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 ผลการวิจัยพบวา การใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข ชวยใหนักเรียนมี
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The purpose of this study was to compare the students’ learning achievement before 

and after using video on “hen production management” for the Prathomsuksa 4-6 students at 

Watploykajangsri School in Nakornnayok. 

 The population used in this research were 30 of the Prathomsuksa 4-6 students at 

Watploykajangsri School in Nakornnayok. The instruments used in this study were a video on 

“hen production management”, a quality evalution form of video instruction approved by 

content and educational technology experts, and learning achievement test. The data was 

analyzed to determine statistical values by using mean, Standard Deviation, IOC, and 

dependent sample t-test. 

 The results revealed that students’ learning achievement before and after using 

video was found highly significant difference at the level of 0.01, that is, the gained scores of 

posttest was higher than the pretest scores. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 

ภูมิหลัง 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกลาฯ ใหดําเนินโครงการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ทรงมุงเนนใหเด็กและเยาวชนเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยใช

การศึกษาเปนหลักในการพัฒนา ดังนั้นการพัฒนาเด็กและเยาวชนตามแนวพระราชดําริ จึงเปนการ

เสริมสรางศักยภาพของเด็กและเยาวชนอยางสมดุลทั้งดานพุทธิศึกษา ดานจริยศึกษา ดานหัตถศึกษา 

และดานพลศึกษา  

ปจจุบัน โครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ดําเนินการมาถึงแผนพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี 

ดําเนินการมาถึง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2550 – 2559) โดยวัตถุประสงคที่ 4 ดานการเสริมสรางศักยภาพของ

เด็กและเยาวชนทางการอาชีพ มีเปาหมาย ดังนี้ (สํานักงานโครงการสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ  

สยามบรมราชกุมารี. 2551: 17) 

1.  ใหเด็กและเยาวชนทุกคนมีความรูและทักษะพื้นฐานทางการเกษตรที่ยั่งยืนในการผลิต
อาหารสัตว เพื่อการบริโภค และทางดานอาชีพที่จําเปนในการดํารงชีวิต  

2.  เด็กและเยาวชนทุกคนมีลักษณะที่พึงประสงคตามหลักการและอุดมการณสหกรณ 
โดยมีกรอบการดําเนินงานที่เกี่ยวของ คือ จัดกระบวนการเรียนรู เพื่อพัฒนาองคความรู ทักษะ และ 

เจตคติในการทําเกษตรยั่งยืนของเด็กและเยาวชน ผลผลิตที่ไดสามารถนํามาใชเปนวัตถุดิบในการ

ประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียน และสงเสริมการขยายผลสูครัวเรือนในพื้นที่ที่มีความพรอม และ

เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการการผลิต และการจัดการผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาองค

ความรูทักษะ  

 ในการนี้กรมปศุสัตวรวมสนองงานพระราชดําริในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดารตามพระราชดําริ ตั้งแตป 2538 เพื่อชวยลดปญหาการขาดสารอาหารโปรตีน เสริมสราง

ความรู และพัฒนาทักษะ เนนใหเกิดความตอเนื่อง ยั่งยืนและพึ่งตนเองได นอกเหนือจากอาชีพ

การเกษตรแลว สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ยังทรงเนนถึงการปลูกฝงใหเด็ก

และเยาวชนสามารถชวยเหลือตนเองได รวมทั้งชวยเหลือซึ่งกันและกัน รูจักการเสียสละ โดยใช

หลักการสหกรณ พรอมทั้งการฝกการทํางานรวมกันอยางมีระบบ และแบบแผน การจดบันทึก การ

จัดทําบัญชี เพื่อใหเกิดความโปรงใสตรวจสอบได 
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นอกกรมปศุสัตวยังไดดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงไกไขในโรงเรียนโครงการตามพระราชดําริ โดยมี

บทบาทหนาที่ในการสงเสริมการเลี้ยงไกไขในโรงเรียน ฝกอบรมครู และนักเรียน ใหมีความรูพื้นฐาน

ดานการเลี้ยงไกไข การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข  เพื่อใหสามารถนําความรูไปใชในการดําเนิน

กิจกรรมการเลี้ยงไกไขใหประสบผลสําเร็จ ผลการดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงไกไขในโรงเรียนตาม

โครงการที่ผานมายังไมประสบปญหา เนื่องจากครูผูสอนไมไดสําเร็จการศึกษาทางดานการเกษตร  

อีกทั้งเจาหนาของกรมปศุสัตวมีจํานวนไมเพียงพอในการเขาไปใหความรูในโรงเรียนไดอยางตอเนื่อง

ตลอดทั้งป ทําใหนักเรียนที่ไดเขารวมกิจกรรม ขาดความรูความเขาใจในการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไก

ไข ซึ่งมีข้ันตอนและรายละเอียดในการปฏิบัติที่ตองศึกษาใหเขาใจอยางชัดเจน เพื่อใหการดําเนิน

กิจกรรมการเลี้ยงไกไขประสบผลสําเร็จ และเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชน

ในถิ่นทุรกันดารตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดังนั้นวิธีการหนึ่ง

ที่สามารถนํามาชวยแกไขปญหาดังกลาวไดคือ การใชส่ือวีดิทัศนมาชวยเปนเครื่องมือในการถายทอด

ความรู เพื่อใหการดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงไกไขเกิดกระบวนการเรียนรูอยางเปนรูปธรรม และตอเนื่อง

ชวยใหผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจมากยิ่งขึ้น วีดิทัศนเปนสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่งที่ใหคุณคา

กับการเรียนการสอน และการฝกอบรม เพราะสามารถทําใหผูเรียนไดรับชมทั้งภาพและเสียงไปพรอมๆ 

กัน อีกทั้งยังนําเสนอเนื้อหาดวยสีสัน ตัวอักษภาพประกอบ เทคนิคการถายทํา และการตัดตอที่ชวย

ดึงดูดความสนใจไดดีเปนพิเศษ จึงชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในบทเรียนตางๆ ไดงายและรวดเร็ว ทั้ง

ยังชวยใหครูดําเนินการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพเทาเทียมกันในมาตรฐานเดียวกัน ทําใหการสอน

บรรลุจุดมุงหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 ดวยเหตุผลและความสําคัญดังกลาวขางตนผูวิจัยจึงสนใจที่พัฒนาสื่อวีดิทศน และผลการใช

ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข เพื่อศึกษาวาการใชส่ือวีดิทัศนจะชวยใหนักเรียนมี

ความรูความเขาใจ และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในเรื่องดังกลาวสูงขึ้นหรือไม อีกทั้งชวยลดภาระ

ครูผูสอน และเจาหนาที่กรมปศุสัตว ในการใหความรูในเร่ืองเดิมซ้ําๆ เพราะวีดิทัศนสามารถชวยให

ผูเรียนไดเห็นขั้นตอนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไขไดพรอมกันทั้งหองอยางชัดเจนทั้งภาพและเสียง 

มีตัวอักษรประกอบ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้น และเปนสื่อที่มีราคาถูกสามารถนําไป

ถายทอดความรูแกโรงเรียนตางๆ ได แมในถิ่นทุรกันดาร 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการ

เลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก 
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ความสําคัญของการวิจัย 
 ไดส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 - 6 

โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ที่มีคุณภาพ เพื่อใช

ประกอบการดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงไกไข ที่จะชวยใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ

ผลผลิตการเลี้ยงไกไข นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยลดภาระใหแกเจาหนาที่กรมปศุสัตว และครูผูสอน ในการดําเนินกิจกรรมการ

เลี้ยงไกไขใหประสบผลสําเร็จ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรกลุมเปาหมาย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ปการศึกษา 2555 ทั้งหมดของโรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี 

ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 30 คน 

 
2.  เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  
เนื้อหาที่ใชในการสรางสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข โดยผูวิจัยแบงเนื้อหา

เปนหัวขอ ดังนี้  

1. ความสําคัญและกระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไขไก 
2. การตลาด 

3. แบบบันทึกผลผลิตการเลี้ยงไกไข 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
สื่อวีดิทัศน เรื่อง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข หมายถึง ส่ือการสอนที่มีการนําเสนอ

ข้ันตอนตางๆ ของการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข ที่ประกอบดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร 

เสียง โดยนําเสนอเนื้อหา ทั้งภาพและเสียงตลอดรายการ และมีการแทรกภาพเหตุการณตางๆ ในการ

ดําเนินกิจกรรมจริง เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข เพื่อใหนักเรียนเขาใจ และเห็นภาพการ

ดําเนินการไดอยางชัดเจน และเปนรูปธรรม โดยบันทึกลงในแผน DVD 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนของผลการเรียน ดานความรู ความเขาใจ ของ

นักเรียนที่ไดรับหลังการเรียนการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน ซึ่งวัดไดจากการใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้น เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ที่ 4 - 6 
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ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ และความ

เชี่ยวชาญในเรื่องของการพัฒนาสื่อวีดิทัศน ซึ่งมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมี

ประสบการณในการทํางานดานการผลิตสื่อวีดิทัศนไมต่ํากวา 3-5 ป สําหรับตรวจสอบความถูกตอง 

และความเหมาะสมดานการผลิตสื่อวีดิทัศน รวมถึงใหคําปรึกษาและคําแนะนํากับผูวิจัย 

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา หมายถึง ผูที่มีความรู ความสามารถ และความเชี่ยวชาญในเรื่อง 

การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข และเขาใจในเนื้อหาอยางถองแท ซึ่งมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท

ข้ึนไป และมีประสบการณในการทํางานดานปศุสัตวไมต่ํากวา 3-5 ป สําหรับตรวจสอบความถูกตอง 

และความเหมาะสมดานเนื้อหาของสื่อวีดิทัศน รวมถึงใหคําปรึกษา และคําแนะนํากับผูวิจัย 

 

 



บทที่ 2 
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

1. เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจยัทางการศึกษา 

1.1 การวิจัยทางการศึกษา 

1.2 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

1.3 จุดมุงหมายของการวิจยัและพัฒนาการศึกษา 

1.4 ข้ันตอนของการวิจัยและพัฒนาการศกึษา 

1.5 งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับการวิจัยและพฒันาการศึกษา 

2. เอกสารที่เกี่ยวของกับการผลติรายการวีดทิศันการศึกษา 

2.1 ความหมาย 

2.2 ประโยชนของวีดิทัศน 
2.3 ประเภทและรูปแบบของรายการวีดทิัศนเพื่อการศึกษา 

2.4 การผลิตรายการวีดิทัศน 
2.5 การเขียนบทวดีิทัศน 

3. เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข 

4.   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับวีดิทัศน 
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1. เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการวิจัยทางการศึกษา 
1.1 การวิจัยทางการศกึษา (Educational Rearch) 

การวิจัยทางการศึกษา จัดอยูในประเภทของการวิจัยทางสังคมศาตร สามารถใชระเบียบ

วิธีการวิจัย ไดหลายวิธีดวยกัน เพื่อการดําเนินการวิจัยไดทั้งประเภทวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) 

และการวิจัยประยุกต (Applied Research) จึงสามารถกอใหเกิดประโยชนตางๆ ไดแก 

1.  ไดขอความรู ความเขาใจในปรากฎการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา เชน 

ผลการวิจัยทําใหทราบวา มนุษยแตละคนมีความถนัดในการเรียนวิชาการสาขาตางๆ แตกตางกันนั้น 

ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนแตกตางกันไปอยางไร 

2.  ชวยใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด การไดความรูความเขาใจตางๆ ในสวน

ที่เกี่ยวของกับการศึกษา ทําใหนักการศึกษาสามารถที่จะจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงสุดได 

3.  กอใหเกิดประดิษฐกรรม และนวัตกรรมใหมๆ ทางการศึกษา ผลของการวิจัยทาง

การศึกษาสวนหนึ่งกอใหเกิดแนวคิด วิธีการ เครื่องมือ ตลอดจน วิธีการใหมๆ ในการจัดการศึกษาใหดี

ขึ้น 

 

1.2 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา (Educational Research and Development : R&D) 

 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา(Educational Research and Development : R&D) 

เปนการวิจัยทางการศึกษาประเภทหนึ่ง ซึ่งมีนักวิชาการใหความหมายไวดังนี้ 

อํานาจ ชางเรียน (2532: 24 - 28) ที่ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาวา เปน

การวิจัยทางการศึกษามุงคนหาความรูใหม โดยการวิจัยพื้นฐานหรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แมวาการวิจัยประยุกตทางการศึกษาหลายโครงการ จะมีการพัฒนา

ผลผลิตทางการศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีสอนหรืออุปกรณการสอน ผูวิจัย

อาจพัฒนาสื่อหรือผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบ แตผลผลิตเหลานี้ ไดใชสําหรับ

การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย แตละครั้งเทานั้น ไมไดมีการนําไปสูการนําไปใชในโรงเรียนทั่วไป 

เกย (Gay. 1976: 8) ไดกลาวถึงการวิจัยและพัฒนาวา เปนการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับ

ใชภายในโรงเรียนซึ่งเปนผลิตภัณฑจากการวิจัยและพัฒนาซึ่งหมายรวมถึงวัสดุอุปกรณตางๆ ที่ใชใน

การฝกอบรมวัสดุอุปกรณ ที่ใชในการเรียนรู การกําหนดวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ส่ือการสอน และ

ระบบการจัดการ การวิจัยและพัฒนา ยังครอบคลุมถึงการกําหนดจุดประสงค ลักษณะของบุคคล

ระยะเวลา และผลิตภัณฑที่พัฒนาจากการวิจัยและพัฒนาจะเปนไปตามความตองการและขึ้นอยูกับ

รายละเอียดที่ตองการ 



7 

บอรก และกอลล (Borg; & Gall. 1989: 782) ไดใหความหมายของการวิจัยและพัฒนา

ทางการศึกษาไววา การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา เปนการพัฒนาการพัฒนาศึกษาโดยพื้นฐานการ

วิจัย เปนวิธีการที่สําคัญวิธีหนึ่งที่นิยมใชเพื่อพัฒนาการศึกษา โดยเนนหลักการเหตุผลเปนเปาหมาย

หลักในกระบวนการพัฒนา และดําเนินการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑทางการศึกษาหมายถึง

วัสดุครุภัณฑทางการศึกษาไดแก หนังสือแบบเรียน ฟลมสไลด เทปบันทึกเสียง เทปโทรทัศน

คอมพิวเตอร รวมทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร เปนตน 

 
1.3 จุดมุงหมายของการวจิัยและพัฒนาการศึกษา 

บอรก และกอลล (Borg; & Gall. 1989: 782) ไดกลาวถึงจุดมุงหมายของการวิจัยทาง

การศึกษาวา เปนการคนหาความรูใหม ๆ ซึ่งเกี่ยวกับพื้นฐาน (การวิจัยพื้นฐาน) หรือเกี่ยวกับการ

นําไปใชในการศึกษา (การวิจัยประยุกต) มิไดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ และถึงแมวาการวิจัยประยุกตจะมี

การผลิตสื่อหรือผลิตภัณฑข้ึนมา แตก็เพียงเพื่อใชในการทดสอบสมมติฐานของผูวิจัยเทานั้น จึง

คอนขางยากที่จะนําผลิตภัณฑเหลานั้นไปใชจริงในโรงเรียน หนทางที่จะชวยเชื่อมระหวางชองวางของ

การวิจัยกับการใชจริงในการศึกษา ก็คือ การวิจัยและพัฒนา ซึ่งจะใชส่ิงที่คนพบในการวิจัยพื้นฐาน

ฉะนั้นจึงกลาวไววาการวิจัยและพัฒนา เปนการรวมเอาการวิจัยพื้นฐาน การวิจัยประยุกต และการใช

จริงในโรงเรียนมาแปลงลงไปในผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ผลิตขึ้น 
                  การวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
                          การวิจัยและพัฒนาการศึกษาแตกตางจากการวิจัยทางการศึกษาใน 2 ประการ ดังนี้ 

1. เปาประสงค/จุดมุงหมาย (Goal) การวิจัยทางการศึกษามุงที่จะคนควาหา

ความรูใหมโดยการวิจัยพื้นฐาน หรือมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานโดยการวิจัยประยุกต แตการ

วิจัยและพัฒนาทางการศึกษามุงที่จะพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางการศึกษา เชน การ

วิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของวิธีการสอนหรืออุปกรณการสอน ผูวิจัยอาจจะพัฒนาสื่อหรือ

ผลิตภัณฑทางการศึกษาสําหรับการสอนแตละแบบ และผลิตภัณฑเหลานั้นใชไดสําหรับการ

สมมติฐานของการวิจัยในแตละครั้งเทานั้น ไมไดมีการพัฒนาเพื่อนําไปสูการใชโดยทั่วๆ ไป 

2. การนําไปใช (Utility) การวิจัยทางการศึกษามีชองวางที่เกิดขึ้นในระหวาง

ผลการวิจัยกับการนําผลการวิจัยไปใชไดจริง ผลการวิจัยจํานวนมากไมไดนําไปใช นักการศึกษาและ

นักวิจัยจึงหาทางลดชองวางดวยวิธีการที่เรียกวา “การวิจัยและพัฒนา” แตถึงกระนั้นก็ตามการวิจัยและ

พัฒนาการศึกษาก็ไมสามารถทดแทนการวิจัยทางการศึกษาไดเพียงแตสามารถเพิ่มประสิทธิภาพของ

การวิจัย ทางการศึกษาใหมีผลดีข้ึนตอการจัดการศึกษาเปนตัวเชื่อมเพื่อนําผลผลิตหรือผลิตภัณฑทาง

การศึกษาที่ไมสามารถนําไปใชประโยชนในสถานศึกษาไดจริง การใชยุทธวิธีการวิจัยและพัฒนาทาง
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การศึกษาเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑทางการศึกษาใหดีข้ึน จึงเปนผลโดยตรงจากการวิจัยทางการศึกษาไม

วาจะเปนการวิจัยในระดับการวิจัยพื้นฐานหรือการวิจัยประยุกตก็ตาม จะใหประโยชนไดมากยิ่งขึ้น 

 
1.4 ขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 

บอรก และกอลล (Borg; & Gall. 1989: 784 - 785) ไดกลาวถึงขั้นตอนสําคัญของการ

วิจัยและพัฒนา 10 ข้ันตอน ดังนี้ คือ 

1. กําหนดผลผลิตทางการศึกษาที่จะทําการพัฒนา (Product Selection) ข้ันนี้ตอง

กําหนดใหชัดเจนวา ผลผลิตทางการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนา คืออะไร โดยตองกําหนดวา 

1.1 ตรงกับความตองการที่จําเปนหรือไม 

1.2 ความกาวหนาในทางวิชาการมพีอเพียงที่จะพัฒนาผลผลิตที่กําหนดหรือไม 

1.3 บุคลากรที่มีอยูมีทักษะความรูและประสบการณ ที่จําเปนตอการวิจัยและ

พัฒนานั้นหรือไม 

1.4 ผลผลิตนั้นจะตองพัฒนาขึ้นในเวลาอันควรไดหรือไม 

2. รวบรวมขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ข้ันนี้เปนการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยการ

สังเกตภาคสนาม ซึ่งเกี่ยวของกับการใชผลผลิตทางการศึกษาที่กําหนด ถามีความจําเปนผูทําการวิจัย

อาจตองการทําการศึกษาวิจัยขนาดเล็ก เพื่อหาคําตอบ ซึ่งงานวิจัยและทฤษฎีที่มีอยูไมสามารถตอบได

กอนที่จะเริ่มทําการพัฒนาตอไป 

3. วางแผนวิจัยและพัฒนา ข้ันนี้ประกอบไปดวย 

3.1 กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลผลิต 

3.2 ประมาณคาใชจาย กําลังคน และระยะเวลาที่ตองใช เพื่อศึกษาหาความ

เปนไปได 

3.3 พิจารณาผลสืบเนื่องจากการผลิต 

4. พัฒนารูปแบบขั้นตอนของผลผลิต ข้ันนี้เปนการออกแบบและจัดผลผลิตการศึกษา

ที่วางแผนไว เชน ถาเปนโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรอบรมระยะสั้น ก็จะตองออกแบบหลักสูตร 

เตรียมวัสดุ หลักสูตร คูมือการฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และเครื่องมือในการประเมินผล 

5. ทดลอง หรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 1 ข้ันนี้เปนการนําผลผลิตที่ออกแบบและ

จัดเตรียมไวในขั้นที่ 4 ไปทดลองใชเพื่อทดสอบคุณภาพขั้นตนของผลผลิต ในโรงเรียนจํานวน 1-3 

โรงเรียน ใชกลุมตัวอยางขนาดเล็กประมาณ 6– 2 คน ทําการประเมินผลโดยการใชแบบสอบถาม การ

สังเกต และการสัมภาษณ แลวทําการรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 
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6. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 1 ข้ันนี้เปนการนําขอมูลและผลการทดลองใชจากครั้งที่ 4 

มาพิจารณาปรับปรุง 

7. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 2 ข้ันนี้เปนการนําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง

เพื่อทดสอบคุณภาพผลผลิตตามวัตถุประสงคกับโรงเรียน จํานวน 5-15 โรงเรียนใชกลุมตัวอยาง

ประมาณ 30-100 คน ทําการประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะ กอนเรียนและหลังเรียน (Pretest และ 

Posttest) นําผลที่ไดไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใชผลผลิตอาจมีกลุมควบคุมและกลุม

ทดลองถาจําเปน 

8. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 2 นําขอมูลและผลการทดลองจากขั้นที่ 7 มาพิจารณา

ปรับปรุง 

9. ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครั้งที่ 3 ข้ันนี้เปนการนําผลผลิตที่ปรับปรุงไปทดลอง 

เพื่อทดสอบคุณภาพการใชงานของผลผลิต โดยผูใชตามลําพังในโรงเรียน จํานวน 10-30 โรงเรียน ใช

กลุมตัวอยางประมาณ 40-200 คน ทําการประเมินผลโดยใชแบบสอบถาม การสังเกต และการ

สัมภาษณแลวรวบรวมขอมูลทําการวิเคราะห 

10. ปรับปรุงผลผลิตครั้งที่ 3 นําขอมูลจากการทดลองขั้นที่ 9 มาพิจารณาปรับปรุง

เพื่อผลิตและเผยแพรตอไป  

เมื่อดําเนินการเรียบรอยแลว ก็จะเสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนาผลผลิต

ในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพหรือตีพิมพในสิ่งพิมพเพื่อเผยแพรไปใชในโรงเรียนตางๆ 

หรือติดตอบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป  

โดยสรุปแลวการวิจัยและพัฒนาเปนรูปแบบการวิจัยที่จะทําใหการวิจัยการศึกษา ทั้งการวิจัย

พื้นฐาน และการวิจัยประยุกตไดนําไปใชในการปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการ

วิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลผลิตทางการศึกษาที่ใชในการจัดการศึกษา เพื่อใหสอดคลองกับการ

พัฒนาประเทศ และสังคม 

 
1.5 งานวิจัยที่เกี่ยวกับการวิจัยและพฒันาการศึกษา 

การวิจัยและพัฒนาสื่อ พบมากในปจจุบันจะเปนการวิจัยพัฒนาสื่อใหไดประสิทธิภาพเพื่อ

นําไปใชในการปรับปรุง หรือการพัฒนาการศึกษาใหไดแนวทางการศึกษาใหมๆ มีผูทํางานวิจัยและ

พัฒนาไวหลายทานดังนี้ 

รมณีย ใจสมุทร (2539: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาชุดการฝกอบรม 

เร่ืองการเตรียมตัวไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย โดยใชส่ือตางๆ ประกอบกันอยางเปนขั้นตอน 

คือ สไลดประกอบเสียง วีดิทัศน แผนพับ ผลการวิจัยพบวา การเรียนรูของแรงงานไทยหลังการใชชุดฝก
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อบรมเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งนี้เพราะชุดฝกอบรมประกอบดวยสื่อที่มี

หลากหลาย มีความชัดเจนของภาพที่ส่ือออกมา และสอดคลองกับเนื้อหา 

ศินีรัตน เดชาภรณ (2539: 40) ไดวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาชุดฝกอบรมสําหรับพนักงาน

ใหมของบริษัทเงินทุนหลักทรัพย เพื่อพัฒนาหาประสิทธิภาพของชุดฝกอบรม และเพื่อการแนะนํา

ระเบียบขอบังคับตางๆ ของหนวยงาน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหพนักงานมีทัศนคติที่ดีตอองคกร โดย

แบงชุดฝกอบรมออกเปน 4 ชุด พรอมทั้งเอกสารประกอบการฝกอบรม 1 ชุด ส่ือที่ใชประกอบดวย วีดิ

ทัศน คอมพิวเตอรกราฟฟก และเอกสาร เมื่อนําชุดฝกอบรมมาใชกับพนักงานใหม สวนใหญมี

ความเห็นวา คุณภาพของชุดฝกอบรมอยูในเกณฑดี ส่ือที่ใชมีความแปลกใหม รูปภาพและขอความมี

ความชัดเจนดี เมื่อพิจารณาถึงประสิทธิภาพของชุดฝกอบรมโดยรวม มีคาเปน 86.887.3 ซึ่งแสดงวา 

ชุดฝกอบรม มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

ไพโรจน วรกระมล (2539) ไดสรางและหาประสิทธิภาพของรายการวีดิทัศนการสอน เร่ือง

การผนึกภาพและการใชภาพทางการศึกษา มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวารายการ วีดิทัศนที่สรางขึ้นมามี

ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 90/90 และผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนจริงหรือไม โดยศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ซึ่งไดจากการสุมอยางงาย (Simple Random 

Sampling) จากนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 1 สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2538 ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเทคโนโลยีการศึกษา จํานวนทั้งหมด 160 คน

ผลการวิจัยปรากฎวา 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน และหลังเรียนของกลุมทดลองแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 แสดงวาการเรียนจากรายการวีดิทัศนการสอนเรื่องการผนึกภาพและ

การใชภาพทางการศึกษา ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นจริง 

2. รายการวีดิทัศนการสอน เร่ือง การผนึกภาพและการใชภาพทางการศึกษามี

ประสิทธิภาพ E1/E2 เปน 91.06/93.00 แสดงวารายการวีดิทัศนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดจริง 90/90 

อุทิศ ล้ิมสุวรรณ (2540: บทคัดยอ) ไดพัฒนารายการวีดิทัศนศึกษาดวยตนเองแบบ

อนุมานในการเรียนกลุมทักษะวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยหา

ประสิทธิภาพ และเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนปกติ ปรากฏวาไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

และ ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

สมศักดิ์ คลายสังข (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนศึกษาดวย

ตนเอง ชุดแสงเพื่อการถายภาพระดับปริญญาตรี ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 90/90
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ผลการวิจัยปรากฏวา ไดบทเรียนวีดิทัศนศึกษาดวยตนเอง ที่มีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดาน

เทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพเปน 93.08/93.04  

เสถียรไชยพัฒน นพเวช (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อพัฒนารายการวีดิทัศนศึกษา

ดวยตนเอง เร่ืองความรูและการดูแลสุขภาพทั่วไปสําหรับผูปวยเบาหวาน เพื่อใหมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ 85/85 ผลการวิจัยปรากฏวา รายการวีดิทัศนศึกษาดวยตนเอง เร่ืองความรูและการดูแลสุขภาพ

ทั่วไปสําหรับผูปวยเบาหวาน มีประสิทธิภาพ 86.33/89.33 เปนไปตามเกณฑ 

ภูมินทร เจือไทย (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยการพัฒนารายการวีดิทัศนฝกอบรมเรื่อง 

บทบาทหนาที่สมาชิกสหกรณ ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ผลการวิจัยปรากฏวา ไดรายการ 

วีดิทัศนฝกอบรม เร่ือง บทบาทหนาที่สมาชิกสหกรณ ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานสื่ออยูในระดับดี

และ มีประสิทธิภาพ 93.60/89.10 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 85/85 

วิชาญ ธีระสืบสกุล (2548: บทคัดยอ) ไดทําการการวิจัยการพัฒนารายการวีดิทัศน เร่ือง

การอนุรักษปาชายเลนอาวคุงกระเบน สําหรับชุมชนที่อยูในพื้นที่ศูนยศึกษาการพัฒนาอาวคุงกระเบน 

อันเนื่องมาจากพระราชดําหริ ผลปรากฏวา ไดรายการวีดิทัศนเร่ืองการอนุรักษปาชายเลนอาวคุง

กระเบน ที่มีคุณภาพ จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานสื่ออยูในระดับดีมากและมี

ประสิทธิภาพเปน 88.95/89.56 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 85/85 

เยาวรัตน ตรีสัตยกุล (2548: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความรู ความเขาใจ 

เร่ือง การใชส่ือวีดิทัศนประกอบการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา ของครูภาษาอังกฤษ สังกัด

กรุงเทพมหานครในภาคทฤษฎีกอนและหลังการอบรม และศึกษาผลสําเร็จในภาคปฏิบัติของผูเขารับ

การอบรมในการใชส่ือวีดิทัศนประกอบการสอน การสรางกิจกรรม ใบงานและใชเทคนิคการสอน

ประกอบการรับชม ผลการวิจัยพบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรู ความเขาใจเรื่องการใชส่ือวีดิทัศน

ประกอบการสอนภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา ตามสาระการเรียนรูในภาคทฤษฎีเพิ่มข้ึนอยางมี

นัยสําคัญที่ระดับ 0.01 ในภาคปฏิบัติ ผูเขารับการฝกอบรมสามารถสาธิตการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน

ประกอบการสอนอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับ มีคุณภาพมาก และการดําเนินการฝกอบรมประสบ

ผลสําเร็จ อยูในระดับ มีคุณภาพมาก 

จิราพร แสนสุข (2551: บทคัดยอ) การพัฒนาบทเรียนโทรทัศน เร่ืองบทสนทนาที่ใชใน

ชีวิตประจําวันกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 ผลปรากฏวา ได

บทเรียนโทรทัศน เร่ืองบทสนทนาที่ใชในชีวิตประจําวัน ที่มีคุณภาพทั้งในดานเนื้อหาและดาน

เทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 91.42/93.95 
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โรเซนวกิ (Rosenwieg. 1993: 9 - 14) ไดทําการศึกษาพัฒนาหนงัสือประวัติศาสตร 

จํานวน 453 หนา มานําเสนอในรูปแบบซีดีรอม โดยมีจดุมุงหมายเพื่อความเขาใจในประวัติศาสตร

ประชาธิปไตย 

โซลทานิ (Soltani. 1995) ไดทําการศึกษาระดับสติปญญาปานกลางสาขาประถมศึกษา

จํานวน 92 คน โดยแบงเปน 4 กลุม ๆ ละ 23 คน คือกลุมควบคุม และกลุมวางเงื่อนไข 3 กลุม แยกเปน

กลุมใชมัลติมีเดียสัมพันธ ใชวีดิทัศน และใชตํารา แลวทําการทดสอบหลังการเรียนเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ 

ความมานะพยายาม และแรงจูงใจ โดยในกลุมควบคุมจะไมมีการวัดความมานะพยายามและ

แรงจูงใจ จากการศึกษาพบวา 

1. กอนการเรียนนักศึกษาแตละคน และแตละกลุมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติในการเรียนเนื้อหาที่คลายกัน นักเรียนที่เรียนจากตําราจะแตกตางจากวีดิทัศนและ มัลติมีเดีย

แบบปฏิสัมพันธ 

2. ส่ือที่ใชแตละสื่อพบวาไมมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งกอนเรียนและ

ระหวางเรียน 

3. ไมมีความสัมพันธระหวางอัตราการเรียนรูกอน และหลังการเรียน 

4. ไมมีความสัมพันธกันระหวางการเรียน และผลสัมฤทธิ์ในการใชส่ือที่แตกตางกัน 

5. มีความแตกตางกันระหวางผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนทั้ง 4 กลุม กลุมมัลติมีเดียแบบ

ปฏิสัมพันธในมโนทัศนสูงกวากลุมควบคุม ตํารา วีดิทัศน 

6. ทั้งมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธและวีดิทัศน มีลักษณะเฉพาะในการสรางแรงจูงใจในการ

เรียนรู 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของจะเห็นไดวา การวิจัยและพัฒนาไดมีการนําไปใชในการ

ปรับปรุงหรือพัฒนาการศึกษามากยิ่งขึ้น เพราะการวิจัยและพัฒนาเนนการพัฒนาผลิตภัณฑทาง

การศึกษาที่ไดอยางกวางขวาง บทเรียนวีดิทัศนก็เปนผลิตภัณฑทางการศึกษาที่นาสนใจที่สามารถชวย

ใหการเรียนการสอนประสบผลสําเร็จได เพราะสามารถเก็บบันทึกเนื้อหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับบทเรียน

หลักสูตรที่ใชในการเรียนการสอนไวลวงหนาได และบทเรียนวีดิทัศนทําใหผูเรียนไดเห็นทั้งภาพ และ

เสียง สามารถเราความสนใจ ทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีข้ึน และ

เมื่อเกิดความไมเขาใจในบทเรียนก็สามารถนํามาทบทวนใหมได ทั้งนี้ตองขึ้นอยูกับการออกแบบและ

พัฒนาระบบการผลิตบทเรียนวีดิทัศนเพื่อการศึกษาที่ดีดวย 
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2. เอกสารที่เก่ียวกับการผลิตรายการวีดิทัศนการศึกษา  
2.1 ความหมายของวีดิทัศน  

วีดิทัศน หมายความวา วัสดุที่มีการบันทึกภาพ หรือภาพ และเสียงซึ่งสามารถนํามาฉาย

ให เห็นเปนภาพที่เคลื่อนไหวไดอยางตอเนื่องในลักษณะที่เปนเกมการเลน คาราโอเกะที่มี

ภาพประกอบ หรือลักษณะอื่นใดตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 4 ในพระราชบัญญัติภาพยนตร

และวีดิทัศน. 2551: 117)  

คํา video เปนคําคุณศัพทที่มีความหมายวา มองเห็นได เห็นเปนรูปภาพได เกี่ยวของกับ

รูปภาพ พจนานุกรมตางประเทศหลายเลมใหความหมายเกี่ยวกับ television ดวย โดยศาสตราจารย

คุณบรรจบ พันธุเมธา กรรมการบัญญัติศัพทวิทยาศาสตร ไดเสนอคํา วีติ ซึ่งเปนคําสันสกฤตที่อาจจะ

แปลงอักขระเปน วีดิ ในภาษาไทยไดและมีเสียงใกลเคียงกับ video ดวย คํา วีติ ในภาษาสันสกฤต

แปลวา enjoyment, pleasure เมื่อนําคํา "ทัศน" มาลงทายในลักษณะเดียวกับคําโทรทัศน จะลงรูป

เปน วีดิทัศน ซึ่งหากจะแปลความหมายอยางงาย ๆ ก็อาจแปลไดวา เครื่องที่แสดงภาพเพื่อความ

เพลิดเพลิน แตถาแปลตรงตามตัวก็แปลวา "เกี่ยวกับภาพเพื่อความเพลิดเพลิน" (จดหมายขาว

ราชบัณฑิตยสถาน ปที่ 1 ฉบับที่ 6. 2532)  

 
2.2 ประโยชนและคุณคาของวีดีทศันการสอน  

วีดิทัศนเปนสื่อการศึกษาที่ใหประโยชนตอการเรียนการสอนมาก ผูเรียนสามารถมองเห็น

ภาพ และไดยินเสียงไปพรอมๆ กัน สามารถดึงดูดและเราความสนใจในการเรียนไดเปนอยางดี ทั้ง

สามารถนําบทเรียนเกามาสอนซ้ําใหมโดยไมผิดเพี้ยนทุกเวลาทุกรายการที่ตองการ เดล (Dale. 1969: 

355) ไดกลาวถึงคุณประโยชนของวีดิทัศนตอการเรียนการสอนและการฝกอบรมไววา สามารถแสดง

แงมุมตางๆ ที่ไมอาจเห็นไดดวยวิธีธรรมดา และยังสามารถนําไปใชคร้ังตอๆ ไปไดอีก  

พินิต วัณโณ (2520: 11) ไดกลาวถึงคุณคาของ วีดิทัศนการสอน ไวดังนี้  

1. เปนเครื่องมือที่เขาถึงคนหมูมากไดพรอม ๆ กันโดยสะดวก และประหยัด  

2. เปนการผสมผสานที่ดีที่สุดระหวางวิทยุกับโทรทัศน  

3. เปนเครื่องมือที่เอาชนะอุปสรรคของการเรียนรูหลายประการ เพราะวีดิทัศน

สามารถเสนอความคิด สรางเจตคติ ใหขาวสารโดยที่ผูรับไมจําเปนตองมีความสามารถทางภาษาอยาง

สูง หรือตองอยูในเหตุการณดวย  

4. เปนการขยายความสามารถสวนตัวของครูที่เกงๆ หรือผูที่มีความเชี่ยวชาญในดาน

ใดดานหนึ่งโดยเฉพาะใหถึงผูรับไดมาก ๆ  

5. มีความเปนปจจุบัน ทําใหผูรับสนใจมาก ยอมกอใหเกิดการเรียนรูสูง  
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6. สามารถนําอุปกรณอ่ืนๆ เชน ของจริง รูปภาพ ภาพยนตร ฯลฯ มาใชรวมกับวีดิ

ทัศนไดสะดวกและการใชอุปกรณหลายอยางรวมกันนี้ ผูเรียนยอมเกิดการเรียนรูไดดี  

7. การวิจัยพบวา วีดิทัศนใชสอนหลักการ ความคิดรวบยอด และกฎเกณฑไดดีที่สุด  

ประหยัด จิระวรพงษ (2527: 172) ไดอธิบายถึงคุณคาของโทรทัศนเพื่อการศึกษาไวดังนี้  

 1. สามารถใหการศึกษากับผูเรียนจํานวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน  

 2. สามารถสื่อสารไดสะดวกรวดเร็ว ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูไดดี และชวนใหเกิดการ

ปฏิบัติ  

 3. สามารถใชเทคนิคตาง ๆ ในการประสมสื่อเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดดี และชวนให

เกิดการปฏิบัติ  

 4. สามารถเสริมสรางแรงจูงใจ และใหขอมูลยอนกลับตอผูเรียนไดทันที  

 5. สามารถเอาชนะขอจํากัดเกี่ยวกับระยะทาง เวลา เกี่ยวกับเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น 

เพื่อชวยทําใหเขาถึงผูเรียนไดงาย  

 6. สามารถลดเวลาในการเรียนการสอนได  

 7. ชวยในการฝกสอนและฝกงาน เชน เปนเครื่องมือในการสอนแบบจุลภาค  

 8. ชวยทําใหโอกาสทางการศึกษาของคนเรามีความเสมอภาค  

เกศินี โชติกเสถียร (2523: 181) ไดกลาววาการนําวีดิทัศนมาใชในวงการศึกษายอม

กอใหเกิดประโยชนดังนี้  

 1. สามารถที่จะนําการสอนของครู ซึ่งอาจเปนการสอนหรือการสาธิต กลับมาฉายซ้ํา

ใหนักเรียนดูไดหลายครั้ง  

 2. สามารถบันทึกรายการสอน เพื่อนํากลับมาใชกับช้ันเรียนหลายชั้น โดยไมตอง

เตรียมการสอนใหม ทําใหทุนแรงผูสอน  

 3. การบันทึกการสอนไวในเทปบันทึกภาพ สามารถที่จะเผยแพร หรือแลกเปลี่ยน

รายการระหวางสถาบันการศึกษาได ทั้งในและนอกประเทศ  

 4. การบันทึกภาพการเรียนการสอนของครูในชั้นเรียน หรือกิจกรรมตางๆ ของนักเรียน 

และนํามาเปดทบทวน เพื่อวิเคราะห และประเมินผลจะไดปรับปรุง หรือเปรียบเทียบ  

  
2.3 ประเภทและรูปแบบของรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษา  

    รูปแบบของรายการวีดิทัศน คือวิธีการนําเสนอเนื้อหาสาระลงในรายการเพื่อใหไดความ

เหมาะสมอันจะถายทอดแนวคิด เจตคติ อารมณ และขอเท็จจริงตางๆ ไปยังผูชม ผูที่จะกําหนดรูปแบบ
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รายการที่แทจริงก็คือกลุมเปาหมาย มีนักการศึกษาแบงรูปแบบของรายการ วีดิทัศนไวหลายรูปแบบ 

ดังนี้  

ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ (2523: 731-736) ไดอธิบายถึง รูปแบบของรายการวีดิทัศนวา 

รูปแบบ (Format) หมายถึง วิธีการและลีลาการนําเสนอเนื้อหาสาระ และสิ่งที่มีอยูในรายการวีดิทัศน 

สามารถจําแนกรูปแบบไดหลายวิธีตามประเภทของรายการวีดิทัศน โดยเสนอรูปแบบที่ใชกันมาก 12 

รูปแบบ ไดแก  

 1. รูปแบบพูดคนเดียว (Monologue) เปนรายการที่ผูพูดปรากฏตัวพูดคุยกับผูชม

เพียงคนเดียว สวนมากจะมีภาพประกอบ เพื่อไมใหเห็นหนาผูพูดอยูตลอดเวลา  

 2. รูปแบบสนทนา (Dialogue) เปนรายการที่มีคนมาพูดคุยกันสองคน ทั้งสองคนมีผู

ถามและคูสนทนาแสดงความคิดเห็นประเด็นที่นําเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การสนทนาจะมี

คน 2-3 คนก็ได  

 3. รูปแบบอภิปราย (Discussion) เปนรายการที่ผูดําเนินการอภิปรายคนหนึ่ง เปน

การตั้งประเด็นคําถามใหผูรวมอภิปรายตั้งแต 2 คนขึ้นไป แตไมควรเกิน 4 คน ผูอภิปรายแตละคนจะ

แสดงความคิดเห็นของตนเองตอประเด็นตาง ๆ  

 4. รูปแบบสัมภาษณ (Interview) เปนรายการที่มีผูสัมภาษณ และผูถูกสัมภาษณ คือ 

มีวิทยากรมาสนทนากัน โดยผูดําเนินการสัมภาษณจะสัมภาษณเกี่ยวกับเร่ืองที่ตองการใหผูถูก

สัมภาษณเลาใหฟง  

 5. รูปแบบเกมหรือตอบปญหา (Quiz Program) เปนรายการที่จัดใหมีการแขงขัน

ระหวางคน หรือกลุมที่มารวมรายการ ดวยการเลนเกม หรือตอบปญหา  

 6. รูปแบบสารคดี (Documentary) เปนรายการที่เสนอเนื้อหาดวยภาพ และเสียง

บรรยายตลอดรายการ โดยไมมีพิธีกร ซึ่งแบงออกเปน 2 ประเภท  

6.1 สารคดีเต็มรูปแบบ เปนการดําเนินเรื่องดวยภาพเนื้อหาตลอดรายการ  

6.2 กึ่งสารคดีกึ่งพูดคนเดียว (Semi Documentary) เปนรายการที่มีผูดําเนิน

รายการทําหนาที่เดินเรื่องพูดคุยกับผูชม และใหเสียงบรรยายตลอดรายการ นอกนั้นเปนภาพแสดง

เร่ืองราว หรือกระบวนการตามธรรมชาติ  

 7. รูปแบบละคร (Drama) เปนรายการที่เสนอเรื่องราวตางๆ ดวยการจําลอง

สถานการณเปนละคร มีการกําหนดผูแสดงจัดสรางฉาก การแตงตัวและแตงหนาใหสมจริงสมจัง และ

ใชเทคนิคการละคร เพื่อเสนอเรื่องราวใหเหมือนจริงมากที่สุด ในดานการศึกษา ละครโทรทัศน 

อาจจําลองสถานการณชีวิตของคนในสังคม เพื่อสนองความรูในเชิงจิตศึกษา สังคมวิทยา การเมือง  

การปกครอง  
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 8. รูปแบบสารคดีละคร (Document Drama) เปนรายการที่ผสมผสานรูปแบบสารคดี

เขากับรูปแบบละคร หรือการนําละครมาประกอบรายการที่เปนเนื้อหาบางสวน มิใชเสนอเปนละครทั้ง

รายการ เพื่อใหการศึกษาความรูและแนวคิด  

 9. รูปแบบสาธิตและทดลอง (Demonstration) เปนรายการที่เสนอขั้นตอน วิธีการทํา

เพื่อใหผูชมไดแนวทางที่จะนําไปใชทําจริง  

 10. รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music) มี 3 ลักษณะ  

 10.1 มีดนตรีนักรองมาแสดงสด  

 10.2 ใหนักรองมารองควบคูไปกับเสียงดนตรีที่บันทึกไวแลว  

 10.3 ใหนักรองและนักดนตรีมาแสดง แตใชเสียงที่บันทึกมาแลว  

 11. รูปแบบการถายทอดสด (Live Program) เปนรายการที่ถายทอดรายการที่เกิดขึ้น

จริงในขณะนั้น  

 12. รูปแบบนิตยสาร (Magazine Program) เปนรายการที่เสนอรายการหลาย

ประเด็น หลายรส และหลายรูปแบบในรายการเดียวกัน  

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ รูปแบบรายการมีหลายรูปแบบดวยกัน ซึ่งการนํา

รูปแบบรายการวีดิทัศนมาใชไมมีรูปแบบตายตัว หรือเจาะจง ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูผลิตรายการ

วาจะนําเสนอแบบใด ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ใชรูปแบบรายการวีดิทัศน รูปแบบสารคดี แบบกึ่งสารคดีกึ่งพูด

คนเดียว คือ นําเสนอเนื้อหา ทั้งภาพและเสียงตลอดรายการ โดยไมมีพิธีกร และมีแทรกภาพเหตุการณ

ตางๆ ในการดําเนินรายการ คือ ในชวงการดําเนินรายการมีการนําเสนอขั้นตอนตางๆ การจัดการ

ผลผลิตการเลี้ยงไกไข เพื่อใหนักเรียนเขาใจและเห็นภาพการปฏิบัติไดชัดเจน อันจะชวยใหนักเรียนมี

ความรู ความเขาใจ 

  
2.4 การผลิตรายการวีดิทศัน 
        ในทุกข้ันตอนการผลิต มีปจจัย มีองคประกอบ มีรายละเอียดตางๆ ทั้งเรื่องคน วัสดุ

อุปกรณ งบประมาณ การจัดการ รวมทั้งเวลา เขามาเกี่ยวของ การเตรียมความพรอมที่ดีจะทําใหงาน

สําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง เพื่อใหเกิดปญหานอยที่สุด ซึ่ง สมเจตน เมฆพายัพ (2547: 2-9)  ไดกลาวถึง 

การผลิตรายการโทรทัศนควรประกอบดวยขั้นตอน 3P ดังนี้ 
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P1 Pre-production ข้ันตอนของการเตรียมงานกอนที่จะผลิตรายการ 

P2 Production ข้ันตอนของการผลิตรายการ 

P3 Post-production ข้ันตอนสุดทาย เปนการตัดตอกอนที่จะนาํไปเผยแพร 

 

ภาพประกอบ 1 ข้ันตอนของการผลิตรายการวีดิทัศน 3P 

 

1. การเตรียมงาน (Pre-production) 

                             ข้ันตอนนี้คือจุดเริ่มตนของการทํางาน หากมีการวางแผนเตรียมงานไวดี มี

รายละเอียดขั้นตอนวิธีการทํางานที่ชัดเจน แมจะตองใชงบประมาณ ใชเวลามากกวาขั้นตอนอื่นๆก็

คุมคา เพราะจะทําใหการทํางานในขั้นตอนอื่นๆ สะดวก รวดเร็ว ลดปญหาตางๆไดเปนอยางดี 

รายละเอียดสําคัญมีดังนี้ 

1.1 การวางแผน (Planning)  

                               การกาํหนดทิศทางขัน้ตอนในการทํางานวา จะทําอะไร จะทาํอยางไร จะไดอะไร 

เปนการตั้งคําถาม และหาคําตอบ หาขอสรุปใหใกลเคียงกับคําถามไดมากที่สุด โดยมีหัวขอไวตัง้

คําถามหลักๆ 7 หัวขอ ดงันี ้

1.1.1 กําหนดวัตถุประสงค ทาํไมจงึตองทาํ (Why) เพื่อระบุส่ิงที่ตองการอยาง

ชัดเจน สามารถนําไปปฏิบัตไิด มีขอบเขตในการดําเนนิงาน 

1.1.2 กําหนดเปาหมาย จะทําอะไร (What) กําหนดเพื่อเปนการคาดหวงั

ผลสําเร็จไวลวงหนา ทัง้ในดานปริมาณและคุณภาพ 

1.1.3 จัดลําดับข้ันตอนการทาํงาน จะทาํเมือ่ไร (When) กําหนดระยะเวลาการ

ทํางานแตละขัน้ตอน ตัง้แตเร่ิมตนจนถงึขัน้ตอนสุดทาย โดยระบวุนั เดือน ป ของข้ันตอน 

1.1.4 กําหนดวิธีการทํางาน จะทําอยางไร (How) ระบุรายละเอียด 

ในแตละกิจกรรมวาจะตองทาํอยางไร เขียนไวใหละเอียดเพื่อสะดวกตอการนาํไปปฏิบัติจริง 

1.1.5 กําหนดสถานที่ ที่ไหน (Where) จะผลิตรายการหรือถายทําในสถานที่หรือ

นอกสถานที่ที่ไหนบาง ระยะทางใกลหรือไกล ตัดตอที่ไหน เสร็จแลวจะนําไปเผยแพรที่ไหน 

1.1.6 หนดผูรับผิดชอบแตละขั้นตอน ใคร (Who) มอบหมาย 

ในแตละกิจกรรม ระบุหนาที่ ขอบเขตในการทํางานใหชัดเจน โดยคํานึงถึงคุณภาพของงานและความรู

ความสามารถของคน 
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1.1.7 กําหนดงบประมาณคาใชจาย เทาไร (How much?) คิดให 

ละเอียดแมในสวนปลกียอยอ่ืนๆ ที่คาดไมถึง 

     วิภา อุตมฉนัท (2538: 10) นาํเสนอขัน้ตอนการวางแผนไวในอกีลักษณะโดยกลาววา 

หลักการพืน้ฐานของการวางแผนเพื่อเปนจุดเริ่มตนของการผลิตอยูทีต่ัวผูผลิต ซึ่งจะตองตอบคําถาม 4 

ขอ คือ 

 

 

 

หรือเรียกยอๆ วา 3W 1H 

 

ภาพประกอบ  2 ข้ันตอนการวางแผน 3W 1H 

 

1) WHY  วัตถุประสงคอะไร 

- เพื่อสอน (รายการเพื่อการศกึษา) 

- เพื่อแจงขาวสาร (รายการขาว) 

- เพื่อบันทึกเหตกุารณ (รายการสารคดี) 
- เพื่อใหความเพลิดเพลนิ (รายการบนัเทงิ) 

2) WHO  เพื่อใคร 

- เด็ก นกัเรียน 

- ครูอาจารย ปญญาชน 

- ผูใหญ 
- ผูชมโดยทัว่ไป 

3) WHAT  ผลิตเรื่องอะไร 

- จะสอนเรื่องอะไร 
- จะแจงขาวอะไร 
- จะบันทึกเหตกุารณอะไร 
- จะใหความบนัเทงิอะไร 

4) HOW  ใชรูปแบบอยางไรในการนาํเสนอ 

- รูปแบบการอานรายงาน 

- รูปแบบการสนทนา 

WHY – WHO – WHAT - HOW 
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-   รูปแบบสารคดี 
-  รูปแบบละคร 

1.2 การจัดทําเนื้อหา (Content) เมื่อต้ังคําถามและหาคําตอบไดแลว กอนที่จะ

ผลิตรายการ จําเปนที่จะตองมีเนื้อหาสําหรับใชเขียนบทที่มีความถูกตอง ชัดเจน และมีความเหมาะสม

กับกลุมเปาหมาย เนื้อหาจะตองไมสงผลกระทบในทางที่เสื่อมเสียตอสังคม มีสาระที่ใหขอคิดที่ดี มี

ประโยชนตอผูชม โดยมีที่มาของแหลงขอมูลดวยวิธีตางๆ  

1.2.1 รวบรวม คนควาหาขอมูลจาก เอกสาร บุคคลที่เกี่ยวของ  สถานที่ที่

เกี่ยวของ โดยออกไปสํารวจยังแหลงพื้นที่จริง 

1.2.2 วิเคราะหขอมูลที่คนควารวบรวมมา สรุปจัดทําเปนรางเนื้อหา 
1.2.3 จัดทําเนื้อหา เรียบเรียงใหถูกตอง เพื่อใชเปนแนวทางในการเขียนบท 

1.3 การเขียนบท (Scripting) บทเปนเสมือนแผนที่เดินทางหรือแบบแปลนการ

กอสราง หากมีรายละเอียดชัดเจน อานแลวเขาใจ ก็จะทําใหการถายทําสะดวกแลรวดเร็วขึ้น มีลําดับ

ข้ันตอนดังนี้ 

1.3.1 สรางสรรครูปแบบการนําเสนอ (Creation) เชน สารคดี สาธิต ละคร 

ขาว ฯลฯ อาจผสมผสานใหมีความหลากหลาย (Variety) แตอยาใหเบี่ยงเบนประเด็นของเรื่อง 

1.3.2 กําหนดแกนของเรื่อง (Theme) ตองมีเอกภาพ (Unity) ส้ัน อานแลว

เขาใจงาย 

1.3.3 กําหนดเคาโครงเรื่อง (Plot/Treatment) โดยกําหนดสัดสวน เชน มีบท

นํา (Instruction)  ประมาณ 10% มีเนื้อหา (Content) ประมาณ 80% มีบทสรุป (Summary) ประมาณ 

10% และในตอนจบ จะตองมีจุดสุดยอดของเรื่อง (Climax) 

1.3.4 เขียนบทราง (Outline Script) เมื่อกําหนดเคาโครงเรื่องไดแลว ควร

เขียนบทรางเพื่อใหมองเห็นภาพกวางๆ กําหนดฉาก บทสนทนา หรือคําบรรยาย 

1.3.5 เขียนบทสมบูรณ (Full Script, Shooting Script) เมื่อแกไขบทรางแลว 

จึงควรเขียนบทที่สมบูรณ เขียนใหละเอียด อธิบายใหชัดเจนทั้งขนาดภาพ มุมมอง แสง เสียง หรือจะ

เขียนเปนภาพแสดงรายละเอียดของการถายทํา (Storyboard) ก็ได 

1.3.6 ตรวจแกไขกอนนําไปใชถายทํา ควรใหผูที่เกี่ยวของในคณะทํางาน

ไดรับรู เพื่อใหทุกคนมีสวนรวมและเขาใจตรงกัน 
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2. การผลิตหรือถายทาํ (Production) 

                             ข้ันตอนนี้คือนําแผนทีค่ิดไวมาปฏิบัติใหเกิดผลเปนรูปธรรม แมจะไมตรงตามแผนที่

คิดไวทั้งหมด แตก็ตองพยายามใหไดมากที่สุด ในการถายทาํนั้น ควรเลือกใชอุปกรณใหมีความ

เหมาะสมกับรูปแบบของรายการดังนี ้

2.1 การถายทาํในสถานที ่มีขอไดเปรียบคือ สามารถควบคุมแสง เสียง และจัด

ตกแตงฉากไดโดยไมตองกงัวลกับสภาพดินฟาอากาศ มลํีาดับข้ันตอนดังนี ้

2.1.1 จัดทําฉาก ตกแตงฉากตามที่ออกแบบไว 

2.1.2 จัดแสงใหไดบรรยากาศตามบท 

2.1.3 จัดติดตั้งไมโครโฟนตามจุดที่กําหนด 

2.1.4 ซักซอมใหเหมอืนกับการทาํรายการจริง 
2.1.5 ลงมือถายทําตามที่ไดซักซอมไว ตองควบคุมคุณภาพ ระดับเสียง 

ความถกูตองของเนื้อหา  

2.2 การถายทาํนอกสถานที ่แบงออกเปน 3 แบบคือ 

2.2.1 แบบใชกลองเดี่ยว เรียกวาชุด ENG (Electronic News Gathering) 

ลักษณะที่ตัวกลองกับเครื่องบันทึกเทปประกอบติดกัน ทั้งแบบที่ถอดแยกสวนได และแบบที่ประกอบ

เปนชิ้นเดียวกัน จึงเหมาะสําหรับงานถายทําขาว ถายทําสารคดี ที่ตองการความคลองตัว สะดวก 

รวดเร็วในการทํางานใชทีมงานไมมาก เพียง 2 -3 คนก็ได 

2.2.2 แบบใชกลองมากกวาหนึ่งกลอง เรียกวา ชุด EFP (Electronic Field 

Production) ใชอุปกรณคลายกับในหอง Studio มีกลองตั้งแต 2 กลองขึ้นไป ตอสาย Cable จากกลอง

เชื่อมตอไปยังเครื่องผสมสัญญาณภาพ (Vision Mixer) สามารถเลือกภาพไดจากหลายกลองและ

หลายมุมมอง ถายทํากิจกรรมไดอยางตอเนื่อง แตไมไดติดตั้งอุปกรณตายตัว สามารถเคลื่อนยาย

ติดตั้งไดตามโอกาสและสภาพการใชงาน เหมาะกับรายการสนทนา สาธิต อภิปราย ที่มีการถายทํา

นอกสถานที่ตามเหตุการณจริง 

2.2.3 แบบใชรถ Mobile Unit มีอุปกรณระบบตางๆคลายใยหองผลิตรายการ 

(Studio) และชุด EFP ติดตั้งไวบนรถ สามารถเคลื่อนยายไปยังสถานที่ตางๆได การเตรียมงานและการ

ผลิตรายการจึงมีลําดับข้ันตอนคลายกับการทํางานใน Studio, ENG, EFP การผลิตรายการโดยรถ 

Mobile จะเปนการบันทึกเทปแลวนํามาตัดตอทํา Post-production ภายหลัง 
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3.  การตัดตอรายการ Post-production 

                                 การตัดตอเปนงานขั้นสุดทายที่สําคัญมาก หากตัดตอไมดี รายการก็จะขาด

ความสมบูรณ ไมนาสนใจ ข้ันตอนนี้จึงตองพิถีพิถันทั้งดานเทคนิคและศิลปะ ซึ่งมีลําดับขั้นตอนการ

ทํางานดังนี้ 

3.1 ตัดตอแบบOff Line เปนการตัดตอที่ยังไมตองเนนเทคนิคและคุณภาพ ตัดเพื่อ

ดูความตอเนื่อง ความยาวในแตละ Shot ใหตรงกับเนื้อหาตามบทเทานั้น 

3.2 ตัดตอแบบ On Line เปนขั้นตอนที่นําขอมูลรายละเอียดจากวิธี Off Line เพื่อ

จัดทําเทคนิคพิเศษ เชน ซอน ตัวอักษร พลิกเปลี่ยนภาพ Dissolve, Wipe จัดทําไตเติ้ล (Title)  เครดิต 

(Credit) ทายรายการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบผลงาน และเปนประวัติไวสืบคนได บันทึกเสียง

บรรยาย เสียงประกอบ เสียงดนตรี โดยเนนคุณภาพที่สมบูรณและถูกตอง 

3.3 นําไปใชงานตามวัตถุประสงค 
3.4 ประเมินผล
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อํานวย เดชชัยศรี (2544: 111) ไดกําหนดขั้นตอนในการผลิตรายการโทรทัศนเปนรูปแบบ

แผนผัง ดังนี้ 

 

 กําหนดจุดประสงคและเปาหมายที่ชัดเจน 

รวบรวมและคดัเลือกขอมูลและเอกสาร 

เขียนโครงรางและเนื้อหา 

เขียนบทโทรทศัน 

เตรียมบันทึกเทปโทรทัศน คัดเลือกและจัดทําเสียงดนตรี

เสียงประกอบอื่นๆ 

เตรียมงานศิลป 

บันทกึเทปในหองสง บันทกึเทปนอกสถานที ่

ตัดตอ 

บันทกึเสียงและประกอบเสียง 

ประเมินผล 

ตรวจแกไข 

นําไปใช 

เตรียมเครื่องมอืและวัสดุ

ภาพการสาธิตการ

ทดลอง 

ทําสําเนาเทป 

ภาพประกอบ 3 ข้ันตอนในการผลิตรายการโทรทัศน 
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 2.5 การเขยีนบทวีดิทศัน 
          บทเปรียบเหมือนแผนที่เดินทาง กอนเขียนบทจึงควรศึกษาคนควาหาขอมูลรายละเอียด 

เพื่อจัดทําเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สรางสรรครูปแบบรายการและวิธีการนําเสนอให

นาสนใจ บทโทรทัศนหรือวีดิทัศนที่สมบูรณจะตองมีโครงเรื่องที่กระชับ สามารถถายทอดความรูสึก

ออกมาเปนภาพและเสียงที่ตรึงใจผูชมรายการเปนเวลายาวนาน  บทโทรทัศนหรือวีดิทัศน 

ที่นิยมและมีลักษณะที่เขาใจงาย มี 3 ลักษณะดังนี้ (อํานวย เดชชัยศรี. 2544: 110; และสมเจตต เมฆ

พายัพ.2547:29) 

1) บทโทรทัศนแบบไมสมบูรณ (Outline Script) จะระบุไวเพียงโครงราง 

คราวๆ ไมกําหนดรายละเอียด กลาวถึงชื่อรายการโทรทัศน ลักษณะของรายการ พิธีกร ผูรวมรายการ 

และสวนรายละเอียดอื่นๆที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาของรายการโดยตรง 

2) บทโทรทัศนแบบกึ่งสมบูรณ (Partially Script หรือ Semi  Script) จะมี 

รายละเอียดมากกวาแบบ Outline แตก็ยังไมถึงขั้นที่สมบูรณ เนนถึงแนวทางของรายการกวางๆ เปด

โอกาสใหผูกํากับรายการและผูรวมรายการไดใชความสามารถเฉพาะตัวในการแสดงออกตามแนวทาง

ที่วางไว โดยมากมักจะเปนรายการอภิปราย สาธิต สัมภาษณ เกมโชว เปนตน 

3) บทโทรทัศนแบบสมบูรณ (Detailed Script หรือ Fully Script) เปนบทที่ 

เขียนทุกคําพดูเพื่อที่กาํหนดใหตัวละครแสดงตามบท เชน บทบรรยาย บทสนทนา ดานภาพกจ็ะระบุ

ความละเอยีดถึงขั้นบอกทิศทาง ผูเขียนบทอาจเขียนในลักษณะการบรรยายรายละเอียดที่อานแลว

เขาใจ มองเหน็ภาพ หรือเขยีนเปนภาพที่เรียกวา Storyboard ก็ได ลักษณะของภาพที่ไดจากการถาย

แตละฉากโดยมากมกัจะเปนรายการประเภทขาว ละคร สารคดีตางๆ  

 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเขียนบทวีดิทัศนขางตน สรุปไดวา การเขียนบทวีดิ

ทัศนใหสามารถถายทอดเนื้อหาออกใหดีนั้น ตองคํานึงถึง เนื้อหา รูปแบบรายการ และวิธีการนําเสนอ 

ใหเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย เพื่อใหเกิดความนาสนใจ จึงนําลักษณะบทโทรทัศนแบบสมบูรณ มาใช

ในการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน เร่ือง การบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนตอไป 
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3. เอกสารที่เก่ียวของกับการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข 
3.1 ความสําคัญของจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข 

 สุวรรณ เกษตรสุวรรณ (2535: 53) กลาววา การประกอบธุรกิจใดๆ ยอมตองอาศัยหลักการ

วางแผน การลงทุน การจัดการ และอื่นๆ เปนองคประกอบ การเลี้ยงไก เปนการประกอบธุรกิจอยาง

หนึ่งที่ตองอาศัยหลักการดังกลาว การดําเนินงานตามหลักสัมฤทธิ์ผล ตองอาศัยการจัดทําบัญชีและ

การบันทึกตางๆ ของกิจการใหครบถวนทั้งดานการเงิน การผลิต การจดบันทึกนํามาใชพิจารณา

ตรวจสอบผลการดําเนินงานดานการเงิน ขอบกพรองตางๆ ของกิจการ เพื่อปรับปรุงแกไขใหทัน

เหตุการณกอนที่จะเกิดความเสียหาย 

 

3.2 กระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข มีข้ันตอนดังนี้ 
1. การเก็บไข  

การเก็บไขนับวาสําคัญมากตอคุณภาพของไขทั้งภายนอกและภายใน โดยเฉพาะ

ประเทศไทยที่เปนประเทศรอน ควรทําการเก็บไขบอยๆ อยางนอยวันละ 3 – 4 คร้ัง คือในชวงเชากอน

เที่ยง และในชวงบาย-เย็น โดยปกติไกจะใหไขมากสุดในชวงเชากอนเที่ยง หลังจากนั้นไกจะใหไขเพียง

เล็กนอยเทานั้น ดังตาราง 

 

ตาราง 1 เปอรเซ็นตที่ไกใหไขในชวงเวลาตางๆ ของวัน 

 

เวลา % ที่ไกใหไข 

1.00 น. 

7.00 – 8.00 น. 

9.00 – 10.00 น. 

11.00 – 12.00 น. 

13.00 – 14.00 น. 

15.00 – 16.00 น. 

เล็กนอย 

40 

30 

20 

10 

เล็กนอย 
 

การเก็บไขบอยๆ แลวนําเขาเก็บในหองเย็น (อุณหภูมิ 13°ซ. และความชื้นสัมพัทธ 

75-80%) จะชวยใหไขมีคุณภาพภายในดี มีสภาพสดอยูไดนาน เปลือกไขสะอาดและไมบุบราว ตรงกัน

ขามถาปลอยไขไวในรังไขนานๆ จะทําใหไขเปราะเปอนอุจาระและบุบราวไดงาย นอกจากนั้น อากาศ

รอนภายในคอกจะทําใหคุณภาพภายในของไขเสื่อม หรือเนาเร็วขึ้น 



25 

 
2. การทําความสะอาด ตรวจคุณภาพและคัดขนาดไข 

2.1 การทําความสะอาด 
การทําความสะอาดไขนับวาสําคัญมาก เพราะนอกจากจะชวยใหไขสวยงามนาซื้อไป

บริโภคแลว ยังชวยใหเก็บรักษาไวไดนานอีกดวย ในอดีตการทําความสะอาดนิยมการทําความสะอาด

แบบแหง โดยการใชผาแหงที่สะอาดเช็ดถูสวนที่สกปรกออก ที่โรงงานบรรจุไขในตางประเทศจะมีเครื่อง

ทําความสะอาดไขแบบแหง โดยใหไขผานเขาไปในเครื่อง ภายในเครื่องจะมีหวงกระดาษทราย หรือ

แปรงหมุนทําความสะอาดไข เมื่อไขผานออกมาจากเครื่องก็จะสะอาด และไมใชวิธีทําความสะอาด

แบบเปยก โดยการลางน้ํา เพราะจะทําใหไขเสียเร็ว เนื่องจากการลางน้ํา จะทําใหนวลไข (cuticle) ที่

เคลือบปดรู (pore) บนผิวไขที่ทําหนาที่ปองกันเชื้อโรคไมใหเขาไปในไข และปองกันไมใหน้ําในไข และ

แกสคารบอนไดออกไซตออกจากไขเร็วเกินไป ตามธรรมชาติถูกทําลาย 

 
2.2 ตรวจคุณภาพและคัดขนาดไข 
เมื่อไขผานการทําความสะอาดแลว กระบวนการตอไปคือการตรวจคุณภาพไข และ

คัดขนาดไข เพื่อตรวจดูวาเปลือกไขบุบ ราวหรือไม มีขนาดและสภาพเปนอยางไร เพื่อเตรียมบรรจุแผง

ไข หรือกลองขายตอไป 

- เครื่องตรวจเปลือกไขบุบราว ตามปกติเครื่องสองไขธรรมดาก็สามารถตรวจ

และคัดไขที่เปลือกบุบราวได แตถารอยบุบหรือรอยราวนอยมากจนไมสามารถมองเห็นไดจากเครื่อง

สองไขธรรมดา ก็ตองใชเครื่องตรวจพิเศษตรวจ  

- เครื่องตรวจจุดเลือดและจุดเนื้อ ในกรณีที่จุดเลือดหรือจุดเนื้อที่มีขนาดเล็ก

จนไมอาจมองเห็นดวยตาเปลาจากเครื่องสองไขธรรมดา จําเปนจะตองใชเครื่องตรวจพิเศษ (photo-

electric sensing devics) ตรวจการผานของคลื่นแสง (light wave length) สีแดง ถาไขใบไหนดูด 

(absorb) คลื่นแสงนี้ก็แสดงวา ในไขใบนั้นมีจุดเลือดหรือจุดเนื้อ ก็จะถูกคัดออกไป (rejected) 

- การคัดขนาดของไข ในหลายปรเทศ เชน ฮองกง ญี่ปุน เม็กซิโก และสวีเดน 

ซื้อขายไขกันเปนกิโลกรัม และราคาก็แตกตางกันไปตามขนาดของไข ในประเทศญี่ปุน ไขขนาดกลาง 

(เฉลี่ยฟองละ 58 – 64 กรัม) ราคาตอกิโลกรัมสูงกวาไขฟองขนาดใหญ (เฉลี่ยฟองละ 64 – 70 กรัม) 

ตลาดไขในประเทศสหรัฐอเมริกานิยมซื้อไขเปนโหล ราคาแตกตางกันไปตามขนาดและคุณภาพ หลาย

ประเทศผูบริโภคนิยมซื้อไขขนาดใหญมากกวาขนาดใหญพิเศษ สวนตามภัตคาร หรือโรงแรมจะชอบ

ซื้อไขขนาดกลางเพราะมีราคาถูกกวา 
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ตาราง 2 น้ําหนักไขมาตรฐานที่กําหนดใชในประเทศ 

 

จัมโบ ใหญพิเศษ ใหญ กลาง เล็ก จิ๋ว 
เบอร 0 เบอร 1 เบอร 2 เบอร 3 เบอร 4 เบอร 5 

70 กรัม 65 - 70 กรัม 60 - 65 กรัม 55 - 60 กรัม 50- 55 กรัม นอยกวา50 

กรัม 

 
3. วิธีการเก็บรักษาไข 

มาตรการการเก็บรักษาไขทั้งเปลือก (shell eggs) ใหอยูในสภาพเปนไขสดอยูไดนาน 

ที่ใชปฏิบัติกันคือ ดวยการเคลือบเปลือกไขดวยน้ํามันแร (mineral oil) ดวยการเก็บไขในหองเย็น 

อุณหภูมิต่ําใกลจุดแข็ง (feezing point) และดวยการลวกไข (thermostabilization)  
3.1 การใชน้ํามันแรเคลือบเปลือกไข  
การใชน้ํามันแร (mineral oils) ที่ใส ไมมีสี ไมมีกลิ่น และรส เคลือบเปลือกไข ก็

เพื่อใหน้ํามันแรเคลือบปดรู (pores) บนเปลือกไข ปองกันการสูญเสียของน้ําและแกสคารบอนได

ออกไซดจากไข เปนการชะลอการเสื่อมคุณภาพจของไข ถาไมมีน้ําแรอาจใชน้ํามันพืชบริสุทธิ์ก็ได 

 
3.2 การลวกไข (Thermostabilization)  
การลวกไขเปนวิธีการปองกันการเสื่อมคุณภาพของไข โดยการนําไขไปแชในน้ํา

รอนอุณหภูมิระหวาง 55°ซ.  ถึง 60°ซ. เปนเวลา 10 ถึง 15 นาที ก็สามารถรักษาใหไขมีคุณภาพสดอยู

ไดนาน 
3.3 การเก็บในหองเย็น (clod storage)  
นับเปนอุปกรณที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งในการเก็บไขกอนถึงผูบริโภค ภายหลัง

จากการเก็บไขกอนถึงผูบริโภค ภายหลังจากการเก็บไขมาจากฟารมแลว หรือเมื่อไขมาถึงโรงงานบรรจุ

ไขแลว ควรรีบนําไขเขาหองเย็นทันที เปนการชะลอการสูญเสียของน้ํา และแกสคารบอนไดออกไซดจาก

ไข เพื่อรักษาคุณภาพของไข ถาเก็บไวในระยะสั้น อุณหภูมิที่เหมาะควรอยูที่ประมาณ 11.5 °ซ. และให

ความชื้นสัมพัทธประมาณ 80% ถาจําเปนจะตองเก็บไวนานๆ เปนเวลา 30 ถึง 60 วัน ควรเก็บใน

อุณหภูมิใกลจุดแข็ง คือ ประมาณ 1.65°ซ. และมีความชื้นความชื้นสัมพัทธประมาณ 80% ถาในหอง

เย็นเก็บไขมีความชื้นสูงเกินไปอาจมีปญหาเกี่ยวกับเชื้อราได 

เวลานําไขออกจากหองเย็น โดยเฉพาะในหองเย็นที่มีอุณหภูมิใกลจุดน้ําแข็ง ควร

นําไขไปพักไวในหองเย็นที่มีอุณหภูมิธรรมดาเสียกอน (ประมาณ 10°ซ. - 15°ซ.) เพื่อปองกันไมใหไขมี
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เหงื่อ (sweat) ซึ่งเปนหยดน้ําที่เกิดขึ้นบนเปลือกไข เนื่องจากอุณหภูมิภายในไขต่ํากวาบรรยากาศ

ภายนอกไขมาก 

 
4. การตลาด 
สุวรรณ เกษตรสุวรรณ (2535) การจําหนายผลิตผลที่ไดจากการเลี้ยงไกเปนบทบาทที่

สําคัญขั้นสุดทายในการผลิต ซึ่งสามารถนํารายไดและกําไรมาสูกิจการเลี้ยงไก  การตลาดทําหนาที่

แจกจายผลิตผลจากผูเลี้ยงสูผูบริโภค มีกรรมวิธีตางๆ ที่จะดําเนินการอยางมีประสิทธิภาพ  กรรมวิธี

เหลานี้ ไดแก 

 1. การจัดมาตรฐาน ชวยใหการจําหนายไขสะดวกยิ่งขึ้น โดยพิจารณาจากคุณภาพ 

หรือน้ําหนักไข แบงเปนไขขนาดตางๆ  

 2. การเก็บรักษา  ควรเก็บรักษาไวในที่เย็น อุณหภูมิ -1 °ซ. ถึง 2 °ซ. ระบายอากาศดี  

 3. การบรรจุหีบหอ ใสภาชนะที่ผลิตสําหรับใสไขโดยเฉพาะ หรือเรียกวาถาดใสไข ทํา

จากวัสดุ พลาสติก กระดาษ  บรรจุถาดละ 30 ฟอง หรือทําเปนกลองตามจํานวนที่ตองการ 

 4. การขนสง ตองคํานึงถึงความปลอดภัยของผลผลิต 

 5. การโฆษณา เพื่อจูงใจใหผูบริโภคสนใจบริโภคไขไกมากขึ้น 

กรุงเทพอาหารสัตว (2545) การตลาดนับไดวามีบทบาทสําคัญและเปนขั้นตอนสุดทายใน

การเลี้ยงไกไข ซึ่งจะเปนตัวชี้วา ธุรกิจการเลี้ยงไกไขจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ถาผูเลี้ยงไกไข

สามารถขายไขไดราคาดี มีผลกําไรมากเทาไร ก็จะยิ่งไดรับความสําเร็จมากเทานั้น โดยทั่วไปแลวตลาด

ไขไกแบงไดเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

 1. การขายปลีก ลักษณะการขายแบบนี้มักเกิดจากฟารมไกไขที่อยูใกลเมืองใหญ ใกล

แหลงชุมชน หรืออยูใกลถนนใหญ ทั้งนี้เพราะวาสามารถที่จะขายไขใหกับผูบริโภคไดโดยการนําไขไป

วางขายในตลาดสด ขายตามบาน หรืออาจมีบางฟารมที่ตั้งรานขายไขไวริมถนนที่มีรถยนตวิ่งผานไปมา 

 2. การขายสง ลักษณะการขายแบบนี้จะไดราคาที่ต่ํากวาการขายปลีก การขายสง

อาจทําไดโดยการนําไขไปขายใหกับตลาดกลางไขไกหรือลังไข หรือสงขายตามรานคาขายปลีกหรือ

รานคาขายสงในทองถิ่น ซึ่งอาจจะเปนรานขาย อาหารสัตวหรือรานรวบรวมไขในทองถิ่น ราคาที่ขายได

จะขึ้นอยูกับราคาที่ลังไขในกรุงเทพฯ เปนผูกําหนดราคา 

 3. การขายประกันราคา ผูเลี้ยงไกไขบางรายอาจขายไขในรูปของการทําสัญญากับ

บริษัทอาหารสัตว โดยที่บริษัทดังกลาวจะขายพันธุไก อาหารและยาสัตวให แลวทางบริษัทจะรับซ้ือไข

ทั้งหมดในราคาประกันตลอดทั้งปที่ผูเลี้ยงมีกําไรพอสมควร และไมตองเสี่ยงตอการขาดทุนเมื่อราคาไข

ตกต่ํา 
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 ราคาไขไก ก็เชนเดียวกับราคาผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ที่ข้ึนลงไมแนนอนตามปริมาณ

การผลิต และความตองการของตลาด ฤดูกาลก็มีอิทธิพลตอราคา และความตองการของไกไข เชน 

ในชวงหนาแลง หลังการเก็บเกี่ยวขาวไปแลว ปริมาณไขในทองตลาดจะมีปริมาณมาก เนื่องจากปด

ภาคเรียนระหวางเดือนมีนาคม-พฤษภาคม  แตหลังจากเดือนมิถุนายนไปแลว ราคาไขจะสูงขึ้นไป

เร่ือยๆ จนถึงสิ้นป ทั้งนี้เนื่องจากในชวงหนาฝนนี้ ในชวงปลายปหรือมีเทศกาลก็จะทําใหความตองการ

ไขมีปริมาณมากขึ้น ดังนั้นควรมีการวางแผนการผลิตใหดี เพื่อใหเหมาะสมกับชวงที่เปดภาคเรียน หรือ

ชวงเทศกาล เพราะไขไกจะไดราคาดี ชวยใหมีผลกําไรเพิ่มข้ึน 

 
5. การบันทึกขอมูลผลผลิตการเลี้ยงไกไข 
การบันทึกขอมูลดานการผลิตประกอบดวย 

      1. ขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเลี้ยงดู เชน จํานวนสัตวที่เลี้ยง สัตวที่คัดทิ้ง สัตวที่ตาย 

สาเหตุของการคัดทิ้งและการตาย  

      2. ขอมูลเกี่ยวกับการใชปจจัยในการผลิต เชน อาหารสัตว แรธาตุ วัคซีนเวชภัณฑ ทํา

ใหทราบปริมาณและเวลาที่ใชปจจัยการผลิตดังกลาว  

        3. ขอมูลดานการผลิต จํานวนผลผลิตที่ได จํานวนไข  จํานวนลูกที่เกิด ตลอดจนการ

นําผลผลิตไปใชประโยชน    

สวนการจัดทําบัญชี เปนการบันทึกขอมูลดานการเงินในการเลี้ยงสัตว ซึ่งอาจจะแยกเปน

สัตวแตละชนิด หรือรวมสัตวทุกชนิดที่มีในโรงเรียนก็ได ประกอบดวย 

       1. ขอมูลดานรายรับ  คอื  จํานวนสัตว หรือผลผลิตที่จําหนาย และยอดเงนิที่ไดรับ 

       2. ขอมูลดานรายจาย  คือ จํานวนปจจัยการผลิตทีซ่ื้อ และยอดเงนิที่จายไป (ตนทนุ

ในการผลิต) เชน พันธุสัตว  อาหารสัตว  คาคอก  คาขนสง คายา คาแรง เปนตน   

การบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข จะมีทัง้ดานการผลิต และดานการบญัชี ทาํใหทราบ

ผลสรุปในการเลี้ยงสัตวแตละรุน แตละชวงเวลา ทราบตนทนุการผลิต รายได  กาํไร-ขาดทุน  เพื่อใชใน

การปรับปรุงการดําเนนิกิจกรรมใหดียิ่งขึ้นในรุนนี ้หรือรุนตอไป   

ประโยชนของการบันทึกขอมูล และการจัดทําบัญชฟีารม  

   1. ประโยชนดานการจัดการฟารม ทําใหทราบขอมูลในการเลี้ยงดูสัตว ผลผลิตที่

ไดรับ การเกิด การตาย และรายรับ-รายจาย กรณีเกิดการผิดปกติ สามารถคนหาขอมูลที่บันทึกไว 

วิเคราะหหาสาเหตุและหาทางแกไขปญหาไดอยางถูกตอง ชวยลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย 

   2. เปนขอมูลในการวัดผลความสําเร็จของกิจกรรม โดยสรุปผลการดําเนินงาน

เปรียบเทียบกับมาตรฐานในการผลิต  
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  3. ใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิต การเตรียมงบประมาณในการเลี้ยงสัตวรุน

ตอไป 

  4. เปนประโยชนดานการศึกษา การเรียนการสอน สําหรับนักเรียน เกษตรกรและ

ผูสนใจ 

         การบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข จะชวยใหการเลี้ยงมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น หรือบันทึก

ขอมูลประจําวันจากการทํางาน เชน จํานวนไกที่เลี้ยง อัตราการเจริญเติบโต การกินอาหาร อัตราการ

ตาย หรือการใหผลผลิตไข เปนตน จะเปนประโยชนแกผูเลี้ยงทั้งสิ้น เพราะการบันทึกจะทําใหรูวามี

อะไรเกิดขึ้นบาง มีรายรับ รายจายอยางไร เพราะสามารถควบคุมการผลิต รูสถานการณปญหา สา

มาถรวางแผนเพื่อปรับปรุง แกไขการเลี้ยงตอใหดียิ่งขึ้น  
การวิเคราะหขอมูล  

กรมปศุสัตว (2545: 22) นําขอมูลที่ไดจากการบันทึกการเลี้ยงมาวิเคราะห เพื่อหา

ประสิทธิภาพการเลี้ยง ดังนี้ 

  1. อายุไกเปนรายสัปดาห วันเริ่มตนและวันสิน้สุดสัปดาหนั้น   

  2. จํานวนไกตาย คัดทิง้และคงเหลือแตละสัปดาห   

  3. จํานวนอาหารที่ใชแตละสัปดาห  ใชอาหารเฉลี่ยกี่กรัม/ตัว/วนั   

  4. ผลผลิตไขที่ไดแตละสัปดาห เปอรเซ็นตการไขแตละสัปดาห เปรียบเทียบกับ % 

มาตรฐานที่ควรเปน  จาํนวนไขแตก/ไขนิ่มแตละสัปดาห  จํานวนไขทีจ่ายเปนคาแรงแตละสัปดาห 

  5. การใชยาและวัคซีนในสปัดาหนั้น  

และขอมูลที่ไดจากการบันทึกรายรับรายจายมาวิเคราะห เพื่อหาประสิทธิภาพดาน

การเงนิ ดงันี ้
ขอมูลดานรายรับ 

1. จํานวนไขทีข่าย (ฟอง) จํานวนเงนิที่ไดรับ 

2. จํานวนไกทีข่าย (ตัว) จํานวนเงนิที่ได  

3. รายไดอ่ืนๆ   
 ขอมูลดานรายจาย  

1. จํานวนไกทีซ่ื้อ (ตัว) เปนเงินคาพนัธุไก   

2. จํานวนอาหารไกที่ซื้อ (กิโลกรัม) เปนเงนิคาอาหารไก   

3. รายจายคาคอก/อุปกรณ 

4. คาขนสง   

5. คายาสัตว   
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6. คาแรงที่จายเปนเงนิ  

7. คาใชจายเบ็ดเตล็ดอื่นๆ เชน คาแผงไข คาถุงใสไข คาสมุด กระดาษรายงาน  

เปนตน คํานวณหากําไร-ขาดทุนโดยการนํารายรับลบรายจาย 
การเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน 

  1. นําคาเปอรเซ็นตการไขเปนรายสัปดาห  เปรียบเทียบกับคาเปอรเซ็นตมาตรฐาน

ของสายพันธุไก พล็อตเปนกราฟเสนตรง  เปรียบเทียบกับเสนกราฟมาตรฐานของสายพันธุ 

  2. นําขอมูลที่เปนคาชี้วัดประสิทธิภาพการผลิต และรายรับ-รายจาย เปรียบเทียบกับ

โรงเรียนอื่นในโครงการเดียวกัน และเปรียบเทียบกับคามาตรฐานที่ควรจะเปน 

การวิเคราะหขอมูลการเลี้ยงไกไข และนํามาเปรียบเทียบกับคามาตรฐานนั้น เพื่อหา

ประสิทธิภาพการเลี้ยง ซึ่งเปนตัวชี้วัด จะเปนคาชี้วัดถึงประสิทธิภาพการเลี้ยงไกไข ผลความสําเร็จของ

การเลี้ยงวาเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดหรือไม ไดกําไร หรือขาดทุน 
 การคํานวณตนทุนการผลิต  
  ธํารงศักดิ์ พลบํารุง (2530: 46) การคํานวณตนทุนการผลิต นับวาเปนสิ่งสําคัญใน

การประกอบธุรกิจ เพราะจะทําใหเราทราบถึงประมาณการคาใชจายทั้งหมดที่ลงทุน และทราบตนทุน

สินคาตอหนวยของเรา วามีราคาประมาณเทาไร เราสามารถผลิตสินคานั้นๆ แขงขันกับคนอ่ืนได

หรือไม ราคาขายปจจุบันคุมทุนหรือไม การเลี้ยงสัตวก็เชนเดียวกัน นอกจากนั้น ยังตองศึกษา

ภาวการณที่เปลี่ยนแปลงของตลาดสินคาชนิดนั้นดวย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจในการผลิตของเรา 

  วิธีการคํานวณตนทุนการผลิตที่เปนหลักเกณฑกวางๆ ในการคิดตนทุนในเชิงธุรกิจ มี

แนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

1. คาโรงเรือน  ปกติคิดในแงคาเสื่อม คากอสรางโรงเรือน (บาท)/ 

ดวยอายกุารงาน (ป) 

      2. คาอุปกรณการเลี้ยง คลายกับโรงเรือนคิดในแงคาเสื่อม คาอุปกรณการเลี้ยง

(บาท)/ดวยอายุการงาน (ป) 

      3. คาพนัธุสัตว 

      4. คาแรง คาํนวณจากความสามารถของคน 1 คน ที่เลี้ยงสัตวจาํนวนหนึ่ง 

      5. คาอาหารสัตวคํานวณจากอาหารที่ใช x ราคาอาหารเฉลี่ย 

      6. คายาวัคซีน ที่ใชตลอดการเลี้ยง 

      7. คาใชจายอื่นๆ ของฟารม เชนคาวัสดุรองพื้น คาไฟฟา น้ําประปา ดอกเบีย้จาย 

ภาษี 
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  บมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร (2550) เสนอแนการคํานวณตนทนุการผลิตไขไก 1 ฟอง 

ประกอบดวย 

      - คาเสื่อมพนัธุไกไข  

      - ปริมาณอาหาร 40 กิโลกรัม x ราคาอาหาร เปนตนทุนสุงสุดประมาณ 77% ของ

ตนทุนทั้งหมด 

      - คายาวัคซนี 

      - คาใชจายฟารม 

      - ดอกเบี้ยจาย 

การคํานวณตนทุนการผลิตการเลี้ยงไกไข ก็ถือเปนสิ่งสําคัญเชนกัน เพราะ ชวยใหเรา

ทราบถึงคาใชจายทั้งหมดที่ลงทุนไป ทราบถึงตนทุนตอหนวย สามารถกําหนดราคาไขไก ใหคุมทุน 

และยังใชประกอบการตัดสินใจชวงภาวะการณที่เปลี่ยนแปลงของตลาดสินคาชนิดนั้นดวย  

               การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข เพื่ออธิบายขั้นตอนการจัดการผลผลิต การนํา

ขอมูลไปใชประโยชน ทําใหทราบผลสําเร็จของการดําเนินงาน  สามารถเตรียมการเลี้ยงสัตวในรุนตอไป 

และแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่เกิดขึ้น โดยใชประโยชนจากทําแบบบันทึกขอมูล ใหพัฒนาการเลี้ยงไก

ไขประสบผลสําเร็จดียิ่งขึ้น นอกจากนี้จะชวยใหพัฒนาไปสูการพึ่งตนเองได เปนการดําเนินงานสนอง

แนวพระราชดําริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร อยางยั่งยืนตอไป 
4. งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับวีดิทัศน 

งานวจิัยในประเทศ 
อุทิศ ล้ิมสุวรรณ (2540: บทคัดยอ) ไดพัฒนารายการวีดิทัศนศึกษาดวยตนเองแบบอนุมาน

ในการเรียนกลุมทักษะวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยหาประสิทธิภาพ 

และเปรียบเทียบกับการเรียนการสอนปกติ ปรากฏวาไดประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และ 

ผลสัมฤทธิ์กอนเรียน และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

วิโรจน  คงอยูเย็น (2543: 46) การพัฒนารายการวีดิทัศนประกอบการสอนวิชาอาชีพ เร่ือง 

การเลี้ยงไกเนื้อ” ระดับมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา รายการวีดิทัศน ประสิทธิภาพ 

86.17/85.08 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะขั้นตอนการสรางรายการวีดิทัศน ตาม

ข้ันตอนการดําเนินการพัฒนารายการวีดิทัศนประกอบการสอน ตั้งแตเร่ิมจากการศึกษาจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร ปรึกษาผูเชี่ยวชาญและดําเนินการผลิต จนถึงการปรับปรุงรายการวีดิทัศนเปนขั้นตอน

สุดทาย และไดนําไปทดลองหาประสิทธิภาพ ซึ่งผลที่ไดสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

พงศธร  พิมพะนิตย (2544: 47) ไดศึกษาการพัฒนารายการวีดิทัศน เร่ือง การเลี้ยง 

โรงเรือนและอุปกรณ วิชาการผลิตสุกร สําหรับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ ผลการวิจัย
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พบวา รายการวีดิทัศน ประสิทธิภาพ 88/94 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้อาจเปนเพราะ

ข้ันตอนในการสรางรายการวีดิทัศนเปนไปตามขั้นตอน และการผลิตรายการวีดิทัศนผานการปรึกษา

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาวิชาสัตวศาสตร และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการผลิตรายการวีดิทัศน จึงทํา

ใหผลการหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศนไดผลสูงกวาเกณฑที่กําหนด 

คมเนตร  ยิ้มนอย (2545: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนารายการวีดิทัศน เร่ือง การคัดเลือก

และขยายพันธุพืช สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการวิจัยพบวา รายการวีดิทัศนมี

ประสิทธิภาพ 91.55/91.72 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด  

ชวกิจ  ทองนุยพราหมณ (2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน

ดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป 

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 5) ผลการวิจัยพบวา 

1. ไดบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง โดยการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาอยูใน

ระดับดีมาก และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพของบทเรียนเปน 

96.16/93.53 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการใชบทเรียนวีดิทัศน  พบวานักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนวีดิทัศน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

ยงยุทธ  บิสลาม (2554: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาการพัฒนารายการวีดิทัศน เร่ือง  

การทํามาหากิน  สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 1 ผลการวิจัยพบวา มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานสื่ออยูใน

ระดับดีมาก สวนผลการใชบทเรียนพบวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 90.00 

ของนักเรียนทั้งหมด 

เอลรอด (Elrod. 1972: 5823) ไดทดลองใชเทปโทรทัศนเปนเครื่องมือในการสอนลักษณะ

กฎเกณฑในการขับรอง กลุมทดลองเปนนักศึกษาฝกหัดครู มหาวิทยาลัยจอรเจีย ที่เรียนวิชาดนตรี

(Music:303) เกี่ยวกับทักษะและหลักการทางดนตรี จํานวน 104 คน โดยไดบันทึกเทปโทรทัศนการรอง

เพลงอเมริกาไวกอนทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุม โดยครูคนเดียวกันเปนเวลา 10 สัปดาห ในวัน

อังคาร และวันพฤหัสบดี แตตางวิธีกัน โดยกลุมทดลองสอนโดยใชเทปโทรทัศนอีกครั้งหนึ่ง แลววัดผล

เปรียบเทียบผลการเรียนรูวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สรุปไดวา การ

ใชเทปโทรทัศนสามารถสอนดนตรีไดทุกเรื่อง สําหรับการวิเคราะหและการสังเกต และสําหรับฝกครู

สอนดนตรี 
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ฮันเตอร (Hunter. 1991: 23) ไดสรางสื่อวีดิทัศนสําหรับการสอนทักษะการเรียนกับนักเรียน

ที่มีพรสวรรค เพื่อพิจารณาดูความสนใจของนักเรียนที่มีตอการสอน โดยแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุม

ทดลองเรียนจากสื่อวีดิทัศน กลุมควบคุมเรียนจากครูผูสอน โดยเรียนในเวลาเดียวกัน ผลการวิจัย

พบวา กลุมทดลองที่ใชส่ือวีดิทัศน นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากทําใหผลการเรียนไดรับการ

พัฒนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนนักเรียนกลุมควบคุมที่ไมไดใชส่ือวีดิทัศนนักเรียน

ไมมีการพัฒนา 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  จะเห็นไดวารายการวีดิทัศนสามารถชวย

ถายทอดเนื้อหาตางๆ  ที่เกี่ยวของกับบทเรียนที่ใชในการเรียนการสอนไวลวงหนาได  และยังชวยให
ผูเรียนรับรูไดทั้งภาพและเสียง  สามารถเราความสนใจ ทําใหผูเรียนสนใจบทเรียนมากขึ้น  ชวยให

ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และเมื่อผูเรียนไมเขาใจเนื้อหาบทเรียนก็สามารถทบทวนใหมได 
แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับการออกแบบและพัฒนาระบบการผลิตรายการวีดิทัศนเพื่อการศึกษาที่ดีดวย  
 

 



บทที่ 3  
วิธีดําเนินการวิจัย  

 

ในการศึกษาคนควาครั้งนี ้ผูวิจัยดําเนนิการ ดังตอไปนี ้

 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2. เครื่องมือทีใ่ชในการวิจัย  

 3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจยั  

 4. การดําเนนิการวิจยั  

 5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

  
1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรกลุมเปาหมาย 
นักเรียนที่กําลังศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งหมดของโรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี ตําบล 

บางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 30 คน 

 

2. เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ประกอบดวยเครื่องมือดังนี ้

1. ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข  

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

2.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 

3. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
ผูวิจัยมีข้ันตอนการสรางเครือ่งมือดังนี ้
3.1 การสรางสื่อวีดิทัศน 

การสรางสื่อวีดิทัศน  เ ร่ือง  การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข  สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4-6 ผูวิจัยไดออกแบบการผลิตวีดิทัศนไว 3 ข้ันตอน (3P) ดังนี้ (สมเจตน เมฆพายัพ. 

2547: 2-9) ดังภาพประกอบ 4 
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ภาพประกอบ  4  ข้ันตอนการสรางสื่อวีดิทศัน 

P1  (Pre-production) 

ข้ันเตรียมงานกอนผลิตรายการ 

1.การวางแผน กําหนดวัตถุประสงค  

2.การจัดทาํเนือ้หา  

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ 

P2  (Production) 

การผลิต,ถายทํา 

ปรับปรุง/แกไข 

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา

ตรวจสอบ 

P3  (Post-Production) 

การตัดตอ 

ปรับปรุง/แกไข 

นําไปใชทดลอง 

ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 

ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 
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1. การเตรียมงาน (Pre-production) 

1.1 การวางแผน  ผูวิจัยไดศึกษาวิ เคราะหขอมูลเกี่ยวกับจุดประสงค 

เปาหมาย กําหนดขั้นตอนในการดําเนินงาน  กําหนดสถานที่การถายทําเพื่อใหเกิดความสะดวกในการ

ปฏิบัติงาน ตามหลักการออกแบบ สําหรับนํามาประกอบการบรรยายเนื้อเร่ืองเพื่อเปนผูดําเนินรายการ 

1.2 จัดทําเนื้อหา ศึกษาเนื้อหาและรายละเอียดเกี่ยวกับ การจัดการผลผลิตการ 

เล้ียงไกไข 

1.3 เขียนบทวีดิทศัน โดยมีลําดบัข้ันตอนดังนี ้
1.3.1 สรางสรรครูปแบบในการนําเสนอ แบบรายการบรรยายเดี่ยว 

1.3.2 กําหนดหัวขอในการนําเสนอ ดังนี ้ 

1. ความสําคัญและกระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไขไก 
2. การตลาด 

3. แบบบันทึกผลผลิตการเลี้ยงไกไข 
1.3.3 เขียนเคาโครงเรื่องตามหัวขอที่ไดกําหนดไว โดยกําหนดสัดสวน

ของเนื้อหา โดยแบงดังนี้  

 -  บทนํา 10%  

  -  เนื้อหาประมาณ 80% ซึ่งแบงเปนหัวขอดังนี้  

1. ความสําคัญและกระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไข 
      ไก 

2. การตลาด 

3. แบบบันทึกผลผลิตการเลี้ยงไกไข 
 -  บทสรุป 10%  

1.3.4 เขียนบทราง เพิ่มรายละเอยีดในเรื่องของ รูปแบบแตละฉาก คํา

บรรยายในฉากตางๆ (ดังแสดงในภาคผนวก ก) ตัวอยางบทสื่อวีดทิัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการ

เลี้ยงไกไข 

1.3.5 เขียนบทที่สมบูรณ โดยทําในรูปแบบการเขียน Storyboard  

1.3.6 ตรวจแกไขกอนนําไปใชถายทํา โดยนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาสาร

นิพนธตรวจสอบความถูกตอง จากนั้นนํามาปรับปรุงแกไขและใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 คน 

ประเมินบทสื่อวีดิทัศน ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.50 จากคะแนนเต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดี และ
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นําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามาปรับปรุงแกไข กอนดําเนินการถายทํา โดยมีขอเสนอแนะ 

ดังนี้  

 1. ควรแกไขคําบรรยายใหส้ัน กระชับ มากขึ้น  

 2. แกไขคําบรรยาย การลําดับเนื้อหาใหเขาใจงายขึ้น 

ซึ่งผูวิจัยไดปรับปรุงแกไข กอนดําเนินการถายทําแลว ดังนี้  

1. ผูวิจัยไดดําเนินแกไขคําบรรยายในบทวีดิทัศนใหกระชับมากขึ้น 

2. ผูวิจัยไดดําเนินการแกไขลําดับการนําเสนอเนื้อหาใหเขาใจไดงายขึ้น 

        2.  การผลิตหรือการถายทํา (Production) 

   2.1 การถายทาํในโรงเรียนตาํรวจตระเวนชายแดนบานนายาว จงัหวัด

ฉะเชิงเทรา ซึ่งเปนโรงเรยีนทีม่ีกิจกรรมการเลี้ยงไกไขที่สมบูรณและเปนรูปธรรม โดยดําเนนิการถายทํา

มีลําดับข้ันตอน ดังนี ้

 2.1.1 จัดฉาก โดยกําหนดฉากของแตละตอนใหมีเนื้อหาที่ตอเนื่อง ได

ภาพที่ชัดเจน และสอดคลองกับเนื้อหา 

 2.2.2 จัดแสง และอุปกรณใหพรอม 

 2.2.3 ซักซอมบท กอนดําเนนิการถายจริง  

 2.2.4 ลงมือถายทําตามที่ซักซอมไว โดยควบคุมคุณภาพของภาพ และ

เสียง ใหถูกตองตามบทที่กําหนดไว 

      3.  การตัดตอรายการ (Post-production) 

3.1 นํามาตัดตอแบบ off line เพื่อดูใหเสียงบรรยาย และภาพตรงตามบท 

3.2 นํามาตัดตอแบบ on line เพื่อลงรายละเอียดในดานตางๆ เชน การใส

ขอความ เสียงดนตรีประกอบ ใหวีดิทัศนมีความสมบูรณและถูกตองตามที่ไดวางแผนไว 

3.3 เมื่อทําการตัดตอเสร็จแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาสารนิพนธตรวจสอบ
ความถูกตองและมีขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ปรับปรุงตัวอักษรใหใช แบบตัวอักษรที่อานงายขึ้น  

2. เพิ่มกราฟกใหนาสนใจขึ้น  

ผูวิจัยไดแกไขและนํามาปรับปรุงแกไขแลว  

 1. แกไข ตัวอักษรที่ใชบรรยายในวีดิทัศนใหอานไดงาย และชัดเจนขึ้น 

 2. เพิ่มกราฟกใหส่ือวีดิทัศนมีความนาสนใจขึ้น  



38 

3.4 จากนั้นจึงใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา จํานวน 3 คน ประเมิน

ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข ผลการประเมินมีคะแนนเฉลี่ยรวม 4.17 จากคะแนน

เต็ม 5 ซึ่งอยูในระดับดี และนําขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษามาปรับปรุงแกไข  

จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแกไข ดังนี้  

1. ควรแกไขการนําเขาสูเนื้อหาใหนาสนใจมากขื้น 

2. ปรับปรุงดานกราฟฟกใหสวยงาม และนาสนใจขึ้น 

ซึ่งผูวิจัยไดแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะแลว  

1. ผูวิจัยไดดําเนินการแกไข การนําเขาสูเนื้อหาใหนาสนใจมากขึ้น โดย

แกไขใหเพิ่มบทบรรยาย ชวงบทนําใหมีความนาสนใจขึ้น 

2. ผูวิจัยไดปรับปรุงกราฟกใหสวยงาม และนาสนใจขึ้น โดยแทรก

ภาพเคลื่อนไหว อักษรเคลื่อนไหว ใหนาสนใจขึ้น 

3.5 นําวีดิทัศนที่ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ไปทดลองกับ

นักเรียนที่เคยเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่เคยเรียน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข โรงเรียนวัด

พลอยกระจางศรี ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 3 คน ที่ไมใชประชากร

กลุมเปาหมาย ผลจากการสังเกต นักเรียนสามารถใชส่ือวีดิทัศนได แตเนื่องจากสื่อวีดิทัศนมีเนื้อหาที่

ตอเนื่องกัน ไมสามารถดูเนื้อหายอนหลังรายหัวขอได ทําใหนักเรียนไมสามารถดูเนื้อหายอนหลังได  

ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงโดยแบงเนื้อหาเปนเมนูใหสามารถเลือกศึกษาเปนรายหัวขอไดตั้งแตบทนํา  

 
3.2 การสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศน 

ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ 2 ฉบับ ไดแก แบบประเมิน

คุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และแบบประเมินคุณภาพวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ

ดานเทคโนโลยีการศึกษาโดยมีข้ันตอนการสรางดังนี้ 

1)  ศึกษาวิธกีารสรางแบบประเมินสาํหรับผูเชี่ยวชาญ 

2)  กําหนดจุดประสงคและสวนประกอบทีจ่ะใชในการประเมิน 

3)  กําหนดขอคําถามในการสรางแบบประเมินสาํหรับผูเชี่ยวชาญ  

                              3.1)  แบบประเมินคณุภาพวีดทิัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หา ประกอบดวย

การประเมนิในดาน 

3.1.1) ดานเนือ้หา 

3.1.2) ดานภาษาที่ใชและภาพ 
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                           3.2)  แบบประเมินคุณภาพวีดทิัศนสําหรับผูเชีย่วชาญดานเทคโนโลยทีางการศึกษา 

ประกอบดวย การประเมนิในดาน 

3.2.1) ดานเนือ้หาและการดําเนนิเรื่อง 

3.2.2) ดานตัวอักษรและกราฟก 

3.2.3) ดานเสยีงบรรยายและดนตรีประกอบ 

3.2.4) ดานเวลา 

                         4) กําหนดระดับการประเมนิคุณภาพเปนลักษณะแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating) 5 

ระดับ คือ 

ระดับ 5 หมายถึง มีคุณภาพระดับดีมาก 

ระดับ 4 หมายถึง มีคุณภาพระดับดี 

ระดับ 3 หมายถึง มีคุณภาพระดับปานกลาง 

ระดับ 2 หมายถึง มีคุณภาพระดับตองปรับปรุง 

ระดับ 1 หมายถึง มีคุณภาพระดับใชไมได 

5) นําแบบประเมนิทั้ง 2 ดานทีส่รางขึน้ไปใหอาจารยทีป่รึกษาตรวจสอบและนําไป

ปรับปรุงแกไข 

6) นําแบบประเมนิคุณภาพทั้งดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา ที่ปรับปรุง

แกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษาใชเพือ่ประเมินคุณภาพ

วีดิทัศน 

      เกณฑการแปลความหมายคาเฉลี่ยของการประเมนิใชเกณฑดังนี ้

4.51 - 5.00 หมายถงึ มีคุณภาพระดับ ดีมาก 

3.51 - 4.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดับ ด ี

2.51 - 3.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดับ ปานกลาง 

1.51 - 2.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดับ ตองปรับปรุง 

1.00 - 1.50 หมายถงึ มีคุณภาพระดับ ใชไมได 

กําหนดคาที่ผานเกณฑมีคณุภาพซึ่งสามารถยอมรับไดอยูในชวงคะแนนเฉลี่ยตั้งแต 

3.51 ข้ึนไป 
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ภาพประกอบ 5 ข้ันตอนการสรางแบบประเมินคุณภาพวดีิทัศน 

 
ผลการประเมินคุณภาพของสื่อวีดิทัศน  

การหาคุณภาพจากการประเมินของสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก โดย

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา ผลการประเมินมีดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยีการศึกษา ดังแสดงในตาราง 3 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาวธิีการสราง/กําหนดจดุประสงค 

กําหนดขอคําถาม

สรางแบบประเมิน 

นําแบบประเมนิคุณภาพ ดานเนื้อหา/เทคโนโลยี

การศึกษาไปใชประเมินคุณภาพสื่อวีดทิัศน 

นําไปใชในการวิจัย

อาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบ 

แกไข/ปรับปรุง 

ไมเหมาะสม 

เหมาะสม 
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ตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพของสื่อวีดทิัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลีย้งไกไข โดยผูเชีย่วชาญ 

       ดานเนื้อหา 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.ดานเนื้อหา 4.44 ดี 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 4.67 ดี 

1.2 ความถูกตองของเนื้อหาทีน่ําเสนอ 4.33 ดี 

1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดับผูเรียน 5.00 ดีมาก 

1.4 ความตอเนื่องของลาํดับการนาํเสนอเนื้อหา 4.33 ดี 

1.5 การจัดแบงเนื้อหาในแตละตอนมีความเหมาะสม 4.33 ดี 

1.6 การสรุปเนื้อหากระชับ ชัดเจน 4.00 ดี 

2.ดานภาษาที่ใชและภาพ 4.58 ดีมาก 
2.1 ภาษาที่ใชในการอธิบายเนื้อหาเหมาะกับระดับผูเรียน 5.00 ดีมาก 

2.2 ภาษาที่ใชมีความถูกตอง 4.67 ดีมาก 

2.3 ภาพที่ใชมีความชัดเจน เหมาะสม 4.33 ดี 

2.4 เนื้อหาและภาพที่ใชประกอบมีความสอดคลองกัน 4.33 ดี 

เฉล่ียรวม 4.50 ดี 
 

จากตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพสื่อวีดิทัศนของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จาํนวน 3 ทาน 

พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของสือ่วีดิทัศน อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาแตละดานของการ

ประเมินมีคุณภาพดังนี ้

 ดานเนื้อหามีคุณภาพอยูในระดับดี โดยมีระดับคุณภาพดีมากในเรื่อง ความเหมาะสมของ

เนื้อหากับระดับผูเรียน และมีระดับคุณภาพในระดับดีในเรื่อง เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรู

ที่คาดหวัง ความถูกตองของเนื้อหาที่นําเสนอ ความตอเนื่องของลําดับการนําเสนอเนื้อหา การจัดแบง

เนื้อหาในแตละตอนมีความเหมาะสม และการสรุปเนื้อหากระชับ ชัดเจน  

 ดานภาษาที่ใชและภาพ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  โดยมีระดับคุณภาพดีมากในเรื่อง ภาษา

ที่ใชในการอธิบายเนื้อหาเหมาะกับระดับผูเรียน  และภาษาที่ใชมีความถูกตอง และมีระดับคุณภาพใน

ระดับดีเร่ือง ภาพที่ใชมีความชัดเจน เหมาะสม และเนื้อหาและภาพที่ใชประกอบมีความสอดคลองกัน  

 จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุงแกไข ดังนี้  

 1. ควรแกไขคําบรรยายใหส้ัน กระชับ มากขึ้น  

 2. แกไขคําบรรยาย การลําดับเนื้อหาใหเขาใจงายขึ้น 
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ซึ่งผูวิจัยไดแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะดังนี้ 

1. ดําเนินแกไขคําบรรยายในบทวีดิทัศนใหกระชับมากขึ้น 

2. ดําเนินการแกไขลําดับการนําเสนอเนื้อหาใหเขาใจไดงายขึ้น 

ตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพของสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข โดย 

       ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา 
 

รายการประเมนิ คาเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

1.เนื้อหาและการดําเนินเรื่อง 3.00 ดี 
1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค 4.33 ดี 

1.2 การนําเขาสูเนื้อหามีความนาสนใจ 3.67 ด ี

1.3 การอธิบายเนื้อหาเขาใจงาย 4.67 ดีมาก 

1.4 การลําดับเนื้อหาในการนําเสนอตอเนื่อง 4.00 ด ี

1.5 การสรุปเนื้อหามีความชัดเจน 4.00 ด ี

2.ดานตัวอักษรและกราฟก 4.08 ดี 
2.1 กราฟก/ภาพสวยงาม เหมาะสม 3.67 ดี 

2.2 กราฟก/ภาพมีความสอดคลองกับเนื้อหา 3.67 ด ี

2.3 ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน 4.33 ด ี

2.4 สีของตัวอักษรเหมาะสม 4.67 ดีมาก 

3.เสียงบรรยายและดนตรีประกอบ 4.11 ดี 
3.1 เสียงบรรยายชัดเจนและนาสนใจ 4.67 ดีมาก 

3.2 ดนตรีประกอบมีความเหมาะสมกับการนําเสนอ

เนื้อหา 

4.00 ด ี

3.3 ความสอดคลองของภาพ/ตัวอักษรและเสียงบรรยาย 3.67 ด ี

4. ดานเวลา 4.50 ดี 
4.1 เวลาในการนําเสนอเนื้อหาแตละตอนมีความ

เหมาะสม 

4.67 ดีมาก 

4.2 เวลาในการนําเสนอเนื้อหาในภาพรวมมีความ

เหมาะสม 

4.33 ด ี

เฉล่ียรวม 4.17 ดี 
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จากตาราง 4 ผลการประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี จํานวน 3 

ทาน พบวา การประเมินคุณภาพโดยรวมของสื่อวีดิทัศน อยูในระดับดี และเมื่อพิจารณาแตละดานของ

การประเมินมีคุณภาพดังนี้ 

ดานเนื้อหาและการดําเนินเรื่อง มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยระดับคุณภาพดีมากในเรื่อง การ

อธิบายเนื้อหาเขาใจงาย และมีระดับคุณภาพในระดับดีในเรื่อง เนื้อหามีความสอดคลองกับ

วัตถุประสงค  การนําเขาสูเนื้อหามีความนาสนใจ การลําดับเนื้อหาในการนําเสนอตอเนื่อง และการ

สรุปเนื้อหามีความชัดเจน  

ดานตัวอักษรและกราฟก มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยระดับคุณภาพดีมากในเรื่อง สีของ

ตัวอักษรเหมาะสม และมีระดับคุณภาพในระดับดีในเรื่อง กราฟก/ภาพสวยงาม เหมาะสม กราฟก/

ภาพมีความสอดคลองกับเนื้อหา และขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน   

ดานเสียงบรรยายและดนตรีประกอบ มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยระดับคุณภาพดีมากในเรื่อง 

เสียงบรรยายชัดเจนและนาสนใจ และมีระดับคุณภาพในระดับดีในเรื่อง ดนตรีประกอบมีความ

เหมาะสมกับการนําเสนอเนื้อหา และความสอดคลองของภาพ/ตัวอักษรและเสียงบรรยาย  

 ดานเวลา มีคุณภาพอยูในระดับดี โดยระดับคุณภาพดีมากในเรื่อง เวลาในการนําเสนอเนื้อหา

แตละตอนมีความเหมาะสม  และมีระดับคุณภาพในระดับดีในเร่ือง เวลาในการนําเสนอเนื้อหาใน

ภาพรวมมีความเหมาะสม 

โดยคุณภาพในเรื่อง  มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และ มีคุณภาพอยูในระดับดี    

 จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา มีขอเสนอแนะเพิ่มเติมเพื่อปรับปรุง

แกไข ดังนี้  

1. ควรแกไขการนําเขาสูเนื้อหาใหนาสนใจมากขื้น 

2. ปรับปรุงดานกราฟฟกใหสวยงาม และนาสนใจขึ้น 

ซึ่งผูวิจัยไดแกไขเพิ่มเติมตามขอเสนอแนะแลว  

1. ผูวิจัยไดดําเนินการแกไข การนําเขาสูเนื้อหาใหนาสนใจมากขึ้น โดยแกไขใหเพิ่มบท

บรรยาย ชวงบทนําใหมีความนาสนใจขึ้น 

2. ผูวิจัยไดปรับปรุงกราฟกใหสวยงาม และนาสนใจข้ึน โดยแทรกภาพเคลื่อนไหว อักษร

เคลื่อนไหว ใหนาสนใจขึ้น 
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3.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไก 
ไข  

ผูวิจัยใชกระบวนการสราง และหาคุณภาพแบบทดสอบ ใหมีความเหมาะสมกับกลุม

ตัวอยางที่ใชในการทดลอง มีข้ันตอนดังนี้ 

1) ตั้งวัตถุประสงค เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

2) สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไก

ไข ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน  30  ขอ 

3) จากนั้นนําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบแกไข แลวจึงนําไปใหผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเนื้อหาประเมินคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) โดยกําหนดมาตรสวนประเมินคา 

ดังนี้  

+1 หมายถงึ แนใจวาขอสอบสอดคลองกับเนื้อหา 

0 หมายถงึ ไมแนใจวาขอสอบสอดคลองกับเนื้อหา 

-1 หมายถงึ แนใจวาขอสอบไมสอดคลองกับเนื้อหา 

โดยคาดัชนีความสอดคลองที่ยอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.50 ข้ึนไป ซึง่จากการเก็บรวบรวมขอมูลที่ได

จากการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ ไดคา IOC เทากับ 0.74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ศึกษาเนื้อหา/การสรางแบบทดสอบ

กําหนดจุดประสงค

สรางแบบทดสอบ 

คัดเลือกขอสอบ 

นําไปใชในการวิจัย

ผูเชี่ยวชาญประเมินคา IOC 

แกไข/ปรับปรุง 

ไมผานเกณฑ 

ผานเกณฑ 

ภาพประกอบ 6 ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการเรียน 
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4. การดําเนินการทดลอง 
1. ขั้นเตรียมการ 

                  1.1  ผูวิจัยขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลตอผูอํานวยการโรงเรียน 

                  1.2  ชี้แจงวัตถุประสงคและขั้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลใหคุณครูประจําชั้นทราบ

ลวงหนากอนการทดลอง 1 สัปดาห 

                  1.3  จัดเตรียมหองประกอบการเรียนและอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สําหรับนักเรียนที่จะทํา

การทดสอบสื่อวีดิทัศน 
         2. ขั้นทดลอง 

    ทําการสอนโดยใชสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข มีวิธีการดําเนินการ

ดังนี้ 

                   2.1  ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน 

                   2.2  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข จํานวน 

30 ขอ 

                   2.3  ดําเนินการสอนดวยสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข  

                   2.4  เมื่อจบการเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ โดยใชแบบทดสอบชุด

เดียวกับที่ใชกอนเรียน  

                   2.5  นําผลที่ไดไปวิเคราะหคาสถิติ  

                   2.6  นําเสนอผลการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิเคราะหขอมลู 

ครูชี้แจงวิธีการเรียนการสอน 

ทําแบบทดสอบกอนเรียน 

ดําเนนิการสอนดวยสื่อวีดิทศัน 

ทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

นําเสนอผลการวิจัย 

ภาพประกอบ 7 ข้ันตอนดําเนินการทดลอง 
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5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
1.  หาคารอยละ คาเฉลี่ย (Mean)  

2.  หาคาดัชนคีวามสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC) ใชสูตร  

3.  สถิตทิี่ใชในการทดสอบความมนีัยสาํคัญของคาความแตกตางของคะแนนแบบทดสอบวัดผลการ

เรียน กอนและหลังเรียน โดยใช t-test for dependent sample  

 



บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

ในการศึกษาวิจัยผลการใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก ไดผลการวิจัย ดังนี้ 

 
การเปรยีบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรยีน จากการใชสื่อวีดิทศัน  

    การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการ

เล้ียงไกไข กอนเรียนและหลังเรียน โดยศึกษากับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดพลอย

กระจางศรี ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 30 คน ดังแสดงในตาราง 5 

 

ตาราง 5 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนและหลัง จากการใชส่ือวีดิทัศน เรื่อง การจัดการ 

      ผลผลิตการเลี้ยงไกไข  
 

คะแนน จํานวน     

กอนเรียน 30 14.50 2.06 21.78** .00 

หลังเรียน 30 25.03 3.76   

 

**มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 
จากตาราง 5 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยความรูความเขาใจใน เร่ือง การจัดการผลผลิต 

การเลี้ยงไกไข ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มีคาเทากับ 14.50 (  = 2.06) และ 25.03 

(  = 3.76) ตามลําดับ โดยพบวาหลังจากที่นักเรียนไดศึกษาจากสื่อวิดีทัศนดังกลาว นักเรียนมี

ความรูความเขาใจสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6  

โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก สามารถสรุปผล และอภิปรายผลไดดังนี้ คือ 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการ

เลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก 
 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ไดส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 

โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี ตําบลบางสมบูรณ อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก ที่มีคุณภาพ เพื่อใช

ประกอบการดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงไกไข ที่จะชวยใหนักเรียนตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ

ผลผลิตการเลี้ยงไกไข นักเรียนมีความรู ความเขาใจ และจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไขไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งชวยลดภาระใหแกเจาหนาที่กรมปศุสัตว และครูผูสอน ในการดําเนินกิจกรรมการ

เลี้ยงไกไขใหประสบผลสําเร็จ 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
1. ประชากรกลุมเปาหมาย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 ทั้งหมดของโรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี ตําบลบางสมบูรณ 

อําเภอองครักษ จังหวัดนครนายก จํานวน 30 คน 

2. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  
เนื้อหาที่ใชในการสรางสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข โดยผูวิจัยแบง

เนื้อหาเปนหัวขอ ดังนี้  

1. ความสําคัญและกระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไขไก 
2. การตลาด 

3. แบบบันทึกผลผลิตการเลี้ยงไกไข 
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เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัย 
ในการศึกษาวจิัยครั้งนี ้ผูศึกษาคนควาไดสรางเครื่องมือดังนี ้

1. ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

2. แบบประเมินคุณภาพสื่อวีดิทัศนสําหรับผูเชี่ยวชาญ ประกอบดวย 

2.1 แบบประเมินคุณภาพดานเนื้อหา 

2.2 แบบประเมินคุณภาพดานเทคโนโลยีการศึกษา 

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

การดําเนินการทดลอง 
1. ขั้นเตรียมการ 

                1.1  ผูวิจัยขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลตอผูอํานวยการ 

                1.2  ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลใหคุณครูประจําชั้นทราบลวงหนา

กอนการทดลอง 1 สัปดาห 

                1.3  จัดเตรียมหองประกอบการเรียนและอุปกรณโสตทัศนูปกรณ สําหรับนักเรียนที่จะทํา

การทดสอบสื่อวีดิทัศน 
2. ขั้นทดลอง 
     ทําการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข มีวิธีการดําเนินการ

ดังนี้ 

                 2.1  ชี้แจงวัตถุประสงคและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชส่ือวีดิทัศน 

                 2.2  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข  

จํานวน 30 ขอ 

                 2.3  ดําเนินการสอนดวยสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข  

                 2.4  เมื่อจบการเรียนแลว ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบ โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกับ

ที่ใชกอนเรียน  

                 2.5  นําผลที่ไดไปวิเคราะหคาสถิติ  

                 2.6  นําเสนอผลการวิจัย 
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สรุปผลการวิจัย  
จากการดําเนินการศึกษาผลการใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข สําหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก พบวาภายหลังจาก

การใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นกวา

กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01  

 

อภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาผลการใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก ผูวิจัยอภิปราย

ผลวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

1. ในการพัฒนาสื่อวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข ผูวิจัยไดดําเนินการ
พัฒนาอยางมีระบบ และผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา มีความเห็นวาส่ือวีดิทัศนมี

คุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี ทั้งนี้ใหปรับปรุงเนื้อหาบางสวนเพื่อใหเนื้อหาเขาใจไดงายขึ้น และแกไข

คําในบทวีดิทัศนเพื่อใหสอดคลองกับเนื้อหามากขึ้น สวนผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา มี

ความเห็นวาสื่อวีดิทัศนมีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี และเสนอแนะใหมีการเกริ่นนําเขาเร่ือง และ

แบงเนื้อหาใหชัดเจน ปรับแตงกราฟกใหนาสนใจมากขึ้น ตัวอักษรควรปรับใหชัดเจน และปรับเสียง

บรรยายใหดังขึ้น และปรับเสียงดนตรีประกอบใหเบาลง ผูวิจัยไดดําเนินการปรับปรุงแกไขเนื้อหา

เพื่อใหถูกตองสอดคลองกับเนื้อหา ทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษาไดปรับใหมีการเกริ่นนําเขาเรื่อง 

แบงเนื้อหาใหชัดเจนโดยแบงเปนตอนใหนักเรียนสามารถเลือกไดที่หนาเมนู และปรับแตงกราฟก 

รวมถึงปรับเสียงบรรยาย และเสียงดนตรีใหเหมาะสม จึงทําใหส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการ

เล้ียงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4-6 โรงเรียนวัดพลอยกระจางศรี จังหวัดนครนายก มี

คุณภาพในระดับดี 

2. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการใชส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยง

ไกไข พบวานักเรียนมีผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 

เนื่องมาจากสื่อวีดิทัศน เปนสื่อที่สามารถดึงดูดและเราความสนใจในการเรียนไดเปนอยางดี ผูเรียน

สามารถมองเห็นภาพ และไดยินเสียงไปพรอมๆ กัน (Dale. 1969: 355) สอดคลองกับ กิดานันท มลิ

ทอง (2536: 201) ที่กลาววาวีดิทัศนเปนสื่อที่สามารถใชไดในสถานการณที่ผูสอนมีจํานวนจํากัด 

สามารถสงการสอนไปยังผูเรียนที่หางไกลได และเปนสื่อที่สามารถแสดงการสาธิตไดอยางชัดเจน ทํา

ใหผูเรียนเห็นสิ่งที่ตองการเนน และเห็นทั่วถึงกันชัดเจน “ส่ือวีดิทัศนยังสมบูรณดวยสีสัน ตัวอักษร

ประกอบ เทคนิคการถายทําและการตัดตอที่ดึงดูดความสนใจเปนพิเศษ ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูใน
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บทเรียนตางๆ  ไดงายและรวดเร็วขึ้น  ชวยใหการเรียนการสอนบรรลุจุดมุงหมายไดอยางมี

ประสิทธิภาพ” (พงศพันธ  อันตะริกานนท. 2539: 8) และยรรยง  สุขเกษม (2539: 31) กลาววา 

รายการวีดิทัศนในการสอน สามารถใชเครื่องมือและเทคนิคในการผลิตไดหลายรูปแบบ ทําใหผูเรียน

เกิดความกระตือรือรนในการเรียนมากกวาการสอนปกติ เพราะเปนการสรางบรรยากาศในชั้นเรียน ให

ผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณตางๆ มากมาย สามารถสรางจินตนาการในการเรียนรูไดเร็วกวาการ

สอนปกติ  และสอดคลองกับผลวิจัยของ ชวกิจ  ทองนุยพราหมณ (2554: บทคัดยอ) ซึ่งได

ทําการศึกษาการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนของนักเรียน สูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ขอเสนอแนะทั่วไป 
1. ส่ือวีดิทัศน เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

4-6 ควรนําไปใชเปนสื่อในสอนเสริม ในเรื่องการเลี้ยงไกไขในโรงเรียน ตามโครงการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เพราะเปนสื่อที่พรอมทั้งดานเนื้อหา และภาพขั้นตอนการจัดการผลผลิตการ

เลี้ยงไกไข  ที่เขาใจงาย และเปนสื่อที่มีราคาถูก สามารถถายทอดไดแมในถิ่นทุรกันดาร โดยกรมปศุ

สัตว สามารถนําสื่อวีดิทัศนดังกลาวไปใชประกอบการฝกอบรมนักเรียนในเรื่อง การเลี้ยงไกไข ชวยให

ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดรวดเร็วยิ่งขึ้น 

2. ควรจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู เร่ือง ของการบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข รวมกับการใช
ส่ือวีดีทัศนนั้น  เพื่อชวยพัฒนาใหนักเรียนเขาใจในการบันทึกขอมูล อยางเปนรูปธรรมมากขึ้น และ

สามารถนําไปปฏิบัติไดจริง เพื่อพัฒนาทักษะในการจัดการการผลิต และการจัดการผลผลิตอยางมี

ประสิทธิภาพ  

3. ควรมีการจัดแหลงเรียนรู เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข โดยจัดเตรียมเครื่อง
เลน และทสื่อวีดิทัศนใหนักเรียนสามารถเขาใช โดยสามารถเปดดูและศึกษาไดดวยตนเอง 
  
ขอเสนอเพื่อการทําวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาการใชส่ือวีดิทัศนรวมกับการจัดการเรียนรู อ่ืนๆ ที่เปดโอกาสให

นักเรียนไดฝกปฏิบัติ เร่ือง การจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข เพื่อใหการพัฒนาองคความรูเปนไปอยาง

ยั่งยืน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับ การพัฒนาสื่อวีดิทัศนในดานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ การเลี้ยงไกไข 

เพื่อใหมีเนื้อหาที่หลากหลายในการถายทอดความรูใหแกนักเรียนเพิ่มมากขึ้น  
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ภาคผนวก ก 
ตัวอยางบทสือ่วีดิทัศน 

เรื่อง การจัดการผลผลิตการเลีย้งไกไข 
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บทวีดิทศัน เรื่อง การจัดการผลผลิตการเลีย้งไกไข 
ภาพ (VIDEO)  ลักษณะภาพ คําบรรยาย 

 

สัญลักษณองคกร 

(มหาวิทยาลัย) 

Text 

มหาวิทยาลยัศรี

นครินทรวิโรฒ 

เสียงประกอบ  

(Sound effect) 

 

Text 

ส่ือวีดิทัศน เร่ือง 

การจัดการผลผลิต

การเลี้ยงไกไข 

เสียงประกอบ  

(Sound effect) 

 

 

LS  

 

กิจกรรมการเลี้ยงไกไขใน ร.ร. ตามโครงการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิน่ทุรกนัดาร ตาม

พระราชดําริ มวีัตถุประสงคเพื่อชวยลด

ปญหาการขาดสารอาหารโปรตีน เสริมสราง

ความรู และพฒันาทักษะ เนนใหเกิดความ

ตอเนื่อง ยั่งยนืและพึง่พาตนเองได 

 

 

 การดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงไกไขใหประสบ

ผลสําเร็จไดนัน้ ตองอาศัยหลักการจัดการ

ผลผลิตที่ดี มกีระบวนการ ข้ันตอนที่ด ีมกีาร

ทําบัญช ีบันทกึขอมูลผลผลิตที่ครบถวน 

เพื่อพิจารณาตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

และปรับปรุงขอบกพรองตางๆ กอนที่จะเกดิ

ความเสยีหาย 

 

Text 

กระบวนการ

จัดการผลผลิตการ

เลี้ยงไกไข 

เสียงประกอบ  

(Sound effect) 
กระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไข
ไก 
กระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไข มี

ข้ันตอนดังนี้ 
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ภาพ (VIDEO)  ลักษณะภาพ คําบรรยาย 

 

 

Text 

1.การเก็บไข 

 

1.การเก็บไข  

   การเก็บไขเปนกระบวนการที่มีสําคัญตอ

คุณภาพความสดใหมของไข ดังนัน้จงึควรเก็บไข

บอยๆ อยางนอยวันละ 2 -3 คร้ัง เพื่อใหไขยังคง

คุณภาพดี สด อยูไดนาน เปลือกไขสะอาดและ

ไมบุบราว เพราะหากปลอยไขไวในรังไขทั้งวัน ไข

อาจเปราะเปอนอุจาระและบบุราวไดงาย 

นอกจากนี้อากาศรอนภายในคอกจะทําใหไข

เสื่อมคุณภาพ หรือเนาเร็วขึน้ 

 

 

Text 

2 . ก า ร ทํ า

ความสะอาด 

ตรวจคุณภาพ

และคัดขนาด

ไข 

 

 

2.การทําความสะอาด ตรวจคุณภาพและคัด

ขนาดไข 

 - การทําความสะอาด 

    การทําความสะอาดไขนับวาเปนขั้นตอนที่

สําคัญมาก เพราะนอกจากเอาสิ่งสกปรกออก

จากเปลือกไข ทําใหไขดูสะอาดนาบริโภคแลว 

ยังทําใหไขมีคุณภาพดีเก็บไวไดนานอีกดวย การ

ทําความสะอาดใหใชผาสะอาดเช็ด ไมควรใชวิธี

ทําความสะอาดโดยการแชน้ํา จุมน้ํา หรือลางน้ํา 

เพราะจะทําใหไขเสียเร็ว  

 

 

 - ตรวจคุณภาพและคัดขนาดไข 

    เ มื่ อ ไ ข ผ า น ก า ร ทํ า ค ว า มส ะ อ า ด แ ล ว 

กระบวนการตอไปคือ การตรวจคุณภาพไข และ

คัดขนาดไข เพื่อตรวจดูวาเปลือกไขบุบ ราว

หรือไม  มีขนาดและสภาพเปนอยางไร  เพื่อ

เตรียมบรรจุแผงไข หรือกลองขายตอไป 
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ภาพ (VIDEO)  ลักษณะภาพ คําบรรยาย 

 

 

Text 

3. วิธีการเก็บ

รักษาไข 

 

 

3. วิธีการเก็บรักษาไข 

   เพื่อใหไขอยูในสภาพสดอยูไดนาน ควรเก็บ

รักษาไวในที่เย็น อุณหภูมิ 30-35 องศาฟาเรนไฮน  

และมีการระบายอากาศดี  

 

 

 

Text 

การจัด

ผลผลิตดาน

การตลาด 

 

 

การจัดผลผลติดานการตลาด 
  การจัดการผลผลิตดานการตลาดนับวามี

บทบาทสําคญั และเปนขัน้ตอนซึ่งจะเปนตัวชี้วา 

การดําเนินกิจกรรมการเลี้ยงไกไขจะประสบ

ผลสําเร็จมากนอยเพียงใด ถา ร.ร. สามารถขาย

ไขไดราคาดี มีผลกําไร และมีการจัดการทีด่ี ก็จะ

ยิ่งไดรับความสําเร็จมากเทานั้น  

 

 

Text 

1.ไขไก 

2.มูลไก 

   3.ไกปลด 

โดยผลผลิตจากกิจกรรมการเลี้ยงไกไขสามารถ

แบงได 3 สวนคือ  
1.ไขไก 
2.มูลไก 

   3.ไกปลด 

 
 

Text 

1.ไขไก 

 

1.ไขไก มีชองทางในการจัดจําหนายคือ 
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ภาพ (VIDEO)  ลักษณะภาพ คําบรรยาย 

 

Text 

1. ขายให

โครงการ

อาหาร

กลางวัน  

1. ขายใหโครงการอาหารกลางวนั  
โดยขายถกูกวาราคาตลาด 10 เปอรเซ็นต เพื่อ

นําไปประกอบอาหารกลางวนัใหนักเรียนบริโภค  

 

 

Text 

2.ขายผาน

ระบบสหกรณ 

ร.ร.   

 

2.ขายผานระบบสหกรณ ร.ร.   
โดยขายตามขนาดไขไก ซึ่ง ร.ร.จะจําหนายให

ผูบริโภคอีกตอหนึง่ ขายในราคาตลาด อาจ

จําหนายปลีก หรือยกแผง 
 

 

Text 

3.ขายใน

ชุมชน  

 

3.ขายในชุมชน  
ไขไกที่เหลือจากการขายเขาโครงการอาหาร

กลางวัน สามารถนาํไปจําหนายใหผูปกครอง หรือ

ชาวบานรอบ ร.ร. โดยร.ร.อาจนาํไปขายในชุมชน 

โดยขายยกถาด หรือขายปลกี โดยขายในราคา

ตลาด 

 
 

Text 

2.มูลไก 

 

 

 

 

 

2.มูลไก 
 มูลไกที่ไดจากการกิจกรรมการเลี้ยงไกไข สามารถ

นําไปทาํปุยหมัก เพื่อใชประโยชนในกจิกรรม

การเกษตรของ ร.ร เชน การปลูกผัก ผลไม  ตางๆ 

2.ขายใหชมุชน โดยบรรจุกระสอบ และขายผาน

ระบบสหกรณ 

 

Text 

3.ไกปลด 

 

 

3.ไกปลด 
ไกเมื่อถึงระยะปลด คือไกที่ไมสามารถใหผลผลิต

ได สามารถขายเขาโครงการอาหารกลางวนั หรือ

ขายใหชุมชนผานระบบสหกรณตามราคาตลาด

ทั่วไป 
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ภาพ (VIDEO) ลักษณะ
ภาพ 

คําบรรยาย 

 

Text 

แบบบันทึ ก

ผลผลิตการ

เลี้ยงไกไข 
 

แบบบันทึกผลผลิตการเลี้ยงไกไข 
  การบันทึกขอมูลผลผลิตการเลี้ยงไกไข เปนกิจกรรม

ที่ สําคัญที่ตองดําเนินการใน ร.ร. โครงการตาม

พระราชดําริทุกแหง เพราะทําให ร.ร.สามารถทราบ

ขอมูลการดําเนินงาน ผลผลิตที่ได รายรับ รายจาย 

กรณีเกิดความผิดปกติ สามารถคนหาขอมูลที่บันทึก

ไว วิเคราะหหาสาเหตุ และแนวทางแกไขไดอยาง

ถูกตอง ชวยลดความเสี่ยงจากการสูญเสีย และ

สามารถใชเปนขอมูลในการวางแผนการผลิต และ

วัดผลความสําเร็จของกิจกรรมได 

 

 

Text 

แบบบันทกึ

ผลผลิตการ

เลี้ยงไกไข 

 

 
 

แบบบันทึกผลผลิตการเลี้ยงไกไข มี 5 แบบ 
ประกอบดวย 
1. แบบบันทึกขอมูลกิจกรรมไกไข (รายวัน) 
2. แบบบันทึกขอมูลรายรับ – รายจาย  
3. แบบสรุปผลกิจกรรมไข รายสัปดาห 
4. แบบสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมไกไข 
5. กราฟบันทึกเปอรเซ็นตการไข 

 
 

Text 

1 . แ บบ

บั น ทึ ก

ข อ มู ล

กิจกรรม

ไ ก ไ ข 

(รายวัน) 

 
 

1.แบบบันทึกขอมูลกิจกรรมไกไข (รายวัน) 
 เปนแบบบันทึกขอมูลการเลี้ยงไกไข ที่ตองบันทึก

เปนประจําทุกวันตอเนื่องกัน ตั้งแตวันที่เร่ิมเลี้ยงจน

วันสุดทายที่ปลดไกออกทั้งหมดโดยมีขอมูลที่ตอง

ดังนี้ 
1.อายุไกและวันที่บันทึก 
2.จํานวนไก  
    - ไกตาย 

    - ไกคัดทิ้ง  

    - ไกปลด 

    - จํานวนไกคงเหลือ 
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ภาพ (VIDEO) ลักษณะ
ภาพ 

คําบรรยาย 

 

 

 3.อาหารที่ใช  
  จํานวนอาหารที่ใชในวันนั้น 
4.ผลผลิตไข 
  - จํานวนฟอง 

  - % ไข 

 - ไขแตก/นิ่ม 
5.การจัดการผลผลิตไข  
 - จายคาแรง ใหนักเรียนที่เขารวมกิจกรรม 

- กินใน ร.ร. คือ จํานวนไขที่ขายเขาโครงการ

อาหารกลางวัน 

          - ขาย คือ จํานวนไขที่ขายเขาสหกรณ ขายให

ชุมชน 
       6.การใชยา และวัคซีน 

 

 

 2.แบบบันทึกขอมูลรายรับ –รายจาย  
เปนการบันทึกขอมูลการรับ-จายเงิน  และรวม

ยอดเงินทุกสิ้นเดือน  เพื่อใหทราบตนทุน สามารถ

คํานวณกําไร-ขาดทุน  และวางแผนการเตรียม

งบประมาณที่ตองใชในรุนตอไปได 

 

 3. แบบสรุปผลกิจกรรมไข รายสัปดาห 

นําขอมูลจากแบบไกไข 1 มาบันทึกรวมตอสัปดาห ตั้งแต

สัปดาหเริ่มตนจนสัปดาหสุดทาย  โดยขอมูลที่สําคัญ คือ 

การนําเปอรเซ็นตไขเปรียบเทียบกับคามาตรฐาน เพื่อให

ทราบประสิทธิภาพการเลี้ยงไกไขไดอยางชัดเจน หากต่ํา

กวาเกณฑมาตรฐานแสดงวาไกใหผลผลิตไขนอย  ซึ่งอาจ

เกิดจากการใหอาหารนอย การจัดการไมดี ตองหาสาเหตุ

ใหพบ จนกวาไกจะใหไขเพิ่มใกลเคียงกับมาตรฐานมาก

ที่สุด 
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ภาพ (VIDEO)  ลักษณะภาพ คําบรรยาย 
 

 
 

 

 4.แบบสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมไกไข 
 เปนการนําขอมูลที่บันทึกไวทั้งดานการเลี้ยง 

และดานการเงิน แบบที่ 1-3 มาสรุปรวม เพื่อ

สรุปผลการเลี้ยงผลการดําเนินกิจกรรมการเลี้ยง

ไกไข โดยแบงออกเปน 5 สวนคือ 
1.ขอมูลพื้นฐาน 

เปนการสรุปขอมูลพื้นฐาน พันธุไกที่เล้ียง จํานวน

ที่เ ร่ิมเลี้ยง จํานวนคงเหลือ วันที่เ ร่ิมเลี้ยง วัน

สุดทายที่รายงาน รวมวันเวลาที่เลี้ยง และอายุไก

สัปดาหสุดทายที่รายงาน 
2.ขอมูลดานการเลี้ยงดูและผลผลิต 

เปนการสรุปขอมูลดานการเลี้ยงดู และผลผลิต

ประกอบดวย  จํานวนอาหารที่ใช  จํานวนไข

ทั้งหมด การจัดการไข-จายคาแรง และจํานวนไก

ตาย 
3.ประสิทธิภาพการเลี้ยง 

เปนการนําขอมูลการเลี้ยง  และผลผลิต  มา

คํานวณประสิทธิภาพ และสรุปประสิทธิภาพการ

เลี้ยง 
4.ขอมูลดานการเงิน 

นําขอมูลดานการเงินจากแบบไกไข 2 มาสรุปผล 

ดังนี้ 

- รายรับ   - รายจาย 
5.ปญหา/ ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ 

ใหบันทึกปญหาในการดําเนินงาน ขอสังเกต และ

ขอแนะนําในการแกปญหา เพื่อปรับปรุงใหดีข้ึน

ในดําเนินงานตอไป หรือรุนตอไป 
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ภาพ (VIDEO)  ลักษณะภาพ คําบรรยาย 

 
 

 
 

 5.กราฟบันทึกเปอรเซ็นตการไข 
นําคา%  ไข รายสัปดาหจากแบบไกไข 3 มา

พล็อตกราฟ  เพื่อเปรียบเทียบกับเสนกราฟ

มาตรฐาน ถาผลผลิตดี เสนกราฟจะใกลเคียงกับ

มาตรฐาน 

 

 

ภาพการ

ดําเนนิกิจกรรม

โดยรวม 

หาก ร.ร.ดําเนินการตามกระบวนการขางตน

อยางสม่ําเสมอ จะทําใหไดขอมูลการดําเนินงาน

ที่ ถู ก ต อ ง  ทํ า ให ท ร าบผลสํ า เ ร็ จ ขอ งกา ร

ดําเนินงาน สามารถเตรียมการเลี้ยงไกไขในรุน

ตอไป และแกไขปรับปรุงขอบกพรองที่เกิดขึ้น 

โดยใชประโยชนจากขอมูลจากการบันทึกผลผลิต

การเลี้ยงไกไข ทําใหประสบผลสําเร็จดียิ่งขึ้น 

นอกจากนี้  จะทําใหเกิดการพัฒนาไปสูการ

พึ่งตนเองได  เปนการดําเนินงานสนองแนว

พระราชดําริในการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่น

ทุรกันดาร อยางยั่งยืนตอไป 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
แบบประเมินสื่อวีดิทัศนสาํหรับผูเชี่ยวชาญ 
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แบบประเมินคุณภาพส่ือวีดิทัศน ดานเนื้อหา 

เรื่อง การจัดการผลผลิตการเลีย้งไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 - 6   
 

คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 
รายการ 

ความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ปรับปรุง 

1.ดานเนื้อหา      

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง      

1.2 ความถูกตองของเนื้อหาทีน่ําเสนอ      

1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหากบัระดับผูเรียน      

1.4 ความตอเนื่องของลาํดับการนาํเสนอเนื้อหา      

1.5 การจัดแบงเนื้อหาในแตละตอนมีความเหมาะสม      

1.6 การสรุปเนื้อหากระชับ ชัดเจน      

2.ดานภาษาทีใ่ชและภาพ      

2.1 ภาษาที่ใชในการอธิบายเนื้อหาเหมาะกับระดับผูเรียน      

2.2 ภาษาที่ใชมีความถูกตอง      

2.3 ภาพที่ใชมีความชัดเจน เหมาะสม      

2.4 เนื้อหาและภาพที่ใชประกอบมีความสอดคลองกัน      
 

ขอเสนอแนะ

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

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

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

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

..... 

 

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

     (..........................................................) 
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แบบประเมินคุณภาพส่ือวีดิทัศน ดานเทคโนโลยีการศึกษา 

เรื่อง การจัดการผลผลิตการเลีย้งไกไข สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่4 - 6   
 

คําชี้แจง  กรุณาใสเครื่องหมาย  ในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 

 
รายการ 

ความคิดเห็น 
ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช ปรับปรุง 

1.ดานเนื้อหาและการดําเนนิเรื่อง      

1.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับวัตถุประสงค      

1.2 การนาํเขาสูเนือ้หามีความนาสนใจ      

1.3 การอธิบายเนือ้หาเขาใจงาย       

1.4 การลําดับเนื้อหาในการนําเสนอตอเนื่อง      

1.5 การสรุปเนื้อหามีความชัดเจน      

2.ดานตัวอักษรและกราฟก      

2.1 กราฟก/ภาพสวยงาม เหมาะสม       

2.2 กราฟก/ภาพมคีวามสอดคลองกับเนื้อหา      

2.3 ขนาดตัวอักษรอานงาย ชัดเจน       

2.4 สีของตัวอักษรเหมาะสม       

3.ดานเสยีงบรรยายและดนตรีประกอบ      

3.1 เสียงบรรยายชัดเจนและนาสนใจ      

3.2 ดนตรีประกอบมีความเหมาะสมกับการนาํเสนอเนื้อหา      

3.3 ความสอดคลองของภาพ/ตวัอักษรและเสยีงบรรยาย      

4. ดานเวลา      

4.1 เวลาในการนําเสนอเนือ้หาแตละตอนมีความเหมาะสม      

4.2 เวลาในการนําเสนอเนือ้หาในภาพรวมมีความเหมาะสม      

ขอเสนอแนะ

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

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

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

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

            (................................................................................) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบกอนเรียน 
เรื่อง “การจดัการผลผลติการเลี้ยงไกไข” 

 

คําชี้แจง ใหนกัศึกษาเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว โดยทาํเครื่องหมาย × ลงในชองทีเ่ห็น

วาถกูตอง 
 

1. เหตุใดกิจกรรมการเลี้ยงไกไขจึงตองมีการจัดการผลผลิตที่ดี 
ก.สามารถตรวจสอบผลการดําเนนิงานได 

ข.ทราบขอบกพรองไดกอนเกิดความเสยีหาย 

ค.ชวยใหการดําเนนิกิจกรรมการเลี้ยงไกไขประสบผลสําเร็จ 

ง.ถกูทกุขอ 

2. ขอใดไมใชกระบวนการจดัการผลผลิตการเลี้ยงไกไข 

 ก.การเก็บไข 

 ข.การทาํความสะอาดเปลือกไข 

 ค.การตรวจสอบคุณภาพและคัดขนาดไข 

 ง.การตมไข 

3.การเก็บไขควรปฏิบัติอยางไร 

 ก.เก็บไขบอยๆ เพื่อลดการสูญเสีย 

 ข.เก็บเฉพาะไขฟองโตๆ 

 ค.ตองใชอุปกรณที่ทันสมัยชวยเทานั้น 

 ง.เกบ็ไขวันละครั้ง หรือรอใหมีจํานวนมากๆ คอยเก็บ 

4. กระบวนการจัดการผลผลิตการเลี้ยงไกไขประกอบดวย 

 ก.เก็บไขบอยๆ ลางทําความสะอาด และทิ้งใหแหง 

 ข.เก็บไขวันละคร้ัง ลางทาํความสะอาด และนําไปผึง่แดด 

 ค.เก็บไขบอยๆ ทําความสะอาดไขดวยผาสะอาด และเก็บรักษาไขที ่30 – 35 °F  

 ง.เกบ็ไขวันละครั้ง ทาํความสะอาดดวยผาสะอาด และเก็บรักษาไขที ่30 – 35 °F 

5.การเก็บรักษาไข ใหคงคุณภาพสดใหม และยืดอายกุารเก็บรักษาควรปฏิบัติยางไร 

 ก.เก็บไวในหองที่แดดสองถงึ 

 ข.เก็บไวในหองที่อุณหภูมิไมสูงกวา 30 – 35 °F และระบายอากาศด ี

 ค.เก็บไวในไวในหองที่มืดๆ ไมระบายอากาศ 

 ง.เกบ็ไวในเลาไก 
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6.การทาํความสะอาดไข ควรปฏิบัติอยางไร 

 ก.ใชผาสะอาดเช็ด 

 ข.แชในน้าํเยน็ 

 ค.ลางน้ํา 

 ง.จุมน้ํา 

7.ไขแตก ไขบุบ ไขราว จัดการอยางไร 

 ก.จัดจําหนายในราคาปกต ิ

 ข.คัดแยกออกไมนําไปจําหนาย และใหเปนรางวัลแกนักเรียนทีช่วยงาน 

 ค.นําไปทิ้ง 

 ง.นําไปปนกับไขดี เพื่อคละจําหนาย 

8.สามารถแบงผลผลิตจากกิจกรรมการเลี้ยงไกไขเปน 3 สวน คือ 

 ก.ไขไก มูลไก ไกปลด 

 ข.ไขไก ไกตาย ขนไก 

 ค.ไขไก ขนไก มูลไก 

 ง.มูลไก ไกปลด ขนไก 

9. การจัดการผลผลิตดานตลาดมีบทบาทอยางไร 

 ก.เปนตัวชีว้ัดวาดําเนนิกิจกรรมการเลี้ยงไกไขสําเร็จมากนอยเพียงใด 

 ข.เปนสิง่ที่แสดงถึงการจัดการผลผลิตที่ดี 

 ค.เปนตัวชวยใหการดําเนนิกิจกรรมการเลี้ยงไกไขประสบผลสําเร็จ 

 ง.ถกูทกุขอ 

10.การจัดจําหนายจะจําหนายที่ใดเปนอนัดับแรก 

 ก.จําหนายปลกีใหชาวบาน 

 ข.จําหนายเขาโครงการอาหารกลางวนั เพือ่ประกอบอาหารกลางวันใหนกัเรียน 

 ค.จําหนายเปนแผงใหนักเรียน 

 ง.จาํหนายเขาสหกรณเพื่อจําหนายแกชาวบานตอไป 

11.การจําหนายไขเขาโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนควรตั้งราคาเทาใด 

 ก.จําหนายถูกกวาราคาทองตลาด 10% 

 ข.จําหนายตามราคาทองตลาด 

 ค.จําหนายแพงกวาราคาทองตลาด 

 ง.จาํหนายแพงกวาราคาทองตลาด 10% 
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12.การขายไขในชุมชนควรขายราคาเทาใด 

 ก.จําหนายถูกกวาราคาทองตลาด 10% 

 ข.จําหนายตามราคาทองตลาด 

 ค.จําหนายแพงกวาราคาทองตลาด 

 ง.จาํหนายแพงกวาราคาทองตลาด 10% 

13.มูลไก สามารถนาํไปทาํอะไรไดบาง 

 ก.จําหนายใหชุมชนนําไปทาํปุย และทําปุยบํารุงดนิพืชผักในโรงเรยีน 

 ข.ไมสามารถนําไปใชประโยชนได 

 ค.นําไปผสมอาหารไก 

 ง.นําไปถมดนิ 

14.ไกปลด คือ 

 ก.ไกปวย 

 ข.ไกตาย 

 ค.ไกที่ไมสามารถใหผลผลิตได 

 ง.ไกอายุนอย 

15. แบบบันทกึผลผลิตการเลี้ยงไกไขมีกี่แบบ  

 ก.5 แบบ 

 ข.4 แบบ 

 ค.3 แบบ 

 ง.2 แบบ 

16.แบบบันทกึขอมูลกิจกรรมไกไข (แบบบันทกึ 1) มีขอมูลที่ตองบนัทึกอะไรบาง 

 ก.อาหารที่ใช ผลผลิตไข และการจัดการไข 

 ข.จํานวนไก อาหารที่ใช ผลผลิตไข 

 ค.ก.อายุไก จาํนวนไก อาหารที่ใช 

ง.อายุไก จาํนวนไก อาหารที่ใช ผลผลิตไข และการจัดการไข 

17. ขอมูลจํานวนไก ประกอบดวยขอมูลใดบาง  

 ก.ไกตาย ไกคดัทิ้ง และไกคงเหลือ 

 ข.ไกคัดทิ้ง และไกคงเหลือ 

 ค.ไกตาย ไกคดัทิ้ง  

 ง.ไกตาย และไกคงเหลือ 
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18. ขอมูลผลผลิตไข ประกอบดวยขอมูลใดบาง 

 ก. %ไข 

 ข. %ไข ไขแตก ไขนิ่ม 

 ค.ไขแตก ไขนิ่ม 

 ง.ไขคงเหลือ ไขแตก ไขนิ่ม 

19. ขอใดไมใช ขอมูลในการจัดการไข  

 ก.จํานวนไขทีจ่ายเปนคาแรงใหนักเรียนทีเ่ขารวมกิจกรรม 

 ข.จํานวนไขทีข่ายเขาโครงการอาหารกลางวนั 

 ค.จํานวนไขทีข่ายเขาสหรณ หรือขายใหชมุชน 

 ง.จาํนวนไขแตก ไขบุบ ไขราว 

20.ขอใดไมใชขอมูลที่จะลงใน แบบบนัทกึขอมูลรายรับ-รายจาย (แบบบันทกึ 2)  

 ก.รายรับ จากการขายไข 

 ข.รายจายจากการซื้ออาหาร 

 ค.จํานวไกตาย 

 ง.กาํไรจากผลผลิต 

21.แบบบันทกึขอมูลรายรับ-รายจาย (แบบบันทกึ 2) มีประโยชนอยางไร 

 ก.ชวยใหทราบตนทนุ กําไร และสามารถวางแผนเตรียมการในการเลี้ยงรุนตอไปได 

 ข.ชวยใหทราบขอมูลไกตาย ไกคัดทิง้ 

 ค.ทําใหทราบขอมูลวันเดือนปที่นาํไกเขาเลี้ยง 

 ง.ทําให %ไข เทียบกับเกณฑมาตรฐาน 

22.แบบสรุปผลกิจกรรมไข รายสัปดาห (แบบบันทกึ 3) เปนการนําแบบบันทกึใดมารวมไว 

 ก.แบบบันทึก 1 

 ข.แบบบันทกึ 2 

 ค.แบบบันทกึ 3 

 ง.แบบบนัทึก 4 

23. แบบสรุปผลกิจกรรมไข รายสัปดาห (แบบบันทกึ 3) เปนการนาํเปอรเซ็นตไขมาเปรียบเทียบกบัคา

มาตรฐาน เพือ่ 

 ก.เพื่อใหทราบเปอรเซ็นตไกตาย 

 ข.เพื่อใหทราบประสิทธิภาพการเลีย้ง 

 ค.เพื่อใหทราบเปอรเซ็นตอาหารที่ใช 
ง.เพื่อใหทราบรายรับ-รายจาย 
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24. แบบสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมไกไข (แบบบันทึก 4) แบงขอมูลเปน 5 สวน ยกเวนขอใด 

 ก.ขอมูลพืน้ฐาน อาท ิจํานวนไก วันเริ่มเลีย้ง รวมวนัที่เลีย้ง 

 ข.ขอมูลดานการเลี้ยงดูและผลผลิต 

 ค.ประสิทธิภาพการเลีย้ง 

 ง.กราฟเปอรเซ็นตไข 

25.ขอมูลการจัดการเลี้ยงดูและผลผลิต ในแบบสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมไกไข (แบบบันทึก 4) 

เปนการสรุปขอมูลดานการเลี้ยง ที่สรุปมาจากแบบบนัทกึใด 

 ก.แบบบันทึก 1 

 ข.แบบบันทกึ 2 

 ค.แบบบันทกึ 3  

 ง.แบบบนัทึก 4 

26. ขอมูลประสิทธิภาพการเลี้ยง ในแบบสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมไกไข (แบบบันทกึ 4) เปนการ

นําขอมูลการเลี้ยงมาคํานวณหาประสทิธภิาพการเลี้ยง ประกอบดวย 

 ก.จํานวนไกเฉลี่ย จํานวนอาหารที่ใชเฉล่ีย จํานวนไขเฉล่ีย และอัตราการตาย 

 ข.จํานวนไกเฉลี่ย จํานวนอาหารที่ใชเฉล่ีย จํานวนไขเฉล่ีย 

 ค.จํานวนไกเฉลี่ย จํานวนอาหารที่ใชเฉล่ีย และจํานวนรายรับ-รายจาย เฉล่ีย 

 ง.จาํนวนอาหารที่ใชเฉล่ีย และจํานวนรายรับ-รายจาย เฉลี่ย 

27.ขอมูลดานการเงนิ ในแบบสรุปผลการดําเนนิงานกิจกรรมไกไข (แบบบันทกึ 4) เปนการนําแบบ

บันทกึใดมาสรุป 

 ก.แบบบันทึก 1 

 ข.แบบบันทกึ 2 

 ค.แบบบันทกึ 3  

 ง.แบบบนัทึก 4 

28.ขอมูลดานการเงนิ ในแบบสรุปผลการดําเนนิงานกิจกรรมไกไข (แบบบันทกึ 4) ขอมูลใดที่ไมตอง

นํามาใช 

 ก.จํานวนไกเฉลี่ย 

 ข.รายรับจากการขายไข ขายไก 

 ค.รายจาย คาพันธุไก คาอาหาร คาโรงเรือน  

 ง.รายจาย คายาสัตว คาแรงงาน 
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29.กราฟบนัทกึเปอรเซ็นตการไข (แบบบันทึก 5) เปนการนําขอมูลใดมาพล็อต 

 ก.ขอมูลจํานวนไข กับอายุไก 

 ข.ขอมูล % การไข กับอายุไก 

 ค.ขอมูลจํานวนไข กับ% การไข 

 ง.ขอมูลจํานวนไก กบั% การไข 

30.กราฟบนัทกึเปอรเซ็นตการไข (แบบบันทึก 5) มีเสนมาตรฐาน หาก %การไข อยูต่ํากวาเสน

มาตรฐานหมายความวาอยางไร 

 ก.อาจเกิดจากใหอาหารไกไมเพียงพอ 

 ข.สภาพแวดลอมไมเหมาะสม รอนเกนิไป อากาศเปลีย่นแปลง 

 ค.ไกขาดน้ํา มสัีตวรบกวน ไกตกใจ 

 ง.เปนไปไดทุกขอ และควรรีบหาสาเหต ุและแนวทางแกไข 

 

*********************** 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ 
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ผลการวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลองของแบบทดสอบ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก จ 
รายชื่อผูเชี่ยวชาญดานเนือ้หาและดานเทคโนโลยีการศกึษา 
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