

BOODSARA  KUMMULNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Present  in  Partial  Fulfillment  of  the  Requirements  for  the   

Master  of  Education  Degree  in  Education  Technology   

at  Srinakhrinwirot  University   

May  2013 
 



Boodsara  Kummulna. (2013).  The Development  Of  Video  Storytelling  Comic “Vowels   

Transmutation  Vowels  Disappearance” For  Students  In  The  First Year  Of  

Primary Education Group Learning Thai Language.  Master’s Project, M.Ed. 

(Educational  Technology). Bangkok: Graduate  School,   Srinakharinwirot  

University.  Project  Advisor : Dr.Khwanying  Sriprasertpap. 

 

 The purpose of this research is  development  of  video  storytelling  comic “vowels  

transmutation  vowels  disappearance” for  students  in  the  first year  of  primary education 

group learning Thai language to determine the basis of  85/85.  Group sample in this 

research is student at  the  first year  of  primary education in the second semester of the  

2012  Kotchapuak Anusorn School  33 students from Multistage  random, The equipment is  

video  storytelling  comic “vowels  transmutation  vowels  disappearance” for  students  in  

the  first year  of  primary education group learning Thai language. The test is measured the 

result of learning and estimate quality of  storytelling  comic video. Statistics use to analyst 

quality of video and the result of learning such as average and percentage by make the 

sample 3 times to make efficiency base on 85/85 of students  in  the  first year  of  primary 

education 

 From this research the quality of storytelling  comic video about vowels transmute   

vowels disappear is in very good  level and quality of Educational Technology is in good 

level and The efficiency is 89.57/92.86  with is follow in reference.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 

 สารนิพนธฉบับน้ีสําเร็จไดดวยดี  ดวยความกรุณาเปนอยางยิ่งจากอาจารย  ดร.ขวัญหญิง                       

ศรีประเสริฐภาพ  ผูควบคุมสารนิพนธ  ท่ีไดกรุณาใหคําปรึกษาและแนะนํา  ตลอดจนตรวจแกไข     

สารนิพนธฉบับน้ีใหมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  ซึง่ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  ผศ.อลิศรา  เจริญวานิช  และอาจารย ดร.รัฐพล  ประดับเวทย  ท่ีกรุณารับ

เปนผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีตลอดจนเปนกรรมการสอบปากเปลาสารนิพนธ  และ

ขอขอบพระคุณ ผศ.บุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร  ท่ีไดใหขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนตอการทําวิจยัใน

คร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณ  คุณครูวัฒนา  จาวเวคิน  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนมัธยม   

สุวิทยเสรีอนุสรณ   ครูนุชจรีย  โพธิ์สุข  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ   และครูมลิวรรณ  ดิษยนันท  

ครูวิทยฐานะชํานาญการ  โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  ท่ีกรุณารับเปนผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา  

ขอขอบพระคุณ  คุณครูมานะ  มวงมีรส  ครูวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ  โรงเรียนวัดตะกลํ่า  และ

คุณครูพรศิริ  ขันทะ  ครูวิทยฐานะชํานาญ โรงเรียนสุเหราจรเขขบ (กุลางกูรอุปถัมภ)  ท่ีกรุณารับเปน

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา  ท่ีทุกทานไดรวมประเมินคุณภาพ  พรอมท้ังใหคําแนะนําอันเปน

ประโยชน  เพ่ือดําเนินการแกไขขอบกพรอง 

 ขอขอบพระคุณ  คุณพอสวัสด์ิ  คํามูลนา  และคุณแมบัวเรียน   คํามูลนา  และครอบครัว   

ทุก ๆ คนท่ีคอยเปนกําลังใจ  รวมถึงชวยเหลือในทุก ๆ ดาน  และมอบโอกาสการศึกษาในคร้ังน้ี 

 ขอขอบพระคุณผูบริหาร  คณะครูและนักเรียนโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  และเพ่ือน ๆ 

ปริญญาโทภาคพิเศษ  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ท่ีคอย

ชวยเหลือและเปนกําลังใจเสมอมา   รวมถึงผูท่ีอยูเบื้องหลังในการจัดทํางานวิจัยท่ีมิไดกลาวนามมา  

ณ โอกาสน้ี  ซึ่งเปนสวนสนับสนุนท่ีทําใหงานวิจัยฉบับน้ีลุลวงไปไดดวยดี 
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บทท่ี 1 

บทนํา 
 

ภูมิหลัง 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณของชาติ  เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพ

และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย  เปนเคร่ืองมอืในการติดตอส่ือสารเพ่ือสราง

ความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน  ทําใหสามารถประกอบกิจธุระ  การงาน  และดํารงชีวิตรวมกัน  

ในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข  และเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู  ประสบการณจาก

แหลงขอมูลสารสนเทศตาง ๆ เพ่ือพัฒนาความรู  กระบวนการคิดวิเคราะห  วิจารณและสรางสรรคให

ทันตอการเปล่ียนแปลงทางสังคม  และความกาวหนาทางวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  ตลอดจนนําไปใช

ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียังเปนส่ือแสดงภูมิปญญาของบรรพบุรุษ

ดานวัฒนธรรม  ประเพณ ี สุนทรียภาพ  เปนสมบัติลํ้าคาควรแกการเรียนรู  อนุรักษและสืบสานใหคง

อยูคูชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 1) 

      หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไดมีการกําหนดตัวชี้วัดและสาระ

การเรียนรูแกนกลางในสาระท่ี 1  การอานไววา  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  จะตองสามารถอาน

ออกเสียงและบอกความหมายของคําพ้ืนฐาน ซึง่เปนคําพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ไมนอยกวา 600 

คํา (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวง 

ศึกษาธิการ.2551: 7)  และสาระท่ี 2  การเขียน ท่ีกําหนดใหนักเรียนสามารถเขียนส่ือสารดวยคําและ

ประโยคงาย ๆ ได  โดยเฉพาะคําท่ีใชในชีวิตประจําวัน  และคําพ้ืนฐานในบทเรียน (สํานักวิชาการและ

มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ.2551: 23)  

แตจากผลสํารวจสภาพการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครและจากการ

นิเทศติดตามเกี่ยวกับการเรียนการสอนภาษาไทยอยางตอเน่ือง  โดยมีการติดตามผลทุกภาคเรียน  

ต้ังแตปการศึกษา 2551 เปนตนมา  พบวายังมีนักเรียนท่ีอานไมออก  อานไมคลองในเกือบทุกชั้น  และ

มีจํานวนคอนขางมาก (หนวยศึกษานิเทศก สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร.2555: 2)  สงผลใหการ

ใชภาษาและการเรียนรูของนักเรียนในชั้นตอ ๆ ไปเรียนรูไดยากมากข้ึน เน่ืองจากไมมีพ้ืนฐานการอาน

และเขียนคํา   

 จากการศึกษาการใชคําพ้ืนฐานและจากการสํารวจการอานของนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ปท่ี 1 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ สํานักงานเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร พบวา  มีนักเรียนจํานวนกวา 

20 คน ท่ียังอานไมออกอานไมคลอง ไมสามารถอานและเขียนคําพ้ืนฐานในระดับประถมศึกษาปท่ี 1 
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ได  โดยเฉพาะคําท่ีมีตัวสะกดท่ีประสมดวยสระลดรูปและสระเปล่ียนรูป  สงผลตอการเรียนวิชา

ภาษาไทยรวมถึงวิชาอื่น ๆ ดวย   

 ซึ่งปญหาใหญท่ีพบในการเรียนประสมคํา คือ นักเรียนเขียนและอานไมได  ดังท่ีชุติมา  มาม-ี

เกตุ (2541)  กลาวถึงปญหาวามีสาเหตุมาจากนักเรียนสวนใหญขาดหลักเกณฑการประสมคํา  ปญหา

สําคัญปญหาหน่ึง  คือ  ปญหาเร่ืองของสระท่ีมีตัวสะกด  สระบางตัวจะลดรูป  แตบางตัวจะเปล่ียนรูป  

ซึ่งหลักการในภาษาไทย  คําท่ีประสมดวยสระและมีตัวสะกดน้ันคอนขางซับซอน  ทําใหนักเรียนเขียน

ไมถูกตอง  เพราะจํารูปสระไมได  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมเปนไปตามเกณฑท่ีต้ังไว  สอดคลองกับ

ท่ีปรียานุช  แคนติ (2540)  กลาวไววา  นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ยังขาดความเขาใจเร่ืองสระ

ลดรูป  สระเปล่ียนรูป  จํารูปสระไมได  จําแนกพยัญชนะกับสระไมได  จึงจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอร

วิชาภาษาไทยเร่ืองสระลดรูปและเปล่ียนรูปเพ่ือชวยใหนักเรียนมีประสิทธิผลในการเรียนดีข้ึน 

 ผูวิจัยจึงเห็นวานักเรียนควรมีการฝกประสมคําท่ีมีตัวสะกดโดยเฉพาะสระลดรูป และสระ

เปล่ียนรูปโดยใชวีดิทัศนนิทานชวยสอน เพราะจากการทํากิจกรรมในการเรียน  นักเรียนจะชอบฟง

นิทานและอานนิทาน  นิทานเปนส่ิงท่ีเราความสนใจของนักเรียนไดดีท่ีสุด  เน่ืองจากนิทานเปนส่ิงท่ี

นักเรียนชื่นชอบและใหความสําคัญ  นิทานเปนเร่ืองท่ีเกี่ยวของกับความรูสึกนึกคิดและความสนใจของ

นักเรียน  โดยถานํานิทานมาใชเปนส่ือในการสอนอานและเขียนจะชวยใหนักเรียนมีความสนใจ 

กระตือรือรนในการเรียนมากข้ึน  แตนักเรียนบางคนอานไมได  จึงดูแตรูปภาพ  ดังน้ันการใชส่ือวีดิทัศน  

ซึ่งเปนส่ือท่ีมีภาพและเสียง  สามารถใสเสียงเพลงจะชวยเราความสนใจนักเรียนไดดี  จึงเปนส่ือท่ี

เหมาะสมกับการนํามาชวยสอนฝกการประสมคํา  ซึ่งการใชส่ือนิทานวีดิทัศนจะชวยทําใหนักเรียนรูจัก

พยัญชนะ สระและตัวสะกด แลวสามารถศึกษาและอานออกเสียงคําตาง ๆ ได เมือ่นักเรียนเร่ิมเรียนรู

จะมีคําท่ีชินตา และสรางความแมนยําในการเชื่อมโยงพยัญชนะตนกับเสียง แลวจะสามารถอานเขียน

คําท่ีกําหนด ตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง ซึ่งนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 

จะตองสามารถอานและเขียนได  เน่ืองจากเปนคําท่ีจะตองใชในการเรียนระดับชั้นตอไป  ดังน้ันการใช

ส่ือนิทานวีดิทัศนเขามาชวยในการสอนอาน นาจะไดผลดี เน่ืองจากส่ือวีดิทัศนสามารถดึงดูดใจ

นักเรียนไดมากกวาส่ืออื่น ๆ  ซึ่งสอดคลองกับพร้ิมเพรา  พลับพลา (2542: 37-38)ท่ีกลาววานักเรียนมี

ความพึงพอใจท่ีมีตอวีดิทัศนการตูน  จากความนาสนใจของเร่ือง  ความนาสนใจของภาพ  สีสันของ

ภาพ  ความตอเน่ืองของภาพ  นักเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียน อีกท้ังการเรียนดวยวีดิทัศน

การตูนยังทําใหบรรยากาศในการเรียนไมนาเบื่อหนาย  เชนเดียวกับไพฑูรย  จันทยศ (2526: 42)  ท่ี

กลาวไววาประโยชนของเทปวีดิทัศนน้ันคือนักเรียนไดเห็นท้ังภาพและเสียงเหมือนชมภาพยนตร  ทําให

นักเรียนไมเบื่อหนาย  ซึ่ง เดล (Dale 1956: 66) ไดกลาวไววาคุณสมบัติของวีดิทัศนน้ัน  สามารถดึงดูด

ความสนใจไดดี  ผูเรียนเรียนดวยความพอใจและไดเพ่ิมประสบการณตาง ๆ อีกดวย  และจากการ
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สํารวจของสถาบันวิจัยสังคม  จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย  รวมกับมูลนิธิเพ่ือการพัฒนาเด็กและนิตยสาร

วงการศึกษา  ไดสํารวจทัศนคติของเด็กวัยเรียนท่ีมีอายุระหวาง 6 – 12 ป จํานวน 16 โรงเรียนในเขตใจ

กลางกรุงเทพมหานคร  พบวา  กจิกรรมท่ีเด็กชอบทํามากท่ีสุด  ไดแก  ดูโทรทัศนรอยละ  25.3  เลน

รอยละ 23.1  และอานหนังสือรอยละ  18.4  จะเห็นไดวาเด็กสนใจดูโทรทัศนมากกวาการอานหนังสือ  

ซึ่งนิทานสวนใหญจะอยูในรูปแบบของหนังสือ  เมื่อเปล่ียนนิทานใหอยูในรูปแบบของรายการโทรทัศน

จึงนาจะเราความสนใจไดมากกวา  เน่ืองจากโทรทัศนมีลักษณะดึงดูดใจเด็กดวยการมีท้ังภาพและ

เสียง  มีการเคล่ือนไหวและมีสีสัน (เอกรัตน  ศักด์ิเพชร.2542)  และจากการศึกษาพฤติกรรมการ

เปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนและรูปแบบรายการซึ่งเปนท่ีตองการของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร โดย

กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 4-6  ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร จํานวน 400 

คน ผลจากการศึกษาพบวา พฤติกรรมการเปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนของเด็กไทยในเขตกรุงเทพมหานคร  

รอยละ 36.5  เปดรับส่ือวิทยุโทรทัศนเพราะตองการความบันเทิง  และมักนําเร่ืองราวท่ีไดไปเปนหัวขอ

สนทนากับบุคคลอื่น  สําหรับรายการโทรทัศนท่ีชอบเปนอันดับแรกคือรายการการตูน  วิธีการนําเสนอท่ี

ตองการมากท่ีสุดคือการตูนและแอนิเมชั่น (อภิพงษ  วงศเกียรติกุล. 2550) จากผลการศึกษาน้ีผูวิจัย

เห็นวาเด็กมีความสนใจในการดูโทรทัศน โดยเฉพาะการตูน ซึ่งในการสอนอานและเขียนน้ันถาจะให

ไดผลดี  ควรสามารถเปดดูในขณะท่ีตองการสอนไดและสามารถเปดซ้ําได  ดังน้ันผูวิจัยจึงเห็นวาการ

นํานิทานมาทําในรูปแบบวีดิทัศนการตูนนาจะสรางความสนใจและความเขาใจใหเด็กมากกวาใน

รูปแบบอื่น  

 จากปญหาและแนวคิดดังกลาวขางตน  ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะพัฒนาวีดิทัศนนิทาน

การตูน เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการอานและเขียนคําท่ีมีตัวสะกดในสระลดรูป และ

สระเปล่ียนรูปและเพ่ือพัฒนาส่ือการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป   

 

ความมุงหมายของการวิจยั 

      เพ่ือพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 

ความสําคัญของการวจิัย 

 ผลของการศึกษาและวิจัยในคร้ังน้ี  ทําใหไดวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ืองสระแปลงราง สระหาย

ตัว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมปีระสิทธิภาพตาม

เกณฑท่ีกําหนด  ซึ่งจะเปนประโยชนกับนักเรียนในการพัฒนาการอานและการเขียนประสมคําอยางมี
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ระบบจนเกิดทักษะท่ีถูกตอง  อันจะเปนพ้ืนฐานท่ีดีในการเขียนและการอานในระดับสูงตอไป และยัง

เปนประโยชนกับครูผูสอนท่ีสามารถนําไปใชเปนส่ือการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  นอกจากน้ียังจะ

เปนแนวทางในการพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูนสําหรับครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  และผูสนใจ

ในการพัฒนาทางการเรียนการสอนตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากร 

    กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   ท่ีศึกษา

รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนคช-

เผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน รวม 51 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

      กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   ท่ีศึกษา

รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนคช-

เผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 33 คน  จาก 2 หองเรียน โดยการสุม

แบบหลายข้ันตอน ดังน้ี 

     การทดลองคร้ังท่ี 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 

     การทดลองคร้ังท่ี 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน 

      การทดลองคร้ังท่ี 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน 

 3.  เน้ือหาท่ีใชในวิจัย 

      เน้ือหาท่ีใชพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูนในการวิจัยคร้ังน้ีคือ เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  

ลักษณะเปนนิทานท่ีแตงข้ึนโดยใชคําท่ีมีตัวสะกดท่ีประสมดวยสระลดรูปสระเปล่ียนรูป  ท่ีกําหนดใน

บัญชีคําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือใชสําหรับการสอนอานและเขียนรายวิชาภาษาไทย กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทย  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โดยใชนิทานจํานวน 7 เร่ือง  ใน

แตเร่ืองจะใชคําท่ีมีตัวสะกดท่ีประสมดวยสระลดรูปและสระเปล่ียนรูป ซึ่งนิทานท้ัง 7 เร่ือง มีดังน้ี 

     3.1  นิทานสระ -ะ 

     3.2 นิทานสระ เ - ะ 

     3.3 นิทานสระ แ - ะ 

     3.4 นิทานสระ โ- ะ 

     3.5 นิทานสระ  - ั ว 

     3.6 นิทานสระ - อ 
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     3.7 นิทานสระ เ - อ 

  

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  วีดิทัศนนิทานการตูน หมายถึง  ส่ือท่ีผูศึกษาสรางข้ึนมาในรูปแบบวีดิทัศน  ซึ่งเน้ือหาเปน

นิทานและใชการตูนเปนตัวดําเนินเร่ือง โดยมีรูปภาพและเสียงประกอบ เพ่ือใหนักเรียนเกิดการเรียนรู

อยางเขาใจในการสรางคํา การสะกดคํา ท่ีใชสระลดรูปและสระเปล่ียนรูป สําหรับชวยสอนการอานและ

การเขียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ใหนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 โดยบันทึกลงในแผนดีวีดี 

ใชกับเคร่ืองเลนดีวีดีและเคร่ืองรับโทรทัศน  

 2. การตูน  หมายถึง  ภาพรางหรือภาพวาดท่ีใชการเรียนการศึกษาแทนการใชภาพจริง โดย

ใชเทคนิคในการสรางการตูนในคอมพิวเตอรแบบ 2 มิติ  ภาพการตูนน้ีอาจเปนภาพคน สัตว ส่ิงของ 

หรือส่ิงมีชีวิตอยางอื่นท่ีเคล่ือนไหวในลักษณะเหมือนมนุษย สามารถขยับปากและตาได 

 3.  สระแปลงราง  หมายถึง  สระเปล่ียนรูป ประกอบไปดวย สระ - ะ  สระ เ - ะ  สระ เ- อ และ     

สระ แ- ะ 

 4.  สระหายตัว  หมายถึง  สระลดรูป ประกอบไปดวย  สระ โ - ะ  สระ – ั ว  และสระ - อ 

 5.  การพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูน หมายถึง ส่ือวีดิทัศนประเภทนิทานท่ีมีการตูนดําเนินเร่ือง  

โดยเมื่อผลิตเสร็จเรียบรอยแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมิน

คุณภาพและปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจนมีคุณภาพตามเกณฑ จากน้ันนําไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยางและปรับปรุงแกไขจนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

 6.  ประสิทธิภาพของวีดิทัศนนิทานการตูน  หมายถึง  ผลการเรียนของผูเรียนจากการศึกษา

บทเรียนวีดิทัศนนิทานการตูน  ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยางนอยไมตํ่ากวาเกณฑ 85/85 

       85  ตัวแรก  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของ

กลุมตัวอยาง 

       85  ตัวหลัง  หมายถึง  รอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของ กลุม

ตัวอยาง 

 7.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความสามารถในการอานและการเขียนคําท่ีใชสระลด

รูปและสระเปล่ียนรูปจากการศึกษาวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง สระแปลงราง  สระหายตัว กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ซึ่งวัดไดจากคะแนนท่ีไดจากการทํา

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนและหาคุณภาพแลว 

 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
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 8.  ผูเชี่ยวชาญ แบงเปน 2 ดาน 

     8.1  ผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูความสามารถและสําเร็จ

การศึกษาทางดานเอกวิชาภาษาไทย หรือมีประสบการณการทํางานดานการสอนวิชาภาษาไทยมี

เกณฑ  ดังน้ี     ปริญญาตรีประสบการณ 10 ป ปริญญาโทมีประสบการณ 5 ป ปริญญาเอกมี

ประสบการณ 3 ป 

          8.2  ผูเชี่ยวชาญทางดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง บุคคลท่ีมีความรูความสามารถ

และสําเร็จการศึกษาทางดานเอกเทคโนโลยีการศึกษา ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญ หรือมีประสบการณทางการ

ทํางานดานเทคโนโลยีการศึกษามีเกณฑดังน้ี ปริญญาตรีประสบการณ 10 ป ปริญญาโทมี

ประสบการณ 5 ป ปริญญาเอกมปีระสบการณ 3 ป 
 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
 ในการวิจัยการพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ผูวจิัยไดศึกษาคนควาทฤษฎี  แนวคิดและ

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ  ดังตอไปน้ี 

 1. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวจิัยและพัฒนาทางการศึกษา 

 2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา 

 3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 4. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอาน 

 5. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเขียน 

 6. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับนิทานการตูน 

 7. เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกบัแอนิเมชั่น 
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1. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา 

 ความหมายของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 การวิจัยและการพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development (R&D)) 

เปนการวิจัยทางการศึกษาประเภทหน่ึง ซึ่งมีนักวิชาการไดใหความหมายไวดังน้ี 

 เกย (Gay.1976: 8) ไดกลาวถึงงานวิจัยและพัฒนาไววา เปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับใช

ในโรงเรียน ซึ่งผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนาจะหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณ ของครูท่ีใชในการ

ฝกอบรม วัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนรูการกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ส่ือการสอน และระบบ

การจัดการ การวิจัยและพัฒนาจะครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูลักษณะของผูเรียน 

ระยะเวลาในการใชผลิตภัณฑ ดังน้ันผลิตภัณฑท่ีพัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะพัฒนาตามความ

ตองการเฉพาะซึ่งข้ึนอยูกับรายละเอียดท่ีตองการ 

 บอรกและกอลล (Borg and Gall.1989: 782) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนาวา

เปนกระบวนการพัฒนาและนํามาซึ่งเหตุผลของผลิตภัณฑทางการศึกษา โดยผลิตภัณฑน้ีจะไมได

หมายถึงเฉพาะตํารา ฟลม หรือ โปรแกรมคอมพิวเตอรเทาน้ัน แตยังหมายรวมถึงวิธีการและโปรแกรม

การศึกษาจุดเนนของการวิจัยและพัฒนา คือ การพัฒนาโปรแกรมท่ีจะทําใหเกิดระบบการเรียนรู ซึ่ง

รวมถึงการพัฒนาอุปกรณและการฝกอบรมบุคลากรใหเหมาะสมกับงาน 

 จุดมุงหมายของการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 บอรก และ กอลล (Borg and Gall.1989: 782) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการวจิัยทาง

การศึกษาวา เปนการคนหาความรูใหม ซึ่งเกี่ยวกับพ้ืนฐาน (การวิจัยพ้ืนฐาน) หรือ เกี่ยวกับการไปใชใน

การศึกษา(การวิจัยประยุกต) มิไดเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ และถึงแมวาการวิจัยประยุกตจะมีการผลิตส่ือ

หรือผลิตภัณฑข้ึนมา แตก็เพียงเพ่ือใชในการทดสอบสมมุติฐานของผูวิจัยเทาน้ันจึงคอนขางยากท่ีจะ

นําผลิตภัณฑเหลาน้ันไปใชจริงในโรงเรียน หนทางท่ีจะชวยเชื่อมตอระหวางชองวางของการวิจัยกับการ

ใชจริงในการศึกษาก็คือ การวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะใชส่ิงท่ีคนพบในการวิจัยพ้ืนฐานการวิจัยประยุกต 

และการทดสอบการใชผลิตภัณฑจริงในโรงเรียน มาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑ ฉะน้ันจึงกลาวไววา 

การวิจัยและพัฒนา เปนการรวมเอาการวจิัยพ้ืนฐานการวิจัยประยุกตและการใชจริงในโรงเรียนมา

แปลงลงไปในผลิตภัณฑทางการศึกษาท่ีผลิตข้ึน 

 การดําเนินการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งอางอิงมาจาก R&D Cycle ประกอบดวยการศึกษาวิจัย

เพ่ือหาผลิตภัณฑท่ีจะนํามาแกปญหาการพัฒนาผลิตภัณฑจะอยูบนพ้ืนฐานของปญหาท่ีคนพบ โดยมี

การทดสอบภาคสนามเพ่ือตรวจสอบขอผิดพลาดของผลิตภัณฑ และทําการทดสอบหลายๆ คร้ัง
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จนกระท่ังผลการทดสอบภาคสนามชี้บงวาผลิตภัณฑสอดคลองตามวัตถุประสงคท่ีตองการ (Borg and 

Gall.1989: 782 ) โดยข้ันตอนสําคัญของการวิจยัและพัฒนามี 10 ข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  การรวบรวมเอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของ 

     ข้ันน้ีเปนการกําหนดความตองการ การพิจารณาทบทวนการเขียน การศึกษางานวิจัย 

และการเขียนความสําคัญและท่ีมา 

 2.  การวางแผน 

  ข้ันน้ีจะระบุทักษะในการเรียน การอธิบายวัตถุประสงค และสืบเน่ืองการกําหนดกิจกรรม

การเรียนรู และสถิติท่ีใชในการทดสอบ 

 3.  การพัฒนาลักษณะของผลิตภัณฑในเบื้องตน 

  ข้ันน้ีจะเตรียมการเกี่ยวกับการใชอุปกรณ กระบวนการ และวิธีการประเมินผล 

 4.  การทดสอบภาคสนามเบื้องตน 

     ข้ันน้ีจะทําการทดสอบในโรงเรียน 1-3 โรงเรียน นักเรียน 6-12 คน เก็บขอมูลโดย การ

สัมภาษณ  การสังเกต และการสอบถาม แลวทําการวิเคราะหผล 

 5.  การปรับปรุงผลิตภัณฑ 

  ข้ันน้ีจะทําการปรับปรุงผลิตภัณฑตามคําแนะนําจากข้ันท่ี 4 

 6.  การทดสอบภาคสนาม 

  ข้ันน้ีจะทําการทดสอบในโรงเรียน 5-15 โรงเรียน นักเรียน 30-100 คน เก็บขอมูลกอนและ

หลังการใชผลิตภัณฑ ประเมินผลท่ีไดกับจุดประสงคท่ีต้ังไวและเปรียบเทียบกับกลุมควบคุมตาม

เหมาะสม 

 7.  ปรับปรุงผลิตภัณฑ 

    ข้ันน้ีจะปรับปรุงผลิตภัณฑตามคําแนะนําจากข้ันท่ี 6 

 8.  การทดสอบการใชในภาคสนาม 

    ข้ันน้ีจะทําการทดสอบในโรงเรียน 10-30 โรงเรียน นักเรียน 40-200 คน เก็บขอมูลโดยการ 

สัมภาษณ, การสังเกต และการทดสอบ แลวทําการวิเคราะหผล 

 9.  ปรับปรุงผลิตภัณฑข้ันสุดทาย 

    ข้ันน้ีจะปรับปรุงผลิตภัณฑตามคําแนะนําจากข้ันท่ี 8 

            10.  การเผยแพรและการนําเสนอ 

      ข้ันน้ีจะจัดทํารายงานเพ่ือเสนอตอท่ีประชุมและเผยแพรในวารสาร และควบคุมคุณภาพ

ของการเผยแพร (Borg and Gall.1989: 784-785) 



10 

 

 สรุปแลวการวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบการวจิัยท่ีจะทําใหการวิจัยการศึกษา ท้ังการวิจัย

พ้ืนฐานและการวิจัยประยุกต ไดรับการนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากข้ึน เพราะการ

วิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษา ท่ีใชในการจัดการศึกษาไดอยางกวางขวาง 

ข้ันตอนการวิจัยและพัฒนาสวนใหญเหมือนข้ันตอนการวิจัยการศึกษา การท่ีจะสงเสริม และสนับสนุน

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาในเมืองไทย จึงไมเปนส่ิงท่ียากเกินไป เพราะการวิจัยการศึกษาอยาง

เปนลํ่าเปนสันและเปนกิจจะลักษณะในทางการศึกษาน้ันก็มีการเปดสอนการวิจัยการศึกษากันถึง

ระดับปริญญาเอก ดังน้ันหากวงการวิจัยการศึกษาของไทยจึงไดหันมาสนใจการวิจัย และพัฒนา

เพ่ิมข้ึนก็จะเปนการทําใหมีการนําผลการวิจัยการศึกษาไปใชกันกวางขวางและเดนชัดยิ่งข้ึนในอนาคต 

(บุญสืบ พันธดี 2537: 84-85) 

 งานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

 ยงยุทธ  บิสลาม (2554: บทคัดยอ) เร่ือง “การพัฒนารายการวีดิทัศน  เร่ืองการทํามาหากิน  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 1” โดยทําการผลิตรายการวีดิทัศน 3 เร่ือง  แลวนําไปทําการทดลองหา

ผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนชวงชั้นท่ี 1  ชั้นประถมปท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา 2553  โรงเรียนวัดทอง

ศาลางาม สํานักงานเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 หอง รวมท้ังส้ิน 30 คน  โดยใช

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจัยสรุปไดวารายการวีดิทัศนท้ัง 3 เร่ืองมีคุณภาพดาน

เน้ือหาและดานส่ืออยูในระดับดีมาก  สวนผลการใชรายการวีดิทัศนเร่ืองการทํามาหากิน พบวาผูเรียน

สวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดีรอยละ 90.00 ของนักเรียนท้ังหมด 

 ขวัญเรือน  โคตรกนก (2553: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง “ผลการพัฒนาการอานและเขียนคํา

ประสมดวยสระเปล่ียนรูปและสระลดรูป กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ดวยการจัดการเรียนรูแบบ 4 

MAT ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1” ผลปรากฏวา ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เร่ือง การอานและการเขียนคําท่ีประสมดวยสระเปล่ียนรูปและ

สระลดรูป โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT ท่ีมีประสิทธิภาพ 77.50/78.33 ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ี

กําหนด ดัชนีประสิทธิผลของแผนการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยเร่ือง การอานและ

การเขียนคําท่ีประสมดวยสระเปล่ียนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชกิจกรรมการเรียนรู

แบบ 4 MAT เทากับ 0.6795  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ืองการอานและเขียนคําท่ีประสมดวยสระเปล่ียนรูปและสระลดรูป โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ4 

MAT หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงวาชุดการสอนท่ีสรางข้ึน

ชวยใหนักศึกษามีความรูเพ่ิมข้ึนและมีประสิทธิภาพเชื่อถือได นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีความ

พึงพอใจตอการเรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยแผนการเรียนรู เร่ือง การอานและการเขียนคําท่ี
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ประสมดวยสระเปล่ียนรูปและสระลดรูป โดยใชกิจกรรมการเรียนรูแบบ 4 MAT โดยรวมอยูในระดับ

มาก 

 

2. เอกสารและงานวจิัยเกี่ยวกับวีดิทัศนการศึกษา 

 โทรทัศน (Television) 

 โทรทัศนเปนส่ือมวลชน ( Mass Media) ท่ีแพรภาพท้ังเสียงไดพรอมๆ กัน สามารถเปล่ียน 

“นามธรรม” ใหเปน “รูปธรรม” ท้ังในดานความรู ขาวสาร บันเทิง เปนส่ือมวลชนท่ีทรงพลังมากในยุค

ปจจุบันสามารถปลูกฝงคานิยม ทัศนคติ ความเชื่อถือใหแกผูชมอยางชาๆ แตคงทนนักการศึกษา จึง

นําเอาโทรทัศนมาใชพัฒนาการศึกษาในดานตางๆ โทรทัศนสามารถใชในการเรียนการสอนท่ีมีผูเรียน

จํานวนมากไดในเวลาเดียวกันอยาง ท่ีอุปกรณอยางอื่นไมสามารถทําไดดีเทา แหลงท่ีขาดแคลนครูอาจ

ใชโทรทัศนแทนได เปนเคร่ืองมือในการรณรงคเร่ืองความไมรูหนังสือ ปรับปรุงการเรียนการสอนไดทุก

ระดับ ตอบสนองตอผูเรียนในกรณีท่ีขาดแคลนครูผูสอนท่ีมีความสามารถโดยเฉพาะของแตละวิชาได 

การใชโทรทัศนเพ่ือการศึกษาน้ันอาจทําไดโดยวิธีการออกอากาศในลักษณะโทรทัศนวงจรเปด (Open 

circuit) หรือวงจรปด (Closed circuit) ก็ได(ชาญชัย อินทรสุนานนท. 2539: 14-15) 

 ประเภทของโทรทัศน 

 ถาส่ือความมุงหมายของการออกบทเรียนโทรทัศนท่ีเนนหนักไปในทางใดทางหน่ึงก็อาจแบง

ได 3 ประเภท คือ 

 1. โทรทัศนเพ่ือการคา (Commercial Television – C.T.V.) มุงตอบสนองตอผูชมทุกระดับ

เนนดานธุรกิจการโฆษณาสินคาเปนสวนใหญ ลักษณะบทเรียนเปนประเภทบันเทิงสลับโฆษณา มีการ

แทรกบทเรียนขาวสารความรูและเร่ืองศิลปวัฒนธรรมบาง 

 2. โทรทัศนเพ่ือการศึกษา (Education Television – E.T.V.) เนนการเพ่ิมพูนความรูให

ประชาชนทุกระดับ ในลักษณะขาวสารความรูดานตางๆ เชน ศิลปวัฒนธรรม กฎหมาย เทคโนโลยี

ใหมๆ ในการทํามาหาเล้ียงชีพ ฯลฯ เปนการใหความรูกวางๆ ท่ัวไป 

 3. โทรทัศนเพ่ือการสอน (Instructional Television – I.T.V.) ลักษณะบทเรียนเปนการสอน 

บทเรียนในหองเรียนโดยตรง เน้ือหาจะตรงหลักสูตรมากท่ีสุด เนนผูดูเฉพาะกลุมหรือระดับใดระดับ

หน่ึงโดยเฉพาะท้ังในโรงเรียนและนอกโรงเรียน ลักษณะการสอนจะคลายกับการสอนในหองเรียนท่ีมีครู

สอนจริงๆผูเรียนในลักษณะน้ีมีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนแลวสมัครสอบเพ่ือรับประกาศนียบัตรหรือ

ปริญญาบัตรไดดวยเมื่อเรียนครบหลักสูตรแลวกลาวไดวาดวยคุณสมบัติของส่ือโทรทัศนท่ีใหท้ังภาพ

และเสียง จึงมีเสนหดึงดูดความสนใจของผูชมไดมาก และดวยเทคนิคการผลิตส่ือโทรทัศนในปจจุบันมี

การนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรระบบดิจิทัล(Digital) มาชวยสรางภาพใหดูเหมือนจริง (Virtual Reality) 
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จนกระท่ังเกินความจริง(Sur-real) ส่ือโทรทัศนจึงชวยเพ่ิมพูนประสบการณของผูเรียนใหกวางขวางกวา

การเรียนการสอนในหองเรียน ท้ังประสบการณในมิติแหงความจริง (Reality) มิติแหงการเวลา (Time) 

และมิติของสถานท่ี (Space) จึงชวยขยายโลกของผูเรียนใหกวางขวางยิ่งข้ึนโดยผานประสบการณ

ทางออม (Indirect Experience) ซึ่งในท่ีสุดจะนําไปสูประสบการณทางตรง (Direct Experience) 

กลาวคือ จะทําใหผูเรียนเกิดความสนใจท่ีจะศึกษาคนควาดวยตนเองตอไป (วิภา อุตมฉันท. 2544: 19-

22 ) 

 คุณสมบัติของสื่อการเรียนการสอน 

 การท่ีส่ือสามารถชวยใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพน้ัน เน่ืองจากคุณสมบัติ

ของส่ือในดานตางๆ ท่ีมีผลตอการส่ือความหมาย คือ 

 1. คุณสมบัติในการจับยึด (Fixative Property) คือ การจับยึดประสบการณกิจกรรม ตาง ๆ 

เอาไวเพ่ือใหผูชมผูฟงมีแบบอยางทีจะทําตาม หรือพิจารณาเปรียบเทียบ เชน การบันทึกเสียง 

บันทึกภาพดวยภาพยนตรหรือบันทึกวีดิโอเอาไวเพ่ือเปดฟง และดูแลวทดลองตาม จะเปดฟงหรือดู     

กี่หน กี่คร้ังก็ได ทําใหไดเรียนรูคิดสรางปรับปรุง พัฒนาการการส่ือความหมายไดกวางขวางยิ่งข้ึน 

 2. คุณสมบัติในการจัดกระทํา (Manipulative Property) คือการจัดกระทําลักษณะของสาร

ใหเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคในการส่ือความหมายได เชน ลักษณะการเจริญเติบโตของ

ตนไม ก็กระทําใหเห็นการเจริญเติบโตเร็วข้ึน โดยการถายภาพแบบ Time lapse ส่ิงท่ีเคล่ือนไหวเร็วก็

เปล่ียนไปถายแบบSlow Motion ทําให เคล่ือนไหวเร็วดูชาลง จึงเห็นข้ันตอนการเคล่ือนไหวไดละเอียด

ข้ึน หรือการบันทึกคําบรรยายตางๆ ก็ตัดสวนท่ีไมตองการออก หรือเพ่ิมสวนท่ีตองการเขาก็ทําไดหรือ

เหตุการณท่ีเกิดข้ึนเปนระยะเวลาหน่ึงหลายๆ เหตุการณก็นํามาตัดตอจัดเรียงลําดับ บันทึกเปนวีดีโอ

จากเหตุการณท่ีกินเวลานานหลายเดือนลงเหลือเพียง 1 ชั่วโมงก็ได 

 3. คุณสมบัติการแพรกระจาย (Distribution Property) คือ คุณสมบัติในการขยายกระจาย

เพ่ิมจํานวน ของส่ือใหมีหลายสําเนา ใหเขาถึงกลุมคนไดจํานวนมาก ท้ังสามารถใชไดหลายคร้ัง ไม

จํากัดจํานวนซึ่งคุณสมบัติน่ีจะชวยแกปญหาดานการเรียนการสอนไดมาก เชน กรณีการขาดผูสอน 

จํานวนผูเรียนมากเกินไปหรือความแตกตางของผูเรียน เปนตน นอกจากน้ียังเปดใหโอกาสแกผูเรียนท่ี

ไมมีโอกาสเขาเรียนในระบบโรงเรียนสามารถเรียนรูไดตลอดชีวิต โดยการใชส่ือสารมวลชล เชน 

เอกสารส่ิงพิมพ วิทยุ โทรทัศนและอื่นๆ (ชาญชัย อินทรสุนานนท. 2539: 15-16) 

 การเลือกสื่อประกอบการสอน 

 การเรียนการสอนไมวาจะเปนการเรียนการสอนในระบบใดก็ตามผูเรียนจะเรียนโดยการรับรู

ขอมูลจากส่ือตางๆ ไดหลายชองทาง (ชาญชัย อนิทรสุนานนท. 2539: 158) เชน การอานการเห็นจาก

สายตา การฟงจากหู การไดกล่ินจากจมูก การชมิรสจากล้ิน หรือการสัมผัสจับตองดวยมือ เปนตน ซึ่ง



13 

 

ประสาทท่ีใชรับรูน้ีเรียกวา ประสาทสัมผัสท้ังหา หรือชองทางท้ังหาแตละชองทางก็จะมีประสิทธภิาพ 

ในการรับรูขอมูลไดมากบางนอยบางตางกันออกไป ตามผลจากการวิจัยท่ีได คือ ทางตา 75% ทางหู 

13% ทางผิวหนัง (มือ) 6% ทางจมูก 3% ทางล้ิน 3%ดังน้ันเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ ผูสอนจึงตองศึกษาถึงส่ือท่ีจะใชในการเรียนการสอน และพิจารณาดวยวาควรจะใช

ชองทางใดหรือหลายชองทางรวมกันจึงจะดีการเลือกส่ือท่ีจะนํามาใชในการเรียนการสอน จึงควร

พิจารณากอนวาส่ือน้ันมีความสัมพันธกับการเรียนรูอยางไร ซึ่งแตแนนอนวา ”การเรียนรู” น้ัน คือ การ

เปล่ียนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงคท่ีต้ังไว ฉะน้ันส่ือท่ัวไปก็คือ ส่ือท่ีจะชวยใหการเรียนรูไดงาย 

เร็ว สามารถชวยใหการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมเปนไปไดตรงตามวัตถุประสงคของการเลือกส่ือมาใชจึง

เปนเร่ืองสําคัญและตองสอดคลองกับวัตถุประสงคดวย  ส่ือท่ีดีน้ันควรเปนส่ือท่ีเขากันไดกับเน้ือหาท่ีจัด

ไว สามารถชี้จุดสําคัญของเน้ือหาไดชัดเจน ใหขอมูลท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ ท้ังยังจะตองอยูในระดับ

เดียวกับเน้ือหา คือ ไมยากหรืองายจนเกินไปตอการทําความเขาใจของผูเรียน ในการเลือกส่ือมาใช

อาจจะมีความแตกตางกันในชนิดของส่ือบาง แตก็ไมควรตางไปจากท่ีนักเรียนตองการมากจนเกินไป

นัก ควรเลือกส่ือโดยยึดผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง พิจารณาความตองการและความเหมาะสมกบัผูเรียน 

มิใชพิจารณาตามความเห็นของครู ครูใหญ ศึกษานิเทศก หรือศึกษาธิการเทาน้ัน  การเลือกส่ือท่ีไมเปน

ท่ีตองการของนักเรียนอาจจะเปนความสูญเปลาทางการเรียนการสอนได นักการศึกษาบางกลุมไดวิจัย

พบอีกวาส่ือโสตทัศน (Audio Visual Media) เปนส่ือท่ีสามารถใชประสาทสัมผัสทางหูและตาหรือท้ัง

สองทางเปนการส่ือความหมายท่ีไดผลดี สามารถเพ่ิมความเชื่อถอืของกลุมเปาหมายมากข้ึน เพราะ

สามารถมองเห็นเหตุการณไดดวยตาและไดยินดวยหูของตนเอง ซึ่งผลของการวิจัยก็คือ มนุษยเรา

เรียนรูโดยผานประสาทสัมผัสตางๆ คือ ทางตา 83% ทางหู 11% จมูก 3.5% กาย 1.5% ล้ิน 1.5% 

จะเห็นไดวาประสาทสัมผัสทางตาน้ันใหการเรียนรูไดมากกวา ผลการวิจัยในตอนตนอีกเกือบ 10% 

เมื่อใชส่ือโสตทัศน ฉะน้ันส่ือโสตทัศนจึงสามารถขจัดปญหาเกี่ยวกับลักษณะ Verbalism ไดเปนอยางดี

เพราะส่ือโสตทัศนมีลักษณะท่ีเปนจริง (Realistic) และเปนรูปธรรม (Concrete) มากกวาตัวหนังสือ

ลวนๆ และดีกวาส่ือท่ีใชภาษาพูด (Verbalism) เปนหลัก จึงทําใหการส่ือความหมายงายข้ึน มีลักษณะ

เปนรูปธรรมมากข้ึนและจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงข้ึน 

 วีดิทัศนการศึกษา 

 ปจจุบันวีดิทัศนเปนส่ือการสอนท่ีมีบทบาทอยางมากในวงการศึกษา ชวยในการเผยแพร

ขาวสารขอมูล เพ่ือใหผูเรียนเกิดการรับรูและเรียนรูไดมากๆ ข้ึน ดังน้ันเราจึงควรจะไดทราบความหมาย

ของวีดิทัศนซึ่งไดมีนักศึกษาไดใหความหมายหลายทานดังน้ี 
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 คําวา “วีดิทัศน” เปนคําท่ีคณะกรรมการบัญญัติศัพทวิทยาศาสตรราชบัณฑิตยสถานบัญญัติ

ข้ึนเพ่ือใชในเชิงวิชาการปจจุบันเรามักจะคุนกับคําวา “ภาพทัศน” หรือ “แถบภาพ” ซึ่งก็ลวนมี

ความหมายเดียวกันท้ังส้ิน 

 “วีดิทัศน” หมายถึง กระบวนการบันทึกและเก็บสัญญาณทางดานภาพและสัญญาณทาง

เสียงไวในส่ือกลางท่ีเปนวัสดุทางแมเหล็กไฟฟา และรวมไปถึงกระบวนการถายทอดภาพและเสียงโดย

ผานอุปกรณทางอิเล็กทรอนิกสไปสูผูรับดวย 

 วีดิทัศนหรือแถบวีดิทัศน หมายถึง วัสดุท่ีบันทึกหรือเก็บสัญญาณเสียงหรือ ขอมูลอื่นใดท่ี

ตองการไวในรูปเสนแรงแมเหล็ก มีลักษณะคลายกับแถบบันทึกเสียงน่ันเอง เน้ือแถบวีดิทัศนทําดวย

สาร Polyester บางแตเหนียว แข็งแรง ไมยืด ดานลางฉาบดวยสาร Antristatic Carbom เพ่ือปองกัน

ไฟฟาสถิตท่ีจะเกิดข้ึนบนเน้ือแถบวีดิทัศน เชน เฟอรัสออกไซด โครเมี่ยมออกไซด เหล็กออกไซด (Metal 

Oxide) เปนตน เพ่ือทําหนาท่ีเปนสัญญาณแมเหล็กไฟฟา ท่ีไดรับมาจาก หัวแมเหล็กดานบนน้ีจะถูก

ขัดผิวหนาไวใหดูเรียบเปนมันวาว เพ่ือใหเดินผานหัวแมเหล็กไดสะดวกน่ันเอง แถบวีดิทัศนจะถูกบรรจุ

ไวในลอหรือในตลับอีกทอดหน่ึง(บุญเท่ียง จุยเจริญ 2534: 180) 

 สมบูรณ สงวนญาติ (2534: 233) ใหคําจํากัดความของวีดิทัศน (Video tape) วาหมายถึง 

วัสดุท่ีสามารถบันทึกภาพเคล่ือนไหวลงไวในเสนเทปบันทึกภาพ ในรูปของสนามแมเหล็ก โดยใชกลอง

ภาพโทรทัศนเปล่ียนภาพเปนสัญญาณทางไฟฟา แลวนําสัญญาณทางไฟฟามาบันทึกไวในรูปของ

สนามแมเหล็กบนเสนเทปโดยใชเคร่ืองเทปบันทึกภาพ (Video Tape Recorder) เมื่อตองการจะดูภาพ

เคร่ืองเทปบันทึกภาพจะสามารถนําเอาภาพท่ีเก็บไวในรูปของสนามแมเหล็กบนเสนเทปเปล่ียนกลับมา

เปนสัญญาณทางไฟฟาสงตอไปยังเคร่ืองรับโทรทัศนหรือมอนิเตอรจะเกิดภาพเคล่ือนไหวปรากฏบนจอ

เคร่ืองรับไดเปนภาพไหวมีสีสวยสดงดงามเหมือนธรรมชาติ 

 วิจิตร ภักดีรัตน (2523: 74-75) ไดอธิบายความหมายของโทรทัศนวา หมายถึง สงภาพและ

เสียงโดยเคร่ืองสงและเคร่ืองรับอิเล็คทรอนิคส ออกอากาศดวยกระแสคล่ืนวิทยุท่ีใชไฟฟาเปนคล่ืน

แมเหล็กไฟฟาจากเคร่ืองสงไปยังเคร่ืองรับท่ีอยูหางไกลหรือสงและรับทางสายเคเบิลก็ได 

 จากความหมายดังกลาว อาจสรุปไดวา วีดิทัศน หมายถึง วัสดุท่ีทําการบันทึกหรือเก็บ

สัญญาณภาพและสัญญาณเสียงไวในรูปเสนแรงแมเหล็ก นอกจากน้ียังหมายถึง การสงภาพและเสียง

โดยเคร่ืองสงและเคร่ืองรับอิเล็กทรอนิกส จะเกิดภาพเคล่ือนไหวปรากฏบนจอเคร่ืองรับไดเปน

ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีสีสวยงามเหมือนธรรมชาติและสามารถสงสัญญาณไปยังสถานท่ีอยูหางไกลได

อยางรวดเร็ว ทําใหผูดูเกิดการรับรูและเรียนรูไดอยางท่ัวถึง 
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 คุณคาของวีดิทศัน 

 วีดิทัศนเปนส่ือการศึกษาท่ีใหท้ังประโยชนตอการเรียนการสอนมากผูเรียนสามารถมองเห็น

ภาพและไดยินเสียงไปพรอมๆ กัน ทําใหสามารถดึงดูดและเราความสนใจในการเรียนไดเปนอยางดี ท้ัง

ยังสามารถนําบทเรียนเกามาสอนซ้ําใหมโดยไมผิดเพ้ียนทุกเวลาท่ีตองการ  ทุกรายการ  โดยรายการ

วีดิทัศนเพ่ือการศึกษา สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท ตามลักษณะของรายการ ดังน้ี 

 1. รายการวีดิทัศนเพ่ือการศึกษา (Education Television : ETV) รายการประเภทน้ีมุง

สงเสริมการใหความรูท่ัวไปในดานตางๆ แกผูชม เชน สารคดี ดนตรี วรรณกรรม ภาษา  วิทยาศาสตร 

เกษตรกรรม เปนตน 

 2. รายการวีดิทัศนเพ่ือการสอน (Instruction Television : ITV) รายการประเภทน้ีเนนในเร่ือง 

ของการเรียนการสอนแกกลุมผูชมบางกลุมโดยตรง ใชไดท้ังการสอนเน้ือหาท้ังหมดเปนหลักและการ

สอนซอมเสริม มักเปนรายการท่ีครอบคลุมกระบวนการเรียนการสอนท่ีสมบูรณต้ังแตวางวัตถุประสงค 

กระบวนการเรียนการสอน และการวัดผล ใชไดท้ังภายในสถานศึกษาโดยตรงหรือการศึกษาระบบเปด 

เชน รายการโทรทัศนของมหาวิทยาลัยรามคําแหง และมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช   

 ประโยชนของรายการวีดิทัศนการศึกษาในการใหความรู โดยทางตรงและทางออม จากการ

นํามาเปนอุปกรณการเรียนการสอนน้ันไดใหประโยชนหลายประการ คือ 

 1. สามารถเปนส่ือกลางในการสอนภาควิชาการ คือ บรรยายแกผูเรียนเปนจํานวนมากได

ดีกวาการใชหองเรียนขนาดใหญ 

 2. ชวยใหผูเรียนสามารถเห็นการทดลอง การปฏิบัติงานหองฝกงานไดชัดเจนพรอมๆกัน โดย

ผูสอนไมจําเปนตองทําหลายๆคร้ังเหมือนในหองเรียนธรรมดา 

 3. สามารถนําเอาแถบบันทึกภาพโทรทัศน ฟลมภาพยนตร และเหตุการณซึ่งเกี่ยวกับ

การศึกษาทันสมัยและมีคุณคามาถายทอดทางโทรทัศนใหผูเรียนชม 

 4. สามารถประหยัดคาใชจายในการจางอาจารยผูทรงคุณวุฒิได 

 5. สามารถเปนแหลงกลางของการบริการอุปกรณประกอบการสอน โดยวิธีติดตอทางสาย

เคเบิ้ล ถายทอดสดจากหองสงเพียงแหงเดียว แตออกรายการไดหลายชอง 

 6. สามารถถายทอดกิจกรรมหรือเหตุการณนอกหองสงได เพียงแตยกกลองถายไปยังจุด

ตางๆแลวถายทอดมาเขาเคร่ืองสงไปยังเคร่ืองรับในเคร่ืองรับในหองตางๆ 

 7. โทรทัศนเปนอุปกรณการสอนท่ีสําคัญในการสอนและการเรียนของนักเรียนโดยใชไดกับ

ผูเรียนทุกระดับชั้น ต้ังแตชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา 

 8. เปนแหลงวิทยาการอันสมบูรณ โทรทัศนเปนแหลงเผยแพรการสอนไปไดไกลและ

กวางขวาง นักเรียนมีโอกาสรับประสบการจากบทเรียนท่ีครูไดเลือกสรรแลวเปนอยางดี 
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 9. ชวยปรับปรุงการสอนของครูประจําชั้น ครูประจาํชั้นสามารถจดจําตัวอยางหรือกลวิธีใน

การสอนท่ีดีในวิชาท่ีตนไมถนัดจากครูท่ีสอนในโทรทัศน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในแตละสาขาวิชาเหลาน้ัน

แลวนําไปปรับปรุงการสอนของตนใหมีคุณภาพและประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน ทําใหเกิดผลดีแกนักเรียน

อีกทางหน่ึงดวย 

            10. ใชในการสาธิตอยางไดผลในบทเรียนท่ีมีการแสดงเปนตัวอยาง วิชาท่ีมีการปฏิบัติจริง  

เชน การทดลองในวิชาวิทยาศาสตร ชีววิทยา เคมี ขับรอง ดนตรี ละคร หรือการแสดงกิจกรรมในวิชา

อื่นๆ ผูเรียนจากโทรทัศนสามารถเรียนไดดี เชนเดียวกับการเรียนจากครู 

11. สามารถบันทึกเทปโทรทัศนในการออกรายการโทรทัศนน้ัน สามารถทําการสอนลวงหนา

แลวบันทึกเปนเทปโทรทัศนออกรายการภายหลังได สามารถขจัดขอผิดพลาดในการสอนไดโดยลบท้ิง

แลวบันทึกใหม 

12. สามารถผลิตรายการท้ังในและนอกหองได 

13. สามารถใชสอนกับนักเรียนจํานวนมากไดเปนการประหยัดเวลา อุปกรณ จํานวนครูผูสอน 

และดานการเงินเปนอยางมาก 

 แฮนคอด (Hancock.1965: 65) ผูเชี่ยวชาญดานส่ือสารมวลชนเพ่ือการศึกษาไดศึกษา

คนควาวากลุมวิชาท่ีเอื้ออํานวยตอการกําหนดส่ือรายการวิทยุโทรทัศนเพ่ือใชในหลักสูตรบางก็มีขอมูล

ท่ีศึกษาพบวาผูจัดรายการจะมีความมั่นใจในการพิจารณาโดยไมผิดพลาด (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช.2528: 174) ดังน้ี 

 1. ระดับปฐมวัยศึกษา เหมาะกับกลุมวิชากจิกรรมความพรอมในการอาน ตัวเลข  นิทาน 

ดนตรี ศิลปะ และการฝมือ ส่ิงแวดลอม 

 2. ระดับประถมศึกษา เหมาะกับกลุมวชิาการละครและนิทาน ศิลปะและการฝมือ  

วิทยาศาสตรและส่ิงแวดลอม คณิตศาสตร ภาษาศาสตร ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร สังคมศาสตร 

 3. ระดับมัธยมศึกษา เหมาะกับวชิาละครและวรรณคดี วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

ประวัติศาสตร ภูมิศาสตร สังคมศาสตร เหตุการณปจจุบันและศิลปศาสตร ดนตรีและการฝมือการงาน

และอาชีพ 

 4. ระดับฝกหัดครู เหมาะกับกลุมวิชาการสอนประสบการณวชิาชีพครู 

 5. ระดับอุดมศึกษา เหมาะกับกลุมวิชาอักษรศาสตร สังคมศาสตร วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี คณิตศาสตร ธุรกิจ พาณิชศาสตร 

 เพียร วัฒโน (2529: 11) ไดกลาวถึงคุณคาของโทรทัศนท่ีมีการศึกษาไวดังน้ี 

 1. เปนเคร่ืองมือท่ีเขาถึงหมูคนไดพรอมๆ กันโดยสะดวกและประหยัด 

 2. เปนการผสมผสานสวนท่ีดีท่ีสุดของวิทยุและโทรทัศนเขาดวยกัน 
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 3. เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถเอาชนะอุปสรรคการเรียนรูหลายประการ เพราะสามารถท่ีจะเสนอ

ความคิดท่ีสําคัญ สรางทัศนคติ ใหขาวสารสําคัญ โดยไมจําเปนวาผูรับจะมีความสามารถทางภาษาสูง

หรือตองอยู ณ สถานท่ีหรือเหตุการณน้ันดวย 

 4. เปนการขยายความสัมพันธสวนตัวของครูท่ีเกงๆ หรือท่ีมีความเชี่ยวชาญดานใดดานหน่ึง

โดยเฉพาะใหถึงผูรับมากๆ 

 5. โทรทัศนจะชวยใหเกิดการปรับปรุงและพัฒนาทางสังคมท่ีสําคัญ 

 6. มีความปจจุบันทันดวน ทําใหผูรับสนใจมากและยอมกอใหเกิดการเรียนรูสูง 

 7. โทรทัศนสามารถนําเอาอุปสรรคดานการศึกษาอื่นๆ เชน ของจริง รูปภาพ  ภาพยนตร และ

อื่นๆ เขามาใชรวมกันดวยความสะดวก การใชอปุกรณการศึกษาหลายอยางเขารวมกันเชนน้ียอมทําให

ผูเรียนเขาใจไดดี 

 8. การวิจัยพบวา โทรทัศนใชสอนหลักการ ความคิดรวบยอด และกฎเกณฑไดผลดีท่ีสุด 

 โทรทัศนมีคุณสมบัติท่ีเปนประโยชนตอการศึกษา (ครรชิต อัตถากร.2515: 34-37) 

 1. สามารถสอนคนไดจํานวนมาก 

 2. เพ่ิมพูนคุณคาในการสอน 

  2.1 โทรทัศนสามารถเลือกอาจารยสอนได 

  2.2  สามารถใชโสตทัศนูปกรณประกอบการสอนได 

  2.3  ผูเรียนสามารถเรียนรูไดอยางถูกตอง 

  2.4  ชวยในการสาธิต 

 3. ชวยในการจัดตารางสอน 

 4.  ชวยในการฝกสอน 

 5.  สามารถอธิบายเก็บภาพเอาไวใชไดหลายคร้ัง 

 การผลิตรายการวีดิทัศนการสอน 

 ขบวนการผลิตบทเรียนวีดิทัศนตามหลักสูตรน้ัน จะตองรวมมือกันอยางใกลชิดระหวางฝาย

ผลิตหรือฝายเทคนิค กับฝายหลักสูตร หรือฝายวิชาการ ในข้ันตนคือการวางแผนน้ันทางฝายหลักสูตร

จะตองวิเคราะหและกําหนด คือ 

 1. กําหนดจุดมุงหมายท่ีแนนอนของบทเรียนท่ีจะทําใหชัดเจนวา เมื่อนักเรียนเรียนจบแลว 

นักเรียนจะไดอะไร หรือทําอะไรบางตามเปาหมาย 

 2. กําหนดเน้ือหาวิชาของบทเรียนวาครอบคลุมส่ิงใดและจะสนองจุดมุงหมายของบทเรียน

เพียงใด และจะเรียบเรียงเน้ือหาวิชาในลักษณะใด จึงพรอมท่ีจะถายทอดออกมาเปนภาพและเสียง

หรือรายการบนจอโทรทัศนได 
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 3. วิเคราะหนักเรียนในกลุมและวัย ท่ีจะเปนผูรับบทเรียนทางโทรทัศน เชน วัยความสามารถ 

ความรูพิเศษ ความสนใจ และอื่นๆ ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนในการทําบทเรียนใหมีความหมาย 

 4. การเลือกครูจะตองทําอยางพิถีพิถัน โดยปกติคนเรามักจะเลือกครูท่ีสอนเกงแตก็ตองระวัง

ในเร่ืองน้ี ครูท่ีสอนตามปรกติสอนเกง แตเมื่อออกหนากลองอาจจะทําอะไรไมไดหรือไมดีเหมือนอยูใน

ชั้นปรกติ ครูจะตองรวมมอืและยอมรับการท่ีจะตองฝกอะไรบางอยางเพ่ือใหเขากับเทคนิคการเสนอ

เร่ืองราวตามวิธีการของโทรทัศนการผลิตรายการวีดิทัศนข้ึนเร่ืองหน่ึง มีข้ันตอนการผลิตหลายข้ันตอน

ดวยกัน ซึ่งหากผูผลิตปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ดังตอไปน้ีก็จะทําใหการผลิตรายการวีดิทัศนดังกลาว

ดําเนินไปอยางราบร่ืน และสําเร็จตามจุดประสงค ข้ันตอนการรายการวีดิทัศนมี 13 ข้ันตอนดวย ไดแก 

 1. การวางแผนงาน (Planning) 

 2.  รวบรวมเอกสารและงานวิจัย (Collection of Materials and Research) 

 3.  การคัดเลือกเอกสารตาง (Selection of Materials) 

 4.  การเขียนบทรายการโทรทัศน (Scenario Writing) 

 5.  การเตรียมการเพ่ือบันทึกรายการวีดิทัศน (Preparation for Video Recording) 

 6.  การเตรียมการเกี่ยวกับศิลปกรรม (Artwork) 

 7.  การเตรียมอุปกรณ และวัสดุสําหรับใชในการสาธิต(Equipment and Material for 

Demon Station) 

 8.  การบันทึกภาพ (Video Recording) 

 9. การตัดตอ (Editing) 

10.  การบันทึกเสียง (Sound Recording) 

11.  การฉายการทดลอง (Preview) 

12.  การนําไปใช (Utilization of Program) 

13.  การประเมินผล (Evaluation) 

 ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

 1. การวางแผน (Planning) ในข้ันน้ีผูผลิตรายการจะตองคํานึงถึงปจจัยตางๆ ในการผลิต

รายการ เชน เน้ือหา เวลา คาใชจาย และผูรวมงาน นอกจากน้ีผูผลิตรายการยังจะตองคํานึงถึง 

  1.1  วัตถุประสงคและเปาหมายในการผลิต โดยพยายามท่ีจะกําหนดใหแจมชัด 

  1.2  กําหนดหัวขอเร่ืองใหกระชับและรัดกุม 

  1.3  กําหนดบุคคลเปาหมายวาเปนใครบาง 

  1.4  มีการประชมุรวมกันของเจาหนาท่ีฝายตาง ๆ เพ่ือความเขาใจรวมกันในวัตถุประสงค 
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และเปาหมายของรายการวีดิทัศนคร้ังน้ี นอกจากน้ันเจาหนาท่ีทุกคนจะตองทราบหนาท่ีของตนอยาง

ชัดเจน 

  1.5  มีการกําหนดตารางการดําเนินงานวา ในแตละข้ันตอนจะใชเวลาเทาใด เชน ใชเวลา 

เทาใด เชน ใชเวลาในการผลิตรายการน้ีกี่วัน เร่ิมตนและส้ินสุดเมื่อใดรายการน้ีจะเสนอเมื่อใด 

 2. การรวบรวมเอกสารและงานวจิัย (Collection of Materials and Research) ในข้ันน้ีเปน

ข้ันผูผลิตรวบรวมตํารา เอกสาร รายงานการวิจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของโดยยืมจากหองสมุดหรือแหลงอื่นๆ 

เอกสารตางๆดังกลาวจะตองมีจํานวนมากเพียงพอท่ีจะนํามารวบรวมเปนเน้ือหาท่ีจะผลิตวีดิทัศน 

นอกจากตํารา เอกสาร และรายงานการวิจัยตางๆ แลว อาจจะเปนภาพยนตร สไลด  ท่ีเกี่ยวกับเน้ือหา

เพ่ือนํามาประกอบในการผลิตวีดีทัศนดังกลาวได 

 3. การคัดเลือกเอกสารตางๆ (Selection of Materials) ตํารา เอกสาร รายงานการวิจัยตางๆ 

ตลอดจนภาพยนตรและสไลดท่ีรวบรวมไดจากข้ันท่ีแลวน้ัน ในข้ันน้ีเปนข้ันนําเอกสารตางๆ ดังกลาวมา

คัดเลือกเฉพาะท่ีจําเปนท่ีจะตองใชในการเขียนบทสวนท่ีไมเกี่ยวของก็แยกไวตางหากแตอยางไรก็ไม

ควรท้ิงไป หรือสงคืน ควรจะเก็บไวกอนหากมีความจําเปนก็สามารถจะหยิบไดทันที 

 4. เขียนบทรายการวีดิทัศน (Scenario Writing) บท (Scenario หรือเรียกส้ันๆ วา Script) 

น้ันหมายถึงเอกสารท่ีถูกเขียนเพ่ือใชในการถายทํารายการวีดิทัศน ซึ่งประกอบไปดวยถอยคําลักษณะ 

และบทบาทของภาพและเสียง โดยท้ังสามสวนน้ีจะแสดงความสัมพันธซึ่งกันและกันเอกสารตางๆ 

ตลอดภาพยนตร หรือสไลดท่ีไดรับการคัดเลือกมาแลวกัน ผูเขียนบทจะนําส่ิงเหลาน้ีมาเปนภาพและ

เสียงเปนเร่ืองเปนราวท่ีกําหนดไวในวัตถุประสงค 

 5. การเตรียมการเพ่ือบันทึกรายการวีดิทัศน (Preparation for Video Recording) ในข้ันน้ี

เปนข้ันท่ีเราตองตระเตรียม เพ่ือการบันทึกภาพตามตารางท่ีเรากําหนดให วัสดุและอุปกรณท่ีจะใชมี

อะไรบาง การถายทําน้ันจะถายทําท่ีไหน ในหองสตูริโอ หรือนอกสถานท่ี หากจะตองมีการถายทํานอก

สถานท่ีก็ควรจะไปดูสถานท่ีท่ีจะถายทํา หรือทําการนัดแนะกับผูท่ีเกี่ยวของในการแสดงประกอบฉาก 

หรือมีหนาท่ีเกี่ยวของในการดําเนินงานใหการบันทึกเปนไปอยางสําเร็จลุลวง 

 6. การเตรียมการเกี่ยวกับศิลปะ (Artwork) การผลิตรายการวีดิทัศนน้ันมีความจําเปนตองมี

งานเกี่ยวกับศิลปกรรม เชน ชื่อเร่ือง ชื่อผูผลิตรายการ ภาพวาด วัสดุกราฟก (แผนภูมิ  แผนภาพ แผน

สถิติ แผนผัง) ตลอดจนฉากหรือส่ิงประกอบฉาก 

 7. การเตรียมอุปกรณ และวัสดุท่ีใชสําหรับการสาธิต (Equipment and Materials for 

Demonstration) ในกรณีท่ีมีการสาธิตหรือมีการใชวัสดุอุปกรณเหลาน้ันใหเรียบรอยกอนท่ีจะมีการ

ถายทํา 
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 8. การบันทึกภาพ (Video Recording) เมื่อทุกส่ิงทุกอยางไดตระเตรียมไวเรียบรอย  แลวก็

ถึงเวลาบันทึกภาพตางๆ ตามเน้ือหาในบทโทรทัศน แตอยางไรกอนก็จะถึงเวลาท่ีจะทําการบันทึกภาพ

ผูกํากับการแสดงจะตองสํารวจส่ิงตางๆวาเรียบรอยท่ีจะถายทําไดหรือไม 

 9. การตัดตอ (Editing) หลังจากการบันทึกภาพไดครบถวนตามท่ีตองการแลวก็ตองนําภาพ

มาตัดตอเปนเร่ืองเปนราวตามบทท่ีกําหนด ท้ังน้ีโดยใชเคร่ืองตัดตอภาพแลวผูจัดตองกําหนด

วัตถุประสงคเฉพาะลงไปใหชัดเจนวาความรูประเภทไหน เพ่ือกลุมเปาหมายใดเพราะการกําหนด

วัตถุประสงคใหแนชัดลงไปทําใหกําหนดเน้ือหาและการนําเสนอไดตอไป 

10.  การบันทึกเสียง (Sound Recording)  คําบรรยาย  ดนตรีประกอบ  เสียงประกอบ  จะถูก

บันทึกในเทปวีดิทัศนตามบทเรียนวีดิทัศน 

11.  การฉายการทดลอง (Preview)  เพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแกไข 

12.  การนําไปใช (Utilization of Program) โดยนําไปใชกับกลุมเปาหมาย 

13.  การประเมินผล (Evaluation) ไพโรจน  ตีรณธนากุล และคณะ (2528: 76-78) ไดกลาววา

เมื่อนําไปใชกบักลุมเปาหมายแลวตองประเมินบทเรียนวีดิทัศน  เพ่ือนําผลท่ีไดไปใชในการปรับปรุง

บทเรียนและเปนแนวทางในการผลิตบทเรียนเร่ืองอื่น ๆ ตอไป 

 การสรางบทเรียนวีดทิัศน 

 การสรางบทเรียนวีดิทัศนคร้ังน้ีผูวิจัยคนควาไดประยุกตใชหลักการผลิตรายการโทรทัศนของ 

ณรงค สมพงษ (2530: 312-350) และ สังคม ภูมิพันธุ (2535: 12-22) แลวนํารายการวีดิทัศนไปจัดทํา

เปนบทเรียน โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรควบคุมระบบการผลิตตามลําดับข้ันดังน้ี 

 1. ข้ันการวางแผนการผลิต (Planning)  การวางแผนผลิตรายการวีดิทัศนเพ่ือการศึกษาน้ัน

จะตองพิจารณาถึงองคประกอบหลายดานดังน้ี 

  1.1  จุดมุงหลายการผลิตรายการหรือบทเรียน ตองสอดคลองกับจุดประสงคในการเรียน 

การสอน 

  1.2  งบประมาณการผลิตรายการหรือบทเรียน จะตองมีเพียงพอท่ีใชในการดําเนินการได 

อยางตอเน่ืองสมบูรณ 

  1.3  เคร่ืองมือและอุปกรณในการผลิตจะตองมีพอท่ีจะใชงาน 

  1.4  กลุมเปาหมายท่ีจะนําบทเรียนไปใช ซึ่งจะหมายถึงผูเรียน ดังน้ันจึงควรพิจารณาถึง 

ระดับความเหมาะสมของเน้ือหา ความรูความสามารถ ประสบการณ และสนใจของผูเรียน 

  1.5  การกําหนดเน้ือหาและลักษณะรูปแบบของรายการหรือบทเรียนจะตองสอดคลองกับ 

จุดประสงคการเรียนการสอน บางเน้ือหาอาจจะตองคํานึงถึงความพรอมของสถานศึกษา หรือสภาพ

ของทองถิ่นดวย เชน งานท่ีเกี่ยวของกับอาชีพ 
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  1.6  เขียนบทวีดิทัศนตามรายการเน้ือหาหรือบทเรียนการเขียนบทโทรทัศนไดยึดแนวทาง 

ปฏิบัติของ สังคม ภูมิพันธุ (2535: 20-88) โดยแบงเปน 6 ข้ันตอนดังน้ี 

   1.6.1  กําหนดวัตถุประสงคและกลุมเปาหมาย 

   1.6.2 วิจัยเน้ือหากําหนดประเด็น 

   1.6.3  กําหนดระยะเวลาและรูปแบบของรายการ 

   1.6.4  เขียนแผนผังรายการ 

   1.6.5  เขียนรางบท 

   1.6.6  ทดสอบตนราง ปรับปรุง แกไข 

 2. ข้ันเตรียมการถายทํา (Preparation)  หลังจากท่ีไดวางแผนการผลิตและเขียนบทวีดิทัศน

เรียบรอยแลวจะตองจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ และกําหนดตารางในการถายทํารายการใหเรียบรอยกอน

การถายทําจริง  ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนการเตรียมงานดังตอไปน้ี 

  2.1  แยกสคริปตสําหรับการถายทํา (Shooting Script) ออกจากบทวีดิทัศนฉบับสมบูรณ  

โดยเรียงลําดับ Shooting Script ท่ีจะถายทําในฉากเดียวกัน ซึ่งจะทําใหสะดวก รวดเร็วและ

ประหยัดเวลาในการถายทํา 

  2.2  สํารวจสถานท่ีท่ีใชในการถายทําท้ังหมด โดยเฉพาะการถายทํานอกสถานท่ี ผูกํากับ 

และผูกํากับฝายศิลปควรจะไดดูความพรอมดานตางๆ ท้ังดานบุคลากร สถานท่ี และสวนอื่นๆ ท่ี

เกี่ยวของใหพรอม 

  2.3 กําหนดตารางในการถายทําตามสคริปตท่ีแยกไว โดยแยกตามวันเวลาและสถานท่ี

ถายทําเปนแหงๆ ไป ท้ังน้ีเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการถายทํา จึงไมจาํเปนจะตองถายทํา

ตามลําดับของบทเสมอ เชน อาจรวมสคริปตตางๆ ท่ีในฉากและสภาพแวดลอมเดียวกันแลว ถายทํา

พรอมกัน ซึ่งจะชวยประเวลาและคาใชจาย 

  2.4 วางผังรายการและกําหนดสถานท่ีในการถายทําและกําหนดผังรายการจะทําใหการ

ถายทําตรงตามรายการเน้ือหาบทเรียน สอดคลองกับวัตถุประสงคการเรียนการสอนและผลงานมี

คุณภาพนาสนใจ 

  2.5  ดําเนินการจัดฉากและเตรียมวัสดุอุปกรณท่ีจะใชในการถายทําใหครบถวน ตามวัน

เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดไวในตารางถายทํา 

  2.6  ซอมบทแสดงกอนถายทําจริง เพ่ือไมใหเกิดขอผิดพลาดในเวลาถายทําจริง 

  2.7  กรณีท่ีเปนการถายทํานอกสถานท่ีท่ีติดตอนัดหมายกับผูแสดงและเจาของสถานท่ีไว 

ลวงหนาใหพรอม 
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 3. ข้ันผลิตรายการ (Production)  การผลิตรายการหรือการดําเนินการถายทําตาม Shot ของ

แตละสคริปทท่ีเรียบเรียงไวจะมีท้ังการถายทําในสถานท่ีและนอกสถานท่ี เปนข้ันตอนการปฏิบัติงานท้ัง

เทคนิคตางๆเชน การบันทึกภาพ การกํากับรายการ หรือการบันทึกเสียงขณะถายทําซึ่งข้ันตอนน้ีจะ

เปนการเก็บขอมูลดิบท่ีจะนําไปใชในการผลิตบทเรียนวีดิทัศนในข้ันตอนตอไป 

 4. ข้ันงานผลิตหลังการถายทํา (Post Production) เมื่อถายทําตามบทสคริปไดครบทุก Shot 

แลวจะเปนข้ันการผลิตหลังการถายทํา คือ เปนการตัดตอเรียบเรียงตามบทวีดิทัศนฉบับสมบูรณโดยใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรหรือซอฟตแวรในการควบคุมการผลิต เร่ิมต้ังแตการตัดตอวีดิโอ การบันทึกเสียง

และเสียงดนตรีประกอบซึ่งเปนข้ันการนําเทคนิคกราฟกตางๆเขามาชวยในกระบวนการผลิต แลว

บันทึกบนเรียนวีดิทัศนท้ังหมดท่ีเรียบเรียงเสร็จเรียบรอยแลวลงในแผนVCD (Video Compact Disk) 

เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดท้ังในเคร่ืองคอมพิวเตอรและเคร่ืองฉายวีดิทัศน ในกรณีท่ีนําไปใชกับ

เคร่ืองฉายวีดิทัศนผูเรียนสามารถควบคุมบทเรียนไดโดยใชรีโมตคอนโทรล 

 งานวิจัยที่เก่ียวของกับวีดิทัศนการศึกษา 

 สมพร  พัฒนศรีกุลกิจ (2546: บทคัดยอ) ไดทําการสรางวีดิทัศนการสอนเพ่ือหาประสิทธิภาพ

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาชางทอเส่ือของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีเรียนจากกับการเรียน

เทปวีดิทัศนกับการสอนแบบปกติ ผลการวิจัยพบวา เทปวีดิทัศนมีประสิทธิ์ภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 

80/80 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากเทปวีดิทัศนสูงกวานักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ  

อยางมีนัยสําคัญทางสถิตท่ีระดับ .01 

 ประทุมทิพย  ยาสมร. (2559: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศน  เร่ืองประเพณีบุญบั้งไฟ  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ระหวาง

นักเรียนท่ีรวมแสดงกับนักเรียนท่ีไมไดรวมแสดงในบทเรียนวีดิทัศน ผลการวิจัยพบวา 1)  ประสิทธิภาพ

ของบทเรียนวีดิทัศน  มีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90  2) ผลการเปรียเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีรวมแสดงกับไมไดรวมแสดง  พบวาแตกตางกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนกลุมท่ีรวมแสดงในบทเรียนวีดิทัศน  มีคาคะแนนเฉล่ียสูง

กวานักเรียนกลุมท่ีไมไดรวมแสดงในบทเรียนวีดิทัศน  3) ผลการเปรียบเทียบคาคะแนนเฉล่ีย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  ท่ีรวมแสดงใน

บทเรียนวีดิทัศนเร่ือง ประเพณีบุญบั้งไฟแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  โดย

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรียนสูงกวากอนเรียน  4) ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอ

การเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศน  พบวา  นักเรียนท่ีรวมแสดงในบทเรียนวีดิทัศน  กับนักเรียนท่ีไมไดรวม

แสดงในบทเรียนวีดิทัศน  มีความพึงพอใจไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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 ชูชาติ  มงคลเมฆ. (2553: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติดนตรีสากลและ

ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือวีดิทัศนมีครูแนะนํา

กับการศึกษาส่ือวีดิทัศนดวยตนเอง ผลการวิจัยพบวา 1) ทักษะปฏิบัติดนตรีสากลของนักเรียน ชวงชั้น

ท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือวีดิทัศนมีครูแนะนํากับการศึกษาส่ือวีดิทัศนดวยตนเองแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.01 โดยกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือวีดิทัศนมีครูแนะนํา

มีคาเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีศึกษาส่ือวีดิทัศนดวยตนเอง  2) ความรับผิดชอบตอหนาท่ีของนักเรียน ชวงชั้น

ท่ี 3 ท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือวีดิทัศนมีครูแนะนํากับการศึกษาส่ือวีดิทัศนดวยตนเองแตกตาง

กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยกลุมท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชส่ือวีดิทัศนมีครู

แนะนํามีคาเฉล่ียสูงกวากลุมท่ีศึกษาส่ือวีดิทัศนดวยตนเอง 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา เทปวีดิทัศนเปนส่ือท่ีใหประโยชนได

หลายรูปแบบต้ังแตความรูท่ีงายไปจนถึงขบวนการท่ีซับซอน ไมวาจะเปนการเรียนเอกัตบุคคลแบบ

กลุมและสามารถเขาถึงคนจํานวนมากในเวลาพรอมๆ กันได นําเสนอขอมูลตางๆ ไดอยางครบถวน

สรางความเขาใจใหแกผูชมไดงายโดยใชเวลาในการศึกษาไมมาก เทปวีดิทัศนจึงเปนส่ือการเรียนการ

สอนท่ีชวยสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดดี มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับเปนอุปกรณทางการเรียนการ

สอน เปนอุปกรณเสริมการสอนของครูในบางบทเรียน ท้ังยังชวยแกปญหาการขาดแคลนครูผูเชี่ยวชาญ

เฉพาะดานไดเปนอยางดี 

 ส่ือการสอนวีดิทัศนเปนวัสดุท่ีใชควบคูไปกับโทรทัศน และนิยมใชกันอยางแพรหลายท่ัวไปใน 

วงการศึกษา เน่ืองจากสามารถเขาถึงกลุมคนไดเปนจํานวนมาก ผูชมสามารถใชเวลาในการเรียนรูและ

ทําความเขาใจในเน้ือหาเร่ืองราวไดในเวลาอันรวดเร็ว นับวาเปนส่ือท่ีมีประสิทธิภาพอีกชนิดหน่ึง 

 

3. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับหลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 

 ความสําคัญ ธรรมชาติ และลักษณะเฉพาะ 

 ภาษาไทยเปนเอกลักษณประจาํชาติ เปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปน

เอกภาพ และเสริมสรางบุคลิกภาพของคนในชาติใหมีความเปนไทย เปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสาร

เพ่ือสรางความเขาใจและความสัมพันธท่ีดีตอกัน ทําใหสามารถประกอบกจิธุรการงาน และดํารงชีวิต

รวมกันในสังคมประชาธิปไตยไดอยางสันติสุข และเปนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรูประสบการณ

จากแหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพ่ือพัฒนาความรู ความคิดวิเคราะห วิจารณ และสรางสรรคใหทัน

ตอการเปล่ียนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี ตลอดจนนําไปใชในการ

พัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเปนส่ือท่ีแสดงภูมิปญญาของบรรพ

บุรุษดานวัฒนธรรมประเพณ ีชีวทัศน โลกทัศน และสุนทรียภาพโดยบันทึกไวเปนวรรณคดีและ
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วรรณกรรมอันลํ้าคา ภาษาไทยจึงเปนสมบัติของชาติท่ีควรคาแกการเรียนรู เพ่ืออนุรักษ และสืบสานให

คงอยูคูชาติไทยตลอดไป 

 ภาษาไทยเปนเคร่ืองมือใชส่ือสารเพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน และตรงตามจุดมุงหมายไม

วาจะเปนการแสดงความคิด ความตองการ และความรูสึก คําในภาษาไทยยอมประกอบดวยเสียง รูป

พยัญชนะ สระ วรรณยุกต และความหมาย สวนประโยคเปนการเรียงคําตามหลักเกณฑ ของภาษา 

และประโยคหลายประโยคเรียงกันเปนขอความ นอกจากน้ันคําในภาษาไทยยังมีเสียงหนักเบามีระดับ

ของภาษา ซึ่งตองใชใหเหมาะแกกาลเทศะและบุคคลภาษายอมมีการเปล่ียนแปลงตามกาลเวลา ตาม

สภาพวัฒนธรรมของกลุมคนตามสภาพของสังคมและเศรษฐกิจ การใชภาษาเปนทักษะท่ีผูใชตอง

ฝกฝนใหเกิดความชํานาญไมวาจะเปนการอาน การเขียน การพูด การฟง และการดูส่ือตางๆ รวมท้ัง

ตองใชใหถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษาเพ่ือส่ือสารใหเกิดประสิทธิภาพและใชอยางคลองแคลว มี

วิจารณญาณและมีคุณธรรม 

 วิสัยทัศน 

 ภาษาไทยเปน เคร่ืองมือของคนในชาติเพ่ือการส่ือสารทําความเขาใจกัน และใชภาษาในการ 

ประกอบกจิการงานท้ังสวนตน ครอบครัว กิจกรรมทางสังคมและประเทศชาติ เปนเคร่ืองมือการเรียนรู 

การบันทึกเร่ืองราวจากอดีตถึงปจจุบัน และเปนวัฒนธรรมของชาติ ดังน้ันการเรียนภาษาไทยจึงตอง

เรียนรูเพ่ือใหเกิดทักษะอยางถูกตองเหมาะสมในการส่ือสาร เปนเคร่ืองมือในการเรียนรูแสวงหาความรู 

และประสบการณเรียนรูในฐานะเปนวัฒนธรรมทางภาษาใหเกิดความชื่นชม ซาบซึ้ง ความภูมิใจใน

ภาษาไทยโดยเฉพาะคุณคาของวรรณคดี และภูมิปญญาทางภาษาของบรรพบุรุษท่ีไดสรางสรรคไว อัน

เปนสวนเสริมสรางความงดงามในชีวิตการเรียนรูภาษาไทยยอมเกี่ยวพันกับความคิดของมนุษยเพราะ

ภาษาเปนส่ือของความคิดการเรียนรูภาษาไทยจึงตองสงเสริมใหผูเรียนไดคิดสรางสรรค คิดวิพากษ 

วิจารณคิดตัดสินใจแกปญหา และวินิจฉัยอยางมีเหตุผล ขณะเดียวกันการใชภาษาอยางมีเหตุผล ใช

ในทางสรางสรรคและใชภาษาอยางสละสลวยงดงาม ยอมสรางเสริมบุคลิกภาพของผูใชภาษาใหเกิด

ความนาเชื่อถอื และเชื่อภูมิดวยภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษา

เพ่ือการส่ือสาร การอาน และการฟงเปนทักษะของการรับรูเร่ืองราว ความรูและประสบการณ สวนการ

พูด การเขียนเปนทักษะของการแสดงออกดวยการแสดงความคิดเห็น ความรูและประสบการณการ

เรียนภาษาไทยจึงตองเรียนเพ่ือการส่ือสารใหสามารถรับรูขอมูลขาวสารไดอยางพินิจพิเคราะหสามารถ

เลือกใชคําเรียบเรียงความคิด ความรู การใชภาษาไดถูกตองตามกฎเกณฑไดตรงตามความหมาย

ถูกตองตามกาลเทศะ บุคคล ท่ีมีประสิทธิภาพ  ภาษาไทยมีสวนท่ีเปนเน้ือหาสาระ ไดแก กฎเกณฑทาง

ภาษา ซึ่งผูใชภาษาจะตองรูและใชภาษาใหถูกตอง นอกจากน้ันยังมีวรรณคดีและวรรณกรรม ตลอดจน

บทรองเลนของเด็กเพลงกลอมเด็ก ปริศนาคําทาย  เพลงพ้ืนบาน วรรณกรรมพ้ืนบาน เปนสวนหน่ึงของ
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วัฒนธรรมซึ่งมีคุณคาการเรียนภาษาไทยจึงตองเรียนวรรณคดี วรรณกรรม ภูมิปญญาทางภาษาท่ี

ถายทอดความรูสึกนึกคิด คานิยม ขนบธรรมเนียมประเพณี  เร่ืองราวของสังคมในอดีตและความ

งดงามของภาษาในบทประพันธท้ังรอยแกวและรอยกรองประเภทตางๆ  เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งและ

ความภูมิใจในส่ิงท่ีบรรพบุรุษไดส่ังสมและสืบทอดมาจนถึงปจจบุัน 

 การเรียนในภาษาไทย 

 ภาษาไทยเปนทักษะท่ีตองฝกฝนจนเกิดความชํานาญในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสาร  การ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือนําไปใชในชีวิตจริง 

 การอาน  การอานออกเสียงคํา  ประโยค การอานบทรอยแกว  คําประพันธชนิดตาง ๆ การ

อานในใจเพ่ือสรางความเขาใจ  และการคิดวิเคราะห  สังเคราะหความรูจากส่ิงท่ีอาน  เพ่ือนําไปปรับใช

ในชีวิตประจําวัน 

 การเขียน  การเขียนสะกดคําตามอักขรวิธ ี การเขียนส่ือสารรูปแบบตาง ๆ  การเขียน

เรียงความ  ยอความ  เขียนรายงานจากการศึกษาคนควา  เขียนตามจินตนาการ  เขียนวิเคราะห  

วิจารณ  และเขียนเชิงสรางสรรค 

 การฟง  การดู  และการพูด  การฟงและดูอยางมีวิจารณญาณ  การพูดแสดงความคิดเห็น  

ความรูสึก  พูดลําดับเร่ืองราวตาง ๆ อยางเปนเหตุเปนผล  การพูดในโอกาสตาง ๆ ท้ังเปนทางการและ

ไมเปนทางการ  และการพูดเพ่ือโนมนาวจิตใจ 

 หลักการใชภาษาไทย  ศึกษาธรรมชาติและกฎเกณฑของภาษาไทย  การใชภาษาใหถูกตอง

เหมาะสมกับโอกาสและบุคคล  การแตงบทประพันธประเภทตาง ๆ และอิทธิพลของภาษาตางประเทศ

ในภาษาไทย 

 วรรณคดีและวรรณกรรม  วิเคราะหวรรณคดีเพ่ือศึกษาขอมูล   แนวความคิด  คุณคาของงาน

ประพันธ  และเพ่ือความเพลิดเพลิน  การเรียนรูและทําความเขาใจบทเห  บทรองเลน  ของเด็ก  เพลง

พ้ืนบานท่ีเปนภูมิปญญาท่ีมีคุณคาของไทย  ซึ่งไดถายทอดความรูสึกนึกคิด  คานิยม  ขนบธรรมเนียม

ประเพณี  เร่ืองราวของสังคมในอดีต  และความงดงามของภาษา  เพ่ือใหเกิดความซาบซึ้งและภูมิใจใน

บรรพบุรุษท่ีไดส่ังสมสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน 

 คุณภาพของผูเรียน 

 เมื่อจบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลว ผูเรียนตองมีความรู ความสามารถ และคุณธรรม 

จริยธรรมและ คานิยม ดังน้ี 

 1.  สามารถใชภาษาส่ือสารไดอยางดี 

 2.  สามารถอาน เขียน ฟง ดู และพูด ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3.  มีความคิดสรางสรรค คิดอยางมีเหตุผลและคิดเปนระบบ 
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 4.  มีนิสัยรักการอาน การเขียน การแสวงหาความรูและใชภาษาในการพัฒนาตนและ

สรางสรรคงานอาชีพ 

 5.  ตระหนักในวัฒนธรรมการใชภาษาและความเปนไทยภูมิใจชื่นชมในวรรณคดี และ

วรรณกรรมซึ่งเปนภูมิปญญาของคนไทย 

 6.  สามารถนําทักษะทางภาษามาประยุกตใชในชีวติจริงไดอยางมีประสิทธิภาพและถูกตอง

ตามสถานการณและบุคคล 

 7.  มีมนุษยสัมพันธท่ีดี และสรางความสามัคคีในความเปนชาติไทย 

 8.  มีคุณธรรมจริยธรรม มีวิสัยทัศน โลกทัศนท่ีกวางไกลและลึกซึ้ง 

 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 

 สาระที ่1  การอาน 

 มาตรฐาน ท 1.1  ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจ  

แกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอาน 

 สาระที ่2  การเขียน 

 มาตรฐาน ท 2.1  ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร เขียนเรียงความ ยอความ  และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบตางๆ เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 สาระที ่3 การฟง การดู และการพูด 

 มาตรฐาน ท 3.1  สามารถเลือกฟงและดูอยางมวีิจารณญาณ และพูดแสดงความรู ความคิด 

และความรูสึกในโอกาสตางๆ อยางมีวจิารณญาณและสรางสรรค 

 สาระที ่4 หลักการใชภาษา 

 มาตรฐาน ท 4.1  เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปล่ียนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา ภูมิปญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ 

 สาระที ่5 วรรณคดีและวรรณกรรม 

 มาตรฐาน ท 5.1  เขาใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณวรรณคดีและวรรณกรรมไทยอยาง

เห็นคุณคา และนํามาประยุกตใชในชีวิตจริง 

 

4. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการอาน 

 ความหมายของการอาน 

 คําวา “อาน” ตามความหมายในพจนานุกรม ฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 

(ราชบัณฑิตยสถาน. 2546 : 1364) หมายถึง วาตามตัวหนังสือ, ถาออกเสียงดวย เรียกวา อานออก

เสียง, ถาไมตองออกเสียง เรียกวา อานในใจ, สังเกต หรือ พิจารณาดู เพ่ือใหเขาใจ   
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 แมนมาส ชวลิต (2534: 232) ไดใหความหมายของการอานไววา การอาน คือการใช

ศักยภาพของสมองเพ่ือรับรู แปลความหมาย และเขาใจปรากฏการณ ขอมูล ขาวสารเร่ืองราว 

ประสบการณ ความคิดความรูสึก และจิตนาการตลอดจนสาระอื่นๆ ซึ่งมีผูแสดงออกโดยสัญลักษณท่ี

เปนลายลักษณท่ีมนุษยประดิษฐข้ึน เพ่ือส่ือสาร การอานเปนทักษะพ้ืนฐานซึ่งตองเรียนเชนเดียวกับ

ทักษะพ้ืนฐานอื่น การเรียนรูเทาน้ัน ไมเพียงพอ ตองฝกฝน หรือพัฒนาระดับความสามารถใหเพ่ิม

ข้ึนอยูเสมอ เพ่ือใหสามารถอานเน้ือหาท่ียาก และซับซอนใหเขาใจ และนํามาใชประโยชนไดอีกท้ัง ให

เกิดมีนิสัยรักการอาน รูจักวิเคราะหและ เลือกส่ิงท่ีอานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2539: 24) ใหแนวคิดของการอานวา เปนกระบวนการแปล

ความหมายจากอักษร สัญลักษณ กลุมคํา หรือ วลี และประโยคออกเปนความคิดอยางมีเหตุผล โดย

อาศัยความสามารถในการแปลความหมาย การตีความ การจับใจความ และการสรุปความเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจอยางมีจุดหมาย 

 ประทีป วาทิกทินกร (2542: 2) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการอานวา หมายถึง การรับรูขอความใน

ขอเขียนของตนเอง และของผูอื่น รวมท้ังการรับรูเคร่ืองหมายส่ือสารตาง ๆ เชนเคร่ืองหมายจราจร และ

เคร่ืองหมายท่ีแสดงในแผนภูมิตาง ๆ 

 วิมลรัตน สุนทรโรจน (2545: 45) ใหความหมายวา การอาน หมายถึง การแสดงความเขาใจท่ี

เกิดข้ึนจากการแปลสัญลักษณ คือ ตัวอักษรท่ีผูเขียนไดเรียบเรียงไวจากท่ีกลาวมาสรุปวา การอาน 

หมายถึง การทําความเขาใจในสัญลักษณ เคร่ืองหมายรูปภาพ ตัวอักษร คํา และขอความจากขอเขียน

ของตนเอง และของผูอื่นท่ีส่ือความหมายถายโยงความคิด และความรูสูผูอาน 

 ความสําคัญของการอาน 

 สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย (2539: 1) ใหแนวคิดถึงความสําคัญของการอานวา การอานเปน

เคร่ืองมือสําคัญท่ีใชในการเสาะแสวงหาความรู การรู และใชวิธีอานท่ีถูกตองจึงเปนส่ิงสําคัญสําหรับ

ผูอานทุกคน การรูจักฝกฝนอานอยางสม่ําเสมอ ก็จะชวยใหผูอานมีพ้ืนฐานในการอานไดดีท้ังชวยให

เกิดความชํานาญ และมีความรูกวางขวาง 

 วิมลรัตน สุนทรโรจน (2540: 33) ใหแนวคิดเกี่ยวกับการอานวา มีความสําคัญยิ่ง เพราะจะ

ทําใหเกิดความรู ความคิด ความฉลาด และใชในการพัฒนาอาชีพการงานไดดวย 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การอานมีความสําคัญตอการเรียนรูของมนุษย ทําใหเกิดการพัฒนา

ดานสติปญญา ความรู ความสามารถ พฤติกรรม และคานิยมตางๆ รวมท้ังชวยในการเปล่ียนแปลงการ

ดําเนินชีวิต พัฒนาไปสูส่ิงท่ีดีท่ีสุดของชีวิต รวมท้ังการปรับปรุงตัวในสังคมอยางมีความสุข และมี

คุณคามากมายในการพัฒนาอาชีพ การงานใหเจริญกาวหนาดวย 
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 จุดมุงหมายของการอาน 

 กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542: 89) ไดสรุป จุดมุงหมายของการอานไว ดังน้ี 

 1. อาน เพ่ือตองการศึกษาหาความรู การอานตามจุดมุงหมายขอน้ี จําเปนอยางยิ่งสําหรับ

ผูเรียน นักศึกษาท่ีตองอานตํารับตํารา เพ่ือคนควาหาความรู เพ่ิมเติม หรืออาน เพ่ือทบทวนบทเรียนท่ี

เรียนมาแลว สวนผูท่ีตองการแสวงหาความรู เพ่ิมเติมใหเกิดความรูกวางขวางตองอาศัยการอาน

ประจํา 

 2.  การอาน เพ่ือสนองความอยากรูอยากเห็น หรือคนหาคําตอบ มนุษยมีความอยากรูอยาก

เห็นเปนปกติวิสัย เชน อยากรู เร่ือง ชีวประวัติบคุคลสําคัญ อยากรูความเคล่ือนไหวของเหตุการณ

บานเมือง อยากรูเร่ืองสังคมไทยท่ัวๆ ไปจึงตองอาน เพ่ือสนองความตองการน้ันจากท่ีกลาวมาสรุปได

วา การอานมีจุดมุงหมาย เพ่ือใหเกิดความรู ความคิด อานเพ่ือความเพลิดเพลิน และอานเพ่ือติดตาม

ขาวสารตางๆ ซึ่งสามารถนําไปใชในชีวิตประจาํวันและพัฒนาอาชีพ และความเปนอยูของตนเองใน

สังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 ประเภทของการอาน 

 กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542: 93) ไดแบงการอานตามวิธีการอานเปน 2 ประเภทใหญ คือ 

 1.  การอานในใจ คือ การอานไมออกเสียงหรือการเงียบ (Silent Reading) เวลาอานจะไมใช

อวัยวะท่ีจะชวยใหออกเสียงเคล่ือนไหวเลย คงใชเฉพาะสายตากวาดไปบนตัวอักษรนัยนตารับภาพแลว

สงสัญญาณผานประสาทสมองใหรับรู เพ่ือจดจาํและตีความตางๆ ออกมา 

 2.  การอานออกเสียง การอานออกเสียงเปนการอาน เพ่ือใหเกิดเสียงดัง (Sound Reading) 

คือ การเปลงเสียงตามตัวอักษร ถอยคํา และเคร่ืองหมายตางๆ ท่ีเขียนใหถูกตอง ชัดถอยชัดคํา และ

เปนท่ีเขาใจแกผูฟง 

 วรรณี โสมประยูร (2542: 127) ไดแบงประเภทของการอานได 2 ประเภท คือ 

 1.  การอานออกเสียง แบงได 3 แบบ ไดแก 

  1.1  การอานรอยแกว 

  1.2  การอานรอยกรอง 

  1.3  การอานทํานองเสนาะ 

 2.  การอานในใจแบงออกเปน 7 แบบ ไดแก 

  2.1  การอานแบบคนหาความรู เชน อานตํารา 

  2.2  การอานจับใจความสําคัญ หรือ หาสาระสําคัญของเร่ือง เชน อานบทความ 

  2.3  การอานแบบหารายละเอียดทุกตอน เชน อานประวัติศาสตร อานลําดับเหตุการณ 
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  2.4  การอานแบบหารายละเอียดทุกคนเพ่ือปฏิบัติ เชน การอานคูมือการใชเคร่ืองไฟฟา 

อานวิธีประกอบอาหาร 

  2.5  การอานแบบวิเคราะห วิจารณ เพ่ือหาเหตุผล เชน อานขาวเหตุการณสําคัญ 

  2.6  การอานแบบไตรตรอง โดยใชวิจารณญาณ เพ่ือหาขอเท็จจริง ขอดี ขอเสียสําหรับ

เลือกแนวทางปฏิบัติ เชน อานโฆษณา 

  2.7  การอานแบบคราวๆ เพ่ือสังเกต และจดจํา เชน อานชื่อสถานท่ีเมื่อน่ังรถผาน 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ประเภทของการอาน แบงออกเปน 2 ประเภท ดังน้ี 

 1. การอานออกเสียง 

 2. การอานไมออกเสียง หรืออานในใจ 

 การสอนทักษะการอาน 

 การสอนทักษะอานในระดับประถมศึกษา สําหรับเด็กท่ียังไมเรียนหนังสือ ใหสามารถอาน 

และถายทอดความรูสึกนึกคิด หรือคําพูดออกมาเปนตัวหนังสือ มีวิธีการสอนหลายวิธี ดังน้ี

(กระทรวงศึกษาธิการ. 2535: 15) 

 1. วิธีสอนอานแบบแจกลูกสะกดคํา (Spelling Approach) คือ การสอนท่ีถือวาคํา

ประกอบดวยรูป และเสียงของพยัญชนะ วรรณยุกต ตัวสะกด ฯลฯ เวลาสอนอานแทนท่ีจะอานเปนคํา 

ๆ มีความหมายเลยทีเดียว ก็ตองไลพยัญชนะ สระ ฯลฯ ใหออกเสียงไดถูกตองเปนคํา ๆ อีกทีหน่ึง เปน

การชวยใหอานคําไดเพราะผูอานรูจัก พยัญชนะ สระ ตัวสะกด แลวใชเสียงชวยพาไป เชน จาน 

นักเรียนจะสะกดวา จ-า-จา จา-น-จาน หรือ จ-า-น–จาน วิธีชวยใหเด็กรูจักหลักเกณฑของการ

เรียงลําดับตัวอักษรภายในคําหน่ึง ๆ เพ่ือจะไดออกเสียงไดชัดเจน และเขียนคําน้ันไดถูกตอง 

 2. วิธีสอนแบบเทียบเสียง (Phonic Approach) วิธน้ีี ยึดการเทียบเสียงสระ หรือสระ และ

ตัวสะกด เปนหลักในการอาน เพ่ือประโยชน ในการเทียบเสียงหัดอาน เชน อา ขา กา  มา นา ตา มี

เสียง อา เหมือนกัน ตี มี ป สี รี ชี มีเสียง อี เหมือนกัน เมื่อผันไดแลวนําคําท่ีอานไดมาเรียงเชนเดียวกัน 

จาน นาน วาน มีเสียง อาน วัน มัน จัน มีเสียงอัน ตามปกติการสอนเทียบเสียงบางก็เรียกรวม ๆ กันไป

วา แจกลูกเทียบเสียง หรือผันอักษร เพ่ือประโยชนในการเทียบเสียงหัดอานเปนสวนใหญ สวนการสอน

สะกดคําน้ัน เพ่ือประโยชนในการหัดเขียน เขียนใหถูกตองเปนสวนใหญ และการสอนสะกดคําก็มี

ประโยชน ในการชวยใหเด็กอานไดดี เชนกัน ในการสอนเทียบเสียง หรือสะกดคําแตละคร้ัง ครูจึงควรมี

ความมุงหมายอยูในใจกอนวา สอน เพ่ือใหอานหรือสอน เพ่ือใหเขียน แตอยางไรก็ตาม ท้ังการสอน

อาน และการสอนเขียนก็จะสอนแยกจากกันโดยอิสระไมได 

 3.  วิธีสอนแบบมาตรฐาน (The Based Method) วธิีน้ี ไดแบบอยางมาจากการสอน

ภาษาตางประเทศ โดยยึดหลักวา ในชีวิตประจําวันน้ัน คนเราส่ือความหมายกันเปนประโยคและคํา  
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จึงจะทําใหเขาใจตรงกัน การสอนท่ีสอดคลองกับธรรมชาติของภาษาก็คือ สอนใหเปนประโยคและคํา

เลยทีเดียว โดยคัดเลือกประโยค และคําท่ีมีความหมาย ตอตัวผูเรียนมาใหอาน และเขียนแยกออกได

เปน 2 วิธี ดังน้ี 

  3.1 สอนเปนคํา (Word Approach) คือ ใหนักเรียนดูรูปภาพแลวมีคําอธิบายใตภาพ การ

สอนดวยวิธีน้ี เปนการสอน เพ่ือใหนักเรียนเกิดความคุนเคยตา ระหวางคํากับภาพโดยคาดหวังวา

นักเรียนเห็นบอย ๆ จะจําคําใตภาพได นอกจากน้ัน การอานคําท่ีมีภาประกอบยอมจูงใจเด็กไดดีกวา

อานตัวหนังสือเฉย ๆ 

  3.2 การสอนประโยค (Sentence Approach) คือ การนําขอความเปนประโยคมาให

นักเรียนอาน โดยเลือกประโยคท่ีมีความหมาย หรือมีความสัมพันธกับผูเรียน หรือเกิดจากคําบอกเลา 

คําพูดของผูเรียนมาเขียนใหอาน การสอนวิธีน้ี เปนไปตามความเชือ่ของนักจิตวิทยาท่ีเชือ่วา เด็กมี

คุณสมบัติพิเศษ ซึ่งจะผิดแปลกไปจากผูใหญอยูประการหน่ึง ซึ่งจะแสดงออกไดโดยการทดลองเด็ก 

ไมใชจะอานไดเฉพาะคํา ๆ เดียวเทาน้ัน แมประโยคยาว ๆ ก็อานไดถาครูลองเขียน คือ เมื่อเด็กเห็นส่ิง

ใดก็จะถายภาพน้ันไวท้ังภาพ เปรียบเสมือนเราถายรูปลงบนฟลมฉะน้ัน เมื่อไดเห็นส่ิงใดใหมจะนําเอา

เปรียบเทียบกับภาพเกา การนําเอาการสอนเปนคําและเปนประโยคมาสอนเด็ก เรียกวา การสอนแบบ

มาตรฐาน หรือการสอนแบบเบสิก (The Basic Method)  ซึ่งถอืวา เปนการสอนใหสอดคลองกับ

ธรรมชาติของผูเรียน 

 4. วิธีสอนแบบผสม หมายถึง การนําวิธีสอนเปนคํา และเปนประโยคมาเปนบันไดข้ันตน

เสียกอน แลวจึงสอนดวยวิธีเทียบเสียง แจกลูก เมื่อเร่ิมสอนดวยหนังสือประเภทท่ีสอนเปนคําและ

ประโยคกอน โดยไมคํานึงถึงหลักเกณฑใด ๆ ในเร่ืองการผสม หรือการแจกลูกใหมากจนสังเกตเห็นวา 

เด็กคุนกับการแยกคําเปน สระ พยัญชนะ และวรรณยุกตแลว จึงนําเอาหนังสือแบบเรียนประเภทเทียบ

เสียง แจกลูกเขามาสมทบเรียนดวยหนังสืออานเปนคําและเปนประโยคก็กลายสภาพเปนแบบสอน

อานไปจากน้ันก็จะนําเอาหนังสือแบบสอนอานอืน่ ๆ ใหนักเรียนอานตอไปไดเลย 

 การศึกษาคนควาคร้ังน้ี ผูวิจัยไดคนควาไดศึกษาคนควาเทคนิควิธีการสอนอานภาษาไทยพอ

เปนสังเขป ดังน้ี (กรมวิชาการ. 2546: 15-25) 

 1. การสอนอานโดยใชวิธีการทางหลักภาษา 

 การสอนอาน โดยใชวิธีการทางหลักภาษา เปนการสอนสะกดคํา แจกลูกผันอักษร โดยเร่ิม

จากการใหเด็กรูจักเสียงของพยัญชนะ สระ และจํารูปพยัญชนะ สระใหไดเสียกอน จึงนํามาสะกดคํา 

และแจกลูก การสอน โดยใชวิธีการทางหลักภาษาน้ี ควรเร่ิมจากการสะกดคําและแจกลูกปากเปลาจน

คลองเสียกอนแลว จึงสังเกตรูปคําและเขียนคําพรอมกับสะกดไปดวยจะชวยใหเด็กอาน และเขียนได

อยางถูกตอง ข้ันตอนการสอนมี ดังน้ี 
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 ข้ันท่ี 1  ฝกสะกดคําใหคลอง โดยใหดูรูปคําแลวสะกดปากเปลา เปนกลุมและรายบุคคล เชน

ดูคําวา มาก แลวใหสะกดปากเปลาวา มอ–อา–กอ–มาก 

 ข้ันท่ี 2  สังเกตการณวางพยัญชนะ สระของคําแลวฝกสะกด 

 ข้ันท่ี 3  สอนความหมายของคําโดยการใชภาพหรือทาทางประกอบ 

 ข้ันท่ี 4  นําคําท่ีสะกดแลวมาอานเปนคํา โดยไมตองสะกด คําใดอานไมไดใหใชการสะกดคํา

ชวย โดยใหคัดหรือเขียนคําตามคําบอกจนจําได 

 ข้ันท่ี 5  นําคําท่ีอานไดแลวมาใชในสถานการณตางๆท้ังฟง พูด อานและเขียนโดยเนนการ

อานบอยๆ 

 2.  การอานสะกดคํา 

 การสอนสะกดคํา เปนการสอนท่ีชวยใหนักเรียนอานคําไดดวยตนเอง เมื่อพบคําใหม และเปน

การฝกอานคําใหแมนยํา และเขียนไดถูกตอง ซึ่งมีข้ันตอนการสะกดคํา ดังตอไปน้ี 

  2.1 เห็นรูปคํา 

  2.2  สะกดคําอาน 

  2.3 พูดสะกดคําใหคลองปาก 

  2.4  ฝกสะกดคําดวยตนเอง ฝกสะกดคํากับเพ่ือนกับครู 

  2.5 เขียนตามคําบอก โดยครูบอกคําเขียน นักเรียนสะกดคําในใจ เขียนลงสมุดแลว

ตรวจสอบจากหนังสือ 

 วิธีการสอนสะกดคํามีหลายวิธี ดังน้ี 

 1. วิธีสอนสะกดคําตามเสียง เพ่ือคําอานไดถูกตองจะใชสะกดคําตามเสียงของคําโดยสะกด

คําวิธีใดวิธีหน่ึงก็ได ดังน้ี 

  ตา สะกดวา ตอ – อา – ตา 

  ตาม สะกดวา ตอ–อา–มอ–ตาม 

  ปา สะกดวา ปอ-อา-ปา-ปา-โท–ปา 

  หรือ ปอ–อา–ปา–โท–ปา  หรือ ปอ–อา–ปา–ไม-โท–ปา 

  หมา สะกดวา หอ–มอ–หมอ-หมอ–อา–หมา 

  หมาย สะกดวา หอ–มอ–หมอ–หมอ–อา–ยอ–หมาย 

  หมาย สะกดวา หอ–มอ–หมอ–หมอ–อา–ยอ–หมาย–โท–หมาย 

  กรํา สะกดวา กอ–รอ–กรอ–กรอ–อํา–กรํา 

  กรํ่า สะกดวา กอ–รอ–กรอ–กรอ–อํา–กรํา-เอก–กรํ่า 

 2. วิธีสอนสะกดคําตามรูปคํา เพ่ือสะกดเขียนคําใหถูกตอง มีวิธีสะกดคําดังน้ี 
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  หมา สะกดวา หอ–มอ–อา–หมา 

  หมาย สะกดวา หอ–มอ–อา–ยอ-หมาย 

  กรํา สะกดวา กอ–รอ–อํา–กรํา 

  กรํ่า สะกดวา กอ–รอ–อํา-ไมเอก–กรํ่า 

 การสอนสะกดคําตองสอนเขียนไปดวยเสมอควบคูกันทุกคร้ัง เพ่ือจํารูปคําใหได  โดยเนนการ

เห็นคําอาน พูดสะกดคํา เขียนคํา ตรวจสอบคําจากหนังสือ รูความหมายของคํา นําไปแตงประโยค

ปากเปลา 

 3. การสอนสะกดคําท่ีสระเปล่ียนรูป และสระลดรูปการสะกดคําท่ีสระเปล่ียนรูป และสระ  

ลดรูป มีสระบางสระ เมื่อมีตัวสะกดจะเปล่ียนรูปคํา เชน 

  สระอะ มีตัวสะกดจะเปล่ียนรูปเปนไมหันอากาศ 

  วัน สะกดวา วอ–อะ–นอ–วัน 

  สระเอะ มีตัวสะกดจะเปล่ียนรูปโดยใชไมไตคู 

  เปด สะกดวา ปอ–เอะ–ดอ–เปด 

  สระเออ มีตัวสะกดจะเปล่ียนรูป 

  เดิน สะกดวา ดอ–เออ–นอ–เดิน 

  สระแอะ มีตัวสะกดจะเปล่ียนรูป 

  แข็ง สะกดวา ขอ–แอะ–งอ–แข็ง 

  สระโอะ มีตัวสะกดจะลดรูป 

  ลด สะกดวา ลอ–โอะ-ดอ-ลด 

  สระอัว มีตัวสะกด จะลดรูป 

  ลวด สะกดวา ลอ–อัว–ดอ–ลวด 

 การสอนคําท่ีสระเปล่ียนรูปใหนักเรียนสังเกตรูปคํา และเขาใจวาใชสระใดเปนสระประสมคํา 

และรูความหมายของคํา รูคํามีวิธีเขียนอยางไร การอานและเขียนอยูเสมอจะทําใหนักเรียนจําคําไดดี 

 การสอนอานแจกลูกสะกดคํา คําท่ีเปนสระลดรูป หรือสระเปล่ียนรูป เชน กัน คน ขวด เดิน  

เค็ม ฯลฯ ตองอานเสียงสระดวย แมไมเห็นรูปสระ เชน 

  ก-ะ–น–กัน ออกเสียงวา กอ–อะ–นอ–กัน 

  ค–โ–ะ–น–คน ออกเสียงวา คอ–โอะ–นอ–คน 

  ด–เ–อ–น–เดิน ออกเสียงวา ดอ–เออ–นอ–เดิน 

  ข–  ัว -ด–ขวด ออกเสียงวา ขอ–อัว–ดอ–ขวด 

  ข–แ–ะ–ง–แข็ง ออกเสียงวา ขอ–แอะ–งอ–แข็ง 
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  ค–เ–ะ–ม–เค็ม ออกเสียงวา คอ–เอะ–มอ–เค็ม 

  หมายเหตุ คําท่ีเปนสระลดรูปอาจอานสะกดคําในแบบอื่นได ดังน้ี 

  แบบท่ี 1 กัน สะกดวา กอ–อะ–นอ–กัน 

  แบบท่ี 2 กัน สะกดวา กอ–ไมหันอากาศ–นอ–กัน 

  แบบท่ี 1 คน สะกดวา คอ–โอะ–นอ–คน 

  แบบท่ี 2 คน สะกดวา คอ–นอ–คน 

  แบบท่ี 1 แข็ง สะกดวา ขอ–แอะ–งอ–แข็ง 

  แบบท่ี 2 แข็ง สะกดวา ขอ–แอะ–ไมไตคู–งอ–แข็ง 

  แบบท่ี 1 เค็ม สะกดวา คอ–เอะ–มอ–เค็ม 

  แบบท่ี 2 เค็ม สะกดวา คอ–เอะ-ไมไตคู–มอ–เค็ม 

 การสอนแจกลูกสะกดคํา คําประเภทมีสระลดรูป เปล่ียนรูป ครูตองใหนักเรียนสังเกตการ

เปล่ียนรูปสระเมื่อคําน้ันมีตัวสะกด เชน ขอ–แ–ะ–งอ–แข็ง รูปวิสรรชนีย (ะ) จะเปล่ียนไปเปนไมไตคู (-  ็) 

 4. การสอนอานคํามีตัวสะกดบางตัว มีการอานลักษณะ ดังน้ี 

  4.1 ตัวสะกดบางตัวเขียนดวยพยัญชนะสองตัวควบกัน คือ นอกจากตัวสะกดแทท่ี

จะตองออกเสียงเปนตัวสะกดแลว ยังมีอักษรอีกตัวหน่ึงนําหรือตามหลังตัวสะกดท่ีแทจริงมาดวย ซึ่งมัก

เปนตัว ร แตเวลาอานไมตองอานออกเสียงตัวท่ีนํามา หรือตามมาน้ัน เชน จักร บุตร  สมุทร เมตร สูตร 

ฉัตร ลิตร วัตร มิตร สามารถ 

  4.2  ตัวสะกดบางตัวก็มีสระ อ ิเชน ญาติ ชาติ โกฏิ สมบัติ บัญญัติ 

  4.3 ตัวสะกดบางตัวมีสระ อ ุปนอยูดวย เชน เกตุ เหตุ ธาตุ เมรุ เวลาอาน ไมตองออก

เสียงตัวควบ หรือ สระ อุ 

  4.4 ตัวสะกดในแตละแม มีหลายตัว เชน 

   แมกน ม ีน ร ล ฬ ญ ณ 

   แมกก มี ก ข ค ฆ 

   แมกบ มี บ ป ภ พ ฟ 

   แมกด ม ีด ต ฎ ฏ ร ท ฑ ฒ ษ ศ ส ถ ฐ จ ช 

 ปญหาในการสอนอาน 

 การสอนอานน้ันม ี2 แบบ คือ การอานออกเสียง และอานในใจ ปญหาท่ีพบมาก คือ  การ

อานออกเสียง สวนการอานในใจเทาท่ีพบมักจะไดแก อานชามาก อานขาม อานเก็บความไมครบ อาน

แลวจับใจความไมได เวลาอานทําปากขมุบขมบิ เวลาอานตองใชน้ิวชี้ทุกคําท่ีอาน 

 ปญหาการอานออกเสียงมีหลายประการ คือ (กรรณิการ พวงเกษม. 2535: 17-19) 
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 1. อานไมออก โดยมากมักจะ ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-2 ท่ียังจําหลักเกณฑใน

การสะกดคําตาง ๆ ไมได เชน 

  1.1  อานคําท่ีใชอักษรตํ่า และอักษรสูง ท่ีมีวรรณยุกต เชน ฝา ฟา นา ทา ฯลฯ 

  1.2  คําท่ีประสมกับสระประสม เชน เปลือก เปล่ียน เหมือน ฯลฯ 

  1.3  คําท่ีใชตัวสะกดไมตรงตามตัวสะกด เชน พืช เมฆ บริเวณ สมบัติ ฯลฯ 

  1.4  อานคําผิด ลักษณะท่ีอานผิดสวนมากมี ดังน้ี 

   1.4.1 อานคําท่ีมีอักษรนําผิด เชน  

    ผลิต (ผะ–หลิด) อาน ผลิด 

    ปรัมปรา (ปะ–รํา–ปะ–รา) อาน ปรัมปรา  

    ขมุกขมัว (ขะ–หมุก–ขะ–มัว) อาน ขะมุกขะมัว ฯลฯ 

   1.4.2 คําพองรูป เชน  

    เพลา-เพลา (เพ–ลา) อานวา เพลา 

    แหน–แหน (แหน) อานออกเสียง น สะกด ท้ังสองคํา  

    พลี–พลี (พะ–ลี) อานออกเสียง พลี  อานเปน ล ควบท้ัง 2 คํา 

   1.4.3 อานคํา หรือขอความท่ีมีเคร่ืองหมายประกอบผิด เชน คําท่ีมีเคร่ืองหมาย

ไปยาลนอย(ฯ) เคร่ืองหมายไปยาลใหญ (ฯลฯ) โปรดเกลาฯ อานวา โปรดเกลาไปยาลนอย การอานท่ี

ถูก คือ โปรดเกลาโปรดกระหมอม ในหองเรียนมีกระดานดํา พัดลม ชั้น ฯลฯ อานผิดวา ในหองเรียนมี

กระดานดํา พัดลม ชั้นไปยาลใหญ ท่ีถูกตองอานวา ในหองเรียน มีกระดานดํา พัดลม ชั้น ละ 

   1.4.4 อานแยกคํา หรืออานแบงวรรคตอนผิด มีลักษณะ ดังน้ี 

    1.4.4.1  แยกคําผิด เชน โฉนด (ฉะ–โหนด) อานผิดเปน โฉ–นด 

    1.4.4.2  แยกพยางคผิด เชน เพลงเขมรอกโครง (ขะ–เหมน–อก–โครง)      

อานผิดเปนเพลง–เขม–รอก–โคลง 

    1.4.4.3  อานแบงวรรคตอนผิด เชน ขอความท่ีอยูในวงเล็บ คือ ขอความ

ขยายหรือรายละเอียดซึ่งตัดออกแลว ไมทําใหเสีย ใจความเดิมจะเหลือขอความ ดังน้ี ท่ีถูก ควรอานวา

ขอความท่ีอยูในวงเล็บ คือ ขอความขยาย หรือรายละเอียด ซึ่งตัดออกแลว ไมทําใหเสียใจความเดิม 

  1.5 อานออกเสียงผิดมีลักษณะ ดังน้ี 

   1.5.1 อานตูตัว ออกเสียงพยัญชนะตัวหน่ึงเปนพยัญชนะอีกตัวหน่ึง เชน เราไปเท่ียง

ภูเขาสนุกมาก อานวา เราไปเท่ียวถูเขาสนุกมาก มองเห็นอาหารเปนคําๆ อยูในจาน อานวา มองเห็น

อาหารเปนดําๆ อยูในจาน 
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   1.5.2  ออกเสียงคําท่ีใช ร เปน ล เชน โรงเรียน เปน โลงเลียน เรียบรอย เปน เลียบ

ลอย   ร่ืนเริง เปน ล่ืนเลิง ฯลฯ 

   1.5.3  ออกเสียงคําควบกลํ้าผิด เชน ปรับปรุง อาน ปบปุง คลาน อาน คาน  แกวง

ไกว อาน แฝงไฟ หรือ แกงไก 

   1.5.4  ออกเสียงคําผิดตามลักษณะของภาษาถิ่น เชน เดียวกับการพูด เชน  นักเรียน

ท่ีพูดภาษาถิ่นอีสาน อานขอความ เขียนหนังสือวา เฉียนหนังสือ  นักเรียนท่ีพูดภาษาไทยถิ่นใต อาน

ขอความ ตาพบงูใหญวา ตาพบฮูใหญ  นักเรียนท่ีพูดภาษาไทยถิ่นเหนือ อานขอความ เขาเดินไปพบ

ชางวา เขาเดินไปพบ จาง เปนตน 

   1.5.5 ออกเสียงคําท่ีมาจากภาษาตางประเทศผิด เชน อานคํา คอมพิวเตอรตามรูป

คําท่ีสะกด คือ คอม–พิว–เตอ ท่ีถูกตองอานวา คอม–พิว–เตอ 

   1.5.6 ใชนํ้าเสียงไมเพราะกับเน้ือหาท่ีอาน เชน ฉันจะซือ้ลูกมาสักตัวหน่ึง นักเรียน

จะอานออกเสียงตามรูปคําท่ีมองเห็น ท่ีถูกจะตองออกเสียงอานวา ฉันจะซื้อลูกมาซักตัวนึงขโมย

ดอกไมอีละซ ีตองอานออกเสียงวา ขโมยดอกไมอีกละซี ่เธอมาถึงเมือ่ไร ตองอานออกเสียงวาเธอมาถึง

เมื่อไหร เปนตน 

   1.5.7 อานลากเสียง ยานคาง โดยมากเนนนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  จะอาน

ออกเสียงในลักษณะน้ี เพ่ือใหอานพรอมๆ กัน คือ จะลากเสียงยาว หลังจากอานคําแตละคํา  มา–แก–

ตัวหน่ึง เปนตน การอานลากเสียง หรือยานคางทําใหเกิดผลเสียหายหลายประการ เชน  ทําใหเกิดคิด

ชา ความคิดเกี่ยวกับเน้ือเร่ืองไมตอเน่ืองกัน ถาไมแกไขจะติดเปนนิสัยทําใหเสียบุคลิกภาพในการอาน 

และทําใหเปนคนเฉ่ือยชา 

   1.5.8 อานชา ท้ังอานในใจ และอานออกเสียง ใชเวลาในการอานขอความแตละ

บรรทัดนานเกินไป โดยเฉพาะการอานในใจ ซึ่งจะตองอานไดเร็วกวาอานออกเสียงการอานหนังสือชามี

ผลเสียทําใหคิดชา ทําใหรูเร่ืองชาไมทันคนอื่น ถาทําจนติดนิสัยจะทําใหเสียโอกาสท่ีจะพัฒนาตนเอง 

ในระดับประถมศึกษานักเรียนควรจะสามารถอานไดประมาณ 120–150 คํา ตอนาที 

  1.6  จับใจความของเร่ืองไมได เด็กบางคนอานไดแตไมรูเร่ืองท่ีอาน และจับใจความ

สําคัญของ เร่ืองไมได ทําใหการอานไมมีความหมาย และไมมีประโยชน เพราะไมไดรูเร่ืองหรือไดสาระ

ความรูจากเร่ืองท่ีอาน 

  1.7  อานทํานองเสนาะไมได เด็กบางคนอานทํานองเสนาะไมได เพราะไมยอมอานคน

เดียวทําใหไมไดรสความไพเราะของรอยกรอง 

  1.8  อานท้ิงคําบางคํา เชน ขอความเขียนไววา ระหวางเดินทางไปโรงเรียนจะตองเดิน

ผานตลาดฯ เด็กท่ีอานลักษณะน้ี อาจจะอานวา ระหวางทางไปโรงเรียน เดินผานตลาด ฯ 
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5. เอกสารท่ีเกี่ยวของกับการเขียน 

 ความหมายของการเขียน 

 วรรณี โสมประยูร (2542: 139) ใหความหมายของการเขียนวา การเขียน หมายถึง เคร่ืองมือ

ถายทอดทางวัฒนธรรมท่ีสําคัญมาก เพราะการเขียนเปนหลักฐานท่ีชวยใหคนรุนหลังทราบ  ความ

เปนมาของอดีตจนถึงปจจุบัน การเขียนจึงเปนเคร่ืองมืออยางหน่ึงท่ีชวยใหโลกเจริญกาวหนา  

นอกจากน้ี การเขียนยังมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับทักษะการฟง การพูด และการอานอีกดวย

ตามปกติคนท่ีฟงมาก อานมาก และพูดดี ยอมเขียนไดดี ดังน้ัน จึงควรมีการสงเสริมทักษะการเขียน

เพ่ือประโยชนในการพัฒนาทักษะทางภาษา และเพ่ือรักษามรดกทางวัฒนธรรมสืบไป 

 นภดล จันทรเพ็ญ (2539: 58) ใหแนวคิดการเขียนวา หมายถึง การเรียบเรียงความคิดในส่ิงท่ี

จะส่ือสารเปนตัวหนังสืออยางมีจุดมุงหมาย เพ่ือถายทอดความรูสึก ความนึกคิดความตองการและ

ขอมูลตาง ๆ ไปยังผูอาน 

 จุไรรัตน ลักษณะศิริ (2540: 169) ใหความหมายของการเขียนวา การเขียน หมายถึง การ

ส่ือสารดวยตัวอักษร เพ่ือถายทอดความรู ความคิด อารมณ ความรูสึก ประสบการณ ขาวสาร และ

จินตนาการจากผูเขียนไปสูผูอาน 

 สรุปไดวา การเขียน หมายถึง กระบวนการทางความคิดท่ีถายทอดออกมาเปนลายลักษณ

อักษร และถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา สามารถส่ือสารกันเขาใจ และการเขียนสามารถนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันไดดวย 

 ความสําคัญของการเขียน 

 วรรณี โสมประยูร (2542: 140–141) ไดใหความสําคัญของการเขียนไว ดังน้ี 

 1. เปนเคร่ืองมือส่ือสารอยางหน่ึงของมนุษยท่ีผูเขียนตองการถายทอดความคิดความเขาใจ 

และประสบการณของตนออกเสนอผูอาน 

 2.  เปนการเก็บบันทึกรวบรวมขอมูลท่ีนาสนใจ และเปนประโยชน ซึ่งตนเคยมีประสบการณ

มากอน 

 3.  เปนการระบายอารมณอยางหน่ึงเกี่ยวกับ เร่ืองท่ีผูเขียนเกิดความรูสึกประทับใจใน

ประสบการณท่ีผานมา 

 4.  เปนเคร่ืองมือถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เชน ถายทอดจากสมัยหน่ึงไปสูอีกสมัยหน่ึง 

หรือจากชาติหน่ึงไปสูอีกชาติหน่ึง 

 5.  เปนเคร่ืองมือพัฒนาสติปญญาของบุคคล เน่ืองจากการเรียนรูเกือบทุกอยางตองอาศัย

การเขียนเปนเคร่ืองมือสําหรับบันทึกส่ิงท่ีไดฟง หรือไดอาน 
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 6.  เปนการสนองความตองการของมนุษย ตามความประสงคท่ีมนุษยแตละคนปรารถนา เชน 

เพ่ือตองการทําใหรูเร่ืองราว ทําใหรัก ทําใหโกรธ และสรางหรือทําลายความสามัคคีของคนในชาติ 

 7.  เปนการแสดงออก ซึ่งภูมิปญญาของผูเขียน ทําใหรูถึงความสามารถของผูเขียนไดจาก

วรรณกรรม หรืองานเขียนอื่นๆ 

 8.  เปนอาชีพอยางหน่ึงท่ีไดรับการยกยองวา มีเกียรติ และเพ่ิมฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงข้ึนได 

 9.  เปนการพัฒนาความสามารถ และบุคลิกสวนบุคคล ใหมีความเชื่อมั่นในตนเองในการ

แสดงความรูสึก และแนวความคิด 

10.  เปนการพัฒนาความคิดริเร่ิมสรางสรรค ใชเวลาวางใหเปนประโยชนตอตนเองและสังคม 

 กองเทพ เคลือบพณิชกุล (2542: 124–125) ใหความสําคัญของการเขียน สรุปไดดังน้ี 

 1.  เปนเคร่ืองมือส่ือสาร และสรางความสัมพันธอันดีตอกันในสังคม 

 2.  เปนเคร่ืองมือวัดความเจริญ ดานอารยธรรมทางภาษาของมนุษย 

 3.  เปนเคร่ืองมือถายทอดมรดกทางสติปญญาของมนุษย 

 4.  เปนอาชีพท่ีสุจริตท่ีสําคัญอยางหน่ึงในปจจุบัน 

 5.  เปนเคร่ืองมือในการศึกษาคนควาของนักเรียน นักศึกษา 

 6.  เปนเคร่ืองจรรโลงใจแกมนุษยใหความเพลิดเพลินแกทุกเพศทุกวัยกระทรวงศึกษาธิการ 

(2545 ก: 48) ใหแนวคิดถึงความสําคัญของการเขียนวาภาษาไทยเปนวิชาทักษะท่ีตองฝกฝน จนเกิด

ความชํานาญในการใชภาษา เพ่ือการส่ือสาร การเขียนเปนทักษะหน่ึงของการแสดงออกดวยการแสดง

ความคิดเห็น ความรู และประสบการณในเอกสารประกอบหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2544 ไดกําหนดสาระการเรียนรูของการเขียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–3 ไววา การเขียนคําไดถูก

ความหมาย และตัวสะกดการันต การเขียนประโยคขอความ และเร่ืองราว การเขียนแสดงความคิด 

ความรูสึก ความตองการ และจิตนาการการใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน มารยาทในการเขียน 

นิสัยรักการเขียน การเขียนจดบันทึกความรู และประสบการณ และเร่ืองราวชวีิตประจําวัน การเรียง

ประโยคเปนขอความตามลําดับความคิดการเขียนแนะนําตนเอง และเขียนส่ือสาร เขียนแสดงความ

คิดเห็น เขียนคําคลองจองและเขียนกลอนส่ี 

 สรุปไดวา การเขียนมีความสําคัญในการส่ือสารการแสดงออกทางความคิดเห็นความรู

ประสบการณ การเขียนคําไดถูกความหมาย ถูกตองตามหลักเกณฑทางภาษา สามารถส่ือสารใหคน

อื่นเขาใจในส่ิงท่ีตนมีประสบการณ ความรู และการแสดงออกถึงความคิดเห็น 

 จุดมุงหมายของการเขียน 

 วรรณี โสมประยูร (2542: 141) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการเขียนไว ดังน้ี 
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 1.  เพ่ือคัดลายมือ หรือเขียนใหถูกตองตามลักษณะตัวอักษรใหเปนระเบียบชัดเจน อานแลว

เขาใจงาย 

 2.  เพ่ือเปนการฝกฝนทักษะการเขียนใหพัฒนาข้ึนตามควรแกวัย 

 3.  เพ่ือใหมีทักษะการเขียนสะกดคําถูกตองตามอักขรวิธี เขียนวรรคตอนถูกตองและเขียนได

รวดเร็ว 

 4.  เพ่ือใหรูจักเลือกภาษาเขียนท่ีดีมีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคล และโอกาส 

 5.  เพ่ือใหสามารถรวบรวม และลําดับความคิด และจดบันทึก สรุป และยอใจความเร่ืองท่ี

อาน หรือฟงได 

 6.  เพ่ือใหสามารถสังเกต จดจํา และเลือกเฟนถอยคํา หรือสํานวนโวหารใหถูกตองตามหลัก

ภาษา หรือส่ือความหมายไดตรงตามความตองการ 

 7.  เพ่ือใหมีทักษะในการเขียนประเภทตาง ๆ สามารถนําหลักการในการเขียนไปใชใหเกิด

ประโยชนในชีวิตประจําวัน 

 8.  เพ่ือเปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ดวยการเขียนตามท่ีตนเองสนใจและมีความถนัด 

 9.  เพ่ือใหเห็นความสําคัญ และคุณคาของการเขียนวา มีประโยชนตอการประกอบอาชีพ

การศึกษาหาความรูและอื่น ๆ 

 กรมวิชาการ (2544: 21) ไดกลาววา การเขียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1–3  มี

จุดมุงหมาย ดังน้ี 

 1.  สามารถเขียนเรียงความ ยอความ ชี้แจงการปฏิบัติงาน การรายงานการเขียนจดหมาย

ส่ือสารใหเหมาะสมกับโอกาส และจุดประสงค เขียนเร่ืองราวจากจินตนาการ หรือเร่ืองราวสัมพันธกับ

ชีวิตจริง รวมท้ังใชกระบวนการเขียนพัฒนางานเขียน 

 2.  มีมารยาทในการเขียน และมีนิสัยรักการเขียน การศึกษาคนควาโดยใชกระบวนการเขียน 

จดบันทึกขอมูลความรู ประสบการณ เหตุการณ และสังเกตการณอยางเปนระบบนําวธิีการของ

แผนภาพความคิดมาพัฒนางานเขียน และการรายงาน และเขียนส่ือสารไดตามจุดประสงคอยางมี

มารยาทในสังคม 

 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา การเขียนมีจุดมุงหมายตามลักษณะความตองการ หรือวัตถุประสงค

ท่ีผูเขียนกําหนดได อาจจะเขียนเพ่ือคัดลายมือ ฝกทักษะการเขียนสะกดคําไดถูกตองรวดเร็ว เพ่ือ

ถายทอดความคิดไปสูผูอานบางคน และอาจมจีดุมุงหมายของการเขียนเพ่ือหารายได เปนตน 

 องคประกอบของการเขียน 

 การเขียนเปนการส่ือสารท่ีมีองคประกอบใหญ 4 ประการ คือ (มหาวิทยาลัยสุโขทัย 

ธรรมาธิราช. 2537: 476) 
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 1.  ผูเขียน ลักษณะของผูเขียนจะประกอบไปดวย การคิดสรางสรรคอยางมีจินตนาการ 

ความรู ความสามารถในการเลือกเน้ือหา และการใชภาษา การแสดงความคิดเห็นลักษณะทาทางใน

การเขียนลายมือของผูเขียน และจรรยาบรรณของผูเขียน 

 2.  ภาษา ภาษาไทยมีการจําแนกคําสําหรับใชในกาลเทศะท่ีแตกตางกัน บุคคลท่ีตางฐานะ

กันจะใชคําเหมือนกันคงไมเหมาะสมเพราะคําๆ เดียวจะใชกับบุคคลทุกฐานะทุกโอกาสและสถานท่ีคง

ไมถูกตองตามหลักภาษาไทย โดยท่ัวไปจําแนกภาษาไทยออกเปน 3 ระดับ คือ 

  2.1  ภาษาปาก สวนใหญเปน ภาษาพูดมากกวาเขียน 

  2.2  ภาษากึ่งแบบแผน เปนท้ัง ภาษาพูด และภาษาเขียน ไมเปนพิธีการ 

  2.3  ภาษาแบบแผน เปนภาษา ท่ีมีความมุงหมาย แบบแผน และหลักเกณฑสําหรับเขียน

เฉพาะเร่ือง ภาษาแบบแผนแบงออกเปน 2 ประเภท คือ ขอเขียน เพ่ือพูด และขอเขียนเพ่ือใชอาน 

 3. เคร่ืองมือทําใหเกิดสาร หมายถึง เคร่ืองมือท่ีผูเขียนใช ไดแก ตัวอักษรและเคร่ืองเขียน 

 4.  ผูอาน การเขียนมีความมุงหมายท่ีแทจริง คือ เขียน เพ่ือใหผูอาน ดังน้ัน ผูเขียนจึง

จําเปนตองเลือกเน้ือหา วิธีเขียน รูปแบบการเขียน ตองรูจักใชภาษาใหถูกแตกตางกันตามลักษณะ

ความสนใจ และความตองการของผูอาน 

 การสอนทักษะการเขียน 

 การเขียนมีความสําคัญ และมีความจําเปนท่ีผูสอนจะตองใหผูเรียน เกิดการเรียนรูตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร ซึ่งเปนทักษะทางภาษาท่ีตองอาศัยการฝกอยางสม่ําเสมอ และจะตอง

พยายามจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสงเสริมทักษะการเขียนดวยรูปแบบท่ีแตกตางกัน เพ่ือเราความ

สนใจของผูเรียนใหเกิดความสนใจในการเขียน และพยายามฝกฝนใหดีข้ึน ไดเสนอวิธีการสอนเขียนไว

ดังน้ี (ฐะปะนีย นาครทรรพ. 2545: 55-56) 

 1. กอนสอนครูควรพูดจูงใจใหผูเรียน เห็นความสําคัญของการเขียนหนังสือใหถูกตองชัดเจน

วา การเขียนหนังสือถูกตอง ชัดเจน เปนการแสดงวา ผูเขียนเปนผูมีการศึกษาดีใครอานขอความน้ันๆ ก็

อานเขาใจงายไมมีการเขาใจผิดและควรอธิบายใหเขาใจประโยชนท่ีไดจากการเขียนแตละประเภทดวย 

 2. พยายามสอนใหการเขียนสัมพันธกับการฟง การพูด และการอานวิธีสอนท่ีจะใหสัมพันธ

กับทักษะอื่น ก็คือ กอนท่ีจะเขียนส่ิงใดควรริเร่ิม จากการฝกใหรูจักฟงเสียกอนแลวจึงเขียนเชน ใหฟง

คําถามแลวเขียนตอบใหตรงคําถาม เก็บส่ิงท่ีไดฟงจากการบรรยายไปเขียน หรือใหอภิปรายกันในเร่ือง

ท่ีเขียน จนแนใจวาผูเรียนมีความรู และมีความคิดท่ีจะเขียนเกี่ยวกับส่ิงน้ันๆเสียกอนแลวจึงใหเขียน 

บางคร้ังครูอาจกําหนดใหผูเรียนอาน หรือคนควาเพ่ิมเติมจากหนังสือในหองสมุดมาเขียน 

 3. ในกรณีท่ีผูเรียนเขียนตัวสะกดหนังสือผิดพลาดน้ัน ครูควรหาอุบายใหผูเรียนเกิดความรูสึก

เต็มใจท่ีจะแกขอบกพรองผิดพลาดของตนดีกวาทําโทษใหแกแลวแกอีก ผูเรียนเบื่อหนายไมเกิดผลดีแต
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อยางใด วิธีแกอาจทําได โดยรวบรวมคําท่ีผูเรียนมักสะกดผิด เขียนบนกระดานดําหรือเขียนใสบัตรคํา 

นําไปปดไวบนปายประกาศของชั้น ครูมอบหนาท่ีใหเด็กเขียนบัตรคําก็ไดเมื่อรวมคําท่ีติดไวมากแลว 

ควรทดสอบคําเหลาน้ันเปนระยะๆ หรืออาจใหผูเรียนเขียนสถิติการเขียนคํา ถูกตองแตละคร้ังของ

ตนเองไวก็ไดในบางคร้ังอาจใหแขงขันสะกดคําถูกบางก็ได ท้ังน้ีเปนการชวยใหผูเรียนรูจักระมัดระวังมิ

ใหเขียนผิด 

 4. การจัดกิจกรรมตางๆ เชน ใหทําหนังสือสําหรับชั้น หรือประกวดการเขียนนิทาน หรือ

ประกวดการเขียนเร่ืองจริงท่ีไดประสบมาดวยตนเอง เปนการสงเสริมทักษะการเขียนของผูเรียนได

เหมือนกัน 

 5. ในการสอนวชิาตางๆ อาจมีโอกาสท่ีจะฝกทักษะเขียนไดเสมอครูท่ีสอนภาษาไทยควร

ปรึกษาหารือกับครูท่ีสอนวิชาอื่นๆ เพ่ือชวยกัน หรือรวมมอืกันสอนใหสาระวิชาตางๆ สัมพันธกัน โดยใช

เน้ือหาวิชาอื่น สําหรับฝกทักษะเขียนก็ได เชน สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ฯลฯ อาจใหเขียนเรียงความ 

หรือรายงานในวิชาน้ันๆ ก็ได 

 ประภาศรี สีหอําไพ (2534: 390) ไดเสนอวิธีการสอนเขียนคําไว ดังน้ี 

 1. แบงกลุมใหคนศัพทในเร่ืองท่ีเขียน นํามาแลกเปล่ียนกันบอกและเฉลยพรอมท้ังเก็บให

คะแนนไว 

 2. รวบรวมคําในสมุด เรียบเรียงไวเปนหมวดหมู เชน เรียงตามพยัญชนะ เรียงตาม

ความหมาย 

 3.  ครูบอกใหเขียนแลวตรวจ โดยใชคําและพจนานุกรมประกอบการสอน 

 4.  แขงขันการสะกดคํายากบนกระดาน 

 5.  ใชเอกสารประกอบใหเลือกคําท่ีสะกดในเอกสารน้ันๆ 

 6.  นํากฎเกณฑมาเขียนตัวสะกดมาแตงเปนคําประพันธ เพ่ือใหจําไดงาย 

 บันลือ พฤกษะวัน (2532: 170–174) ไดจําแนกแบบการสอนเขียนไว 5 แบบ ดังน้ี 

 1. การสอนเขียนแบบใชเสียงพาไป การสอนเขียนแบบน้ีใหความดีเดนของภาษาไทยท่ีมีเสียง

คงท่ี และใชความสัมพันธของการฝกอานแบบสะกดคําตัวกับการเขียนมาใชประโยชนไดอยางเต็มท่ี 

 2. การสอนเขียนแบบใหเห็นคํากอน การสอนเขียนแบบน้ี มุงใหเด็กฝกเขียนคําใหมใน

บทเรียนไดแมนยํายิ่งข้ึน และยังมุงใหเขาใจความหมายของคําในรูปประโยค จึงจะชวยใหเกิด

ประโยชนแกเด็กผูเรียน ไดเห็นรูปแบบของประโยคในการเขียนคําน้ันๆ 

 3. การฝกสะกดคํา ในขณะท่ีครูเขียน หรือนักเขียนขอความบนกระดานดํา หรือแผนภูมิ

ประสบการณ โดยครูเขียนตามท่ีนักเรียนสะกด เสร็จแลวจึงใหนักเรียนอาน แลวจึงคัดลงในสมุด 
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 4. การเขียนโดยใชบันทึกแบบอยาง วิธีสอนโดยครูใชแถบประโยคท่ีเล่ือนไวโดยนักเรียนอาน

ประโยคแลวคอยๆ ปดประโยคจนมิด นักเรียนจึงเขียนประโยคน้ัน ลงไปวิธีสอนแบบน้ีเปนการฝกทักษะ

การอานเร็ว สัมพันธกับการกวาดสายตาไปดวย 

 5. การเขียนตามคําบอก เปนวิธีการเขียนท่ีใชกันมานาน และยังใชไดดีจนถึงปจจุบัน ซึ่ง

จําเปนตองฝกเสมอ ใชเปนกิจกรรมสอนเขียนใชสลับกับกิจกรรมอื่นๆ เพ่ือลอใจไมใหเด็กเบื่อการสอน

จึงเปนการฝกสมาธิ และความจําจากการฟง พรอมท้ังฝกเขียนขอความตามคําส่ัง 

 ปจจัยที่เก่ียวของกับการเขียน 

 เน่ืองจากการเขียนเปนการถายทอดความคิด ความรูสึก และความเขาใจของตนเองออกมา

เปนตัวอักษร เพ่ือส่ือความหมายของตนใหผูอื่นเขาใจ และเปนเคร่ืองมือสําหรับพัฒนาความคิด

สติปญญาตลอดจน เจตคติดวย การเขียนจึงเปนทักษะการแสดงออกท่ีสําคัญ และสลับซับซอนเพราะ

การเขียน มีปจจัยท่ีเกี่ยวของหลายประการ ดังตอไปน้ี(กระทรวงศึกษาธิการ. 2545 ค: 48) 

 1. มือ การพัฒนากลามเน้ือมือ ก็เปนสวนสําคัญในการเขียน เด็กบางคนไมสามารถบังคับ

กลามเน้ือใหเขียนตัวอักษรได บางคนมือพิการก็ทําใหเขียนไมถนัด หรือไมสามารถเขียนไดเลยการ

เขียนตองใชมือเปนประการสําคัญ ดังน้ัน จึงจําเปนตองมีการฝกกลามเน้ือมือดวย โดยเฉพาะอยางยิ่ง

สําหรับนักเรียนท่ัวไป 

 2. ตา การเขียนจําเปนตองใชสายตาดู แบบตัวอักษรวา เหมือนแบบ หรือไมสําหรับเด็กท่ีมี

พัฒนาการทางอวัยวะตาไมเจริญไปตามปกติ จะมองภาพกลับกันกับภาพจริง คือมองตัวอักษรกลับหัว

บาง กลับตัวบาง ดังน้ัน สายตา จึงเปนปจจัยท่ีมคีวามสําคัญตอการเขียนมาก 

 3. ความสัมพันธระหวางตากับกลามเน้ือ การเขียนตองอาศัยตามอง เพ่ือรับเขาและใชมอื

เขียนส่ิงท่ีมองเห็น นอกจากน้ี ตายิ่งตองมองส่ิงท่ีมือเขียนวา มีขนาดถูกตองเหมือนแบบ หรือเหมือนท่ี

คิดไว หรือไมนอกจากน้ี ในบางคร้ัง เมื่อเด็กเขียนตามคําบอก การฟงจะมีสวนเกี่ยวของอีกดวย เพราะ

ถาฟงไมชัดก็จะเขียนไมถูก 

 4. สมองหรือสติปญญา การเขียนเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ และเปนเคร่ืองมือ

สําหรับพัฒนาความคิด และสติปญญาดังกลาวขางตนแลว สมองก็จะเปนปจจัยหน่ึงท่ีจําเปนตอการ

เขียนอยางยิ่ง เพราะถาสมองไมคิดส่ิงใดแลวก็ไมมีความตองการท่ีจะเขียนแสดงส่ิงน้ันออกมาใหผูอื่น

เขาใจ 

 ปญหาในการสอนเขียน 

 ปญหาในการสอนเขียนน้ันมีหลายลักษณะ ดังน้ี (กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2542: 126–127) 

 1. เขียนพยัญชนะ สระ และเขียนคําไมได การเขียนพยัญชนะ สระ ไมไดมักจะเปนนักเรียนท่ี

เร่ิมตนเขียน ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เมื่อนักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ ไมได นักเรียน
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เหลาน้ีจะเขียนคําไมได การเขียนคําไมไดน้ันมีในนักเรียนชั้นสูงๆ เปนจํานวนมาก ท้ังๆ ท่ีเขียน

พยัญชนะ และสระไดคลองแลว แตยังเขียนคําไมถูกท่ีกลาววา เขียนพยัญชนะสระไมไดน้ัน มีหลาย

แบบ คือ 

  1.1 เขียนไมเปนรูปราง คือ อานไมออกวาเขียนพยัญชนะอะไร และสระอะไร 

   1.1.1  เขียนคํากลับ เชน ขน เปน นข 

   1.1.2  เขียนพยัญชนะ และสระไมมีหัว เชน คําวา ปวดศีรษะ นักเรียนเขียนเปนปาด

ศีรษะ  คําวา กุง นักเรียนเขียนเปน กง 

   1.1.3  เขียนตัวพยัญชนะไมอยูบนเสนบรรทัด คือ เขียนลอยบนเสนบรรทัดบาง ลง

มาลางเสนบรรทัดบาง 

 2.  สะกดคําผิด การเขียนสะกดคําผิดน้ัน มีหลายรูปแบบ คือ 

  2.1  วางสระและวรรณยุกตไมถูกท่ี เชน คําวา แกลง เขียนเปน แกลง คําวา  ศีรษะ เขียน

เปน ศรีษะ คําวา สงา เขียนเปน สงา เปนตน 

  2.2  คําพองเสียง นักเรียนเขียนคําพองเสียงผิด นักเรียนไมนึกถึงความหมายของนักเรียน

เขียนคําท่ีสะกดงายตามเสียงท่ีไดยิน เชน เด็กคนน้ีเปนเด็กนารัก นักเรียนจะเขียน คําวา นา เปน หนา 

เขานับถือศาสนาพุทธ นักเรียนจะเขียน คําวา พุทธ เปน พุธ เด็กดีเปนศรีแกชาติ นักเรียนจะเขียน คําวา 

ศรี เปน สี ชอนสอม นักเรียนจะเขียนเปน ชอนสอม เปนตน 

  2.3  เขียนคําท่ีใชตัวสะกดไมตรงมาตราตัวสะกดผิด เชน วันน้ีเปนโอกาสดี  นักเรียนจะ

เขียน คําวา โอกาส เปน โอกาส นิทานเร่ืองน้ีพิสดาร นักเรียนจะเขียน คําวา พิสดาร 

เปน พิสดาร เปนตน 

  2.4  เขียนคําท่ีมีตัวการันตผิด เชน คําวา อารมณ นักเรียนจะเขียน อารมณ  พืชพันธุ 

นักเรียนจะเขียน พืชพันธ ตนโพธิ์ นักเรียนจะเขียนเปน ตนโพธ เปนตน 

  2.5  คําท่ีมีสระเสียงส้ันและเสียงยาว เขียนสลับกัน บางคําใชสระเสียงส้ัน  นักเรียนเขียน 

เปนสระเสียงยาว เชน ประณีต นักเรียนเขียนเปน ปราณีต คําท่ีใชสระเสียงยาว  นักเรียนเขียนเปนสระ

เสียงส้ัน เชน หยากไย นักเรียนเขียนเปน ยากไย 

  2.6  เขียนคําควบกลํ้าผิด เชน คําวา ประปราย นักเรียนเขียนเปน ปะปาย  คําวากลอก

กล้ิง นักเรียนเขียนเปน กอกกิ้ง คําวา สะพร่ัง นักเรียนเขียนเปน สะพ่ัง 

 3.  เขียนคําท่ีใชอักษรยอไมถูกตอง เชน เดือนเมษายน จะตองเขียน เม.ย. นักเรียน  มักเขียน 

เมย. พุทธศักราช ตองเขียน พ.ศ. นักเรียนเขียนเปน พศ. เด็กชาย ตองเขียน ด.ช.นักเรียนเขียนเปน ดช. 

 4. ลายมืออานยาก การเขียนเปนการแสดงความคิด ความรู ความเขาใจ ใหผูอื่นไดทราบ ถา

ลายมืออานยาก ผูอื่นไมสามารถจะนําความคิดความเขาใจน้ัน ไปใชประโยชนได 
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 5. ไมมีความคิดในการเขียนจะเขียนดวยความคิดของตนเองไมคอยได จะตองลอกแบบ 

เลียนแบบ ไมสามารถจะใชคําสํานวนภาษาใหสัมพันธเปนเร่ืองราวมาแลวในอดีตกลาวคือ เมื่อเด็กมี

ปฏิกิริยาตอบสนองตอส่ิงเราภายนอกแลว ไดผลลัพธออกมากจ็ะเก็บสะสมไวในตัวเมื่อเด็กพบ

เหตุการณเชนเดิมอีกเด็กจะคาดหวังทันทีวา ผลลัพธควรจะออกมาเหมือนท่ีเคยเปนมาแลว เด็กจะ

คอยๆ ประสมประสานความรูใหมกับความรูเกาเขาดวยกัน เปนประสบการณท่ีกอใหเกิดความคิด

ตางๆ ไปใชในการทําปฏิกิริยาตอบสนองส่ิงเราท่ีเด็กพบคร้ังตอไป 

 

6. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับนิทานการตูน 
 ความหมายของการตูน 

 เทพพิทักษ โกยกอบเกียรติ (2538: 19) ไดใหความหมายของการตูน คือ ส่ือแหงจินตนาการท่ี

ถายทอดเร่ืองราวเสียดสีแฝงนัย มีความเรียบงาย การส่ือสารอันกระชบัรัดกุม รวดเร็ว ทันตอเหตุการณ 

ทําใหเกิดความสนุกสนาน ชื่นชอบ การตูนเปนภาษาสากลของโลกทุกชาติทุกภาษา สามารถเขาใจ 

โดยไมตองใชภูมิปญญาสูงสงแตประการใด 

 แมนมาศ ชวลิต (2527: 106) ไดใหความหมายของการตูนไววา การตูนหมายถึง ภาพท่ีเขียน

ลักษณะตางๆ ใหผิดเพ้ียนไปจากความจริง เนนลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ีผูเขียนตองการนํามาเปรียบ 

 สังเขต นาคไพจิตร (2530: 5) ไดกลาวถึง ความหมายของการตูนไววา คําวา"การตูน" ใน

ภาษาอังกฤษมีใชอยู 2 คํา คือ Cartoon และ Comics คําวา Cartoon มีรากศัพทมาจากภาษาฝร่ังเศส 

Cortone หมายความวา ภาพวาดบนกระดาษแข็ง เพ่ือความขบขัน เชน ภาพลอเลียนทางการเมือง 

ลักษณะการวาดอยูในกรอบและแสดงเหตุการณไดอยางเขาใจโดยงาย มีคําอธิบายทางการเมอืง 

ลักษณะการวาดอยูในกรอบ และแสดงเหตุการณไดอยางเขาใจโดยงาย มีคําอธิบายส้ันๆ สวน 

Comics หมายถึง ภาพชวนขัน โดยมีภาพเปนชุดๆ มีถอยคําบรรยายประกอบตามเน้ือเร่ืองในเน้ือเร่ือง

เปนเร่ืองชวนขันเปนสวนใหญ มาปจจบุันมีเน้ือเร่ืองหลายลักษณะจะเปนแนวใดก็ได เชน อาชญากรรม 

สงคราม นโยบาย วิทยาศาสตร เปนตน ภาพชวนขันท่ีนํามาตีพิมพในหนังสือพิมพเรียกวา Comic 

Strips และถามีการรวบรวม จัดพิมพ เย็บเลม เรียกวา Comic Book หรือ Funnies คนสวนมากเขาใจ

วา Cartoons, Comics, Caricature เหมือนกันและรวมกันเรียกวา Cartoon ดังน้ัน ไมวาวาดเพ่ือขําขัน 

ลอเลียน เสียดสี ประชดประชัน หรือเปนเร่ืองราวตางๆ จึงเรียกรวมกันท้ัง Cartoon, Comics และ 

Caricature วา Cartoon  

 พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พุทธศักราช 2546 (ราชบัณฑิตยสถาน.2546: 90) ไดให

ความหมายของการตูนไววา "การตูน" น. หมายถึง ภาพลอเลียน ภาพตลกบางทีเปนภาพบุคคล บางที

เขียนเปนภาพท่ีแสดงเหตุการณท่ีผูเขียนต้ังใจลอเลียน จะใหรูสึกขบขัน บางทีเขียนเปนเร่ืองราว 
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 ศักชัย เกียรตินาคินทร ไดใหความหมายของการตูนไววา "การตูน" เปนคําศัพทใน

ภาษาอังกฤษวา "Cartoon" ซึ่งสันนิษฐานวามีรากศัพทมาจากคําวา "Cartone" (คาโตเน) ในภาษา

อิตาลี ซึ่งหมายถึง แผนกระดาษท่ีมีภาพวาด ตอมาความหมายของคําน้ีอาจเปล่ียนไปเปนภาพ

ลอเลียนเชิงขบขัน เปรียบเปรย เสียดสี หรือแสดงจินตนาการฝนเฟอง 

 การตูน (Cartoon) มีศัพทใกลเคียงสามารถอธิบายไดดังน้ี คือ (กรมวิชาการ. 2534: 7– 8) 

 1.  Cartoon เปนคําฝร่ังเศส หมายถึง รูปวาดกระดาษแข็งท่ีเปนภาพลอเลียนวาดอยูในกรอบ 

และแสดงเหตุการณท่ีเขาใจงาย ชัดเจน มีคําอธบิายส้ันๆ 

 2.  Comics เปนลักษณะการตูนท่ีมีความตอเน่ืองเปนเร่ืองราวมีคําบรรยาย มีบทสนทนาใน

ภาพแตละภาพ ลักษณะของจอภาพจะออกมาในเชิงการตูนท่ีไมเนนความจริงของกายวิภาคกันเปน

ลักษณะเดียวกับ Cartoon 

 3. นิยายภาพ (Illustrated Tale) เปนการเลาเร่ืองดวยภาพเชนกัน แตลักษณะภาพมีความ

สมจริงสมจัง เขียนถูกตองตามหลักการวิภาค (Anatomy) การเขียนภาพประกอบการใหแสดงเงา การ

ดําเนินเร่ืองต้ังแตกรอบแรกจนถึงกรอบสุดทาย ไมขามข้ันตอนอันสามารถโนมนาวใจผูอานใหคลอย

ตามเน้ือเร่ืองไดเปนอยางดี 

 4. ภาพลอ (Caricature) เปนคําท่ีมีรากศัพทมาจากคําวา หมายถึง ภาพลอเลียนท่ีแสดงถึง

การเปรียบเปรย เสียดสีเยาะเยยถากถางหรือใหดูขบขัน โดยเปนสวนดอยหรือสวนเดนของใบหนา 

บุคลิกใหแปรผันไปจากธรรมชาติท่ีเปนจริง ซึ่งสวนมากมักเปนภาพลอทางการเมือง บุคคลสําคัญท่ีมี

ชื่อเสียง เปนตน 

 จากความหมายของการตูนท่ีกลาวมาน้ันพอสรุปไดวา การตูน หมายถึง ภาพวาดท่ีมีลักษณะ

งายๆ เปนสัญลักษณแทนส่ิงตางๆ ท่ีถายทอดแนวคิดของผูวาดสูผูดูท่ีสามารถส่ือความหมายได อาจ

เปนภาพท่ีบิดเบือนไปจากความจริง เนนลักษณะเดนๆ ตัดทอนรายละเอียดท่ีไมจําเปนออกไป ให

สามารถส่ือความหมายแทนตัวหนังสือ โดยการแสดงออกในภาพเหลาน้ันท้ังขบขัน ลอเลียน สวยงาม 

เสียดสี โฆษณาประชาสัมพันธ ประกอบการเลาเร่ืองและประกอบการเรียนการสอน เพ่ือเราความ

สนใจของผูเรียน อาจเปนภาพเดียวหรือหลายภาพเปนเร่ืองเปนราวก็ได 

 รูปแบบของการตูน 

 นิพนธ คุณารักษ (2534: 16) ไดกลาวถึงรูปแบบของการตูนไว ดังน้ี การตูนสามารถแบง

รูปแบบโดยยึดถือคุณลักษณะ และจุดมุงหมายในการนําไปใชเปนหลักเกณฑได 3 รูปแบบ คือ 

 1.  รูปแบบเพ่ือคุณคาทางดานความบันเทิงท่ัวไป 

 2.  รูปแบบเพ่ือคุณคาทางดานสังคม 

 3.  รูปแบบเพ่ือคุณคาทางดานการศึกษา 
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 รูปแบบของการตูนถาแบงตามสไตล (Style) การวาดสามารถแบงได ดังน้ี (สมัคร ผลจําเริญ. 

2522: 24) 

 1. แบบเลียนของจริง (Realistic Style) เปนการเขียนภาพใหมีลักษณะใกลเคียงความจริงใน

ธรรมชาติ ท้ังในเร่ืองสัดสวน รูปราง ลักษณะทาทางและสภาพส่ิงแวดลอม มีลักษณะใกลเคียงกับ

ความจริงมาก แตไมถึงกับเปนภาพท่ีเหมือนจริง 

 2.  แบบลอเลียนของจริง (Cartoon Style) เปนภาพท่ีเขียนบิดเบือนไปจากความจริง มักเนน

เฉพาะลักษณะเดนๆ หรือสําคัญๆ มีจุดมุงหมายท่ีจะใหเปนการลอเลียนและเกิดอารมณขันแกผูอาน 

 3.  แบบโครงราง หรือภาพกานไมขีด (Match Stick Tyle) เปนภาพลวดลายสีขาวดําอยาง

งายๆ ไมไดเนนเร่ืองความเหมือนจริง ภาพแบบน้ีจะข้ึนอยูกับภาพเปนสําคัญเทาน้ัน ไมจําเปนจะตองมี

การทําใหเดนข้ึนมา โดยอาศัยสีเขม หรือสีพ้ืน หรืออาศัยแสงเงาใชเพียงเสนท่ีเนนขาว ดํา หรือสีเทาน้ัน 

หรือถาจะระบายสีก็ใชสีเขียวตลอดท้ังภาพได เปนภาพท่ีใชเทคนิคในการวาดงายท่ีสุด 

 ประเภทของการตนู 

 ผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการตูน จะไดจัดประเภทของการตูนตามลักษณะของภาพท่ีปรากฏเปนตัว

การตูน ดังน้ี 

 สตีเฟน เบคเคอร (Stephen Becker. 1962: 495–506) ไดกลาวไววา สมาคมการศึกษา

เกี่ยวกับเด็กแหงอเมริกา (Child Study Association of America) ไดสํารวจหนังสือการตูนใน ค.ศ. 

1943 และการแบงการตูนออกเปน 10 ชนิด คือ 

 1.  เร่ืองผจญภัย 

 2.  เร่ืองการผจญภัยในความคิดฝน 

 3.  เร่ืองอาชญากรรมและการสืบสวน 

 4.  เร่ืองการผจญภัยในปา 

 5.  เร่ืองการตูนสัตว 

 6.  เร่ืองชีวิตจริงประวัติบุคคล 

 7.  เร่ืองตลกขบขัน 

 8.  เร่ืองเกี่ยวกับความรัก 

 9.  เร่ือง จากหนังสือวรรณคดี 

10.  เร่ือง สงคราม 

สุวนัช ศรีสงา (2516: 84) ไดแบงประเภทของการตูนไว 10 ประเภท ดังน้ี 

 1.  เกี่ยวกับการผจญภัย 

 2.  เกี่ยวกับสัตว 
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 3.  เกี่ยวกับความรัก 

 4.  เกี่ยวกับผี 

 5.  เกี่ยวกับอาชญากรรม 

 6.  เกี่ยวกับประวัติศาสตร 

 7.  เกี่ยวกับการประกอบวรรณคดี หรือนิทาน 

 8.  เกี่ยวกับเร่ืองขําขัน ตลกท่ัวไป 

 9.  เกี่ยวกับสัตวประหลาด 

10.  เกี่ยวกับสงคราม 

 เบญจา บุญยสนธิกุล (2525: 8) ไดแบงประเภทของการตูนเปน 5 ประเภท ดังตอไปน้ี 

 1.  การตูนประกอบนิทาน ไดแก นิทานสุภาษิต นิทานอีสป ตํานานนิทานท่ีสรางข้ึนคลาย

ตํานาน และนิยาย 

 2.  การตูนท่ีมีคุณคาทางการศึกษา ไดแก เร่ืองเกี่ยวกับวรรณคดี ประวัติบุคคลสําคัญ 

วิทยากรและอุตสาหกรรม ประวัติศาสตร ศาสนา 

 3.  การตูนเกี่ยวกับการตอสูผจญภัย 

 4.  การตูนเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวและความรัก 

 5.  การตูนเกี่ยวกับอาชญากรรม 

 หนังสือการตูนเลมละบาท แบงตามแนวเร่ืองท่ีเขียน 3 ประเภท ดังน้ี (กรรณิการ ศรีเจริญ. 

2525: 8) 

 1.  เร่ืองผจญภัยอิงประวัติศาสตรสงคราม 

 2.  เร่ืองอาชญากรรม 

 3.  เร่ืองเกี่ยวกับชีวิต และความรัก 

 เก็จแกว (2529: 29) ไดแบงประเภทของการตูนออกเปน 2 ประเภทคือ 

 1.  ประเภทเพ่ือความบันเทิงท่ัวไป  เชน  เร่ืองตลกขบขัน  เร่ืองผจญภัย  เร่ืองอิงวิทยาศาสตร  

เร่ืองนักสืบ  เร่ืองภายในครอบครัว  เปนตน 

 2.  ประเภทเพ่ือคุณคาทางการศึกษา  เชน  เร่ืองราวเกี่ยวกับการเมือง  วรรณคดี  ประวัติ

บุคคลสําคัญ  วิทยาการ  อุตสาหกรรม  ประวัติศาสตร  และศาสนา เปนตน 

 การตูนเร่ืองแบงตามวิธีการนําเสนอเร่ืองราวได 3 แบบคือ 

 1. การตูนเปนตอน (comic strip)  คือ การตูนเร่ืองท่ีเสนอออกมาในลักษณะเปนตอน ตอน

ละ 2-5 กรอบ  ลงในหนังสือพิมพประจําวันติดตอกันไป (สมพงษ  ศิริเจริญ 2506: 54) 
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 2.  หนังสือการตูน (comic book)  คือ การตูนเร่ืองราวท่ีมีความยาวเปนเลม  มีเร่ืองราวคลาย

ละคร  นวนิยาย  หรือนิทาน ฯลฯ (สมพงษ  ศิริเจริญ 2506: 59) 

 3.  ภาพยนตรการตูน (animated cartoon) คือ ภาพยนตรท่ีถายทําจากภาพการตูนจํานวน

มาก  เวลาฉายผูดูจะมีความรูสึกวาการตูนในภาพยนตรน้ันมีชีวิตเคล่ือนไหวได  การสรางภาพยนตร

การตูนเปนเทคนิคท่ียุงยากอยางหน่ึง  นักเขียนการตูนจะตองเขียนภาพถึง 24 ภาพ สําหรับการ

เคล่ือนไหวบนจอภาพยนตรเพียงวินาทีเดียว (ลาวรรณ  โฉมเฉลา 2504: 90) 

 นอกจากน้ี  ผูเชี่ยวชาญในเร่ืองการตูนไดจัดแบงประเภทของการตูนตามลักษณะดังน้ี 

(การตูนศิลปะของอารมณขัน 2518: 37) 

 1.  การตูนการเมือง (political cartoon , caricature) 

 2.  การตูนประกอบเร่ือง (illustrated  cartoon) 

 3.  การตูนส้ันเปนตอน ๆ (cartoon stripe) ซึ่งเปนการตูนขําขันรูปเดียวจบอาจเปนการตูน

เงียบ  หรือมีคําพูดแบบสนทนาหรือมีคําบรรยายประกอบกไ็ด 

 4.  การตูนเร่ือง (comic , serial cartoon) 

 5.  การตูนโฆษณา (commercial  cartoon) 

 6.  การตูนเคล่ือนไหว (animation  cartoon) 

 7.  การตูนลอเลียนบุคคล (critical  cartoon) 

 8.  การตูนประกอบการศึกษา (visual  cartoon) 

 9.  การตูนแบบโทรทัศน (television  cartoon) 

10.  การตูนแบบ (pattern  cartoon) 

 ประโยชนของการตนู ที่มีตอการเรียนการสอน 

 แซนด (1956: 248–249) ไดกลาวถึงขอดีบางประการของหนังสือการตูนในการสอน ไดแก 

ความสามารถในการสรางความสนใจซึ่งเปนท่ีรูจักกันดีท่ัวไปใชรวมกับวธิีการสอนไดอยางเหมาะสม

แลวหนังสือการตูนก็สามารถเปนเคร่ืองมือในการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไดอยางหน่ึง 

 วิททิช และ ชูลเลอร (1962: 164) กลาววา การตูนยังใหความเพลิดเพลินการแสดงออกถึง

อารมณขันนับวาเปนส่ิงสําคัญ ครูท่ีมีประสิทธิภาพท่ัวไปถือวาภาพการตูนเปนอุปกรณการสอนท่ี

สมบูรณแบบอยางหน่ึง 

 นิพนธ คุณารักษ (2534: 16–18) กลาววา ประโยชนของการตูนท่ีมีตอการเรียนการสอน การ

นําเอาการตูนมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา สามารถนํามาใชไดท้ังทางตรงและทางออม 

ท้ังน้ีข้ึนอยูกับเน้ือหาวิชาท่ีผูสอนตองการใหผูเรียนไดศึกษาเรียนรูการผลิตส่ือใหมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยความสามารถและทักษะในการผลิตการตูนงายๆ เปนเทคนิคท่ี
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แกปญหาไดดี เน่ืองจากการตูนสามารถแกไขและดึงดูดความสนใจของผูเรียน อีกท้ังนําความรูไปใช

รวมกับการจัดปายนิเทศ แผนใส หนังสืออานประกอบการเรียนการสอนระดับไหน "การตูน" สามารถ

นําไปใชไดทุกระดับ ท้ังน้ีการตูนเปนภาพท่ีใครๆ ก็ชอบไมวาเปนเด็กหรือผูใหญ เพราะวา การตูนน้ัน

ส่ือสารไดงาย มีความนารักและแฝงดวยความขบขัน สวนในดานวิธีการเขียนการตูนก็ใชเสนงายๆ ซึ่งดู

แลวยังเราใจใหเขียนตามดวย จึงปรากฏวา ครูท่ีรูจักนําภาพการตูนมาใชในบทเรียนของการเรียนการ

สอนจะประสบความสําเร็จในการสอนเปนอยางดี น่ันคือ สามารถโนมนาวความสนใจของเด็กๆ เขาสู

บทเรียนไดโดยงาย ท้ังน้ีเพราะภาพการตูนน้ันสามารถแปลความหมายจากรูปธรรมเปนนามธรรมได

เด็กจึงชอบ เลน ถาจะเลาเร่ืองโดยครูเขียนภาพประกอบคําเลาไปดวยจะชวยใหบทเรียนสนุก นักเรียน

เกิดความสนใจกวาท่ีจะเลาเฉย ๆครูสามารถเขียนภาพการตูนไดตามท่ีนึกคิดก็จะทําใหนาสนใจข้ึนมา

ทันที เพราะเขาไดเห็นภาพ ซึ่งจะชวยตอเติมจินตนาการไปไดเร่ือยๆ จะไดเพ่ิมความสนุกสนานและได

ความรูไปพรอมๆ ดวย เด็กจะแยงกันมีสวนรวมจนบางคนขอออกมาวาดภาพการตูนในส่ิงท่ีเขานึกคิด 

หรือดูไดในสมุดวาดเขียนจะพบการตูนเต็มไปหมด เพราะเขาไดแสดงออกแลว ซึ่งสวนอื่นๆ ท่ีครูไม

เขาใจในการแสดงออกของเด็กจะถูกกีดกั้นการตูนจะสรางประสบการณกับส่ิงแวดลอมมากข้ึน กลา

แสดงออก และอยากมีสวนรวมในกิจกรรมซึ่งบางทีเด็กๆ ชอบเขียนการตูนตามครูอีกดวย กลายเปน

การพัฒนาวิชาศิลปศึกษาควบคูกับการเขียนอีกทางหน่ึง (เทพพิทักษ โกยกอบเกียรติ. 2536: 10–20) 

 จากหลักฐานดังกลาว การตูนสามารถนํามาใชประโยชนในการเรียนการสอนเปนอยางมาก 

โดยเฉพาะการตูนสามารถทําใหผูเรียนเขาใจบทเรียนไดเร็วยิ่งข้ึน เพราะการตูนชวยส่ือความหมายให

เกิดความเขาใจไดอยางรวดเร็ว ชวยทําใหบทเรียนนาสนใจ และผูเรียนเรียนโดยไมเบื่อหนาย เกิด

ความรูสึกสนุกสนาน มีชีวิตชีวา ซึ่งใชไดกับการเรียนการสอนทุกกลุมวิชา ทุกกลุมประสบการณ จาก

เหตุผลดังกลาวมาแลวการตูนจึงเหมาะสมเปนอยางยิ่งท่ีจะนํามาประกอบการเรียนการสอนวิชา

ภาษาไทย ซึ่งเปนวิชาท่ีมีธรรมชาติเปนนามธรรม ทําใหเกิดรูปธรรมและเปนประโยชนท่ีจะชวยใหการ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนท่ีนาสนใจแกผูเรียนยิ่งข้ึน 

 

7. เอกสารและงานวจิัยท่ีเกี่ยวของกับแอนิเมช่ัน 

 1.  ความหมายของแอนิเมชั่น (Animation) 

 แอนิเมชั่น หมายถึง การทําใหภาพเคล่ือนไหว แอนิเมชั่น เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ 

วา Animation สามารถอานไดหลายแบบ เชนอนิเมชั่น แอนิเมชั่น 

 คําวาแอนิเมชั่น เปนคําทับศัพทภาษาอังกฤษวา Animation สามารถอานไดหลายแบบ 

เชน แอนิเมชั่น แอนิเมชั่น ซึ่งหมายถึงการทําใหภาพเคล่ือนไหว (ธรรมศักด์ิ เอื้อรักสกุล.2547: 1) 
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 สรุปไดวา แอนิเมชั่น หมายถึง การทําใหภาพเคล่ือนไหว สามารถสรางความสนใจในการ

ติดตามรับชมส่ือได 

 2.  ประเภทงานแอนเิมชัน่ 

 งานแอนิเมชั่นแบงออกเปนประเภทตาง ๆ ตามวธิีการสรางผลงานได ดังน้ี 

  2.1  Traditional Animation หมายถึงการสรางแอนิเมชั่นโดยใชเคร่ืองมือธรรมดา ยังไมมี

การใชคอมพิวเตอรชวยในการสรางเทคนิค แบงออกเปนดังน้ี 

   2.1.1  2D Animation (Two-Dimensional Animation ) การวาดภาพท่ีมีการ

เคล่ือนไหวเทคนิค 2 มิติ โดยวาดภาพท่ีมีการเคล่ือนไหวตอเน่ืองกัน ไมวาจะเปนการวาดดวยมอืบน

กระดาษ การวาดบนแผนใส (Cel) 

   2.1.2  Cut-Out Animation คือการสรางภาพเคล่ือนไหว 2 มิติ ดวยเทคนิคการตัด

กระดาษใหเปนรูปทรง ใชกลองถายทีละภาพเมื่อมีการขยับหรือเปล่ียนแปลงเคล่ือนยายตําแหนงของ

รูปทรงในภาพ 

   2.1.3  Clay Animation-Stop Motion คือ การปน การสรางโมเดลโดยใชดินนํ้ามัน 

หรือใชวัสดุใด ๆ ก็ตามในการสรางและทําการขยับทีละนิด เพ่ือใหเกิดการเคล่ือนไหวและใชกลอง

บันทึกภาพทุกขณะท่ีขยับหรือเปล่ียนตําแหนงของวัตถุ 

  2.2  Digital Computer Animation หมายถึงการสรางงานแอนิเมชั่นดวยระบบดิจิตอล

โดยใชโปรแกรมกราฟกตาง ๆ ท้ัง 2 มิติ หรือ 3 มติิ 

 3. การสรางงานแอนเิมชัน่ 

 การสรางงานแอนิเมชั่น คือ การสรางภาพทุกอยางไมจํากัดวาเปนเทคนิคใด ๆ ต้ังแต 

Drawing Painting Cels, Animation หรืออาจใชวิธีตัดกระดาษ Joint-Cut Animation นํามาเรียงให

ตอเน่ืองในการถายทํา โดยใชหลักทําใหเกิดการลวงตาวาภาพท่ีนํามาหรือสรางมาน้ันมีการเคล่ือนไหว

เกิดข้ึน ซึ่งงานแอนิเมชั่นสวนใหญท่ีปรากฏออกมาทางส่ือไมวาจะเปนเกมส  ภาพยนตร หรือโฆษณา 

จะอยูในรูปแบบการตูนท้ังส้ิน เน่ืองจากการตูนมีบทบาทสําคัญอยางมากเพราะเปนส่ือท่ีรับรูเขาใจได

งายตอไปในอนาคต แอนิเมชั่นจะเขาไปมบีทบาทในส่ือการศึกษาทุกศาสตรทุกแขนง เพราะส่ือแอนิ

เมชั่นสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน ทําใหเขาใจในบทเรียนไดงายและเขาใจไดตรงกัน เน่ืองจาก

เห็นภาพเคล่ือนไหวในบทเรียนไดชัดเจนมากกวาจะเปนเพียงตัวหนังสือหรือเปนภาพน่ิง การสราง งาน

แอนิเมชั่นเปนการรวมองคความรูและประสบการณท้ังศาสตรและศิลปเขาไวดวยกัน (ธรรมศักด์ิ เอื้อรัก

สกุล. 2547: 1)  
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 4. การสรางภาพเคลื่อนไหว 

 การสรางงานแอนิเมชั่นภาพเคล่ือนไหวใหดูมีชีวิตชีวาได ผูสรางจําเปนจะตองศึกษาลักษณะ

หรืออากัปกิริยาทุกอิริยาบถของส่ิงน้ัน ไมวาคนหรือสัตวส่ิงของในโลกของ Animation ทุกส่ิงลวน

สามารถถูกสรางใหดูมีชีวิตและเคล่ือนท่ีไปมาไดโดยไมจํากัด ท้ังน้ีข้ึนอยูกับผูผลิตงานท่ีจะคิดคน

เทคนิคใหม ๆ ท่ีสามารถสรางภาพใหเคล่ือนไหวได อีกท้ังยังสามารถแสดงอารมณออกมาไดอีกดวย 

ถึงแมจะเปนส่ิงท่ีไมมีชีวิต แตก็สามารถกาํหนดการเคล่ือนท่ีของส่ิงน้ัน ๆ ใหคลายมีชีวิตและดูแลวเกิด

อารมณรวมได (ธรรมศักด์ิ เอื้อรักสกุล. 2547: 129) 

 โดยพ้ืนฐานของการสรางภาพเคล่ือนไหวโดยท่ัว ๆ ไปน้ัน เราจะตองกําหนดใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงของภาพในแตละเฟรม โดยท่ีเฟรมดังกลาว จะเรียงตอกัน แลวใชโปรแกรมเปนตัวแสดง

การเปล่ียนแปลงในแตละเฟรมไปเร่ือย ๆ จนดูเหมือนวาภาพดังกลาวสามารถเคล่ือนไหวไดและเพ่ือให

ไดภาพเคล่ือนไหวท่ีสวยงามน้ัน ส่ิงท่ีสําคัญประการหน่ึงคือ การกําหนดใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ

ภาพในแตละเฟรม จะตองเปนไปอยางคอยเปนคอยไป กลาวคือภาพเฟรมท่ีอยูติดกันควรจะมีการ

เปล่ียนแปลงท่ีใกลเคียงกัน สําหรับการสรางภาพเคล่ือนไหว สามารถท่ีจะแบงออกไดเปน 2 แบบ คือ 

  4.1  Tweened Frame เปนการสรางเคล่ือนไหว ท่ีจะระบุใหเกิดการเปล่ียนแปลงของ

ภาพเคล่ือนไหวท่ีเฟรมเร่ิมตน และเฟรมส้ินสุดเทาน้ัน ในสวนของเฟรมระหวางเร่ิมตนและส้ินสุดน้ัน 

โปรแกรมจะทําการสรางข้ึนมาเอง 

  4.2  Frame by Frame เปนการสรางภาพเคล่ือนไหว โดยท่ีเราตองระบุการเปล่ียนแปลง

ของภาพเคล่ือนไหวในทุก ๆ เฟรม การสรางภาพเคล่ือนไหวแบบน้ีทําใหขนาดของไฟลมีขนาดใหญข้ึน 

 5.  การแสดงการเคลื่อนไหว 

 เราสามารถท่ีจะควบคุมการแสดงภาพเคล่ือนไหว โดยสามารถท่ีจะกําหนดถึงอัตราการแสดง

ภาพใน 1 วินาที หรือกําหนดโหมดการแสดงภาพเคล่ือนไหวเปนตน โดยโหมดท่ีใชในการแสดง

ภาพเคล่ือนไหวท่ีใชน้ันมี 2 โหมด 

  5.1  Ping Mode การกําหนดโหมดน้ีในการแสดงภาพเคล่ือนไหวน้ัน จะมีผลทําให

ภาพเคล่ือนไหวแสดงแบบหนาไปหลัง และหลังมาหนา คือ ถาภาพเคล่ือนไหวแสดงแบบ 1, 2, 3, 4  

ถาใชโหมดน้ีจะทําใหภาพเคล่ือนไหวแบบ 1, 2, 3, 4 และ 4, 3, 2, 1 แบบน้ีไปเร่ือย ๆ 

  5.2  Loop Mode การกําหนดโหมดน้ีกับการแสดงภาพเคล่ือนไหวจะมีผลทําให

ภาพเคล่ือนไหวดังกลาวเลนซ้ํา ๆ กันไมมีหยุด 

 สรุปไดวา แอนิเมชั่น คือ การสรางภาพใหเกิดการเคล่ือนไหวในลักษณะตาง ๆ เพ่ือใหเกิด

ความเขาใจในเร่ืองราวท่ีตองการนําเสนอไดดียิ่งข้ึน  
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 6.  หลักการสรางภาพยนตรการตูน 2 มิต ิ

 การสรางภาพยนตรการตูนรูปแบบ 2 มิติ เนนการใชทักษะความสามารถของคนท่ีมีฝมือใน

การวาดภาพเปนหลัก  ซึ่งอาจทําใหตนทุนในการผลิตสูงกวาในรูปแบบ 3 มิติ  โดยข้ันตอนการสราง

สามารถสรุปไดดังน้ี (ปุณณรัตน. 2542) 

  6.1  Concept  กอนอื่นจะตองเร่ิมตนจากการกําหนดแนวของเร่ือง  การวาง Concept 

โดยตองหาขอมูล  คิดเน้ือหาวาจะเปนอยางไร  ตัวละครเปนอยางไรมีนิสัยอยางไร  ถายทอดความคิด

ออกมาเปนรูปธรรมวาใชลักษณะแบบท่ีตองการหรือไม 

  6.2  การสราง Character  ตัวการตูน / Character  Sheet ใบหนาท่ีแสดงอารมณของตัว

ละครแตละตัวข้ึนมา  เพ่ือใชเปนตนแบบในการดําเนินงาน  โดยอาจจะตองปรับเปล่ียนรูปแบบจนกวา

จะลงตัวเขากับรายละเอียดของบทแตละตอน  งาน Animation  ท่ีประสบความสําเร็จไดรับความนิยม

มาจากตัวละครท่ีมีลักษณะเดน ดังน้ี 

   6.2.1 Character น้ัน ๆ จะตองมีจุดเดนท่ีแมแตเมื่อนํามาแรเงาเปนสีดําท้ังภาพ

แลว  ผูพบเห็นก็ยังรูไดวาเปนตัวละครตัวไหน  ไดแก  โดรามอน  โปเกมอน ฯลฯ 

   6.2.2   ตัวละครน้ัน ๆ ตองมีลักษณะพิเศษ  เชน  ปกาจใูนเร่ืองโปเกมอนมีเสียงรอง

วา “ปกา  ปกา (Pika Pika)”  ทําใหไมวาภาพยนตรการตูนเร่ืองน้ีจะไปฉายท่ีประเทศใดผูชมก็จะทราบ

วาเปนตัวละครตัวน้ี 

   6.2.3  เด็ก ๆ สามารถนึกภาพไดงาย  และวาดออกมาไดงาย ๆ เพราะเวลาท่ีเด็กจํา  

เขาจะจําแตลักษณะเดน  ถาไมมีกจ็ะจาํไมได  และไมชอบ 

   6.2.4   คาแรคเตอรน้ัน ๆ ตองมีชื่อเรียบงาย  โดดเดน  จําไดงาย  แมจะไดยินเพียง

คร้ังเดียว  ซึ่งควรจะออกเสียงส้ัน ๆ มีชือ่เลนใหเรียกแทน 

   6.2.5   หนาตาของตัวละคร  ตองสามารถส่ือถึงการแสดงอารมณความรูสึกผานได  

ท้ังทางสายตา  สีหนา  หรือวาค้ิว  ท่ีบงบอกอารมณยิ้มหรือเศราได (กรุงเทพธุรกิจ 2547: 2) 

  6.3  การสราง Storyboard มีลักษณะดังน้ี 

   6.3.1   ภาพท่ีปรากฏในฉากหน่ึงตามลําดับของเน้ือเร่ือง  จะตองจัดเรียงเน้ือหาท่ี

กระชับเนนเฉพาะจุดท่ีสําคัญ  ไมกวางเกินไปหรือคาบเกี่ยวกัน  ประกอบไปดวยตัวละครทิวทัศน 

เคร่ืองประกอบฉากหรือลักษณะการวางภาพบนหนาจอ  โดยปกติจะอาศัยการวาดเปนภาพโครงราง

หรือแบบรางเพ่ือใหเขาใจงาย  ซึ่งข้ันตอนการวาดภาพการตูนโดยท่ัวไปมี 3 ข้ันตอน ดังน้ี (ภัททิรา. 

2546: 15) 

    ก)  โครงราง  โดยวาดเปนรูปโครงรอบนอก  กําหนดขนาดสัดสวนและเน้ือท่ี

ใชในการวาด  เพ่ือใหสามารถวาดการตูนไดอยางสะดวกและงายยิ่งข้ึน 
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    ข)  แบบราง  เปนการตอเติมรูปรางเรขาคณิตใหเปนรูปรางการตูนท่ีจะวาด

จัดแบงสัดสวน  ใสรายละเอียดตาง ๆ พรอมท้ังแกไขใหสวยงาม 

    ค)  ภาพวาด  นําผลงานท่ีไดจากข้ันตอนแบบรางมาวาดเสนจริงทับจากน้ัน

ใหลบเสนรางออก จนเหลือแตเสนจริงท่ีตองการใชงานเอาไวเทาน้ัน 

   6.3.2   บอกอิริยาบถมุมกลองของชวงตาง ๆ ในแตละตอน  การจับภาพเหลาน้ันทํา

อยางไร  เชน ซมู (Zoom) แพน (Pan) หรือเรียกวา Camera Work  รวมท้ังขนาดของภาพท่ีตองการจับ   

เชน LS (Long Shot)  WS (waist  Shot)  One Shot or Two Shot (การจับภาพคนเดียวหรือสองคน) 

เปนตน 

   6.3.3   การแจกแจงรายละเอียดบรรยายลงไปวาในฉากน้ัน ๆ ประกอบดวยภาพ

คําพูดหรือคําบรรยายใด  มีดนตรีหรือเสียงประกอบหรือไม  รวมท้ังการกําหนดแหลงขอมูล  เชน ภาพ

และเสียงวาไดมาจากแหลงไหน  หากภาพส่ือความหมายไดตรงและเขาใจดี  ก็ไมควรบรรยายเกนิ

จําเปน  ปลอยใหภาพเลาเร่ืองดวยตัวเองจะมีผลดีกวา  คําบรรยายควรใชเมือ่ตองการเพ่ิมนํ้าหนัก  ให

รายละเอียดเสริมความเขาใจใหแกภาพเทาน้ัน 

   6.3.4   Layout จะเปนสวนท่ีจะนํามุมกลองและภาพใน Storyboard มาลงเปนภาพ

จริง ๆ สวนท่ีสําคัญคือการวางภาพใหเขากับ  Scale หนาจอ  สวนเกินสวนขาด  หรือมุมกลองจะถูก

กําหนดอยางชัดเจนจากจุดน้ี  รวมถึงตําแหนงของตัวละครแตละตัวท่ีอยูในฉากตาม Storyboard 

   6.3.5  Scene  คือหนาท่ีสรางสรรคฉาก  สถานท่ีของท่ีอยูเหลาตัวละครใน Layout 

เขียนแยกออกมาจริง ๆ อีกคร้ัง 

   6.3.6   Key  Frame  ข้ันตอนท่ีกําหนดใหตัวละครแตละตัวเคล่ือนไหวอยางไรใน

ชวงเวลาหน่ึง ๆ โดยกําหนดจุดท่ีสําคัญ ๆ ของการเคล่ือนไหวตามชวงเวลาเอาไวซึ่งจุดเหลาน้ันจะถูก

เรียกวา Key Frame หากเปนรูปแบบของฟลมภาพยนตรจะใช 24 fps และวาดภาพระหวางกลางของ

จํานวนเฟรมท่ีได 

   6.3.7   In Between เปนความตอเน่ืองท่ีเชื่อมตอระหวาง Key Frame ของการ

เคล่ือนไหว  เพ่ือใหตัวละครมีการเคล่ือนไหวอยางสมบูรณ  สรางการเคล่ือนไหวโดยอาศัยโปรแกรม

จากคอมพิวเตอร  รันภาพท้ังหมดใหเกิดความตอเน่ืองเคล่ือนไหวไปมาตามตองการ 

   6.3.8   Paint  หลังจากไดตัวละครท่ีเคล่ือนไหวบนฉากท้ังหมดแลวก็จะทําการลงสี

ฉากและตัวละครท้ังหมดทีละเฟรม  เพ่ิมความสวยงามของภาพท้ังหมด 

   6.3.9   Composite & Editor หลังจากทําสีท้ังหมดก็จะนําตัวละครและฉากท้ังหมด

มาอยูบนฉากเดียวกัน  และเร่ิมตนฉายตอเน่ือง  และเร่ิมตัดตอท้ังหมดใหตรงตามท่ีถูกกําหนดเอาไว 
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   6.3.10  Sound  ในจุดน้ีเปนเร่ืองของการใสเสียงพากย  เสียงประกอบรวมไปถึง

ดนตรีหรือเพลงและทํานองประกอบตาง ๆ ท่ีอยูในเร่ือง  การจัดเตรียมเสียง  การบันทึกเสียงเขามาใน

เคร่ืองคอมพิวเตอรน้ัน  จะตองมี  Sound  Card   มีความจําเปนในการบันทึกเสียงอยางยิ่งใชในการ

แปลงสัญญาณเปนขอมูลคอมพิวเตอร  และทํางานเมื่อโปรแกรมเรียกใชแฟมเสียงท่ีจะใหออกลําโพง  

เมื่อจบข้ันตอนน้ีจะประมวลผลใหภาพออกมาสมบูรณเปนไฟลภาพยนตร Output และพรอมใชส่ือได 

 งานวิจัยที่เก่ียวของกับแอนิเมชัน่ 

 สรชัย  ชวรางกูร (2550: บทคัดยอ) เร่ือง “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ

ความสนใจ ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 ท่ีมีตอการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติ และ 3 มิติ” โดยทําการผลิต

วีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น เร่ือง “ประลองปญญา” ในรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ แลวนําไปทําการทดลอง

หาผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนชวงชั้นท่ี 2 จํานวน 60 คน โดยใชแบบประเมินส่ือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน แบบวัดความสนใจ และแบบสังเกตพฤติกรรม การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติไดแก สถิติ

พ้ืนฐาน สถิติการหา ประสิทธิภาพมาตรฐานเมกยุแกนส สถิติคาทีแบบ 2 กลุมอิสระตอกัน และ

สหสัมพันธอยางงาย  ไดผลการวิจัยดังน้ี  1) ส่ือวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นท้ังรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ มี

ประสิทธิภาพตามมาตรฐานของเมกุยแกนส 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมท่ีเรียนดวยวีดิทัศน

การตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มิติและ 3 มิติ ไมมีความแตกตางกัน 3) ความสนใจของกลุมท่ีเรียนดวยวีดิ

ทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 3 มิติสูงกวากลุมท่ีเรียนดวยวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่นรูปแบบ 2 มติิ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสนใจของ ผูเรียนท่ี

เรียนดวยส่ือวีดิทัศนการตูนแอนิเมชั่น 2 มิติ และ 3 มิติ มีความสัมพันธกันเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ .05 

 ณฌาน  พิบูลยศิลป  (2548: บทคัดยอ) ไดวิจัยเร่ือง “การพัฒนาส่ือการเรียนประเภท

ภาพยนตรการตูน 2 มิติ เพ่ือสรางเสริมคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6” ผลปรากฏวา 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยส่ือการเรียนประเภทภาพยนตรการตูน 2 มิติ  เพ่ือสรางเสริม

คุณธรรมของผูเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และผูเรียนมีพฤติกรรมดาน

คุณธรรมเปล่ียนแปลงไปในเชิงบวกหรือในทางท่ีดีข้ึน 

 ชัชฎา  ชวรางกูร (2552: บทคัดยอ)  เร่ือง “การพัฒนาวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ เร่ืองระบบ

หมุนเวียนเลือด  กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร  สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

พัฒนาและหาประสิทธิภาพส่ือวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ เร่ืองระบบหมุนเวียนเลือด กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3, เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกลุมท่ีใช

ส่ือวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติกับกลุมท่ีเรียนดวยการเรียนปกติ และศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนท่ีใช

ส่ือวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ โดยกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ นักเรียนชวงชั้นท่ี 3  จํานวน 56 
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คน ไดมาดวยวิธีการเลือกแบบเจาะจง แบงออกเปน 2 กลุม จาํนวนกลุมละ 28 คน  ไดแก กลุมทดลอง

เรียนดวยส่ือวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ และกลุมควบคุมท่ีเรียนดวยการเรียนปกติ เคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยประกอบดวยวีดิทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ เร่ืองระบบหมุนเวียนเลือด  แบบประเมินส่ือ แบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินความพึงพอใจ  การวิเคราะหขอมูลดวยสถิติ ไดแก สถิติ

พ้ืนฐาน สถิติคาประสิทธิภาพ (E1/E2) และสถิติคาที แบบ 2 กลุมอิสระตอกัน  ผลการวิจัยพบวา ส่ือวีดิ

ทัศนแอนิเมชั่นสามมิติ เร่ืองระบบหมุนเวียนเลือด มีประสิทธิภาพท่ีระดับ 83.13/81.15, ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และความพึง

พอใจของผูเรียนท่ีใชส่ือแอนิเมชั่นสามมิติ เร่ืองระบบหมุนเวียนเลือด อยูในเกณฑดีมาก 

 พร้ิมเพรา  พลับพลา (2542: บทคัดยอ)   ไดวิจัยเร่ือง “การสรางวีดิทัศนการตูนประกอบวิชา

สรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ือง  พืช  สําหรับชั้นประถมศึกษาปท่ี 2”  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากวีดิทัศนการตูนกับการเรียนตามปกติ  

ตลอดจนเพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอส่ือวีดิทัศนการตูนท่ีสรางข้ึน  โดยผลการวิจัย

ปรากฏวา 1) วีดีทัศนการตูนประกอบบทเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต  เร่ือง พืช  สําหรับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน  2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีเรียนจากวีดิทัศนการตูนประกอบบทเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชวีิต เร่ือง พืช  ท่ีสราง

ข้ึนแตกตางจากนักเรียนท่ีเรียนจากหนังสือเรียนปกติอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  3) ผลการศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอส่ือวีดิทัศนการตูนประกอบบทเรียนวิชาสรางเสริมประสบการณชีวิต 

เร่ืองพืช อยูในเกณฑระดับมาก 

 
 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development ) เพื่อหา

ประสิทธิภาพการพัฒนาการอานและเขียนคําท่ีมีตัวสะกด  ดวยวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ืองสระแปลง

ราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 โดยผูวิจัยได

ดําเนินการศึกษาคนควาตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.  การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 4.  การดําเนินการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพของวดิีทัศนนิทานการตูน 

 5.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
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1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1.1  ประชากร 
     กลุมประชากรท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

ท่ีศึกษารายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555         

โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน รวม 51 คน 

 1.2  กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคนควาคร้ังน้ี  เปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1       

ท่ีศึกษารายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555        

โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 33 คน  โดยการสุมแบบ

หลายข้ันตอน ดังน้ี 

     1.  สุมหองเรียน 2 หอง ใหเปนหองเรียนท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 

     2.  จากหองเรียนท่ี 1 สุมนักเรียนมา 3 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 1 

     3.  จากหองเรียนท่ี 1 สุมนักเรียนมา 10 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 2 

     4.  จากหองเรียนท่ี 2 สุมนักเรียนมา 20 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 3 

 

2. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 2.1  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  ประกอบดวย 

       1.  วีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง  สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  

     2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

        3.  แบบประเมินคุณภาพของวีดิทัศนนิทานการตูน 

     4.  แผนการสอน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 

 2.2  เนื้อหาที่ใชในงานวิจัย 

     เน้ือหาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีคือ วีดิทัศนนิทานการตูน  ลักษณะเปนนิทานท่ีแตงข้ึนโดย

ใชคําท่ีมีตัวสะกดท่ีประสมดวยสระเปล่ียนรูปและสระลดรูป ท่ีกําหนดข้ึนในบัญชีคําพ้ืนฐานชั้น

ประถมศึกษา ปท่ี 1 เพ่ือใชสําหรับการสอนอานและเขียน วิชาภาษาไทย กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาไทย  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  โดยใชนิทานจํานวน 7 เร่ือง  ในแตละเร่ืองจะใชคําท่ี

มีตัวสะกดท่ีประสมดวยสระลดรูปและสระเปล่ียนรูป ซึ่งนิทานท้ัง 7 เร่ือง มีดังน้ี 

    3.1  นิทานสระ -ะ 

       3.2   นิทานสระ เ - ะ 

       3.3  นิทานสระ แ - ะ 
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        3.4  นิทานสระ โ- ะ 

        3.5  นิทานสระ  - ั ว 

        3.6  นิทานสระ - อ 

        3.7  นิทานสระ เ - อ 

 

3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 3.1  การสรางวีดิทศันนทิานการตูน 

     การสรางและพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง  สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ไดใชหลักการผลิตรายการโทรทัศนของ

ณรงค  สมพงษ (2530: 312-350) และ สังคม  ภูมิพันธุ (2535: 12-22)  จัดทําเปนบทเรียนวีดิทัศน

นิทานการตูน  โดยมีลําดับข้ันตอนดําเนินการ 4 ข้ันตอน คือ 

     ข้ันวางแผนการผลิต (Planning) 

     ข้ันเตรียมการถายทํา (Preparation) 

     ข้ันผลิตรายการ (Production) 

     ข้ันงานผลิตหลังการถายทํา (Post Production)  ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับข้ันตอน 

ดังมีรายละเอียดตอไปน้ี 

       ขั้นวางแผนการผลิต (Planning) 

     1.  ศึกษาหลักสูตร เน้ือหาวิชา กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียน ระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 เร่ือง สระเปล่ียนรูปและสระลดรูป  เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกบัตัวชี้วัด  สาระการ

เรียนรูแกนกลาง และความคิดรวบยอดของเน้ือหา 

     2.  กําหนดตัวชี้วัดของเน้ือหาเปนขอ ๆ จากนิทานท้ัง 7 เร่ืองเพ่ือสะดวกในการวัดผล

ประเมินผล ดังน้ี 

   มฐ.ท 1.1 ป.1/2  บอกความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

   มฐ.ท 2.1 ป.1/2  เขียนส่ือสารดวยคําและประโยคงาย ๆ 

   มฐ.ท 4.1 ป.1/2  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

     3.  กําหนดเน้ือหาในนิทานใหตรงกับตัวชี้วัดแลวนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ

ตรวจสอบและนําไปขอคําแนะนําผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน เพ่ือปรับปรุงแกไขตามความ

เหมาะสม 

     4.  เขียนบทวีดิทัศนตามรายการเน้ือหาของนิทานท้ัง 7 เร่ือง  โดยดําเนินการดังน้ี 
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   4.1  กําหนดวัตถุประสงค คือ สามารถอานและการเขียนสะกดคําท่ีประสมดวยสระ

เปล่ียนรูปและสระลดรูปได 

   4.2  กําหนดกลุมเปาหมาย คือ นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 

   4.3  รางเน้ือหาในบทวีดิทัศนประกอบดวย 6 สวน คือ   

          4.3.1  สวนนําเร่ือง  เปนบทนําเขาสูสระแตละเร่ือง โดยในสวนนําเร่ืองจะบอก

วัตถุประสงค  และเน้ือหาในเร่ืองแบบคราว ๆ กอนจะลงรายละเอียดในสวนตอไป 

          4.3.2  สวนแนะนําสระ  เปนการอธิบายสระแตละตัว  วาเมื่อประสมกับ

พยัญชนะแลวอานออกเสียงอยางไร  และเมื่อมตัีวสะกดสระน้ันจะมีการลดรูปหรือเปล่ียนรูปอยางไร 

พรอมยกตัวอยางคําในแตละสระน้ัน ๆ และการอานสะกดคําท่ีถูกตอง 

             4.3.3  สวนนิทาน  เปนการนําเอาคําท่ีประสมดวยสระลดรูปหรือสระเปล่ียนรูป

ของแตละเร่ืองมาแตงเปนนิทาน  โดยใชลักษณะการแตงเปนกลอนส่ีเพ่ือใหนักเรียนอานงายและคําไม

ยากเกินไป  เขาใจงาย  เหมาะสมกับระดับชั้น  

          4.3.4  สวนคนหาคําจากนิทาน  เปนการทบทวนคําท่ีประสมดวยสระลดรูปหรือ

สระเปล่ียนรูปจากคําในนิทาน  เพ่ือใหนักเรียนเขาใจการประสมคําของสระแตละตัวมากยิ่งข้ึน  

          4.3.5  สวนคําถาม  เปนการนําเอาความรูเร่ืองสระลดรูป สระเปล่ียนรูป ของ

สระแตละตัวท่ีไดอธิบายมาแลว  มาต้ังเปนคําถามจํานวนเร่ืองละ 5 ขอ  เพ่ือทบทวนวานักเรียนมีความ

เขาใจวีดิทัศนนิทานการตูนมากนอยเพียงใด  โดยนักเรียนท่ีตอบถูกจะมีดาวใหสะสม และเมื่อตอบถูก

ไดดาวครบท้ัง 5 ดวง จะไดของรางวัลจากในนิทาน  ซึ่งแตละเร่ืองจะไดของรางวัลไมเหมือนกัน 

          4.3.6  สวนสรุปดวยเพลง  เปนการนําเอาความรูเร่ืองสระแตละตัว  มาแตงท้ัง

เน้ือรอง และทํานองเปนเพลงเพ่ือสรุปใหนักเรียนเขาใจงายและจดจําได 

   4.4  กําหนดเน้ือหาความยาวของนิทานแตละเร่ือง  ประมาณ 10 นาที 

   4.5  สรางแบบฝกหัดแบบอัตนัย (เติมคําตอบ) ในการเรียนจากเน้ือหาของนิทาน

ท้ังหมด 7 เร่ือง จํานวนเร่ืองละ 10 ขอ 

   4.6  เขียนรางบทแลวนําไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบกอนนําไปให

ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน ประเมินคุณภาพดานเน้ือหา เพ่ือขอคําแนะนําและปรับปรุงแกไข

ตามความเหมาะสม ไดคาเฉล่ีย 4.64  ซึ่งถือวามีคุณภาพดีมาก  สามารถนําไปใชได 

    ขั้นเตรียมการถายทํา (Preparation) 

     1.  จัดเตรียมวัสดุ  อุปกรณ  และตารางการจัดทําส่ือวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ืองสระ

แปลงราง สระหายตัว จํานวน 7 เร่ือง 
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     2.  แยกบทสําหรับการจัดทํา  โดยเรียงลําดับสวนตาง ๆ ในเน้ือหาวีดิทัศน  คือเน้ือหาท่ี

เปนสวนเดียวกันฉากเดียวกันจะจัดทําพรอมกัน 

     3.  จัดเตรียมรูปภาพ  ฉาก  และโปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีจําเปนตองใชในการจัดทําส่ือ

วีดิทัศนโดยใชโปรแกรมตกแตงภาพ และตัดตอภาพ ท้ังน้ีตองคํานึงตามความเหมาะสมของเน้ือหา

นิทานแตละเร่ืองเปนสําคัญ 

    ขั้นผลิตรายการ (Production) 

     1.  บันทึกเสียงบรรยายของนิทานและตัวการตูนตามบทท่ีผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาได

ประเมินคุณภาพซึ่งนํามาแกไขปรับปรุงแลว  โดยบันทึกเสียงลงกลองวีดิทัศน 

     2.  วาดรูปการตูนและตกแตงรูปภาพใหเหมาะสมและสอดคลองกับเน้ือหาของแตละ

เร่ืองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟฟก  จากน้ันจัดหาฉาก หรือภาพท่ีเหมาะสมกับเน้ือเร่ือง 

     3.  บันทึกเสียงรอง โดยบันทึกเสียงลงกลองวีดิทัศน  และแตงทํานองเพลงท่ีใชในนิทาน

โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตกแตงเสียงเพลง 

     4.  ทําเสียงประกอบดนตรีในนิทานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตกแตงเสียงเพลง 

    ขั้นงานผลิตหลังการถายทํา (Post Production)   

     1.  นําเสียงบรรยายและตัวการตูนมาตัดตอตามบทท่ีผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาไดประเมิน

คุณภาพซึ่งนํามาแกไขปรับปรุงแลว   โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรตัดตอวีดิทัศน  แบงสวนท่ีเปน

เน้ือหาเดียวกันเพ่ือตัดตอพรอมกัน  เน่ืองจากใชฉากเดียวกัน  จะทําใหประหยัดเวลาในการตัดตอ  เชน 

สวนนําเร่ือง  ก็ตัดตอพรอมกันใหครบท้ัง 7 เร่ืองกอน จึงจะไปตัดตอสวนท่ีเปน การแนะนําสระ และ

สวนอื่น ๆ ตามลําดับ 

     2.  นําเน้ือหาแตละสวน ท้ัง 6 สวน ท่ีตัดตอเสร็จแลวมาเรียงลําดับใหถูกตองตามบท  

แลวใสภาพกราฟฟก  ภาพเอฟเฟกต  และดนตรีประกอบใหเหมาะสมกับเน้ือเร่ืองเพ่ือใหดูนาสนใจ 

     3.  นําวีดิทัศนนิทานการตูนท่ีสรางเสร็จสงใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบเพ่ือ

หาขอบกพรองแลวทําการปรับปรุงแกไข กอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาประเมิน

คุณภาพของวีดิทัศนนิทานการตูน  ไดคาเฉล่ีย 4.43  ซึ่งถอืวามีคุณภาพดี  สามารถนําไปใชได 

     4.  นําวีดิทัศนนิทานการตูนท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญแลว มาบันทึกลงใน

แผนดีวีดี  จากน้ันจึงนําไปดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 

 3.2  การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

     3.2.1  ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู

แกนกลางภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 โดยศึกษาลักษณะของเน้ือหา ความคิด

รวบยอดของเน้ือหา และตัวชี้วัดจากหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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     3.2.2  ศึกษาเน้ือหาวิชากลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 เร่ือง สระเปล่ียนรูปและสระลดรูป จากหนังสือเรียนรายวิชาพ้ืนฐานภาษาไทย หลัก

ภาษาและการใชภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  

     3.2.3  ศึกษาหลักการสรางขอสอบและการเขียนขอสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก

ตําราและเอกสารตางๆ ท่ีเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล 

     3.2.4  กําหนดตัวชี้วัด ท่ีตองการวัดใหครอบคลุมเน้ือหาของนิทานแตละเร่ืองท่ีจะทํา

แบบทดสอบ โดยกําหนดได ดังน้ี 

        มฐ.ท 1.1 ป.1/2  บอกความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

        มฐ.ท 2.1 ป.1/2  เขียนส่ือสารดวยคําและประโยคงาย ๆ 

        มฐ.ท 4.1 ป.1/2  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

     3.2.5  สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใหสอดคลองกับเน้ือหาวิชา

และตัวชี้วัดท่ีกําหนดไว โดยสรางแบบทดสอบเปนอัตนัย (เติมคําตอบ) รวม 120 ขอ ตามตัวชี้วัด 

     3.2.6  นําแบบทดสอบไปใหอาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ จากน้ันนําไปให

ผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหาจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองตามคุณลักษณะของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสอดคลองกับตัวชี้วัดท่ีกําหนดไวตามเกณฑ ดังน้ี 

      +1  เมือ่แนใจวาขอคําถามสอดคลองกับตัวชีว้ัด 

         0  เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลองกับตัวชี้วัด 

         -1  เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลองกับตัวชี้วัด 

     3.2.7  นําผลการประเมินความสอดคลองระหวางขอสอบกบัตัวชี้วัดมาวิเคราะหคะแนน

ความสอดคลองโดยใชสูตร IOC (สมนึก  ภัททิยธนี. 2544: 221) โดยผูวิจัยไดพิจารณาคัดเลือกนํา

ขอสอบท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองท่ี 0.60 ข้ึนไป มาทําเปนแบบทดสอบ คัดเลือกไดจํานวน 120 ขอ 

     3.2.8  นําแบบทดสอบท่ีผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 120 ขอ ไปทดลอง

ใช (Try-Out) กับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 2 โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ สํานักงานเขตประเวศ 

กรุงเทพมหานคร ท่ีไมใชกลุมตัวอยางและไดผานการเรียนวิชาน้ีมาแลว จํานวน 30  คน  โดยกําหนดให

ขอถูกได 1 คะแนน  ขอผิดได 0 คะแนน 

         3.2.9  นําคะแนนท่ีไดมาวิเคราะหหาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) เปนราย

ขอ (ลวน สายยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 191-195) โดยผูวิจัยไดคัดเลือกแบบทดสอบท่ีมีคาความ

ยากงาย (p) ระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจาํแนก (r) ท่ี .20  ข้ึนไป ซึ่งเปนคามาตรฐานตามเกณฑ

ท่ีกําหนด ไดแบบทดสอบท่ีผานเกณฑจํานวน115 ขอ  แตเน่ืองจากตองการเพียงแค 70 ขอ  จึง

คัดเลือกเฉพาะขอท่ีครอบคลุมเน้ือหาของแตละสระและนักเรียนสวนใหญสามารถทําได  แลวให
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ผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบอีกคร้ัง  จนไดแบบทดสอบเร่ืองละ 10 ขอ จํานวน 7 เร่ือง รวม 70 ขอ 

เพ่ือนํามาใชเปนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยคัดเลือกใหครอบคลุมเน้ือหาในแตละเร่ือง 

     3.2.10  นําแบบทดสอบท่ีผานการคัดเลือกแลว ไปหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (ลวน สายยศ และอังคณา 

สายยศ. 2543: 168) คุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ไดความเชื่อมั่นของ

แบบทดสอบเทากับ 0.99  ซึ่งถือวามีคาความเชือ่มั่นมาก  แลวจึงนําไปจัดทําขอสอบฉบับจริง 

 3.3  การสรางแบบประเมนิคุณภาพวีดทิัศนนิทานการตูน 

     ผูวจิัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูน  เพ่ือเปนเกณฑในการประเมิน

คุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ตามข้ันตอนดังน้ี 

     1.  ทําการวิเคราะหเน้ือหาและตัวชี้วัด เพ่ือสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทาน

การตูน ใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติท่ีตองการประเมิน 

     2.  ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูนจากเอกสารงานวิจัย 

     3.  สรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูนแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating scale) 5 ระดับ ใหสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติท่ีตองการประเมิน โดยเกณฑดังน้ี 

    5 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

    4 คะแนน หมายถึง มีคุณภาพดี 

    3 คะแนน หมายถึง ปานกลาง 

    2 คะแนน หมายถึง ตองปรับปรุง 

    1 คะแนน หมายถึง ใชไมได 

    การแปลความหมาย โดยการใหคาเฉล่ียเปนรายดานและรายขอใหเกณฑ ดังน้ี 

    คะแนนเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคุณภาพดีมาก 

    คะแนนเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคุณภาพดี 

    คะแนนเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง 

    คะแนนเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง ตองปรับปรุง 

    คะแนนเฉล่ีย 1.00 – 1.50 หมายถึง ใชไมได 

   ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูนท้ังดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยี

การศึกษา ตองมีคาเฉล่ีย 3.51 ข้ึนไป   
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     4. นําแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูนท่ีผูวิจัยสรางข้ึน นําไปใหอาจารยท่ี

ปรึกษาสารนิพนธและผูเชี่ยวชาญท้ังดานเน้ือหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ทําการตรวจสอบเพ่ือ

นํามาแกไขปรับปรุง 

     5.  นําแบบประเมินคุณภาพท่ีไดปรับปรุงแกไขแลวไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจํานวน 

3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาจํานวน 3 ทาน ทําการประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทาน

การตูน 

 3.4  การสรางแผนการสอน  เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว   

     ผูวจิัยไดดําเนินการสรางสรางแผนการสอนในการใชวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง  สระ

แปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ตาม

ข้ันตอน ดังน้ี 

     1.  ศึกษาวิเคราะหหลักสูตร  และกําหนดรายละเอียดเน้ือหาวิชาภาษาไทย เร่ือง สระ

แปลงราง สระหายตัว 

     2.  สรางแผนการสอนท่ีสอดคลองกับหลักสูตร  ตัวชี้วัด และเน้ือหา เร่ือง สระแปลงราง 

สระหายตัว  โดยใชวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ือง  สระแปลงราง สระหายตัว  แผนการสอนน้ีมีท้ังหมด 7 

แผน ตามจํานวนนิทานท่ีมีท้ังหมด 7 เร่ือง  (เร่ืองละ 1 แผน)  ใชระยะเวลา 7 คาบ (คาบละ 1 ชั่วโมง) 

     3.  นําแผนการสอนน้ีไปใชผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบเน้ือหาและการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอน  เพ่ือนํามาแกไขปรับปรุง 

     4.  นําแผนการสอนท่ีปรับปรุงแลวไปใชสอนกับนักเรียนกลุมตัวอยาง 

 

4. ขั้นดําเนินการทดลอง 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ท่ีศึกษา

รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนคช-

เผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 33 คน  โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

     1.  สุมหองเรียน 2 หอง ใหเปนหองเรียนท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 

     2.  จากหองเรียนท่ี 1 สุมนักเรียนมา 3 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 1 

     3.  จากหองเรียนท่ี 1 สุมนักเรียนมา 10 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 2 

     4.  จากหองเรียนท่ี 2 สุมนักเรียนมา 20 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 3 
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 การทดลองคร้ังที ่1 
 นําวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 จํานวน 3 คน  ทําการ

ทดลองเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนเร่ิมเรียนต้ังแตเร่ืองท่ี 1 ในขณะท่ีเรียนใหทําแบบฝกหัดระหวาง

เรียนควบคูไปดวย ทําเชนน้ีจนครบท้ัง 7 เร่ือง ในขณะท่ีทดลองผูวิจัยจะสังเกต สัมภาษณ สอบถาม

และบันทึกพฤติกรรมของผูเรียนระหวางเรียน  เพ่ือหาขอบกพรองของวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระ

แปลงราง สระหายตัว  เกี่ยวกับขนาดตัวอักษร  ภาพประกอบ  การใชภาษา  เวลาท่ีใชในการเรียนแต

ละเร่ือง และเวลาท่ีใชทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบ แลวรวบรวมขอบกพรองตางๆ พรอมท้ังปรับปรุง

แกไข กอนนําไปทดลองคร้ังตอไป 

 การทดลองคร้ังที ่2 

 นําวีดิทัศนนิทานการตูนท่ีปรับปรุงแกไขจากการทดลองคร้ังท่ี 1 มาทดลองกับกลุมตัวอยาง

กลุมท่ี 2 จํานวน 10 คน ทําการทดลองเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนเร่ิมเรียนต้ังแตเร่ืองท่ี 1 ไปจนถึง

เร่ืองท่ี 7 ในขณะท่ีเรียนใหทําแบบฝกหัดระหวางเรียนแตละเร่ืองควบคูไปดวย และเมื่อผูเรียนเรียนจบ

ท้ัง 7 เร่ืองแลวจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันที จากน้ันนําคะแนนจาก

แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาวิเคราะหหาแนวโนม

ประสิทธิภาพของวีดิทัศนนิทานการตูนตามเกณฑ 85/85 แลวนําไปประเมินผลปรับปรุงแกไขเสนอ

อาจารยท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปทดลองในคร้ังท่ี 3 ตอไป 

 การทดลองคร้ังที ่3 

 นําวีดิทัศนนิทานการตูน ท่ีไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมท่ี 3 

จํานวน 20 คน ทําการทดลองเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนเร่ิมเรียนต้ังแตเร่ืองท่ี 1 ไปจนถึงเร่ืองท่ี 7 

ในขณะท่ีเรียนใหทําแบบฝกหัดระหวางเรียนแตละเร่ืองควบคูไปดวย และเมื่อผูเรียนเรียนจบท้ัง 7 เร่ือง

แลวจะตองทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทันที   จากน้ันนําผลคะแนนท่ีไดจากแบบฝกหัด

ระหวางเรียนและแบบทดสอบหลังเรียนมาหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 การวิจัยคร้ังน้ี ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลแบบประเมิน

คุณภาพของวีดิทัศนนิทานการตูน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใชสถิติดังน้ี 

 1.  สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คาเฉล่ีย (ลวน สายยศและอังคณา สายยศ. 2538: 73) 

 2.  การหาคาความยากงาย (p) และ คาอํานาจจาํแนก (r) โดยใชสูตรสัดสวน (ลวน สายยศ

และอังคณา สายยศ. 2538: 191-195) 
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 3.  หาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร ริชารดสัน (ลวน  สาย

ยศ และอังคณา สายยศ. 2538: 168) 

 4.  หาประสิทธิภาพของวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง  สระหายตัว กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โดยใชสูตร E1/E2 (เสาวณีย สิกขา

บัณฑิต. 2528: 284) 
 



บทท่ี 4 

ผลการวิจัย 
 

 การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยในคร้ังน้ี  ผูวิจัยไดนําเสนอขอมูลท่ีไดจากการทดลองมา

วิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาไทย   สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ตามเกณฑมาตรฐาน 85/85  และเพ่ือใหเกิด

ความเขาใจท่ีตรงกันผูวิจัยจึงนําเสนอสัญลักษณตาง ๆ ท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

 

1. สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

E1  แทน   รอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของกลุมตัวอยาง 

E2 แทน   รอยละของคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 

 

2. การวิเคราะหขอมลู 

 ในการศึกษาคนควา  ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับข้ัน ดังตอไปน้ี 

 1. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนท่ีนักเรียนไดจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน  เพ่ือ

เปรียบเทียบเกณฑ E1 (85 ตัวแรก) 

 2. วิเคราะหขอมูลจากคะแนนท่ีนักเรียนไดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

หลังเรียน เพ่ือเปรียบเทียบเกณฑ E2 (85 ตัวหลัง) 

 3. วิเคราะหหาคาประสิทธิภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 

3. ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางซึ่งเปนนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ท่ีศึกษา

รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนคช-

เผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 33 คน  โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน 

ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

     1.  สุมหองเรียน 2 หอง ใหเปนหองเรียนท่ี 1 และ 2 ตามลําดับ 

     2.  จากหองเรียนท่ี 1 สุมนักเรียนมา 3 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 1 

     3.  จากหองเรียนท่ี 1 สุมนักเรียนมา 10 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 2 

     4.  จากหองเรียนท่ี 2 สุมนักเรียนมา 20 คน  เพ่ือใชในการทดลองคร้ังท่ี 3 
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 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนไปดังขอมูลท่ีจะนําเสนอตอไปน้ี 

 การทดลองคร้ังที ่1 
 นําวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย

สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 ไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 จํานวน 3 คน  ทําการ

ทดลองเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนเร่ิมเรียนวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ือง สระอะ  จากน้ันก็ใหเรียนวีดิ

ทัศนนิทานการตูนเร่ืองตอ ๆ ไปเรียงตามลําดับ จนครบท้ัง 7 เร่ือง โดยในขณะท่ีทดลองผูวิจัยไดสังเกต 

สัมภาษณ และสอบถามนักเรียน เกี่ยวกับวีดิทัศนนิทานการตูน ปรากฏวา นักเรียนมีความพึงพอใจดี 

ทุกคนเห็นตัวอักษรชัดเจน  ชอบสีสันของตัวอักษร  สามารถอานตามตัวอักษรได   ภาพประกอบใน

นิทานสวย  สีสันสดใส  สามารถดึงดูดความสนใจได  การใชภาษาในนิทานนักเรียนมีความเขาใจ

เน้ือหาท่ีตองการส่ือและสามารถตอบคําถามในแตละเร่ืองได  โดยภาพรวมนักเรียนมีความสนใจวีดิ-

ทัศนนิทานการตูนดี  เรียนแลวสนุก ต่ืนเตน  โดยชวงท่ีนักเรียนชื่นชอบมากท่ีสุดคือชวงเพลง เพราะมี

ดนตรีประกอบ  มีทํานองและเน้ือรองท่ีจดจําไดงาย  ชวงท่ีนักเรียนสนใจรองลงมาคือชวงนิทาน 

เน่ืองจากมีการตูนท่ีสวยงาม สีสันสดใส มีเร่ืองราวท่ีชวนติดตาม  และชวงตอบคําถาม ท่ีมีความต่ืนเตน

จากการสะสมดาวเมื่อตอบถูก  และไดของรางวลัเมื่อตอบถูกครบทุกขอ  โดยหลังจากเรียนจบในแตละ

เร่ืองนักเรียนมีความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสระเร่ืองตอไป  แตยังมีขอท่ีตองปรับปรุงแกไขคือ การไมมี

ชวงเวลาในการกําหนดใหตอบคําถาม  นักเรียนบางคนยังไมทันไดตอบก็เปล่ียนเปนขออื่น  จึงนํามา

ปรับปรุงแกไข  โดยกําหนดชวงเวลาในการตอบคําถามแตละขอ  กอนนําไปทดลองคร้ังตอไป 

 การทดลองคร้ังที ่2 

 นําวีดิทัศนนิทานการตูนท่ีปรับปรุงแกไขจากการทดลองคร้ังท่ี 1 มาทดลองกับกลุมตัวอยาง

กลุมท่ี 2 จํานวน 10 คน ทําการทดลองเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนเร่ิมเรียนวีดิทัศนนิทานการตูน 

เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  ต้ังแตเร่ืองท่ี 1 คือ สระอะ  เมือ่เรียนจบใหทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

จากน้ันก็ใหเรียนวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ืองตอ ๆ ไป จนครบท้ัง 7 เร่ือง ซึ่งแตละเร่ืองใหทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียนทุกคร้ัง และเมื่อเรียนจบครบทุกเร่ืองแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน  ซึ่งจากการสังเกตพฤติกรรมพบวา นักเรียนชื่นชอบส่ือวีดิทัศนนิทานการตูนจากสีสันและ

ภาพประกอบท่ีมชีีวิต  สามารถเคล่ือนไหวได  ซึง่ตางจากการอานในหนังสือนิทาน  ประกอบกบัมี

ดนตรีและเพลงทําใหสนุกสนาน และเสียงบรรยายทําใหนักเรียนเขาใจเน้ือหามากข้ึน  ถึงแมวานักเรียน

บางคนจะอานไมออกอานไมคลองก็สามารถเขาใจความหมายของนิทานแตละเร่ืองได  โดยภาพรวม

นักเรียนมีความสนใจในการเรียนจากวีดิทัศนนิทานการตูน  และมีความพึงพอใจวีดิทัศนนิทานการตูน

ใกลเคียงกับกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 คือ ชื่นชอบชวงเพลงมากท่ีสุด  ในชวงคําถามท่ีมีการปรับปรุงแกไข

โดยเพ่ิมการจับเวลาข้ึนมา  ทําใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการตอบคําถาม และต้ังใจฟงคําถาม
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มากข้ึน สามารถตอบไดทันและตอบครบทุกขอ ซึ่งหลังจากเรียนจบในแตละเร่ืองไดนําคะแนนจาก

แบบฝกหัดระหวางเรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนจบครบทุกเร่ืองมา

วิเคราะหหาแนวโนมประสิทธิภาพของวีดิทัศนนิทานการตูนไดผลดังน้ี 

 

ตาราง 1  แสดงคาแนวโนมประสิทธิภาพของนิทานวีดิทัศน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  

      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 
 

 

วีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 

เกณฑ 85/85 

E1 E2 

1.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 1 สระ –ะ   

2.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 2 สระ เ-ะ 

3.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 3 สระ แ-ะ 

4.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 4 สระ โ-ะ 

5.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 5 สระ – ัว 

6.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 6 สระ -อ 

7.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 7 สระ เ-อ 

92.00 

89.00 

87.00 

89.00 

84.00 

83.00 

81.00 

94.00 

90.00 

87.00 

91.00 

89.00 

88.00 

84.00 
 

รวมคะแนนเฉล่ีย 
 

 

86.43 
 

89.00 

 

 จากตาราง 1 เมื่อวิเคราะหประสิทธิภาพวีดิทัศนนิทานการตูน เปนรายเร่ืองแลว ปรากฏวา 

นิทานวีดิทัศนเร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว เร่ือง สระ –ะ , สระ เ-ะ , สระ แ-ะ และ สระ โ-ะ ผาน

เกณฑ 85/85  สวน นิทานวีดิทัศนเร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว เร่ือง สระ – ัว , สระ –อ  และสระ เ-อ  

ไมผานเกณฑ 85/85  แตเมื่อนําท้ัง 7 เร่ืองมาคิดคาเฉล่ีย ปรากฏวาไดคา 86.43/89.00  ซึ่งเปนไปตาม

เกณฑท่ีกําหนดไว  จากน้ันนําแนวโนมคาประสิทธิภาพท่ีหาไดมาปรับปรุงแกไข  เสนออาจารยท่ี

ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกตองกอนนําไปทดลองในคร้ังท่ี 3 ตอไป 

 การทดลองคร้ังที ่3 

 นําวีดิทัศนนิทานการตูน ท่ีไดปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลว ไปทดลองกับกลุมตัวอยางกลุมท่ี 3 

จํานวน 20 คน ทําการทดลองเปนรายบุคคล โดยใหนักเรียนเร่ิมเรียนวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระ

แปลงราง สระหายตัว  ต้ังแตเร่ืองท่ี 1 คือ สระอะ  เมื่อเรียนจบใหทําแบบฝกหัดระหวางเรียน จากน้ันก็

ใหเรียนวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ืองตอ ๆ ไป จนครบท้ัง 7 เร่ือง ซึ่งแตละเร่ืองใหทําแบบฝกหัดระหวาง
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เรียนทุกคร้ัง และเมื่อเรียนจบครบทุกเร่ืองแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ซึ่งนักเรียนมีความสนใจในการเรียนจากวีดิทัศนนิทานการตูน  มีพฤติกรรมและความพึงพอใจใกลเคียง

กับกลุมตัวอยางกลุมท่ี 1 และ กลุมตัวอยางท่ี 2  โดยหลังจากนําผลคะแนนท่ีไดจากแบบฝกหัดระหวาง

เรียนและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมาหาประสิทธิภาพปรากฏวา ไดคา 89.57/92.86   

ดังรายละเอียดตอไปน้ี 

 

ตาราง 2  แสดงคาประสิทธิภาพของนิทานวีดิทัศน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว กลุมสาระการเรียนรู 

      ภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 
 

 

วีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 
 

เกณฑ 85/85 

E1 E2 

1.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 1 สระ –ะ   

2.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 2 สระ เ-ะ 

3.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 3 สระ แ-ะ 

4.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 4 สระ โ-ะ 

5.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 5 สระ – ัว 

6.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 6 สระ -อ 

7.วีดิทัศนนิทาน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 7 สระ เ-อ 

93.50 

91.50 

92.00 

90.00 

88.50 

86.00 

85.50 

95.50 

94.00 

93.00 

94.00 

93.00 

91.00 

89.50 
 

รวมคะแนนเฉล่ีย 
 

 

89.57 
 

92.86 

 

 จากคะแนนรวมเฉล่ียในตาราง 2 เมื่อวิเคราะหประสิทธิภาพวีดิทัศนนิทานการตูน เปนราย

เร่ืองแลว ปรากฏวา นิทานวีดิทัศนเร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว ท้ัง 7 เร่ือง ผานเกณฑ 85/85  โดย

ระหวางเรียนมีคาประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 89.57  และหลังเรียนมีคาประสิทธิภาพเฉล่ียเทากับ 92.86  

ซึ่งเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  จึงสรุปไดวา นิทานวีดิทัศน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัวกลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  มปีระสิทธิภาพสามารถนําไปใชได 

 โดยวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 1 สระ –ะ มีประสิทธิภาพสูง

ท่ีสุด สวนวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 7  สระ เ –อ  มีประสิทธิภาพตํ่า

ท่ีสุด ซึ่งสาเหตุท่ีนักเรียนไดคะแนนจากวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 1 

สระ –ะ  มากกวาเร่ืองอื่น ๆ น้ัน  มาจากสระ  – ะ  เปนสระพ้ืนฐานท่ีนักเรียนจะตองเรียนรูกอนสระอื่น 
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เปนสระตัวแรกในภาษาไทย  นักเรียนมีความคุนเคยกับสระ –ะ มากกวาสระอื่น ๆ  ประกอบกับเน้ือหา

ท่ีนําเสนอในวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ืองสระ –ะ  น้ัน มีการอธิบายท่ีไมซับซอน  เง่ือนไขของการเปล่ียน

รูปสระไมยาก  จึงทําใหสามารถทําแบบฝกหัดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไดคะแนนดี  สวนสาเหตุ

ท่ีนักเรียนไดคะแนนจากวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 7  สระ เ-อ นอย

กวาเร่ืองอื่น ๆ น้ัน มาจากเน้ือหาท่ีนําเสนอในวีดิทัศนเร่ืองสระ เ-อ  มมีากกวาสระอื่น ๆ เน่ืองจากเปน

สระเพียงตัวเดียวท่ีเปนท้ังสระลดรูปและเปล่ียนรูป  ซึ่งนักเรียนยังอาจจาํสับสนและเขาใจผิด  สงผลให

ไดคะแนนนอยกวาเร่ืองอื่น ๆ   

 เมื่อเปรียบเทียบคาแนวโนมประสิทธิภาพของวีดิทัศนนิทานการตูนกับคาประสิทธิภาพของ 

วีดิทัศนนิทานการตูนจากผลคะแนนท่ีได  พบวาหลังเรียนวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ือง สระแปลงราง สระ

หายตัว ครบท้ัง 7 สระ นักเรียนมีความรูเร่ืองสระเปล่ียนรูปและสระลดรูปมากข้ึน  โดยเปรียบเทียบจาก

ผลคะแนนของนักเรียนสวนใหญท่ีทําคะแนนหลังเรียนวีดิทัศนนิทานการตูนไดดีข้ึน  และบางคน

สามารถทําแบบทดสอบไดคะแนนเต็ม แสดงใหเห็นวาการท่ีนักเรียนไดเรียนรูจากวีดิทัศนนิทานการตูน

หลาย ๆ คร้ัง และการทําแบบฝกหัดจากวีดิทัศนมากข้ึน ทําใหนักเรียนมีความเขาใจมากข้ึน 

 

 

 
 



บทท่ี 5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในคร้ังน้ี เปนการพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  กลุม

สาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  สรุปผลการวิจัยตามลําดับ

ข้ันตอน ดังน้ี 

 

ความมุงหมายของการวิจยั 

      เพ่ือพัฒนาการอานและเขียนคําท่ีมีตัวสะกด  ดวยวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ืองสระแปลงราง 

สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสําหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 

 

ขอบเขตของการวิจยั 

 1. ประชากร 

     กลุมประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   ท่ีศึกษา

รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนคช-

เผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 2 หองเรียน รวม 51 คน 

 2. กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี  เปนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1   ท่ีศึกษา

รายวิชาภาษาไทย  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  ในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2555  โรงเรียนคช-

เผือกอนุสรณ  สํานักงานเขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร จํานวน 33 คน  โดยการสุมแบบหลายข้ันตอน 

ดังน้ี 

      การทดลองคร้ังท่ี 1 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน 

      การทดลองคร้ังท่ี 2 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 10 คน 

  การทดลองคร้ังท่ี 3 ใชกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน 

 3. เน้ือหาท่ีใชในวิจัย 

     เน้ือหาท่ีใชพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูนในการวิจัยคร้ังน้ีคือ เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  

ลักษณะเปนนิทานท่ีแตงข้ึนโดยใชคําท่ีมีตัวสะกดท่ีประสมดวยสระลดรูปสระเปล่ียนรูป  ท่ีกําหนดใน

บัญชีคําพ้ืนฐานชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือใชสําหรับการสอนอานและเขียนรายวิชาภาษาไทย กลุม
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สาระการเรียนรูภาษาไทย  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1  โดยใชนิทานจํานวน 7 เร่ือง  ใน

แตเร่ืองจะใชคําท่ีมีตัวสะกดท่ีประสมดวยสระลดรูปและสระเปล่ียนรูป ซึ่งนิทานท้ัง 7 เร่ือง มีดังน้ี 

     3.1  นิทานสระ -ะ 

     3.2 นิทานสระ เ - ะ 

     3.3 นิทานสระ แ - ะ 

     3.4 นิทานสระ โ- ะ 

     3.5 นิทานสระ  - ั ว 

     3.6 นิทานสระ - อ 

     3.7 นิทานสระ เ - อ 

 

สรุปผลการวจิัย 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง  สระแปลงราง  สระหายตัว  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถสรุปผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง  สระแปลงราง  สระหายตัว  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 โดยใชสูตรการคํานวณประสิทธิภาพ  

E1 / E2  พบวา  วีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง  สระแปลงราง  สระหายตัว  มีคาประสิทธิภาพวิเคราะห

เปนรายเร่ืองท้ัง 7 เร่ือง ดังน้ี 

 วีดิทัศนนิทานเร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 1 สระ –ะ มปีระสิทธิภาพ 93.50/95.50 

 วีดิทัศนนิทานเร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 2 สระ เ-ะ มีประสิทธิภาพ 91.50/94.00 

 วีดิทัศนนิทานเร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 3 สระ แ-ะ มีประสิทธิภาพ 92.00/93.00 

 วีดิทัศนนิทานเร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 4 สระ โ-ะ มีประสิทธิภาพ 90.00/94.00 

 วีดิทัศนนิทานเร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 5 สระ – ัว มีประสิทธิภาพ 88.50/93.00 

 วีดิทัศนนิทานเร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  เร่ืองท่ี 6 สระ –อ มีประสิทธิภาพ 86.00/91.00 

 วีดิทัศนนิทานเร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี 7 สระ เ-อ มีประสิทธิภาพ 85.50/89.50 

2. การวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพรวมของวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหาย

ตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  โดยใชสูตรการคํานวณ

ประสิทธิภาพ  E1 / E2 จากการประเมินผลคะแนนระหวางเรียนไดคาประสิทธิภาพรวมเฉล่ียรอยละ 

89.57  และหลังเรียนมีคาประสิทธิภาพเฉล่ียรอยละ 92.86  แสดงใหเห็นวาวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง 

สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  มี

ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนดไว คือ  85/85  ซึ่งสามารถนําไปใชได 
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อภิปรายผล 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาวีดิทัศนนิทานการตูน  เร่ือง  สระแปลงราง  สระหายตัว  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี 

 1. ผลการหาประสิทธิภาพวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 

89.57/92.86  หมายความวา นักเรียนท้ังหมดไดคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนท้ัง 7 

เร่ือง รอยละ 89.57 และคะแนนเฉล่ียจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน รอยละ 

92.86  แสดงวาวีดิทัศนนิทานการตูนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 85/85 ท่ีต้ังไว 

ท้ังน้ีอาจเน่ือง  มาจากในการวิจัยคร้ังน้ีมีการดําเนินการศึกษาคนควาเพ่ือออกแบบและพัฒนาวีดิทัศน

นิทานการตูนอยางเปนระบบ ต้ังแตการวิเคราะหเน้ือหา ตัวชี้วัด การเรียบเรียงเน้ือหา และการ

ดําเนินการผลิตวีดิทัศนนิทานการตูน โดยมีผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแตละข้ันตอนในการปรับปรุงแกไขให

มีคุณภาพ   กอนนําไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพตามกระบวนการวจิัย

และพัฒนา (Research and Development) ประกอบกับวีดิทัศนนิทานการตูนเปนส่ือท่ีมีท้ัง ขอความ 

ภาพ ภาพเคล่ือนไหวและเสียงดนตรีท่ีกลมกลืนกัน เปนการเรียนรูแบบรูปธรรม โดยเห็นท้ังภาพและได

ยินท้ังเสียง รวมท้ังการเรียนดวยวีดิทัศนของนักเรียนเปนการเรียนรูท่ีหลากหลาย สามารถนําไปใชใน

ชีวิตประจาํวันได และนอกจากน้ีบทเรียนวีดิทัศนมีภาพเคล่ือนไหวและเสียงทําใหการรับรูไดท้ังโสต

ประสาททางตา หูและนักเรียนมีจินตนาการในการเรียนดวย สงผลใหนักเรียนสามารถเรียนรูไดและ

บรรลุวัตถุประสงคท่ีต้ังไว  อีกท้ังวีดิทัศนนิทานการตูนไดพัฒนาอยางเปนข้ันตอนตามหลักวิชาการและ

รูปแบบการนําเสนอหลายวิธีรวมกันทําใหมีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด  จึงทําใหวีดิทัศน

นิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด 

 2. ผลการวิเคราะหคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง 

สระแปลงราง สระหายตัวน้ัน ทําใหทราบวา  นักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางท้ัง 20 คน  มีความเขาใจเร่ือง

สระลดรูปและสระเปล่ียนรูปอยูในเกณฑท่ีดี  แตยังมีนักเรียนบางคนท่ีทําคะแนนไดนอยในแบบฝกหัด

ทุกเร่ือง  จึงควรศึกษาขอบกพรองเพ่ือนํามาปรับปรุงวีดิทัศนใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน เชน การเพ่ิม

แบบฝกหัดและตัวอยางคําในวีดิทัศนนิทานการตูนใหมากข้ึน เพราะการไดฝกฝนอานคํามากๆ และทํา

อยางสม่ําเสมอจะทําใหเกิดความเขาใจท่ีคงทน   สวนผลการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนหลังเรียนวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว ท้ัง 7 เร่ือง พบวา ผลคะแนนของ

การทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ของกลุมตัวอยาง  ทําคะแนนไดดีข้ึนทุกสระ  ท่ีเปนเชนน้ีอาจเปน

เพราะนักเรียนไดเรียนรูหลักเกณฑท่ีแนนอนของการเปล่ียนรูปหรือลดรูปของสระแตละตัวจากวีดิทัศน
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นิทานการตูนท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึนท้ัง 7 เร่ือง ซึ่งเปนส่ือท่ีนักเรียนสามารถเรียนรูแบบทบทวนได  ฉายซ้ํา

ได  ประกอบกับการไดทําแบบฝกหัดระหวางเรียนในแตละเร่ืองทําใหนักเรียนมีการฝกฝนจนเกิดทักษะ  

เมื่อทําแบบฝกหัดมากพอ  จึงสงผลใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจมากข้ึน  ทําใหคะแนนรวมของ

นักเรียนสูงข้ึน  เมื่อนําคะแนนของนักเรียนมารวมกันแลวหาคาทางสถิติ  จึงทําใหคะแนนเฉล่ียจากการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางสูงกวาคะแนนเฉล่ียการทําแบบฝกหัดระหวางเรียนของกลุม

ตัวอยาง ดวยเหตุน้ีจึงแสดงใหเห็นวา วีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  กลุมสาระ

การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพทําใหนักเรียนมีความรู

ความเขาใจและมีความสามารถในการเรียนเพ่ิมข้ึน 

 3. ผลการวิจัยวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว ในคร้ังน้ี พบวา วีดิทัศน

นิทานการตูนท่ีมีประสิทธิภาพนอยท่ีสุด คือวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  เร่ือง

ท่ี 7 สระ เ-อ ท่ีเปนเชนน้ีอาจเพราะเปนสระตัวเดียวท่ีมีเง่ือนไขมากกวาเร่ืองอื่น คือเปนสระลดรูปและ

สระเปล่ียนรูป นักเรียนจึงเกิดความสับสนไดงาย  ซึ่งจะเห็นไดจากคะแนนจากการทําแบบฝกหัด

ระหวางเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนในเร่ืองเดียวกัน ก็ไดคาประสิทธิ์

ภาพตํ่ากวานิทานเร่ืองอื่นเชนกัน  ซึ่งผลการวิเคราะหขอมูลน้ีสอดคลองกับผลการวิเคราะหขอมูลของ 

พัชนี  บญุรัศมี (2550: 56)  ท่ีศึกษาความสามารถในการอานคําท่ีประสมดวยสระลดรูป 3 สระ  คือ

สระ โ-ะ สระ เ-อ  และสระ – ัว   ซึ่งสระท่ีนักเรียนไดคะแนนในการอานนอยท่ีสุดคือสระ เ-อ  และผลการ

วิเคราะหขอมูลของทัศนวลัย  เนียมบุบผา (2551: 45)  ท่ีศึกษาการใชแบบฝกทักษะการเขียนสระลด

รูปและสระเปล่ียนรูปในภาษาไทยสําหรับนักเรียนชาวตางประเทศ  ท่ีศึกษาความสามารถในการเขียน

คําท่ีประสมดวยสระลดรูป 6 สระ คือสระ โ-ะ , สระ  - ัว , สระ –อ , สระ เ-อ , สระ เ-ะ  และสระ –อะ น้ัน  

นักเรียนทําคะแนนในการเขียนสระ เ-อ  ไดนอยท่ีสุดเชนกัน 

 4. ผลการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมีตอวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระ

หายตัว พบวานักเรียนชื่นชอบวีดิทัศนนิทานการตูน เห็นวามีประโยชนและมีความเหมาะสม เน่ืองจาก

ในการเรียนนักเรียนไดเรียนรูดวยตนเอง เรียนตามความสามารถของตนเอง และเน้ือหามีความ

นาสนใจ โดยมีตัวการตูนมาเลานิทาน  มีเพลง  มีดนตรีประกอบ  มีการเสริมแรงในขณะท่ีเรียน คือ

นักเรียนไดสะสมดาวเมื่อตอบคําถามถูก และเมือ่ตอบถูกครบท้ัง 5 ขอจะไดของรางวัลจากในนิทาน 

ประกอบกบัวีดิทัศนนิทานการตูนเปนเร่ืองท่ีแปลกใหมในวิธีการเรียนรู จึงเปนสวนท่ีชวยใหนักเรียนเกิด

ความพึงพอใจ   

 จากท่ีกลาวมาขางตนพอสรุปไดวา วีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 สามารถสงเสริมใหเกิดการ

เรียนรูท่ีดีข้ึนได  
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ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 1. ขอเสนอแนะในการสรางวีดิทัศนนิทานการตูน 

  1.1  เน้ือหาท่ีจะสรางควรกระชับเหมาะสมกับนักเรียน และการอธิบายควรใชภาพแทน

ตัวหนังสือ 

  1.2  ควรศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปตางๆ ท่ีจะนํามาสรางบทเรียนใหเขาใจ 

โดยเฉพาะเทคนิคตางๆ ท่ีจะชวยใหวีดิทัศนมีความนาสนใจมากข้ึน 

 2. ขอเสนอแนะในการใชวีดิทัศนนิทานการตูน 

  2.1  กอนนําวีดิทัศนไปใชในการเรียนการสอน ครูควรทดลองใชใหคลองแคลว เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตองและความพรอมในการใชไดอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2.2  กอนนําวีดิทัศนไปใชในการเรียนการสอนควรมีการอธิบายการจัดกิจกรรมการเรียน

การสอนเพ่ือใหการเรียนการสอนเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ 

  2.3  ในขณะท่ีนักเรียนกําลังใชวีดิทัศนครูควรใหคําปรึกษาแนะนําในกรณีท่ีนักเรียนเกิด 

ปญหาเพ่ือใหการเรียนรูเปนไปอยางมปีระสิทธิภาพมากข้ึน 

  2.4 ในการนําวีดิทัศนไปใชในการสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 อาจจะตอง

มีการฉาย 1- 2 คร้ัง และมีการอธิบายประกอบดวย  เพราะตามธรรมชาติของนักเรียนจะตองมีการซ้ํา

หรือย้ําบอย ๆ จึงจะเกิดความเขาใจท่ีคงทน 

 

ขอเสนอแนะในการวิจยัครั้งตอไป 

 1.  ควรเพ่ิมเน้ือหาโดยเฉพาะคําศัพทท่ีอยูในวีดิทัศนนิทานการตูน  ควรมีตัวอยางคําศัพท

มากข้ึนและเพ่ิมคําศัพทท่ียากข้ึนได  เชนคําท่ีมีรูปวรรณยุกต  คําควบกลํ้า  คําอักษรนํา  เพ่ือนําไป

พัฒนาตอยอดใหนักเรียนไดเรียนรูคําศัพทมากข้ึน  อันจะสงผลตอการพัฒนาการอานและการเขียน

ของนักเรียน 

 2.  วีดิทัศนนิทานการตูนเปนส่ือท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี  เปน

ส่ือท่ีเขาใจงายและสามารถเรียกดูซ้ําได  นักเรียนสามารถเรียนไดโดยไมจํากัด สามารถพัฒนาความรู

ของตนไดอยางเต็มตามศักยภาพ  จึงควรสนับสนุนใหครูไดพัฒนาการเรียนรู  โดยสรางนิทานวีดิทัศน

ในเน้ือหาอื่น  ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยหรือกลุมสาระอื่น ๆ ใหนักเรียนไดศึกษาและพัฒนาการ

เรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3. จากการท่ีรัฐบาลไดมีนโยบาย One Tablet Per Child   ทําใหสามารถนําวีดิทัศนนิทาน

การตูนทดลองใชกับนักเรียนไดงายข้ึน  โดยในการทดลองใชคร้ังตอไป  สามารถนําขอมูลของวีดิทัศน

นิทานการตูนลงใน Tablet  ของนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 เพ่ือสะดวกตอการใชได 
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4. สามารถพัฒนาตอยอดงานจากวีดิทัศนระบบ Interactive โดยนําไปใชใน Tablet  สรางเปน 

Application ท่ีนักเรียนสามารถกดทํางานโตตอบใน Tablet ได 
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ภาคผนวก ก 

สําเนาหนังสือขอความอนุเคราะหเชิญผูเชี่ยวชาญ 

และขอความอนเุคราะหเก็บขอมูลในการวิจยั 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินคุณภาพวดีิทัศนดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
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แบบประเมินสื่อวีดิทศันนทิานการตูน เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โดยผูเชี่ยวชาญ  ดานเนื้อหา 

 
 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองระดับความคิดเห็นของทานซึ่งมี 5 ระดับคือ 

  มีคุณภาพดีมาก  ให   5  คะแนน 

  มีคุณภาพดี  ให   4  คะแนน 

  ปานกลาง  ให   3  คะแนน 

  ตองปรับปรุง  ให   2  คะแนน 

  ใชไมได   ให   1  คะแนน 
 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1 

 

เนื้อหา 

1.1 เน้ือหาสอดคลองกับตัวชี้วัดตามแผนการจัดการ

เรียนรู 

     

 1.2 เน้ือหามีความชัดเจนทุกข้ันตอน      

 1.3 เน้ือหามีความถูกตองครบถวน      

 1.4 เน้ือหาเขาใจงาย      

 1.5 การเรียงลําดับเน้ือหามีความตอเน่ืองและงาย  ตอ

การเรียนรู 

     

 1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเรียนและมีความ

ทันสมัย 

     

2 

 

การใชภาษา 

2.1 ภาษาท่ีใชถูกตองตามหลักเกณฑการใชภาษา 

     

 2.2 ภาษาส่ือความหมายถูกตองกับเน้ือหา      

 2.3 สํานวนภาษาท่ีใชเขาใจงาย      
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

 2.4 ภาษาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน      

3 

 

การนําไปใช 

3.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 

     

 3.2 ความเหมาะสมในการนําวีดิทัศนไปใชในการเรียน

การสอนปกติ 

     

 

 

ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

                                                                  ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน     

                                                                          (.................................................) 
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แบบประเมินสื่อวีดิทศันนทิานการตูน เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว   

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 

โดยผูเชี่ยวชาญ  ดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

 

คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย   ในชองระดับความคิดเห็นของทานซึ่งมี 5 ระดับคือ 

  มีคุณภาพดีมาก  ให   5  คะแนน 

  มีคุณภาพดี  ให   4  คะแนน 

  ปานกลาง  ให   3  คะแนน 

  ตองปรับปรุง  ให   2  คะแนน 

  ใชไมได   ให   1  คะแนน 

 

ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

1 

 

ภาพและเสียง 

1.1 ความคมชัดของภาพในการนําเสนอ 

     

 1.2 ความสวยงามของตัวการตูนและฉาก      

 1.3 การใชสีในการออกแบบไดเหมาะสม      

 1.4 การลําดับภาพ      

 1.5 ภาพท่ีใชสอดคลองกับเน้ือหาในเร่ือง      

 1.6 ภาพส่ือความหมายชวยใหเขาใจเน้ือหาเพ่ิมข้ึน      

 1.7 ภาพชวยใหเกิดความอยากรูและสนใจมากข้ึน      

 1.8 คุณภาพของเสียงบรรยาย (นํ้าเสียง การออกเสียง  

อักขระ และจังหวะ) 

     

 1.9 คุณภาพของเสียงดนตรีและเสียงประกอบอืน่ ๆ 

(ความชัดเจน ระดับความดัง) 

     

 1.10 คุณภาพเพลงประกอบ (ทํานอง และเสียงรอง)      

 1.11 ความสอดคลองระหวางภาพและเสียง 
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ที่ รายการประเมิน 
ระดับผลการประเมนิ 

5 4 3 2 1 

2 

 

ตัวอักษร 

2.1 สีของตัวอักษร  สวยงาม  ชัดเจน 

     

 2.2 ขนาดของตัวอักษร      

 2.3 รูปแบบของตัวอักษร      

 2.4 ความถูกตองของตัวอักษร      

3 

 

การนําไปใช 

3.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 

     

 3.2 ความเหมาะสมในการนําวีดิทัศนไปใชในการเรียน

การสอนปกติ 

     

 

 

ขอเสนอแนะเพิม่เตมิ 

 

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... 

 

                                                                  ลงชื่อ...............................................ผูประเมิน     

                                                                          (.................................................) 
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ภาคผนวก ค 

ผลการประเมินคุณภาพวดีิทัศนจากผูเชี่ยวชาญ 

ดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา 
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ตารางแสดงผลการประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง  สระหายตัว          

      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 โดยผูเชี่ยวชาญ 

      ดานเน้ือหา 

 

ที่ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

คาเฉลี่ย 
1 2 3 

1 

 

เนื้อหา 

1.1 เน้ือหาสอดคลองกับตัวชี้วัดตามแผนการจัดการเรียนรู 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

1.2 เน้ือหามีความชัดเจนทุกข้ันตอน 5 4 4 4.33 

1.3 เน้ือหามีความถูกตองครบถวน 5 4 4 4.33 

1.4 เน้ือหาเขาใจงาย 5 5 5 5.00 

1.5 การเรียงลําดับเน้ือหามีความตอเน่ืองและงายตอการ

เรียนรู 

5 5 5 5.00 

1.6 เน้ือหามีความเหมาะสมกบัผูเรียนและมีความทันสมัย 5 5 4 4.67 

2 

 

การใชภาษา 

2.1 ภาษาท่ีใชถูกตองตามหลักเกณฑการใชภาษา 

 

4 

 

4 

 

3 

 

3.67 

2.2 ภาษาส่ือความหมายถูกตองกับเน้ือหา 4 4 5 4.33 

2.3 สํานวนภาษาท่ีใชเขาใจงาย 5 5 4 4.67 

2.4 ภาษาเหมาะสมกับวัยของนักเรียน 5 5 4 4.67 

3 

 

การนําไปใช 

3.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 

 

5 

 

5 

 

5 

 

5.00 

3.2 ความเหมาะสมในการนําวีดิทัศนไปใชในการเรียนการ

สอนปกติ 
5 5 5 5.00 
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ตารางแสดงการประเมินคุณภาพวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว   

      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 โดยผูเชี่ยวชาญ 

      ดานเทคโนโลยี 

 

ที่ รายการประเมิน 
ผูเชี่ยวชาญคนที ่

คาเฉลี่ย 
1 2 3 

1 

 

ภาพและเสียง 

1.1 ความคมชัดของภาพในการนําเสนอ 

 

4 

 

5 

 

4 

 

4.33 

1.2 ความสวยงามของตัวการตูนและฉาก 5 5 5 5.00 

1.3 การใชสีในการออกแบบไดเหมาะสม 5 5 5 5.00 

1.4 การลําดับภาพ 4 5 4 4.33 

1.5 ภาพท่ีใชสอดคลองกับเน้ือหาในเร่ือง 4 4 5 4.33 

1.6 ภาพส่ือความหมายชวยใหเขาใจเน้ือหาเพ่ิมข้ึน 4 4 5 4.33 

1.7 ภาพชวยใหเกิดความอยากรูและสนใจมากข้ึน 5 5 5 5.00 

1.8 คุณภาพของเสียงบรรยาย (นํ้าเสียง การออกเสียง  

อักขระ และจังหวะ) 
5 5 4 4.67 

1.9 คุณภาพของเสียงดนตรีและเสียงประกอบอืน่ ๆ (ความ

ชัดเจน ระดับความดัง) 
5 4 4 4.33 

1.10 คุณภาพเพลงประกอบ (ทํานอง และเสียงรอง) 5 4 4 4.33 

1.11 ความสอดคลองระหวางภาพและเสียง 4 5 4 4.33 

2 

 

ตัวอักษร 

2.1 สีของตัวอักษร  สวยงาม  ชัดเจน 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4.00 

2.2 ขนาดของตัวอักษร 4 5 4 4.33 

2.3 รูปแบบของตัวอักษร 3 4 4 3.67 

2.4 ความถูกตองของตัวอักษร 4 4 4 4.00 

3 

 

การนําไปใช 

3.1 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 

 

4 

 

5 

 

5 

 

4.67 

3.2 ความเหมาะสมในการนําวีดิทัศนไปใชในการเรียนการ

สอนปกติ 
4 5 5 4.67 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินดชันีความสอดคลอง (IOC) 
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แบบประเมินดชันีความสอดคลอง (IOC) 

แบบทดสอบเร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 

___________________________________________________________________________ 

 

คําชี้แจง  โปรดประเมินและใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติมรวมท้ังขอวิจารณเกี่ยวกับแบบทดสอบเร่ือง สระ

แปลงราง สระหายตัว  เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขโดยขอความกรุณาเขียนเคร่ืองหมาย   

ลงในชองระดับความคิดเห็นตามแนวความคิดของทานโดยกําหนดไวดังน้ี 

  +1  หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามสอดคลอง 

    0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคําถามสอดคลอง 

   -1  หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคําถามไมสอดคลอง 

 

ขอคําถาม 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ตอนที่ 1  จงประสมคําตอไปนี ้
 

1. จ + - ะ                         =   …………………. 

    

2.ม + - ะ                         =   ………………….     

3.ท + - ะ + ก  =   ………………….     

4.ว + - ะ + ง  =   ………………….     

5.ร + - ะ + ก  =   ………………….     

6.ก + - ะ + บ =   ………………….     

7.ผ + - ะ + ด  =   ………………….     

8.ต + - ะ + บ  =   ………………….     

9.สล + - ะ + บ  =   ………………….     

10.คร + - ะ + บ  =   ………………….     

11.ล + เ-ะ       =   …………………     

12.ก + เ-ะ       =   …………………     

13.ป + เ-ะ + น  =   ………………….     

14.ป + เ-ะ + ด  =   ………………….     

15.ร + เ-ะ + ว  =   ………………….     
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ขอคําถาม 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

16.ล + เ-ะ + บ  =   ………………….     

17.ย + เ-ะ + น  =   ………………….     

18.อ + เ-ะ + น  =   …………………     

19.กล + เ-ะ + ด  =   ………………….     

20.มล + เ-ะ + ด  =   ………………….     

21.ล + แ-ะ                       =   ………………….     

22.ก + แ-ะ                       =   ………………….     

23.ข + แ-ะ + ง  =   ………………….     

24.ม + แ-ะ + ค  =   ………………….     

25.จ + แ-ะ + ค  =   ………………….     

26.พ + แ-ะ + ค  =   ………………….     

27.ร + แ-ะ + ค  =   ………………….     

28.ซ + แ-ะ + ก  =   ………………….     

29.ปล + แ-ะ + น  =   ………………….     

30.กร + แ-ะ + น  =   ………………….     

31.ต + โ-ะ                       =   ………………….     

32.ก + โ-ะ                       =   ………………….     

33.ร + โ-ะ + ก  =   ………………….     

34.ซ + โ-ะ + น  =   ………………….     

35.ร + โ-ะ + ถ  =   ………………….     

36.จ + โ-ะ + ง  =   ………………….     

37.ท + โ-ะ + น  =   ………………….     

38.พ + โ-ะ + บ  =   ………………….     

39.กล + โ-ะ + บ  =   ………………….     

40.ปล + โ-ะ + ด  =   ………………….     

41.บ + -  ัว                         =   …………………. 
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ขอคําถาม 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

42.กล + -  ัว                         =   ………………….     

43.ร + -  ัว + บ  =   ………………….     

44.ล + -  ัว + ด  =   ………………….     

45.พ + -  ัว + ก  =   ………………….     

46.ป + -  ัว + ด  =   ………………….     

47.ส + -  ัว + ด  =   ………………….     

48.ส + -  ัว + น  =   ………………….     

49.บ + -  ัว + ม =   ………………….     

50.ท + -  ัว + น  =   ………………….     

51.จ + - อ               =   ………………....     

52.ก + - อ               =   …………………     

53.น + - อ + ก  =   ………………….     

54.ป + - อ + ด  =   ………………….     

55.ท + - อ + น  =   ………………….     

56.ข + - อ + ง  =   ………………….     

57.ช + - อ + บ  =   ………………….     

58.พ + - อ + ร  =   ………………….     

59.ก + - อ + ร  =   ………………….     

60.น + - อ + ร  =   ………………….     

61.ร + เ-อ                        =   ………………….     

62.ธ + เ-อ                        =   ………………….     

63.ป + เ-อ + ด  =   ………………….     

64.ก + เ-อ + น  =   ………………….     

65.ง + เ-อ + น  =   ………………….     

66.ต + เ-อ + ย  =   ………………….     

67.ข + เ-อ + ย  =   …………………. 
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ขอคําถาม 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

68.ล + เ-อ + ย  =   ………………….     

69.ก + เ-อ + ว  =   ………………….     

70.ท + เ-อ + ญ  =   …………………     
 

ตอนที่ 2  จงบอกสระจากคําที่กําหนดให 
 

71.กะ               =   …………………. 

    

72.หัก              =   ………………….     

73.ทัน             =   ………………….     

74.ปด              =   ………………….     

75.วัด               =   ………………….     

76.ปรับ            =   ………………….     

77.กลับ            =   ………………….     

78.เตะ              =   ………………….     

79.เห็น             =   ………………….     

80.เก็บ            =   ………………….     

81.เจ็ด             =   ………………….     

82.เด็ด             =   ………………….     

83.เห็บ            =   ………………….     

84.เคล็ด          =   ………………….     

85.แพะ           =   ………………….     

86.แวะ               =   ………………….     

87.แปะ              =   ………………….     

88.แม็ค              =   ………………….     

89.แจ็ค              =   ………………….     

90.แข็ง               =   ………………….     

91.แกร็น            =   ………………….     

92.โปะ              =   ………………….     
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ขอคําถาม 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

93.กด                =   ………………….     

94.ลง                 =   ………………….     

95.อด                =   ………………….     

96.จม                =   ………………….     

97.พรม              =   ………………….     

98.กลม              =   ………………….     

99.ตัว                =   ………………….     

100.ขวด              =   ………………….     

101.ทวง              =   ………………….     

102.ควร              =   ………………….     

103.รวม              =   ………………….     

104.สวย              =   ………………….     

105.กลวง            =   ………………….     

106.ขอ                =   ………………….     

107.กอด             =   ………………….     

108.มอง              =   ………………….     

109.อร                =   ………………….     

110.ศร                =   ………………….     

111.วร                =   ………………….     

112.จร                =   ………………….     

113.เจอ               =   ………………….     

114.เทอม            =   ………………….     

115.เกิด               =   ………………….     

116.เติม               =   ………………….     

117.เจิม               =   ………………….     

118.เสย               =   …………………. 
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ขอคําถาม 

ความคิดเห็น 

ของผูเชี่ยวชาญ ขอเสนอแนะ 

+1 0 -1 

119.เนย               =   ………………….     

120.เกย                =   ………………….     

 

 

ลงชื่อ................................................................ผูประเมิน 

                                            (...................................................................) 
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ภาคผนวก จ 

ผลการประเมินดชันีความสอดคลอง (IOC) 
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ตาราง ผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ เร่ือง  สระแปลงราง สระหายตัว  

 

ขอท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 

 

คา IOC ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

9 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

11 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

12 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

13 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

14 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

15 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

16 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

17 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

18 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

19 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

20 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

21 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

22 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

23 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

24 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
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ขอท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 

 

คา IOC ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

25 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

26 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

27 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

28 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

29 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

30 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

31 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

32 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

33 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

34 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

35 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

36 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

37 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

38 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

39 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

40 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

41 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

42 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

43 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

44 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

45 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

46 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

47 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

48 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

49 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

50 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ขอท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 

 

คา IOC ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

51 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

52 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

53 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

54 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

55 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

56 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

57 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

58 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

59 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

60 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

61 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

62 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

63 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

64 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

65 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

66 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

67 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

68 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

69 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

70 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

71 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

72 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

73 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

74 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

75 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

76 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ขอท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 

 

คา IOC ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

77 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

78 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

79 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

80 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

81 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

82 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

83 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

84 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

85 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

86 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

87 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

88 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

89 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

90 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

91 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

92 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

93 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

94 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

95 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

96 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

97 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

98 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

99 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

100 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

101 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

102 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ขอท่ี 

ผลการตรวจสอบของผูเชี่ยวชาญ  

ผลรวมของคะแนน 

 

คา IOC ผลการพิจารณา 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

103 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

104 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

105 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

106 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

107 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

108 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

109 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

110 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

111 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

112 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

113 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

114 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

115 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

116 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

117 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

118 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

119 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

120 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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ภาคผนวก ฉ 

การแปลผลคุณภาพของขอสอบ 
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ตารางแสดงการหาคาความยากงาย ( p ) และคาอํานาจจําแนก ( r ) ของแบบทดสอบวัด 

      ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองสระแปลงราง  สระหายตัว  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 2  

      โรงเรียนคชเผือกอนุสรณจํานวน  30 คน 

 

ขอท่ี 

จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูก 

คา P คา R ผลการพิจารณา กลุมสูง 

(N= 10) 

กลุมตํ่า 

(N= 10) 

1 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

2 10 7 0.85 0.30 คัดออก 

3 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

4 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

5 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

6 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

7 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

8 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

9 9 3 0.60 0.60 คัดเลือกไว 

10 9 4 0.65 0.50 คัดเลือกไว 

11 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

12 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

13 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

14 9 6 0.75 0.30 คัดเลือกไว 

15 9 6 0.75 0.30 คัดเลือกไว 

16 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

17 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

18 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

19 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

20 9 4 0.65 0.50 คัดเลือกไว 

21 10 8 0.90 0.20 คัดออก 
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ขอท่ี 

จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูก 

คา P คา R ผลการพิจารณา กลุมสูง 

(N= 10) 

กลุมตํ่า 

(N= 10) 

22 10 8 0.90 0.20 คัดออก 

23 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

24 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

25 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

26 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

27 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

28 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

29 9 3 0.60 0.60 คัดเลือกไว 

30 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

31 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

32 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

33 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

34 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

35 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

36 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

37 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

38 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

39 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

40 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

41 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

42 9 6 0.75 0.30 คัดเลือกไว 

43 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

44 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

45 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

46 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 
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ขอท่ี 

จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูก 

คา P คา R ผลการพิจารณา กลุมสูง 

(N= 10) 

กลุมตํ่า 

(N= 10) 

47 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

48 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

49 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

50 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

51 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

52 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

53 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

54 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

55 10 5 0.75 0.50 คัดเลือกไว 

56 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

57 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

58 10 3 0.65 0.70 คัดเลือกไว 

59 9 3 0.60 0.60 คัดเลือกไว 

60 9 2 0.55 0.70 คัดเลือกไว 

61 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

62 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

63 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

64 10 3 0.65 0.70 คัดเลือกไว 

65 10 4 0.70 0.60 คัดเลือกไว 

66 7 3 0.50 0.40 คัดเลือกไว 

67 6 4 0.50 0.20 คัดเลือกไว 

68 7 5 0.60 0.20 คัดเลือกไว 

69 8 2 0.50 0.60 คัดเลือกไว 

70 8 2 0.50 0.60 คัดเลือกไว 

71 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 
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ขอท่ี 

จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูก 

คา P คา R ผลการพิจารณา กลุมสูง 

(N= 10) 

กลุมตํ่า 

(N= 10) 

72 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

73 9 6 0.75 0.30 คัดเลือกไว 

74 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

75 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

76 8 4 0.60 0.40 คัดเลือกไว 

77 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

78 8 6 0.70 0.20 คัดเลือกไว 

79 8 4 0.60 0.40 คัดเลือกไว 

80 8 5 0.65 0.30 คัดเลือกไว 

81 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

82 7 4 0.55 0.30 คัดเลือกไว 

83 7 4 0.55 0.30 คัดเลือกไว 

84 5 3 0.40 0.20 คัดเลือกไว 

85 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

86 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

87 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

88 8 5 0.65 0.30 คัดเลือกไว 

89 8 5 0.65 0.30 คัดเลือกไว 

90 7 5 0.60 0.20 คัดเลือกไว 

91 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

92 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

93 8 4 0.60 0.40 คัดเลือกไว 

94 8 4 0.60 0.40 คัดเลือกไว 

95 8 4 0.60 0.40 คัดเลือกไว 

96 7 4 0.55 0.30 คัดเลือกไว 
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ขอท่ี 

จํานวนนักเรียนท่ีตอบถูก 

คา P คา R ผลการพิจารณา กลุมสูง 

(N= 10) 

กลุมตํ่า 

(N= 10) 

97 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

98 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

99 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

100 7 4 0.55 0.30 คัดเลือกไว 

101 7 5 0.60 0.20 คัดเลือกไว 

102 7 5 0.60 0.20 คัดเลือกไว 

103 7 5 0.60 0.20 คัดเลือกไว 

104 7 6 0.65 0.10 คัดออก 

105 5 5 0.50 0.00 คัดออก 

106 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

107 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

108 9 5 0.70 0.40 คัดเลือกไว 

109 7 3 0.50 0.40 คัดเลือกไว 

110 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

111 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

112 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

113 10 6 0.80 0.40 คัดเลือกไว 

114 9 6 0.75 0.30 คัดเลือกไว 

115 6 4 0.50 0.20 คัดเลือกไว 

116 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

117 6 2 0.40 0.40 คัดเลือกไว 

118 5 2 0.35 0.30 คัดเลือกไว 

119 6 3 0.45 0.30 คัดเลือกไว 

120 5 3 0.40 0.20 คัดเลือกไว 
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ภาคผนวก ช 

ผลการหาประสิทธิภาพของวีดิทศันนทิานการตูน 
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ตารางแสดงคาแนวโนมประสิทธิภาพของนิทานวีดิทัศน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  

      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 จากการทํา 

      แบบฝกหัดระหวางเรียน 

 

คนท่ี แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 1 

สระ -ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 2 

สระ เ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 3 

สระ แ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 4 

สระ โ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 5 

สระ – ัว 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 6 

สระ -อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 7 

สระ เ-อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

7 

8 

9 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

7 

7 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

6 

7 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

6 

7 

9 

9 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

8 

9 

10 

6 

6 

8 

9 

8 

10 

9 

8 

9 

10 

6 

6 

7 

8 

8 

คะแนน

รวม 
92 89 87 89 84 83 81 

E1 92.00 89.00 87.00 89.00 84.00 83.00 81.00 
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ตารางแสดงคาแนวโนมประสิทธิภาพของนิทานวีดิทัศน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว  

      กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 จากการทํา 

      แบบทดสอบหลังเรียน 

 

คนท่ี แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 1 

สระ -ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 2 

สระ เ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 3 

สระ แ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 4 

สระ โ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 5 

สระ – ัว 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 6 

สระ -อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 7 

สระ เ-อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

8 

7 

7 

9 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

7 

6 

7 

8 

10 

10 

9 

9 

10 

9 

9 

8 

8 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

8 

7 

8 

8 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

8 

7 

7 

7 

10 

10 

9 

9 

10 

9 

7 

6 

7 

7 

คะแนน

รวม 
94 90 87 91 89 88 84 

E2 94.00 90.00 87.00 91.00 89.00 88.00 84.00 
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ตารางแสดงคาประสิทธิภาพของนิทานวีดิทัศน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว กลุมสาระ 

      การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 จากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 
 

คนท่ี แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 1 

สระ -ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 2 

สระ เ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 3 

สระ แ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 4 

สระ โ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 5 

สระ – ัว 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 6 

สระ -อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 7 

สระ เ-อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

8 

7 

7 

9 

10 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

8 

8 

9 

10 

10 

9 

8 

7 

8 

9 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

8 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

7 

6 

7 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

9 

9 

9 

9  

9 

10 

10 

10 

8 

8 

6 

7 

9 

9 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

8 

7 

6 

6 

7 

8 

8 

9 

10 

8 

9 

10 

9 

9 

9 

9 

8 

10 

10 

9 

8 

8 

6 

6 

8 

9 

8 

10 

9 

8 

9 

10 

9 

9 

9 

10 

9 

10 

10 

9 

8 

7 

6 

6 

7 

8 

8 

คะแนนรวม 187 183 184 180 177 172 171 

E1 93.50 91.50 92.00 90.00 88.50 86.00 85.50 
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ตาราง แสดงคาประสิทธิภาพของนิทานวีดิทัศน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว กลุมสาระ 

      การเรียนรูภาษาไทย  สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปท่ี 1 จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน 
 

คนท่ี แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 1 

สระ -ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 2 

สระ เ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 3 

สระ แ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 4 

สระ โ-ะ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 5 

สระ – ัว 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 6 

สระ -อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

แบบฝกหัด 

ชุดท่ี 7 

สระ เ-อ 

คะแนน

เต็ม 

(10) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

8 

8 

8 

10 

10 

8 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

10 

10 

9 

8 

7 

7 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

6 

7 

8 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

9 

8 

8 

9 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

10 

9 

8 

7 

8 

8 

9 

9 

10 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

10 

9 

8 

10 

10 

9 

10 

9 

7 

7 

7 

9 

9 

10 

10 

10 

10 

10 

9 

9 

10 

10 

9 

10 

10 

9 

9 

7 

6 

7 

7 

8 

9 
คะแนนรวม 191 188 186 188 186 182 179 

E2 95.50 94.00 93.00 94.00 93.00 91.00 89.50 
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ภาคผนวก ซ 

ตัวอยางแบบฝกหัด เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 
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แบบฝกหัด เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  

ชุด ๑  สระ –ะ 

 

ตอนท่ี ๑  จงเขียนคําท่ีประสมดวย สระ –ะ  ท้ังท่ีมีตัวสะกดและไมมี

ตัวสะกด 

๑. ก + - ะ   = …………………….  

๒. ห + - ะ + ก = …………………….  

๓. ท + - ะ + น = ……………………. 

๔. ป + - ะ + ด = ……………………. 

๕. กล + - ะ + บ = ……………………. 

 

ตอนท่ี ๒  จงเลือกคําท่ีประสมดวยสระ –ะ  เขียนลงในชองวางใหถูกตอง 

ทัก  วัง  เตะ  แกะ  ตัว  กับ 

  เดิน  ปรับ  จะ  เห็น 
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ภาคผนวก ฌ 

ตัวอยางแบบทดสอบ เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 
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แบบทดสอบ  เร่ืองสระแปลงราง สระหายตัว  
 

ตอนท่ี ๑  จงเขียนประสมคําท่ีกําหนดให ท้ังท่ีมีตัวสะกดและไมมีตัวสะกด 

๑.     จ + - ะ   = …………………….  

๒.        ท + - ะ + ก = …………………….  

๓.        ว + - ะ + ง = ……………………. 

๔.        ก + - ะ + บ = ……………………. 

๕.        ปร + - ะ + บ = ……………………. 

๖.         ล + เ-ะ   = …………………….  

๗.         ป + เ-ะ + น = …………………….  

๘.         ร + เ-ะ + ว = ……………………. 

๙.         ล + เ-ะ + บ = ……………………. 

๑๐. มล + เ-ะ + ด = …………………….  

๑๑. ล + แ-ะ   = …………………….  

๑๒. คร + แ-ะ   = ……………………. 

๑๓. กร + แ-ะ + น = ……………………. 

๑๔. พ + แ-ะ + ค = ……………………. 

๑๕. ข + แ-ะ + ง = …………………….  

๑๖. ก + โ-ะ   = …………………….  

๑๗. ร + โ-ะ + ก = ……………………. 
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๑๘. ซ + โ-ะ + น = ……………………. 

๑๙. จ + โ-ะ + ง = ……………………. 

๒๐. พ + โ-ะ + บ = ……………………. 

๒๑. บ + -  ัว   = …………………….  

๒๒. ร + -  ัว + บ = ……………………. 

๒๓. ป + -  ัว + ด = ……………………. 

๒๔. พ + -  ัว + ก = ……………………. 

๒๕. ส + -  ัว + น = …………………….  

๒๖. จ + - อ   = …………………….  

๒๗. น + - อ + ก = ……………………. 

๒๘. ข + - อ + ง = ……………………. 

๒๙. ช + - อ + บ = ……………………. 

๓๐. พ + - อ + ร = ……………………. 

๓๑. ธ + เ-อ   = …………………….  

๓๒. ป + เ-อ + ด = ……………………. 

๓๓. ก + เ-อ + น = ……………………. 

๓๔. ล + เ-อ + ย = ……………………. 

๓๕. ท + เ-อ + ญ = ……………………. 
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ตอนท่ี ๒  จงเลือกคําท่ีประสมดวยสระตามท่ีกําหนดใหเขียนลงในชองวาง

ใหถูกตอง 

กะ  เก็บ  โตะ  ทวง  ขอ  เตะ 

 ศร  หัก  เจ็ด  ตัว  แพะ  แข็ง 

 อร  เนย  ควร  ทัน  กด  มอง 

 อด  เติม  เคล็ด  ขวด  ปด  แกร็น

 แม็ค  กลับ  กอด  ลง  แจ็ค  เห็น

 เจอ  เกิด  จม  เทอม  รวม 

 

สระ -ะ สระ เ-ะ สระ แ-ะ สระ โ-ะ สระ - ัว สระ -อ สระ เ-อ 
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ภาคผนวก ญ 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 
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แผนการจัดการเรียนรู 

โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ     สํานักงานเขตประเวศ     กรุงเทพมหานคร 

กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย   ชัน้ประถมศึกษาปที่ ๑   ภาคเรียนที่ ๒  ปการศึกษา ๒๕๕๕ 

หนวยการเรียนรูที่ ๑๖  สระแปลงราง สระหายตัว   เร่ือง สระ -ะ  

สัปดาหที…่…............ วันที่...........เดือน............................พ.ศ...............    เวลา  ๑  ชั่วโมง 

 

มาตรฐานการเรียนรู 

มาตรฐาน ท ๑.๑ ใชกระบวนการอานสรางความรูและความคิดเพ่ือนําไปใชตัดสินใจแกปญหา

ในการดําเนินชีวิต  และมีนิสัยรักการอาน 

มาตรฐาน ท ๒.๑ ใชกระบวนการเขียนเขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอความ และเขียน

เร่ืองราวในรูปแบบตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมี

ประสิทธิภาพ 

มาตรฐาน ท ๔.๑   เขาใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย  การเปล่ียนแปลงของภาษา

และพลังของภาษา  ภูมิปญญาทางภาษา  และรักษาภาษาไทยไวเปนสมบัติของชาติ      

 

ตัวชี้วัด 

 มฐ.ท ๑.๑ ป.๑/๒  บอกความหมายของคําและขอความท่ีอาน 

 มฐ.ท ๒.๑ ป.๑/๒  เขียนส่ือสารดวยคําและประโยคงาย ๆ 

มฐ.ท ๔.๑ ป.๑/๒  เขียนสะกดคําและบอกความหมายของคํา 

 

จุดประสงคการเรียนรู 

๑.  เขาใจความหมายของคําท่ีประสมดวยสระ - ะ  (K) 

๒. ประสมคําสระ - ะ ท่ีมีความหมาย  (P) 

๓. เขียนคําท่ีประสมดวยสระ - ะ  (P) 

๔. กระตือรือรนในการเรียนรู  (A) 

 

สาระสําคัญ 

สระ – ะ เปนสระเสียงส้ัน เขียนไวขางหลังพยัญชนะตน เมื่อมีตัวสะกดสระ - ะ จะแปลงราง

เปน -  ั เขียนไวขางบนพยัญชนะตน 
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สาระการเรียนรู 

๑. ความรู 

         การประสมคําสระ – ะ 

๒. ทักษะ/กระบวนการ/กระบวนการคิด 

         การสังเคราะห   การปฏิบัติ/การสาธิต  การสรุปความรู 

๓. คุณลักษณะอันพงึประสงค 

         ซือ่สัตยสุจริต   มีวินัย   ใฝเรียนรู   มุงมั่นในการทํางาน   รักความเปนไทย 

 

กิจกรรมการเรียนรู 

๑. ใหนักเรียนสํารวจชื่อของตนเองวามีคําท่ีออกเสียงสระ  -ะ หรือไม ถามีใหบอกชื่อน้ันกับครู  

๒. ใหนักเรียนชวยกันแจกลูกชื่อของเพ่ือน แลวสังเกตความแตกตางระหวางคําท่ีสระ -ะ มีตัวสะกดกับ

ไมมีตัวสะกด  

๓. ใหนักเรียนดูวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี ๑ สระ -ะ เพ่ือศึกษาวิธีการ

เขียนและการอานคําสระ -ะ  โดยใหสังเกตคําสระ -ะ ในนิทาน ท้ังท่ีมีตัวสะกดและไมมีตัวสะกดวา

แตกตางกันอยางไร พรอมทําแบบฝกหัดในวีดิทัศน 

๔. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังจากดูวีดิทัศนนิทานการตูนเร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี ๑ 

สระ -ะ 

๕. ใหนักเรียนอานออกเสียงคําท้ังหมดอีกคร้ัง แลวชวยกันอธิบายความหมายของคํา 

๖. ใหนักเรียนและครูรวมกันสรุปความรู  คําสระ -ะ  

 

สื่อการเรียนรู 

วีดิทัศนนิทานการตูนเร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว เร่ืองท่ี ๑ สระ -ะ 

 

การวัดและประเมินผลการเรียนรู 

๑. วิธีการวัดและประเมินผล 

     ๑.๑  สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขารวมกิจกรรม 

     ๑.๒  ตรวจแบบทดสอบ 

๒. เคร่ืองมือ 

     ๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

     ๒.๒ แบบทดสอบ 
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๓. เกณฑการประเมิน 

การประเมินพฤติกรรมการเขารวมกิจกรรม 

ผานต้ังแต ๒ รายการ     ถือวา    ผาน 

ผาน ๑ รายการ            ถือวา    ไมผาน 

 การประเมินการทําแบบทดสอบ 

  ทําถูกต้ังแต ๙ ขอ       ถือวา    ผาน 

 

บันทึกหลงัการจัดกิจกรรม 

๑.  ผลการจัดกิจกรรม

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

๒.  ปญหา/อุปสรรค

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

๓.  ขอเสนอแนะ/แนวทางแกไข

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................  

 

                                                                         ลงชือ่........................................................ผูสอน    

                                                                        ( นางสาวบุศรา    คํามูลนา )   

                                                                         ครู คศ.๑ 
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ขอเสนอแนะของผูบริหาร 

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................... 

 

         ลงชื่อ................................................          

                 ( นางสาวกมลทิพย   ปานรอด ) 

     ผูอํานวยการโรงเรียนคชเผือกอนุสรณ 
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ภาคผนวก ฎ 

ตัวอยางภาพสื่อวีดทิัศนนทิานการตูน  เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 
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นําเขาสูวีดิทัศนนิทานการตูน เร่ือง สระแปลงราง สระหายตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนะนําสระแปลงราง สระหายตัว 
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นิทานการตูน สระแปลงราง สระหายตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คนหาคําจากนิทานการตูน สระแปลงราง  สระหายตัว 
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คําถามจากนิทานการตูน สระแปลงราง  สระหายตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพลงนิทานการตูน สระแปลงราง  สระหายตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 
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ประวัติยอผูทําสารนิพนธ 

 

ชื่อ  ชือ่สกุล    นางสาวบุศรา   คํามูลนา 

วันเดือนปเกิด    3   ตุลาคม  2524 

สถานท่ีเกิด    โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ  กรุงเทพมหานคร 

สถานท่ีอยูปจจุบัน   61/197  หมู 4  ตําบลบางเมืองใหม  อําเภอเมือง 

      จังหวัดสมุทรปราการ  10270 

ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน  ครู  คศ. 1 

สถานท่ีทํางานปจจุบัน   โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ  แขวงดอกไม 

     เขตประเวศ  กรุงเทพมหานคร 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ.2542   มัธยมศึกษาตอนปลาย 

     จาก โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  อําเภอเมอืง 

     จังหวัดสมุทรปราการ 

 พ.ศ.2547   ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิทยาการจัดการ  นิเทศศาสตร 

     จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

 พ.ศ.2551   ศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาภาษาไทย 

     จาก มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

 พ.ศ.2556   การศึกษามหาบัณฑิต  (กศ.ม.) 

     สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

     จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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