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The purpose of this research were to develop and examine the effectiveness              
of an video progam on Baissri Pakcham with the criteria of 80/80. The subjects consisted   

of 55 Prathom Suksa 6 students at Banphai Prathom Suksa School during the 2
nd 

semester 
of 2013 academic year, through simple random sampling. The instrument for the study 
included video progam on Baissri Pakcham, Learning achievement test, a quality of video 
program assessment for experts. and practice skill’s assessment test. The data was 
analyzed by mean and standard deviation. 

The results revealed that the effectiveness of instructional video progam on 

Baissri Pakcham practice skill was at the criteria of 88.08/87.67 and it was assessed as 

good by educational technology experts and as very good by content expert as well 
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บทที� 1 
บทนํา 

 
ภมิูหลงั 

หลักสูตรการศึกษาขั �นพื�นฐาน พุทธศกัราช 2551 เป็นหลกัสูตรแกนกลางของประเทศ                
ที#มีการจัดการศึกษาขั �นพื�นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี#ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม                       
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพฒันาคุณภาพการศึกษา               
ให้สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล  สังคมไทย  ผู้ เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน                  
และรว่มมอือยา่งสรา้งสรรคใ์นสงัคมโลก  (หลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขั �นพื�นฐาน  พุทธศกัราช  2551) 
ดงันั �นหลกัสูตรการศึกษาขั �นพื�นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กําหนดกลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม                   
ดงันี�   คือสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร ์   
กลุ่มสาระการเรยีนรูสุ้ขศกึษาและพลศึกษา  สาระการเรยีนรูศ้ลิปศกึษา  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี กลุ่มสาระการเรยีนรูภ้าษาต่างประเทศ และสาระการเรยีนรูส้งัคมศกึษา ศาสนา                 
และวฒันธรรม (กระทรงศกึษาธกิาร.  2551) 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เป็นสาระการเรียนรู้ที#ที#ช่วยพัฒนา            
ใหผู้เ้รยีน มคีวามรู ้ ความเขา้ใจ มทีกัษะพื�นฐานที#จาํเป็นต่อการดาํรงชวีติ และรูเ้ท่าทนัการเปลี#ยนแปลง     
สามารถนําความรู้เกี#ยวกบัการดํารงชีวิต การอาชีพ และเทคโนโลยี มาใช้ประโยชน์ในการทํางาน            
อย่างมีความคดิสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสงัคมไทยและสากล เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ              
ร ักการทํางาน และมีเจตคติที#ดีต่อการทํางาน สามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างพอเพียง                 
และมีความสุข (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั �นพื�นฐาน พุทธศักราช. 2551) ในการจดัการเรียน          
การสอนรูปแบบเดิมที#เน้นการท่องจํา  เน้นให้มีความรู้มากกว่าการให้คิด  ทําให้ผู้เรียนไม่ได้คิด              
ไม่ได้เรียนรู้ตามความสนใจ  และตามศักยภาพของตนเอง ไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตวิของผู้เรียน  
(บรบิูรณ์  เกษรา. 2545: 6)  ดงันั �น  ครูและผู้มีส่วนเกี#ยวข้องจะร่วมกนัปฏิรูปการเรยีนรู ้เพื#อให้
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพที#แท้จริงของผู้เร ียน ตามแนวการจัดการศึกษา หมวด 4     
มาตรา AA ที#ว่าผูเ้รยีนทุกคนมคีวามสามารถเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเองได ้และถอืว่าทุกคนมคีวามสามารถ 
เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที#สุดกระบวนการจัดการศึกษา                       
จึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพฒันาได้ตามธรรมชาติและเต็มตามศกัยภาพ  (พระราชบัญญัติ
การศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542) 
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วชิา งานบ้าน ชั �นประถมศึกษาปีที# 6 จดัให้มกีารส่งเสรมิการเรยีนรู้หลกัสูตรท้องถิ#น                  
โ ดยจัด ให้มีก า ร เ รีย น  เ รื# อ ง  บ ายศรีป ากช าม  เพื# อ ใ ห้นั ก เ รียน ได้ เ รียน รู้ เ กี# ย วกับ เ รื# อ ง                             
บายศรแีละทกัษะกระบวนการฝึกปฏบิตัใินการเรยีนการสอน  บายศร ีจดัเป็นของสงูที#เคยีงคูก่บัวถิชีวีติ
คนไทยมาชา้นาน โดยเฉพาะเรื#องของความเชื#อเกี#ยวกบัขวญั และมกัจะไดย้นิคาํว่าบายศรสีู่ขวญัควบคู่
กนัไปเสมอ ๆ พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า บายศร ี                      
มคีวามหมายลกึซึ�งโดยแยกออกเป็นบาย เป็นภาษาเขมร แปลว่า ขา้วสุก บาย ภาษาถิ#นอสีาน แปลว่า 
จบั สมัผัส จบัต้อง ศรี เป็นคํามาจากภาษาสนัสกฤต ตรงกบัภาษาบาลีว่า สิร ิ แปลว่า มิ#งขวญั                  
รวมคําว่า บายศร ี แปลว่าขา้วขวญัหรอืสิ#งที#นําใหส้มัผสักบัความดงีาม ซึ#งในการจดัการเรยีนการสอน
วิชานี�  ต้องมีการเรียนภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ ในภาคทฤษฏีนั �นครูจะต้องอธิบายซํ� า  ๆ                    
และภาคปฏบิตัมิกีารสาธติขั �นตอนการทาํใหน้กัเรยีนดทูี#หน้าชั �นเรยีน นักเรยีนที#นั #งอยู่ดา้นหลงัจะมองไม่
เห็นการสาธติที#ชดัเจน ทําให้ความสนใจในการเรยีนลดน้อยลง  นักเรยีนบางส่วนมายืนล้อมรอบ           
ตวัครู เพื#อดูการสาธติ ทําให้การเรยีนไม่เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย นักเรยีนบางคนที#ถูกเพื#อนยืนบงั           
กจ็ะไม่เหน็การสาธติที#ชดัเจน ทาํใหก้ารปฏบิตังิานไม่ถูกตอ้งหรอืปฏบิตังิานไม่ทนั ครอูาจตอ้งสาธติซํ�า                 
อีกหลายครั �ง สภาพปญัหาดงักล่าว ทําให้นักเรียนไม่สามารถเรยีนได้ตามศกัยภาพเท่าที#ควร             
ดงันั �นจงึมคีวามจําเป็นที#จะต้องหาแนวทางดาํเนินการแกไ้ข ซึ#งวธิกีารเรยีนการสอนและสื#อที#นํามาใช ้               
ในการนําเสนอเนื�อหาเป็นวธิหีนึ#งที#จะทาํใหน้กัเรยีนสามารถเรยีนไดต้ามศกัยภาพของตน 

วดีทิศัน์  เป็นสื#อที#มคีวามเหมาะสมที#จะนํามาประยุกต์สรา้งเป็นบทเรยีน  โดยนํามารวมกบั 
เทคนิควธิกีารในการเรยีนการสอน ซึ#งไดผ้ลมาแลว้ในระดบัหนึ#ง  วดีทิศัน์สามารถที#จะเกบ็รายละเอยีด 
ต่าง ๆ ไดต้ลอดจนช่วยใหผู้เ้รยีนไดร้บัประสบการณ์ที#เป็นรูปธรรม  ซึ#งใหท้ั �งภาพและเสยีงตวัอกัษร  
ผูส้อนสามารถอธบิายภาพประกอบ  ช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดเ้ขา้ใจและเรว็ขึ�น  สามารถเขา้ใจในบทเรยีน 
ไดง้่ายกว่าสื#ออื#น ๆ  (วจิติร  ภกัดรีตัน์.  2533:  284)  ใชแ้สดงการสาธติ (Demonstrate) ไดอ้ย่าง
ชดัเจน เพื#อใหผู้เ้รยีนเหน็สิ#งที#ตอ้งการเน้นไดโ้ดยเทคนิคการถ่ายใกล ้ (Close-up) เพื#อขยายภาพหรอื
วสัดใุหผู้เ้รยีนเหน็ทั #วถงึกนัอยา่งชดัเจน (กดิานนัท ์มลทิอง.  2540:  147)  

ผูว้จิยัไดพ้ฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี
และเทคโนโลยี สําหรบันักเรียนชั �นประถมศึกษาปีที# 6 เพื#อช่วยแก้ปญัหาการเรยีนการสอนวชิานี� 
เนื#องจาก วดีทิศัน์ เป็นสิ#งที#เหมาะสมเพราะวดีทิศัน์ประกอบดว้ยภาพ เสยีง สสีนั และตวัอกัษร                
มคีณุลกัษณะในการดซูํ�าไดห้ลายรอบ ทาํใหน้ักเรยีนสามารถเรยีนไดต้ามศกัยภาพของตน 
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ความมุ่งหมายของการวิจยั 
เพื#อพฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรู้

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี สาํหรบันักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที# 6  ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ 80/80 
 

ความสาํคญัของการวิจยั 
ผลการวจิยัครั �งนี� ทําให้ไดบ้ทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี สําหรบันักเรยีนชั �นประถมศึกษาปีที# 6 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์            
ผูเ้รยีนสามารถศกึษาคน้ควา้  และทบทวนบทเรยีนหรอืเรยีนซํ�าๆไดต้ามความตอ้งการของตนเอง             

 
ขอบเขตของการวิจยั 

ประชากร 
ประชากรที#ใช้ในการศึกษาครั �งนี� เป็นนักเรียนชั �นประถมศึกษาปีที# 6 ภาคเรียนที# 2                    

ปีการศึกษา 2556 โรงเรยีนบ้านไผ่ประถมศึกษา อําเภอบ้านไผ่ สํานักงานเขตพื�นที#การศึกษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต  2  จาํนวน 3 หอ้งเรยีน รวมจํานวนนักเรยีน 137 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง ใชก้ลุ่มตวัอย่างในการหาประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม  

เป็นนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที# 6  ภาคเรยีนที# 2  ปีการศกึษา 2556  โรงเรยีนบ้านไผ่ประถมศกึษา  
อําเภอบ้านไผ่  สาํนักงานเขตพื�นที#การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต  2  มาจากการสุ่มอย่างง่าย 
(Simple Random Sampling) จํานวน 55 คน โดยการจบัฉลากแบ่งกลุ่มการทดลองได ้ดงันี� 

การทดลองครั �งที# 1 ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 5 คน   จาก   หอ้งเรยีนที#  1 
การทดลองครั �งที# 2 ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 15 คน  จาก  หอ้งเรยีนที#  2 
การทดลองครั �งที# 3 ใชก้ลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 35 คน  จาก  หอ้งเรยีนที#  3 

เนื$อหาที�ใช้ในการวิจยั 
เนื�อหาที#ใช้ในการศึกษาเป็นเนื�อหาที#นํามาจากกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ช่วงชั �นที# 2 ชั �นประถมศึกษาปีที# 6 ตามหลกัสตูรการศกึษาขั �นพื�นฐาน แบ่งออกเป็น                  
3 เรื#อง ดงันี� 

1. ประวตัขิองบายศร ี
- ประวตัขิองบายศร ี
- ความหมายของบายศร ี
- ประเภทของบายศร ี
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2. ขั �นตอนการทาํบายศรปีากชาม 
- วสัดอุุปกรณ์ 
- ขั �นตอนการทาํบายศรปีากชาม 

3. ขั �นตอนการทาํบายศรปีากชาม 
-    ขั �นตอนการประกอบบายศร ี

 
นิยามศพัทเ์ฉพาะ 

1.  บทเรยีนวดีทิศัน์ หมายถงึ  บทเรยีนที#ผลติขึ�นเพื#อใชป้ระกอบการเรยีนการสอนวชิา         
การงาน เรื#อง บายศรปีากชาม ที#นําเสนอเนื�อหาวชิาในรูปแบบบทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยการรวมเอา            
สื#อข้อความ ภาพกราฟิก ภาพนิ#ง ภาพเคลื#อนไหว และเสยีงเขา้มาผสมผสานกนัอย่างมรีะบบ               
แลว้บนัทกึขอ้มลูลงบนแผน่ DVD โดยแบ่งออกเป็น  3 เรื#อง ดงันี� 

1. ประวตัขิองบายศร ี
- ประวตัขิองบายศร ี
- ความหมายของบายศร ี
- ประเภทของบายศร ี

2. ขั �นตอนการทาํบายศรปีากชาม 
- วสัดอุุปกรณ์ 
- ขั �นตอนการทาํบายศรปีากชาม 

3. ขั �นตอนการทาํบายศรปีากชาม 
-    ขั �นตอนการประกอบบายศร ี

2. การพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ หมายถงึ การผลติและการหาคุณภาพของบทเรยีนวดีทิศัน์                   
เรื#อง บายศรปีากชาม โดยผ่านเกณฑ์ประเมนิคุณภาพของผูเ้ชี#ยวชาญด้านเนื�อหาและผูเ้ชี#ยวชาญ            
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา มีการทดลองกบักลุ่มตัวอย่างและปรบัปรุงแก้ไขจนมีประสิทธิภาพ                     
ตามเกณฑท์ี#กาํหนด  

3. ประสทิธภิาพของบทเรยีนของบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม  หมายถงึ  คา่ระดบั
คะแนนที#คาดหวงัจากการพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม  โดยใชเ้กณฑ ์80/80 ดงันี� 

80 หมายถงึ คะแนนของนักเรยีนที#เรยีนจากบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม   
โดยทาํแบบฝึกหดัระหวา่งเรยีนและแบบประเมนิทกัษะปฏบิตัิระหวา่งเรยีน ไดค้ะแนนเฉลี#ยไม่น้อยกวา่  
รอ้ยละ 80 
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80 หมายถงึ คะแนนของนักเรยีนที#เรยีนจากบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื#อง บายศรปีากชาม   
โดยการทําแบบทดสอบหลงัเรยีนและแบบประเมินผลงานหลงัเรียน ไดค้ะแนนเฉลี#ยไม่น้อยกว่า              
รอ้ยละ 80 

4.  แบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิ หมายถงึ  แบบประเมนิทกัษะปฏบิตัทิี#มเีกณฑก์ารใหค้ะแนน                          
แบบรูบริค  เป็นชุดของแนวทางให้คะแนนผลการปฏิบัติสําหรบัใช้ประเมินคุณภาพของการปฏิบัต ิ         
ของผูเ้รยีน 
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บทที� 2 
เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง  

 
ในการวจิยัครั งนี ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้ เอกสารที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัโดยครอบคลุม

หวัขอ้ต่างๆ เรยีงลาํดบั ดงันี  
1. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการวจิยัและการพฒันาทางการศกึษา  
2. เอกสารที�เกี�ยวกบัการเรยีนการสอนเป็นรายบุคคล  หรอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
3. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบับทเรยีนวดีทิศัน์ 
4. เอกสารและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบัหลกัสตูรและการสอนกลุ่มสาระการงานอาชพีและ

เทคโนโลย ีเรื�อง บายศรปีากชาม 
5. เอกสารที�เกี�ยวกบัการประเมนิทกัษะ เกณฑใ์หค้ะแนนแบบรบูรคิ 

 
1. เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการวิจยัและการพฒันาทางการศึกษา  

1.1 หลกัการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา  
บอรก์  เกลล ์  และมอรร์สิ  (Borg, Gall; & Morrish. 1979: 771-798) ไดก้ล่าวถงึ

หลกัการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา ไวด้งันี  
การวจิยัและพฒันาการศกึษา (Educational Research and Development หรอื 

R&D) เป็นการพฒันาการศกึษา โดยพืนฐานการวจิยั (Research Based Education Development) 
เป็นกลยุทธ์หรือวิธีการสําคัญหนึ�งที�นิยมใช้ในการปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงหรือพัฒนาการศึกษา           
โดยเน้นหลกั เหตุผลและตรรกวทิยา เป้าหมายหลกั คอื ใชเ้ป็นกระบวนการในการพฒันาและ
ตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑท์างการศกึษา  (Education Product)  การวจิยัและพฒันาทาง
การศกึษา (R&D) มคีวามแตกต่างจากการวจิยัการศกึษาประเภทอื�นๆ อยู ่2 ประเภท คอื  

1. เป้าประสงค ์/ จดุมุง่หมาย (Goal) การวจิยัทางการศกึษามุ่งคน้ควา้หาความรูใ้หม ่
โดยการวจิยั พืนฐานหรอืมุง่หาคาํตอบเกี�ยวกบัการปฏบิตังิาน โดยการวจิยัประยุกต์ แต่การวจิยัและ
พฒันาทางการศกึษา มุ่งพฒันาและตรวจสอบคุณภาพผลติภณัฑท์างการศกึษา แมว้่าการวจิยั
ประยกุตท์างการศกึษาหลาย โครงการกม็กีารพฒันาผลติภณัฑท์างการศกึษา เช่นการวจิยัประยุกต์
ทางการศกึษาสาํหรบัการสอน แต่ละแบบแต่ละผลติภณัฑเ์หล่านีไดใ้ชส้ําหรบัการทดสอบสมมตฐิาน
ของการวจิยัแต่ละครั งเท่านั น ไมไ่ดพ้ฒันาไปสู่การใชส้าํหรบัสถานศกึษาทั �วไป  

2. การนําไปใช ้ (Utility) การวจิยัทางการศกึษา มช่ีองว่างระหว่างผลการวจิยักบั           
การนําไปใช้จรงิอย่างกว้างขวาง คอื ผลการวจิยัทางการศึกษาจํานวนมากอยู่ในตู้ไม่ได้รบั         
การพจิารณานําไปใช้ นักการศกึษา และนักวจิยัจงึหาทางลดช่องว่างดงักล่าวโดยวธิทีี�เรยีกว่า               
"การวจิยัและพฒันา" อย่างไรกต็ามการวจิยัและพฒันาทางการศกึษา มใิช่สิ�งที�ทดแทนการวจิยัทาง
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การศึกษา  แต่เป็นเทคนิควิธีที�จะเพิ�มศักยภาพของการ วิจ ัยทางการศึกษาให้มีผลต่อ                        
การจดัการทางการศกึษา คอื เป็นตวัเชื�อมเพื�อแปลงไปสู่ผลติภณัฑท์างการศกึษาที�ใชป้ระโยชน์ได้
จรงิในโรงเรยีนทั �วไป  ดงันั น การใชก้ลยุทธก์ารวจิยัและพฒันาทางการศกึษา เพื�อปรบัปรุง เปลี�ยน 
แปลงหรอืพฒันาการศกึษาจงึเป็นการใชผ้ลจากการวจิยัทางการศกึษา (ไม่ว่าจะเป็นการวจิยัพืนฐาน 
หรอืการวจิยัประยุกต์) ใหเ้ป็นประโยชน์มากยิ�งขึน สามารถสรุปความสมัพนัธแ์ละความแตกต่าง    
ดงัภาพประกอบต่อไปนี 

 
ภาพประกอบ 1 แผนภมูแิสดงความสมัพนัธแ์ละความแตกต่างระหว่างการวจิยัการศกึษากบัการวจิยั

และพฒันาทางการศกึษา  
 

1.2 ขั !นตอนของการวิจยัและพฒันาทางการศึกษา  
บอรก์  เกลล ์ และมอรร์สิ  (Borg, Gall; & Morrish. 1979: 771-798)  ไดก้ล่าวถงึ

ขั นตอนสาํคญัของการวจิยั  และพฒันา ม ี11 ขั นตอน คอื  
1. การกําหนดผลผลติทางการศกึษาที�จะทาํการพฒันา  
ขั นตอนแรกที�จาํเป็นที�สุด คอื ต้องกําหนดใหช้ดัว่าผลผลติทางการศกึษาที�จะวจิยั          

และพฒันาคอือะไร โดยตอ้งกําหนด  
- ลกัษณะทั �วไป  
- รายละเอยีดของการใช ้ 
- วตัถุประสงคข์องการใช ้ 

เกณฑใ์นการเลอืกกําหนดผลผลติการศกึษาที�จะวจิยัและพฒันา อาจม ี4 ขอ้ คอื  
1.1 ตรงกบัความตอ้งการอนัจาํเป็นหรอืไม่  
1.2 ความกา้วหน้าทางวชิาการมพีอเพยีงในการที�จะพฒันา ต่อการวจิยั           

และการพฒันานั นหรอืไม่  
1.3 บุคลากรที�มอียู่ ทกัษะความรูแ้ละประสบการณ์ที�จาํเป็นต่อการวจิยั                

และการพฒันานั นหรอืไม่  
1.4 ผลผลตินั นจะพฒันาขึนในเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม่  
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2. รวบรวมขอ้มลูและงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง  
คอืการศกึษาทฤษฎแีละงานวจิยั การสงัเกตภาคสนามซึ�งเกี�ยวขอ้งกบัการใชผ้ลผลติ

การศกึษาที�กําหนด ถ้ามคีวามจําเป็นผู้ทําการวจิยัและพฒันาอาจต้องทําการศกึษาวจิยัขนาดเลก็
เพื�อหาคาํตอบซึ�งงานวจิยัและทฤษฎทีี�มอียูไ่มส่ามารถตอบไดก่้อนที�จะเริ�มการพฒันาต่อไป  

3. การวางแผนการวจิยัและพฒันา ประกอบดว้ย  
3.1 กําหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติ  
3.2 ประมาณการค่าใชจ้่าย กําลงัคน และระยะเวลาที�ตอ้งใช ้ เพื�อศกึษาความ

เป็นไปได ้
3.3 พจิารณาผลสบืเนื�องจากผลผลติ  

4. พฒันารปูแบบขั นตอนของผลผลติ  
ขั นนี เป็นขั นการออกแบบและจัดทําผลผลิตการศึกษาตามที�วางไว้ เช่น               

เป็นโครงการวจิยัและพฒันาหลกัสูตรฝึกอบรมระยะสั น ก็จะต้องออกแบบหลกัสูตร เตรยีมวสัดุ
หลกัสตูร คู่มอืผูฝึ้กอบรม เอกสารในการฝึกอบรม และเครื�องมอืการประเมนิผล  

5. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครั งที� 1  
โดยการนําผลผลติที�ออกแบบและจดัเตรยีมไว้ในขั นที� 4 ไปทดลองใชเ้พื�อทดสอบ

คุณภาพขั นต้นของ ผลผลติในโรงเรยีนจาํนวน 1-3 โรงเรยีน ใชก้ลุ่มเลก็ 6-12 คน ประเมนิผล           
โดยการใชแ้บบสอบถาม การสงัเกต และการสมัภาษณ์ แลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์ 

6. ปรบัปรงุผลผลติครั งที� 1  
นําขอ้มลูและผลการทดลองใชจ้ากขั นตอนที� 5 มาพจิารณาปรบัปรงุ  
7. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครั งที� 2  
ขั นนีนําผลผลติที�ปรบัปรุงไปทดลอง เพื�อทดสอบคุณภาพผลผลติตามวตัถุประสงค ์

โรงเรยีนจาํนวน 5-15 โรงเรยีน ใชก้ลุ่มตวัอย่าง 30-100 คน ประเมนิผลเชงิปรมิาณในลกัษณะ          
Pre-test นําผลไป เปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงค์ของการใชผ้ลผลติอาจมกีลุ่มควบคุม กลุ่มการ
ทดลอง ถา้จาํเป็น  

8. ปรบัปรงุผลผลติครั งที� 2  
นําขอ้มลูและผลจากการทดลองใชจ้ากขั นที� 7 มาพจิารณาปรบัปรงุ  
9. ทดลองหรอืทดสอบผลผลติครั งที� 3  
ขั นนีนําผลผลติที�ปรบัปรงุไปทดลอง เพื�อทดสอบคุณภาพการใชง้านของผลผลติ โดย

ใชต้ามลาํพงัในโรงเรยีน 10-13 โรงเรยีน ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 40-200 คน ประเมนิผลโดยการใช้
แบบสอบถาม การสงัเกต และการสมัภาษณ์แลว้รวบรวมขอ้มลูมาวเิคราะห ์ 

10. ปรบัปรงุผลผลติครั งที� 3  
นําขอ้มลูและผลการทดลองขั นที� 9 มาพจิารณาปรบัปรุงเพื�อผลติและเผยแพรต่่อไป  
11. เผยแพร ่ 
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เป็นการเสนอรายงานเกี�ยวกบัผลการวจิยัและพฒันาผลผลติในที�ประชุมสมัมนาทาง
วชิาการหรอืวชิาชพี ส่งไปลงเผยแพรไ่ปใชใ้นโรงเรยีนต่างๆ หรอืตดิต่อบรษิทัเพื�อผลติจาํหน่าย
ต่อไป  

1.3 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการวิจยัพฒันาทางการศึกษา  
ชูเกยีรต ิ โพธิ kทอง (2544: 137) ไดศ้กึษาและพฒันาชุดฝึกทกัษะปฏบิตับิทเรยีน          

วดีทิศัน์ดว้ยตนเอง เรื�อง การพมิพส์กรนี โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นผูเ้ขา้รบัการอบรมของกรมพฒันา
ฝีมอืแรงงานจาํนวน 24 คน พบว่า ชุดฝึกทกัษะปฏบิตับิทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเองที�พฒันาขึน            
มปีระสทิธภิาพเท่ากบั 94.46/90.73 ซึ�งสงูกว่าเกณฑก์ารหาประสทิธภิาพ 90/90 ที�กําหนดไว ้ 

ณฐัมนตร ์ ศริศิสัทิธิ k (2547: 41) ได้ศกึษาและพฒันารายการวดีทิศัน์การสอน             
กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรื�อง งานประดษิฐใ์บตอง โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนช่วง
ชั นที� 2 โรงเรยีนวจิติรวทิยา จํานวน 60 คน ผลการวจิยัพบว่า รายการวดีทิศัน์การสอน                   
ที�พฒันาขึนมปีระสทิธภิาพ 94.07/95.54 ซึ�งสงูกว่าเกณฑก์ารหาประสทิธภิาพ 80/80 ที�กําหนดไว ้ 

ปราวนินัท ์คหูาวชิานนัท ์(2549: 75) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนโทรทศัน์ฝึกทกัษะ
ปฏบิตั ิ เรื�อง งานรอ้ยมาลยั กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี สําหรบันักเรยีน          
ช่วงชั นที� 2 โดยกลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนในช่วงชั นที� 2 ชั นประถมศกึษาปีที� 5 ซึ�งไดม้าโดยวธิกีาร
สุ่มอย่างง่าย จาํนวน 48 คน ผลการศกึษาคน้ควา้ในครั งนีพบว่า บทเรยีนโทรทศัน์ฝึกทกัษะปฏบิตั ิ
เรื�อง งานรอ้ยมาลยั มปีระสทิธภิาพ 94.07/95.54  

มทันา อรญัญา (2550: 51) ไดศ้กึษาการพฒันาบทเรยีนโทรทศัน์ เรื�อง การทําขนม
ไทย กลุ่มสาระการงาน อาชพีและเทคโนโลย ีสําหรบัช่วงชั นที� 2  โดยกลุ่มตวัอย่างที�ใชใ้นการวจิยั
ครั งนีเป็นนักเรยีนช่วงชั นที� 2 ชั นประถมศกึษาปีที� 5 จาํนวน 48 คน ไดม้าโดยวธิกีารสุ่มตวัอย่าง
แบบหลายขั นตอน (Multistage Random Sampling) ผลการวจิยัไดบ้ทเรยีนโทรทศัน์เรื�อง การทํา
ขนมไทย กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีสําหรบันักเรยีนช่วงชั นที� 2 มคีุณภาพดา้นสื�อและ
ดา้นเนือหาอยูใ่นระดบัดมีาก และมปีระสทิธภิาพ 85.42/85.50 

แคนเนอร ์ (Kanner. 1959: 307-308) ได้ศกึษาผลสมัฤทธิ kจากการสอนโดยใช้
โทรทศัน์และจากครใูนวชิาไฟฟ้าเบืองต้น ในเรื�องการเรยีนความคงทนในการจาํระดบัความสามารถ 
โดยใชน้ักเรยีน 124 คน แบ่งนักเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม โดยใชผู้ส้อนคนเดยีวและอุปกรณ์การสอน
เหมอืนกนั ใชเ้วลาสอน 38 ชั �วโมง เป็นเวลา 5 วนั ทั ง 2 กลุ่ม สอบขอ้ทดสอบความคงทนในการจาํ
หลงัการเรยีน 1 เดอืน ผ่านไปแลว้ ผลปรากฏว่าไมม่คีวามแตกต่างระหว่างการเรยีนและความคงทน
ในการจาํ ส่วนระดบัความสามารถกลุ่มที�ใชโ้ทรทศัน์สงูกว่ากลุ่มที�สอนโดยคร ู 

บราทท ์ (Bratt. 1977: 534-536) ไดศ้กึษาผลการสอนโดยจดัสภาพการเรยีนการ
สอนแบบมนุษยนิ์ยม (Humanistic Approach) กบัการสอนแบบเคยปฏบิตัมิาที�มต่ีอเจตคตต่ิอ
วทิยาศาสตรข์องนักศกึษาระดบัมหาวทิยาลยั พบว่า นักศกึษาที�เรยีนโดยการสอนแบบมนุษยนิ์ยม 
มเีจตคตต่ิอวทิยาศาสตรส์งูว่าที�เรยีนโดยการสอนแบบเคยปฏบิตัมิา  
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ไวส์ (Wise. 1984: 2432-A) ได้ศกึษาอทิธพิลของการใช้แบบจําลองไมโคร 
คอมพวิเตอรต่์อผลสมัฤทธิ kทางการเรยีนการสอนและเจตคตขิองนักเรยีน วชิาวทิยาศาสตรก์ายภาพ
ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย กลุ่มตวัอย่างเป็นนักเรยีนวทิยาศาสตรก์ายภาพเกรด 9  รฐัจอรเ์จยี            
ในสหรฐัอเมรกิา 3 หอ้งเรยีน โดยแต่ละหอ้งถูกสุ่มใหเ้ลอืกวธิกีารเรยีนการสอนอย่างใดอย่างหนึ�ง คอื 
ใชแ้บบจาํลองคอมพวิเตอรก่์อนปฏบิตักิาร การใชแ้บบจาํลองหลงัการปฏบิตักิาร  และวธิกีารเรยีน
การสอนตามปกติ ผลการศึกษาพบว่า ทั งสองกลุ่มที�ใช้แบบจําลองคอมพวิเตอร์ก่อนปฏบิตั ิ         
และกลุ่มที�ใชแ้บบจําลองหลงัการปฏบิตักิาร มผีลสมัฤทธิ kสูงกว่าการเรยีนการสอนด้วยวธิกีารปกต ิ
และในขณะที�แต่ละกลุ่มที�ทาํการวจิยัมเีจตคตต่ิอวชิาวทิยาศาสตรใ์นเชงิบวกที�สงูกว่า 

โดยสรุปแล้ว การวิจยัและพฒันามีจุดมุ่งหมายเพื�อพฒันาผู้เรียนให้มคีวามรู้
ความสามารถในหลายๆด้าน และเพื�อใช้ในการปรบัปรุงเปลี�ยนแปลงหรอืพัฒนาการศึกษา            
โดยเน้นหลักเหตุผลและตรรกวิทยา เป้าหมายหลักคือใช้เป็นกระบวนการในการพัฒนา                   
และตรวจสอบคุณภาพของผลติภณัฑท์างการศกึษา เพื�อใหก้ารจดัการศกึษามปีระสทิธภิาพยิ�งขึน 

 
2. เอกสารที�เกี�ยวกบัการเรียนการสอนเป็นรายบคุคล  หรือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.1 ความหมายของการเรียนการสอนรายบคุคล  
เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2525: 3) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนการสอนรายบุคคล          

หรอื การเรยีนดว้ยตนเองไวว้่า เป็นการจดัการศกึษาที�ผูเ้รยีนสามารถศกึษาเล่าเรยีนไดด้ว้ยตนเอง 
และ ก้าวไปตามความสามารถ ความสนใจ และความพรอ้ม โดยจดัสิ�งแวดลอ้มสําหรบัการเรยีน        
ใหผู้เ้รยีนไดเ้รยีนอย่างอสิระ การเรยีนดว้ยตนเองหมายถงึ วธิเีรยีนชนิดหนึ�งที�มโีครงสรา้งมรีะบบ        
ที�สามารถตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รยีนได ้การเรยีนแบบนีผูเ้รยีนมอีสิระในการเลอืกเรยีนตาม
เวลาสถานที� และระยะเวลาในการเรียนแต่ละบท แต่จะต้องอยู่จํากัดภายใต้โครงสร้าง                     
ของบทเรยีนนั นๆ  

การเรยีนรูด้ว้ยตวัเอง โดยการเลอืกอ่านหนังสอื ชมโทรทศัน์ วดีทิศัน์ ภาพยนตร ์             
การสื�อสาร ผ่านอนิเทอรเ์น็ต ในสิ�งที�มคีุณค่าใหส้าระต่องานประจาํ ข่าวสารในสงัคมตลอดจนความ
เขา้ใจในชวีติความสามารถในการเรยีนรูด้ว้นตนเอง (Autonomy in Learning) เป็นคุณลกัษณะ            
ที�สําคญัของบณัฑติและเป็นเป้าหมายที�สําคญัของการศึกษา ผู้ที�สามารถเรยีนได้ด้วยตนเอง                
ต้องมีคุณลักษณะดังต่อไปนี - สามารถวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนของตนได้,                 
สามารถกําหนดเป้าหมายในการเรยีนและวางแผนเพื�อบรรลุเป้าหมายเหล่านั น, สามารถระบุ
แหล่งขอ้มลูเพื�อใชค้น้ควา้หาความรูแ้ละใช้ประโยชน์จากแหล่งขอ้มลูเหล่านั นได้, สามารถประเมนิ
การเรยีนรูข้องตนเองได ้,สามารถตรวจสอบความเที�ยงและความถูกตอ้งของการประเมนิตนเองได ้ 
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2.2 กระบวนการสาํคญัสาํหรบัการเรียนรู้ด้วยตนเองมี ดงัต่อไปนี!คือ (Hiemstra; & 
Burns. 1997)  

1. การประเมนิความตอ้งการของตนเอง (Assessing Needs)  
2. การกําหนดจดุมุง่หมาย (Setting goals)  
3. การกําหนดสิ�งที�ต้องการเรยีนรู ้(Specifying learning content) โดยกําหนดระดบั

ความยากง่าย ชนิดของสิ�งที�ต้องการเรยีน พจิารณาเกี�ยวกบัค่าใชจ้่ายที�ต้องใชใ้นการเรยีน ความ
ตอ้งการความช่วยเหลอื แหล่งทรพัยากร ประสบการณ์ ที�จาํเป็นในการเรยีน  

4. การจดัการในการเรยีน โดยกําหนดปรมิาณเวลาที�ต้องการให้อาจารย์สอน 
ปรมิาณเวลาที�ต้องการให้มปีฏิสมัพนัธ์ระหว่างอาจารย์กบัผู้เรยีน ปรมิาณเวลาที�ต้องการให้มี
ปฏสิมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รยีนกบัผูเ้รยีน ปรมิาณเวลาที�ต้องการใหก้บักจิกรรมการเรยีนดว้ยตนเองของ
แต่ละคน โดยกําหนดกจิกรรมการเรยีนตามประสบการณ์ที�ผ่านมา พรอ้มทั งกําหนดว่ากจิกรรมควร
สินสุดเมื�อใด  

5. การเลอืกวธิกีารเรยีนและสื�อการเรยีนการสอน อุปกรณ์การสอน เทคนิคการสอน 
ทรพัยากรการเรยีนรูท้ี�ตอ้งใช ้ 

6. การกําหนดวธิกีารควบคุมสิ�งแวดลอ้มในการเรยีนรู ้ทั งสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพ 
และทางดา้นอารมณ์  

7. การกําหนดวธิกีารตรวจสอบตนเอง โดยกําหนดวธิกีารรายงาน/บนัทกึการสะทอ้น
ตนเอง จะใช้ reflective practitioner techniques แบบไหน การให้โอกาสได้ฝึกตดัสนิใจ                 
การแกป้ญัหา และการกําหนดนโยบาย การเปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนสามารถ clarify ideas ใหช้ดัเจน  

8. การกําหนดขอบเขตบทบาทของผูช่้วยเหลอื  
9. การกําหนดวธิกีารประเมนิผลการเรยีน โดยเลอืกประเภทของการทดสอบ 

ลกัษณะของการ Feedback ที�จะใช ้ วธิกีารประเมนิความถูกต้องของผลสมัฤทธิ kทางการเรยีน และ
การตดิตามประเมนิผล  

2.3 รปูแบบการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
สุรกุล  เจนอบรม (2532)ไดเ้สนอรปูแบบการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  ซึ�งมสี่วนประกอบ 

ดงันี  
1. การทําสมุดบนัทกึส่วนตวั เพื�อใชบ้นัทกึขอ้มลู ความคดิเรื�องราวต่างๆ ที�เราได้

เรยีนรูห้รอืเกดิขึนในสมองของเรา สมุดนี จะช่วยเกบ็สะสมความคดิทลีะน้อยเขา้ไวด้ว้ยกนัเพื�อเป็น
แนวทาง ในการศกึษาเพิ�มเตมิใหก้วา้งไกลออกไป  

2. การกําหนดโครงการเรยีนรูร้ายบุคคล ที�มกีารวางแผนไวล้่วงหน้าว่าจะเรยีนรู้
อย่างไรโดยพจิารณาว่าความรูท้ี�เราจะแสวงหานั นช่วยใหเ้ราถงึจุดประสงคท์ี�ตั งไวห้รอืไม่ ทําใหเ้กดิ
ความพงึพอใจ ความสนุกสนานที�จะเรยีนหรอืไม ่ประหยดัเงนิและเวลามากน้อยเพยีงใด  
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3. การทําสญัญาการเรยีน เป็นขอ้ตกลงระหว่างผูส้อนกบัผูเ้รยีน โดยอยู่บนพืนฐาน
ความต้องการของผู้เรยีนที�สอดคล้องกบัเป้าหมายและหลกัการของสถาบนัการศกึษา โดยกําหนด
กจิกรรมการเรยีนที�เหมาะสม  

4. การสรา้งหอ้งสมุดของตนเอง หมายถงึการรวบรวมรายชื�อ ขอ้มลู แหล่งความรู้
ต่างๆที�คดิว่าจะเป็นประโยชน์ตรงกบัความสนใจเพื�อใชใ้นการศกึษาคน้ควา้ต่อไป  

5. การหาแหล่งความรูใ้นชุมชน เช่นผูรู้ ้ ผูช้ํานาญในอาชพีต่างๆ หอ้งสมุด สมาคม 
สถานที�ราชการ ฯลฯ ซึ�งแหล่งความรูเ้หล่านีจะเป็นแหล่งสาํคญัในการคน้ควา้  

6. การหาเพื�อนรว่มเรยีน เพื�อแลกเปลี�ยนความรูก้นั  
7. การเรยีนรูจ้ากการฝึกและปฏบิตั ิ ซึ�งจะก่อให้เกิดความรู้และประสบการณ์ที�                     

เป็นประโยชน์   
2.4 ลกัษณะของผูที้�มีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

การที�บุคคลมพีฤตกิรรมการเรยีน "เรยีนรูด้ว้ยตนเอง" แลว้นําไปสู่การเป็นบุคคลที�ใฝ่
รูต้ลอดชวีติ (สมคดิ อสิรวฒัน์.  2532) กล่าวว่า ผูเ้รยีนรูด้ว้ยตนเองควรมลีกัษณะต่าง ๆ ดงัต่อไปนี  

1. มคีวามสมคัรใจที�จะเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Voluntarily to Learn) มไิดเ้กดิจาก
การบงัคบัแต่มเีจตนาที�จะเรยีนดว้ยความอยากรู ้ 

2. ใช้ตนเองเป็นแหล่งขอ้มูลของตนเอง (Self Resourceful) นั �นคอืผู้เรยีน
สามารถบอกได้ว่าสิ�ง ที�ตนจะเรยีนคอือะไร รูว้่าทกัษะ และขอ้มูลที�ต้องการหรอืจําเป็นต้องใช ้            
มอีะไรบ้าง สามารถกําหนดเป้าหมาย วธิกีารรวบรวมขอ้มูลที�ต้องการ และวธิกีารประเมนิผล            
การเรยีนรู ้ ผูเ้รยีนต้องเป็นผูจ้ดัการการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ดว้ยตนเอง (Manage of Change) 
ผูเ้รยีนมคีวามตระหนักในความสามารถ สามารถตดัสนิใจได ้มกีารรบัผดิชอบต่อหน้าที�และบทบาท
ในการเป็นผูเ้รยีนรูท้ี�ด ี 

3. รู ้"วธิกีารที�จะเรยีน" (Know how to Learn) นั �นคอื ผูเ้รยีนควรทราบขั นตอน
การเรยีนรูข้องตนเอง รูว้่าเขาจะไปสู่จดุที�ทาํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร  

4. มบุีคลกิภาพเชงิบวก มแีรงจูงใจ และการเรยีนแบบร่วมมอืกบัเพื�อนหรอื
บุคคลอื�น ตลอดจนการให้ข้อมูล (ปฐมนิเทศ) ในเชงิบวกเกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมในการเรยีน
(Charismatic Organizational Player)  

5. มรีะบบการเรยีนและการประยุกต์การเรยีน และ มกีารชื�นชมและสนุกสนาน
กบักระบวน การเรยีน (Responsible Consumption)  

6. มกีารเรยีนจากขอ้ผดิพลาดและความสําเรจ็ การประเมนิตนเองและความ
เขา้ใจถงึศกัยภาพของตน (Feedback and Reflection)  

7. มคีวามพยายามในการหาวธิกีารใหม่ๆ ในการหาคําตอบ การประยุกต์ความรู้
ที�ไดจ้าก การเรยีนไปใชก้บัสถานการณ์ของแต่ละบุคคล การหาโอกาสในการพฒันา และคน้หาขอ้มลู
เพื�อแกป้ญัหา(Seeking and Applying)  
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8. มกีารชีแนะ การอภปิรายในห้องเรยีน การแสดงความคดิเห็นส่วนตวั              
และการพยายามมคีวามเหน็ที�แตกต่างไปจากผูส้อน (Assertive Learning Behavior)  

9. มกีารรวบรวมขอ้มลูจากการไดป้ฎสิมัพนัธก์บับุคคลและมวีธิกีารนําขอ้มลูที�ได้
ไปใช ้(Information Gathering)  

2.5 ประโยชน์ ข้อดี และข้อจาํกดัของการเรียนการสอนรายบคุคล 
 เสาวณยี ์ สกิขาบณัฑติ  (2538:  101-105) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ขอ้ดแีละขอ้จาํกดั                      

ของการเรยีนการสอนรายบุคคล ไวด้งันี 
ประโยชน์ 

1. สรา้งบรรยากาศการเรยีนตามความสนใจและเป็นการสนองความต้องการ 
ของผูเ้รยีน  ผูเ้รยีนมสีทิธเิลอืกเรยีนในสิ�งที�ตนตอ้งการ มโีอกาสที�จะเลอืกกจิกรรม เลอืกวธิกีารเรยีน
ที�เขาสามารถรูเ้นือหานั นไดอ้ยา่งสนุกและน่าสนใจ 

2. ส่งเสรมิให้ผู้เรยีนแสวงหาความรูด้้วยตนเอง เป็นการเรยีนที�ก้าวหน้าไป           
ไดด้ว้ยตนเอง  ในอตัราของเขาเอง 

3. ส่งเสรมิความรบัผดิชอบต่อการศกึษาของตนเองมากขึน นักเรยีนจะทํางาน
ด้วยความรวดเรว็ในทศิทางของตนเองและจะเริ�มทํางานได้เลยโดยไม่ต้องคอยครู ผู้เรยีนจะเป็น           
ผูป้รบัและจดัเวลาของเขาเองไดด้ทีี�สุด และจะเป็นผูค้วบคุมตนเองใหไ้ปในทศิทางที�เขาต้องไปโดย
ไมต่อ้งใหค้รเูป็นผูต้ดัสนิใจให ้

4. ส่งเสรมิเสรภีาพของผูเ้รยีนในการเรยีน 
5. เปิดโอกาสใหค้รใูกล้ชดิกบัผูเ้รยีนทุกคน ครูมโีอกาสสงัเกตพฒันาการของ

ผูเ้รยีนมากขึน ครูได้ทราบว่าผู้เรยีนคนใดมขีอ้บกพร่องอะไร ทําให้ครูมโีครงการที�จะต้องแก้ไข
ผูเ้รยีนเป็นรายบุคคล และทาํใหค้รปูระสานงานกบัผูเ้รยีนมากขึน 

6. ช่วยใหก้ารถ่ายทอดความรูเ้ป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพยิ�งขึน มใิชค้รบูงัคบั         
ใหผู้เ้รยีนจด  และท่องจาํเพยีงอย่างเดยีว อกีทั งยงัเปิดโอกาสให้ไดพ้ฒันาคุณค่าต่างๆ ที�สงัคม
ตอ้งการดว้ย 

7. ให้ครูตื�นตวัอยู่ตลอดเวลาในการค้นคว้าหาความรูใ้นวชิาที�ตนสอนเพิ�มเตมิ  
ทาํใหเ้กดิความกระตอืรอืรน้ในการที�จะสาํรวจแหล่งวสัดุอุปกรณ์และคดิคน้ประดษิฐอุ์ปกรณ์ต่างๆ 

ข้อดี 
1. ลกัษณะของระบบการเรยีนการสอนรายบุคคลคาํนึงถงึหลกัการในการเรยีนรู้

หลายอยา่งคอื 
1.1 ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยคํานึงถงึผูเ้รยีนเป็นหลกั ใครเรยีนชา้

หรอืเรว็กว่ากนัไมเ่ป็นเรื�องสาํคญั เพราะขึนอยูก่บัขดีความสามารถของแต่ละบุคคล 
1.2 ใชห้ลกัจติวทิยาในเรื�องการใหร้างวลัตอบสนอง เพราะผูเ้รยีนไดท้ราบ

ผลการเรยีนทนัททีี�เรยีนบทเรยีนแรก และผ่านการทดสอบ 
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1.3 การแบ่งบทเรยีนเป็นหน่วยๆ ช่วยใหผู้้เรยีนเรยีนรู้และทําความเขา้ใจ
เนือหาไดง้า่ย และใชเ้วลาน้อยดว้ย 

1.4 การเรียนมีประสิทธิภาพขึนเพราะผู้เรียนรู้วิธีเรียนรู้จุดประสงค ์                
ในการเรยีนจากขอ้แนะนําในการเรยีน 

1.5 การทดสอบเมื�อเรยีนจบบทเรยีนแต่ละหน่วย จะทําให้ผู้เรยีนขยนั            
และเอาใจใส่ต่อการเรยีนอยา่งสมํ�าเสมอ 

2. ปญัหาเรื�องการตกซําชั นไมม่ ีเพราะใชว้ธิเีรยีนที�ไม่มกีารแบ่งชั น ผูเ้รยีนคนใด
สอบไมผ่่านกจ็ะเรยีนซ่อมเสรมิในบทเรยีนนั นใหมแ่ละทาํการสอบใหมท่าํใหไ้ดค้วามรูแ้น่นขึน 

3. ปญัหาเกี�ยวกบัการสกดักั นความสามารถของผู้เรยีนที�เรยีนเก่งจะหมดไป 
เพราะการสอนแบบนีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรยีนได้ตามความสามารถเฉพาะตัว ส่วนผู้เรยีน             
ที�เรยีนอ่อน  กไ็มรู่ส้กึว่าตนมปีมดอ้ยและยงัไดพ้บกบัความสาํเรจ็ได ้

4. ผ่อนคลายปญัหาเรื�องการมจีํานวนนักเรยีนมากเกนิไปในชั น จนครูดูแล           
ไมท่ั �วถงึ 

5. ในการสอนครูสามารถสังเกตผู้เรียนได้ทั งด้านการเรียนตลอดจน             
พฤตกิรรมอื�นๆ ดว้ย 

6. ระบบการสอนแบบนีส่งเสรมิให้ครูมคีวามคดิรเิริ�ม ที�จะต้องเตรยีมงาน
ประเมนิผลงานของนกัเรยีนทุกวนั 

ข้อจาํกดั 
1. จะต้องจดัวสัดุอุปกรณ์ให้มากเพยีงพอกบัจํานวนผู้เรยีน เพื�อสนองความ

ตอ้งการของผูเ้รยีน ซึ�งอาจจะตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ยมากในระยะเริ�มแรก 
2. ผู้เรยีนอาจจะมปีญัหาในการเลอืกวธิใีห้เหมาะสมกบัระดบัความสามารถ         

ของตน  ครตู้องคอยเป็นพี�เลียงแนะนําอย่างใกลช้ดิ ถ้าปล่อยให้ผูเ้รยีนที�ยงัไม่พรอ้มทํางานดว้ย
ตนเองอาจจะลม้เหลวไดง้า่ย และอาจไมเ่กดิความกา้วหน้าในการเรยีน 

3. ครูต้องทํางานหนักมาก ต้องจดบนัทกึและเกบ็ขอ้มูลของตวัผู้เรยีน เช่น      
ทําแผนภูมแิสดงความก้าวหาของผูเ้รยีนแต่ละคน, บนัทกึทกัษะที�ผูเ้รยีนไดร้บัและที�ต้องเพิ�มเตมิ, 
บนัทกึขอ้สงัเกตเกี�ยวกบัความสนใจและเจตคตขิองผูเ้รยีนกบัการเรยีน, ใชเ้วลาในการตรวจงานมาก 

4. ผูเ้รยีนที�เรยีนชา้มกัจะขาดความสามารถที�จะทํางานตามพงัตามที�ควรจะเป็น                  
และมกัจะไมส่ามารถควบคุมตนเองใหส้นใจกบัการเรยีนไดน้าน 

5. การประเมนิผลตามระบบการเรยีนการสอนนี อาจจะทําให้มจีํานวนของ             
ผูไ้ดร้บัผลการเรยีนเป็นสญัลกัษณ์ I (Incomplete grade) อยู่มากพอควร เพราะการเรยีนการสอน
แบบนี  เปิดโอกาสให้ผู้เรยีนเรยีนช้าหรอืเรว็ตามความสามารถของตน เมื�อสินภาคการศึกษา        
จะมกีารสอบเพื�อวดัความรูว้ชิานั น ผูท้ี�ยงัไมพ่รอ้มที�จะสอบเพราะเรยีนยงัไม่ผ่านทุกบท กจ็ะไดเ้กรด 
I ไวเ้พื�อใหโ้อกาสแกไ้ขเป็นเกรดอื�นในภาคการศกึษาต่อไป 
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จากการศึกษาเอกสาร สรุปได้ว่า สิ�งที�เป็นตัวปจัจยัสําคัญของการเรียนแบบ                    
Self-Directed Learning คอืความสามารถและความตั งใจของบุคคล การเรยีนแบบนีจะเน้นที�
ลกัษณะของผู้เรยีน (ปจัจยัภายใน) ที�จะช่วยสรา้งให้ผู้เรยีนยอมรบัความรบัผดิชอบต่อความคดิ         
และกระทําของตน และจะใหค้วามสําคญักบัปจัจยัภายนอกที�ช่วยใหผู้้เรยีนสามารถรบัผดิชอบต่อ
การเรยีนได้ ปจัจยัทั งภายในและภายนอกนี จะสามารถเหน็ได้จากความต่อเนื�องในการเรยีนรู ้        
และสถานการณ์การเรยีนที�เหมาะสม  

 
3. เอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบับทเรียนวีดิทศัน์ 

3.1 ความหมายของวีดิทศัน์  
วดีทิศัน์ เดมิรูจ้กักนัแพร่หลายทั �วไปกบัคําว่า เทปโทรทศัน์ แถบบนัทกึภาพ ภาพทศัน์ 

หรอืที�ชาวบา้นมกัเรยีกทบัศพัทจ์ากภาษาต่างประเทศว่า วดิโีอ (Video) และใชก้นัอย่างแพร่หลาย
มาโดยตลอด พ.ศ. 2530 คณะกรรมการบญัญตัศิพัทว์ทิยาศาสตรแ์ห่งราชบณัฑติยสถานเหน็ว่าคํา
ในภาษาต่างประเทศว่า “Video” เป็นเครื�องใชไ้ฟฟ้าประเภทเดยีวกบั “Television” ซึ�งมศีพัทบ์ญัญตัิ
ว่า “โทรทศัน์” แลว้ จงึสมควรบญัญตัคิําว่า Video ขึนใชเ้ป็นชื�อทางการในภาษาไทยดว้ยศพัทท์ี�จะ
บญัญัติก็ควรมคีําว่า “ทศัน์”ประกอบอยู่ด้วยเพื�อให้เข้าชุดกัน คณะกรรมการบญัญัติศัพท์
วทิยาศาสตร ์ สรุปได้เป็น “วดีทิศัน์” ความหมายของศพัทน์ัยนี คอื เครื�องแสดงภาพเพื�อความ
เพลดิเพลนิ (กลัยา จยตุริตัน์; และคนอื�นๆ.  2531:  84)  

สมบูรณ์ สงวนญาต ิ (2534:  233) ไดใ้หค้ําจาํกดัความของ เทปวดีทิศัน์ (Video tape)         
ไว้ในอีกทศันะหนึ�งว่า เทปวดีทิศัน์สามารถบนัทึกภาพเคลื�อนไหวลงไว้ในเส้นเทปบนัทกึภาพ          
ในรูปของสนามแม่เหล็กโดยใข้ถ่ายภาพทางโทรทัศน์ เปลี�ยนภาพเป็นสัญญาณทางไฟฟ้า                 
แล้วนําสญัญาณทางไฟฟ้ามาบนัทึกไว้ในรูปของสนามแม่เหล็กบนเส้นเทป โดยใช้เครื�องเทป
บนัทกึภาพ (Video Tape Recorder) เมื�อต้องการจะดูภาพ เครื�องบนัทกึภาพจะสามารถนําเอาภาพ
ที�เก็บไว้ในรูปของสนามแม่เหลก็บนเส้นเทป เปลี�ยนกลบัมาเป็นสญัญาณทางไฟฟ้า ส่งต่อไปยงั
เครื�องรบัไดเ้ป็นภาพเคลื�อนไหวมสีสีวยสดงดงามเหมอืนธรรมชาต ิ 

จริพรรณ พรีวุฒ ิ(2533:  8) ไดส้รุปว่า เทปวดีทิศัน์ หมายถงึ สารสงัเคราะหท์ี�เคลอืบดว้ย 
สารแม่เหลก็ สามารถบนัทกึสญัญาณภาพและเสยีงได ้ ผ่านกลอ้งโทรทศัน์โดยใชเ้ครื�องบนัทกึภาพ 
หรอืจากเครื�องรบัโทรทศัน์โดยตรง แล้วสามารถนํามาเล่นกลบัหรอืถ่ายทอดออกมาได้โดยเครื�อง
บนัทกึภาพซึ�งเครื�องบนัทกึภาพจะทาํใหภ้าพ และเสยีงปรากฏที�เครื�องรบัโทรทศัน์  

วจิติร ภกัดรีตัน์ (2533:  9) สรุปว่า วดีทิศัน์ หมายถงึ การส่งภาพ และเสยีงโดยเครื�องส่ง 
และเครื�องรบัอเิลก็ทรอนิกส ์ ออกอากาศดว้ยกระแสคลื�นวทิยุที�ใชไ้ฟฟ้าเป็นคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้าจาก
เครื�องส่งไปยงัเครื�องรบัที�อยูห่่างไกล หรอืส่งและรบัทางสายเคเบิลกไ็ด ้ 
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กดิานนัท ์มลทิอง (2531:  144) ไดก้ล่าวถงึคาํว่า “วดีทิศัน์” ไวว้่า ปกตจิะเรยีกทบัศพัทว์่า 
“วดีโีอเทป” ตามศพัทข์องราชบณัฑติยสถาน เรยีกว่า “วดีโิอเทป” แบ่งเป็นวสัดุคอืแถบ วดีทิศัน์และ
อุปกรณ์เครื�องเล่นวดีทิศัน์ แถบวดีทิศัน์ เป็นวสัดุที�สามารถบนัทกึภาพและเสยีงไวพ้รอ้มกนัในรูป
ของคลื�นแม่เหลก็ไฟฟ้า และยงัสามารถลบและบนัทกึใหม่ไดเ้ช่นเดยีวกบัเทปเสยีง แถบวดีทิศัน์ทํา
ดว้ยสารโพลเีอสเตอร ์(Polyester) ขนาดความกวา้งของเทปหลายขนาด ตั งแต่ ½ นิว ¾ นิว 1 นิว 
หรอื 2 นิว ทั งนีแลว้แต่ชนิดและระบบของเครื�องเล่นนั นๆ   

จากความหมายดงักล่าวอาจสรุปไดว้่า วดีทิศัน์ หมายถงึ วสัดุที�ใชท้ําการบนัทกึหรอืเกบ็
สญัญาณภาพและสญัญาณเสยีงไวใ้นรปูแบบเสน้แม่เหลก็ ที�ทําใหเ้กดิภาพเคลื�อนไหวประกอบเสยีง
ปรากฎบนจอเครื�องรบัไดเ้ป็นภาพเคลื�อนไหวประกอบเสยีงที�มคีวามสวยงามเหมอืนธรรมชาตทิําให้
ผูด้เูกดิการรบัรูแ้ละเรยีนรูไ้ด ้ 

3.2 คณุค่าของวีดิทศัน์เพื�อการศึกษา  
วาสนา ชาวหา (2533:  202) ไดก้ล่าวถงึคุณค่าของโทรทศัน์เพื�อการศกึษาและการเรยีน

การสอน ดงันี 
1. เป็นสื�อที�สามารถดงึดูดความสนใจไดเ้ป็นอย่างด ี เนื�องจากใหท้ั งภาพและเสยีง        

มสีสีนัเหมอืนธรรมชาต ิ 
2. ช่วยแกป้ญัหาจาํนวนผูเ้รยีนมากแต่ผูส้อนมจีาํนวนจาํกดั เพราะสามารถแพร่ภาพ

และเสยีงไปยงัหอ้งเรยีนต่างๆหรอืในที�พกัอาศยัไดใ้นเวลาเดยีวกนั  
3. สามารถแสดงสิ�งที�สําคญัๆเพื�อให้ทุกคนได้เห็นอย่างชดัเจน โดยใช้เทคนิค           

การถ่ายใกล้ (close up) ซึ�งในสภาพความเป็นจรงิไม่สามารถกระทําได้ ถ้าจํานวนผู้เรยีนม ี          
จาํนวนมากและสิ�งที�ตอ้งการแสดงมขีนาดเลก็จงึควรใชโ้ทรทศัน์เป็นสื�อเพื�อการสาธติ  

4. ช่วยปรบัปรุงการสอนของครูให้มปีระสทิธภิาพขึน โดยใชเ้ป็นเครื�องมอืในการ           
ให้ข้อมูลย้อนกลบั เพื�อประเมนิผลการสอนของตนเอง ซึ�งเรยีกวธิกีารนีว่า การสอนจุลภาค              
(Micro Teaching)  

5. ทําใหม้คีวามรูท้นัสมยั ทนัต่อการเปลี�ยนแปลงของสงัคม เพราะโทรทศัน์สามารถ
แพรภ่าพและเสยีงจากเหตุการณ์ที�กําลงัเกดิขึนหรอืที�อยูไ่กลๆมาใหช้มได ้ 

วภิา อุตมฉันท์ (2538:  5-6) กล่าวว่า โทรทศัน์และวดีทิศัน์เป็นสื�อที�มอีํานาจมาก                   
ในการช่วยเสรมิ และทดแทนภาระหน้าที�ในการสื�อสารขั นที�หนึ�งของผูส้อน เพราะเมื�อเปรยีบเทยีบ
กบัครแูลว้ โทรทศัน์สามารถเพิ�มพนูประสบการณ์ของผูเ้รยีนใหก้วา้งขวางกว่าใน 3 ดา้นดว้ยกนั คอื  

 
-  ประสบการณ์ในมติแิห่งความจรงิ (reality)  
-  ประสบการณ์ในมติแิห่งกาลเวลา (time)  
-  ประสบการณ์ในมติขิองสถานที� (space)  
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จากคุณสมบตัทิี�กล่าวมาขา้งต้น จงึทําใหโ้ทรทศัน์เพื�อการศกึษาเป็นสื�อที�มปีระสทิธภิาพ
อย่างหนึ�งในการศกึษา ทั งในแง่ของการเรยีนรู ้ และปรมิาณของผูเ้รยีน สามารถใชก้บัผูเ้รยีนตั งแต่
ระดบัอนุบาล ประถมศกึษา มธัยมศกึษา อุดมศกึษา และการศกึษานอกโรงเรยีน ซึ�งผูเ้รยีนไดเ้รยีนรู้
ผ่านประสบการณ์ทางอ้อม(indirect experience) กจ็ะนําพาผูเ้รยีนไปสู่ประสบการณ์ตรง (direct 
experience) กล่าวคอื ผูเ้รยีนจะบงัเกดิความสนใจที�จะคน้ควา้ทดลองดว้ยตนเอง หรอืไปเยี�ยมเยอืน
สถานที�ต่างๆ ที�เหน็ในโทรทศัน์เพื�อการศกึษาดว้ยตนเองในภายหลงั  

3.3 รปูแบบของวีดิทศัน์เพื�อการศึกษา  
รปูแบบบทเรยีนโทรทศัน์ เป็นวธิกีารเสนอเนือหาสาระ ซึ�งในการเลอืกรปูแบบโทรทศัน์

เพื�อผลติใช้ในการเรยีนการสอนนั น ผู้ผลติบทเรยีนโทรทศัน์แต่ละคนจําเป็นต้องใชค้วามสามารถ
เลอืกรูปแบบให้ตรงกบัเนือหา จุดประสงค์ กลุ่มเป้าหมาย เพื�อให้การนําเสนอในครั งนั น ๆ             
เกดิประสทิธภิาพสงูสุด  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2530:  735-736) ไดเ้สนอรปูแบบของรายการวดีทิศัน์
เพื�อการศกึษาไว ้12 รปูแบบ ดงันี  

1. รปูแบบพูดคนเดยีวหรอืพูดเดี�ยว (Monologue) เป็นรายการที�มผีูม้าปรากฏตวั 
พูดคุยกบัผู้ชมเพยีงหนึ�งคน ส่วนมากจะมภีาพประกอบเพื�อมใิห้เหน็หน้าผู้พูดตลอดเวลา เช่น 
รายการพบโลก ที�พชิยั วาสนาส่ง มาพดูคุยใหผู้ช้มฟงัเกี�ยวกบัข่าวคราวความเคลื�อนไหวของโลกใน
ประเดน็ต่าง ๆ ที�จะไดห้ยบิยกมาแต่ละครั ง รปูแบบการพดูคนเดยีวจะน่าสนใจเมื�อผูด้ําเนินรายการมี
ความรูแ้ละมคีวามสามารถในการพดูและเสนอเนือหาสาระ และตอ้งมภีาพหรอืภาพยนตรป์ระกอบ  

2. รปูแบบสนทนา (Dialogue) เป็นรายการวดีทิศัน์ที�มคีนมาพูดคุยกนั 2 คน             
ทั ง 2 คน มผีู้ถามและคู่สนทนาแสดงความคดิเห็น ประเด็นที�นําเสนอ ทั งคู่แลกเปลี�ยน                     
ความคดิเหน็ได ้  การสนทนาอาจจะม ี 2-3 คน กไ็ด ้ ในเมอืงไทยยงัไม่เหน็มรีายการวดีทิศัน์ที�อยู ่        
ในรปูแบบของการสนทนาจรงิ ๆ แมแ้ต่รายการ “สนทนาปญัหาบา้นเมอืง” กไ็ม่ใช่รปูแบบสนทนา 
เพราะผู้พูดมุ่งตอบปญัหาหรอือภิปรายประเด็นที�ผู้ดําเนินรายการตั งกระทู้ จงึถือเป็นรายการ
อภปิราย รายการสนทนาที�ดตีอ้งมภีาพประกอบเช่นเดยีวกนั  

3. รูปแบบอภปิราย (Discussion) เป็นรายการวดีทิศัน์ที�มผีูด้ําเนินการอภปิราย       
หนึ�งคนป้อนประเดน็หรอืคําถามให้ผู้ร่วมอภปิรายตั งแต่ 2 คน ขึนไป แต่ไม่ควรเกนิ 4 คน                          
โดยผู้อภิปรายแต่ละคนจะแสดงความคิดของตนเองต่อประเด็นต่าง ๆ โดยอาจเสรมิหรอื                     
แยง้คนที�พดูก่อนได ้เช่น รายการสนทนาปญัหาบา้นเมอืง เป็นตน้  

4. รูปแบบสมัภาษณ์ (Interview) เป็นรายการวดีทิศัน์ที�มผีู้สมัภาษณ์และผู้ถูก
สมัภาษณ์ คอืวทิยากรมาสนทนากนั โดยใหผู้ด้ําเนินรายการสมัภาษณ์เกี�ยวกบัเรื�องที�ต้องการให ้         
ผูถู้กสมัภาษณ์มาเล่าใหฟ้งั ซึ�งมกัเป็นเรื�องเกี�ยวกบักระบวนการ หน่วยงาน หรอืผลงานบางอย่าง 
รวมทั งความคดิเหน็เกี�ยวกบัสถานการณ์ปญัหาบา้นเมอืง  
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5. รปูแบบเกม/ตอบปญัหา (Quiz Programme) เป็นรายการวดีทิศัน์ที�จดัให้ม ี        
การแข่งขนัระหว่างคนหรอืกลุ่มของผู้ที�มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกมหรอืตอบปญัหา  ฝ่ายชนะ             
กจ็ะไดร้างวลัใหญ่ ฝา่ยแพก้จ็ะไดร้างวลัปลอบใจ รางวลัที�ฝ่ายชนะได ้จะใหญ่มากน้อยแต่ไหนขึนอยู่
กบักตกิาของเกม บางประเภทเมื�อชนะกอ็าจไดร้บัรางวลัใหญ่เป็นชุด เช่น รายการ Newly Wed 
(คู่สรา้งคู่สม) ในสหรฐัอเมรกิา คู่สามภีรรยาก็อาจจะได้ตู้เยน็ เครื�องประดบั บ้าน รถยนต ์                 
รวมทั งตั �วเครื�องบนิไปเที�ยวที�ไหนสกัแห่งฟรเีป็นเวลา 7-14 วนั หรอืรายการ Blind Date (นัดบอด) 
ที�ใหฝ้่ายหญงิ รายการละคนเลอืกคู่นัด โดยการคําถามทลีะคนแลว้ใหเ้ลอืกผูช้าย 1 คน จาก 3 คน 
ผู้ชายที�ได้รบัเลอืกก็จะได้ไปเที�ยวกบัผู้หญิงคนนั นเป็นเวลา 1-2 สปัดาห์ ที�ฮาวายหรอืยุโรป           
โดยพกัที�โรงแรมชั นดฟีรทุีกอย่าง มเีงนิสดและรางวลัอย่างอื�นให้ด้วย ผู้หญงิที�คดัเลอืกมากส็วย         
มกีารศกึษาสูง ผูช้ายแต่ละคนมกัจะมฐีานะด ี หล่อและมตีําแหน่งใหญ่โต และในรายการเดยีวกนั          
กอ็าจมกีารสลบัใหผู้ช้ายเลอืกผูห้ญงิ 1 คน จาก 3 คนเช่นกนั  

6. รปูแบบสารคด ี(Documentary Program) เป็นรายการวดีทิศัน์ที�เสนอเนือหาสาระ
ดว้ยภาพและเสยีงบรรยายตลอดรายการ โดยไม่มพีธิกีร ผูด้ําเนินรายการหรอืผูค้นมาพูดคุยกนัม ี            
2 ประเภท สารคดเีตม็รปูแบบ และกึ�งสารคดกีึ�งพูดคนเดยีว สารคดเีตม็รูปแบบ จะดําเนินดว้ย            
ภาพตลอด และกึ�งสารคดกีึ�งพูดคนเดยีว เป็นรายการที�มผีูด้ําเนินรายการทําหน้าที�เดนิเรื�องพูดคุย
กบัผูช้ม และใหเ้สยีงบรรยายตลอดรายการ  

7. รายการละคร (Drama) เป็นรายการที�เสนอเรื�องราวต่าง ๆ ดว้ยการจาํลอง
สถานการณ์เป็นตวัละคร มกีารกําหนดผูแ้สดง จดัสรา้งฉาก แต่งตวัและแต่งหน้าให้สมจรงิสมจงั  
และใช้เทคนิคการละครเพื�อเสนอเรื�องราวใหเ้หมอืนจรงิมากที�สุด ใช้ได้ทั งรายการเพื�อการศกึษา         
และรายการบนัเทงิ ในด้านการศึกษา ละครวดีทิศัน์จําลองสถานการณ์ชวีติของคนในสงัคม            
เพื�อสนองความรูใ้นเชงิจติวทิยา สงัคมวทิยา อาชญากรรม ประวตัศิาสตร ์ การเมอืงการปกครอง 
ฯลฯ โดยใหต้วัละครนําเรื�องพูดคุยและใหข้อ้คดิ ผู้ชมกจ็ะเรยีนรูจ้ากคําพูดหรอืเรื�องราวที�ตวัละคร
เสนอ ขณะเดยีวกนักใ็หค้วามบนัเทงิไปดว้ย เช่น ละครวดีทิศัน์ที�ใหค้วามรูเ้ชงิประวตัศิาสตร ์ไดแ้ก่ 
“สี�แผ่นดนิ” “ทหารเสอืพระเจา้ตาก” “ซสูไีทเฮา” ฯลฯ  

8. รปูแบบสารละคร (Docu-Drama) เป็นรายการที�ผสมผสานรปูแบบรายการสารคดี
เขา้กบัรปูแบบละคร หรอืการนําละครมาประกอบรายการที�เสนอสาระบางส่วน มใิช่เสนอเป็นละคร
ทั งรายการ เพื�อใหก้ารศกึษา ความรู ้ และแนวคดิในเรื�องที�เสนอ เช่น ดา้นนิตศิาสตร ์ สงัคมวทิยา 
มานุษยวทิยา เป็นต้น ทั งนีจะต้องมผีูด้ําเนินรายการสรุป อธบิาย หรอืขยายสาระที�ดูจากส่วนที�เป็น
ละครเสมอ การเสนอละครในรายการที�มุง่ใหส้าระม ี4 แนวคอื  

8.1 นําเรื�อง  
8.2 เป็นตวัอยา่ง  
8.3 ขยายประเดน็หรอืแนวคดิ  
8.4 สรปุประเดน็  
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9. รปูแบบสาธติและทดลอง (Demonstration) รายการวดีทิศัน์แบบสาธติและทดลอง 
เป็นรายการที�เสนอ “วธิทีํา” อะไรสกัอย่างหนึ�งเพื�อใหผู้้ชมไดแ้นวทางที�จะนําไปใช้ทําจรงิ เช่น 
รายการปรงุอาหาร รายการเลียงสตัว ์รายการประดษิฐง์านฝีมอืต่าง ๆ เป็นตน้  

10. รูปแบบเพลงและดนตร ี (Music) เป็นรายการที�เสนอการบรรเลงดนตร ี         
และการใชเ้พลง ม ี3 แบบ คอื  

10.1 แบบที�มวีงดนตรแีละนักรอ้งมาแสดงในสตูดโิอ  
10.2 แบบที�ใหน้กัรอ้งมารอ้งในสตูดโิอควบคู่ไปกบัเสยีงดนตรทีี�บนัทกึเสยีงไว ้ 
10.3 แบบที�ให้นักร้องและดนตรมีาเล่นและร้องในสตูดโิอ แต่ใช้เสยีงที�ได ้               

จากการเปิดเทปหรอืแผ่นเสยีง เพราะเทปหรอืแผ่นเสยีงบนัทกึจากระบบบนัทกึเสยีง             
ที�ดกีว่า  จงึสงัเกตเหน็ว่าบางครั งรมิฝีปากของนกัรอ้งกบัเสยีงไมส่มัพนัธก์นั  

11. รปูแบบนิตยสาร “Magazine Programme” หมายถงึ รายการวดีทิศัน์ที�เสนอ
หลายประเดน็ หลายรส และหลายรปูแบบในรายการเดยีวกนั โดยใส่ไวเ้ป็นชุด ๆ เช่น อาจเริ�ม
รายการดว้ยเพลง ตามดว้ยพธิกีรพูดคุยถงึเรื�องน่ารูส้กัเรื�อง ตามดว้ยการเล่นกลกลบัไปฟงัเพลง 1 
เพลง สลบัดว้ยการสมัภาษณ์รฐัมนตรใีนเรื�องใดเรื�องหนึ�งประมาณ 5 นาท ีตามดว้ยละครเบาสมอง 1 
เรื�อง เสรมิดว้ยเพลง 1 เพลง ฯลฯ เรยีกว่าเป็นรายการที�มคีวามหลากหลายในรปูแบบ สาระและ
วธิกีารนําเสนอเช่นเดยีวกบันิตยสารที�มหีลายเรื�องหลายรสในเล่มเดยีว  

12. รปูแบบถ่ายทอดสด (Live Programme) เป็นรายการที�ถ่ายทอดเหตุการณ์ที�
เกดิขึนจรงิ เช่น กฬีา กรฑีา งานมหกรรมหรอืงานราชพธิต่ีาง ๆ รายการถ่ายทอดสดมกัจะเริ�ม
รายการจากก่อนเริ�มพธิหีรอืเหตุการณ์ โดยมผีู้บรรยายเหตุการณ์เสนอเรื�องราวต่าง ๆ เมื�อเริ�ม
เหตุการณ์แลว้กเ็สนอเรื�องราวที�เกดิขึนตามลําดบัก่อนหลงัทั งภาพและเสยีง โดยมผีูบ้รรยายคอยพูด
เชื�อมเหตุการณ์ใหผู้ช้มไดท้ราบความเป็นไป โดยเฉพาะการเชื�อมในขณะที�ภาพที�ปรากฏไม่มเีสยีง
ออกมา เพื�อมใิห้เกดิความเงยีบขึนในวดีทิศัน์ การถ่ายทอดสดที�พบกนัมากในเมอืงไทย คอื 
ถ่ายทอดฟุตบอล มวย และพธิกีารต่าง ๆ ในอเมรกิา มกีารถ่ายทอดอเมรกินัฟุตบอล กฬีา เบสบอล 
บาสเกตบอล และกอลฟ์  

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2530)  ไดเ้สนอวธิกีารใช้เทปวดีทิศัน์ในการเรยีน           
การสอน แบ่งออกเป็น 3 วธิกีารดว้ยกนัคอื  

1. ประกอบการสอน ครใูชเ้ทปวดีทิศัน์เป็นเพยีงสื�อการสอนที�มาประกอบบทเรยีน
เท่านั น ใชเ้ป็น Audio Visual Aids กล่าวคอื การนําเทปวดีทิศัน์เขา้มาประกอบเป็นบางส่วน  

2. ใชก้ารสอนแบบโปรแกรม คอื ใชแ้ทนครบูางท่าน แต่ครตูอ้งเตรยีมนักเรยีนเตรยีม
ชั นเรยีนเตรยีมปญัหา เตรยีมการวดัผลและครไูดศ้กึษาโปรแกรมและมคีู่มอืคร ู 

3. ใช้เป็นแบบการสอนสําเรจ็รูป คอืใช้เทปวดีทิศัน์แทนครู มทุีกสิ�งทุกอย่าง               
ในการเรยีนการสอนอยู่ในเทปวดีทิศัน์เรยีบรอ้ยแลว้ ใช้แทนครูได ้ ครูต้องเตรยีมการผลติรายการ         
ใหด้ทีี�สุด  
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3.4 ขั !นตอนการออกแบบและพฒันาบทเรียนวีดิทศัน์ 
วสนัต์ อตศิพัท ์ (2526:  197) กล่าวว่า การผลติสื�อเพื�อการสอนในรปูแบบของรายการ          

วดีทิศัน์ เป็นการลงทุนที�สูงทั งในด้านการผลติและการเผยแพร่ ดงันั นในการผลติจงึต้องมกีาร
วางแผนอย่างรดักุม ไพโรจน์ ตรีธนากุล และนิพนธ ์ ศุภศร ี (2528:  76) ไดล้ําดบัขั นตอนการผลติ
รายการวดีทิศัน์เพื�อการศกึษาไว ้11 ขั นตอน ดงันี  

1. การวางแผน (planning) เป็นขั นที�ผู้ผลติรายการต้องคํานึงถงึปจัจยัต่าง ๆ                
ที�สาํคญัและมคีวามจาํเป็นต่อการผลติรายการวดีทิศัน์โดยแบ่งเป็นขอ้ ๆ ดงันี  

1.1 กําหนดจดุประสงคแ์ละเป้าหมายในการผลติใหช้ดัเจน  
1.2 กําหนดกลุ่มเป้าหมาย ประเภทของผูช้ม  
1.3 กําหนดหวัเรื�องใหก้ระชบัรดักุม  
1.4 มกีารประชุมชีแจงรว่มกนัของเจา้หน้าที�ฝา่ยต่าง ๆ  
1.5 กําหนดตารางการดําเนินการ ระยะเริ�มต้น และระยะเวลาเสรจ็สิน              

รวมถงึการนําเสนอเมื�อใด  
2. รวบรวมขอ้มลูและเอกสาร (collection of materials and research) จะต้อง

รวบรวมข้อมูลและเอกสารที�จําเป็นสําหรบัการจดัทํารายการวีดทิศัน์ ตรวจสอบความถูกต้อง           
รวมทั งคุณภาพและปรมิาณดว้ย ขั นนีนบัว่ามคีวามสาํคญัมาก  

3. คดัเลอืกข้อมูลและเอกสาร (selection of materials and research)                 
หลงัจากรวบรวมตรวจสอบข้อมูลและเอกสารทั งหมดนํามาคดัเลอืกเฉพาะที�เหมาะสมใช้ในการ           
ทาํรายการเท่านั น  

4. การเขยีนบทรายการเทปวดีทิศัน์ (scenario writing) หรอืที�เรยีกสั น ๆ ว่า script 
นั น เป็นการเรยีบเรยีงเรื�องและจดัเนือหารายการ ซึ�งควรจะมกีารทําตั งแต่เนิ�น ๆ การเขยีนบทเทป
วดีทิศัน์นี เป็นการเขยีนชีแจงขั นการผลติในรายละเอยีดทั งส่วนภาพ (video) และเสยีง (audio)           
ในขั นนีเป็นขั นที�ตอ้งการใชก้ารสรา้งจนิตนาการและประสบการณ์ของผูเ้ขยีนบทอยา่งมาก  

5. การเตรยีมการบนัทกึวดีทิศัน์ (preparation for video recording) โดยจดัทํา
ตารางในการบนัทกึ และจดัเจา้หน้าที�ประจาํแต่ละงาน และต้องแน่ใจว่าเจา้หน้าที�แต่ละคนรูง้าน          
ในหน้าที�เป็นอย่างดี มกีารกําหนดสถานที�ถ่ายทําว่าใช้ในห้องสตูดโิอหรอืถ่ายทํานอกสถานที�   
รวมทั งการจดัเตรยีมอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น กลอ้งสําหรบัการบนัทกึ (camera) เครื�องบนัทกึเทป              
วดีทิศัน์ (video tape recorder) อุปกรณ์ดา้นเครื�องบนัทกึเสยีง(tape recorder) อุปกรณ์แสงไฟ 
(lighting equipment) จอวดีทิศัน์ (T.V. monitor) ขาตั งกลอ้ง (tripod) ไมโครโฟน (microphone) 
สายและอุปกรณ์พ่วงต่อ (cables and connectors) ฯลฯ  

6. การบนัทกึวดีทิศัน์ (production video recording) ก่อนการบนัทกึควรตรวจดู
เครื�องมอื และการต่อสายทั งหมดใหเ้รยีบรอ้ย โดยเฉพาะเมื�อมกีารบนัทกึนอกสถานที�  เพื�อป้องกนั
การผดิพลาดที�อาจเกดิขึนได ้ 
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7. การตดัต่อวดีทิศัน์ (editing) หลงัจากการบนัทกึเทปแลว้นํามาเรยีบเรยีงตดัต่อ 
เพื�อใหเ้รื�องดาํเนินไปอยา่งต่อเนื�องเหมาะสม ไมก่่อความราํคาญใหก้บัผูช้ม  

8. การบนัทกึเสยีง (sound recording) ขั นนีจะเป็นการบนัทกึเกี�ยวกบัเสยีงบรรยาย 
ดนตร ีและเสยีงประกอบอื�น ๆ  

9. การทดลองฉาย (preview) เพื�อการตรวจแกไ้ขก่อนนําไปใช ้ 
10. การนํารายการไปใช ้(utilization of program) เป็นการเสนอรายการต่อผูช้ม  
11. การประเมนิรายการ (evaluation) รายการที�จดัทําขึนต้องมกีารประเมนิผล           

บ่อย ๆ เพื�อตรวจดคูวามเหมาะสมของรายการ  
วดีทิศัน์ เป็นสื�อที�ให้ทั งภาพและเสยีง ดงันั นการเขยีนบทสําหรบัผลติรายการเทป              

วดีทิศัน์จงึต้องเขยีนใหดู้และฟงั ไม่เขยีนในรปูสําหรบัอ่าน ฉะนั นการเขยีนบทสําหรบัรายการเทป 
วดีทิศัน์จงึควรคาํนึงสิ�งต่อไปนี (มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช.  2533:  299-300)  

1. เขยีนโดยใชส้ํานวนสนทนาที�ใชส้ําหรบัการพูดคุย มใิช่เขยีนในแบบของหนังสอื
วชิาการ (text book) จงเขยีนสาํหรบัใหด้แูละฟงั มใิช่เขยีนในรปูแบบซึ�งเรา้ใจใหอ่้าน  

2. เขยีนโดยเน้นภาพใหม้าก ดงัคําขงจือที�ว่า คดิใหก้ระจ่างชดัดงัเป็นภาพ รายการ   
วดีทิศัน์จะไมบ่รรจคุาํพดูไวทุ้ก ๆ นาท ีแบบรายการวทิย ุ 

3. เขยีนอธิบายแสดงให้เห็นถึงสิ�งที�กําลงัพูดถึง ไม่เขยีน และบรรยาย                      
โดยปราศจากภาพประกอบ  

4. เขียนเพื�อเป็นแนวทางให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชมแต่ละกลุ่ม                  
ผูซ้ึ�งเป็นเป้าหมายในรายการของท่าน  

5. พยายามใช้ถ้อยคําสํานวนที�เข้าใจกันในยุคนั น ไม่ใช้คําที�มหีลายพยางค ์            
ถา้มคีาํเหมอืน ๆ กนั ใหเ้ลอืก จงเลอืกคาํที�เขา้ใจงา่ยกว่า  

6. เขยีนเรื�องที�น่าสนใจ และต้องการเขยีนจรงิ ๆ ไม่เขยีนเรื�องที�น่าเบื�อหน่าย                 
ใหป้รากฏบนจอวดีทิศัน์ 

7. เขยีนโดยพฒันารูปแบบการเขยีนของตนเอง ไม่ลอกเลยีนแบบการเขยีน                
ของคนอื�น  

8. คน้ควา้วตัถุดบิต่าง ๆ เพื�อจะนํามาใชส้นับสนุนเนือหาในบทอย่างถูกต้องไม่เดา
เอาเอง โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อมขีอ้เทจ็จรงิไปเกี�ยวขอ้ง  

9. เขยีนบทเริ�มตน้ (opening) ใหน่้าสนใจและกระตุน้ใหผู้ช้มอยากชมต่อไป  
10. เขยีนโดยเลอืกใชอ้ารมณ์แสดงออกใหเ้ป็นปจัจบุนั (new expression) ไมล่า้สมยั  
11. ไม่เขยีนเพื�อรวมจุดสนใจทั งหมดไว้ในฉากเล็ก ๆ ในห้องที�มแีสงไฟสลวั           

ผูช้มตอ้งการมากกว่านั น  
12. ใช้เทคนิคประกอบพอสมควร ไม่ใชเ้ทคนิคประกอบมากเกนิไปจนเป็นสาเหตุ         

ใหส้ญูเสยีภาพที�เป็นส่วนสาํคญัที�ตอ้งการใหผู้ช้มไดเ้ขา้ใจไดเ้หน็  



22 

 

13. จงใหค้วามเชื�อถอืผู้กํากบัรายการว่าสามารถแปล และสรา้งสรรคภ์าพได้ตาม
คาํอธบิายและคาํแนะนําของผูเ้ขยีน  

14. ไม่ลมืว่าผูก้ํากบัจะแปลความเรา้ใจของผู้เขยีนบทออกมาไดจ้ากคําอธบิายและ
คาํแนะนําที�ผูเ้ขยีนเขยีนเอาไวใ้นบท  

15. ผู้เขยีนบทต้องแจง้ใหท้ราบถงึอุปกรณ์ที�ต้องใช้พเิศษ ซึ�งจาํเป็นและอาจหาได้
ยาก เวลาเขยีนควรคํานึงดว้ยว่าอุปกรณ์ที�ใชป้ระกอบนั นเป็นอุปกรณ์ซึ�งไม่สินเปลอืงค่าใชจ้่ายมาก
เกนิไป และอุปกรณ์นั นตอ้งหาได ้  

วิธีการเขียนบทถ่ายทาํวีดิทศัน์  
การเขยีนบทถ่ายทาํวดีทิศัน์ เป็นการเขยีนชีแจงขั นตอนการผลติวดีทิศัน์ในรายละเอยีดทั ง

ส่วนภาพ (video) และเสยีง (audio) ซึ�งขั นนีเป็นขั นที�ตอ้งใชก้ารสรา้งจนิตนาการและประสบการณ์
ของผูเ้ขยีนบทเป็นอยา่งมาก ชนิ คลา้ยปาน และคนอื�นๆ (2528:  31) ไดเ้สนอขั นตอนในการเขยีน
บทถ่ายทาํวดีทิศัน์ไว ้ดงันี  

1. รวบรวมขอ้มลูและทรพัยากรที�จะนํามาทาํรายการ  
2. คดัเลอืกเนือหาใหต้รงตามวตัถุประสงคข์องรายการ  
3. กําหนดรายละเอียดในบทวีดิทัศน์ตามความสามารถของอุปกรณ์ที�มีอยู ่          

รวมทั งงบประมาณและเจา้หน้าที�ที�จะทาํการถ่ายทาํ  
4. ผูเ้ขยีนบทจะตอ้งเดาความรูส้กึว่าผูช้มตอ้งการอะไร และจะตอ้งสนองตอบอยา่งไร  
5. ความต่อเนื�องของเนือหา เป็นสิ�งจาํเป็นที�ทาํใหผู้ช้มคอยตดิตามรายการ  
6. ภาพและคาํบรรยายจะตอ้งมคีวามสมัพนัธเ์กี�ยวเนื�องกนั  
7. ข้อความที�ใช้เขียนบทถ่ายทําวีดิทศัน์ จะต้องใช้ประโยคง่ายๆ สั นๆ                            

แต่สื�อความหมายไดด้แีละเขยีนใหอ่้านงา่ย  
8. แทรกขอ้คดิเหน็ เพื�อใหผู้ช้มมสี่วนรว่ม  
9. บทวดีทิศัน์จะตอ้งดงึดดูความสนใจและชวนใจใหผู้ช้มตดิตามรายการ  

การนําเสนอรายการ  
1. การวางกล้องโทรทศัน์ ควรจะวางตั งที�สามารถจบัภาพระยะใกล้มาก และ

ระยะไกลได ้(2กลอ้ง)  
2. ขณะที�ผูส้าธติแสดงใหเ้หน็วสัดุอุปกรณ์ประกอบการสาธติทลีะอย่าง ภาพที�จบัควร 

จะเป็นสิ�งของนั นดว้ย อยา่ใหม้สีิ�งอื�นเขา้มาอยูใ่นภาพดว้ย เพราะจะทาํใหผู้ช้มสบัสนได ้ 
3. ตอ้งใหผู้ส้าธติทราบว่า การสาธติตอ้งแสดงต่อกลอ้งโทรทศัน์เสมอ  
4. หากมคีวามลําบากในการจบัภาพ อาจจะต้องใช้สิ�งอื�นเขา้ช่วย เช่นกระจกเงา         

ในการจบัภาพสะทอ้น หรอืพยายามหามมุที�เหน็ภาพไดด้ ีและชดัเจนที�สุด  
5. การใชว้ธิแีบ่งจอจะทาํใหผู้ช้มเขา้ใจเหตุการณ์ไดด้ยีิ�งขึน  
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3.5 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบับทเรียนวีดิทศัน์  
สุพจน์ องิอาจ (2539:  56) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิ kทางการเรยีน ความคงทน 

ความชอบทางการเรยีนจากบทเรยีนเทปวดีทิศัน์ รายการสารละครกบัรายการสารคด ี ในการสอน
วชิา “การผลติรายการวทิยุโทรทศัน์ 1” กลุ่มตวัอย่างเป็นนักศกึษาคณะนิเทศศาสตร ์มหาวทิยาลยั
กรุงเทพ ชั นปีที� 3 จาํนวน 60 คน ผลปรากฏว่า ผลสมัฤทธิ kและความคงทนทางการเรยีนของกลุ่มที�
เรยีนจากบทเรยีนเทปวดีทิศัน์รายการสารคดสีงูกว่ากลุ่มที�เรยีนจากบทเรยีนเทปวดีทิศัน์รายการสาร
ละคร อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01  

สงัวาลย ์ พวงยอ้ย (2541) ไดท้ําการศกึษาค้นควา้เพื�อหาประสทิธภิาพของรายการวดีิ
ทศัน์การสอนวชิาวทิยาศาสตร ์ เรื�อง ปิโตรเลยีมและแหล่งแร่ สําหรบันักเรยีนชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 
ผลการศกึษาพบว่า รายการวดีทิศัน์การสอน เรื�อง ปิโตรเลยีมและแหล่งแร่ มปีระสทิธภิาพสูงกว่า
เกณฑท์ี�กําหนด และนักเรยีนที�เรยีนจากรายการวดีทิศัน์มผีลสมัฤทธิ kทางการเรยีนสูงกว่านักเรยีนที�
เรยีนจากการสอนปกตอิยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.01  

ผจญ มกุดา (2542) ไดว้จิยัเพื�อพฒันาและหาประสทิธภิาพของรายการวดีทิศัน์และศกึษา
ผลสมัฤทธิ kทางการเรยีนจากรายการวดีทิศัน์ วชิาภาษาไทย ชุดทกัษสมัพนัธ ์ชั นมธัยมศกึษาปีที� 2 
ผลการวิจ ัยพบว่า รายการวีดิทัศน์วิชาภาษาไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที�กําหนด                       
และมีผลสัมฤทธิ kทางการเรียนรู้สูงกว่าการเรียนด้วยการสอนปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�           
ระดบั 0.01  

พศิษิฐ ์ กาญจนพมิาย (2543:  114) ไดส้รา้งและพฒันารายการวดีทิศัน์ช่วยเสรมิสรา้ง
ทกัษะในเรื�อง การออกเสยีง อกัขรวธิ ี ลลีาการอ่าน และความชดัเจน 4 เนือหาวชิา ตามเกณฑ ์         
การพจิารณาการสอบเพื�อขอรบัใบรบัรองเป็นผู้ประกาศจากกรมประชาสมัพนัธ์ ของนักศึกษา         
คณะนิเทศศาสตร ์ ชั นปีที� 3 ปีการศกึษา 2542 มหาวทิยาลยัสยาม เพื�อใชฝึ้กอบรม เพื�อสอบเป็น         
ผูป้ระกาศจากกรมประชาสมัพนัธแ์ละใหเ้กดิผลสมัฤทธิ kทางการฝึกอบรมตามเกณฑ ์ 80/80 ขึนไป 
ผลการวจิยัปรากฏว่า รายการวดีทิศัน์มปีระสทิธภิาพ 86/86 ซึ�งมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์ที�          
กําหนดไว ้ 

พรพชิติ สุวรรณศริ ิ (2543:  268) ไดพ้ฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์          
แบบโปรแกรม วชิา พยาบาลพืนฐาน 2 สําหรบันักเรยีนพยาบาลศาสตรร์ะดบัต้น ชั นปีที� 1 
โรงพยาบาล กองการศกึษา กรมแพทยท์หารเรอื เครื�องมอืที�ใช้ในการศกึษาค้นคว้า คอื ก)           
บทเรยีนวดีทิศัน์แบบโปรแกรม วชิา การพยาบาลพืนฐาน 2 แบ่งออกเป็น 3 เรื�อง ข) แบบฝึกหดั
ระหว่างเรยีน ค) แบบทดสอบหลงัเรยีน ง) แบบวดัทกัษะปฏบิตั ิ และ จ) แบบประเมนิความ
เหมาะสมของบทเรยีนวดีทิศัน์ สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ค่าเฉลี�ย ค่ารอ้ยละ ผลการศกึษา
ค้นคว้าพบว่า บทเรยีนวดีทิศัน์มปีระสทิธภิาพ คอื เรื�องที�หนึ�ง 91.79/90.87 เรื�องที�สอง 
91.64/90.67, และ เรื�องที�สาม 92.56/91.13 ซึ�งสงูกว่าเกณฑท์ี�ตั งไวค้อื 90/90  
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มาล ี มสีตัย์ (2545:  144) ได้สร้างและหาประสทิธภิาพของรายการวดีทิศัน์                      
เรื�องทกัษะการเชดิหุ่นกระบอกใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 85/85 ซึ�งผลการวจิยัพบว่า รายการ          
วดีทิศัน์ที�สรา้งขึนมานั น มปีระสทิธภิาพ 87.57/89.53 เป็นไปตามเกณฑ ์85/85 ที�กําหนด  

โฮลม์ (Holmes.  1960:   54) ไดศ้กึษาเปรยีบเทยีบผลการเรยีนทางโทรทศัน์กบัการเรยีน
การสอนกบัครูในชั นเรยีน ในการทําปรญิญานิพนธ์ระดบัปรญิญาเอก ที�มหาวทิยาลยัมชิแิกน        
เพื�อศกึษาว่าการสอนทางโทรทศัน์จะช่วยแก้ปญัหาการขาดแคลนครูไดเ้พยีงไร ผลการวจิยัพบว่า 
90 เปอรเ์ซน็ต์ของนักเรยีนที�เรยีนทางโทรทศัน์กบันักเรยีนที�เรยีนในชั นเรยีนธรรมดามผีลการเรยีน
ไม่แตกต่างกนั การสอนทางโทรทศัน์ ไดผ้ลดใีนการสอนวชิาวทิยาศาสตร ์การสอนแบบเดมิใหผ้ลดี
ในวชิาภาษาองักฤษ เดก็ฉลาดชอบเรยีนแบบเดมิ เดก็ที�มสีตปิญัญาปานกลางและตํ�าชอบเรยีนทาง
โทรทศัน์ จงึสรปุไดว้่า สามารถนําโทรทศัน์มาช่วยแกป้ญัหาการขาดแคลนครทูี�มคีวามสามารถได ้

ซวาดซว์อลเดอร ์ (Schwarzwalder.  1961:  1-29) ไดส้าํรวจว่าการใชโ้ทรทศัน์ประกอบ                
การสอน จะเพิ�มพนูความรูใ้หแ้ก่นกัเรยีนไดห้รอืไม่ เขาไดศ้กึษากลวธิต่ีางๆ ในการจดัการสอน          
วชิาวทิยาศาสตรท์างโทรทศัน์สาํหรบันกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 ผลปรากฏว่าครโูทรทศัน์ไดช่้วย
แบ่งเบาภาระครทูี�สอนในชั นเรยีนธรรมดา ในดา้นการจดัหาอุปกรณ์ต่างๆ ไปไดม้าก และทศันวสัดุที�
ครโูทรทศัน์ใชป้ระกอบการสอนช่วยใหน้กัเรยีนไดร้บัความรูม้ากกว่านกัเรยีนที�เรยีนในชั นเรยีน
ธรรมดา  

คารเ์นอร ์ (Carner.  1962:  118) ไดป้ระเมนิผลการสอนอ่านทางโทรทศัน์ระบบวงจรปิด       
โดยทดลองกบันักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 5 และ 6 โรงเรยีนคอรท์แลนด ์(Cortland Public School) 
นักเรยีนเหล่านีไดเ้รยีนวธิอี่านจากโทรทศัน์ทุกวนั เพื�อฝึกฝนทกัษะในการอ่านและใหเ้ขา้ใจคําศพัท ์          
ผลปรากฏว่า นักเรยีนที�มคีวามสามารถในการอ่านที�อยู่ในระดบัตํ�าไดร้บัความรูใ้นการอ่านมากขึนกว่า
การเรยีนในชั นเรยีนธรรมดา  

บูเชอร ี (Boucheret.  1966:  55-57) ไดท้ดลองใชโ้ทรทศัน์สอนวชิาช่างโลหะที� Dorian 
Technical Lycee ในประเทศฝรั �งเศสเกี�ยวกบัขบวนการต่างๆ ของการเชื�อมโลหะ การกลงึ              
การกดัเฟือง ซึ�งถ้าใช้การสอนแบบธรรมดาทําได้ยาก แต่ใชโ้ทรทศัน์สอนสามารถสอนเรื�องต่างๆ 
เหล่านีไดด้ ี 

เอลรอด (Elrod.  1972:  5823) ไดท้ดลองใชเ้ทปโทรทศัน์เป็นเครื�องมอืในการสอน ลกัษณะ
กฏเกณฑใ์นการขบัรอ้ง กลุ่มทดลองเป็นนักศกึษาฝึกหดัคร ู มหาวทิยาลยัจอร์เจยี ที�เรยีนวชิาดนตร ี
(Music.303) เกี�ยวกบัทกัษะ และหลกัการทางดนตร ีจํานวน 104 คน โดยไดบ้นัทกึเป็นเทปโทรทศัน์
การรอ้งเพลงอเมรกิาไวก่้อน ทั งกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม โดยครคูนเดยีวกนัเป็นเวลา 10 
สปัดาห์ ในวนัองัคารและวนัพฤหสับด ี แต่ต่างวธิกีนั โดยกลุ่มทดลองสอนโดยใชเ้ทปโทรทศัน์                 
อกีครั งหนึ�ง  แลว้วดัผลเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู ้ พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี�ระดบั .05 และสรุปได้ว่า การใช้เทปโทรทศัน์สามารถสอนดนตรไีดทุ้กเรื�อง สําหรบัการ
วเิคราะห ์และการสงัเกต และสาํหรบัฝึกครสูอนดนตร ี 
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ไบเล่ย ์ (Bailey.  1975:  28-29) ไดว้จิยัผลการเรยีนรูว้ชิาฟิสกิสท์ี�สอนทางโทรทศัน์และ
ศกึษาทศันคตขิองนิสติที�มต่ีอโทรทศัน์ทางการศกึษา โดยใชนิ้สติจาํนวน 40 คน ที�กําลงัเรยีนวชิา
ฟิสกิสเ์ป็นกลุ่มตวัอย่าง โดยแยกเป็นสองกลุ่ม ใหเ้รยีนจากโทรทศัน์การศกึษากบัใหเ้รยีนโดยการ
สอนตามปกต ิ ผลการทดลองปรากฏว่า ผลสมัฤทธิ kทางการเรยีนวชิาฟิสกิส์ที�เรยีนจากโทรทศัน์
การศกึษากบัที�เรยีนโดยการสอนตามปกตแิตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ แต่เกี�ยวกบัเจต
คติแล้วนิสิตไม่ชอบการสอนทางโทรทัศน์ และไม่เห็นด้วยว่าโทรทัศน์จะทําให้สมาธิดีขึน             
แต่ยอมรบัว่าโทรทศัน์ช่วยใหก้ารดสูาธติไดใ้กลช้ดิยิ�งขึน  

มลิเลอร ์(Miller.  1984:  2569-A) แห่งมหาวทิยาลยัหลุยเซยีน่า ทําการทดลองวดิโีอชุด 
“นาทีปลอดภัย” ซึ�งเป็นเรื�องเกี�ยวกับความปลอดภัยในการใช้เครื�องมือและเครื�องจกัรกล               
การทดลองพบว่า ลูกจา้งที�ไดดู้รายการ “นาทปีลอดภยั” จะมคีวามปลอดภยัในการทํางานมากกว่า
กลุ่มที�ไมไ่ดด้วูดีโิอ  

 โดยสรุปแล้ว สื�อโทรทศัน์นั นเป็นสื�อที�มปีระโยชน์ต่อการเรยีนการสอนในหลายๆ ด้าน    
ซึ�งจะเกิดประโยชน์สูงสุดหากเลอืกรูปแบบในการนําเสนอเนือหาเหมาะสมกบัวตัถุประสงค์ของ
เนือหานั นๆด้วย โดยการสรา้งสื�อโทรทศัน์นั นจะต้องคํานึงถึงความน่าสนใจของภาพที�นําเสนอ    
การเคลื�อนไหว ความเชื�อมโยงของภาพและเนือหา เพื�อให้บทเรยีนโทรทศัน์ที�สร้างขึนมี
ประสทิธภิาพสงูสุด  

 
4. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี           
เรื�อง บายศรีปากชาม 

4.1 จดุมุ่งหมายของหลกัสูตร  
กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี มุ่งพฒันาผูเ้รยีนแบบองคร์วม เพื�อใหเ้ป็นคนดมีี

ความรู ้ ความสามารถโดยมคีุณลกัษณะที�พงึประสงคค์อื เป็นผูท้ี�มคีวามรู ้ ความเขา้ใจเกี�ยวกบัการ
ดํารงชวีติและครอบครวั การอาชพี การออกแบบและเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ และ
เทคโนโลยเีพื�อการทํางานและอาชพี มคีวามรบัผดิชอบ ซื�อสตัย ์ ขยนั อดทน รกัการทํางาน 
ประหยดั อดออม ตรงต่อเวลา เอือเฟือ เสยีสละและมวีนิัยในการทํางาน เหน็คุณค่าและความสําคญั
ของงานและอาชพีสุจรติ ตระหนักถงึความสําคญัของสาระสนเทศ การอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ
สิ�งแวดลอ้ม และพลงังาน  

4.2 วิสยัทศัน์  
วสิยัทศัน์ ของกลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลย ี เป็นสาระที�เน้นกระบวนการทํางานและ

การจดัการอยา่งเป็นระบบ พฒันาความคดิสรา้งสรรค ์มทีกัษะการออกแบบงานและการทํางานอย่าง
มกีลยทุธ ์โดยใชก้ระบวนการเทคโนโลย ีและเทคโนโลยสีารสนเทศ ตลอดจนนําเทคโนโลยมีาใชแ้ละ
ประยุกต์ใช้ในการทํางานรวมทั งการสร้าง พฒันาผลิตภณัฑ์ หรอืวธิีการใหม่ เน้นการใช้
ทรพัยากรธรรมชาต ิ สิ�งแวดลอ้มและพลงังานอย่างประหยดัคุ้มค่า เพื�อใหบ้รรลุวสิยัทศัน์ดงักล่าว 
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กลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลยจีงึกําหนด การเรยีนรูง้าน กระบวนการจดัการและการแก้ปญัหา
เป็นสาํคญั บนพืนฐานของการใชห้ลกัการและทฤษฎเีป็นหลกัในการทาํงาน และการแก้ปญัหา งานที�
นํามาฝึกฝนเพื�อบรรลุวสิยัทศัน์ของกลุ่มนั น เป็นงานเพื�อการดํารงชวีติในครอบครวัและสงัคม และ
งานเพื�อการประกอบอาชพีซึ�งงานทั ง 2 ประเภทนี เมื�อผู้เรยีนได้รบัการฝึกฝนและปฏบิตัติาม
กระบวนการเรยีนรู ้ของกลุ่มการงานอาชพี ซึ�งงานทั งสองประเภทนี เมื�อผูเ้รยีนไดร้บัการปลูกฝงัและ
พฒันาใหม้คีุณภาพและศลีธรรม การเรยีนรูจ้ากการทํางานและการแก้ปญัหาของกลุ่มการงานอาชพี
และเทคโนโลย ีจงึเป็นการเรยีนรูท้ี�เกดิจากการบูรณาการ ความรู ้ทกัษะ และความดทีี�หลอมรวมกนั
จนก่อเกดิเป็นคุณลกัษณะของผูเ้รยีน ทั งดา้นคุณภาพและศลีธรรมตามมาตรฐานการเรยีนรูท้ี�กําหนด  

4.3 ขอบข่ายของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  
สาระการเรยีนรูนี้จะกําหนดแต่ขอบเขตไวอ้ยา่งกวา้งๆ ซึ�งปรากฏอยูใ่นมาตรฐานการ

เรยีนรูช่้วงชั นและขอบขา่ยสาระการเรยีนรู ้12 ปี รายละเอยีดของสาระการเรยีนรู ้สถานศกึษา
สามารถกําหนดขึนไดเ้อง จากสภาพความตอ้งการของผูเ้รยีน ผูป้กครอง ชุมชน และทอ้งถิ�น  

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลยมีสีาระความรูท้ี�เป็นแก่นสารของกลุ่มอยู ่
5 สาระคอื  

สาระที� 1 การดํารงชวีติและครอบครวั  
สาระที� 2 การอาชพี  
สาระที� 3 การออกแบบและเทคโนโลย ี 
สาระที� 4 เทคโนโลยสีารสนเทศ  
สาระที� 5 เทคโนโลยเีพื�อการทาํงานและอาชพี 

4.4 กระบวนการเรียนรู้  
กลวธิ ีการจดัการเรยีนรูข้องกลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
กลวิธีการจดัการเรียนรู้เป็นหัวใจสําคญัของการพัฒนาผู้เรยีนให้บรรลุตามมาตรฐาน               

การเรยีนรู ้สําหรบักลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลย ีแนวความคดิหลกั (main concept) ของกลวธิ ี
การจดัการเรยีนรูม้ลีกัษณะดงัต่อไปนี  

1. จดัการเรยีนรูใ้หค้รบองคร์วมของการพฒันาตามศกัยภาพผูเ้รยีน คอื ผูเ้รยีนต้องมี
ทั งความรู ้ทกัษะ/กระบวนการ คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยม  

2. การจดัการเรยีนรู้ต้องกําหนดเป็นงาน (task) โดยแต่ละงานต้องฝึกฝน             
ผู้ เรียนตามโครงสร้างการเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี                        
ทั ง 7 หวัขอ้ คอื  

2.1 ความหมายของงาน   
2.2 ความสาํคญัและประโยชน์ของงาน  
2.3 มทีฤษฎสีนบัสนุนหลกัการทาํงาน  
2.4 วธิกีารและขั นตอนของการทาํงาน  
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2.5 กระบวนการทํางาน การจดัการเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศ          
และแนวทางในการประกอบอาชพี  

2.6 การนําเทคโนโลย ี เทคโนโลยสีารสนเทศมาใชใ้นการทํางาน การสรา้งและ
พฒันาผลติภณัฑห์รอืวธิกีารใหม่ๆ   

2.7 คุณธรรม จรยิธรรม และค่านิยมในการทํางานและประกอบอาชพี  ผูส้อน
สามารถสอนแต่ละงานครบหรอืไม่ครบทั ง 7 หัวข้อก็ได้ขึนอยู่กับลกัษณะงาน              
แต่ทั งนีจะต้องสอนครบทั งมาตรฐานด้านความรู้ ด้านทกัษะ/กระบวนการ และด้าน
คุณธรรม จรยิธรรมและค่านิยม  

3) การจดัการเรยีนรู ้ ผู้สอนสามารถนําความรู ้ ทกัษะ/กระบวนการ คุณธรรม 
จรยิธรรมและค่านิยมจากสาระภายในกลุ่มบูรณาการกนัได ้ หรอืนําสาระจากกลุ่มวชิาอื�นมาบูรณา
การกบัสาระของกลุ่มการงานอาชพีและเทคโนโลยกี็ได้ เพื�อให้ผู้เรยีนสามารถปฏบิตังิานตามประ
บวนการเรยีนรูต่้างๆ เช่น กระบวนการทํางาน กระบวนการคดิ กระบวนการตดัสนิใจ กระบวนการ
แก้ปญัหา กระบวนการกลุ่ม กระบวนการเรยีนรูแ้บบมสี่วนร่วม ฯลฯ จนเกดิทกัษะในการทํางาน 
และไดช้ินงาน รวมทั งสรา้ง พฒันางานและวธิกีารใหม่ๆ   

4) จดัการเรยีนรูท้ ั งภายในชั นเรยีน นอกชั นเรยีน โดยจดัในสถานปฏบิตังิานแหล่ง
วทิยาการ สถานประกอบการ สถานประกอบอาชพีอสิระ ฯลฯ ทั งนีใหข้ึนอยู่กบัสภาพความพรอ้ม
ของสถานศกึษา ผู้เรยีน และดุลพนิิจของผูส้อน โดยคํานึงถงึสภาพการเปลี�ยนแปลงทางสงัคม
เศรษฐกจิและเทคโนโลย ี 

5) จดัการเรียนรู้โดยกระตุ้นให้ผู้เรียนกําหนดงานที�มีความหมายกับผู้เรียน             
ซึ�งจะทําให้ผู้เรยีนเห็นประโยชน์ ความสําคญั เห็นคุณค่า ย่อมทําให้เกิดความภาคภูมใิจใน          
การปฏบิตังิาน  

6) จดัการเรยีนรูโ้ดยผูส้อนต้องคํานึงถงึความต้องการ ความสนใจ ความพรอ้มทาง
รา่งกาย อุปนิสยั สตปิญัญา และประสบการณ์เดมิของผูเ้รยีน  

รปูแบบการจดัการเรยีนรูด้งักล่าวผู้สอนจะเริ�มต้นจากรูปแบบใดก่อนหลงักไ็ด้ และอาจ
จดัการเรยีนรูใ้หค้รบทั ง 4 รปูแบบ หรอืไม่ครบทั ง 4 รปูแบบกไ็ด ้ รายละเอยีดของแต่ละรปูแบบมี
ดงันี  
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1. การเรยีนรูจ้ากการปฏบิตัจิรงิ  
2. การเรยีนรูจ้ากการศกึษาคน้ควา้  
3. การเรยีนรูจ้ากประสบการณ์  
4. การเรยีนรูจ้ากการทาํงานกลุ่ม  

 
ภาพประกอบ 2 รปูแบบการจดัการเรยีนรู ้ 

 
4.5 แนวทางการวดัและประเมินผลการเรียนรู้  
การวดัและประเมนิผลการเรยีนรูจ้ะบรรลุผลตามเป้าหมายของการเรยีนการสอนที�วางไว้

ได ้ควรมแีนวทางดงัต่อไปนี  
1. ต้องวดัและประเมนิผลทั งความรู ้ความคดิ ความสามารถ ทกัษะและกระบวนการ เจต

คต ิคุณธรรม จรยิธรรม ค่านิยม รวมทั งโอกาสในการเรยีนของผูเ้รยีน  
2. วธิกีารวดัและประเมนิผลตอ้งสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการเรยีนรูท้ี�กําหนดไว ้ 
3. ต้องเกบ็ขอ้มลูที�ไดจ้ากการวดัและประเมนิผลตามความเป็นจรงิ และต้องประเมนิผล

ภายใตข้อ้มลูที�มอียู ่ 
4. ผลการวดัและประเมนิผลการเรยีนรูข้องผู้เรยีนต้องนําไปสู่การแปลผลและขอ้สรุปที�

สมเหตุสมผล  
5. การวดัและประเมนิผลต้องมคีวามเที�ยงตรงและเป็นธรรม ทั งในด้านของวธิกีารวดั

โอกาสของการประเมนิผล  
4.6 ประวติัและวิวฒันาการของบายศรี 
บายศรจีดัเป็นของสงูที�อยูคู่่กบัวถิชีวีติคนไทยมายาวนานจากอดตีกาลจนถงึปจัจบุนั 

เนื�องจากเครื�องบชูาบายศร ีเป็นสิ�งสาํคญัที�ใชใ้นการทําพธิกีรรม ของศาสนาพราหมณ์ และชวีติคน
ไทยเองจากการที�เป็นชาวพุทธซึ�งมพีธิกีารสอดคลอ้งกบัศาสนา พราหมณ์ จงึมกีารนําบายศรมีาใช้
ในพธิกีารต่างๆ ประจวบกบัคนไทยมคีวามสามารถในการประดษิฐ ์งานศลิป์ ต่างๆมากมาย ดงันั น
เมื�อมกีารนําใบตองมาบรรจงพบัเป็นบายศร ีจงึเป็นที�ขึนชื�อถงึความสวยงามและวจิติรกาล โดยมกีาร
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กล่าวถงึ นางนพมาศ ในสมยัสุโขทยั มกีารนําใบตองมาบรรจงพบักลบี เป็นกระทงและบายศรไีด้
อยา่งวจิติร ตระการตา  

จากอดีตมกีารเล่าถึงการทําบายศร ี ของประเทศไทย โดยเล่าถึงสมยัก่อนสุโขทัย             
ในพืนแผ่นดนินีเรยีกว่าดนิแดนสุวรรณาภูม ิ ศรทีราวด ีหรอืเมอืงส ีรุง้ ซึ�งเป็นยุคที�รุ่งเรื�อง สมยันั น 
แผ่นดนินีเป็นยุคที�เรื�องอํานาจของอาณาจกัรขอม โดยสงัเกตเหน็จะมปีราสาท หนิจาํนวนมากสรา้ง
ขึนเพื�อศกัการะ เทพเจ้า โดยในสมยัก่อน คนที�จะทําพธิกีรรมต่างๆ จะต้องเป็นชนชั นกษัตรยิ์
เท่านั น โดย นางทราวด ีพระราชธดิา แห่งเมอืงศรทีราวด ี ได้ประดษิฐ์กระทงจากใบตองพบักลบี 
แซมด้วยดอกไม้ใบไมแ้ละถวายต่อองค์ทวยเทพ ต่างๆ ยาวนานมาจน ศาสนาพุทธ ก่อกําเนิด
ขึน คนไทยเองก็จบัพธิกีาร ต่างของศาสนาพราหมณ์ มาร่วมกบัศาสนาพุทธ จนมาถึงปจัจุบนั                
(อุมาวด ีทรพัยส์นิ.  2552:  5 - 7) 

โดยสรปุไดว้่า บายศรเีราไดร้บัอทิธพิลจากพราหมณ์และมวีวิฒันาการดดัแปลงมา การทํา
บายศรขีองบุคคล 2 ระดบั ระดบัหนึ�งใช้กระทง  อกีระดบัหนึ�งใชจ้าน และววิฒันาการมาเป็นพาน  
มาจากหนงัสอืพระราชพธิสีบิสอบเดอืนของพระบาทสมเดก็พระจุลจอมเกลา้เจา้อยู่หวั (2513:  347-
348) ความตอนหนึ�งว่า 

“ชะรอยบายศรแีต่เดมิจะใชโ้ตก้บัขา้วโต๊ะหนึ�ง  จานเรยีงซอ้นๆ กนัขึนไปสูงๆ เหมอืนแขก 
ที�เขาเลียงกนัที�เมอืงกลนัตนั  ภายหลงัเหน็ว่าเป็นของไม่แน่นหนาและยงัไม่สูใ้หญ่โตสมปรารถนา  
จงึเอาพานซ้อนกนัขึนไป 3 ชั น 5 ชั น  แล้วเอาของตั งรายตามปากพาน  ที�เป็นคนวาสนาน้อย         
ไม่มโีต๊ะ  มพีานกเ็ยบ็เป็นกระทงซอ้นกนัขึนไป 3 ชั น 5 ชั น 7 ชั น  แต่ถ้าใช้กระทงเกลียงๆ  ดูไม่
งามกเ็จมิปากใหเ้ป็นกระทง  เจมิใหเ้ป็นการงดงาม... ” 

4.7 ความหมายของบายศรี 
มณรีตัน์  จนัทนะผะลนิ (2531: 143)  ไดใ้หค้วามหมายไวห้นงัสอืงานใบตอง  ดงันั น 

บาย  เป็นคําเขมน  แปลว่า  ขา้วสุก 
บาย  ภาษาถิ�นอสีาน  แปลว่า  จบั  สมัผสั  จบัตอ้ง 
ศร ี เป็นคาํมาจากภาษาสนัสกฤต  ตรงกบัภาษาบาล ีว่า สริ ิ แปลว่า  มิ�งขวญั 
รวมคาํว่า   บายศร ี แปลว่า  ขา้วขวญัหรอืสิ�งที�นําใหส้มัผสักบัความดงีามตามความ

ของชาวอสิาน 
พจนานุกรมไทย  ฉบบัราชบญัฑติยสถาน  พ.ศ. 2542  ไดใ้หค้วามหมายไว ้ดงันี 
บายศร ี หมายถงึ  เครื�องเชญิขวญัหรอืรบัขวญั  ทําดว้ยใบตองรปูคลายกระทงเป็นชั นๆ  

มีขนาดใหญ่  เล็ก  สอบขึนไปตามลําดับ  เป็น  5 ชั น 6 ชั น 7 ชั น 9 ชั น  มีเสาปกัตรงกลาง               
เป็นแกรน  มเีครื�องสงัเวยวางอยู่ในบายศรแีละมไีขขวญัเสียบอยู่บนยอด  บายศรมีหีลายอย่าง           
เช่น  บายศรปีากชาม  บายศรใีหญ่ 
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โดยสรุปแล้ว บายศรอีาจจะมรีูปแบบใด ก็ได้ที�มคีวามสวยงามพเิศษ และสามารถใส่               
ของมงคลต่างๆได้ หรอืของสวยงามที�จดัตกแต่งขึนตามรูปแบบโบราณนิยม หรอื การสรา้งสรรค์
รปูแบบใหมโ่ดยมขีองมงคลต่างๆ  ใส่ภาชนะ  วางไวร้อบๆ บายศรกีไ็ด ้

 4.8  ประเภทของบายศรี  
 บายศรทีี�มอียูใ่นประเทศไทยจะแบ่งออกเป็น 2 ประเภทดว้ยกนัคอื  

1.  บายศรหีลวง เป็นบายศรทีี�ใชส้าํหรบัพระมหากษตัรยิ ์ซึ�งมอียู ่3 แบบ คอื  

1.1  บายศรตี้น เป็นบายศรทีําด้วยใบตองมแีป้นไม้เป็นโครง ลกัษณะอย่าง

บายศรตีน้ของราษฎร 

1.2 บายศรแีกว้ ทอง เงนิ ซึ�งจะมลีกัษณะดงันี  

1.2.1 บายศรแีกว้ มลีกัษณะเป็นพานแกว้เจยีระไนเรยีงซอ้นกนัหลายชั น 

1.2.2 บายศรเีงนิ มลีกัษณะเป็นพานเงนิสลกัลายเรยีงซอ้นกนัหลายชั น  

1.2.3 บายศรทีอง มลีกัษณะเป็นพานทองสลกัลายเรยีงซอ้นกนัหลายชั น 

1.3 บายศรีตองรองทองขาว เป็นบายศรีที�ทําด้วยใบตองอย่างบายศร ี        

ของราษฎรที� เ รียกว่ า  บายศรีใหญ่  ตั งบนพานใหญ่  ซึ� ง เ ป็นโลหะทองขาว จึง เ รียกว่ า                   

บายศรตีองรองทองขาว  

2.  บายศรรีาษฎร  สามารถแบ่งออกตามขนาดของบายศรไีด ้ 3 ขนาด  คอื 

2.1 บายศรีปากชาม มีลักษณะการจัดบายศรีอยู่ ในชามขนาดกว้าง           

ประมาณ 6 - 9 นิว  ประกอบไปดว้ยบายศร ี3 ตวั  แมงดา 3 ตวั และกรวยขา้ว พรอ้งเครื�องสงัเวย 

2.2  บายศรใีหญ่  มลีกัษณะการจดัใส่ภาชนะ  เช่น  พานโตก  นิยมทําจาํนวน

ชั นตั งแต่ 1  3  5 ตามลกัษณะของพธิ ี

2.3  บายศรตี้น  มลีกัษณะเป็นต้นเรยีงสูง  ใช้ต้นกลว้ยหรอืไมเ้รยีงซ้อนกนั 
เป็นชั น  เป็นแกน  นิยมทาํจาํนวนชั น  ตั งแต่  3   5  7  9 ตามลกัษณะพธิกีาร 
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4.9  บายศรีปากชาม 
บายศรีปากชาม  เป็นบายศรีที�ใช้ในพิธีของราษฎรประชาชนทั �วไป  มีขนาดเล็ก            

ลกัษณะของบายศรปีากชามมสี่วนประกอบดงันี (มณรีตัน์  จนัทนะผะลนิ.  2531:  159)   
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 แสดงส่วนประกอบของบายศรปีากชาม 
 

วสัดอุปุกรณ์และเครื�องมือ (อุมาวด ีทรพัยส์นิ.  2552:  7) 
1. ใบตองตานี 
2. ไมไ้ผ่ 
3. ไขต่ม้                                                       
4. ดอกพุดตูม ดอกรกั และดอกไมอ้ื�น 
5. กลว้ย แตงกวา 
6. ขา้วสุกปากหมอ้ 
7. ชามบายศรหีรอืภาชนะรปูทรงกลม 
8. มดี กรรไกร เขม็ ดา้ย  

วิธีทาํ 
1. ตวับายศร ี

1.1  ฉีกใบตองกวา้ง 2 นิว เพิ�มขึนชินละ    นิว จนถงึ 3    นิว  จะได ้7 ขนาด
เท่ากบัชั นบายศร ี นําขนาดใหญ่สุดมาพบัทบรมิซา้ยลงมาตั งฉาก 

1.2  พบัทบรมิซา้ยอกี 1 ทบ 
1.3  พบัรมิขวาเขา้ชดิสนัทบ 
1.4  พบัสนัทบขวาขึนมาทบัดา้นซา้ยครึ�งหนึ�ง 
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1.5  พบัขนาดรองลงมาจนครบ 7 ชิน นํามาวางซอ้นกนัจดัระดบัยอดของแต่ละ
ตวัใหไ้ล่เรยีงกนัดงูาม  แลว้ตรงึดว้ยดา้ย 

1.6  ฉีกใบตองกวา้ง 2   นิว พบัผา้นุ่งชายธง พบัรมิซา้ยและขวาเขา้มาขา้งละ
เท่าๆ กนัใหท้บปลายเลก็น้อย 

1.7  นําปลายแหลมของผ้านุ่งวางทาบด้านหลงัเลง็ให้ตรงยอดตํ�าจากยอด
ประมาณ 3 นิว  แบบนีเรยีกว่านุ่งผา้เขา้ดา้นหลงั 

1.8  ทบชายผา้นุ่งโอบรดัรอบดวัยบายศรจีนสุดชายขา้งซา้ยแลว้ขา้งขวากท็าํ
เช่นเดยีวกนั 

2. แมงดา 
2.1 ฉีกใบตองกวา้ง 3   นิว ตดัเป็นรปูคลา้ยตวั และหางแมงดา 
2.2 ใชก้รรไกรขลบิทาํหยกัเป็นคลบีแมงดา 
2.3 ขลบิฉลุลวดลายที�สนัทบกลาง เมื�อฉลุลวดลายเสรจ็ใหค้ลี�ออกมา 

3. กรวยขา้ว 
3.1  เยบ็กรวยเกลียงเหลาไมเ้สยีบไขส่อดทะลุปลายไวก่้อน 
3.2  ใส่ขา้วสุกปากหมอ้ลงไปเลก็น้อยใชไ้มก้ดลงไปใหแ้น่นเตม็ยอด และต้องให้

ไมเ้สยีบไขอ่ยูต่รงกลางตลอดเวลา 
3.3  ใส่ขา้วเตม็กรวยนําใบตองกลม 2 แผ่นขวางทางกนัปิดปากกรวย 
3.4  หนัดา้นสเีขยีวใบตองปิดขา้ว 

4. ประกอบ 
4.1  นําตวับายศรทีี�เสรจ็แลว้เสยีบลงปากชามเลย ใหฐ้านบาศรชีนกนั ตดัใน

ตองสามเหลี�ยมปิดความไมเ่รยีบรอ้ยตรงกลาง 
4.2  นํากรวยขา้วที�เสรจ็แลว้ไปวางในซอกกลางปกัไมเ้สยีบไขล่งใหถ้งึกน้ชาม 
4.3  นําแมงดามาสอดสบัหว่างหนัดา้นหน้านวลเขา้ขา้งในชาม 
4.4  ผ่าแตงกวาและกลว้ยนําวา้เป็น 3 ชิน ตามยาว ไมป่อกเปลอืกนํามา

ประกอบพนมรอบกรวยตรงช่องแมงดา 
4.5  นําไขต่ม้สุกมาปอกเปลอืกอยา่งใหม้ตีําหนิมาเสยีบหนัดา้นเลก็ขึนขา้งบน

รอ้ยต่อยอดดว้ยดอกไมพ้อดูงาม 
4.6  ปกัดอกไมต้ามยอดตวัแม ่ตวัลกูตามแต่เหน็สวยงามดว้ยดอกไมเ้ลก็ ๆ  
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4.5 งานวิจยัที�เกี�ยวข้องสาระการเรียนรู้กลุ่มการงานอาชีพและเทคโนโลยี                     
เรื�อง บายศรีปากชาม 

นวพร เหมะ (2541:  บทคดัย่อ) ไดส้รา้งและหาประสทิธภิาพของสื�อแบบเรยีนเล่มเลก็
เชงิวรรณกรรม เพื�อเป็นสื�อการสอนกลุ่มการงานพืนฐานอาชพีดา้นงานประดษิฐแ์ละงานช่าง เรื�อง
งานใบตอง ชั นประถมศึกษาปีที� 4 ผลการวจิยัพบว่าแบบเรยีนเล่มเล็กเชงิวรรณกรรมนีมี
ประสทิธภิาพเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 สามารถนําไปใชใ้นการประกอบการเรยีนการสอนได ้

สุรชาต ิ พนัธุ์ชาต ิ (2546) ปญัหาการสอนของครูวชิาการงานอาชพีและเทคโนโลย ี                  
ชั นประถมศกึษาปีที� 4 ในจงัหวดัเพชรบุร ี ได้ศกึษา ดา้นเนือ การจดักจิกรรม สื�อและอุปกรณ์   
ปญัหาด้านการวดัและประเมนิผล การเปรยีบเทยีบปญัหาการสอนของครูผูส้อน ตาม เพศ อายุ
ประสบการณ์ ขนาดโรงเรยีนและรวบรวมขอ้เสนอแนะ ผลการวจิยัพบว่า ปญัหาการสอนโดยรวม       
มปีญัหาน้อย ดา้นเนือ การจดักจิกรรม การวดัและประเมนิผล มปีญัหาน้อย ด้านสื�ออุปกรณ์            
การเรยีนการสอนมปีญัหาปานกลาง ครูและเพศ รวมทั งประสบการณ์ ในการสอนแตกต่างกนั                
มปีญัหาโดยรวมและรายด้านแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติิ ครูที�ทําการสอนในขนาด
โรงเรยีนที�แตกต่างกนั มปีญัหาโดยรวมแตกต่างกนัไม่มนีัยสําคญัทางสถติ ิ ดา้นกจิกรรมทางการ
เรยีนการสอนครูที�สอนในโรงเรยีนขนาดใหญ่มปีญัหาแตกต่างกับครูที�สอนในโรงเรยีนขนาดเล็ก
อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 

ชนิตรา ศรลมัพ ์ (2547) ได้ศกึษาความพงึพอใจของการเรยีนกลุ่มสาระการงานอาชพี            
และเทคโนโลยขีองนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที� 4 โรงเรยีนในสงักดัสํานักงานคณะกรรมการศกึษา
เอกชน เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร ในดา้นเนือหา กระบวนการจดัการเรยีนรูด้า้นสื�อการเรยีน
การสอน และได้วดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้ จําแนกตามเพศ ผลสมัฤทธิ kทางการเรยีนด้วย
ผลการวจิยัพบว่านักเรยีนมคีวามพอใจกบักลุ่มวชิานี นักเรยีนชายและนักเรยีนหญงิกระบวนการ
เรยีนรูแ้ตกต่างกนัมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั .05 ความพอใจในกลุ่มสาระโดย รวมแตกต่างกนัมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 โดยนกัเรยีนเรยีนที�ระดบั 1, 2, 3 มคีวามพอใจ กว่านักเรยีนไดอ้นัดบั 
1 ส่วนเนือหา ระดบั 2, 3, 4 มคีวามพอใจมากกว่าผูท้ี�เรยีนไดม้ผีลสมัฤทธิ kที�ระดบั 1 นักเรยีนที�เรยีน
ไดอ้นัดบั 4 ยงัมคีวามพอใจกว่าผูท้ี�เรยีนระดบั 2 อย่างมนีัยทางสถติ ิ0.01 ผลสมัฤทธิ kทางการเรยีน
ระดบั 3 และ 4 มคีวามความพงึพอใจแตกต่างจากนกัเรยีนที�มผีลสมัฤทธิ kทางการเรยีนระดบั 2 อย่าง 
มนีัยทางสถติทิี�ระดบั .05 และ .01 ตามลําดบั สื�อการเรยีนการสอน นักเรยีนมผีลสมัฤทธิ kทางการ
เรยีนระดบั 3 และ 4 ความพงึพอใจมากกว่านักเรยีนที�มผีลสมัฤทธิ kทางการเรยีนระดบั 1 การวดัผล
และประเมนิผลการเรยีนรูน้ักเรยีนระดบั 2, 3 และ 4 ความพงึพอใจมากกว่านักเรยีนที�มผีลสมัฤทธิ k
ทางการเรยีนระดบั 1 นกัเรยีนที�มคีวามพงึพอใจมากกว่านกัเรยีนที�มผีลสมัฤทธิ kทางการเรยีนระดบั 4
ยงัมคีวามพงึพอใจแตกต่างจากนักเรยีนทมีผีลสมัฤทธิ kทางการเรยีนระดบั 2 อย่างมนีัยสําคญั        
ทางสถติทิี�ระดบั .05 
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วราพร เทพาลุน ( 2547: บทคดัย่อ) ได้ทําการวจิยัปญัหาการเรยีนรายวชิาการ
ปฏบิตัิงานโครงงานอาชพี ของนักเรยีนระดบัชั นมธัยมศึกษาปีที� 6 โรงเรยีนมธัยมศึกษา              
สหวทิยาเขต  วทิยปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ ผลการวจิยัพบว่า นักเรยีนที�มมีลูเหตุจงูใจในการ
ปฏบิตัโิครงงานอาชพีต่างกนั มปีญัหาการเรยีนโดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถิต ิ 
เมื�อพจิารณารายด้าน พบว่า ด้านเนือหารายวชิานักเรยีนมปีญัหาการเรยีนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี�ระดบั .01 

 
ณฏัฐา เกดิสวสัดิ k  (2550:  บทคดัย่อ) ไดท้ําการพฒันาบทเรยีนโทรทศัน์ฝึกทกัษะปฏบิตั ิ

กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพี และเทคโนโลย ี เรื�อง การประดษิฐล์ูกปดัเป็นของใช ้ สําหรบั
นักเรยีนช่วงชั นที� 2 ผลการวจิยัครั งนีพบว่า บทเรยีนโทรทศัน์ฝึกทกัษะปฏบิตั ิ เรื�องการประดษิฐ์
ลกูปดัเป็นของใชม้ปีระสทิธภิาพ 95.70/96.66 เป็นไปตามตามเกณฑ ์85/85  และมคีุณภาพจากการ
ประเมนิของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาอยูใ่นระดบัด ีและดา้นเนือหาอยูใ่นระดบัดมีาก 

 
5. เอกสารที�เกี�ยวข้องกบัการแระเมินทกัษะ  เกณฑใ์ห้คะแนนแบบรบูริค 

5.1 ความหมายของคะแนนแบบรบูริค 
กรมวชิาการ (2546:  16) ไดใ้หค้วามหมายของคะแนนแบบรบูรคิไวว้่า  แนวทางการให้

คะแนนที�สามารถจาํแนกระดบัต่าง ๆ ของความสาํเรจ็ในการเรยีน หรอืการปฏบิตัขิองผูเ้รยีนได้
อยา่งชดัเจน จากระดบัดมีากกระทั �งถงึระดบัที�ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 

พร้อมพรรณ  อุดมสนิ (2546:  223) ได้ให้ความหมายของคะแนนแบบรูบรคิไว้ว่า             
เป็นชุดของแนวทางให้คะแนนผลการปฏบิตัิเรื�องใดเรื�องหนึ�งสําหรบัใช้ประเมนิคุณภาพของการ
ปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 

บุณเชดิ  ภญิโญอนนัตพงษ์  (2545:  106)  ไดใ้หค้วามหมายของคะแนนแบบรบูรคิไวว้่า
เป็นชุดของแนวทางให้คะแนนผลการปฎิบตัิเรื�องใดเรื�องหนึ�งสําหรบัใช้ประเมนิคุณภาพของการ
ปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 

โดยสรุปแล้ว เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริค  เ ป็นชุดของแนวทางให้คะแนน                     
ผลการปฏบิตัเิรื�องใดเรื�องหนึ�งสาํหรบัใชป้ระเมนิคุณภาพของการปฏบิตัขิองผูเ้รยีน 

5.2 รปูแบบมาตรประเมินค่าของการให้คะแนนแบบรบูริค 
มรีปูแบบมาตรประเมนิค่า 3 ลกัษณะ ดงันี ( พรอ้งพรรณ  อดดมสนิ.  2546:  223 ) 

1.  การให้คะแนนแบบภาพรวม (Holistic Scoring) 
เป็นการให้คะแนนโดยพิจารณาจากภาพรวมของผลงาน โดยพิจารณาจาก

องค์ประกอบที�สําคญัที�สุดที�ระบุถึงผลงานที�คาดหวงัมาจดัทํารายงาน ระบุคําอธบิายที�ใช้บรรยาย
ลกัษณะแต่ละรายการอย่างต่อเนื�องเป็นภาพที�แสลงให้เป็นเป็นรปูธรรมที�ชดัเจนในแต่ละระดบัที�จะ
นําไปใชใ้นการประเมนิผลสรปุ (SummaiveEvluation) 
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2.  การให้คะแนนแบบแยกส่วน ( Analytic Scoring) 
เป็นการใหค้ะแนนแบบพจิารณาแต่ละองคป์ระกอบของงานที�มลีกัษณะการตอบหรอื

พฤตกิรรมต่าง ๆ ที�แต่ละองคป์ระกอบจะต้องกําหนดเกณฑก์ารให้คะแนนโดยมคีําอธบิายบรรยาย
ถึงลกัษณะการตอบสนองหรอืพฤติกรรมที�ให้คะแนนแต่ละระดบัให้ชดัเจน ที�จะนําไปใช้ในการ
ประเมนิผลยอ่ย ( Formative Evluation )  

3.  การให้คะแนนแบบองคร์วมแล้วจาํแนกรายละเอียด (Annotated Scoring)  
เป็นการกําหนดคะแนนในภาพรวมก่อนแลว้ค่อยระบุจดุแขง็และจดุอ่อนสนบัสนุน

การใหค้ะแนนแบบองคร์วม 
5.3  ขั !นตอนการออกแบบรบูริค 
ขั นตอนการออกแบบรบูรคิม ี7 ประการ ดงันี (กิ�งกาญจน์  สริสุคนธ.์  2550:  17)  

ขั นที� 1 ตรวจทานจุดประสงค์การเรยีนรูท้ี�ต้องใช้ในการทํางาน เป็นการจบัคู่แนว
ทางการใหค้ะแนนกบัจดุประสงคแ์ละการชีแนะตามความเป็นจรงิ 

ขั นที� 2 อธิบายคุณลักษณะที�ต้องสังเกตเป็นพิเศษซึ�งครูต้องการเห็น                  
(และที�ไม่ต้องการเห็น) นักเรยีนแสดงออกในผลผลติ กระบวนการหรอืการปฏบิตัิ นั �นคอือธบิาย
คุณลกัษณะทกัษะ หรอืพฤตกิรรมที�ครตูอ้งการเหน็ รวมทั งขอ้ผดิพลาดทั �ว ๆ ไปที�ไมต่อ้งการใหเ้กดิ 

ขั นที� 3 หาวธิกีารต่าง ๆ ที�จะอธบิายลกัษณะการปฏบิตัิที�สูงกว่าระดบัค่าเฉลี�ย  
ระดบัค่าเฉลี�ย และตํ�ากว่าระดบัค่าเฉลี�ย สาํหรบัแต่ละคุณลกัษณะที�สงัเกตจากขั นที� 2  

ขั นที� 4 สําหรบัรูบรคิแบบภาพรวม เขยีนคําบรรยายลกัษณะงานที�ดลีานที�ไม่ดี
โดยรวมทุกเกณฑ์เข้าด้วยกันเป็นข้อความเดียว สําหรบัรูบริคแบบแยกส่วน เขียนคําบรรยาย
ลกัษณะงานที�ดแีละงานที�ไมด่ ีโดยแยกต่างหากแต่ละเกณฑ ์

ขั นที� 5 สาํหรบัรบูรคิแบบภาพรวม เขยีนรายละเอยีดการปฏบิตัทิี�อยู่ในระหว่างกลาง
ของระดบัสงูกว่าค่าเฉลี�ย ระดบัค่าเฉลี�ย และระดบัตํ�ากว่าค่าเฉลี�ย เพื�อใหร้บูรคิสมบูรณ์สําหรบัรบูรคิ
แบบแยกส่วน เขยีนรายละเอยีดสาํหรบัการปฏบิตัทิี�อยูร่ะหว่างกลางของทุกเกณฑ ์

ขั นที� 6 รวบรวมตัวอย่างผลงานของนักเรยีน ซึงเป็นตัวแทนของแต่ละระดับ             
ซึ�งจะช่วยการใหค้ะแนนของครใูนอนาคต 

ขั นที� 7 ทบทวนรบูรคิที�ทาํแลว้ (ถา้จาํเป็น) 
 

จากการศกึษาเอกสารและผลงานวจิยัทั งหมดดงักล่าวขา้งต้น แสดงใหท้ราบว่าบทเรยีน
วดีทิศัน์สามารถนํามาใชใ้นการเรยีนการสอน เพื�อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจในเนือหาของบทเรยีนไดด้ี
ขึน และสามรถทําใหผู้้เรยีนมผีลการเรยีนรูท้ี�แตกต่างจากการสนิปกต ินอกจากนียงัช่วยลดเวลาใน
การเรยีนการสอน และลอดปญัหาดา้นการขาดแคลนครผููส้อนอกีดว้ยดงันี ผูว้จิยัจงึมคีวามสนใจที�จะ
สร้างพฒันาบทวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชพีและเทคโนโลย ี 
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สําหรับนักเรียนชั นประถมศึกษาปีที� 6 เพื�อพัฒนาบทเรียนที�ใช้ในการเรียนการสอน                         
ใหม้ปีระสทิธภิาพยิ�งขึน 
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บทที� 3 
วิธีดาํเนินการวิจยั 

 
การวจิยัครั 
งนี
 เป็นการพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี สาํหรบันกัเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที� 6 ดงันี
 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
2. เครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา 
3. การสรา้งและหาคุณภาพเครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา 
4. การดําเนินการศกึษา 
5. สถติทิี�ใชใ้นการศกึษา 
 

ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
ประชากร 
ประชากรที�ใช้ในการศกึษาครั 
งนี
เป็นนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที� 6  ภาคเรยีนที� 2            

ปีการศกึษา 2556  โรงเรยีนบ้านไผ่ประถมศกึษา อําเภอบ้านไผ่ สํานักงานเขตพื
นที�การศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต  2  จาํนวน 3 หอ้งเรยีน รวมจาํนวนนกัเรยีน 137 คน 

กลุ่มตวัอย่าง 
กลุ่มตวัอย่าง ใช้กลุ่มตวัอย่างในการหาประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศร ี            

ปากชาม  เป็นนักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที� 6 ภาคเรยีนที� 2 ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนบา้นไผ่
ประถมศึกษา อําเภอบ้านไผ่ สํานักงานเขตพื
นที�การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต  2               
มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 55 คน โดยการจบัฉลากแบ่งกลุ่ม
การทดลองได ้ดงันี
 

การทดลองครั 
งที� 1 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5 คน จาก  หอ้งเรยีนที�  1 
การทดลองครั 
งที� 2 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน จาก  หอ้งเรยีนที�  2 
การทดลองครั 
งที� 3 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 35 คน จาก  หอ้งเรยีนที�  3 

 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

1. บทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี สาํหรบันกัเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที� 6 

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Lทางการเรยีน  เรื�อง บายศรปีากชาม  สาํหรบันกัเรยีน                        
ชั 
นประถมศกึษาปีที� 6  
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3. แบบประเมนิบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี  สําหรบันักเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที� 6  แบ่งออกเป็น ดา้นดา้นเทคโนโลยี
การศกึษา และดา้นเนื
อหา 

4. แบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิโดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนแบบรบูรคิสกอร ์( Rubricscores) 
   
การสร้างและหาคณุภาพเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั 

1.  บทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี สาํหรบันกัเรยีนชั 
นประถมศกึษาปีที� 6  ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการพฒันา ดงันี
 

1.1  ศกึษาจดุมุง่หมายหลกัการ ขอบขา่ย และรายละเอยีดของกลุ่มสาระการงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี 

1.2  ศกึษาเนื
อหาเรื�อง การทาํบายศรปีากชามจากเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง  
1.3  วเิคราะหเ์นื
อหาและกําหนดผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั เพื�อกําหนดขอบข่ายของ

เนื
อหาที�นํามาสรา้งเป็นบทเรยีนวดีทิศัน์  
1.4  เรยีบเรยีงเนื
อหาสาระการเรยีนรู ้แบ่งเป็น 3 ตอน 

ตอนที� 1 ม ี3 เรื�อง คอื ประวตัขิองบายศร ี ความหมายของบายศร ี                  
และประเภทของบายศร ีมแีบบฝึกหดัระหว่างเรยีน จาํนวน 10 ขอ้ แบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลอืก 

ตอนที� 2  ม ี2 เรื�อง คอื วสัดุอุปกรณ์  และขั 
นตอนการทําบายศรปีากชาม            
มีแบบประเมินทักษะปฏิบัติระหว่ าง เรียนโดยใช้เกณฑ์การให้คะแนนแบบรูบริคสกอร ์                  
(Rubricscores) 

ตอนที� 3.  ม ี1 เรื�อง คอื ขั 
นตอนการประกอบบายศร ี มแีบบประเมนิทกัษะ
ปฏบิตัริะหว่างเรยีนโดยใชเ้กณฑก์ารใหค้ะแนนแบบรบูรคิสกอร ์( Rubricscores) 

 ให้ครบถ้วนตามผลการเรียนรู้ที�คาดหวังที�ตั 
งไว้ มาเขียนเป็นบทวีดิทัศน์              
กําหนดรปูแบบของบทวดีทิศัน์ 

1.5  นําเนื
อหาที�ผ่านการตรวจจากผูเ้ชี�ยวชาญ มาเขยีนเป็นบทวดีทิศัน์ และกําหนด
รปูแบบของบทวดีทิศัน์ 

1.6  ดาํเนินการผลติบทเรยีนวดีทิศัน์ ในการวจิยัครั 
งนี
ผูว้จิยัใชว้ธิกีารของ                    
วสนัต ์อตศิพัท ์ (2526: 197)  โดยมกีารวางแผน  รวบรวมขอ้มลูและเอกสาร  คดัเลอืกขอ้มลู                  
และเอกสาร การเขยีนบท (script) (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ก) การเตรยีมการบนัทกึ              
วดีทิศัน์  และการบนัทกึวดีทิศัน์   

1.7  ตดัต่อวดีทิศัน์  หลงัจากการบนัทกึวดีทิศัน์แลว้นํามาเรยีบเรยีงตดัต่อ  เพื�อให้
เรื�องดาํเนินไปอย่างต่อเนื�องเหมาะสม  โดยโปรแกรมตดัต่อวดีทิศัน์ 

1.8  นําเสยีงบรรยายดนตร ี และเสยีงประกอบอื�น ๆ ที�จะใชม้าใส่ในวดีทิศัน์ 
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1.9  นําบทเรยีนวดีทิศัน์ ที�เสรจ็แลว้ไปทดลองฉาย  เพื�อตรวจสอบแลว้นํา                    
มาปรบัปรงุแกไ้ข  

1.10  นําบทเรยีนวดีทิศัน์ ไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นเนื
อหา 3 ท่านและผูเ้ชี�ยวชาญ           
ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 ท่าน (รายละเอยีดดงัภาคผนวก ข) และขอ้เสนอแนะของ
ผูเ้ชี�ยวชาญ วดีทิศัน์บางส่วนควรมอีกัษรบรรยาย  เสยีงดนตรบีางช่วงดงัจนเสยีงบรรยายไมไ่ดย้นิ  
และเปลี�ยนรปูภาพที�ไมส่อดคลอ้ง  ผูว้จิยัไดป้รบัปรงุ โดยเพิ�มอกัษรบรรยายในการอธบิายบางส่วน   
ลดเสยีงดนตรบีางช่วงลงเพิ�มเสยีงบรรยายขึ
น  และเปลี�ยนรปูภาพที�ไมส่อดคลอ้งออก 

1.11  นําบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  ที�ไดป้รบัปรุงแก้ไขแลว้ไปทดลอง
กบักลุ่มตวัอยา่งเพื�อหาประสทิธภิาพต่อไป   

2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Lทางการเรยีน  เรื�อง บายศรปีากชาม  สําหรบันักเรยีน                        
ชั 
นประถมศกึษาปีที� 6 

2.1 ศกึษาหลกัสูตรการศกึษาขั 
นพื
นฐาน  พุทธศกัราช  2551  คู่มอืการสอน            
กลุ่มสาระการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี เพื�อทําความเข้าใจ             
ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัของเนื
อหา วธิกีารสอนการวดัและการประเมนิผลการเรยีน 

2.2 ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบทดสอบ 
2.3 วเิคราะหเ์นื
อหา  และผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงัของบทเรยีนใหค้รอบคลุมตาม

หลกัสูตรขั 
นพื
นฐาน พุทธศกัราช 2551  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี

2.4 สร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ L เป็นแบบตวัเลือกชนิด 4 ตวัเลอืก            
จาํนวน 30 ขอ้  โดยใหค้รอบคลุมเนื
อหาและผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั   

2.5 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ L  ใหผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นเนื
อหาตรวจสอบความถูกต้อง  
และความสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั 

2.6 นําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ L  มาปรบัปรุงแก้ไขแลว้นํามาใชท้ดลองกบันักเรยีน
ชั 
นมธัยมศกึษาปีที� 1  ปีการศกึษา 2555  โรงเรยีนบา้นไผ่ศกึษา  อําเภอบา้นไผ่  จาํนวน 30 คน   
ใหข้อ้ที�ถูก 1 คะแนน ส่วนขอ้ที�ผดิหรอืไมต่อบ 0 คะแนน 

2.7 นําผลคะแนนที�ไดไ้ปวเิคราะหห์าค่าความยากง่าย (p)  และค่าอํานาจจาํแนก (r) 
ของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ โดยใชสู้ตรสดัส่วน (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2539:  185 -
187) มคี่าความยากง่าย ตั 
งแต่ 0.43 ถงึ 0.67 และค่าอํานาจจําแนก ตั 
งแต่ 0.23 ถงึ 0.40                
โดยเลอืกขอ้สอบที�ครอบคลุมเนื
อหาและผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั จาํนวน 10 ขอ้ 

2.8 นําขอ้สอบที�ผ่านการคดัเลอืกแล้ว มาหาค่าความเชื�อมั �นของแบบทดสอบ         
โดยใชสู้ตร KR-20 คูเดอร ์ – รชิารด์สนั (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ.  2536  :  168)              
มคี่าความเชื�อมั �นของแบบทดสอบเท่ากบั 0.80 
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3. แบบประเมนิบทเรยีนวีดิทัศน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรู ้             
การงานอาชีพและเทคโนโลยี สําหรับนักเรียนชั 
นประถมศึกษาปีที� 6  ผู้ศึกษาได้สร้าง                   
โดยแยกออกเป็น  2 ชุด คอื แบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ดา้นเนื
อหา และแบบประเมนิ
คุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา   

3.1  ศกึษาวธิกีารสรา้งแบบประเมนิคุณภาพของสื�อ  
3.2  วเิคราะหอ์งคป์ระกอบที�ตอ้งการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนวดีทิศัน์  
3.3  สรา้งแบบประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์  โดยมคี่าระดบัความคดิเหน็เป็น

มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั ดงันี
 
คะแนน 5  หมายถงึ   มคีุณภาพระดบัดมีาก  
คะแนน 4  หมายถงึ   มคีุณภาพระดบัด ี 
คะแนน 3  หมายถงึ   มคีุณภาพระดบัพอใช ้ 
คะแนน 2  หมายถงึ   ควรปรบัปรุง  
คะแนน 1  หมายถงึ   ใชไ้มไ่ด ้ 

เกณฑใ์นการแปลความหมายผลการประเมิน 
4.51 – 5.00  หมายถงึ  บทเรยีนวดีทิศัน์มคีุณภาพระดบัดมีาก 
3.51 – 4.50  หมายถงึ  บทเรยีนวดีทิศัน์มคีุณภาพระดบัด ี
2.51 – 3.50  หมายถงึ  บทเรยีนวดีทิศัน์มคีุณภาพระดบัพอใช ้
1.51 – 2.50  หมายถงึ  ตอ้งปรบัปรงุแกไ้ขบทเรยีนวดีทิศัน์ 
1.00 – 1.50  หมายถงึ  บทเรยีนวดีทิศัน์ไม่มคีุณภาพ 

ผลการประเมนิคุณภาพการเรยีนบทเรยีนวดีทิศัน์จากผูเ้ชี�ยวชาญที�กําหนดไว ้          
คอื 3.51 ขึ
นไป  

3.4  นําแบบประเมนิคุณภาพทั 
ง 2 ฉบบั เสนอต่ออาจารยท์ี�ปรกึษาสารนิพนธ์
ตรวจสอบปรบัปรงุแกไ้ข และนําไปใชใ้นการประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ต่อไป  

4.แบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิโดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนแบบรบูรคิสกอร ์( Rubric scores)  
4.1 ศกึษาเทคนิคการสรา้งแบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิโดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนแบบ

รบูรคิสกอร ์( Rubric scores) 
4.2 วเิคราะหเ์นื
อหาและผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั เพื�อเป็นแนวทางในการสรา้งแบบ

ประเมนิทกัษะปฏบิตั ิ
4.3  สรา้งแบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิ2 ชุด คอื 

ชุดที� 1 แบบประเมินทักษะโดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนแบบรูบริคสกอร์ปฏิบัติ
ระหว่างเรยีน เป็นกจิกรรมที�กําหนดใหน้กัเรยีนปฏบิตัริะหว่างเรยีน จาํนวน 10 ขอ้ 

ชุดที� 2 แบบประเมนิทกัษะปฏบิตัโิดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนแบบรบูรคิสกอรซ์ึ�งเป็น
งานที�ใหน้กัเรยีนปฏบิตัหิลงัเรยีน  จาํนวน 10 ขอ้ 
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โดยกําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนประเมนิทกัษะปฏบิตั ิเป็น 3 ระดบั คอื 
3 คะแนน  เมื�อนกัเรยีนสามารถปฏบิตังิานไดถู้กตอ้งตามคาํสั �ง                       

ตามรปูแบบที�กําหนด มขี ั 
นตอนการทํางานที�ถูกตอ้ง                    
ผลงานสมบรูณ์ 

2 คะแนน  เมื�อนกัเรยีนสามารถปฏบิตังิานส่วนใหญ่ไดถู้กตอ้ง                           
ตามรปูแบบที�กําหนด มขี ั 
นตอนการทํางานส่วนใหญ่ถูกตอ้ง
ผลงานอาจไมส่มบูรณ์เพยีงเลก็น้อย 

1 คะแนน  เมื�อนกัเรยีนสามารถปฏบิตังิานไดแ้ต่ไมถู่กต้องตามคาํสั �ง                  
ตามรปูแบบที�กําหนด มขี ั 
นตอนการทํางานส่วนใหญ่ไม่ถูกตอ้ง 
ผลงานไมส่มบูรณ์ 

0 คะแนน  เมอืนกัเรยีนไมส่ามารถปฏบิตังิานไดถู้กตอ้งตามคาํสั �ง                  
ตามรปูแบบที�กําหนด ขั 
นตอนไมถู่กตอ้งผลงานไมส่มบูรณ์ 

4.4 นําแบบประเมนิที�สรา้งขึ
นเสนอต่ออาจารยท์ี�ปรกึษาสารนิพนธต์รวจสอบปรบัปรุง
แกไ้ข และนําไปใหผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นเนื
อหา จาํนวน 3 ท่านตรวจสอบความเหมาะสมของแบบประเมนิ
และเกณฑ์การประเมินของแบบวดัทักษะปฏิบัติระหว่างเรียนและแบบวัดทักษะหลังการเรียน           
เพื�อหาความสอดคล้องกบัมาตรฐานการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั (IOC) มรีะดบัความคดิเห็น -1 ถงึ +1             
ผลพบว่า  ค่าเฉลี�ยตั 
งแต่  0.67 - 1 (รายละเอดียดงัภาคผนวก จ) โดยคดัเลอืกขอ้ที�มคี่า IOC 
มากกว่าหรอืเท่ากบั  0.5  ซึ�งเป็นเกณฑท์ี�ยอมรบั  (บุญเชดิ  ภญิโญอนันตพงษ์.  2545:  89) โดย
เลอืกขอ้ที�ผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั ชุดที� 1 จาํนวน 5 ขอ้  และชุดที� 2 จาํนวน 4 ขอ้ 

 
การดาํเนินการวิจยั 

นําบทเรยีนวดีทิศัน์ ที�ปรบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเพื�อหา
ประสทิธภิาพ ซึ�งดาํเนินการดงัขั 
นตอนต่อไปนี
  

การทดลองครั 
งที� 1  
นําบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 5 คน 

โดยใหศ้กึษาบทเรยีนวดีทิศัน์ที�สรา้งขึ
น เพื�อหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนในดา้นต่างๆโดยการสงัเกต 
สมัภาษณ์ และจดบนัทกึปญัหาจากการใชบ้ทเรยีน แลว้นํามาปรบัปรุงแก้ไข  จากการทดลองพบ
ปญัหาดา้นต่างๆที�ต้องปรบัปรุงดงันี
คอื ดา้นตวัอกัษรเคลื�อนที�เรว็ไป นักเรยีนดูไม่ทนั  บางช่วงของ
วีดทิศัน์มีการกระตกุของภาพ  และเสยีงบรรยายเบา  

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูที�ไดม้าปรบัปรุง โดยปรบัตวัอกัษรใหเ้คลื�อนที�ชา้ลง แก้ไขวดีโิอที�
มภีาพกระตุก  และเพิ�มเสยีงบรรยายใหด้งัขึ
น 
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การทดลองครั 
งที� 2  
นําบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 15 คน 

ใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนตามลําดบัคอื ตอนที� 1 ม ี3 เรื�อง คอื ประวตัขิองบายศร ี ความหมายของ
บายศร ี และประเภทของบายศร ีถ้าเรยีนเสรจ็ในทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน  ตอนที� 2  ม ี2 เรื�อง 
คอื วสัดุอุปกรณ์  และขั 
นตอนการทําบายศรปีากชาม ในขณะที�เรยีนใหป้ฏบิตัติามวดีทิศัน์ระหว่าง
เรยีน  ตอนที� 3 ม ี1 เรื�อง คอื ขั 
นตอนการประกอบบายศร ี  ในขณะที�เรยีนใหป้ฏบิตัติามวดีทิศัน์
ระหว่างเรยีน  เมื�อเรยีนจนครบทั 
ง 3 ตอน ใหท้ําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ L  แลว้นําผลคะแนนของ
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน ผลประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหว่างเรยีน  ผลประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหลงัเรยีน
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Lที�ได้ไปหาแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์  โดยใช้สูตร 
E

1
/E

2
  ผลการทดลองหาแนวโน้มประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ได ้70.54/70.98 แสดงว่า บทเรยีน

วดีทิศัน์ที�สรา้งขึ
นยงัไม่มปีระสทิธภิาพถงึเกณฑท์ี�ตั 
งไว ้ 80/80  ซึ�งไดต้ํ�ากว่าเกณฑท์ี�กําหนด มี
สาเหตุคอื การเน้นจุดเด่นของภาพในเนื
อหาที�สําคญัยงัไม่มากพอทําใหผู้เ้รยีนมองขา้มไป ผูว้จิยัจงึ
ปรบัเทคนิคการแสดงภาพใหน่้าสนใจขึ
น และเพิ�มตวัอกัษรอธบิายเนื
อหาเพิ�มเตมิในบางตอน  

การทดลองครั 
งที� 3  
นําบทเรียนวีดิทัศน์ เรื�อง บายศรีปากชาม  ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง             

จาํนวน 35 คน ใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนตามลําดบัคอื ตอนที� 1 ม ี3 เรื�อง คอื ประวตัขิองบายศร ี
ความหมายของบายศร ี  และประเภทของบายศร ี ถ้าเรยีนเสรจ็ในทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน        
ตอนที� 2  ม ี2 เรื�อง คอื วสัดุอุปกรณ์  และขั 
นตอนการทําบายศรปีากชาม ในขณะที�เรยีนใหป้ฏบิตัิ
ตามวดีทิศัน์ระหว่างเรยีน  ตอนที� 3 ม ี1 เรื�อง คอื ข ั 
นตอนการประกอบบายศร ี  ในขณะที�เรยีนให้
ปฏบิตัติามวดีทิศัน์ระหว่างเรยีน  เมื�อเรยีนจนครบทั 
ง 3 ตอน ใหท้ําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Lแล้ว
นําผลคะแนนของแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน ผลประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหว่างเรยีน  ผลประเมนิทกัษะ
ปฏิบตัิระหลงัเรยีนและแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ Lที�ได้ไปหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทศัน์            
โดยใชสู้ตร E

1
/E

2
 ผลการหาประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ได ้ 88.08/87.67  ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี�

กําหนดไว ้
  

สถิติที�ใช้ในการวิเคราะหข้์อมลู 
การวเิคราะหข์อ้มลูในการวจิยัใชส้ถติทิี�เกี�ยวขอ้งดงัต่อไปนี
  
1. สถติทิี�ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู  

      1.1  หาค่าเฉลี�ย ( X )  
1.2  หาค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
 
 



43 
 

               2.   สถติทิี�ใชใ้นการหาคุณภาพของเครื�องมอื 
2.1  ค่าความยากง่าย (p) และค่าอํานาจจาํแนก (r) โดยใชสู้ตรสดัส่วน (ลว้น 

สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536: 185 - 187) 
2.2  ค่าความเชื�อมั �น โดยใชส้ตูร KR-20 ของ Kuder and Richardson        

(ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536 : 197 - 199) 
2.3  ค่าความสอดคลอ้ง (IOC) (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2536 : 248 

- 249) 
               3.   สถติทิี�ใชใ้นการหาประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์ 

3.1  ประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์โดยใชเ้กณฑ ์E1/E2 (เสาวณยี ์สกิขา
บณัฑติ. 2528: 291)  
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 บทที� 4  
ผลการวิจยั  

 
การวจิยัครั �งนี�ได้บทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชีพและเทคโนโลย ี สําหรบันักเรยีนชั �นประถมศึกษาปีที� 6 ซึ�งมทีั �งตวัอักษร ภาพนิ�ง 
ภาพเคลื�อนไหว เสยีงประกอบ โดยการบนัทกึในระบบ DVD ซึ�งแบ่งเนื�อหาออกเป็น 3 ตอน ดงันี�  

1. ประวตัขิองบายศร ี
- ประวตัขิองบายศร ี
- ความหมายของบายศร ี
- ประเภทของบายศร ี

2. ขั �นตอนการทําบายศรปีากชาม 
- วสัดุอุปกรณ์ 
- ขั �นตอนการทําบายศรปีากชาม 

3. ขั �นตอนการทําบายศรปีากชาม 
-   ขั �นตอนการประกอบบายศร ี

ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนวีดิทศัน์การสอนของผูเ้ชี�ยวชาญ  
ผูว้จิยัพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม  เพื�อใชใ้หผู้เ้ชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยี

การศกึษาจาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื�อหา เรื�อง บายศรปีากชาม  จาํนวน 3 ท่าน                   

ประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ ไดด้งันี� 
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ตาราง 1 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา  
 

รายการที�ประเมิน  
X  S.D. ระดบัของคณุภาพ  

1. วิธีการนําเสนอบทเรียน 
1.1 ความเหมาะสมกบัผูเ้รยีนรายบุคคลรายกลุ่ม 

 
4.00 

 
1.00 

 
ด ี 

1.2 ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 3.67 0.58 ด ี 
1.3 การนําเขา้สู่เรื�องเสนอเนื�อหาและสรุป

เหมาะสมกบัการเรยีนรายบุคคล/กลุ่ม 
4.00 

 
0.00 ด ี 

 
2. การนําเสนอเนื.อหาของสื�อ 

2.1 เนื�อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท์ี�กําหนด 
 

4.67 
 

0.58 
 

ดมีาก 

2.2 เนื�อหามคีวามยากงา่ยเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.67 0.58 ดมีาก 

2.3 เนื�อหาถูกตอ้งและมคีุณค่าทางวชิาการ 4.67 0.58 ดมีาก 

3. การใช้ภาษา 
3.1 ใชภ้าษาถูกตอ้งชดัเจน 

 
5.00 

 
0.00 

 
ดมีาก 

3.2 ใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน 4.67 0.58 ดมีาก  
3.3 ใชศ้พัทเ์ฉพาะเหมาะสมกบัผูเ้รยีน 4.67 0.58 ดมีาก  

4. เทคนิคการผลิต 
4.1 ภาพ 

- ตวัอกัษร (แบบขนาดส)ี  

 
 

4.00 

 
 

1.00 

 
 
ด ี 

- ขนาดของภาพ 4.33 1.15 ด ี
- รายละเอยีดภาพ 4.00 1.00 ด ี
- เทคนิคพเิศษ 3.67 1.15 ด ี
- การจดัองคป์ระกอบศลิป์ 4.00 0.00 ด ี
- การลาํดบัภาพ 4.67 0.58 ดมีาก 

- การสื�อความหมาย 4.33 0.58 ด ี

4.2 เสยีง 
- เสยีงบรรยาย  

 
5.00 

 
0.00 

 
ดมีาก 

- เสยีงดนตร ี 4.67 0.58 ดมีาก 
- เสยีงประกอบ  4.67 0.58 ดมีาก 

เฉลี�ยโดยรวม  4.39 0.70 ดี  
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จากตาราง 1 แสดงว่าผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม                     
ของผู้เชี�ยวชาญด้านเทคโนโลยกีารศึกษาเห็นว่า บทเรยีนวดีิทศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม                
เมื�อพจิารณาโดยรวมมคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ี( X  = 4.39, S.D. = 0.70) 

ในด้านวธิกีารนําเสนอบทเรยีนมคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี( X  = 3.89, S.D. = 0.60)          
และเมื�อพจิารณาตามรายการพบว่าทุกรายการอยูใ่นระดบัด ีคอื ความเหมาะสมกบัผูเ้รยีนรายบุคคล
รายกลุ่ม ( X  = 4.00, S.D. = 1.00) ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ ( X  = 3.67, S.D. = 
0.58) และการนําเขา้สู่เรื�องเสนอเนื�อหาและสรุปเหมาะสมกบัการเรยีนรายบุคคล/กลุ่ม ( X  = 4.00, 
S.D. = 0.00)   

ในดา้นการนําเสนอเนื�อหาของสื�อ  มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก ( X  = 4.67, S.D. = 0.50) 
และเมื�อพิจารณาตามรายการพบว่าทุกรายการอยู่ในระดบัดีมาก คือ เนื�อหาสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคท์ี�กําหนด ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) เนื�อหามคีวามยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รยีน ( X  = 
4.67, S.D. = 0.58) และเนื�อหาถูกตอ้งและมคีุณค่าทางวชิาการ ( X  = 4.67, S.D. = 0.58)  

ในดา้นการใชภ้าษา  มคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก ( X  = 4.77, S.D. = 0.44) และเมื�อ
พจิารณาตามรายการพบว่าทุกรายการอยู่ในระดบัดมีาก คอื ใชภ้าษาถูกต้องชดัเจน ( X  = 5.00, 
S.D. = 0.00)   ใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รยีน ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) และใชศ้พัทเ์ฉพาะ
เหมาะสมกบัผูเ้รยีน ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) 

ในดา้นเทคนิคการผลติ มคีุณภาพอยู่ในระดบัด ี( X  = 4.14, S.D. = 0.73) และเมื�อ
พจิารณาตามรายการพบว่ามรีายการอยู่ในระดบัดมีาก คอื  การลําดบัภาพ ( X  = 4.67, S.D. = 
0.58) และมรีายการอยู่ในระดบัด ีคอื ตวัอกัษร ( X  = 4.00, S.D. = 1.00)  ขนาดของภาพ ( X  = 
4.33, S.D. = 1.15) รายละเอยีดภาพ ( X  = 4.00, S.D. = 1.00)   เทคนิคพเิศษ ( X  = 3.67, S.D. 
= 1.15) การจดัองคป์ระกอบศลิป์ ( X  = 4.00, S.D. = 0.00) การสื�อความหมาย ( X  = 4.33, S.D. 
= 0.58)    

ในดา้นเสยีง มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก( X  = 4.78, S.D. = 0.44)  และเมื�อพจิารณาตาม
รายการพบว่าทุกรายการอยู่ในระดบัดมีาก คอื เสยีงบรรยาย ( X  = 5.00, S.D. = 0.00) เสยีงดนตร ี
( X  = 4.67, S.D. = 0.58)  เสยีงประกอบ ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) 

ขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี�ยวชาญ   
1.  วดีทิศัน์บางส่วนควรมอีกัษรบรรยาย 
2.  เสยีงดนตรบีางช่วงดงัจนเสยีงบรรยายไมไ่ดย้นิ 
3.  เปลี�ยนรปูภาพที�ไมส่อดคลอ้ง 

ผู้วจิยัได้รวบรวมขอ้มูลที�ได้มาปรบัปรุง โดยเพิ�มอกัษรบรรยายในการอธบิายบางส่วน               
ลดเสยีงดนตรบีางช่วงลงเพิ�มเสยีงบรรยายขึ�น  และเปลี�ยนรปูภาพที�ไมส่อดคลอ้งออก 
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ตาราง 2 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ของผูเ้ชี�ยวชาญดา้นเนื�อหา  
 

รายการที�ประเมิน 
X  S.D. ระดบัของคณุภาพ  

 
1. คณุภาพด้านเนื.อหา 

1.1 เนื�อหามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการเรยีนรู ้          
ที�คาดหวงั  

 
 

5.00 

 
 

0.00 

 
 

ดมีาก 

1.2 ความถูกตอ้งของเนื�อหานําเสนอ  5.00 0.00 ดมีาก 
1.3 ความเหมาะสมของเนื�อหากบัระดบัผูเ้รยีน  4.67 0.58 ดมีาก 

2. คณุภาพภาษาที�ใช้และลาํดบัขั .นตอน 
2.1 ความชดัเจนในการอธบิายเนื�อหา  

 
4.67 

 
0.58 

 
ดมีาก 

2.2 ความถูกตอ้งของภาษาที�ใช ้ 5.00 0.00 ดมีาก 

2.3 ความถูกตอ้งของภาพขั �นตอน  4.67 0.58 ดมีาก 
3. คณุภาพด้านการประเมินผล 

3.1 ความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะ                        
กบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั  

 
4.67 

 
0.58 

 
ดมีาก 

3.2 ความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกบัเนื�อหา  5.00 0.00 ดมีาก 

3.3 ความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะ                
ระหว่างเรยีนกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั  

4.67 0.58 ดมีาก 

เฉลี�ยโดยรวม  4.81 0.39 ดีมาก  

 
จากตาราง 3 แสดงว่า ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดีทิศัน์ของผูเ้ชี�ยวชาญเนื�อหา               

เรื�อง บายศรปีากชาม ผูเ้ชี�ยวชาญ เหน็ว่า บทเรยีนวดีทิศัน์ที�พฒันาขึ�น โดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก           
( X  = 4.81, S.D. = 0.39)   

ในดา้นคุณภาพดา้นเนื�อหามคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก ( X  = 4.89, S.D. = 0.33) และ
เมื�อพจิารณาตามรายการพบว่าทกุรายการอยู่ในระดบัดีมาก คือ เนื�อหามคีวามสอดคลอ้งกบัผลการ
เรยีนรูท้ี�คาดหวงั ( X  = 5.00, S.D. = 0.00) ความถูกต้องของเนื�อหานําเสนอ ( X  = 5.00, S.D. = 
0.00)  และความเหมาะสมของเนื�อหากบัระดบัผูเ้รยีน ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) 

ในดา้นคุณภาพภาษาที�ใชแ้ละลาํดบัขั �นตอนมคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก ( X  = 4.77, S.D. 
= 0.44) และเมื�อพจิารณาตามรายการพบว่าทุกรายการอยู่ในระดบัดีมาก คือ ความชดัเจนในการ
อธบิายเนื�อหา ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) ความถูกต้องของภาษาที�ใช ้( X  = 5.00, S.D. = 0.00) 
และความถูกตอ้งของภาพขั �นตอน ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) 
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ในด้านคุณภาพดา้นการประเมนิผลมคีุณภาพอยู่ในระดบัดมีาก ( X  = 4.77, S.D. = 
0.44) และเมื�อพจิารณาตามรายการพบว่าทกุรายการอยู่ในระดบัดีมาก คือ ความสอดคลอ้งของแบบ
วดัทกัษะกบัผลการเรยีนรูท้ี�คาดหวงั ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) ความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะ
กบัเนื�อหา ( X  = 5.00, S.D. = 0.00) และความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะระหว่างเรยีนกบัผลการ
เรยีนรูท้ี�คาดหวงั ( X  = 4.67, S.D. = 0.58) 
 

ผลการพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทศัน์จากการทดลอง  
ผลการทดลองครั .งที� 1  
ผลการทดลองครั �งที� 1 เป็นการทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง 1 กลุ่ม จํานวน 5 คน                               

โดยได้มาจากวธิกีารสุ่มอย่างง่าย ซึ�งเป็นนักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6  โรงเรยีนบ้านไผ่
ประถมศกึษา อําเภอบา้นไผ่ โดยใหน้ักเรยีนไดเ้รยีนจากบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม ให้
นักเรยีนไดดู้เนื�อหา จากนั �นได้สงัเกต บนัทกึพฤตกิรรมและสมัภาษณ์นักเรยีน เพื�อเก็บขอ้มูล
ขอ้บกพรอ่ง ของบทเรยีนวดีทิศัน์ดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ ลกัษณะภาพ ลกัษณะภาษา ลกัษณะเนื�อหา การ
ดําเนินเรื�อง ดา้นเวลาในการนําเสนอ  ดา้นคุณภาพและเสยีงการบรรยาย และเสยีงดนตรปีระกอบ 
จากการทดลองพบปญัหาดา้นต่างๆที�ตอ้งปรบัปรงุดงันี�คอื  

1. ดา้นตวัอกัษรเคลื�อนที�เรว็ไป นกัเรยีนดไูมท่นั 
2. บางช่วงของวดีทิศัน์มกีารกระตุกของภาพ 
3. เสยีงบรรยายเบา  

ผูว้จิยัได้รวบรวมขอ้มลูที�ได้มาปรบัปรุง โดยปรบัตวัอกัษรให้เคลื�อนที�ช้าลง แก้ไขวดีโิอ           
ที�มภีาพกระตุก  และเพิ�มเสยีงบรรยายใหด้งัขึ�น  

 
ผลการทดลองครั .งที� 2  
การทดลองครั �งที� 2 เป็นการนําบทเรยีนวดีทิศัน์ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ซึ�งเป็น

นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6  ภาคเรยีนที� 2  ปีการศกึษา 2556  โรงเรยีนบา้นไผ่ประถมศกึษา  
อําเภอบา้นไผ่ จาํนวน 15 คน ไดผ้ลการทดลองตามตาราง  
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ตาราง 3 แสดงแนวโน้มประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ในการทดลองครั �งที� 2 

บทเรยีนวดีทิศัน์ 

แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน  แบบทดสอบหลงัเรยีน  

E1/E2 
คะแนน

เตม็  
คะแนน
เฉลี�ย  

รอ้ยละ
คะแนน
เฉลี�ย  
(E1)  

คะแนน
เตม็  

คะแนน
เฉลี�ย  

รอ้ยละ
คะแนน
เฉลี�ย  
(E2)  

ตอน 1 10  7.11 71.14 10 5.87 58.67 71.14/58.67 
ตอน 2 9 6.51 72.38 12  9.11 75.95 72.38/75.95 
ตอน 3 6 4.09 68.10 12 9.40 78.33 68.10/78.33 
รวม 25 17.71 70.54 34 24.38 70.98 70.54/70.98 

จากตาราง 3 แสดงว่า ผลการทดลองหาแนวโน้มประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์               
เรื�อง  บายศรปีากชาม เป็น 70.54/70.98 แสดงว่า บทเรยีนวดีทิศัน์ที�สรา้งขึ�นยงัไม่มปีระสทิธภิาพ
ถึงเกณฑ์ที�ตั �งไว้ 80/80 โดยคะแนนของแบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงัเรยีนตอนที� 1                       
มปีระสทิธภิาพเป็น 71.14/58.67 มแีบบประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหว่างเรยีนและมแีบบประเมนิทกัษะ
ปฏบิตัหิลงัเรยีนตอนที� 2 มปีระสทิธภิาพเป็น 72.38/75.95 และแบบประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหว่าง
เรยีนและมแีบบประเมนิทกัษะปฏบิตัหิลงัเรยีนตอนที� 3 มปีระสทิธภิาพเป็น 68.10/78.33ซึ�งไดต้ํ�า
กว่าเกณฑท์ี�กําหนด มสีาเหตุคอื การเน้นจุดเด่นของภาพในเนื�อหาที�สําคญัยงัไม่มากพอทําให้
ผูเ้รยีนมองขา้มไป ผูว้จิยัจงึปรบัเทคนิคการแสดงภาพใหน่้าสนใจขึ�น และเพิ�มตวัอกัษรอธบิายเนื�อหา
เพิ�มเตมิในบางตอน  
 

ผลการทดลองครั .งที� 3  
ผลการทดลองครั �งที� 3 เป็นการนําบทเรยีนวดีทิศัน์ไปทดลองกบักลุ่มตวัอย่าง ซึ�งเป็น

นักเรยีนชั �นประถมศกึษาปีที� 6  ภาคเรยีนที� 2  ปีการศกึษา 2556  โรงเรยีนบา้นไผ่ประถมศกึษา  
อําเภอบ้านไผ่กลุ่มตัวอย่างจํานวน 35 คน โดยให้นักเรยีนทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน                 
และแบบทดสอบหลังเรียน นําผลมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์                             
ดงัแสดงในตาราง  
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ตาราง 4 แสดงผลประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ในการทดลองครั �งที� 3 

บทเรยีนวดีทิศัน์ 

แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน  แบบทดสอบหลงัเรยีน  

E1/E2 
คะแนน

เตม็  
คะแนน
เฉลี�ย  

รอ้ยละ
คะแนน
เฉลี�ย  
(E1)  

คะแนน
เตม็  

คะแนน
เฉลี�ย  

รอ้ยละ
คะแนน
เฉลี�ย  
(E2)  

ตอน 1 10 8.31 83.14 10 8.26 82.57 83.14/82.57 
ตอน 2 9 8.30 89.21 12 10.57 88.10 89.21/88.10 
ตอน 3 6 5.15 91.90 12 11.09 92.35 91.90/92.35 
รวม 25 21.76 88.08 34 29.94 87.67 88.08/87.67 

 
จากตาราง แสดงใหเ้หน็ว่าบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื�อง บายศรปีากชาม มปีระสทิธภิาพ 

โดยรวมเป็น 88.08/87.67 โดยตอนที� 1 ได ้ 83.14/82.57 ตอนที� 2 ได ้ 89.21/88.10 ตอนที� 3 ได้

91.90/92.35 ซึ�งเป็นไปตามเกณฑท์ี�กําหนดไว้และเมื�อพจิารณาเป็นรายตอน พบว่า แต่ละตอนมี

ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ี�กําหนด 
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บทที� 5 
สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  

 
การวิจัยครั งนี เป็นการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์ เรื%อง                  

บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี  สําหรบันักเรยีนชั น
ประถมศึกษาปีที% 6  ให้มปีระสทิธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถสรุปผล อภปิรายผล                      
และมขีอ้เสนอแนะดงันี  
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 

เพื%อพฒันาและหาประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการ

เรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ี สาํหรบันกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที% 6  ใหม้ปีระสทิธภิาพตาม

เกณฑ ์80/80 

ความสาํคญัของการวิจยั 
ผลการวจิยัครั งนี ทําใหไ้ดบ้ทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม กลุ่มสาระการเรยีนรู ้     

การงานอาชพีและเทคโนโลย ี สําหรบันักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที% 6 มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์             

ผูเ้รยีนสามารถศกึษาคน้ควา้  และทบทวนบทเรยีนหรอืเรยีนซําๆไดต้ามความตอ้งการของตนเอง             

ขอบเขตของการวิจยั 
 ประชากร 

 ประชากรที%ใช้ในการศึกษาครั งนีเป็นนักเรยีนชั นประถมศึกษาปีที% 6 ภาคเรยีนที% 2            
ปีการศกึษา 2556 โรงเรยีนบ้านไผ่ประถมศกึษา อําเภอบ้านไผ่ สํานักงานเขตพืนที%การศกึษา
ประถมศกึษาขอนแก่น เขต  2  จาํนวน 3 หอ้งเรยีน รวมจาํนวนนกัเรยีน 137 คน 

 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้กลุ่มตัวอย่างในการหาประสิทธิภาพบทเรียนวีดิทัศน์ เรื%อง                        

บายศรปีากชาม  เป็นนักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที% 6  ภาคเรยีนที% 2  ปีการศกึษา 2556             
โรงเรยีนบา้นไผ่ประถมศกึษา  อําเภอบา้นไผ่  สํานักงานเขตพืนที%การศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 
เขต  2  มาจากการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จาํนวน 55 คน  โดยการจบัสลาก
แบ่งกลุ่มการทดลองได ้ดงันี 

การทดลองครั งที% 1 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 5 คน   จาก   หอ้งเรยีนที%  1 
การทดลองครั งที% 2 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 15 คน  จาก  หอ้งเรยีนที%  2 
การทดลองครั งที% 3 ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 35 คน  จาก  หอ้งเรยีนที%  3 
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เนื&อหาที�ใช้ในการวิจยั 
เนือหาที%ใช้ในการศึกษาเป็นเนือหาที%นํามาจากกลุ่มสาระการเรยีนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลย ี ช่วงชั นที% 2 ชั นประถมศกึษาปีที% 6 ตามหลกัสูตรการศกึษาขั นพืนฐาน แบ่งออกเป็น                  
3 ตอน ดงันี 

1.  ประวตัขิองบายศร ี
- ประวตัขิองบายศร ี
- ความหมายของบายศร ี
- ประเภทของบายศร ี

2.  ขั นตอนการทาํบายศรปีากชาม 
- วสัดุอุปกรณ์ 
- ขั นตอนการทําบายศรปีากชาม 

3.  ขั นตอนการทาํบายศรปีากชาม 
-    ขั นตอนการประกอบบายศร ี
 

เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยั  
1. บทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ

เทคโนโลย ี สาํหรบันกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที% 6 
 2. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Rทางการเรยีน  เรื%อง บายศรปีากชาม  สาํหรบันกัเรยีน                        
ชั นประถมศกึษาปีที% 6  
 3. แบบประเมนิบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน
อาชพีและเทคโนโลย ี สาํหรบันกัเรยีนชั นประถมศกึษาปีที% 6  แบ่งออกเป็น ดา้นดา้นเทคโนโลยี
การศกึษา และดา้นเนือหา 
            4. แบบประเมนิทกัษะปฏบิตั ิโดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนแบบรบูรคิสกอร ์( Rubricscores) 
 
วิธีการดาํเนินการวิจยั 

นําบทเรยีนวดีทิศัน์ ที%ปรบัปรงุเรยีบรอ้ยแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งเพื%อหา
ประสทิธภิาพ ซึ%งดาํเนินการดงัขั นตอนต่อไปนี  
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การทดลองครั &งที� 1  
นําบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 5 คน 

โดยใหศ้กึษาบทเรยีนวดีทิศัน์ที%สรา้งขึน เพื%อหาขอ้บกพร่องของบทเรยีนในดา้นต่างๆโดยการสงัเกต 
สมัภาษณ์ และจดบนัทกึปญัหาจากการใชบ้ทเรยีน แลว้นํามาปรบัปรุงแก้ไข  จากการทดลองพบ
ปญัหาด้านต่างๆที%ต้องปรบัปรุงดงันีคอื ด้านตวัอกัษรเคลื%อนที%เรว็ไป นักเรยีนดูไม่ทนั  วดีโิอบาง
ภาพกระตุก  และเสยีงบรรยายเบา  

ผูว้จิยัไดร้วบรวมขอ้มลูที%ไดม้าปรบัปรุง โดยปรบัตวัอกัษรใหเ้คลื%อนที%ชา้ลง แก้ไขวดีโิอที%
มภีาพกระตุก  และเพิ%มเสยีงบรรยายใหด้งัขึน 

การทดลองครั &งที� 2  
นําบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน 15 คน 

ใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนตามลําดบัคอื ตอนที% 1 ม ี3 เรื%อง คอื ประวตัขิองบายศร ี ความหมายของ
บายศร ี และประเภทของบายศร ีถ้าเรยีนเสรจ็ในทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน  ตอนที% 2  ม ี2 เรื%อง 
คอื วสัดุอุปกรณ์  และขั นตอนการทําบายศรปีากชาม ในขณะที%เรยีนใหป้ฏบิตัติามวดีทิศัน์ระหว่าง
เรยีน  ตอนที% 3 ม ี1 เรื%อง คอื ขั นตอนการประกอบบายศร ี  ในขณะที%เรยีนใหป้ฏบิตัติามวดีทิศัน์
ระหว่างเรยีน  เมื%อเรยีนจนครบทั ง 3 ตอน ใหท้ําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ R  แลว้นําผลคะแนนของ
แบบฝึกหดัระหว่างเรยีน ผลประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหว่างเรยีน  ผลประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหลงัเรยีน
และแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Rที%ได้ไปหาแนวโน้มประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์  โดยใช้สูตร 
E

1
/E

2
  ผลการทดลองหาแนวโน้มประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ได ้70.54/70.98 แสดงว่า บทเรยีน

วดีทิศัน์ที%สรา้งขึนยงัไม่มปีระสทิธภิาพถงึเกณฑท์ี%ตั งไว ้ 80/80  ซึ%งไดต้ํ%ากว่าเกณฑท์ี%กําหนด มี
สาเหตุคอื การเน้นจุดเด่นของภาพในเนือหาที%สําคญัยงัไม่มากพอทําใหผู้เ้รยีนมองขา้มไป ผูว้จิยัจงึ
ปรบัเทคนิคการแสดงภาพใหน่้าสนใจขึน และเพิ%มตวัอกัษรอธบิายเนือหาเพิ%มเตมิในบางตอน  

การทดลองครั &งที� 3  
นําบทเรียนวีดิทัศน์ เรื%อง บายศรีปากชาม  ไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง             

จาํนวน 35 คน ใหก้ลุ่มตวัอย่างเรยีนตามลําดบัคอื ตอนที% 1 ม ี3 เรื%อง คอื ประวตัขิองบายศร ี
ความหมายของบายศร ี  และประเภทของบายศร ี ถ้าเรยีนเสรจ็ในทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน        
ตอนที% 2  ม ี2 เรื%อง คอื วสัดุอุปกรณ์  และขั นตอนการทําบายศรปีากชาม ในขณะที%เรยีนใหป้ฏบิตัิ
ตามวดีทิศัน์ระหว่างเรยีน  ตอนที% 3 ม ี1 เรื%อง คอื ข ั นตอนการประกอบบายศร ี  ในขณะที%เรยีนให้
ปฏบิตัติามวดีทิศัน์ระหว่างเรยีน  เมื%อเรยีนจนครบทั ง 3 ตอน ใหท้ําแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Rแล้ว
นําผลคะแนนของแบบฝึกหดัระหว่างเรยีน ผลประเมนิทกัษะปฏบิตัริะหว่างเรยีน  ผลประเมนิทกัษะ
ปฏบิตัริะหลงัเรยีนและแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Rที%ไดไ้ปหาประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์  โดย
ใชสู้ตร E

1
/E

2
  ผลการหาประสทิธภิาพบทเรยีนวดีทิศัน์ได ้  88.08/87.67  ซึ%งเป็นไปตามเกณฑท์ี%

กําหนดไว ้
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สรปุผลการวิจยั  
การดําเนินการพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  สรุปผลไดด้งันี  

1. คุณภาพของบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  ด้านสื%อจากการประเมนิของ 
ผูเ้ชี%ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา อยูใ่นระดบั ด ีและดา้นเนือหาจากการประเมนิของผูเ้ชี%ยวชาญ
ดา้นเนือหา อยูใ่นระดบั ดมีาก 

2. ผลการหาประสทิธภิาพของว่าบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม พบว่า                
มปีระสทิธภิาพตามเกณฑท์ี%กําหนดไว ้คอื 88.08/87.67 ซึ%งเป็นไปตามเกณฑท์ี%กําหนด  
อภิปรายผล  

การพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชาม  กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและ
เทคโนโลย ี สําหรบันักเรยีนชั นประถมศกึษาปีที% 6  ครั งนีมปีระสทิธภิาพ 88.08/87.67 เป็นไปตาม
เกณฑท์ี%กําหนดไว ้80/80 ทั งนีเนื%องจาก  

การผลติบทเรยีนวดีทิศัน์ไดด้ําเนินการพฒันาขึนเป็นไปตามขั นตอนการดําเนินการพฒันา

บทเรยีนวดีทิศัน์ ตั งแต่เริ%มจากการศกึษาจุดมุ่งหมายหลกัการ ขอบข่าย และรายละเอยีดของกลุ่ม

สาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ี ศกึษาเนือหาเรื%อง บายศรปีากชามจากเอกสารที%เกี%ยวขอ้ง  

วเิคราะห์เนือหาและกําหนดผลการเรยีนรูท้ี%คาดหวงั เพื%อกําหนดขอบข่ายของเนือหาที%นํามาสรา้ง

เป็นบทเรยีนวดีทิศัน์ นําเนือหาที%ผ่านการตรวจจากผูเ้ชี%ยวชาญ มาเขยีนเป็นบทวดีทิศัน์ และกําหนด

รปูแบบของบทวดีทิศัน์  ดาํเนินการผลติบทเรยีนวดีทิศัน์  นําบทเรยีนวดีทิศัน์ ที%เสรจ็แลว้ไปทดลอง

ฉาย  เพื%อตรวจสอบแลว้นํามาปรบัปรุงแก้ไข  นําบทเรยีนวดีทิศัน์ ไปใหผู้เ้ชี%ยวชาญดา้นเนือหา 3 

ท่าน ประเมนิคุณภาพอยู่ในระดบั ดมีาก  และผูเ้ชี%ยวชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา จาํนวน 3 ท่าน 

ประเมนิคุณภาพอยู่ในระดบั ด ี และขอ้เสนอแนะของผู้เชี%ยวชาญ วีดิทศัน์บางส่วนควรมีอกัษร

บรรยาย  เสียงดนตรีบางชว่งดงัจนเสียงบรรยายไมไ่ด้ยิน  และเปลี ยนรูปภาพที ไม่สอดคล้อง  ผู้ วิจยัได้

ปรับปรุง โดยเพิ มอกัษรบรรยายในการอธิบายบางส่วน  ลดเสียงดนตรีบางช่วงลงเพิ มเสียงบรรยายขึ ,น  

และเปลี ยนรูปภาพที ไม่สอดคล้องออก  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ณัฏฐา เกิดสวัสดิ R  

(2550:บทคดัย่อ) ไดท้ําการพฒันาบทเรยีนโทรทศัน์ฝึกทกัษะปฏบิตั ิ กลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงาน

อาชพี และเทคโนโลย ีเรื%อง การประดษิฐล์ูกปดัเป็นของใช ้สําหรบันักเรยีนช่วงชั นที% 2 ผลการวจิยั

ครั งนีพบว่า บทเรยีนโทรทศัน์ฝึกทกัษะปฏบิตั ิ เรื%องการประดษิฐล์ูกปดัเป็นของใชม้ปีระสทิธภิาพ 

95.70/96.66 เป็นไปตามตามเกณฑ ์ 85/85  และมคีุณภาพจากการประเมนิของผู้เชี%ยวชาญด้าน

เทคโนโลยกีารศึกษาอยู่ในระดบัด ี และด้านเนือหาอยู่ในระดบัดมีาก  มทันา อรญัญา 

(2550:บทคดัย่อ)  การพฒันาบทเรยีนโทรทศัน์ เรื%อง การทําขนมไทย กลุ่มสาระการงาน อาชพีและ

เทคโนโลย ี สําหรบัช่วงชั นที% 2 ผลการวจิยัครั งนีพบว่าบทเรยีนโทรทศัน์เรื%อง การทําขนมไทย          
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กลุ่มสาระการงานอาชพีและเทคโนโลย ีสาํหรบันกัเรยีนช่วงชั นที% 2 มคีุณภาพดา้นสื%อและดา้นเนือหา

อยูใ่นระดบัดมีาก และมปีระสทิธภิาพ 85.42/85.50  เป็นไปตามตามเกณฑ ์85/85   

บทเรยีนวดีทิศัน์ เรื%อง บายศรปีากชามพบว่า เป็นสื%อที%ผู้เรยีนให้ความสนใจในเนือหา
ตลอดทั งเรื%อง เนื%องจากบทเรยีนมภีาพเคลื%อนไหว ภาพนิ%ง เสยีงดนตรทีี%ช่วยใหผู้เ้รยีนเขา้ใจบทเรยีน
ได้อย่างรวดเรว็และไม่น่าเบื%อหน่าย ซึ%งสามารถสงัเกตได้จากผู้เรยีนที%ให้ความสนใจในการเรยีน 
ผู้เรยีนมคีวามกระตือรอืร้นที%จะเรยีนเนือหา มคีวามสนใจในการทําแบบฝึกหดัระหว่างเรยีนและ
ปฏบิตัติามวดีทิศัน์ระหว่างเรยีน  นอกจากนีการนําเสนอเนือหา เรื%อง บายศรปีากชาม  ในรปูแบบ
บทเรยีนวดีทิศัน์นียงัสามารถใชว้ดัผลการเรยีนในดา้นความรู ้ ความเขา้ใจ ของผูเ้รยีนได้ซึ%งจะช่วย
ลดภาระการสอนของครทูี%จะตอ้งอธบิายซําๆ ในภาคปฏบิตัมิกีารสาธติขั นตอน  วดีทิศัน์สามารถที%จะ
เก็บรายละเอียด ต่าง ๆ ได้ตลอดจนช่วยให้ผู้เรียนได้ร ับประสบการณ์ที%เป็นรูปธรรม                    
ซึ%งใหท้ั งภาพและเสยีงตวัอกัษร  ผูส้อนสามารถอธบิายภาพประกอบ  ช่วยใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดเ้ขา้ใจ
และเรว็ขึน  สามารถเขา้ใจในบทเรยีน ไดง้่ายกว่าสื%ออื%น ๆ  (วจิติร  ภกัดรีตัน์.  2533: 284)  ใช้
แสดงการสาธิต (Demonstrate) ได้อย่างชดัเจน เพื%อให้ผู้เรยีนเห็นสิ%งที%ต้องการเน้นได ้               
โดยเทคนิคการถ่ายใกล ้(Close-up) เพื%อขยายภาพหรอืวสัดุใหผู้เ้รยีนเหน็ทั %วถงึกนัอย่างชดัเจน  (กิ
ดานนัท ์มลทิอง. 2540 : 147) 

 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะทั �วไป  
1. ควรส่งเสรมิให้มกีารจดัทําบทเรยีนวดีทิศัน์กบัเนือหาเรื%องอื%นๆ ที%ต้องการสาธติ      

เพื%อลดขอ้จาํกดัของการเรยีนรู ้ 
2. ควรศกึษาพฒันาการดา้นการเรยีนรูข้องเดก็ในแต่ละวยัแลว้นํามาพฒันาสื%อการเรยีนรู้

ดว้ยตนเองใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีน  
 

ข้อเสนอแนะสาํหรบัการวิจยัครั &งต่อไป  
1. ในการพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์นั นควรแบ่งเนือหาใหเ้หมาะสมกบัเวลาในการเรยีนรูข้อง

เดก็ในแต่ละช่วงชั นดว้ย หากใชเ้วลาในการเรยีนนานมากจะทําใหผู้เ้รยีนเกดิความเบื%อหน่ายและลด
ความสนใจลง  

2. ควรศกึษาและพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ที%เผยแพร่ผ่านเครอืงข่าย  เพื%อใหผู้เ้รยีนสามารถ
คน้ควา้ไดต้อดเวลา 
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ภาคผนวก ก 
ตวัอย่างการเขียนบท (script)   

และบทเรียนวีดิทศัน์ เรื%อง บายศรีปากชาม 
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ตวัอย่างการเขียนบท (script)  
บทเรียนวีดิทศัน์  เรื%อง บายศรีปากชาม 

 

ลาํดบั เนื�อหา 
รปูภาพ/
วดีโิอ 

เสยีง ตวัอกัษร หมายเหตุ 

1 บายศรปีากชาม    ดนตรี
ประกอบ 

บายศรปีากชาม   32 วนิาท ี

2 ประวตับิายศร ี รปูภาพพธิี
บายศร ี

 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

 102 วนิาท ี

3 สรปุ ประวตับิายศร ี รปูภาพพธิี
บายศร ี

 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

 73 วนิาท ี

4 บาย  เป็นคําเขมน  
แปลว่า  ขา้วสุก 

รปูภาพ
บายศร ี
 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

บาย เป็นคาํเขมน  
แปลว่า  ขา้วสุก 

5 วนิาท ี

5     บาย  ภาษาถิ4นอสีาน  
แปลว่า  จบั  สมัผสั   
จบัตอ้ง 

รปูภาพ
บายศร ี
 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

บาย  ภาษาถิ4น
อสีาน  แปลว่า   
จบั  สมัผสั         
จบัตอ้ง 

6 วนิาท ี

6     ศร ี เป็นคาํมาจาก
ภาษาสนัสกฤต  ตรงกบั
ภาษาบาล ีว่า สริ ิ 
แปลว่า  มิ4งขวญั 

รปูภาพ
บายศร ี
 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

ศร ี เป็นคาํมาจาก
ภาษาสนัสกฤต  
ตรงกบัภาษาบาล ี
ว่า สริ ิ แปลว่า  มิ4ง
ขวญั 

8 วนิาท ี

7 สรปุความหมาย รปูภาพพธิี
บายศร ี
 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

 73 วนิาท ี
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ลาํดบั เนื�อหา 
รปูภาพ/
วดีโิอ 

เสยีง ตวัอกัษร หมายเหตุ 

8 บายศรทีี4มอียูใ่นประเทศ
ไทยจะแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทดว้ยกนัคอื  

รปูภาพ
บายศร ี
 

 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

 6 วนิาท ี

9 บายศรหีลวง                

เป็นบายศรทีี4ใชส้าํหรบั

พระมหากษตัรยิ ์               

ซึ4งมอียู ่3 แบบ คอื  

รูปภาพบายศรี

หลวง 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

บายศรหีลวง 7 วนิาท ี

10 บายศรตี้น เป็นบายศรี
ทาํดว้ยใบตองมแีป้นไม้
เป็นโครง ลกัษณะอย่าง
บายศรตี้นของราษฎร 

รูปภาพ

บายศรตี้น 

 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

บายศรหีลวง 8 วนิาท ี

11 บายศรแีกว้ ทอง เงนิ 
ซึ4งจะมลีกัษณะดงันี�  

รปูภาพ
บายศร ี
 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 
 

บายศรหีลวง 5 วนิาท ี

12 บายศรแีกว้ มลีกัษณะ

เป็นพานแกว้เจยีระไน

เรยีงซอ้นกนัหลายชั �น 

 

รูปภาพ

บายศรแีกว้ 

 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

บายศรหีลวง 6 วนิาท ี

13 บายศรเีงนิ มลีกัษณะ

เป็นพานเงนิสลกัลาย

เรยีงซอ้นกนัหลายชั �น  

รูปภาพบายศรี

เงิน 

 

เสยีง
บรรยาย
และดนตรี
ประกอบ 

บายศรหีลวง 6 วนิาท ี
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ตวัอย่างบทเรียนวีดิทศัน์ เรื%อง บายศรีปากชาม 
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ภาคผนวก  ข 
รายชื%อผู้เชี%ยวชาญด้านเนื,อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
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ผูเ้ชี%ยวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 

1.  อาจารย ์ดร.มานิตย ์ อาษานอก  อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลย ี
      และสื4อสารการศกึษา มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
2.  ดร.ธนพร  นฤนาทวฒันา   ศกึษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ  
      สาํนกังานเขตพื�นที4การศกึษาประถมศกึษา 
     ขอนแก่น เขต 2 
3.  นายเทดิชยั  บวัผาย    ศกึษานิเทศกช์าํนาญการพเิศษ  
      สาํนกังานเขตพื�นที4การศกึษาประถมศกึษา 
     ขอนแก่น เขต 2 

 

ผู้เชี�ยวชาญด้านเนื�อหา    

    

1.  ผศ. ดร. ศริวิรรณ  เนตวิรานนท ์  อาจารยป์ระจาํภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร   
      มหาวทิยาลยัขอนแก่น 
2.  นางฉววีรรณ  กองเกดิ   ครชูาํนาญการพเิศษ 
      โรงเรยีนบา้นไผ่ประถมศกึษา 
3.  นางสาวปิยวรรณ  กอ้นศลิา   ครชูาํนาญการพเิศษ 
      โรงเรยีนบา้นไผ่ประถมศกึษา 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินคณุภาพ 
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แบบประเมินคุณภาพด้านสื�อวดีิทศัน์ เรื�อง บายศรีปากชาม   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

ส่วนที� 1 

คําชี�แจงโปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินความคิดเห็นของท่าน 

ที� รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 วธีิการนําเสนอบทเรียน 
 1.1 เหมาะสมกบัผูเ้รียนรายบุคคลรายกลุ่ม      
 1.2 ความเหมาะสมของเวลาในการนาํเสนอ      
 1.3 การนาํเขา้สู่เรื�องเสนอเนื+อหาและสรุปเหมาะสมกบัการ

เรียนรายบุคคล/กลุ่ม 
     

2 การนําเสนอเนื�อหาของสื�อ 
 2.1 เนื+อหาสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคที์�กาํหนด      
 2.2 เนื+อหามีความยากง่ายเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
 2.3 เนื+อหาถูกตอ้งและมีคุณค่าทางวชิาการ      
3 การใช้ภาษา 
 3.1 ใชภ้าษาถูกตอ้งชดัเจน      
 3.2 ใชภ้าษาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน      
 3.3 ใชศ้พัทเ์ฉพาะเหมาะสมกบัผูเ้รียน      
4 เทคนิคการผลติ 
 4.1 ภาพ      

 - ตวัอกัษร (แบบขนาดสี)       
 - ขนาดของภาพ      
 - รายละเอียดภาพ      
 - เทคนิคพิเศษ      
 - การจดัองคป์ระกอบศิลป์      
 - การลาํดบัภาพ      
 - การสื�อความหมาย      
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ที� รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
 4.2 เสียง 
 - เสียงบรรยาย (นํ+าเสียงการออกเสียงอกัขระและจงัหวะการ

อ่าน)  
     

 - เสียงดนตรี(ความชดัเจนระดบัความดงั)       
 - เสียงประกอบ (ตรงสัมพนัธ์เหมาะสมกบัภาพและการ

บรรยาย)  
     

 

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................... 
 

    ลงชื�อ……………………………………..ผูเ้ชี�ยวชาญ 
    (................................................................) 
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แบบประเมินคุณภาพด้านเนื�อหา วดีิทัศน์ เรื�อง บายศรีปากชาม   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  สําหรับนักเรียนชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

ส่วนที� 1 

คําชี�แจงโปรดทาํเครื�องหมาย�ลงในช่องประเมินความคิดเห็นของท่าน 

ที� รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1 คุณภาพด้านเนื�อหา 
 1.1 เนื+อหามีความสอดคลอ้งกบัผลการเรียนรู้ที�คาดหวงั       
 1.2 ความถูกตอ้งของเนื+อหานาํเสนอ       
 1.3 ความเหมาะสมของเนื+อหากบัระดบัผูเ้รียน       
2 คุณภาพภาษาที�ใช้และลาํดับขั�นตอน 
 2.1 ความชดัเจนในการอธิบายเนื+อหา       
 2.2 ความถูกตอ้งของภาษาที�ใช ้      
 2.3 ความถูกตอ้งของภาพขั+นตอน       
3 คุณภาพด้านการประเมินผล 
 3.1 ความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกบัผลการเรียนรู้                  

ที�คาดหวงั  
     

 3.2 ความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะกบัเนื+อหา       
 3.3 ความสอดคลอ้งของแบบวดัทกัษะระหวา่งเรียนกบัผลการ

เรียนรู้ที�คาดหวงั  
     

 

ข้อเสนอแนะและความคิดเห็น 

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

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

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

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

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

    ลงชื�อ……………………………………..ผูเ้ชี�ยวชาญ 
    (................................................................) 
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ภาคผนวก ง 
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ7 ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ Eทางการเรยีน 
คาํชี�แจง  ใหท้ําเครื4องหมายกากบาท (x) หน้าขอ้คาํตอบที4ถูกตอ้งที4สุดเพยีงขอ้เดยีว 

 
1. พธิกีารในขอ้ใดต่อไปนี�ที4ใชบ้ายศรอีสีาน 
ในการประกอบพธิกีรรม 

ก. งานศพ  
ข. งานวนัเกดิ  
ค. งานขึ�นบา้นใหม่  
ง. งานพธิมีงคลสมรส  

2.  บายศร ีสนันิษฐานกนัว่าไดร้บัอทิธพิล 
มาจากลทัธใิด   

ก.  ลทัธชิวา  
ข.  ลทัธพิราหมณ์ 
ค.  ลทัธอินิเดยี  
ง.  ลทัธมิอญ 

3. การทาํพธิเีรยีกขวญั เรยีกว่าอะไร  
ก. บายศร ี 
ข.บายศรสีู่ขวญั  
ค.พาขวญั  
ง. พราหมณ์เรยีกขวญั  

4.การทาํพานบายศรนิียมทํากี4ชั �น  
ก. 3 ชั �น   ข. 5 ชั �น  
ค. 6 ชั �น   ง. 7 ชั �น 

5.  คาํวา  “บาย”  เป็นคาํเขมร 
มคีวามหมายตรงกบัขอ้ใด 

ก.  ขา้วสุก  ข.  ขา้วเจา้ 
ค.  ขา้วดบิ  ง.  ขา้วเหนียว 

6.  คาํวา  “สริ”ิ  ในภาษาบาล 
มคีวามหมายว่าอย่างไร   

ก.  แปลว่า อมเอม  
ข.  แปลว่า ขา้วสุก 
ค.  แปลว่า ศริมิงคล 
ง.  แปลว่า มิ4งขวญั 
 

7.  บายศรแีบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ  
คอืขอ้ใด 

ก.  บายศรปีากชาม  บายศรขีองราษฎร 
ข.  บายศรขีองราษฎร  บายศรหีางหงส ์
ค.  บายศรขีองราษฎร  บายศรขีองหลวง 
ง.  บายศรขีองหลวง   

 บายศรตีองรองทองขาว 
8.  กรวยที4ใชใ้ส่ตรงกลางในบายศร ี 
นิยมใชอ้ะไรใส่ลงไปในกรวย  

ก.แกว้  
ข.ขา้วสาร  
ค.ขา้วเปลอืก  
ง.ขา้วสุกปากหมอ้ 

9. ขอ้ใดกล่าวถูกตอ้งเกี4ยวกบับายศร ี 
ก. โภชนาการอนัเป็นมิ4งมงคล 
ข. ความหมายของชาวอสีานแปลว่า  

ขา้วขวญั  
ค. ภาชนะบรรจอุาหารที4เป็นมงคลเพื4อใช้

ในพธิกีรรมที4เป็นมงคล  
ง. ถูกทุกขอ้  

10. ขอ้ใดไมใ่ช่ความสําคญัของบายศร.ี  
ก. ทาํใหผู้ป้ระดษิฐ ์มสีมาธ ิมจีติใจที4ด ี 
ข. เป็นเครื4องประดบัตกแต่งตามสถานที4ต่าง 

ๆ ที4จะขาดไมไ่ด ้
ค. เป็นเครื4องประกอบพธิกีรรมต่าง ๆ  

ทั �งทางประเพณแีละวฒันธรรม 
ง. ผูป้ระดษิฐแ์ละถ่ายทอดดว้ยวธิกีาร

ต่างๆ ช่วยสบืสานอนุรกัษ์
ศลิปวฒันธรรมแขนงนี�ใหค้งอยู ่ 

 
 



80 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 

ค่าความเชื%อมั %นของแบบทดสอบ  และค่าความสอดคล้อง 
ระหว่างข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ที%คาดหวงั ( IOC ) 
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ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) และค่าความเชื%อมั %นของแบบทดสอบ 

 

ตาราง 5 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r) และค่าความเชื4อมั 4น 

 

ข้อที% ค่าความยากง่าย (p) ค่าอาํนาจจาํแนก (r) หมายเหตุ 
1 0.43 0.23 เลอืก 
2 0.87 -0.07  
3 0.43 0.37 เลอืก 
4 0.83 -0.03  
5 0.47 0.27 เลอืก 
6 0.10 0.10  
7 0.47 0.07  
8 0.53 0.33 เลอืก 
9 0.63 0.17  
10 0.80 0.00  
11 0.10 0.10  
12 0.47 0.27 เลอืก 
13 0.53 0.40 เลอืก 
14 0.63 0.23  
15 0.53 0.20  
16 0.57 0.17  
17 0.80 0.00  
18 0.47 0.07  
19 0.67 0.13  
20 0.53 -0.07  
21 0.53 -0.07  
22 0.57 0.17  
23 0.50 0.23 เลอืก 
24 0.53 -0.07  
25 0.53 0.20  
26 0.57 0.17  
27 0.67 0.27 เลอืก 
28 0.63 0.30 เลอืก 
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ตาราง 5 (ต่อ) 

ขอ้ที4 ค่าความยากง่าย (p) ค่าอํานาจจาํแนก (r)  
29 0.67 0.13  
30 0.63 0.23  

 
 

ค่าความเชื4อมั 4น   0.80 
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ค่าความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกบัผลการเรียนรู้ที%คาดหวงั ( IOC ) 
ตาราง 6  แสดงค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัผลการเรยีนรูท้ี4คาดหวงั ( IOC )  ชุดที4 1 แบบ

ประเมนิทกัษะโดยใช้เกณฑ์ให้คะแนนแบบรูบริคสกอร์ปฏิบตัิระหว่างเรียน เป็นกิจกรรมที4
กําหนดใหน้กัเรยีนปฏบิตัริะหว่างเรยีน 

 

ข้อสอบ 
ข้อที% 

ผลการประเมิน 
∑∑∑∑R IOC 

หมาย
เหตุ 

ผูเ้ชี%ยวชาญ
คนที% 1 

ผูเ้ชี%ยวชาญ
คนที% 2 

ผูเ้ชี%ยวชาญ
คนที% 3 

1 +1 +1 +1 +3 1 เลอืก 
2 0 +1 0 +1 0.33  
3 +1 +1 +1 +3 1 เลอืก 

4 +1 +1 +1 +3 1 เลอืก 
5 0 +1 0 +1 0.33  
6 +1 0 0 +1 0.33  
7 +1 +1 +1 +3 1 เลอืก 

8 +1 +1 +1 +3 1 เลอืก 

9 0 0 +1 +1 0.33  
10 0 +1 0 +1 0.33  
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ตาราง 7  แสดงค่าความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัผลการเรยีนรูท้ี4คาดหวงั ( IOC )  ชุดที4 2 แบบ
ประเมนิทกัษะปฏบิตัโิดยใชเ้กณฑใ์หค้ะแนนแบบรบูรคิสกอรซ์ึ4งเป็นงานที4ใหน้กัเรยีนปฏบิตัหิลงั
เรยีน 

 

ข้อสอบ 
ข้อที% 

ผลการประเมิน 
∑∑∑∑R IOC 

หมาย
เหตุ 

ผูเ้ชี%ยวชาญ
คนที% 1 

ผูเ้ชี%ยวชาญ
คนที% 2 

ผูเ้ชี%ยวชาญ
คนที% 3 

1 +1 0 0 +1 0.33  
2 0 0 +1 +1 0.33  
3 +1 0 +1 +2 0.67 เลอืก 
4 0 +1 0 +1 0.33  
5 0 +1 0 +1 0.33  
6 +1 +1 +1 +3 1 เลอืก 

7 +1 +1 +1 +3 1 เลอืก 

8 0 +1 0 +1 0.33  
9 +1 0 +1 +2 0.67 เลอืก 
10 0 +1 0 +1 0.33  
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ภาคผนวก    ฉ 

แบบวดัทกัษะปฏิบัติ  เกณฑ์การให้คะแนน 
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แบบวดัทกัษะปฏิบติัระหว่างการเรียน 
เรื%อง บายศรีปากชาม 

 
ชื4อ........................................... สกุล.............................. เลขที4.................. ชั �น .................. 

 

ชื4อ 
คะแนน 

รวม 
3 2 1 0 

ตวับายศรี      

แมงดา      

กรวยขา้ว      

วสัดุ อุปกรณ์      

การประกอบ      
รวม      

ลงชื4อ ............................................  
     (............................................)  

            ผูป้ระเมนิ 
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หลกัเกณฑที์%ใช้วดัทกัษะปฏิบติัระหว่างเรียน 
 

ขั �นตอน 
เกณฑท์ี4ใช ้ 

3 2 1 
ตวับายศร ี -ถูกตอ้งตามแบบ  

-ชิ�นงานสมบรูณ์  
-งานประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบเป็น
สว่นใหญ่  
-ชิ�นงานค่อนขา้งสมบรูณ์  
-งานค่อนขา้งประณีต 
เรยีบรอ้ยสวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบบาง  
-ชิ�นงานเกอืบสมบรูณ์  
-งานไม่ค่อยมคีวาม
ประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

แมงดา -ถูกตอ้งตามแบบ  
-ชิ�นงานสมบรูณ์  
-งานประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบเป็น
สว่นใหญ่  
-ชิ�นงานค่อนขา้งสมบรูณ์  
-งานค่อนขา้งประณีต 
เรยีบรอ้ยสวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบบาง  
-ชิ�นงานเกอืบสมบรูณ์  
-งานไม่ค่อยมคีวาม
ประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

กรวยขา้ว -ถูกตอ้งตามแบบ  
-ชิ�นงานสมบรูณ์  
-งานประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบเป็น
สว่นใหญ่  
-ชิ�นงานค่อนขา้งสมบรูณ์  
-งานค่อนขา้งประณีต 
เรยีบรอ้ยสวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบบาง  
-ชิ�นงานเกอืบสมบรูณ์  
-งานไม่ค่อยมคีวาม
ประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

วสัดุ อุปกรณ์ -เตรยีม วสัดุ อุปกรณ์  
มาครบทุกชิ�น 

-เตรยีม วสัดุ อุปกรณ์  
มามากกว่า 4 ชิ�น 

เตรยีม วสัดุ อุปกรณ์  
มาน้อยกว่า 4 ชิ�น 

การประกอบ -ถูกตอ้งตามแบบ  
-ชิ�นงานสมบรูณ์  
-งานประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบเป็น
สว่นใหญ่  
-ชิ�นงานค่อนขา้งสมบรูณ์  
-งานค่อนขา้งประณีต 
เรยีบรอ้ยสวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบบาง  
-ชิ�นงานเกอืบสมบรูณ์  
-งานไม่ค่อยมคีวาม
ประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  
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แบบวดัทกัษะปฏิบติัหลงัการเรียน 
เรื%อง บายศรีปากชาม 

 
ชื4อ........................................... สกุล.............................. เลขที4.................. ชั �น .................. 

 

ชื4อ 
คะแนน 

รวม 
3 2 1 0 

การจดัเก็บวสัดุ ปกรณ์      

ความสวยงาม      

ความสะอาด      

ความสมบูรณ์ของชิ+นงาน      
รวม      

ลงชื4อ ............................................  
     (............................................)  

            ผูป้ระเมนิ 
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หลกัเกณฑที์%ใช้วดัทกัษะปฏิบติัหลงัเรียน 
 

ขั �นตอน 
เกณฑท์ี4ใช ้ 

3 2 1 
การจดัเกบ็วสัดุ อุปกรณ์ -มคีวามสะอาด  

-มคีวามเป็นระเบยีบ 
เรยีบรอ้ย  

-ค่อนขา้งสะอาด  
-ค่อนขา้งเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย  

-ไม่ค่อยสะอาดนกั  
-ไม่ค่อยเป็นระเบยีบ 
เรยีบรอ้ยนกั  

ความสวยงาม -ถูกตอ้งตามแบบ  
-ชิ�นงานสมบรูณ์  
-งานประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบเป็น
สว่นใหญ่  
-ชิ�นงานค่อนขา้งสมบรูณ์  
-งานค่อนขา้งประณีต 
เรยีบรอ้ยสวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบบาง  
-ชิ�นงานเกอืบสมบรูณ์  
-งานไม่ค่อยมคีวาม
ประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

ความสะอาด -ไม่มดีา้ยยื4นออกมา  
-ชิ�นงานไม่เลอะเทอะ  

-มดีา้ยยื4นออกมาเลก็น้อย  
-ชิ�นงานเลอะเทอะบาง
เลก็น้อย  

-มดีา้ยยื4นออกมา  
-ชิ�นงานเลอะเทอะ  

ความสมบรูณ์ของชิ�นงาน -ถูกตอ้งตามแบบ  
-ชิ�นงานสมบรูณ์  
-งานประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบเป็น
สว่นใหญ่  
-ชิ�นงานค่อนขา้งสมบรูณ์  
-งานค่อนขา้งประณีต 
เรยีบรอ้ยสวยงาม  

-ถูกตอ้งตามแบบบาง  
-ชิ�นงานเกอืบสมบรูณ์  
-งานไม่ค่อยมคีวาม
ประณีต เรยีบรอ้ย
สวยงาม  
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ประวติัย่อผู้ทาํสารนิพนธ ์
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ประวติัย่อผูท้าํสารนิพนธ ์
 

ชื4อ-ชื4อสกุล   นางสาวสกาวรตัน์  ศรบุีดดา 
วนัเดอืนปีเกดิ   23 สงิหาคม 2529 
สถานที4เกดิ   จงัหวดัขอนแก่น 
สถานที4อยู่ปจัจบุนั  810/10  ม.3  ค.ในเมอืง  อ.บา้นไผ่  จ.ขอนแก่น  40110 
ประวตักิารศกึษา 

พ.ศ.2548  จบการศกึษาชั �นมธัยมศกึษาปีที4 6 
  โรงเรยีนขอนแก่นวทิยายน 
พ.ศ.2551  จบการศกึษาปรญิญาตร ี  
  คณะศกึษาศาสตร ์ สาขา เทคโนโลยแีละสื4อสารการศกึษา   

   มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
พ.ศ.2557  จบการศกึษาปรญิญาโท 
  คณะศกึษาศาสตร ์ สาขาวชิา เทคโนโลยกีารศกึษา    

   จากมหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
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