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 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อผลิตและประเมินคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส  

การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี โดยแบงออกเปน 6 หนวย ดังนี้ หนวยที่ 1 ประวัติความเปนมาของ      

โองมังกร  หนวยที่ 2 เครื่องมือวัสดุอุปกรณ และการเตรียมเนื้อดินปน หนวยที่ 3 การขึ้นรูปโองมังกร 

หนวยที่ 3 การตีตบแตง หนวยที่ 5  การเคลือบ  และหนวยที่ 6 การเผา  โดยประเมินคุณภาพสื่อ

อิเล็กทรอนิกส  3 ดานคือดานเนื้อหาสาระ ดานการดําเนินเรื่อง ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส สามารถนําไป

เผยแพรและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูที่สนใจศึกษาเรื่องการปนโอง พื้นเมืองจังหวัดราชบุรี สถิติที่

ใชทบสอบสมมุติฐานคือคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงแบนมาตรฐาน และT-Test 

 ผลการวิจัยพบวา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี ใชโปรแกรม

แคมตาเชียโดยมีภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ตัวอักษร เสียงบรรยาย และเพลงประกอบ และผูวิจัยได

ทําการศึกษาวิชาการปนโองพื้นเมือง สาขาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  

โดยการเรียบเรียงเนื้อหาและสงใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเหมาะสมกอนนําไปผลิตเปนสื่ออิเล็กทรอนิกส

การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี  การประเมินคุณภาพ ดานเนื้อหาสาระ มีคาเฉลี่ย 4.23 อยูในระดับ

ดี ดานการดําเนินเรื่อง มีคาเฉลี่ย 4.28 อยูในระดับดี และดานสื่ออิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ย 4.21 อยูใน

ระดับดี โดยผลการประเมินทั้ง 3 ดาน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.24 อยูในระดับดี สอดคลองกับสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว 
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 The purposes of this thesis were to produce and quality evaluation of Electronic 

Media on Ratchaburi Province Native Jar Molding. The content is divided into 6 units. First, 

history and origin of water jar. Second, tools equipments and preparation of material. Third, 

jar molding. Fourth, shaping. Fifth, coating. And sixth baking. Quality evaluation of the 

electronic have 3 parts are content, continuity and electronic media. The electronic media 

can be distributed and publicized for optimal benefits for an interested person.   Statistic for 

hypothesis testing are average, standard deviation and T-test 

 Production of Electronic Media on Ratchaburi Province Native Jar Molding use 

Camtasia program by animated, images, text, narration sound and music.   For contents 

used in this research, researcher study the water jar molding from the local water jar 

molding department, Faculty of Fine Arts, Ratchaburi Technical College. Later, the contents 

are organized and sent to experts for inspection before creating the electronic media. 

According to the research, it is found that the quality of electronic media developed in 

various aspects are rated as followed; 4.23 for its content or good level, 4.28 for its 

continuity or good level, and 4.21 for its presentation or good level. In summary, the overall 

evaluation for three aspects is rated 4.24 in average or good level.  

The electronic media according to hypothesis is set.    

 

 

 

 

 

 

 

 



ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธสําเร็จลงไดดวยความกรุณาใหคําปรึกษา แนะนํา และแกไขขอบกพรองตางๆ

จาก อาจารย ดร.อัมพร กุญชรรัตน ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และอาจารย ดร.อุปวิทย 

สุวคันธกุล กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ และคณะกรรมการแตงตั้งเพิ่มเติม อาจารยไพรัช วงศยุทธไกร 

อาจารย ดร.โอภาส สุขหวาน ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

 ขอกราบขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญดานสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อาจารย ดร.รัฐพล ประดับ

เวทย และอาจารย ดร.กุศล อิศดุลย อาจารยประจําภาควิชา เทคโนโลยีทางการศึกษา คณะ

ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา อาจารย กฤษฎา ยคชรัฐ 

อาจารยชํานาญการ สาขาวิชา เคร่ืองเคลือบดินเผา วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี และคุณณรงค แกวอราม 

ผูจัดการโรงงานรัตนโกสินทร สาขา 2 

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารย หลักสูตรอุตสาหกรรมศึกษาทุกทาน ตลอดจนรุนพี่ เพื่อนๆ 

และรุนนอง ที่เปนผูใหคําแนะนําและแรงจูงใจ สนับสนุนใหผูวิจัยไดมีกําลังใจในการทํางานการวิจัย ได

สําเร็จเปนอยางดีตลอดมา 

 ขอกราบขอบพระคุณ นาย ทรง กองเหม็ง (บิดา) นางประเสริฐ กองเหม็ง (มารดา) นายวิศิษฐ      

กองเหม็ง (พี่ชาย) ครอบครัวของขาพเจาที่ใหกําลังใจในการศึกษา การทํางานและกําลังทรัพยในการ

เรียน และการทําปริญญานิพนธ รวมทั้ง คุณโสฬส จุยศิริ และครอบครัว ที่ใหความชวยเหลือและให

กําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ในหลายๆ เร่ือง รวมทั้งเปนผูใหคําปรึกษาไดในทุกเรื่อง และคุณวาสนา 

วงษาไชย ที่ใหความชวยเหลือการบรรยายเสียงและใหกําลังใจตลอดมา 

 คุณคา และความดีงามของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอบูชาแด พระคุณของบิดา มารดา 

บูรพาจารย ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ใหแกผูวิจัยและขอบมอบแดบุคคลผูอยู เบื้องหลัง

ความสําเร็จของปริญญานิพนธฉบับนี้และสิ่งดีๆ เหลานี้ จะอยูในความทรงจําของผูวิจัยตลอดไป        

ขอกราบขอบพระคุณทุกทาน มา ณ โอกาสนี้ 
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บทที่ 1 
บทนํา 
 

ภูมิหลัง 
 การพัฒนาทางดานวัตถุ ควบคูไปกับการพัฒนาทางจิตใจ กอใหเกิดการอนุรักษทรัพยากร 

ธรรมชาติได   ในระหวางการใหความสําคัญวิทยาการสมัยใหมกับภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นนั้น  

ภูมิปญญาไทยมีความสําคัญอยางยิ่งกับคนไทยจําเปนจะตองมีการรวบรวม  วิจัย  พัฒนา  เผยแพร  

และถายทอดจากคนอีกรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหนึ่ง  ดังเชนที่บรรพบุรุษของเราไดทํามานานหลายชั่วอายุ

คนเพื่อมิใหหายไปจากวิถีของคนไทยกระบวนการที่จะทําใหภูมิปญญาไทยฟนกลับมาอีกครั้งก็คือ  

กระบวนการศึกษา การศึกษาเปนกระบวนการที่สําคัญในการพัฒนาคน ใหมีคุณภาพและเปนรากฐาน

ของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเมื่อเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนแปลงไป การศึกษาจึงจําเปนตอง

ทบทวนบทบาท กําหนดทิศทางและกิจกรรมที่จะดําเนินการเพื่อเตรียมพัฒนาประชากรของประเทศ ให

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยใหเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคเหมาะตามกาลและบริบท

ของสังคมไทย ที่กลาวถึงความจําเปนในการพัฒนาคนและคุณภาพของชีวิตคนโดยเห็นวาคนเปนทั้ง

เหตุปจจัยและผลลัพธที่สําคัญที่สุดประการหนึ่งในการสรางสรรคความกาวหนาแกไขปญหาตางๆใน

สังคม เนื่องจากการศึกษาเปนกระบวนการที่จะชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆ ตลอดชวงชีวิต  

(กฤษฎา  ยคชรัฐ. 2546: 1)  

 ส่ือจึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนในวิชานี้ใหมีความ

ทันสมัยมีส่ือการสอนที่หลากหลาย  สําหรับผูเรียนที่มีความแตกตางกันใหไดความรูทางทฤษฎีและ

ปฏิบัติที่ถูกตองเหมาะสม ส่ือการสอนนับวาเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอนนับแตใน

อดีตจนถึงปจจุบัน  เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการสื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปได

อยางมีประสิทธิภาพทําใหผูเรียนมีความเขาใจความหมายของเนื้อหาบทเรียนไดตรงกับผูที่สอน

ตองการ  ไมวาสื่อนั้นจะเปนสื่อในรูปแบบใดก็ตาม ลวนแตเปนทรัพยากรที่สามารถอํานวยความ

สะดวกในการเรียนรูไดทั้งสิ้น ในเรื่องสื่อผูสอนนั้นจําเปนจะตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติ

ของสื่อแตละชนิดเพื่อเลือกสื่อใหตรงกับวัตถุประสงคการสอนและสามารถจัดประสบการณการเรียนรู

ใหแกผูเรียน  โดยตองมีการวางแผนอยางเปนระบบในการใชส่ือดวย ทั้งนี้เพื่อใหกระบวนการเรียนการ

สอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานันท มลิทอง. 2540: 276) ส่ือวิธีสอนใดที่ใหมและทันสมัย

แมแตอยางเดียวทําใหคาดหมายไดวา ในอนาคตก็คงไมมีอะไรแตกตางกันนัก  ส่ือในลักษณะอุปกรณ 

(Hardware) และวัสดุ (Software) จะทําเปนหนาที่เปนเพียงชองทางผานความรู เพื่อชวยใหการสื่อ

ความหมาย มีประสิทธิภาพรวดเร็วและชัดเจนยิ่งขึ้นความชัดเจนดังกลาวจะตรงกับจุดประสงคมาก
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นอยเพียงใดขึ้นอยูกับการออกแบบสาร สําหรับส่ือในลักษณะวิธีการเปนการนําวิธีการที่หลากหลายบน

หลักการและทฤษฎีตางๆ มาประยุกตใหเปนรูปแบบที่พึงพอใจ  เพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสื่อ   

คือ ทรัพยากรการเรียนรูทางกายภาพที่ทําหนาที่เสริมส่ือ Technic ถึงแมวาสื่อ Technic จะเกี่ยวของ

กับกิจกรรมทางดานพฤติกรรมโดยตรง ซึ่งแตกตางกับส่ือทางดานกายภาพอยางสิ้นเชิงก็ตาม แตก็ตอง

อาศัยซึ่งกันและกันใกลชิดและตลอดไป (อํานวย  เดชชัยศรี. 2544) การสรางสื่ออิเล็กทรอนิกสใชการ

เรียนการสอนและเทคโนโลยีจะสามารถทําใหผูเรียนรับรูไดรวดเร็วขึ้นเปนการพัฒนาคุณภาพการเรียน

การสอนเพื่อสงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น โดยมีส่ืออิเล็กทรอนิกส สามารถนําเสนอ

รูปแบบการเรียนในลักษณะตางๆทั้งขอความ  รูปภาพ  ภาพยนตร ภาพเคลื่อนไหว เสียง ชวยเพิ่มแรงจูงใจ

ในการเรียนรูใหผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถเชื่อมตอคิดจากเนื้อหาไดโดยงาย (ธรรชนวล เกิดอินทร. 

2549: 2) 

 ผูวิจัยไดเรงเห็นความสําคัญในการนําเทคโนโลยีส่ือเขามาใชในการเผยแพรประชาสัมพันธ  

อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น วัฒนธรรม ตลอดจนความรู กระบวนการผลิตใหนักเรียน นิสิต นักศึกษา

และสําหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจที่ตองการศึกษาหาความรูเกี่ยวกับการปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี  

และไดนําส่ือนี้ไปใชประโยชนตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
1. เพื่อผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส การปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 
2. เพื่อหาคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสการปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบรีุ 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลการวิจยัครั้งนี้ไดส่ืออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดียเรื่องการปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรีที่มี

คุณภาพสามารถนําไปเผยแพรและกอใหเกิดประโยชนสูงสุดกับผูที่ศกึษาเรื่องการปนโอง 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้หาคุณภาพของการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี

บันทึกลงในแผนวีดีทัศระบบดิจิตอล (DVD) 

 1. เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาวิชาการปนโองพื้นเมืองสาขาเครื่องเคลือบดิน

เผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซึ่งผูวิจัยไดอางอิงเนื้อหาจากหลักสูตรวิชาการปนโอง

พื้นเมือง นําเนื้อหามาใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะหเนื้อหาการปนโอง โดยใหอาจารย กฤษฎา ยคชรัฐ  

อาจารยสอนวิชาการปนโองพื้นเมือง เปนผูตรวจสอบวิเคราะหเนื้อหา และผูวิจัยก็ปรับแกตามที่
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ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส นําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และประธานควบคุม

ปริญญานิพนธ ตรวจสอบความบกพรองตางๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไข และนําไปใหผูเชี่ยวชาญ

ตรวจสอบ จนไมมีขอบกพรอง จากนั้นนําสื่อไปใหผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพ  โดยแบงหนวยดังนี้ 

หนวยที่ 1  ประวัติความเปนมาของโองมังกร  

- ภูมิศาสตรของจังหวัดราชบรีุ 

 -    ววิัฒนาการของภาชนะเก็บกั๊กน้ํา 

- ทรัพยากร 

 หนวยที่ 2  เครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ และการเตรียมเนื้อดินปน 

  -     ดิน 

- กระดาษรองปน 

- ไมตี 

- ฮุยหลุบ 

- ไมตา 

- การเตรียมเนื้อดินปน 

 หนวยที่ 3  การขึ้นรูปโองมังกร  

- สวนขาโองหรือฐานโอง  (ตัวกิ๊ว) 

- สวนลาํตัว   (จอ) 

- สวนปาก   (ตุน)  

หนวยที่ 4   การตีตบแตง 

- ตีตบแตงรูปทรง 

- เขียนลาย 

หนวยที่ 5 การเคลือบ 

- น้ําเคลือบ 

- การเคลือบ 

หนวยที่ 6 การเผา  

- เตามังกร 

- เชื้อเพลิง 

- อุณหภูมิ 
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2.   ตัวแปรที่ศกึษา 

คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา 

ตั้งแตประวัติความเปนมาของโองมังกร  ถึง การเผา โดยแบบประเมินคุณภาพ 

  2.1   ดานเนื้อหาสาระ 

  2.2   ดานการดําเนนิเรื่อง 

  2.2   ดานสื่ออิเล็กทรอนกิส 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 
1. การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง การใชโปรแกรมซอฟแวรโดยผานเครื่องคอมพิวเตอร   

เพื่อเสนอเนื้อหาขอมูลที่เปนตัวอักษร (Text)  ภาพกราฟก (Graphic) ภาพถาย (Picture) ภาพเคลื่อนไหว 

(Animation) และเสียง โดยใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการผลิต 

2. การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี หมายถึง โองมังกร โองมังกรไดกําเนิดมาจากประเทศจีน 

และมีชาวจีนไดนําโองมาจําหนาย ที่จังหวัดราชบุรี และไดนําดินจากทองนากลับไปดวยเพื่อไปทดลอง

วาสามารถปนโองไดหรือไม เมื่อสามารถปนไดเลยกลับมาต้ังโรงงานที่จังหวัดราชบุรี จึงเปนที่วาโอง

มังกรจังหวัดราชบุรีการนําดินมาขึ้นรูปดวยแปนหมุน ปนดวยมือ ในการปนโองหนึ่งใบ จะแบงออกเปน 

3 สวน ไดแก สวยขาโอง สวนลําตัว และสวนปากโอง  

3. ภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง องคความรูชาวบาน หรือทุกสิ่งทุกอยางที่

ชาวบานคิดขึ้นจากสติปญญา และความสามารถของชาวบานเอง เพื่อใชในการแกปญหาหรือดําเนิน

ชีวิตไดอยางเหมาะสมกับกาลสมัย 

4. การเคลือบหมายถึง (Glazed) การใชยาเคลือบมาเทลาดไปรอบๆ โองใหมีความหนาเทากัน  

5. การเผา (Burning) หมายถึง การนําโองที่แหงและเคลือบเสร็จเรียบรอย นํามาเขาเตา และ

เผาในอุณหภูมิสูง   

6. คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสหมายถึง การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดียและนํามา

เปดใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาสื่ออิเล็กทรอนิกสใหตรงตามเนื้อหาที่กําหนด  

6.1 ดานเนื้อหาสาระ หมายถึง ส่ือมีเนื้อหามีครบทั้ง6หนวย หนวยที่ 1 ประวัติความ

เปนมาของโองมังกร หนวยที่ 2 เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ และการเตรียมเนื้อดินปน หนวยที่ 3 การขึ้นรูป

โองมังกร หนวยที่ 4 การตีตบแตง หนวยที่ 5 การเคลือบ และหนวยที่ 6 การเผา  

6.2 ดานการดําเนินเรื่อง หมายถึง เนื้อเร่ืองมีความสอดคลองของแตละเรื่อง และตรง

ตามสตอรี่บอรดที่สรางขึ้นมาและใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแกไขขอบกพรอง จนออกมาเปนเนื้อเร่ือง

ลําดับข้ันตอนของการปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี  
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  6.3 ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส หมายถึง ภาพ เสียง กราฟก ตัวอักษร โดยใชโปรแกรม 

แคมตาเชีย เพราะวา เปนโปรแกรมที่ใชตัดตอส่ือ วีดีโอ ไดดี ใชงาย สามารถเลือกรูปแบบไดหลากหลาย 

จึงเหมาะแกการผลิตอิเล็กทรอนิกสการปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี 

 

กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  ตัวแปรตน      ตัวแปรตาม 
 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
สมมติฐานการวิจัย 

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสการปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี ที่ผูวิจัยผลิตขึ้นมีคุณภาพอยูใน

ระดับ ดี 
 

       คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

       การปนโองพืน้เมือง จงัหวัดราชบุรี 

              -  ดานเนื้อหาสาระ 

              -  ดานการดําเนินเรื่อง 

              -  ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส   

 

 

     การผลิตสือ่อิเล็กทรอนกิส 

การปนโองพื้นเมือง  จังหวัดราชบุรี 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยจะทําการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรีได

ศึกษาหลักการและทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังรายละเอียดตามลําดับดังนี้ 

 1.   การปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 

 2.   หลักสูตรประกาศนยีบตัรวิชาชีพ 

 3.   การผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส 

 4.   การหาคณุภาพ 

 5.   งานวิจัยทีเ่กี่ยวของ 

 

1.  การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี 
 โองมังกรเปนสวนหนึ่งของคําขวัญจังหวัดราชบุรี มีที่มาจากการที่ราชบุรีเปนจังหวัดที่มี

ชื่อเสียงดานการผลิตเครื่องปนดินเผาที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะโองมังกรที่มีประวัติการผลิตที่ยาวนาน 

เปนที่รูจักกันดีทั้งชาวไทยและตางประเทศจนกลายเปนสัญลักษณของจังราชบุรีในปจจุบันโองมังกร

เปนผลิตภัณฑ ที่กลาวไดวาเปนสัญญลักษของจังหวัดราชบุรี มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันทั่วไปวาเปนโองที่

มีคุณภาพดีและมีลวดลายสวยงาม ลวดลายสวนใหญเปนมังกรจึงมีชื่อเรียกกันไปวาโองมังกรราชบุรี 

ในจังกวัดราชบุรีมีการผลิตโองมังกร 42 แหง นับวามากที่สุดในประเทศไทย มีปริมาณการผลิตเพียงพอ

สําหรับจําหนายในประเทศและตางประเทศอีกดวยสาเหตุที่โองมังกรราชบุรีเปนที่ตองการของตลาด

ทั่วไปเพราะดินเหนียวตามทองนาเหมาะอยางยิ่งสําหรับการปนโองและเครื่องปนดินเผาชนิดอื่นๆ 

 
1.1 สภาพภูมศิาสตรของจงัหวัดราชบรุ ี

 จังหวัดราชบุรีตั้งอยูในพื้นที่ภาคตะวันตกของประเทศไทยและอยูในพื้นที่ภาคกลางดานตะวันตก 

ตามการแบงเขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย อยูหางกรุงเทพมหานคร ไปตามถนนสายเพชร

เกษมหรือทางหลวงแผนดิน หมายเลข 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีแมน้ําแมกลองซึ่งเปนแมน้ําสาย

หลักสําคัญไหลผาน มีพื้นที่ประมาณ 5,196.372 ตารางกิโลเมตรหรือ 3.2 ลานไร มีอาณาเขตติดตอกับ

จังหวัดใกลเคียง 
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ภาพประกอบ  2 แผนที่จังหวัดราชบุรี    

 

 ที่มา: สํานกังานพาณิชยจงัหวัดราชบุรี. (2541: 1 – 2). 

 

 

ทิศเหนือ  ติดตอกับอําเภอทามวง  อําเภอทามะกา  อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี 

ทิศใต ติดตอกับอําเภอเขายอย จงัหวัดเพชรบุรี 

ทิศตะวนัออก ติดตอกับอําเภอเมืองสมุทรสงคราม  อําเภออัมพวา  จงัหวัดสมุทรสงคราม 

ทศิตะวนัตก ติดตอกับตําบลยาคู  อําเภอเมตตา  จงัหวดัทะวาย ประเทศสาธารณรัฐสังคมนยิม

เมียนมาร มีแนวชายแดนยาวประมาณ 73 กิโลเมตร 

 
1.2 ลักษณะภูมปิระเทศ 

 ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดราชบุรีมีลักษณะเปนทั้งที่ราบสูง ที่ราบลุม และที่ราบต่ํา มี

เทือกเขาใหญนอยสลับกันไป เชน เทือกเขาตะนาวศรีมีชายแดนติดตอกับประเทศ เพื่อนบาน คือ 

ประเทศสาธารณรัฐสังคมเมียนมารและมีลุมแมน้ําแมกลองไหลผานเหมาะกับการประกอบอาชีพ

เกษตรกรรม เชนเขตอําเภอเมืองราชบุรี อําเภอโพธาราม อําเภอดําเนินสะดวก ฯลฯ 
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ภาพประกอบ 3 ลักษณะภูมปิระเทศของจงัหวัดราชบุรี 

 

 ที่มา: สํานกัพมิพสารคด.ี  (2544). ราชบุรี. หนา 32. 

 
1.3 ลักษณะภูมิอากาศ 

 เนื่องจากจังหวัดราชบุรี ตั้งอยูในเขตทําเลที่ไดรับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต แตมี

เทือกเขาตะนาวศรี จึงทําใหไดรับมรสุมไมเต็มที่ ปริมาณน้ําฝนจะไมมาก โดยเฉลี่ย 1,000 -1,250 

มิลลิเมตรตอป อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 27 องศาเซลเซียส ซึ่งฤดูฝนจะเริ่มต้ังแตพฤษภาคม - ตุลาคม 

สวนฤดูหนาวจะเริ่มต้ังแตเดือนพฤศจิกายน - เดือนมกราคม และฤดูรอน จะเริ่มต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 

– เมษายน (ศรีศักร วัลลิโภดม. 2536: 26 – 27) 

 
1.4 แหลงน้าํธรรมชาติที่สาํคัญ 

 แมน้ําแมกลอง ซึ่งมีตนกําเนิดมาจากลําธารแควนอย แควใหญไหลมาบรรจบที่ตําบลปาก

แพรก อําเภอเมืองกาญจนบุรีและไหลผานเขาสูจังหวัดราชบุรีในทองที่อําเภอบานโปง อําเภอโพธาราม 

อําเภอเมือง อําเภอวัดเพลง และอําเภอดําเนินสะดวก  แลวไหลเขาเขตอําเภออัมพวา จังหวัด

สมุทรสงครามไปออกอาวไทย ซึ่งมีความยาวตลอดสายประมาณ 130 กิโลเมตร ชวงที่ผานจังหวัด

ราชบุรียาวประมาณ 45 กิโลเมตร (ชัยนัน บุษยรัตน. 2534: 26) จะมีระดับน้ําสูงสุดในชวงเดือน

พฤศจิกายน-กันยายน และบริเวณที่เปนที่ราบลุม ดินมีความอุดมสมบูรณเหมาะแกการกสิกรรม 

ประชาชนในจังหวัดราชบุรีไดรับประโยชนจากแมน้ําแมกลองทั้งการบริโภคใชสอย การกสิกรรม การ

คมนาคมและการประมงน้ําจืด  

(สํานักงานอุตสาหกรรมจงัหวัดราชบุรี.  2540: 5)  
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ภาพประกอบ 4 สภาพภูมทิศันของแมน้าํแมกลองชวงทีไ่หลผานตวัเมอืงราชบุรี 

 

 ที่มา: สํานกัพมิพสารคด.ี  (2544). ราชบุรี. 
 

1.5 ภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดราชบุร ี
 ความหมายของภูมิปญญาทองถิ่นหรือภูมิปญญาชาวบานภูมิปญญา (Wisdom) หรือภูมิ

ปญญาชาวบาน (Popular Wisdom) หรือภูมิปญญาทองถิ่น (Local Wisdom) หมายถึง ความรอบรู

ของชาวบานที่เรียนรู และมีประสบการณสืบตอกับมาทั้งทางตรงและทางออมคือ ประสบการณดวย

ตนเองหรือทางออม ซึ่งเรียนรูจากผูใหญหรือส่ังสมสืบตอกันมา ซึ่งสอดคลองกับเอกวิทย ณ ถลาง 

(2531: 6) ไดกลาววา ภูมิปญญาทองถิ่นเปนเรื่องที่มีขอบเขตกวางขวางลึกซึ้งเปนเรื่องของ คตินิยม 

ความรู ความชํานาญ การรูเทาทันธรรมชาติของสิ่งรอบตัว และเลือกเฟนความคิดวิธีการมาใชใน

ชีวิตประจําวันอยางเหมาะสมเปนเรื่องของการสั่งสมประสบการณมานานหลายชั่วอายุคน 

 ประเวศ วะสี (2536: 21 – 22) ไดกลาววา ภูมิปญญาทองถิน่นั้นสะสมมาจากประสบการณ

ชีวิต สังคมและในสภาพแวดลอมที่แตกตางกนัและสบืทอดกันมาเปนวัฒนธรรมโดยมีลักษณะสําคัญ 

คือ 

 1. มีวฒันธรรมเปนฐานไมใชวิทยาศาสตร 

 2. มีการบูรณาการสงู 

 3. มีความเชื่อมโยงไปสูนามธรรมที่ลึกซึง้สงูสง 

 4. เนนความสาํคัญของจริยธรรมมากกวาวัตถุธรรม 
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 จากความหมายของนักการศึกษาดังกลาวจะพบวา ภูมิปญญาทองถิ่น หมายถึง องคความรู
ของชาวบานหรือทุกสิ่งทุกอยางที่ชาวบานคิดขึ้นจากสติปญญาและความสามารถของชาวบานเอง 
เพื่อใชแกปญหาหรือดําเนินชีวิตไดอยางเหมาะสมกับกาลสมัย โดยมีกระบวนการสั่งสมสืบทอดและ
กลั่นกรองกันมาเปนระยะเวลานาน 
การแบงกลุมภูมิปญญาทองถิ่น 
 ภูมิปญญาทองถิน่ในปจจุบนั อังกลู สมคะเนย (2535: 45) ไดจําแนกสภาพของภูมิปญญา
ทองถิน่ออกเปน 4 กลุมดังนี ้
 กลุมที ่1 เปนเรื่องที่เกีย่วกับคติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการพืน้ฐานขององคแหงความรู
ที่เกิดจากการสั่งสมถายทอดกันมา 
 กลุมที ่2 เปนเรื่องของศิลปะ วฒันธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณ ี
 กลุมที่ 3 เปนเรื่องของการประกอบอาชีพแตละทองถิ่น ที่ไดรับการพัฒนาใหเหมาะสมกับ
กาลสมัย 
 กลุมที่ 4 เปนเร่ืองของแนวคิด หลักปฏิบัติ และเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชาวบานนํามาใชใน
ชุมชน ซึ่งเปนอิทธิพลของความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 ภูมิปญญาทองถิ่นทั้ง 4 กลุมนี้ จะปรากฏใหเห็นไดในเรื่องของการประกอบอาชีพ ศิลปะ 
วัฒนธรรมและประเพณีตางๆ และทางดานการอบรมสั่งสอนถายทอดใหชนรุนหลังๆที่ยังปรากฏอยูจน
ทุกวันนี้ 
 กลุมคติความคิดและความเชื่อที่เปนพื้นฐานขององคความรู คติ ความคิด และความเชื่อที่
เปนพื้นฐานขององคความรูที่ปรากฏใหเห็นไดแก การประกอบพิธีกรรมตางๆ ของแตละทองถิ่น บอเกิด
แหงความเชื่อตางๆ สืบเนื่องมาจากความเปนอยูของชุมชนในอดีต ดํารงชีวิตดวยการปลูกผักไวกินเอง 
เลี้ยงสัตวไวกินและใชงาน ผสมผสานกับการหาผลผลิตตางๆ ที่มีอยูในธรรมชาติมาใชประโยชนเพื่อ
การยังชีพ ความรูสึกผูกพันกับธรรมชาติ จึงมีมากกวาชีวิตความเปนอยูในปจจุบันประกอบกับลัทธิทาง
ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ พราหมณ เขามามีสวนเกี่ยวของดวย จึงกอใหเกิดความเชื่อแบบผี พราหมณ 
พุทธขึ้นมา ซึ่งสวนผสมของความเชื่อเหลานี้ จะมีสวนไหนมากกวากันขึ้นอยูกับพื้นฐานและพัฒนาการ
ของชุมชนแตละแหงและแตละบุคคล 
 ความเชื่อแบบดั้งเดิมนั้นเกิดขึ้น สืบทอด และมีพัฒนาการมานานอันเปนผลจากการพึ่งพา
ธรรมชาติและการอยูรวมกันเปนชุมชน ซึ่ง สุรเชษฐ เวชชพิทักษ (2533: 14) ไดสรุปไวดังนี้ 
 1. ระบบการผลิตหรือระบบการทาํมาหากนิ 
 2. ระบบการอยูรวมสัมพันธกัน อันประกอบดวยครอบครัว เครือญาติ ชุมชนและความสัมพันธ
ระหวางชุมชน 
 3. ระบบความเชื่อ อันประกอบดวยศาสนา คุณคา และพิธีกรรม 
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 คิดความคิดความเชื่อเหลานี้ เปนการใหคุณคาแกธรรมชาติและการใหความเคารพแกบรรพ

บุรุษในส่ิงที่บรรพชนไดถายทอดไวให ดังจะพบไดในชุมชนชนบทของจังหวัดราชบุรี เชน ชุมชนวัด

ขนอน เมื่อวัว ควาย ที่เลี้ยงไวเพื่อการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรมตายลง จะแลหนังเอามาถวายวัด

เพื่อใชข้ึนกลองสวนเนื้อจะนําไปฝงดิน ซึ่งมีความเชื่อในเรื่องการเกิดในภพหนา หรือพิธีกรรมอัน

สอดคลองกับความเปนอยูของชนชนบท จะมีความเชื่อในเรื่องถือผี เชน ชาวไทย-ยวนราชบุรี ถึงผีปูยา

หรือผีบรรพบุรุษ คนที่เปนเครือญาติในสายตระกูลตองไปรวมงานที่บานตนผี ความเชื่อของคนคุม

เตาเผาโองมังกรมีความเชื่อในงานเตา เชน หามนําสัตวส่ีเทาไปยาง หามปนวัวปนควายเผา หามเอา

เทายันฟนยันเตา อีกทั้งที่หัวเตาก็ตองเซนไหวเปนประจําทุกป ความเชื่อของชางแกะสลักหนังใหญเมื่อ

ดําเนินการแลวเสร็จตองนําเครื่องมือและอุปกรณตางๆ นําไปทิ้งน้ําใหหมด ซึ่งความเชื่อเหลานี้จะทําให

เกิดความเปนศิริมงคลทุกคนตองยึดถืออยางเครงครัด (สํานักพิมพสารคดี. 2544: 218)  

 กลุมศิลปะ วฒันธรรมและขนบธรรมเนยีมประเพณี ศลิปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนยีมประเพณี 

เปนมรดกสืบทอดที่บงบอกเอกลักษณของความเปนชนชาติและเปนตวับงชี้ตอการแสดงออกถึงภมูิ

ปญญาของชมุชนตอการดําเนนิชีวิต ซึ่งมีผูใหความหมายของคาํวา วัฒนธรรมไวดังนี ้

 เอกวิทย ณ ถลาง (2532: 136) ไดใหความหมายไววา วัฒนธรรมเปนผลรวมของการสั่งสม

สรางสรรคภูมิปญญาที่ถายทอดกันมาของสังคมนั้นๆ  หรือกลาวสั้นๆ  ไดวา  วัฒนธรรม  คือ 

ประสบการณ ความรู ความสามารถที่สังคมนั้นมีอยู ในขณะเดียวกัน เนาวรัตน พงษไพบูลย (2532: 

88) ไดกลาวถึงวัฒนธรรมวา คือส่ิงเจริญหรือการทรวงไวซึ่งความเจริญงอกงามซึ่งหมายถึงเฉพาะสิ่งที่

มนุษยกระทําขึ้น 

 ดังนั้น อาจกลาวไดวา วัฒนธรรม คือส่ิงที่มนุษยไดคิดสรางสรรคข้ึนมาทั้งที่เปนรูปธรรมและ

นามธรรม ผานการกลั่นกรองจนสมาชิกในสังคมรับยึดถือปฏิบัติใชในชีวิตประจําวัน มีกระบวนการ

ถายทอดปรับเปลี่ยน เพื่อความเหมาะสมจากชนรุนหนึ่งสูชนอีกรุนหนึ่ง 

 ประเพณี หมายถึง ความเชื่อ ความคิด การกระทํา คานิยม ทัศนคติ ศีลธรรม จารีต ระเบียบ

แบบแผนและวิธีการกระทําหรือประกอบพิธีกรรมในโอกาสตางๆ ซึ่งเชื่อถือและปฏิบัติสืบทอดกันมา

นานจนกลายเปนแบบอยางของความคิด ความเชื่อ และการกระทํานั้นๆ บางประเพณียังมีอิทธิพลอยู

จนถึงปจจุบัน บางประเพณีมีการเปลี่ยนแปลงไป บางประเพณีก็สูญหายไป แตละชนิด แตละสังคมจะ

มีประเพณีของตนซึ่งมีทั้งแตกตางและสอดคลองหรือคลายคลึงกับสังคมอื่น ประเพณีจึงเปนลักษณะ

หนึ่งที่บอกถึงความประพฤติของชุมชนหนึ่งๆ ที่ถือเปนแบบแผนปฏิบัติสืบตอกันมานานและเปนที่

ยอมรับขอบคนในกลุมนั้นๆ ซึ่งสามารถแบงประเภทของประเพณีไดดังนี้ 
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 1. จารีตประเพณีหรือกฎศีลธรรม เปนประเพณีที่เกิดจากการนํากฎหมายทางศีลธรรมตาม

ความเชื่อของสังคมมาใชเปนวิถีในการดําเนินชีวิต เพื่อใหเกิดความสงบสุขในสังคม ตามแนวศีลธรรม

ของแตละสังคม เชน การเลี้ยงดูบิดา มารดา ในยามที่แกชรา 

 2. ขนบประเพณี เปนระเบียบแบบแผนที่สังคมกําหนดไวโดยตรงและโดย กําหนดไวโดยตรง

ไดแก ประเพณีที่มีการกําหนดแบบแผนในการปฏิบัติอยางชัดเจนวาตองปฏิบัติอยางไร เชน พิธีไหวครู

หนังใหญประจําปของวัดขนอน สวนขนบประเพณีที่ไมไดกําหนดไวโดยตรง แตเปนที่รูกันโดยทั่วไป 

และปฏิบัติตามกันโดยปริยาย ไดแก การทําบุญประจําปโรงงานเครื่องเคลือบดินเผา เปนตน 

 3. ธรรมเนียมประเพณี เปนประเพณีเกี่ยวกับเร่ืองธรรมดา ไมมีระเบียบแบบแผนเปนการ

ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันจนเกิดความเคยชิน เชน การแตงกายนุงผาซิ่นของสตรีชาวไท-ยวน จะนุง

ซิ่นเลื่อน ที่มีพื้นสีดํา มีลายขวางสีแดงตรงสวนตอระหวางตัวกับตีนปลายซิ่น ใชสําหรับไปงานศพ สวน

ซิ่นตีนจกจะสวมใสเฉพาะโอกาสพิเศษเพราะมีลวดลายละเอียดงดงาม เปนตน 

 ศิลปะ ศิลปกรรมพื้นบาน คือส่ิงที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมของชาติในลักษณะการดําเนินชีวิต

ความเปนอยู ประวัติศาสตรความเปนมา วรรณคดี จิตรกรรม ประติมากรรม สถาปตยกรรม ศิลปกรรม

พื้นบานจะบงบอกถึงความเฉลียวฉลาดของชางระดับพื้นบาน ที่สามารถแกปญหา มีลักษณะที่

สมบูรณสืบทอดกันมาหลายอายุคน ศิลปกรรมพื้นบานเปนผลงานที่มนุษยสรางสรรคงานทาง

ศิลปกรรมที่สูงสงและยังผนวกความสวยงามรวมกับส่ิงที่เปนเครื่องใชไมสอยที่จําเปนในการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน สามารถจําแนกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ 

 1. งานถัก – สาน – ทอ เชน ทอผาจกจะใชกี่ไมมีโครงเปนกี่ขนาดเล็ก ขนาดใหญและขนาด

พิเศษ วัสดุที่ใชทอไดแก ฝายและไหม 

 2. งานจักสาน เชน ของ ไซ ลอบ สุม ตุม ลน กระชัง เปนอุปกรณจับสัตวและตะกรา กระบุง 

กระดง กระจาด เขง เปนอุปกรณอุปโภค วัสดุที่ใช ไมไผ หวาย 

 3. เครื่องปนดินเผา ไดแก โองมังกร อางบัวและกระถางตนไม วัสดุที่ใชคือดินในทองถิ่น ซึ่งมี

สถานประกอบกิจการเปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดใหญที่ตั้งอยูทั่วไปภายในจังหวัด 

 4. งานแกะสลัก เชน การแกะสลักหนังใหญวัดขนอน ดามกระบวนของชุมชนคูบัว วัสดุที่ใช

หนังวัวและไม เปนตน 

 5. งานโลหะ เชน การหลอพระพุทธรูปเครื่องหลอทองเหลืองของชุมชนบานเขาลอยมูลโค นํา

ดินทองนาผสมกับน้ําและมูลวัว ทําใหดินเหนียวเหมาะสําหรับการปน 

 6. การกอสราง เชน บานที่อยูอาศัยอาคารทางศาสนาหรือสาธารณะ วัสดุที่ใช ไดแก ไมและ

ดินเผาเปนอิฐเพื่อเปนโครงสราง 
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 7. ภาพเขียน เชน ภาพจิตกรรมฝาพนังในวัดมหาธาตุ วัดเขาเหลือ วัดคงคาราม วัดใหญ

อางทอง วัดทุงหญาคมบาง วัดนาหนอง วัดแจงเจริญ  วัดใหญโพธิ์หัก วัดบานฆอง วัดดอนกระเบื้อง 

วัดยางงาม วัดบานเลือก วัดปาไก วัดสรอยฟา สวนใหญจะเปนเรื่องราวทางศาสนาและลวดลายไทย

วัสดุที่ใชไดแกสีที่ไดจากวัสดุธรรมชาติ  กฤษฎา  ยคชรัฐ (2546: 26-27)  

 
 1.6  ววิัฒนาการเครื่องปนดินเผาในประเทศไทย 
 จากการศึกษาทางดานประวัติศาสตร และโบราณคดีในปจจุบันพบวามีหลักฐานทางศิลา

จารึกโบราณสถานและโบราณวัตถุ โดยเฉพาะวัตถุที่เปนเครื่องปนดินเผาเปนหลักฐานสําคัญที่

สามารถนํามาคํานวณอายุดวยวิธีทางวิทยาศาสตรใหทราบถึงความเปนมาของประเทศไทยวา มี

วัฒนธรรมที่สูงสงมีพัฒนาการที่ยาวนานและมีศิลปวัฒนธรรมที่หลากหลาย 

 ดังนั้นการแบงยุคสมัยเครื่องปนดินเผาของไทย ไดกําหนดโดยจําแนกออกตามอายุความ

เกาแกของแหลงพบ ซึ่งแตละยุคสมัยมีเอกลักษณคุณสมบัติพิเศษ ความสวยงามที่แตกตางกันไป ซึ่ง

สามารถแบงเปนยุคสมัยไดดังนี้ 

 สมัยกอนประวัติศาสตร กําหนดอายุไดประมาณ 2,500-10,000 ปมาแลว จากหลักฐาน การ

ขุดคนทางโบราณคดี ที่ถ้ําผี อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน พบเศษภาชนะดินเผาที่เผาในอุณหภูมิต่ํา 

เนื้อดินปนหยามีการตกแตงลวดลายตางๆ เชน ลายเชือกทาบจากการกดประทับ ในบริเวณหมูบานเกา 

อําเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี พบภาชนะดินเผาที่มีรูปแบบเดนชัด เชน หมอสามขา ภาชนะทรงพาน 

และภาชนะทรงหมอตาล เปนตน 

 เนื้อดินปนภาชนะจะเปนแบบ เนื้อเอิรทเธนแวร (Earthenware) เผาในอุณหภูมิต่ํา เนื้อดินปน

ไมสุกตัว มีหลายสี เชน น้ําตาล แดง ดํา เหลือง มีการตกแตงลวดลายดวยการขูด ขีด การกด ประทับ

เปนลายจักสาน ลายเสื่อ และการขัดผิวมันการใชคําวา “เครื่องปนดินเผา ในบทนี้เพื่อความสัมพันธกับ

เนื้อหาวิวัฒนาการ เครื่องปนดินเผาในประเทศไทย  

 สวนที่บานเชียง จังหวัดอุดรธานี พบภาชนะที่มีขนาดใหญ มีรูปทรงปากตาย ภาชนะกนกลม 

ภาชนะมีเชิง เปนภาชนะดินเผาเนื้อดินปน เอิรทเธนแวร เผาในอุณหภูมิต่ําเนื้อดินปนไมสุกตัว มีสีเทา 

น้ําตาลสม มีทั้งประเภทไมเขียนสีและประเภทเขียนสี การเขียนสีลงบนภาชนะ สีที่เขียนจะเปนสีแดง 

หรือสีขาว มีลวดลายตางๆ เชน ลายรูปสัตว ลายเสนเรขาคณิต ลายขดกนหอย ลายเสนโคง และยังมี

การทําลวดลาย คลายอวัยวะเพศ ซึ่งอาจเปนคติความเชื่ออยางหนึ่งของคนในสมัยนั้น ที่เกี่ยวกับความ

อุดมสมบูรณ ของอาหาร ไดแกพวกสัตวและธัญพืชตางๆ  
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ภาพประกอบ 5 เครื่องปนดนิเผาบานเชียง 

 ที่มา: มูลนิธิอนุรักษโบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบัญชาการกองทพัเรือ. (2553: 

ออนไลน). 

    -   เครื่องปนดินเผาบานเชียง (อายุประมาณ 5,600 – 1,800 ป) เครื่องปนดินเผาบานเชยีง 

เปนเครื่องปนดินเผาของไทยสมยักอนประวัติศาสตร ทีขุ่ดพบไดทีห่มูบานบานเชยีง จ.อุดรธาน ีแบง

ออกเปน 3 สมยั คือ  

 - สมัยตน (อายุประมาณ 5,600 – 3,000 ป) 

 - สมัยกลาง (อายุประมาณ 3,000 – 2,300 ป)  

 - สมัยปลาย (อายุประมาณ 2,300 – 1,800 ป) 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 6 เครื่องปนดนิเผาบานเชียงสมัยตน 

 ที่มา: อนุรักษโบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ. (2553: ออนไลน). 
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-   เครื่องปนดินเผาบานเชียงสมัยตน  
 เปนภาชนะดนิเผาสีดาํ ตกแตงดวยลายขูดขีดและลายเชือกทาบ รูปทรงมักเปน หมอกนกลม 

ปากผายกวางเชิงสูง มทีั้งชนดิปลาย สอบเขาและผายออก 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 7 เครื่องปนดนิเผาบานเชียงสมัยกลาง 

 ที่มา: อนุรักษโบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ. (2553: ออนไลน). 

 -   เครื่องปนดินเผาบานเชียงสมัยกลาง  
 ภาชนะสวนใหญมีเนื้อดินสขีาวนวล ไหลลู ลําตัวกลมและหักเปนสนั กนภาชนะ มีทัง้กลม

และแหลม มกัไมมีการตกแตงลวดลาย แตบางชิน้มีการตกแตงดวยลายขูดขีด และเขียนลวดลายสแีดง

ที่บริเวณไหลของภาชนะ 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 8 เครื่องปนดนิเผาบานเชียงสมัยปลาย 

 ที่มา: อนุรักษโบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ. (2553: ออนไลน). 
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 -    เครื่องปนดินเผาบานเชียงสมัยปลาย  
      รูปทรงของภาชนะมทีั้งชนิดกนกลมและชนิด มีเชงิสูง ปลายผาย ขอบปากมีสัน มกีารตกแตง

ดวยการเขียนลวดลายสีแดง สีที่ใชเขียนเรียกวา "สีดินเทศ" ลวดลาย ที่เขียนสวนใหญเปน ลายเรขาคณิต 

ลายสี่เหลี่ยม ลายวงกลม ลายกานขด ลายกนหอย   

        

 

 

 

 

ภาพประกอบ 9 เครื่องปนดนิเผาบานปราสาท 

  ที่มา: อนุรักษโบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ. (2553: ออนไลน). 

 -  เครื่องปนดินเผาบานปราสาท 
   เครื่องปนดินเผาชนิดนี้ไดมีการขุดพบที่บริเวณบานปราสาทใต จังหวัดนคร ราชสีมา มีอายุ

ประมาณ 3,000-1,500 ป ลักษณะเครื่องปนดินเผาบานปราสาท มีทั้งชนิดที่ตกแตงและไมตกแตง

ลวดลาย โดยการตกแตงอาจจะเปนลายเชือกทาบ ผิวดานนอกและดานในเคลือบดวยน้ําดินสีแดง 

สวนรูปทรงที่พบเปนจานหรือคนโท ปากแตร คอแคบสูง ปากกวางบาน ลําตัวกลมแลว 

 
 -   เครื่องปนดินเผาลพบรุ ี 
 หรือที่ เ รียกวาเครื่ องถวยเขมร  กําหนดอายุ ไดประมาณในพุทธศตวรรษที่  16-19 

เครื่องปนดินเผาสมัยนี้มีการคนพบเตาเผาทรงสูง เชน ไหเทาชาง ไหมีหู ชาม พาน กาน้ํา กระปุก 

โดยเฉพาะนิยมทําเปนภาชนะรูปสัตวตางๆ เชน ชาง กระตาย หมู ลิง และนก เปนตน เนื้อดินปนที่ทํา

เปนภาชนะเปนแบบเนื้อดินธรรมดาเผาแกรงมีทั้งชนิดเคลือบและไมเคลือบ ชนิดเคลือบจะมีสีเขียว

มะกอก เขียวขี้มา ขาวและน้ําตาล สวนภาชนะที่ไมเคลือบจะมีเนื้อดินปนสีเทา เหลือง แดง และเทาอม

ดํา ในสมัยนี้นับวามีพัฒนาการขึ้นในเรื่องของการใชน้ําเคลือบ โดยการใชข้ีเถาพืชตางๆ มาใชผสมกับ

ดินหรือการใชข้ีตะกรันโลหะมาทําเปนเคลือบ โดยเฉพาะเคลือบสีดํา 
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ภาพประกอบ 10 เครื่องปนดนิเผาสมัยลพบุรี 

 

 ที่มา: ทรรศนยีา กัลยาณมติร. (2553: ออนไลน). 

 

 การขึ้นรูปภาชนะสวนใหญนัน้มีการขึ้นรูปดวยแปนหมนุ โดยการเหน็รองรอยของการใชเชือก

ตัดดินออกจากแปนหมุนในสวนกนภาชนะแลวมีการขึ้นดวยมือและการใชพิมพกดตกแตงเพิ่มเตมิใน

ภาชนะนั้น เชน ไหเทาชาง เปนตน 

 
-   เครื่องปนดินเผาสุโขทยั 
 

 
 

                                     ภาพประกอบ 11 เครื่องปนดนิเผาสุโขทัย 

 

 ที่มา: อนุรักษโบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ. (2553: ออนไลน). 
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  กําหนดอายุไดประมาณในพุทธศตวรรษที่ 19-21 จากหลักฐานทางประวัติศาสตร โบราณสถาน 
โบราณวัตถุ โดยเฉพาะหลักฐานทางเครื่องปนดินเผาแสดงใหเห็นถึงความเจริญรุงเรืองมั่งคั่งของสุโขทัยที่
มีการผลิตเครื่องปนดินเผาอยางจริงจัง โดยทําใชในอาณาจักรตลอดจนสงเปนสินคาออกยังดินแดน
หางไกลออกไป  แหลงผลิตเครื่องปนดินเผาในสุโขทัยที่สําคัญไดแก บานปายาง บานเกาะนอย อําเภอ
ศรีสัชนาลัย เมืองสุโขทัยเกา และเมืองเชลียง สวรรคโลกภาชนะเครื่องปนดินเผาสวนใหญที่ผลิตจะเปน
ผลิตภัณพเพื่อการใชสอย เชน จาน ชาม ไห เชิงเทียน กาน้ํา คณโฑ แจกัน และกระปุก เปนตน และ
ผลิตภัณฑเครื่องประดับสถาปตยกรรม เชน กระเบื้อง ทอน้ํา ปนลม บราลี ลูกกรง เปนตน  เนื้อผลิตภัณฑ
จะมีทั้งประเภทเนื้อแกรงและไมแกรงรวมทั้งผลิตภัณฑประเภทเคลือบและไมเคลือบผลิตภัณฑสมัยนี้มี
ลักษณะที่โดดเดน คือ ภาชนะเคลือบสีเขียว ฟาอมเขียว สีเขียวหยก หรือที่เรียกวา เซลาดอน (Celadon) 
และมีเคลือบส่ีตางๆ เชน สีน้ําตาลดํา เปนตน การขึ้นรูปนั้นมีทั้งการขึ้นรูปดวยมือ และมีการขึ้นรูปดวย
แปนหมุนเปนสวนใหญ นิยมตกแตงลวดลายตางๆ ดวยวิธีขูดขีดใหเปนรองลึกกอนและแลวนําไป
เคลือบหรือการเขียนสีเปนลวดลายสีดําหรือสีน้ําตาลใตเคลือบ เชน ลายปลา ลายเรขาคณิต ลายพันธุ
พฤกษา แหลงเตาเผาเครื่องปนดินเผาที่สําคัญในสมัยสุโขทัยนี้ จากการขุดคนและสํารวจทางโบราณคดี
ทําใหทราบวามีเตาเผาที่เกาะนอยมีเตาเผา 600-800 เตา เปนลักษณะเตาเผาที่ขุดลึกเขาไปในดินริม
ฝงแมน้ําตอมาไดพัฒนาการดวยการกอผนังกั้นไฟสรางเตาเผาในหลุมบนพื้นราบมีหลังคาเปนดินเหนียว
จนถึงการกอสรางเตาดวยอิฐมีขนาดใหญมากขึ้นและมีการยกพื้นเตาเผาสูงขึ้น นอกจากนี้ยังมีแหลง
เตาเผาเตาปายางที่อําเภอศรีสัชนาลัย และแหลงเตาเผาเมืองสุโขทัยนี้อยูใกลกับลําน้ําโจน โดยมี
เตาเผาตั้งเรียงรายเปนแนวขนานกับคูน้ําลอมรอบบริเวณวัดพระพายหลวง  มูลนิธิอนุรักษโบราณสถาน 
 
 -   เครื่องปนดินเผาลานนา  
 กําหนดอายุไดประมาณในพุทธศตวรรษที่ 20 จากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี ไดพบ
ซากเตาโบราณที่ใชเผาเครื่องปนดินเผาเปนจํานวนมาก ตามจังหวัดตางๆ ในภาคเหนือ แสดงใหเห็นถึง
ความเจริญรุงเรืองทางดานเศรษฐกิจสวนหนึ่ง และมีจุดมุงหมายในการทําคลายคลึงกับเครื่องปนดินเผา 
สุโขทัย คือเปนเครื่องปนดนิเผาที่ใชในกิจกรรมทางศาสนาและใชเปนภาชนะใชสอยในชีวิตประจาํวัน
เครื่องปนดินเผาลานนามีกระจัดกระจายตามแหลงตางๆ ดังนี ้
 1. เครื่องปนดินเผาเวียงกาหลง มีแหลงเตาเผาที่กระจัดกระจายอยูในบริเวณที่เรียกวา เวียง
กาหลง อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย และอําเภอวังเหนือ จังหวัดลําปาง เตาเผาที่พบทั้งหมดมี
ประมาณสองรอยกวาเตาเรียงรายอยูตามริมฝงแมน้ําลาว เครื่องปนดินเผาสวนมาก ที่พบมีการเคลือบ
ใสเคลือบสีเขียว เผาอุณหภูมิสูง เนื้อคอนขางแกรง สวนใหญผลิตภัณฑเปนภาชนะเชน จาน ชาม ถวย 
กระปุก แจกัน ไห ตะเกียง และประติมากรรมขนาดเล็กที่เปนพระพุทธรูป และรูปสัตวตางๆ เปนตน       
การตกแตงภาชนะดินเผาตางๆ มีการเขียนลวดลายใตเคลือบดวยสีดํา กับสีน้ําตาลแดงเปนรูปพันธุ
พฤกษา ใบไม ดอกไม ลานกานขด ลายรูปสัตว เชน ปลา มา สิงหและกิเลน เปนตน 
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 -   เครื่องปนดินเผาสมัยอยุธยา  

 จากหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีในที่ตางๆ และการศึกษาคนควาทาเอกสารพบวาการ

เสียกรุงคร้ังที่ 1 พุทธศักราช 2112 นั้น ไมไดหมายถึง การทําลายเฉพาะภายในกรุงศรีอยุธยาเทานั้น 

ตามหัวเมืองตางๆ ก็ไดรับความกระทบกระเทือนดวยเชนกันรวมทั้งอาณาจักรสุโขทัย ซึ่งเปนสวนหนึ่ง

ของอยุธยาดวยจากผลกระทบที่ สําคัญของการเสียกรุงก็คือการสลายตัวของอุตสาหกรรม

เครื่องปนดินเผาในอาณาจักรสุโขทัย ตอมาทางอยุธยามีการสั่งซื้อเครื่องปนดินเผาจากจีนมาใชสวน

หนึ่งโดยเฉพาะในราชสํานักอยุธยาในสมัยอยุธยาก็ยังมีการทําเครื่องปนดินเผาเชนโดยมีลักษณะที่ตาง

จากสุโขทัยทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนืออยางเดนชัด และในปราวพุทธศักราช 2143 ได

มีการสรางเตาเผาขึ้นที่จังหวัดสิงหบุรี โดยมีแหลงเตาเผาที่สําคัญดังนี้ 

 แหลงเตาเผาบานบางปูน ตําบลพิหารแดง อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเตาเผาซึ่งมี

พัฒนาการทางดานเทคโนโลยี เมื่อประมาณ 700-800 ป มาแลวของลุมแมน้ําทาจีน ราวพุทธศตวรรษ

ที่ 17 ถึง พุทธศตวรรษที่ 21 ผลิตภาชนะเครื่องปนดินเผาเนื้อแกรงสีเทา เผาดวยความรอนสูงถึง 1,200 

องศาเซลเซียส เปนสินคาที่มีชื่อเสียงสงไปขายยังภูมิภาคตาง ๆ อยางแพรหลาย เครื่องปนดินเผาที่ขุด

พบในเขตพื้นที่ตําบลสําพะเนียง คือ ไหเทาชางลายนักรบโบราณ ถือดาบและโล มีชางศึกและมาศึก 

สะทอนใหเห็นถึงการศึกสงครามในสมัยโบราณ ลายดอกไมลายใบโพธิ์แบบตาง ๆ ลายตัวอุ ลายเสมา 

ซึ่งเปนสัญลักษณของพุทธศาสนา เครื่องหมายการบินไทยนั้นเปนลายไทยที่มีมาแตโบราณเพียงแต

ของเดิมเปนรูปต้ังขึ้น 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

ภาพประกอบ 12  เครื่องปนดินเผาเนื้อแกรงสีเทา 

 

 ที่มา: อนุรักษโบราณสถานในพระราชวงัเดิม กองบัญชาการกองทัพเรือ. (2553: ออนไลน). 
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 -   เครื่องปนดินเผาเตาแมน้ํานอย 
 พบอยู ในบริ เวณตําบลเชิงกลัด  อําเภอบางระจันจังหวัดสิงหบุ รีนับเปนแหลงผลิต
เครื่องปนดินเผาที่สําคัญมากแหงหนึ่งในบริเวณแมน้ําเจาพระยา โดยผลิตเพื่อเปนสินคาภายใน และ
ภายนอกประเทศที่สําคัญ คือ ไหสี่หูนี้ทําเปนภาชนะบรรจุสินคา อาหาร โดยมีการพบไหเหลานี้เปน
จํานวนมากในแหลงเรือจมคนจีนซึ่งเคยทําเครื่องปนดินเผามากอนจากเมืองจีน ไดมาริเร่ิมทําโอง อาง 
ไห ขาย จีนรุนบุกเบิกชื่อ นายจือเหม็ง แซอ้ึงและพรรคพวก ไดรวบรวมทุนได 3,000 บาท ตั้งโรงงานเถา
เซงหลีข้ึนเปนครั้งแรกในป พ.ศ. 2476 เปนโรงงานขนาดเล็กบริเวณสนามบินอยูตรงขามโรงเรียน
อนุบาลราชบุรีเดี๋ยวนี้ แหลงดินสีแดงที่ราชบุรีก็คอนขางจะมีคุณภาพเหมือนที่เมืองจีน ดังนั้น จากเดิม
เราใชโองอางไหจากเมืองจีน ผูริเร่ิมก็ทําอาง ไห กระปุก และโองบางเล็กนอย ใหชาวมอญราชบุรีใสเรือ
ไปเรขาย การทําโองไดริเร่ิมอยางจริงจังกอนสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ดินขาวที่ใชแตงลวดลายเดิม
ไดมาจากเมืองจีน ตอมาไดหาทดแทนจากดินที่ทาใหมจันทบุรี และสุราษฏรธานี เมื่อกิจการรุงเรืองขึ้น 
โรงงานจึงขยายกิจการและผลิตโองเพิ่มมากขึ้น หุนสวนหลายคนแยกตัวไปตั้งโรงงานเอง โดยเฉพาะใน
จังหวัดราชบุรี ปจจุบันมีโรงงานผลิตโองอยูถึง 42 แหง และเปนโรงงานผลิตเครื่องเคลือบรูปแบบตาง ๆ 
ออกไปอีก 17 แหงตามจังหวัดอื่น ๆ ที่แยกไปจากนี้ คือ ที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จังหวัดชลบุรี
และในกรุงเทพมหานครบริเวณ สามเสน เปนตน เจาของโรงงาน ชางปน และประชาชนสวนใหญของ
จังหวัดราชบุรี เมื่อคร่ึงศตวรรษมาแลวลวนเปนลูกหลานจีน ดังนั้นชางปนจึงไดคิดคัดเลือกลวดลายที่
เปนมงคล และมีความหมายที่ดี เพื่อใหเกิดความรูสึกที่ดีตอผูใช นอกเหนือจากความงามเพียงอยาง
เดียว ที่สุดก็ไดเลือกสรรลวดลายมังกร ซึ่งแฝงและฝงไวดวยความหมายตามความเชื่อ  คตินิยมใน
วัฒนธรรมจีน ลวดลายมังกรดั้นเมฆ มังกรคาบแกว และมังกรสองตัวเกี่ยวพันกัน ลวนเปนสัตวสําคัญ
ในเทพนิยายของจีน เปนเทพแหงพลัง แหงความดี และแหงชีวิต ชางปนเลือกเอามังกรที่มี 3 เล็บหรือ 4 
เล็บ เปนลวดลายตกแตงโอง ชางผูชํานาญปาดเนื้อดินดวยหัวแมมือเปนรูปมังกร โดยไมตองรางแบบ 
ขีดเปนลายมังกรดวยปลายซี่หวี เปนหนวด นิ้ว เล็บ สวนเกล็ดมังกรหยักดวยแผนสังกะสีแลวเนนลูกตา
ใหเดนออกมา  
 แหลงเตาเผาแมน้ํานอย ตําบลเชิงกลัด อําเภอบางระจัน จังหวัดสิงหบุรี 
 สมัยพุทธศตวรรษที่ 19 ถึง 23 ศูนยกลางของเตาเผาอยูบริเวณวัดพระปรางค เปนแหลง
เตาเผาที่มีความสําคัญยิ่งในประวัติศาสตร และการคาสําเภาสมัยกรุงศรีอยุธยา ผลิตภาชนะ
เครื่องปนดินเผาเนื้อแกรง ไมเคลือบ มีตั้งแตเนื้อละเอียดจนถึงเนื้อหยาบ สีแดงและสีเทาแกมชมพู ที่ขุด
พบในเขตชุมชนโบราณบานแพรก เขตพื้นที่ตําบลบานแพรก และตําบลสําพะเนียง มีเปนจํานวนมาก 
ประเภทภาชนะของใชภายในบาน เชน ไหสี่หู โอง อาง ครก กระปุก เตาปูน หมอทะนน ฝาหมอชนิด
โคง เปนตน นอกจากนี้แหลงเตาเผาแมน้ํานอยยังเปนแหลงผลิตทอประปาดินเผาที่ใชที่วังนารายณ 
จังหวัดลพบุรี กระเบื้องดินเผามุงหลังคาและลูกปนใหญดินเผาที่ใชในสงครามสมัยกรุงศรีอยุธยา 
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ภาพประกอบ 13 เครื่องปนดนิเผาที่ขุดพบสมัยกรุงศรีอยธุยา 

 

 ที่มา: การทองเที่ยวแหงประเทศไทย. (2553: ออนไลน). 

 
 1.6.9   เครื่องปนดินเผาเวียงกาหลง (อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20-21) 
      ลักษณะเดนคือมีน้ําหนักเบา เนื้อดินละเอียด ลวดลายตกแตงที่เปนเอกลักษณของของเครื่อง

ถวยเวียงกาหลง คือลายกลีบดอกไม หรือใบไม ที่เรียกกันวา “ลายกา” โดยมักจะเขียนลายใตเคลือบใส 

แหลงผลิตของเครื่องปนดินเผาชนิดนี้ อยูที่บริเวณ ตําบลหัวฝาย อําเภอเวียงปาเปา จังหวัด เชียงราย 
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      รูปกระปุกสองห ูเขียนลายกานขดสีดาํใตเคลือบ                 รูปจานเขียนลายกาสีดําใตเคลือบ 

ภาพประกอบ 14  เครื่องปนดินเผาเวียงกาหลง 

 

 ที่มา: เครื่องปนดนิเผาเตาเวียงกาหลง - ศูนยส่ิงทอลานนา มหาวทิยาลัยราชภัฏ. (2553: ออนไลน). 

 
 1.6.10  เครื่องปนดินเผาราชบุร ี

 นายจื้อเหม็ง แชอ้ึงเปนชาวจีนคนแรกที่ไดมาบุกเบิกทําเครื่องเคลือบดินเผาที่จังหวัดราชบุรี  

เพราะครั้งหนึ่งไดมีโอกาสมาเยือนจังหวัดราชบุรี ป พ.ศ. 2476  นายจื้อเหม็ง แชอ้ึง และนายซงเฮง แซ

เตีย  ไดเดินทองนาในเมืองราชบุรีสังเกตพบวาดินมีเนื้อดี  สีสวยเหมาะแกการทําเครื่องปนดินเผา  ได

นําตัวอยางดินกลับไปทดลองปรากฏวาไดผลดีจึงตัดสินใจเลือกจังหวัดราชบุรีเปนที่ตั้งโรงงานโดยรวม

หุนกับจีนแตจิ๋วคนอ่ืนๆ  ตั้งโรงงานเถาเซงหลี  ปจจุบันเลิกกิจการแลวอยูตรงขามศูนยอนามัยแมและ

เด็กเขต 7 ในระยะแรกกิจการดําเนินไปอยางลําบากเพราะดินมีคุณสมบัติตางจากดินที่เมืองจีนที่เคย

ปนเมื่อนําวิธีการผลิตแบบจีนมาใชของที่เผาในระยะนั้นเสียหายเปนจํานวนมากผลิตภัณฑที่ทําใหยุคบุ

เบิกสมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ 2 มีเพียงอางน้ําขาวเคลือบและไหทําบางแตไมมาก โดยใชแหลงดินที่

เรียกกันวาสนามบินเพราะเคยเปนสนามบินเกาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 

 กิจการเครื่องเคลือบดินเผาของจังหวัดราชบุรีเร่ิมเฟองฟูข้ึนในขณะขาวยากหมากแพงในชวง

หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 อางไหที่เคยเปนสินคามาจากเมืองจีนตองหยุดชะงักเพราะภัยสงครามหลัง

การเปลี่ยนแปลงการปกครองของจีน  จึงเปนโอกาสทองของโรงงานในราชบุรีซึ่งขณะนั้นยังมีไมมาก 

ผลิตสินคาเหลานี้ปอนลูกคาแทนเริ่มจากการทําไหขายแกโรงงานน้ําปลาจากกรุงเทพฯ แมกลอง  

มหาชัย  และโรงเหลาบางยี่ขัน  ซึ่งจะมีเรือมารอรับบรรทุกแตละครั้งเปนพันๆ ใบตอจากนั้นก็มีพวกทํา

ของดองเปนลูกคาเพิ่มอีก  ทําใหโรงงานเพิ่มข้ึนซึ่งสวนใหญ จะเปนหุนสวนที่แยกตัวออกมาตั้งโรงงาน

ใหม  พวกชางปนบางคนก็รวมกันเปดโรงงานแตกแขนงออกไปเปนจํานวนมาก 
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 เมื่อความชํานาญและความเขาใจในการผลิตมากขึ้น  หลายโรงงานผลิตโอง ทดแทนโอง

เคลือบสีเขียวและเคลือบเขียนลายมังกรของจีน  โดยเริ่มจากทําโองเคลือบที่ยังไมเขียนลายมีเพียงการ

ประทับเปนรูปงายๆ ที่บาโองเทานั้น โองเคลือบเขียนลายเกิดขึ้นเมื่อมีการแขงขันทางการตลาดมากขึ้น  

นายจื้อเหม็งกับนายซงเฮง ซึ่งในขณะนั้นก็ไดมาตั้งโรงงานใหมชื่อ เถาแซไถจึงคิดที่จะเขียนลวดลาย

และทําโองมีลายไดสําเร็จ ลูกคาก็หันมาสั่งซื้อกันมากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 15 ลายมงักรของราชบุรีนําแบบมาจากมงักรบนโองเคลือบเมืองจนี 

             

 ที่มา: กฤษฎายคชรัฐ. (2546). การนําภูมปิญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน:กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. 
 

ลักษณะเครื่องปนดินเผาของแมน้ํานอยคือมีเนื้อดินปนแบบเนื้อแกรงมีการเคลือบสีน้ําตาล ไดแก

ภาชนะพวก ไหสี่หู กระปุกขนาดเล็ก และกระปุกเตาปูน สวนเนื้อดินปนไมแกรง ไดแก ภาชนะไห ครก 

อาง นอกจากนี้ยังทําผลิตภัณฑประดับสถาปตยกรรม ส่ิงกอสราง เชน กระเบื้องเชิงชาย ประติมากรรม

ลอยตัวรูปยักษ และทอน้ําเปนตน และในชวงอยุธยาตอนปลายพุทธศตวรรษที่ 23 การติดตอคาขาย

กับตางประเทศเริ่มมีมากขึ้น โดยมีการสั่งทําเครื่องถวยชามประเภทเบญจรงคจากจีน โดยมีลักษณะ

ลวดลายเปนของไทย เขียนสีบนเคลือบ 5 สี คือ เขียว แดง ขาว น้ําเงิน เหลือง และเครื่องถวยเขียนลาย

น้ําเงินขาวของจีน กฤษฎา  ยคชรัฐ (2546: 7) 

 

 

 

 

ลายมงักรของจีน ลายมงักรของราชบุรี 
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ภาพประกอบ 16 โองลายมังกร 

 

 ที่มา: Ratchaburi. (2553: ออนไลน). 

 
 -  ลวดลายของโองพื้นเมอืง 
 พญานาค เปนชื่อที่คนไทยเรียก มังกร เปนชื่อที่คนจีน ญี่ปุน เกาหลีและญวนใชเรียก  

จึงผิดกันเฉพาะรูปรางหนาตาและชื่อที่เรียกเทานั้น ไทยเราไมเรียก แลง เลง หรือ หลง ตามภาษาจีน 

แตเรียกมังกร มาจากบาลีสันสกฤตวา มกร หรืออยางไร ก็ไมทราบวาถึงรูปรางมกรก็เปนอีกแบบหนึ่งไม

เหมือนรูปเลงของจีน ในหนังสือตําราพิชัยสงคราม สมัยรัชกาลที่ 2 มีการจัดขบวนทัพขามน้ําเรียกวา 

มังกรพยุหะ ก็เขียนรูปมังกรคลาย พญานาค เพียงแตเพิ่มเขาและเทาเขาไปเทานั้น บางตัวก็มีเกล็ด 

บางตัวก็มีลายแบบงู ความจริงรูปรางมังกรแบบจีน คนไทยก็คงเคยเห็นมาตั้งแตคร้ังกรุงศรีอยุธยาแลว

ในสมัยรัตนโกสินทรก็ใชเปนลายประดับตามประตู และสลักบนแผนหินหลายแหงรูปมังกรของจีนคงจะ

ไดแพรหลายไปตามภาชนะพวกถวยชามโองไห ดังไดพบบนลายโองสมัยราชวงศถังที่พบในแมน้ําลําคลอง  

ความจริงแลวเร่ืองของมังกร พญานาค งู ปลา จระเข มีเร่ืองพัวพันกันชอบกลเรื่องของจีนที่เกิดสมัยที่

นับถือพระพุทธศาสนาแลว ไทยแปลคําวา เลง เลง หลง เปนพญานาคหมด ทําใหคนไทยเขาใจเรื่องดี

ข้ึน และไทยก็เอารูปมังกรมาเขียนเปนเปนแบบไทยๆ คลายพญานาคดังกลาวมาแลวในหนังสือประวัติ

วัฒนธรรมจีนไดกลาวถึงกําเนิดมังกรไวเปนความวา มังกรเกิดขึ้นในสมัยอึ่งตี่หรือหวงตี้ ไดสรางขึ้นเพื่อ

ใชเปนเครื่องหมายประจําชาติจีนเพราะสมัยโบราณมนุษยนิยมใชรูปสัตวหรือดอกไมเปนเครื่องหมาย

ประจําเผาของตน ชาติจีนที่ไดรวมขึ้นเปนชาติใหม จึงควรมีเครื่องหมายประจําชาติใหม กษัตริยอ่ึงตี่จึง

นํา สวนตาง ๆ ของสัญลักษณที่แตละเผาเคยใชมารวมกัน คือนําหัวของสัญลักษณชนเผาวัว ลําตัวของ

เผางู เกล็ดหางของเผาปลา เขาของเผากวาง และเทาของเผานก นําสวนตาง ๆ เหลานี้มาปรุงเปนรูป

สัตวชนิดใหมข้ึนเรียกวา เลง หรือมังกร มังกรมีเล็บไมเทากัน มังกรผูยิ่งใหญหรือระดับหัวหนาจะมี            
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5 เล็บ และรูปมังกรที่ฉลองพระองคของจักรพรรดิจะมีเล็บมากกวามังกรธรรมดา คือ ธรรมดามีเพียง           

4 เล็บรูปมังกรที่ฉลองพระองคก็จะมี 5 เล็บ และใชเปนเครื่องหมายของราชวงศที่มียศสูงสุดสวนพวกเจา

ชั้นที่ 3 ที่ 4 หรือขุนนางใชเปนเครื่องหมายไดเพียงมังกรชนิด 4 เล็บเทานั้น สวนการประดับตกแตงทั่ว ๆ 

ไปก็จะใชมังกรชนิด 3 เล็บเปนพื้น มังกรชนิด 5 เล็บนั้นกลาววาเล็บที่ 5 ไมไดเรียงกันแบบธรรมดา เล็บ

ที่ 5 จะวางอยูตรงกลางฝาเทามังกรของจีน นอกจากจะมีเขาแบบกวางแลว ตัวผูยังมีหนวดมีเคราอีก

ดวย ตั้งแตรัชกาล เถาจื่อ แหงราชวงศถัง ไดเร่ิมใชมังกร 5 เล็บ เปนสัญลักษณของจักรพรรดิ มังกรมี 3 

ชนิด แตแบงหนาที่เปน 4 พวก จีนไดแบงชนิดของมังกรออกเปน 3 ชนิดดวยกัน คือ หลง เปนพวกที่มี

อํานาจมากที่สุด มีนิสัยชอบอยูบนฟา หลี เปนพวกที่ไมมีเขา อาศัยอยูในมหาสมุทร เจียว เปนพวกมี

เกล็ด อยูตามลุมหนองหรือถ้ําในภูเขา ที่รูจักกันมากคือ หลง ซึ่งมีสวนตาง ๆ ของสัตว 9 อยางดังกลาว

มาแลว มังกรของจีนมีหนาที่แบงกันทํา 4 พวกดวยกัน คือ  มังกรสวรรคมีหนาที่รักษาวิมานเทวดาและ

ค้ําจุนวิมานไมใหพังลงมา มังกรเทพหรือมังกรเจา มีหนาที่ใหลมใหฝนเพื่อประโยชนของมนุษย มังกร

พิภพมีหนาที่กําหนดเสนทางดูแลแมน้ําลําธาร มังกรเฝาทรัพย มีหนาที่เฝาขุมทรัพยของแผนดิน มีเร่ือง

นาสังเกตวา หนาที่ของมังกรไปตรงกับหนาที่ของพญานาค ซึ่งแบงออกเปน 4 พวกเหมือนกันไทยรูจัก

มังกรมาต้ังแตเมื่อไร อยางต่ําที่สุดก็ พ.ศ.2276 ในงานถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจาบรม

โกศ มีรูปมังกรประดับพระเมรุดวย แตรูปรางจะเปนอยางไรไมทราบ มาเห็นรูป รางมังกรในตําราพิชัย

สงครามสมัยรัชกาลที่ 2 กรุงรัตนโกสินทรก็เปนแบบไทย ๆ คือคลายพญานาค แตไมมีหงอนสูง มีเขา 2 เขา 

มีครีบ มีตีน ทําไมรูปมังกรจึงตองมีลูกแกวดวย ตามตํานานกลาววา มังกรมีไขมุกมีคาเทากับทองรอย

แทงอยูในปาก เมื่อมังกรตอสูกันอยูบนอากาศ ไขมุกก็ตกลงมาบนพื้นดิน ตนเรื่องของมังกรคาบแกว

หรือเลนแกวจะมาจากเรื่องนี้หรือเปลาไมทราบ แตฟงตามเรื่องแลวมังกรชอบเพชรนิลจินดามาก ตาม

ภาพเขียนของจีนถาเปนรูปมังกร 2 ตัวหันหนาเขาหากัน ก็จะเปนรูปกลมๆ สีแดงอยูระหวางมังกรทั้ง

สองนี้ บางก็วารูปกลมแดงนั้นเปนสัญลักษณแทนดวงอาทิตย ดวงจันทรเครื่องปนดินเผารัตนโกสินทร 

ระยะแรกของสมัยนี้เปนสมัยที่รับชวงการทรุดโทรมจากอยุธยาเปนสมัยที่กอนสรางประเทศ จึงเริ่มมี

การฟนฟูเครื่องปนดินเผา 

 ในสมัยพระพุทธเลิศหลานภาลัย ไดโปรด ใหมีการสั่งภาชนะเครื่องใชของหลวง ไดแก จาน 

ชาม จากเมืองจีนโดยสงชางไทยไปควบคุมการเขียนลวดลายใหเหมือนกับแบบที่ชางหลวงเขียน

ตัวอยางเครื่องปนดินเผาที่ส่ังทําสวนใหญเปนพวกเครื่องถวยชาม จาน โถ กระโถนและถวย แบบ

ลวดลายไทยเขียนสีน้ําเงินบนพื้นขาว และเขียนสีเบญจรงคที่มีเทพพนม ครุฑ กินรี สิงห ในลายกานขด

ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัวพระองคทรงทํานุบํารุงฟนฟูเครื่องปนดินเผาในประเทศ 

กลาวคือ ทรงใหสรางเตาเผาแบบเตาทุเรียง ที่วัดสระเกศ เพื่อใชในการเผากระเบื้องมุงหลังคา 

กระเบื้องเคลือบสี ในตอนปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว เปนระยะที่เจริญ 
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รุงเรือง การศึกษาวิชาการที่ขยายตัวแพรหลาย เครื่องถวยชามที่ส่ังเขามาคาขายในเมืองไทย ก็มีทั้ง

ของจีน ญี่ปุน ฝร่ังตอมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ประเทศไทยเริ่มมีโรงงานผลิต

เครื่องปนดินเผาประเภทเนื้อหยาบ เชน กระถาง โอง อาง และไห มีทั้งชนิดเคลือบและไมเคลือบในป

พุทธศักราช 2475 หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองรัฐบาลพยายามฟนฟูเศรษฐกิจของชาติ โดยมี

การสงเสริมใหมีผูประกอบการอุตสาหกรรมมากขึ้น และเครื่องปนดินเผาเปนอุตสาหกรรมหนึ่งที่ไดรับ

การสงเสริม และมีผูสนใจทําเปนอุตสาหกรรมในครอบครัว ในภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคกลาง 

ผลิตภัณฑที่ผลิตไดในขณะนั้น คือ โอง อาง ไห จาน ชาม ที่เปนภาชนะใชสอยในครัวเรือน สวน

ผลิตภัณฑ เนื้อ ดีที่ผ ลิตไดบางก็ใชวัตถุดิบจากตางประเทศเครื่องปนดินเผาปจจุบัน  สมัย

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปจจุบัน อุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา ได

เจริญเติบโต ตามลําดับโดยอาศัยหลักวิชาการและเทคโนโลยีสมัยใหม เขารวมประกอบกับคุณภาพ

ของวัตถุดิบที่ใชโดยมีกรมวิทยาศาสตรบริการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และการพลังงาน

ใหการสนับสนุนขอมูลทางวิชาการจาการศึกษา วิจัย พัฒนาวัตถุดิบ โดยการสํารวจวิเคราะหและ

ทดสอบวัตถุดิบภายในประเทศเพื่อสนองตอบตอโรงงานอุตสาหกรรมเซรามิกสตางๆภายในประเทศ 

 ในปพุทธศักราช 2503 ไดมีคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI) ไดประกาศใหการ

สนับสนุนและสงเสริมการลงทุนในกิจการอุตสาหกรรมเซรามิกส ดังนั้น จึงมีโรงงานอุตสาหกรรมเซรา

มิกสที่ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนเกิดขึ้น 8 แหง ในชวง พ.ศ. 2503 – พ.ศ. 2508 ผลิตภัณฑที่ผลิต

ไดแก กระเบื้องปูพื้น กระเบื้องบุผนัง กระเบื้องโมเสค และเครื่องสุขภัณฑ เปนตน และในปพุทธศักราช 

2508 นี้เอง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีไดสนับสนุนโดยใหโครงการ

พัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผา อยูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติตั้งแตปลายแผนที่ 

1 จนถึงแผนที่ 6 

 ปจจุบันจึงทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรมเครื่องปนดินเผาขนาดใหญประมาณ 38 โรงงาน ตั้งอยู

ในกรุงเทพฯ และจังหวัดใกลเคียง ไดแก จังหวัดสระบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม โดยเฉพาะบาง

โรงงานไดรวมลงทุนกับอเมริกา หรือเยอรมันและซื้อเทคโนโลยีมาจากตางประเทศดวย สินคาที่ผลิต

สวนใหญไดแก กระเบื้อง เครื่องสุขภัณฑ เครื่องถวยชาม เปนตน และมีโรงงานขนาดเล็กอีกหลายรอย

โรงงานกระจัดกระจายอยูทั่วประเทศโดยเฉพาะจังหวัด ลําปาง และเชียงใหม มีอยูประมาณ 120 

โรงงาน โรงงานเหลานี้ผลิต ถวยชาม เครื่องสุขภัณฑ เครื่องโลหะเคลือบ โมเสค กระเบื้องปูพื้น 

กระเบื้องประดับผนัง เครื่องฉนวนไฟฟา และอิฐกอสราง เปนตน ปริมาณการผลิตเพียงพอตอการใชใน

ประเทศ และยังสามารถสงเปนสินคาออก จากมูลคาการสงออกในป พ.ศ. 2517 มีการสงออก 25 ลาน

บาท (F.O.B.) ในป พ.ศ. 2535 มีการสงออก 5,678 ลานบาท (F.O.B.) ประกอบกับการถายทอด

เทคโนโลยีทางเครื่องปนดินเผาหรือเซรามิกสจากประเทศที่เจริญและกาวหนาทางเซรามิกส เชน 
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ประเทศญี่ปุน ไตหวัน และสหรัฐอเมริกา มายังประเทศไทยดวยปญหาคาแรงงาน และคาครองชีพที่

เพิ่มข้ึนจาไมสามารถดําเนินธุรกิจอุตสาหกรรมเซรามิกสเพื่อผลิตสินคา ทั้งในระดับตํ่าและระดับกลาง

ได จึงเปนโอกาสอันดีของประเทศไทยในปจจุบัน ที่มีความพรอมในทุกๆ ดาน เชน ส่ิงสาธารณูปโภคที่

รองรับการผลิต – การขนสง ทาเรือสงออก ที่ดินราคาถูก มีนิคมอุตสาหกรรม แหลงงานที่มีคุณภาพ 

คาจางแรงงานที่ต่ํา ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับการผลิตเสถียรภาพทางการเมือง ระบบการเงิน – ธุรกิจ 

การสงเสริมการลงทุนจากรัฐ นโยบายกระจายโรงงานอุตสาหกรรมออกสูภูมิภาคโดยแรงจูงใจจากการ

ลดภาษีตางๆ และการประกาศใชภาษีมูลคาเพิ่ม จึงทําใหอุตสาหกรรมเซรามิกสในประเทศไทยยุค

ปจจุบัน และที่กําลังขยายตัวเพิ่มข้ึนอีกในอนาคตมีเสถียรภาพมั่นคงและมีความเจริญกาวหนาในทุกๆ 

ดาน 

 กระบวนการทําผลิตภัณฑเซรามิกส (Manufacturing Ceramic Productions) การทําผลิต

ภัณฑเซรามิกส นั้นมีกระบวนการทําหลายขั้นตอนแตละตอนจะตองสัมพันธและตอเนื่องกันไปจาก

ข้ันตอนแรกจนถึงขั้นตอนสุดทาย โดยสามารถแบงขั้นตอนการผลิตออกไดดังนี้คือ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพประกอบ 17 โองมงักรเขียนสีใตเคลือบ 
 
 ที่มา: Ratchaburi. (2553: ออนไลน). 
 
 -   การออกแบบเครื่องปนดินเผา (Design)  
 เปนขั้นตอนที่นักออกแบบผลิตภัณฑเซรามิกส ที่จะตองทราบถึงวัตถุประสงคของตัวผลิตภัณฑที่

จะผลิตแลววาจะออกแบบเปนผลิตภัณฑเพื่อประโยชนใชสอย หรือเพื่อความสวยงามซึ่งผูออกแบบ

จะตองมีความคิดสรางสรรค (Idea) มีความรูดานวัตถุดิบ (Raw materials) วิธีการขึ้นรูป (Method) 

และข้ันตอนการผลิตดวย (Productions) 
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 การเตรียมเนื้อดินปน (Body) และการเตรียมน้ําเคลือบ (Glaze) การเตรียมเนื้อดินปนและ

การเตรียมน้ําเคลือบนั้น การใชวัตถุดิบ (Raw materials) ไดแก ดิน หิน แร และสารเคมี เชนเดียวกัน 

แตกตางกันที่ตรงสวนผสมของสารประกอบเหลานี้ และการใชหรือไมใชสารประกอบเหลานี้ ในสูตร

สวนผสมเพื่อใหไดเนื้อดินปนและน้ําเคลือบตามความตองการ ข้ันตอนการเตรียมเนื้อดินปน และการ

เตรียมน้ําเคลือบโดยนําวัตถุดิบ ไดแก ดิน หิน แร สารเคมี ไมทดสอบหาคุณสมบัติทางเคมีและฟสิกส

กอนเผา และหลังเผา นําวัตถุดิบที่ผานการทดสอบแลวไปสูกระบวนการลางและบดยอย (Grainder) 

นําไปชั่งและผสมวัตถุดิบ (Weighting and Mixing) ตามสูตรของเนื้อดินนั้น และน้ําเคลือบแตละ

ประเภทที่ตองการ แลวนําไปบดเปยกในเครื่องบอลลมิลล (Ball Mill) หลังจากบดแลวกรองดวยแรง 

(Seieve) ตามความละเอียดที่ตองการ ถาสูตรสวนผสมของเนื้อดินปนหรือเคลือบที่ตองการความขาว

มากเปนพิเศษ จะตองนําเขาเครื่องแยกเหล็ก (Ferro Filter) หรือ (Magnetic Separater) จะไดน้ําดิน 

(Slip Clay) และน้ําเคลือบ ตามสูตรที่ตองการ กวนน้ําดินที่ไดนั้นนําไปหมัก (Aging) ไวในถึงเก็บแลว

แยกไปใชใหเหมาะสมกับการขึ้นรูปแตละวิธีโดยเนื้อดินนั้น สามารถแบงออกไดเปน 3 ลักษณะ คือ 

ลักษณะที่มีความเหนียว จะตองนําน้ําดินไปเกรอะหรือผานดวยเครื่องอัดดิน (Filter Press) กอนแลว

ถึงจะนําไปขึ้นรูปดวยการปนดวยมือ ลักษณะเนื้อดินแหง หรือดินผง จะตองนําน้ําดินพนผานความรอน 

(Spray Dryer) จะไดดินผง (Powder Clay) กอนแลวถึงจะนําไปขึ้นรูปดวยการอัดในแบบพิมพ และ

เนื้อดินที่เปนลักษณะน้ําดิน (Slip Clay) แลวนําไปขึ้นรูปดวยการหลอในแบบพิมพ    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 18 โองติดมังกรลอยตัว 

 

 ที่มา: Ratchaburi. (2553: ออนไลน). 
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 วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑ (Method) 
 วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกสนั้น มีหลายวิธีแตละวิธีจะตองมีความเหมาะสมและ

สอดคลองกับลักษณะและคุณสมบัติของเนื้อดินปนแตละประเภทดวย วิธีการขึ้นรูปผลิตภัณฑนั้น 

ไดแก การขึ้นรูปดวยมือ ดวยเครื่องและดวยวิธีการใชพิมพสําหรับการหลอ 
 ข้ันตอนการทําผลิตภัณฑใหแหง (Drying) การขึ้นรูปผลิตภัณฑเรียบรอยแลวจะตองปลอยให

ผลิตภัณฑเหลานั้นแหงสนิทดวยวิธีการผึ่งดวยลม หรือการอบดวยเครื่อง เมื่อผลิตภัณฑที่แหงสนิทดี

แลวผลิตภัณฑบางประเภทจะตองมีการขัดแตงใหเรียบรอยอีกครั้งหนึ่งดวย หรือมีการเขียนสีใตเคลือบ

ในผลิตภัณฑในชวงนี้ดวยก็ไดกอนจะนําไปเผา  สุขุมาล  เล็กสวัสด์ิ (2548: 249) 
 -   การเผาดบิ (Biscuit Firing)    
 คือการนําผลิตภัณฑเซรามิกส ที่แหงสนิทดีแลวนําไปเผาที่อุณหภูมิ 750-1,250 องศา

เซลเซียส ชวงอุณหภูมิในการเผาขึ้นอยูกับประเภทของผลิตภัณฑ เชนกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนังโรงงาน

อุตสาหกรรมที่ผลิตสินคาประเภทนี้จะเผาดิบหรือเผาครั้งแรกใชอุณหภูมิสูงกวาการเผาเคลือบ เพราะ

จะไดตรวจสอบและคัดเลือกเฉพาะสวนที่ดีไว สวนที่เสีย เชน การบิดงอ ราว บิ่น หรือแตก เปนสวนที่

จะตองคิดทิ้งกอนที่จะนําไปเคลือบเปนการลดตนทุนการผลิตอยางหนึ่งอยางไรก็ตามอาจจะมีการขาม

ข้ันตอนนี้ได โดยเฉพาะการผลิตใหลักษณะงานอุตสาหกรรมที่ข้ึนรูปดวย วิธีการหลอหรือวิธีการอัดผง 

ทวี  พรหมพฤกษ  (2525: 31) 
 -    การตกแตงสีใตเคลือบ (Under Glaze Decoration)   
 เปนการนําผลิตภัณฑเซรามิกส ที่ผานการเผาดิบมาแลว นํามาทําการตกแตงดววิธีการเขียน

ลวดลายหรือเปนรูปภาพตางๆโดยการใชสีใตเคลือบติดลงไปบนผลิตภัณฑก็ไดการเคลือบผลิตภัณฑ 

(Glazing) การเคลือบผลิตภัณฑเมื่อเรานําผลิตภัณฑเซรามิกสที่ยังไมไดเขียนสีใตเคลือบหรือที่เขียนสี

ใตเคลือบเรียบรอยแลว จึงนํามาทําการชุบเคลือบดวยวิธีการ เทราด จุม หรือพนเคลือบ สวนการชุบ

เคลือบผลิตภัณฑเขียนสีจะตองเปนเคลือบใส หลังจากนั้นจะตองทําความสะอาดเช็ดฐานผลิตภัณฑที่

วางตั้งกับพื้นใหสะอาดเพื่อไมใหน้ําเคลือบหลอมละลายติดพื้นเตา (ปรีดา พิมพขาวขํา. 2547: 338) 

 -    การเผาเคลือบ (Glost Firing)   
 การเผาเคลือบผลิตภัณฑเซรามิกส นั้นขึ้นอยูกับชนิดของเคลือบที่ใชชุบเคลือบผลิตภัณฑ 

เชน เคลือบที่ใชเปนเคลือบไฟต่ํา หรือเคลือบไฟสูงตองนําไปใชเหมาะสมกับประเภทของเนื้อดินปนดวย

อุณหภูมิที่ใชเผาเคลือบประมาณตั้งแตอุณหภูมิ 750-1,350 องศาเซลเซียส ในการเผาเคลือบจะตอง

คํานึงถึงบรรยากาศของเตาเผาที่ใชมีวิธีการเผาที่ถูกตองเหมาะสมกับเคลือบและเนื้อดินปนนั้นๆ การ

ตกแตงสีบนเคลือบ (Overglaze Decoration) เปนการนําผลิตภัณฑเซรามิกส ที่เผาเคลือบเสร็จ

สมบูรณแลวนํามาทําการตกแตงดวยสีบนเคลือบเชน การเขียนลวดลายแบบตางๆ และการใชรูปลอก

ติด 
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 -   การเผาสบีนเคลือบ (Overglaze Firing) 
 นําผลิตภัณฑเซรามิกสที่เขียนสีบนเคลือบหรือการใชรูปลอกสีบนเคลือบที่ติดผลิตภัณฑ

เรียบรอยแลว จะนํามาเผาอีกครั้งหนึ่งเพื่อใหสีเขียน และรูปลอกที่ติดในผลิตภัณฑติดแนนไมหลุดออก 

ซึ่งการเผาจะใชอุณหภูมิประมาณ 800-900 องศาเซลเซียส การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑเซรา

มิกสนั้น หลังจากที่โรงงานอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑผานขั้นตอนตางๆ ดังที่กลาวมาขางตนเรียบรอย

แลวนั้น จะตองมีการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑใหไดตามเกณฑมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม

เซรามิกสดวย การทดสอบคุณสมบัติทางเคมี และฟสิกส โดยสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม และจะตองผานเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไวถึงจะนําไปจําหนายภายในประเทศ 

และเปนสินคาสงออกไปยังตางประเทศไดโดยเฉพาะผลิตภัณฑเซรามิกส ถาผลิตภัณฑเปนรูปแบบของ

ภาชนะที่ใชใสอาหารถือเปนเครื่องอุปโภคชนิดหนึ่งที่มีความสําคัญตอชีวิตของผูบริโภค เพราะใชบรรจุ

อาหารสําหรับรับประทานอาหาร หากมีคุณภาพไมดีพออาจเกิดอันตรายตอชีวิตได และหลังจาก

ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑแลว จะมีคัดเลือกเกรดผลิตภัณฑดวย เพื่อจะไดกําหนดราคาที่

เหมาะสมแกผูที่ตองการซื้อผลิตภัณฑดวยความเปนธรรม (ไพจิตร  อ่ิงศิริวัฒน. 2541: 290) 
 -   กรรมวธิีการปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุร ี
 โองมังกรที่ผลิตกันนั้น มีหลายขนาด เรียกกันตามจํานวนปบบรรจุน้ําใหญที่สุดเรียกวาโอง

เจ็ด บรรจุน้ํา 8-9 ปบ รองลงมา เปนโองหก บรรจุน้ําไดประมาณ 6 ปบและโองสี่ โองสอง โองปบ โอง

คร่ึงปบ ตามลําดับ โองเจ็ดนั้นเพิ่งจะมีในยุคหลังเพื่อเปนการดึงดูดใจลูกคา การขึ้นรูปโองขนาดใหญ 

ชางปนจะตองขึ้นรูปดวยการ “ยิ” โดยชางจะเดินกดดินไปรอบๆแปน ปจจุบันไดนํามอเตอรมาใชแทน

แรงคนทําใหแรงหมุนมากกวาแปนถีบจึงมีความสะดวกมากขึ้น 

  (1)  การเตรียมดิน เนื้อดินสีน้ําตาลแดง ที่ไดจากทองนาทั่วไปในจังหวัดราชบุรีเปนดิน

ที่มีคุณภาพดี มีความละเอียดเหนียวเกาะตัวกันไดดี นํามาหมักไวในบอหมักดินแชน้ํา ทิ้งไวประมาณ             

1 สัปดาห จากนั้นตักดินนํามากองไวแลวตัดดินเปนกอนนําเขาเครื่องโม หรือเครื่องนวดเพื่อใหเนื้อดิน

เขากัน แลวใชเหล็กลวดตัดดินที่โมแลวใหเปนกอน มีขนาด พอเหมาะแกการปนงานแตละชิ้น นํามา

นวดโดยผสมทรายละเอียดเล็กนอยเพื่อที่จะทําให โองมังกรมีเนื้อที่แกรงและคงทนยิ่งขึ้น 
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การยอยดนิเพือ่เขาเครื่องบด           ตัดดินจากเครื่องรีดดิน 

ภาพประกอบ 19   การเตรียมดินสําหรับปนโองมังกร 

 

 ที่มา: กฤษฎายคชรัฐ. (2546). การนําภูมปิญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน:กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. 
 

  (2) การขึ้นรูปหรือการปน การปนโองแตละใบนั้นสามารถแบงขั้นตอนการขึ้นรูป

ออกเปน 3 สวนคือ สําหรับขาหรือสวนกน โดยการนําดินเสนที่ผานการนวดแลว มีความยาวประมาณ 

30 เซนติเมตร การปนโองขนาดใหญนั้นจะตองปนบนแปน กอนที่จะนําดินเสนมาวางลงบนแผนไม 

ตองใชข้ีเถาโรยเสียกอนเพื่อกันไมใหเนื้อดินติดกับแผนไม  เนื้อดินที่นํามาขึ้นรูปเปนสวนกนนั้นเรียกวา 

“ตัวกิ๊ว” มีลักษณะเปนกอนกลมหรือกอนสี่เหลี่ยมแผออกเปนวงกลม จากนั้นนําดินเสนมาวางตอกัน

เปนชั้นๆเรียกวา “การตอเสน” ขนาดมาตรฐานของโองนั้น โองขนาด 7 ปบ จะใชดินเสนตอเปนสวนขา

จํานวน 8 เสน หรือตอเขาดวยกันทั้งหมด 4 ชั้น เมื่อปนตัวโองและยกลงแลวตกแตงผิวทั้งดานนอกและ

ดานในโดยการขูดดินที่ไมเสมอกันออก  ใหเรียบ แลวใชน้ําลูบเพื่อใหผิวเนียนอีกทีหนึ่ง 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 
 

ชางกําลงัขึ้นรูปทอนลาง                                  ผ่ึงใหแข็งเพื่อตอทอนสอง 

ภาพประกอบ 20 การปนโองและการผึ่งขาโอง 
 

 ที่มา: กฤษฎายคชรัฐ. (2546). การนําภูมปิญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน:กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. 
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สําหรับลําตัวเรียกวา “จอ” นําสวนขาหรือสวนกนที่แหงพอหมาดมาวางบนแปนยิ ซึ่งจะมีขนาดเตี้ยกวา

แปนสําหรับทําสวนขา ตบแตงผิวอีกครั้งดวยฮุยหลุบและไมตี นําดินประมาณ 10 เสน หรือตอกัน 5 ชั้น 

วัดขนาดเสนผาศูนยกลางใหไดตามตองการ ใชไมตาขูดดินและตบแตงผิวใหเรียบ ทิ้งไวพอหมาดโดย

ปกติการปนโอง สวนลําตัวจะเปนขั้นตอนที่ใชดินเสนมากกวาสวนอื่น รองลงมาคือสวนปากตามลําดับ 

สําหรับปากเรียกวา “ตุน” ลักษณะการตอเสนคลายกับสองสวนแรก แปนยิมีขนาดเตี้ยลงไปอีกกอนจะ

ตอเสนจะตองตบแตงผิว สวนจอและสวนขาดวยไมตาเสียกอน ใชดินเสนประมาณ 3 ชั้นหรือ 5 เสน วัด

ความสูงไดประมาณ 70 เซนติเมตรสําหรับโองขนาด 7 ปบ ใชฟองน้ํา ลูบผิวใหเรียบจากนั้นใชผาดาย

ดิบชุบน้ําลูบสวนบน พรอมกับบีบหรือกดใหข้ึนเปนรูป ขอบปากโอง ใชไมตาตบแตงใหเรียบเสมอกัน

อีกครั้งหนึ่ง สําหรับสวนปากซึ่งทําไวจํานวนมากนั้น ถาทิ้งไวนานกอนถึงขั้นตอนการเขียนจะทําใหแหง

เกินไป จึงตองใหอยูในสภาพเปยก พอหมาดๆ อยูเสมอโดยใชพลาสติกคลุมไวโดยรอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ชางปนเริ่มการตอลําตัวโอง                           ชางตตีบแตงโอง 

ภาพประกอบ 21 การตกแตงโองมงักร 

 

 ที่มา: กฤษฎายคชรัฐ. (2546). การนําภูมปิญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน:กรณีศึกษาจังหวัด
ราชบุรี. 

 

  (3) การเขียนลายตองทําการแตงผิวใหเรียบเสียกอนดวยฮุยหลุบและไมตีโองที่แตง

เรียบรอยดีแลวนั้นตองนํามาเขียนลายทันทีเพราะถาทิ้งไวเนื้อดินจะแหงทําใหเขียนลาย ไมได สําหรับ

แปนที่ชางใชเขียนลายลงบนตัวโองจะใชเทาถีบที่แกน หมุนไปเรื่อยๆ จนกวา จะเขียนเสร็จวัสดุที่ใช

เขียนลายนั้นเปนดินเนื้อละเอียดผสมกับดินขาว เรียกวา “ดินติดดอก”  มีสีนวล ดินขาวนั้นไดมาจาก

จังหวัดจันทบุรี หรือสุราษฎธานี ซึ่งมีคุณภาพดีเหมาะสําหรับ นํามาทําเปนดินติดดอกชางเขียนลายใช

ดินสีนวลนี้ปาดดวยมือเปนเสนเล็กๆ รอบตัวโองในแตละสวนจะมีลวดลายไมเหมือนกันชวงปากโอง 
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นิยมเปนลายดอกไมหรือลายเครือเถาใชวิธีที่เรียกวาพิมพลาย  นําแบบกระดาษฉลุลายวางทาบบนโอง

แลวปาดดวยดินติดดอก โองใบหนึ่งๆ มีประมาณ 4 ชวงตัวชวงลําตัว นิยมเขียนเปนลายรูปมังกร มีทั้ง

มังกรดั้นเมฆ มังกรคาบแกว และมังกรสองตัวเกี่ยวพันกันเปนตน ชางเขียนลายมังกรจะเปนผูที่มีความ

ชํานาญมากปาด เนื้อดินดวยหัวแมมือเปนรูปมังกรคราวๆ โดยไมตองมีแบบรางจากนั้นใชปลายหวี

ตกแตง เปนสวนหนวด นิ้วและเล็บสําหรับเกล็ดมังกรใชสังกะสีที่ตัดปลายหยักไปมากระทุงบนตัวมังกร

และเนนสวนลูกตาของมังกรใหมีความนูนเดนออกมา สวนเชิงลางของโอง ใชวิธีการติดลายคลายกับ

สวนปาก จากนั้นใชน้ําลูบที่ลายทั้งหมด เพื่อใหลายมีผิวที่เรียบเสมอกันและลื่น เปนการเตรียมสู

ข้ันตอนการเคลือบและเผาตอไป โองแตละใบชางผูชํานาญใชเวลาการเขียนสีประมาณ 10 นาทีชาง

เขียนลายโองมังกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 22   การเขียนลายโองมังกร 

 

 ที่มา: กฤษฎายคชรัฐ. (2546). การนําภูมปิญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน:กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. 
 

       (4) การเคลือบ น้ําเคลือบที่ใชในการเคลือบเปนสวนผสมของขี้เถา และน้ําโคลนหรือ

เลนและสีเล็กนอย ซึ่งเปนสีที่ไดจากออกไซดของเหล็ก สวนใหญเปนสีน้ําตาลเขม การเคลือบจะนําโอง

ไปวางหงายในกระทะขนาดใหญ ใชน้ํายาเคลือบราดใหทั่วทั้งดานใน และดานนอก แลวจึงนําไปวางผึ่ง

ลมไว โองที่เคลือบน้ํายานั้นนอกจากจะทําใหสีสวยเปนมัน เมื่อนําไปใสน้ําจะไมทําใหน้ําซึมออกมาขาง

นอกดวย  
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      การเคลือบโองมังกร                            รอเคลือบแหง 

ภาพประกอบ  23 การเคลือบโองมงักร 

 

 ที่มา: กฤษฎายคชรัฐ. (2546). การนําภูมปิญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน:กรณีศึกษาจังหวัดราชบุรี. 
 

   (5) เตาเผาโองมังกร เรียกวา “เตาจีนหรือเตามังกร” สนั่น เผือกทอง ผูควบคุมเตาเผา

โรงโองเถาเจียหลี่ 4 กลาววา เตากอดวยอิฐทนไฟเปนรูปยาว  ดานหัวเตาเจาะเปนชองประตูสําหรับ

ลําเลียงโองและภาชนะดินเผาอื่นๆ ดานบนของเตา ทั้งสองขางเจาะรูไวเปนระยะๆ เรียกวา “ตา” เพื่อใชใส

เชื้อเพลิง ลักษณะของเตามังกรนี้ดานหนึ่งอยูระดับเดียวกับพื้นดินใชเปนหัวเตาสําหรับกอไฟ อีกดาน

หนึ่งสูงกวาเพราะตองทําใหตัวเตามีลักษณะเอียงลาดเปนสวน ของกนเตาใชเปนปลองระบายควัน 

กอนการลําเลียงโองเขาเตาเผาตองเกลี่ยพื้นเตาใหเรียบเสมอกันเสียกอน แลวจึงจัดวางโองใหเปน

ระเบียบ การวางโองซอนๆ กันจะมีแผนเคลือบเรียกวา “กวยจั๊ก” เปนตัวรองไว เมื่อลําเลียงโองเขาทาง

ประตูเตาแลวกอนเผาตองใชอิฐปดทางไว ใหมิดชิด เพื่อกันมิใหความรอนระบายออกมาได เตาขนาด

ใหญสามารถบรรจุโองไดคราวละ 300 - 500 ใบ (กฤษฎา  ยคชรัฐ. 2546: 31)   
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ภาพประกอบ 24 เตาเผาโองมังกร 

 

 ที่มา: กฤษฎายคชรัฐ. (2546). การนาํภูมิปญญาทองถิน่เขาสูโรงเรียน:กรณีศึกษาจงัหวัดราชบุรี. 
 
2.  หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

 หลักสูตรประกาศนียบัตร พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง 2546) พัฒนาขึ้นใหสอดคลอง

กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีในยุคโลกาภิ

วัตน เพื ่อผลิตกําลังคนระดับฝมือที ่มีความรู ความชํานาญในทักษะวิชาชีพไดตรงตามความ

ตองการของตลาดแรงงานสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจและสังคม ทั้งในระดับชุมชุน ระดับทองถิ่น

และระดับชาติ โดยเปดใหผูเรียนเลือกระบบและวิธีการเรียนไดอยางเหมาะสมตามศักยภาพ ความ

สนใจและโอกาส 

 

วิชาการปนโองพืน้เมือง 

  โครงสรางรายวิชาการปนโองพืน้เมือง 

  รหัสวิชา      ชื่อวิชา   หนวยกิต ชั่วโมง 

  2300-7009     การปนโองพื้นเมือง                 2     (4) 

จุดประสงครายวิชา 

 1.  เพื่อใหรูจักประวัติความเปนมาเกี่ยวกบัการปนโอง  รูปแบบงานเครื่องเคลือบดินเผา

พื้นเมือง 

 2.  เพื่อใหรูจักการสรางเครื่องมือ  และปฏิบัติการใชเครื่องมือ  อุปกรณตกแตงและการขึ้นรูป

โอง 

 3.  เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามวธิีการขึ้นรูปดวยแปนและเครื่องขึ้นรูปตามขั้นตอน 
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 4.  เพื่อใหสามารถปฏิบัติตามวิธกีารและขัน้ตอนการเขยีนลวดลายพืน้เมืองและการเผาเคลอืบ 

 5.  เพื่อใหเหน็คุณคาของศิลปะและวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณพื้นเมอืง ซึง่เปนภูมปิญญา

ทองถิน่ตน 

คําอธิบายรายวิชา 

 1.  ศึกษาและปฏิบัติเกี่ยวกับ ประวัติความเปนมาของการปนโองพื้นเมือง วัสดุ เครื่องมือ  

อุปกรณการปน การเขียนลวดลายพื้นเมือง การประยุกตใชตลอดจนการตรวจสอบผลิตภัณฑและการ

แกไขจุดบกพรอง 

   

3.  การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 เครื่องคอมพิวเตอรปจจุบัน มีศักยภาพทางดาน Hardware และ Software ที่สูงขึ้นกวาแต

กอนมาก อุปกรณและระบบมัลติมีเดียเปนปจจัยหลักที่สนองตอบตอความตองการของผูใชสูงมาก ซึ่ง

แสดงผลในรูปของสื่อผสมหรือมัลติมีเดีย ประกอบดวย อักขระ ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และภาพ

วีดีทัศน จัดเปนองคประกอบสําคัญของระบบมัลติมีเดีย ทางดานซอฟแวร มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลง

จากอักขระ สูความเปนวัตถุ ซึ่งอยูในรูปของตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมาย สัญลักษณ ความแตกตางที่

ปรากฏอยางเห็นไดชัดเจน คือ การเขาสูโลกสามมิติของมัลติมีเดีย ที่เรียกความจริง เสมือนซึ่งทําให

เหมือนหนึ่งผูใชโปรแกรมไดเขาไปเดินและไปพูดไดในโปรแกรมโดยเฉพาะอยางยิ่ง การใชงานทางดาน

การศึกษาในปจจุบันและอนาคต สวรุจ คําสุจริต (2550: 10) 

 
3.1  ความหมายของคอมพิวเตอรแบบมัลติมีเดีย 

 จากการศึกษาคนควาพบวา ไดมีนักการศึกษาใหความหมายของคอมพิวเตอรแบบมลัติมีเดีย

ไวหลายทานดงันี ้

 กิดานันท มลิทอง (2539: 292) ไดใหความหมายคําวา มัลติมีเดีย คือ วิธีการใชคอมพิวเตอร

เปนฐานในการเสนอสารสนเทศโดยการใชส่ือมากกวาหนึ่งอยางในการนําเสนอ เชน ภาพกราฟก 

ขอความ และเสียง โดยเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและส่ือดวย 

 ไพริน บุญเดช (2539: 3) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึง การวบรวมวิธีการแสดงขาวสารดวย

ส่ือตางๆกัน ไมวาจะเปนการแสดงขาวสารดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจากแผนซีดี ภาพจาก

วีดีโอ รวมทั้งเสียงพูด เสียงเพลงทั้งแบบโมโนและสเตริโอ 

 ครรชิต มาลัยวงศ (2539: 30) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึง ระบบที่ใชคอมพิวเตอรชวย

ประมวลในการแสดงภาพและเสียง ทั้งการแสดง ขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได

พรอมกัน ซึ่งระบบมัลติมีเดียนี้ ชวยใหการจัดทําโปรแกรมบทเรียนนาสนุกขึ้น ใชไดเพลิดเพลินมากขึ้น 
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 บูรณะ สมชัย (2542: 19) คอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอร

ชวยสอนอเนกทัศน สามารถนําเสนอไดทุกรูปแบบทั้ง ขอความ (Text) กราฟก (Graphics images) 

ภาพเคลื่อนไหวจําลอง (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร (Video) นอกจากนี้ยังตอง

สามารถปฏิสัมพันธ (Interactive) กับผูเรียนไดอยางเหมาะสม 

 พัลลภ ธนารุณ (2543: 167) ไดใหความหมายคําวา มัลติมีเดีย หมายถึง การนําเสนอขอมูล

ในรูปแบบที่หลากหลาย ไดแก ขอความ, รูปภาพ, เสียง, วีดีโอ และภาพเคลื่อนไหว หนังสือที่สรางมัก

ประกอบดวย ขอความและรูปภาพเปนพื้นฐาน แตอาจนําเสนอขอมูลในรูปของเสียง, วีดีโอ และ

ภาพเคลื่อนไหวเพิ่มเติมไดอีก 

 จากความหมายที่นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายไวพอสรุปไดวาคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดียหมายถึง เทคโนโลยีที่เปนสื่อผสมและใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการใชส่ือมากกวาหนึง่อยางใน

การนําเสนอขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและเสียง ในการเรียนการ

สอนและเนนถึงการโตตอบระหวางผูใชและส่ือ 

 
3.2  องคประกอบของมลัติมีเดีย 

 องคประกอบของมัลติมีเดีย มีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 

ภาพวีดิทัศนและการมีปฏิสัมพันธ  

            1. ตัวอักษร นับไดวาเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญ ในการเขียนโปรแกรม

มัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกตโดยมากจะมีตัวอักษรใหผูเขียนสามารถเลือกไดหลายๆ แบบ และสามารถ

ที่จะเลือกสีของตัวอักษร ขนาดของตัวอักษรไดตามตองการ นอกจากนี้แลวยังใชตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยง

แบบปฏิสัมพันธหรือที่เรียกวา ไฮเปอรเท็กซ (Hypertext) เชน การคลิกที่ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงไปยังที่

ตางๆ การจัดเปนลักษณะของเมนู (Menus) เพื่อใหผูใชเลือกขอมูลที่จะศึกษา 

            2. เสียง เสียงในมัลติมีเดียจะจัดอยูในรูปขอมูลดิจิตอลและสามารถเลนซ้ําไดจาก

เครื่องคอมพิวเตอรพีซี การใชเสียงในมัลติมีเดียเพื่อนําเสนอขอมูล หรือสรางสภาพแวดลอมใหนาสนใจ

ข้ึน เชน เสียงหัวใจเตน เสียงน้ําไหล เปนตน เสียงสามารถใชเสริมตัวอักษร หรือนําเสนอวัสดุที่ปรากฏ

บนจอไดเปนอยางดี เสียงที่ใชรวมกับโปรแกรมประยุกตสามารถบันทึกเปนขอมูลแบบดิจิตอลจาก

ไมโครโฟน แผนซีดีเสียง เทปเสียง และวิทยุได 

            3. ภาพนิ่ง เปนภาพกราฟกที่ไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภายถาย ภาพวาด เปนตน 

ภาพนิ่งมีบทบาทตอมัลติมีเดียมาก เนื่องจากภาพจะใหผลในการเรียนรูดวยการมองเห็น ไมวาจะดู

โทรทัศน หนังสือ วารสาร ฯลฯ จะมีองคประกอบเสมอ 
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            4. ภาพเคลื่อนไหว คือ การเคลื่อนไหวของภาพนิ่งในลักษณะตางๆ เพื่อทําใหเกิด

ความนาสนใจ หรือทําใหเกิดความเขาใจ ไดงายขึ้น เชน การเตนของหัวใจ การทํางานของลูกสูบ 

ภาพเคลื่อนไหวมีขอบเขตตั้งแตการสรางภาพนิ่งดวยกราฟกอยางงายจากนั้นใชโปรแกรมสราง

ภาพเคลื่อนไหวทําใหภาพนิ่งนั้นเคลื่อนไหวไดตามตองการ 

            5. ภาพวีดิทัศน การใชมัลติมีเดียในอนาคตจะเกี่ยวของกับการนําเอาภาพวีดีทัศนซึ่ง

อยูในรูปของดิจิตอล รวมเขากับโปรแกรมประยุกตนําเสนอในลักษณะที่เรียกวาดิจิตอลวีดีโอ(Digital 

Video) โดยคุณภาพของดิจิตอลวีดิโอจะทัดเทียมกับภาพที่เห็นจากจอดโทรทัศน ดังนั้นดิจิตอลวีดิโอ

และเสียงจึงเปนสวนที่ผนวกเขาสูการนําเสนอ และสามารถนําเสนอไดทันทีผานจอคอมพิวเตอร และ

เสียงออกทางลําโพงโดยผานการดเสียง (Sound Card) 

            6. การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ หมายถึงการที่ผูใชมัลติมีเดียสามารถเลือกขอมูล ได

ตามความตองการโดยใชตัวอักษร หรือปุมในการเชื่อมโยง ซึ่งนับไดวาเปนคุณสมบัติที่โดดเดนกวาสื่อ

อ่ืนๆ (ธรรชนวล  เกิดอินทร. 2549)  

 
 3.3 ประโยชนของคอมพวิเตอรมัลติมเีดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียนั้นนับไดวาเปนการนําเอาระบบของคอมพิวเตอรชวยการสอนและ

มัลติมีเดียมาผสมผสานกัน  

            1. การใชมัลติมีเดียเปนการสรางบรรยากาศในการเรียนรู และดึงดูดความสนใจให

ผูเรียนไมเบื่อหนาย 

            2. เปนการเพิ่มความสามารถในการรับรู (Enhances Information Retention) 

            3. มัลติมีเดียเปนการนําสื่อหลายประเภทมารวมกันเพื่อเสนอขอมูล ดังนั้นจึงชวยทํา

ใหเกิดความเขาใจ และส่ือความหมายไดดีข้ึน 

            4. ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอรในลักษณะการสื่อสารสองทาง 

ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดเปนอยางดี 

            5. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนตามเอกัตภาพ 

            6. ผูเรียนสามารถควบคุมวิธีการเรียนของตนเองได 

            7. มีความแมนยาํในวิชาที่เรียน เพราะผูเรียนไดเรียนทีละนอยจากงายไปหายาก 

            8. มีการใหขอมูลยอนกลับ และเสริมแรงใหกับผูเรียนไดอยางรวดเร็ว 

            9. ผูเรียนไมสามารถดูคําตอบไดกอนเพราะเปนการบังคับใหผูเรียนไดเรียนรูกอนการ

ทําแบบฝกหัด 

            10. ผูที่มีผลการเรียนคอนขางชาจะมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนสูงกวาผูเรียนปกติ 
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            11. ผูสอนกําหนดวิธีการสอน ใหตรงกับความตองการของผูเรียนได เนื่องจากคําตอบ

ของผูเรียน อาจเปนแนวทางในการกําหนดบทเรียนใหเรียนไดเร็วชาหรือมีความแตกตางกันได 

            12. สามารถสอนมโนทัศน และทักษะไดงายกวาการสอนปกติ เพราะการจาํลองสถานการณ 

โดยคอมพิวเตอรจะชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายขึน้ 

            13. สามารถประเมนิผลของผูเรียนไดโดยทนัททีี่เรียนจบบทเรียน 

            14. เปนการสรางนสัิยรับผิดชอบใหเกิดในตวัผูเรียน   

(ทักษิณา สวนานนท. 2539: 214-215) 

 
 3.4 ประเภทคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับการศึกษานั้น ไดถูกนําไปใชประโยชนหลากหลายรูปแบบ เพื่อให

เกิดองคความรูแกผูเรียน และผูที่สนใจ ซึ่งไดแก 

         1. ใชสําหรับการเรียนการสอน (Computer – Based Instruction หรือ Computer Based 

Training หรือ Computer – Assisted Instruction) เปนการสรางบทเรียนหรือโปรแกรมที่ใหผูเรียนกับ

คอมพิวเตอรโดยตรง บทเรียนหรือโปรแกรมมีการเตรียมจัดใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดย

การนําเสนอภาพ เสียง สถานการณจําลอง คําบรรยาย  

           1.1 Self Training เปนโปรแกรมการศึกษาที่สรางขึ้นเพื่อใหผูเรียนไดเรียนรูและพัฒนา

ตัวเองในดานทักษะตางๆ มีการนําเสนอหลายรูปแบบ เชน การฝกหัด การสรางสถานการณจําลอง 

เปนตน เนนการเรียนการสอนรายบุคคล 

           1.2 Assisted Instruction เปนโปรแกรมการศึกษาที่สรางขึ้น เพื่อชวยใหขอมูล หรือใช

ประกอบการสอนเนื้อหาตางๆ (Tutorial) หรือใชเปนสื่อเพื่อการศึกษาเพิ่มเติมลักษณะของโปรแกรม

ไฮเปอรเท็กซ เพื่อสามารถเชื่อมโยงขอมูลถึงกันได 

           1.3 Edutainment เปนโปรแกรมการศึกษา ที่ประยุกตเอาความบันเทิงกับความรูใน

รูปแบบของเกมส (Games) หรือเกมสสถานการณ (Games Simulation) เปนตน 

      2. ใชประกอบการบรรยาย (Computer Generated Lecture Support) โดยนําเสนอภาพอักษร 

และเสียงผานจอภาพขนาดใหญ ใหผูเรียนไดชมขณะการบรรยาย สามารถชวยสนับสนุนการบรรยาย

ใหมีประสิทธิภาพขึ้น 

      3. ใชสําหรับการสื่อสาร (On-Line Communication) คือ การเชื่อมตอคอมพิวเตอรเขา

ดวยกันระบบเครือขายทําใหสามารถติดตอ สงขาวสาร การบาน รายงาน รวมทั้งการเรียนแบบประชุม

รวมทางไกล 
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      4. ใชสําหรับคนควาจากฐานขอมูลเพื่อการวิจัย (Database Research) คือ การสืบคน

ขอมูลจากฐานขอมูลระยะไกลหรือจากฐานขอมูลบนแผนซีดี เพื่อชวยในการสืบคนงานดานการวิจัย 

นอกจากนั้นยังสามารถคัดลอกเอาคําบรรยาย ภาพ เสียง หรือวีดิทัศน มาใชงานไดอีกดวย 

      5. ใชในการฝกทักษะดวยการสรางสถานการณจําลอง (Animation) คอมพิวเตอร สามารถ

สรางสถานการณใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพื่อเพิ่มทักษะและเตรียมตัวกอนปฏิบัติจริงซึ่งจะชวยลด

อันตราย และคาใชจายจากการฝกจริงไดอีกดวย 

      6. ใชชวยเสริมการปฏิบัติงาน (Performance Support System) ความสามารถในการ

นําเสนอสารสนเทศในรูปแบบตางๆ ชวยเสริมใหการทํางานดีข้ึน เชน การชวยจํา ใหคําแนะนํา คนหา

ใหความหมาย แสดงประวัติและอ่ืนๆ ชัยธวัช  ตนตรง (2552) 

 
 3.5 การพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เปนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษารูปแบบ

หนึ่งที่นาสนใจเพราะมีการนําเสนอที่แปลกออกไปโดยอาศัยความสามารถของคอมพิวเตอร ดังนั้นการ

พัฒนาสื่อใหมีคุณภาพจึงตองมีการวางแผนโดยผานกระบวนการออกแบบอยางเปนขั้นตอน เพื่อใหส่ือที่

ผลิตมีประสิทธิสูงสุด (กลาววาโปรแกรมการผลิตและพัฒนาจะนิยมใชโปรแกรมชุดนําเสนอ (Presentation 

Packages) และชุดประพันธ (Authoring Packages) ตามรายละเอียดดังนี้ 

       1. ชุดนําเสนอ (Presentation Packages) ชุดนําเสนอเปนโปรแกรมที่พัฒนาจากแนวคิด

ของการใชเครื่องฉายภาพขามศรีษะมาเปนการนําเสนอโดยคอมพิวเตอรและโปรเจกเตอรแทนชุด

นําเสนอจะสรางขอความที่มีสีสันภาพกราฟก แผนภูมิ แผนภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงและวีดีทัศน 

เหลานี้สามารถสรางจากโปรแกรม Microsoft PowerPoint และ Asymetrix’s Compel 

      2. ชุดประพันธ (Authoring Packages) ชุดประพันธเปนชุดที่ใชเพื่อพัฒนาโปรแกรมดาน

มัลติมีเดีย มีฟงกชั่นตางๆ ใหใช ชุดประพันธเปนชุดที่ทําใหสามารถออกแบบโปรแกรมในหองเรียนได

ตามความตองการไมวาจะเปนการใชขอความ ภาพกราฟก เสียง และวีดิทัศน ในการฝกอบรมหรือการ

ฝกทบทวน โปรแกรมที่ใชกันมี Toolbook, Authorware เปนตน ซึ่งนอกจากเขียนโปรแกรมฝกอบรม

หรือการสอนแลวยังสามารถนําเสนอชุดประพันธมาใชเขียนชุดการนําเสนอไดอีกดวย 

    3. ตั้งจุดหมายในการผลิตตองกําหนดจุดมุงหมายหลักการในการผลิต และจุดหมายเชิง

พฤติกรรมในแตละหัวขอ ซึ่งจะชวยจํากัดเนื้อหาที่ใชในการผลิต 

   4. เตรียมเนื้อหา ในขั้นนี้จะเตรียมโดยทําเปนลักษณะโครงรางเนื้อหาหรือเตรียมเปน

เนื้อหาโดยละเอียดก็ได 
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       5. การวางโครงเรื่อง เปนการนําเอาเนื้อหามากําหนดเรื่องราวใหมตามลําดับเหตุการณ

ลําดับหัวขอ ความยากงาย เพื่อใหงายตอการนําไปเขียนบท หรือกําหนดภาพหรือประมาลเรื่องราว

ทั้งหมด 

      6. การเขียนบท โดยการทําบัตรเร่ือง (Storyboard) โดยตองจินตนาการภาพที่เห็นไดตอง

ไมซับซอน งายตอการเขาใจและสื่อไดตรงเปาหมายที่สุด จากนั้นนํามาลําดับเร่ืองราวใหเหมาะสม

จากนั้นนํามาเขียนบท (Script) เพื่อใหเกิดความสัมพันธกันระหวางขอความภาพและเสียง 

       7. กําหนดตารางการดําเนนิการผลิต เปนขั้นตอนของการแจกงานออกมาเปนงานของแต

ละดานใหชัดเจน และสะดวกตอการผลิต 

       8. การเขียนคูมือการใช เพื่อใหผูใชสามารถใชงานไดอยางถูกตอง โดยคูมือจะตองบอก

รายละเอียด เชน เกี่ยวกับตัวสื่อ จุดมุงหมาย เนื้อหาเปนอยางไร กิจกรรมอุปกรณที่จะตองมา

ประกอบการเรียน เปนตน 

       9. ทดลองใชส่ือกับกลุมเปาหมาย หลักจากผานกระบวนการผลิตแลวจะตองหาคุณภาพ

หรือจุดบกพรองของสื่อแลวทําการปรับปรุงแกไขใหดีข้ึนกอนที่จะนําไปใชจริงกับกลุมเปาหมายโดยใช

แบบวัดผลและประเมินผล 2 แบบ คือ วัดผลในสื่อเอง เพื่อตองการทราบถึงความรูสึกของกลุมเปาหมาย

ในดานของขอดีและขอเสียของสื่อ และวัดผลในดานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทําการทดสอบกอน

และหลังเรียน เปรียบเทียบกับผลการเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูของสื่อ โดยใชแบบทดสอบเปนเครื่องมือวัด 

       10. ปรับปรุงสื่อที่ผลิตขึ้น หลักจากที่มีการประเมินผลแลว นําสื่อมาปรับปรุงจนไดส่ือที่

สมบูรณเพื่อไวใชในการแพรตอไป 

       11. ผลิตเพื่อเผยแพรออกสูสาธารณชน เมื่อไดส่ือที่มีคุณภาพ แลวจึงนําไปเผยแพรในรูป

ของ การใหยืม จําหนาย หรือแจกจายไปตามหนวยงานตางๆ และหากมีวิธีการที่ยุงยากก็ควรจัด

ฝกอบรมการใช เพื่อใหบรรลุเปาหมายของการผลิตสื่อเพื่อการเรียนการสอน  ธรรชนวล  เกิดอินทร 

(2549) 

 
 3.6  ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
 เนื่องจากการสอนเปนกระบวนการสื่อความหมายระหวางผูเรียนและผูสอน โดยมีเจตนาที่จะ

ถายทอดความรู ความรูสึก ทัศนคติ คานิยม และทักษะ จากครูซึ่งทําหนาที่เปนผูสง ไปยังนักเรียนซึ่ง

เปนผูรับการสงความรูดังกลาวจากครูไปยังนักเรียน จําเปนตองอาศัยส่ือในการนําพาความรูไปสูผูรับ

หลายๆแบบ ส่ือจึงเปรียบเสมือนพาหนะของความรูที่มีความสําคัญอยางยิ่ง ที่นําความรูจากผูสง คือ 

ครูไปยังผูรับคือนักเรียน ส่ือที่นําความรูจากครูไปสูนักเรียนนี้ เปนสื่อที่ใชในการเรียนการสอนเราจึง

เรียกวา “ส่ือการเรียนการสอน” ส่ือการเรียนการสอนไดมีนักการศึกษาไดใหความหมายเอาไวดังนี้ 
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 ยืน  ภูวรวรรณ (2538: 15) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึง เทคโนโลยีการใชส่ือผสม โดยอาศัย

คอมพิวเตอร 

 ไพริน  บุญเดช (2539) กลาววา  มัลมีเดีย หมายถึง การรวบรวมวิธีการแสดงขาวสารดวยสื่อ

ตางๆ กันไมวาจะเปนการแสดงขาวสารดวยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจากแผน ซีดี ภาพจากวีดีโอ 

รวมทั้งเสียงพูด เสียงเพลงทั้งแบบโมโนและสตอริโอ  

 ครรชิต  มาลัยวงค (2539: 30) กลาววา มัลติมีเดีย หมายถึง ระบบที่ใชคอมพิวเตอรชวย

ประมวลในการแสดงภาพและเสียง ทั้งการแสดงขอความ ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได

พรอมกัน ซึ่งระบบมัลติมีเดียนี้ชวยใหการจัดทําโปรแกรมบทเรียนนาสนุกขึ้น ใชไดเพลิดเพลืนมากขึ้น 

 บูรณะ  สมชัย (2542: 19) ไดกลาวไววา ส่ือการสอนหมายถึง ส่ือชนิดใดก็ตามไมวาจะเปน

สไลด โทรทัศน วิทยุ เทปบันทึกเสียง ภาพถาย วัสดุฉาย และวัสดุส่ิงตีพิมพ ซึ่งเปนพาหนะในการนํา

ขอมูลจากแหลงขอมูลไปยังผูรับ เพื่อนํามาใชกับการเรียนการสอน หรือสงเนื้อหาความรูไปยังผูเรียนใน

กระบวนการเรียนการสอน เรียกวา ส่ือการสอน 

 สมบูรณ สงวนญาติ (2534: 43) ไดใหความหมายสื่อการเรียนการสอนวาทุกสิ่งทุกอยาง ที่

ผูสอนและผูเรียนนํามาใชในการเรียนการสอนเพื่อชวยในกระบวนการเรียนรูดําเนินไปสูเปาหมายอยาง

มีประสิทธิภาพ ไดแก วัตถุส่ิงของที่มีอยูในธรรมชาติ หรือมนุษยสรางขึ้นมารวมทั้งวิธีการเสนอและ

กิจกรรมในรูปแบบตางๆ 

 จากการศึกษาความหมาย และคําจํากัดความของสื่อการสอน หรือส่ือการเรียนการสอน จาก

การใหความหมายของนักวิชาการทางการศึกษาและนักเทคโนโลยีทางการศึกษา ทั้งในและ

ตางประเทศ จึงสามารถสรุปไดวา สื่อการสอน หมายถึง วัสดุ เครื่องมือ อุปกรณ และเทคนิควิธีการที่

ผูสอนนํามาใชประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาวิชาหรือ

ความรูตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนไปตามวัตถุประสงคของผูใชส่ือการสอน 

 
 3.7 คุณคาของสื่อการเรยีนการสอน 
 เร่ืองคุณคาของสื่อการเรียนการสอน เปนผลสืบเนื่องมาจากการวิจัยสื่อ ซึ่งอาจหาอานไดจาก

เอกสารการวิจัยและวิทยานิพนธที่เกี่ยวของ เพื่อใหตระหนักถึงคุณคาของสื่อการเรียนการสอนทั่วๆ ไป 

จึงขอนําผลการวิจัยเกี่ยวกับคุณคาของสื่อการเรียนการสอนมากลาวโดยสรุปดังนี้  

(สมบูรณ สงวนญาติ. 2534: 44) 

1. ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดดีข้ึนจากประสบการณที่มีความหมายในรูปแบบตางๆ 

2. ชวยใหผูเรียนเรียนรูไดมากขึน้ โดยใชเวลานอยลง 

3. ชวยใหผูเรียนมีความสนใจในการเรียนและมีสวนรวมในการเรียนอยางกระฉับกระเฉง 
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4. ชวยใหผูเรียนเกิดความประทับใจ มัน่ใจ และจดจําไดนาน 
5. ชวยสงเสริมการคิดและการแกปญหาในการเรียนรู 
6. ชวยใหสามารถเอาชนะขอจํากัดตางๆในการเรียนรูได 

6.1 ทาํสิ่งที่ซบัซอนใหงายขึ้น 
6.2 ทาํสิ่งที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมมากขึ้น 
6.3 ทาํสิ่งที่เคลื่อนไหวเรว็ใหดูชาลง 
6.4 ทาํสิ่งที่เคลื่อนไหวหรือเปล่ียนแปลงชาใหดเูร็วขึน้ 
6.5 ทาํสิ่งที่ใหญมากใหเล็กเหมาะแกการศึกษา 
6.6 ทาํสิ่งที่เลก็มากใหมองเห็นไดชัดเจนขึ้น 
6.7 นาํสิ่งที่เกดิในอดีตมาศึกษาในปจจุบนั 
6.8 นาํสิ่งที่อยูไกลมาศึกษาในหองเรียนได 

7. ชวยลดการบรรยายของผูสอนลง แตชวยใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น 
8. ชวยลดการสูญเปลาทางการศึกษาลงเพราะชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึน้  

ผูเรียนสอบตกนอยลง 
 

 3.8   ทฤษฎแีละหลกัการที่ใชในการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การศึกษาดวยตนเอง (Independent Study) เปนการสอนที่ผูเรียนมีเสรีภาพทั้งในดานการ
เลือกจุดมุงหมายและวิธีการเรียนหรือเปนการตกลงระหวางผูสอนและผูเรียนในเรื่องจุดมุงหมายกวางๆ 
ผูเรียนจะเตรียมตัวเอง ศึกษาเอง สําหรับการสอนครั้งสุดทาย จะเตรียมอยางไร หรือทําอยางไรก็เปน
เร่ืองของผูเรียน อาจจะมีขอบขายของรายวิชา หรือไมมีก็ได 
 การศึกษาดวยตนเอง เปนการเรียนการสอนที่เนนถึงลักษณะความแตกตางระหวางบุคคล
โดยเฉพาะในดานทักษะ ความสามารถ ความเขาใจ แรงจูงใจ วินัยในตนเอง จุดมุงหมายความสามรถ
ในการแกปญหาและการคาดการณของผูเรียน โดยมีผูสอนทําหนาที่ใหความสะดวกในการเรียน เปนผู
แนะนํา ที่ปรึกษา ผูวิเคราะหและเปนผูกําหนดแหลงการเรียน กิจกรรม การประเมินผล ตลอดจนการ
รายงานผลการเรียนของผูเรียนแตละคน 
 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ซึ่งมีลักษณะเปนบทเรียนที่ใชศึกษาดวยตนเอง
จึงควรพิจารณา ความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งนักการศึกษาไดนําหลักจิตวิทยามาใช โดยคํานึงถึง
ความตองการความถนัดและความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ เอกัตบุคคลมีความแตกตางกันหลาย
ดาน กลาวคือ ความสามารถ สติปญญา ความตองการ ความสนใจ รางกาย อารมณ สังคมและความ
แตกตางระหวางบุคคลดานอื่นๆ การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ใชศึกษาดวยตนเอง จึงตอง
ตระหนักถึงความแตกตางของความสนใจตลอดจนอารมณของผูเรียนแตละคนจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจึงควรมีลักษณะดังนี้ 
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       1. จัดเนื้อหาและกิจกรรมใหผูเรียนมีอิสระในการศึกษา ตามความสามารถและความ

สนใจ โดยมีคําแนะนําและชวยเหลือตามความเหมาะสม 

      2. ในสวนแรกของมัลติมีเดีย ส่ิงที่ไมควรขาดเลยก็คือสารบัญหรือหัวขอสําหรับการ

แยกเขาไปยังขอมูลแตละสวนรวมทั้งปุมสําหรับใหผูใชออกจากโปรแกรม 

     3. ทุกๆ หนาของขอมูล จะตองมีปุมหรือตัวนําทาง สําหรับการกลับไปยังหนาหลัก 

หรือขอมูลหนาที่ผานมา เพื่อผูใชจะไดไมสับสนกับเสนทางในมัลติมีเดียนั้น อาจทําใหผูใชไมอยากเปด

ข้ึนดูเปนครั้งที่สอง 

      4. ตํานําทางหรือปุมที่ใชเปนตัวนําทาง ควรมีความชัดเจนหรือโดดเดนพอที่จะทําให

ผูใชเขาใจไดวาเปนปุมหรือประตูสําหรับเขาไปยังขอมูลอ่ืนๆ เพราะมัลติมีเดียบางชุด ทําใหผูใชแยกไม

ออกวา กราฟกใดเปนขอมูล กราฟกใดเปนปุม และควรมีเสียงประกอบเมื่อผูใชคลิกลงไปที่ปุมเหลานั้น 

      5. ในขณะที่มัลติมีเดียกําลังโหลดขอมูล หรือรอการเลือกเสนทางเขาหาขอมูล จาก

ผูใชอยูนั้น ควรใชเสียงดนตรีเปนตัวเชื่อมความรูสึก เพราะหากทุกอยางเงียบ ผูใชอาจเขาใจผิดวา

เครื่องโปรแกรมหยุดทํางาน 

      6. มัลติมีเดียที่ดี จะตองใหผูใชสามารถควบคุมไดวาจะเปดปดเสียง การหยุด

ภาพยนตรตลอดจนการปรับระดับเสียง 

    7. ถึงแมวาคอมพิวเตอรจะสามารถแสดงผลสีไดนับลานสีก็ตามที แตสําหรับภาพที่

นํามาใชในมัลติมีเดีย ไมควรใชสีมากกวา 256 สีมาตรฐาน เพราะจะทําใหใชเวลามากขึ้นในการ

เปลี่ยนหนาจอของมัลติมีเดีย 

     8. เนื้อหาในสวนของตัวอักษร (Text) ตองไมยาวจนเกินไป เพราะจะทําใหผูใชเกิด

ความเบื่อหนายกับการอานขอความยาวๆ 

      9. โปรแกรมตองไมลึกและซับซอนจนเกินไป หรือมีปฏิสัมพันธหลายระดับเกินไป 

          10. ตองจัดลําดับความเกี่ยวเนื่องของหัวขอไมใหผูใชเกิดความสับสน 

 การนําคอมพิวเตอรมาใชในงานการศึกษาจึงสอดคลองกับปรัชญาการศึกษาที่ให

ความสําคัญของเอกัตบุคคลมากขึ้น ผลงานวิจัยหลายครั้งยืนยันวา การสอนแตละแบบเหมาะสมกับ

คนแตละคน ใน แตละสถานการณ (Dertain Treatments Work for Certain People Under Certain 

Conditions) ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางโดยยึดหลักการสอนรายบุคคลไดรับการยอมรับและไดรับ

การพัฒนาใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับ และแตละเนื้อหาวิชาเพื่อใหสอดคลองกับความพึง

พอใจและความตองการของผูเรียน สายัญ เทียบแสน (2552)  
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  3.9   ความหมายของการเรียนรูสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-learning) 
 คุภชัย  สุขะนินทร (2545: 15) กลาววา E-learning  มาจากคําวา Electronic(s) learning  
หรือเปนการเรียนรูทางอิเล็กทรอนิกส และยังหมายถึง Computer learning ซึ่งก็คือการเรียนรูทาง
คอมพิวเตอรหรือเปนการเรียนรูใหมโดยใชคอมพิวเตอร  ซึ่งอาจจะเปนการเรียนในรูปแบบของการเรียน
คอมพิวเตอร  วีดีโอ ซีดีรอม สัญญาณดาวเทียม (Satellite) แลน อินเตอรเน็ต อินทราเน็ต หรือแมแต
ลักษณะและสัญญาณโทรทัศนก็ได 
 ความหมายเฉพาะเจาะจงคําวา E-learning หมายถึงการเรียนเนื้อหาหรือสารสนเทศสําหรับ
การสอนหรือการอบรม ซึ่งในการนําเสนอ ดวยตัวอักษร ภาพนิ่งผสมผสานกับการใชภาพเคลื่อนไหว 
วีดิทัศนและเสียง โดยอาศัยเทคโนโลยีของเว็บ (Web technology) ในการถายทอดเนื้อหา รวมทั้งการใช
เทคโนโลยีระบบการจักการคอรส (Course management system) ในการบริหารจัดการงานสอนดาน
ตางๆ เชน การจัดใหมีเครื่องมือการสื่อสารตางๆ เชน e-mail web-board สําหรับต้ังคําถามหรือ
แลกเปลี่ยนแนวคิดระหวางผูเรียนดวยกันหรือวิทยากร การจัดใหมีแบบทดสอบหลังจากเรียนจบเพื่อ
วัดผลการเรียน (แกวตา อยูคง. 2546: 12)  
 จากขอความขางตนสรุปไดวาการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกสหมายถึงการเรียนรูโดย
ผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส ไดแก คอมพิวเตอร หรือซีดีรอม ฮารดิสก ฟรอปปดิสก เน็กเวิรก 
อินทราเน็ต   อินเตอรเน็ต โทรทัศน การเรียนทางไกลผานดาวเทียมเปนตน 
 
   3.10 ประโยชนของ E-learning   
  E-learning ชวยใหการจัดการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพราะการถายทอด
เนื้อหาผานทางมัลติมีเดียสามารถทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดีกวาการเรียนจากสื่อขอความเพียง
อยางเดียว หรือจากการสอนภายในหองเรียนของผูสอนซึ่งเนนการบรรยายในลักษณะ Chalk and talk 
โดยเมื่อเปรียบเทียบ กับ E-learning ที่ไดรับการออกแบบและผลิตมาอยางมีระบบจะทําใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาในเวลาที่เร็วกวา 
  E-learning ชวยทําใหผูสอนสามารถตรวจสอบความกาวหนาพฤติรรมการเรียไดอยาง
ละเอียดและตลอดเวลาเนื่องจาก E-learning มีการจัดหาเครื่องมือ (Course management  tool)  
ที่สามารถทําใหผูสอนติดตามการเรียนของผูเรียน 
  E-learning ชวยทําใหผูเรียนสามารถคุมการเรียนของตนเองเนื่อจากการนําเอา
เทคโนโลยี Hypermedia  มาประยุกตใช  ซึ่งลักษณะการเชื่อมโยงขอมูลไมวาจะเปนในรูปของขอความ 
ภาพนิ่ง เสียง กราฟก วีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว ที่เกี่ยวเนื่องกันเขาไวดวยกันในลักษณะที่เปนเชิงเสน  
(Non – linear) ทําให  Hypermedia ผูเรียนจึงสามารถเขาถึงขอมูลใดกอนหรือหลังสามารถนําเสนอ
เนื้อหาในรูปแบบใยแมงมุมไดดังนั้นผูเรียนจึงสามารถเขาถึงขอมูลใดกอนหรือหลังก็ไดโดยไมตอง
เรียงลําดับและเกิดความสะดวกในการเขาถึงของผูเรียนอีกดวย 
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  E-learning ชวยทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดตามจังหวะของตนเอง (Self – paced  

learning) เนื่องจากการนําเสนอเนื้อหาในรูปแบบของ Hypermedia เปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมการ

เรียนรูของตนในดานของลําดับการเรียนได (Sequence) ตามพื้นฐานความรู ความถนัด และความ

สนใจของตนเอง นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถเลือกเวลาเรียนเนื้อหา เฉพาะบางสวนที่ตองการทบทวน

ไดโดย ไมตองเรียนในสวนที่เขาใจแลวซึ่งถือวาผูเรียนไดรับอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองจึง

ทําใหผูเรียนไดเรียนรูตามจังหวะของตนเอง  ถนอม  เลาหจรัสแสง (2545: 4) 

 
 3.11   หลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมลัติมีเดีย 
 ปญญา  ศิริโรจน และ ศุภนิต  อารีหทัยรัตน (2545: 122-128) กลาววาการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรนี้เปนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปเปนหลักในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน เพื่อใหเกิดการเรียนรูที่ดีที่สุด คือ 

  1. การเราความสนใจใหพรอมที่จะเรยีน 

  2. บอกวัตถุประสงคของการเรียน 

  3. สอบถามประสบการณและความรูเดมิ เพื่อใหแนใจวาผูเรียนพรอมทีจ่ะรับความรูใหม 

  4. ใหเนื้อหาและความรูใหม 

  5. แสดงความสัมพันธของเนือ้หา 

  6. กระตุนการตอบสนองของผูเรียน 

  7. ใหขอมูลยอนกลับ 

  8. ทดสอบ 

  9. การนําความรูไปใช 

  การออกแบบขั้นตอน ไดพัฒนาขึ้นเพื่อใชสําหรับการเรียนการสอนทั่วไป แตเนื่องจาก

การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น พัฒนามาจากพื้นฐานทฤษฎีการเรียนการสอนทั่วไป 

การวิจัยทางดานการรับรูการจําจึงไดนํามาประยุกตใช เพื่อใหการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาที่จะทําได มีดังนี้ 

  -  เราความสนใจ (Gagne attention) กอนที่จะเริ่มเรียนจําเปนอยางยิ่งที่ผูเรียนควรจะ

ไดรับแรงกระตุนและแรงจูงใจใหอยากที่จะเรียน บทเรียนควรมีลักษณะของการใชภาพ สี และเสียง

หรือองคประกอบหลายๆอยางโดยที่มีความเกี่ยวของกับเนื้อหาและมีความนาสนใจ  ซึ่งจะมีผลตอ

ความสนใจของผูเรียน การเตรียมกระตุนในขั้นแรกนี้ คือการสรางบทนําของบทเรียน ขอสําคัญประการ

หนึ่งก็คือหนาแรกของการนําเสนอ ควรออกแบบเพื่อใหสายตาของผูเรียนมีความสนใจอยูที่จอภาพ

ไมใชหวงอยูที่แปนพิมพ  เพื่อที่จะเราความสนใจของผูเรียน ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ควรจะคํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้ ใชกราฟฟกที่เกี่ยวกับเนื้อหา และมีขนาดใหญ และงายไมซับซอนใช

ภาพเคลื่อนไหวเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวแตควรสั้นและงายควรใชสีเขาชวยโดยเฉพาะสี เขียว แดง และ

น้ําเงิน  ใชเสียงใหสอดคลองกับกราฟกการฟฟกจะคางบนจอภาพจนกระทั่งผูเรียนกดพิมพในกราฟฟก

ดังกลาวควรบอกชื่อเร่ืองบทเรียนไดดวยควรใชเทคนิคการเขียนกราฟฟก ที่แสดงบนจอไดเร็ว  กราฟฟก

ตองเหมาะสมกับวัยผูเรียน 

  - บอกวัตถุประสงค (Specify objectives) การบอกวัตถุประสงคของการเรียนใน

บทเรียนคอมพิวเตอรนั้น ผูเรียนจะไดรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหาแลว ยังเปนการบอก      

เคาโครงเนื้อหากับผูเรียนอีกดวย ก็จะชวยใหผูเรียนผสมผสานแนวคิดรายละเอียดหรือสวยยอยของเนื้อหา

ใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาในสวนใหญได จะทําใหเกิดประสิทธิภาพขึ้นการบอกวัตถุประสงค

จะเปนประโยชนตอผูเรียน หากผูออกแบบคํานึงถึงหลักเกณฑตอไปนี้ ใชคําสั้นและเขาใจงายหลีกเลียง

คําที่ไมรูจักและเขาใจโดยทั่วไป ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปผูเรียนมีโอกาสทราบวา

หลังจากเรียนจบมีโอกาสนําไปใชอะไรบาง 

  - หากบทเรียนมีบทเรียนยอยหลายๆ บทเรียนหลังจากบอกวัตถุประสงคกวางๆ ควร

จะตามดวยสารบัญและตามดวยวัตถุประสงคเฉพาะของบทเรียน 

  - การกาํหนดวตัถุประสงคบนจอที่ละขอๆ เปนเทคนิคที่ด ี

  - เพื่อใหวัตถุประสงคทีน่าสนใจควรใชกราฟฟกเขาชวย 

 ทวนความรูเดิม (Activate prior Knowledge) กอนที่จะใหความรูใหมแกผูเรียน เนื้อหาและ

แนวคิดนั้นผูเรียนอาจจะไมมีพื้นฐานมากอนมีความจําเปนอยางยิ่งที่ผูออกแบบโปรแกรมควรจะหา

วิธีการประเมินความรูเดิม ในสวนที่จําเปนกอนที่จะรับความรูใหม เพื่อเปนการทบทวนอีกดวย 

  - การเสนอเนื้อหาใหม (Present new information) การเสนอภาพที่เกี่ยวของกับ

เนื้อหา ประกอบคําพูดที่ส้ัน งายและไดใจความ ใชภาพประกอบทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้น 

ความหมายคงทนในการจําจะดีกวาการใชคําพูด คําอาน เพียงอยางเดียว ภาพจะชวยอธิบายสิ่งที่เปน

นามธรรมใหงายตอการรับรู 

  - ชี้แนวทางการเรียนรู (Guide learning) ผูเรียนจะจําไดดีหากมีการจัดระบบการ

นําเสนอเนื้อหาที่ดีและสัมพันธกับประสบการณเดิม หรือความรูเดิมของผูเรียน 

  - กระตุนการตอบสนอง (Elicit responses) ทฤษฎีการรูหลายทฤษฎีที่กลาววาการ

เรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนองเพียงใดนั้นเกี่ยวของโดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการประมาวล

ขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสไดรวมคิดไดรวมกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวของกับเนื้อหา การถาม การตอบ 

ในดานของการจํานั้นยอมดีกวาผูเรียนโดยการอานหรือการคัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว 
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  - ใหขอมูลยอนกลับ (Provide feedback) การวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนนั้น จะกระตุนความสนใจจากผูเรียนมากขึ้น ถาบทเรียนนั้นถาทายผูเลนโดยการบอกจุดหมายที่

ชัดเจนและใหผลยอยกลับเพื่อบอกวาขณะนั้นผูเรียนตรงไหน หางจากเปาหมายเทาใด 

   - ทดสอบความรู (Assess performance) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจัดเปน

โปรแกรมการทดสอบความรูใหมซึ่งอาจจะเปนการทดสอบระหวางเรียน หรือการทดสอบในชวงทาย

ของบทเรียนเปนสิ่งจําเปนการทดสอบดังกลาวอาจเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบตนเอง การ

ทดสอบเพื่อเก็บคะแนนหรือจะเปนการทดสอบเพื่อวัดคาผูเรียนผานเกณฑต่ําสุด เพื่อทดสอบบทเรียน

ตอไปอยางใด อยางหนึ่งก็ได  

  - การจําแนกและนําไปใช (Promote retention and transfer) ในการเตรียมสอน

สําหรับชั้นเรียน ตามขอเสนอแนะของกาแย (Gagne) ในขั้นสุดทายนี้เปนประเด็นสรุปเฉพาะประเด็น

สําคัญ  รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ เพื่อใหผูเรียนมีโอกาสทบทวนหรือซักถามปญหากอนจบบทเรียน  

ข้ันนี้เองผูสอนจะไดแนะนําการนําความรูใหมไปใช หรืออาจจะแนะนําการศึกษาคนควาเพิ่มเติมดังนั้น

เมื่อประยุกตหลักเกณฑดังกลาวมาใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เทคนิคอยางหนึ่งในการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคือการพยายามทําใหผูเรียนไดเกิดความรูสึกใกลเคียงกับการ

เรียนรูจากผูสอนโดยตรง (ปกรณเกียรติ เสมอเหมือน. 2551: 33-36) 

 สรุป 

 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ส่ิงที่ผูออกแบบควรคํานึงถึงมาก

ที่สุด คือผูเรียนและเนื้อของบทเรียน ตองเปนบทเรียนที่สามารถสื่อความหมายของเนื้อหาการเรียน 

โดยมีวัตถุประสงคของการเรียนเปนตัวชี้นํา 

 
 3.12  หลกัการทํา Storyboard 

 การเขียนกรอบแสดงเรื่องราวที่สมบูรณของภาพยนตรหรือหนังแตละเร่ืองโดยมีการแสดง

รายละเอียดที่จะปรากฏในแตละฉากหรือแตละหนาจอ เชน ขอความ ภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี 

เสียงพูด และแตละอยางนั้นมีลําดับของการปรากฏ วาอะไรจะปรากฏขึ้นกอน หลัง อะไรจะปรากฏ

พรอมกัน เปนการออกแบบอยางละเอียดในแตละหนาจอกอนที่จะลงมือสรางเอนิเมชันหรือหนังขึ้นมา

จริงๆ 
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               - วิธีวาด storyboard  

           ประโยชนของ StoryboardStoryboard คือภาพรางของชอตตางๆที่วาดลงในกรอบ โดยทั่วไป

แลวจะเปนการทํางานรวมกันของคนเขียนบท ผูกํากับภาพ และผูกํากับ Storyboardจะชวยใหทีมงาน

ทั้งหมดจินตนาการไดวาหนังจะออกมาหนาตาเปนอยางไร พวกเขาตองทําอะไรกันบางเพื่อใหได

ผลลัพธตามนั้น ผูอํานวยการสราง จะสามารถคํานวณงบประมาณที่จะใชในการถายทําได 

Storyboardจะทําใหรูวาหนังมีกี่ชอต กี่โลเกชั่น ฉากใหญโตแคไหน มีเทคนิคหรืออุปกรณพิเศษมาก

นอยเพียงใด ผูจัดการกองฯ รูวาการถายทําควรจะใชเวลามากนอยแคไหน ตองตระเตรียมอะไร 

ยังไงบาง ผูกํากับ และผูชวยฯ สามารถวางแผนการแสดง หรือการเคลื่อนที่ของนักแสดง ในทิศทาง

ตางๆได ผูกํากับภาพหรือตากลอง รูวาจะตองทํางานอยางไร ถายทําดวยขนาดภาพใดซึ่งมีผลตอการ

เลือกใชเลนส รูวิธีการเคลื่อนกลอง และสามารถวางแผนการใชอุปกรณเสริมตางๆ ได เชน ดอลลี่ เครน 

ฯ ฝายศิลป รูวาจะตองจัดการกับฉากหรือโลเกชั่นมากนอยเพียงใด ตามขนาดภาพที่ระบุไวใน 

Storyboard คนจัดแสง รูขอบเขตของการทํางานของตน แมแตผูบันทึกเสียงและคนถือไมคบูม ก็รูวา

เขาควรจะอยูในตําแหนงไหนของกองถาย 

              -   ส่ิงสําคัญที่อยูใน Storyboard 

      (1) Subject หรือCharacter ไมวาจะเปนคน สัตว ส่ิงของ สถานที ่หรือตัวการตนู ฯ และที่

สําคัญคือพวกเขากําลงัเคลื่อนไหวอยางไร  

      (2) กลอง ทํางานอยางไร ทั้งในเรื่องของขนาดภาพ มุมภาพ และการเคลื่อนกลอง  

      (3) เสียงพวกเขากําลังพูดอะไรกันมีเสียงประกอบหรือเสียงดนตรีอยางไรหลายคนอาจจะ

กลัววาตัวเองวาดรูปไมเกงแลวจะวาด Storyboard ไดอยางไรอยาลืมนะครับวา Storyboard เปนเพียง

รูปที่วาดงายๆ ก็ได โดยมีจุดมุงหมายเพื่อถายทอดไอเดียวาภาพจะออกมาเปนบนจอภาพยนตร เรามา

ลองดูกันเถอะวามันมีข้ันตอนอะไรบาง รับรองวาไมยากจริงๆ 

 -  สัดสวนจอภาพ 

 อันดับแรกเราตองสรางกรอบภาพ ซึ่งมีสัดสวนเดียวกับจอโทรทัศนหรือจอภาพยนตร  มี

สัดสวนที่แตกตางกันไป เชน 4:3 , 16:9 , 1.85:1 , 2.35:1 อันนี้ก็แลวแตวาเราจะถายทําดวยสัดสวน

เทาไหร เอาไปใชที่ไหนยังไง  เราอาจจะทํากรอบไวเยอะๆกอนเลยก็ไดครับ เพื่อความรวดเร็วในการวาด 

           -   ขนาดภาพ 

 การถายทําภาพยนตรมีการใชขนาดภาพตางๆ มักจะเปรียบเทียบใหเห็นชัดเจนโดยการ

อธิบายผานการถายSubjectที่เปนคนECU (Extreme Close up) ขนาดภาพใกลสุดๆ ถายทอด

รายละเอียดเฉพาะสวนของนักแสดง วัตถุCU (Close up) ขนาดภาพใกล เชน เต็มใบหนา เห็นสีหนา

และอารมณที่แสดงอยางชัดเจนMCU (Medium Close up) ขนาดภาพปานกลางใกล ตั้งแตหนาอกขึ้น
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ไป มองเห็นนักแสดงหรือวัตถุผสมกับบรรยากาศนิดหนอยMS (MIDIUM SHOT) ขนาดภาพปานกลาง 

ตั้งแตสะโพกหรือเอวขึ้นไป นําเสนอทาทางของนักแสดงมากกวาอารมณและความรูสึก เห็นบรรยากาศ

มากขึ้นMLS (MEDIUM LONG SHOT) ขนาดภาพปานกลางไกล ตั้งแตหนาแขง เขา หรือหนาขาขึ้น

ไป เห็นการเคลื่อนไหว บุคลิกทาทาง การกระทําของนักแสดง LS (LONG SHOT) ขนาดภาพไกล เห็น

นักแสดงตัวเล็กอยูในสภาพแวดลอมVLS (VERY LONG SHOT) ขนาดภาพไกลมาก เนนใหคนดูเห็น

สถานที่ บรรยากาศ หรือสภาพแวดลอมเปนหลัก ELS (EXTREME LONG SHOT) ขนาดภาพไกลสุดๆ 

บอกเลาสถานที่และบรรยากาศโดยรวม 

   - การเคลื่อนกลอง 
 เมื่อมีการเคลื่อนกลอง หมายความวาในหนึ่งชอตตองมีเฟรมแรก และเฟรมสุดทายในการ
บันทึกภาพ การวาดStoryboardจึงไมใชแคการวาดภาพเฟรมๆเดียวหรือชองเดียวแลว เราอาจจะตอง
วาดภาพทั้งหมดที่กลองจะเคลื่อนผาน เอาละ แลวคอยดูกันตอ แตโดยทั่วไปสัญลักษณที่ใชในการ
เคลื่อนกลองจะเปนลูกศรใหญ หนา สีขาวทึบ การเคลื่อนของกลองก็มีหลายลักษณะ เชน ZOOM คือ
การสรางความเคลื่อนไหวของภาพดวย‘เลนส’ ซูมเขาหรือ Zoom in คือการดึงภาพจากไกลเขามาใกล 
ซูมออกหรือ Zoom out คือ การถอยภาพจากใกลออกไปเปนภาพไกล  
           - การวาดStoryboardที่มีการซูมภาพ อาจจะวาดเฟรมภาพซอนกันไว 2 ขนาด คือขนาดภาพ
กอนซูม และหลังซูม แลวใชลูกศรแสดงทิศทางการซูม เห็นมั้ยครับ ดูภาพStoryboardแลวจะรูไดทันที่
เลยครับวา ตองเริ่มถายที่ขนาดภาพใด และจบที่ขนาดภาพใดPAN ใครๆก็ไมรักผม ขนาดพัดลมยัง
สายหนาเลยไมไดนอยใจอะไร แคอยากใหนึกออกงายๆ วาการแพนนั้นก็คือคือการหันกลองไปทางซาย
หรือขวาเหมือนพัดลมสายหนา เรียกวาแพนซาย-Pan Left หรือแพนขวา-Pan Rightการแพนทําใหการ
บันทึกภาพกินพื้นที่กวางขวางออกไปทางดานขาง ดังนั้นในการวาดStoryboard เราอาจจะตองวาด
ภาพที่กวางกวาเฟรมเดียว ก็หลักการเดียวกันกับการซูมนั่นแหละครับ คือวาดเฟรมภาพกอนแพน และ
เฟรมหลังแพนเสร็จTILTจะวาไปมันก็คือการแพนขึ้น-ลงในแนวดิ่งนั่นเอง แตจะเรียกวาTilt UP หรือTilt 
Down การบันทึกภาพจะกินพื้นที่เพิ่มไปทางดานบน-ลาง การวาดStoryboardก็จะตองวาดภาพที่
เพิ่มข้ึนในแนวดิ่งDOLLY / TRACK คือการเคลื่อนกลองจากเฟรมหนึ่งไปยังอีกเฟรมหนึ่งดวยลอเลื่อน 
การเคลื่อนกลองไปทางดานขาง เรียกวา Dooly Left หรือ Track Left สวนการเคลื่อนกลองไปขางหนา
เขาหาวัตถุ Dolly In หรือ Track In การวาดลูกศรในStoryboard จะคลายกับการแพน แตเพื่อความ
ชัดเจนและเพื่อสรางความรูสึก เราอาจจะวาดลูกศรใหยาวขึ้น และนิยมวาดใหมีลูกศรดูมีระยะ มี
PerspectiveของลูกศรดวยCRANE คือการนํากลองไปติดตั้งบนแขนปนจั่น(ดิกชันนารีเคาแปลวายัง
งั้น) และเคลื่อนที่ในแนวดิ่ง จาก  มุมตํ่าไปมุมสูง เรียกวาCrane Up หรือจากมุมสูงลงมามุมตํ่า 
เรียกวา Crane Down การวาดลูกศรใน  Storyboard จะคลายกับการทิลท แตอาจจะวาดลูกศรใหยาว
ข้ึน หรือวาดตามวงสวิงของแขนเครนตามที่ออกแบบไวก็ไดครับJERKกลองสั่น! เปนการเคลื่อนกลอง
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อีกแบบหนึ่งที่นาวาดไวในStoryboard เพราะจะทําใหตากลองและทีมงานรูวิธีการทํางานไดงายขึ้น
มากกวาการวาดเฟรมนิ่งๆ การวาดขอบเฟรมซอนเหลื่อมกันหลายๆชั้น จะชวยแสดงความรูสึกสั่นหรือ
แกวงไกวของภาพได 

 -  การเชื่อมภาพ 

 การเปลี่ยนภาพจากชอตหนึ่งไปสูชอตหนึ่ง หรือระหวางฉากหนึ่งไปสูอีกฉากหนึ่ง ก็สามารถ

วาดไวในStoryboardไดเหมือนกัน แมวาปจจุบันการตัดตอทุกอยางจะทําในคอมพิวเตอร แตการเขียน

TransitionไวในStoryboard มันก็ไมเสียหายนะ CUT คือการตัดชน เปนวิธีพื้นฐานและใชบอยที่สุด 

ปกติในStoryboardก็จะมีการแบงเฟรมภาพเปนชองๆ ซึ่งหมายถึงการตัดชนธรรมดา บางคนอาจจะไล

จากซายไปขวาแลวขึ้นแถวใหม หรือบางคนอาจจะไลจากบนลงลาง แลวขึ้นคอลัมนใหมก็ได แลวแต

ถนัด DISSOLVE ภาษาไทยใชคําวา ‘การจางซอน’ เปนการละลายภาพ 2 ภาพใหมาแทนที่กัน มักใช

ส่ือความหมายวาเวลาไดดําเนินผานไปเล็กนอย การวาดStoryboardเพื่อใหรูวา 2 ชอตนี้จะDissolve

เขาหากัน ทําไดโดยวาดเครื่องหมายกากบาทไขว  

 LONG TAKE คือการถายภาพตอเนื่องเปนชอตเดียวโดยไมคัท ปกติถาการแสดงไมมากก็

อาจจะวาดเพียงชองเดียว แตบางครั้งการแสดงนั้นเปลี่ยนไป เชน เปลี่ยนทาทาง เปลี่ยนบล็อคกิ้ง มีตัว

ละครเพิ่ม ฯ การวาด Storyboard โดยใหรูวานี่เปนชอตตอเนื่องกัน ไมคัท อาจจะทําไดโดยการวาดชอง

ใหม แตใหขอบเฟรมติดกัน เปนการบอกวานี่คือการถายแบบตอเนื่อง ชลพรรษ  ดวงนภา (2553: 

ออนไลน) 

 

4.  การหาคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 การหาคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลดิมีเดีย โดยมีวิธีการ ผลิตสื่อการปนโองพื้นเมือง

จังหวัดราชบุรี ข้ึนมาแลวนํามาเปดใหผูเชี่ยวชาญไดพิจรณาสื่อใหไดเนื้อหาและลําดับข้ันตอนตามที่

ผูวิจัยไดเขียนขึ้นมา  จะมีภาพ วีดีโอ ภาพนิ่ง ขอความ และเสียงบรรยาย เปนตน จากนั้นนําสื่อที่

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลวมาปรับปรุงแกไข และหลังจากนั้นนํามาใหผูเชี่ยวชาญไดพิจารณาอีกหนึ่ง จน

ไมมีขอบกพรองในเรื่องของสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลดิมีเดีย   

 การหาคุณภาพโดยแบงออกเปน 3 ดานไดแก 

  ดานเนื้อหาสาระ ข้ันตอนนี้นับวานับวาสําคัญที่สุดที่จะทําใหส่ือการความหมายดวย

ระบบมัลติมีเดียบรรลุตามวัตถุประสงคและสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย กอนที่จะ

นําไปสรางเปนโปรแกรมนําเสนอตอไป ในขั้นตอนนี้จําเปนตองพิจารณาในสิ่งตางๆ ที่เกี่ยวกับ ขอบเขต

และรายละเอียดของเนื้อหาที่นําเสนอตามวัตถุประสงค  วิธีการนําเสนอเนื้อหา ระยะเวลาการนําเสนอ 

การเลือกสื่อที่สอดคลองกับวัตถุประสงค การปรับปรุงเนื้อหา  วิธีการประเมินผล 
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  ดานการดําเนินเรื่อง เมื่อไดรายละเอียดของเนื้อหาตามขั้นตอนแลว จากวัตถุประสงค

และจากลุมเปาหมายที่กําหนดไว จําเปนตองนํามาเขียนเปนสตอรี่บอรดไว เพื่อกําหนดแนวทางการ

ดําเนินเรื่องของเนื้อหาที่จะนําเสนอ ลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่องกันทุกขั้นตอน  

  ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส จะมีการผสมผลานกันระหวาง ภาพเคลื่อนไหว เสียงเพลง

ประกอบ ภาพนิ่ง ความชัดเจนของภาพ กราฟก  อักษร  ตองมีความเชื่อมโยงกัน ตามเนื้อหาและ

ข้ันตอนของสื่อที่ไดกําหนดไว 

  เสาวณีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 284) กลาววาในการสรางบทเรียนโปรแกรม กอนที่

นําไปใชควรจะมีการทดลองแกไขปรับปรุงใหไดมาตรฐานเสียกอนเพื่อใหไดทราบวาบทเรียนโปรแกรม

นั้นมีคุณภาพเพียงใด มีส่ิงใดที่ยังบกพรองอยู  โดยการนําบทเรียนมาโปรแกรมไปทดลองใชกับกลุม

ตัวอยางเสียกอน 

  โยธิน หวังทรัพยทวี (2554: 52) ในการวิจัย เปนการพัฒนาและหาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีการเสริมแรงทางบวกในการสอนชอมเสริมวิชาดนตรี

สากล เร่ืองการกระจายตัวโนต สําหรับหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีความยุงยากทางการ

เรียนรู ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการกระจายตัวโนต มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู

สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว อาจเนื่องมาจากบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชคอมพิวเตอรเปนหลักในการจัดการสอนและกิจกรรมอยางมีแบบแผน 

และยังผานการตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญ แกไข ปรับปรุง ใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มีความยุง

ยากทางการเรียนรู เชน ผูเรียนที่สามารถรับรูดวยการมองเห็นดีกวาการไดยิน ผูเรียนที่รับรูจากการ

สัมผัสดีกวาการมองเห็นดีกวาการไดยิน ผูเรียนที่ไดรับรูการจากสัมผัสดีกวาการมองเห็นดีกวาการได

ยิน ผูเรียนที่รับรูจากการสัมผัสดีกวาการมองเห็น จึงไดมีการพัฒนาเพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนรับรู 

  สมชาย สุทธพิันธ (2543: 86) ไดศึกษาวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนพอสรุปได

คือ 

  1. นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ที่มีการจัดลักษณะการเรียน

ตางกันสองแบบ สงผลตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนไมแตกตางกัน 

  2. นักเรียนที่มีผลการเรียนระดับสูง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวา

นักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางและต่ําอยางมีนัยสําคัญทางาถิติที่ระดับ .05 และนักเรียนที่มีระดับ

ผลการเรียนปานกลาง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวานักเรียนที่มีระดับผลการเรียนต่ํา 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  3. การจัดลักษณะการเรียนกับผลระดับการเรียน ไมสงผลรวมกันตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  
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5. งานวิจัยที่เก่ียวของ 
 5.1 งานวิจัยในประเทศ 
 เมธี  คชาไพร (2548) ไดพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประชาสัมพันธงานบริการสื่อโสตทัศน 

สํานักสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ที่ผูศึกษาคนควาไดพัฒนาขึ้น เปนดังนี้ดาน

เนื้อหาและการนําเสนอ มีคุณภาพในระดับดี  ดานภาพอยูในระดับดี  ยกเวนความชัดเจนของภาพและ

ความนาสนใจของเทคนิคการนําเสนอ มีคุณภาพในระดับดีมาก ดานตัวอักษร มีคุณภาพในระดับดี 

ดานเสียงและภาษา มีคุณภาพอยูในระดับดี ยกเวนความเหมาะสมของเสียงบรรยายและความ

เหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก และดานการใชโปรแกรม มีคุณภาพอยู

ในระดับดีมากซึ่งระดับคุณภาพโดยรวมของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดี 

 ผุสดี บํารุงกิจ (2550) ไดพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการประชาสัมพันธแนวทางการ

ประกอบอาชีพของบัณฑิตคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผลการประเมิน

คุณภาพคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีการประเมินคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

ยกเวนดานเนื้อหาและนําเสนอและการนําเสนอในหัวขอความครอบคลุมของเนื้อหาตามวัตถุประสงค

และปริมาณและความตอเนื่องของเนื้อหาในแตละหมวด มีการประเมินอยูในระดับดี ดานรูปภาพ 

ตัวอักษร และการใชภาษา ในหัวขอความชัดเจนของภาพสื่อความหมายตรงตามเนื้อหาและ

ความสัมพันธระหวางรูปภาพกับคําบรรยาย  ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีการประเมินคุณภาพอยูในระดับ

ดี และดานคุณคาและประโยชน ในหัวขอชวยใหผูใชมีแหลงขอมูลทางการศึกษาที่สะดวกในการศึกษา

คนควา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามีการประเมินคุณภาพอยูในระดับดี 

 สําอาง มั่งคั่ง (2545) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองจํานวน สําหรับเด็กปฐมวัย

โดยศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอร ศึกษาหลักสูตรกอนประถมศึกษา 

แผนการจัดประสบการณชั้นอนุบาล เพื่อศึกษาจุดประสงคการเรียนรู เนื้อหา เพื่อกําหนดขอบเขตของ

เนื้อหาที่เหมาะสม จากนั้นจึงออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร โดยออกแบบใหเหมาะสมกับวัย กลาวคือ 

เนนเรื่องการนําเสนอใหมีเสียงบรรยายประกอบภาพหนาจอ เพื่อใหเด็กสามารถใชบทเรียนไดงาย 

เนื่องจากเด็กประถมวัยยังอานหนังสือไมได จากนั้นรวบรวมขอมูล ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง 

ตามที่ออกแบบไว แลวสรางบทเรียนคอมพิวเตอรและจัดทําคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอร ข้ันตอน

การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย หลังจากสรางบทเรียนเสร็จเรียบรอย ผูวิจัยได

นําไปใหประธานที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอง แลวนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา จากนั้นนํา

บทเรียนไปใหผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษา จํานวน 3 ทาน และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม ของบทเรียน ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญปรากฏ

วา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องจํานวนสําหรับเด็กปฐมวัย มีคุณภาพอยูในระดับดีมาก  
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 ปรีดานันต ประสิทธิ์เวช (2545) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการพยาบาล

บุคคลที่ไดรับภยันตรายจากอุบัติเหตุและสาธารณภัย สําหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 3 

บทเรียนที่พัฒนาขึ้นนี้ ไดดําเนินการสรางและพัฒนาอยางเปนระบบ มีการวางแผนงานโดย วิเคราะห

เนื้อหาตามหลักสูตรใหสอดคลองกับผูเรียน การออกแบบบทเรียนเปนระบบมัลติมีเดีย มีทั้งภาพวาด 

ภาพถาย ขอความ เสียงดนตรี เสียงประกอบ ภาพเคลื่อนไหว และภาพจากวีดีโอ เปนบทเรียน

มัลติมีเดีย ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อหนาย นอกจากนี้ยังไดผานการชี้แนะ และตรวจสอบคุณภาพจาก

ผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดส่ือที่นาเชื่อถือ และสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนไดจริง ในดานเนื้อหา 

และดานสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พบวามีคาเฉลี่ย 4.33 และ 4.36 ซึ่งจัดไดวาอยูในระดับดี  

 นวลสกุล พวงบุบผา (2545) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจําแนกคําใน

ภาษาไทย วิชาภาษาไทย โดยใชโปรแกรม Macromedia Authorware version 5.2 ในการสราง

บทเรียน ซึ่งประกอบดวยเนื้อหา ภาพ เสียงดนตรี เสียงบรรยาย และการโตตอบกับบทเรียน เมื่อสราง

เสร็จแลวนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ตรวจสอบความถูก

ตองและความเหมาะสมของบทเรียน เพื่อนําไปใชงานไดจริง ซึ่งผูเชี่ยวชาญใหความเห็นวาบทเรียนมี

คุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดีมาก และผูเชี่ยวชาญดานสื่อมีความเห็นวา บทเรียนมีคุณภาพดาน

ส่ืออยูในระดับดี 

 สยามรัฐ บุตรศรี (2553) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการเขียนแบบเบื้องตน

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางขึ้นนั้น ไดศึกษาและออกแบบ โดย

การศึกษาองคประกอบหลักในการสรางสื่อมัลติมีเดีย รวมทั้งเทคนิควิธีการ ไดแก โปรแกรมที่ใชในการ

ผลิต การออกแบบตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว การใชสี กราฟก เสียง เพื่อนํามาผสมผสานกับ

การนําเสนอขอมูล และสรางบทเรียนเพื่อดึงดูดความสนใจของผูเรียน นอกจากนี้แลวตองวางแผน

ข้ันตอนการดําเนินการ และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยางเปนระบบ โดยมีการตรวจสอบ

และประเมิน เพื่อปรับปรุงแกไขทุกข้ันตอน ตามคําแนะนําของที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูเชี่ยวชาญดาน

เนื้อหา และดานสื่อ ซึ่งบทเรียนมีคุณภาพอยูในระดับดี และเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 

 อภิรดี  เอกรัตน (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

ประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ความมุงหมายของการวิจัยเพื่อพัฒนาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบซีดี-รอมเพื่อการประชาสัมพนัธ

ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ ผลการพัฒนา

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบซีดีรอมเพื่อการการประชาสัมพันธภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนคริทรวิโรฒ 5 ตอน คือ “แนะนํามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ” 
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แนะนําภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา” แนะนําหลักสูตร” “แนะนําแนวทางประกอบอาชีพ”  และแนะนํา

การรับสมัคร” ที่มีผลการประเมินคุณภาพทั้งผูเชี่ยวชาญและกลุมตัวอยางอยูในระดับดี 

 ทศพล  แสนโกศิก (2547: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียเพื่อบริการขอมูลทางการศึกษาและประชาสัมพันธบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร 
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง ความมุงหมายของการวิจัย เพื่อพัฒนา
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อบริการขอมูลทางการศึกษาและการประชาสัมพันธบัณฑิตศึกษา คณะ
วิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง โดยใชผูเชี่ยวชาญทางดาน
ประชาสัมพันธ จํานวน 10 ทาน และกลุมผูใช ซึ่งไดแก นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย และ
บุคลากร ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง 
จํานวน 30 คน 
 ผลการวิจัยปรากฏวา การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อบริการขอมูลทาง
การศึกษา และการประชาสัมพันธบัณฑิตศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง มีการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ อยูในระดับดี และกลุมตัวอยาง  ผลการประเมินมี
ความพึงพอใจมาก  

 
5.2 งานวจิัยในตางประเทศ       

 มิลเลอร (Miller. 1986: 3502-A) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการอานวรรณคดี
อังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา กับการสอนจากครูผูสอนปกติมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม
แตกตางกัน นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชเวลาสอนนอยกวา  
 คลาสเซ็น (Klassen. 1999: 281-A) ไดศึกษาผลการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในการเพิ่ม
ทักษะทางภาษาอังกฤษของนักเรียน  ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยแหงฮองกง  ผล
การศึกษาพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  มีทักษะในการฟงสูงขึ้น และมีเจตคติที่ดีตอ
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษดวยคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 เมอรริท (Merritt. 1983: 34-A) ไดศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชและไมใช
คอมพิวเตอร ชวยสอนในโรงเรียนขนาดกลาง กลุมตัวอยางเปนนักเรียน เกรด 6 และ เกรด 7 จํานวน 
144 คน พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากลุมที่
เรียนจากการสอนตามปกติทั้งในดานการอานและการคํานวณ  โดยนักเรียนหญิงเกรด 6 และนักเรียน
เกรด 7 มีความคิดรวบยอดดวยตนเอง ความกังวล ทัศนคติที่มีตอครูและตอโรงเรียนไมแตกตางกัน แต
นักเรียนชายเกรด 6 มีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 คูมา (Kumar. 1994: 43) ไดทําการวิจัยเรื่อง การใชคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทฝกทักษะ
และการทําแบบฝกหัดวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเรียนที่ดอยความสามารถเปนกลุมทดลองจํานวน 
15 คน เพื่อเปรียบเทียบกับนักเรียนดอยความสามารถในกลุมควบคุม ซึ่งไมใชคอมพิวเตอรชวยสอนใน
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การฝกและทําแบบฝกหัด โดยทั้งสองกลุมมีการทดสอบกอนเรียน และหลังเรียนในระยะเวลา 5 สัปดาห 
ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ยทางทักษะไมถึงเกณฑตามที่กําหนดไว และมีคะแนน
เฉล่ียผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไมแตกตางกันกับกลุมควบคุม 

 โอเดน (Oden. 1982: 355-A) ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  

และวัดทัศนคติที่มีตอวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนเกรด 9 ที่เรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนมี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติและกลุมที่เรียน

จากคอมพิวเตอรชวยสอนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตรกวากลุมที่เรียนจาการสอนปกติ 

 จาการศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ ที่เกี่ยวกับ

การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย ดังนั้นผูวิจัยจึงสนในที่จะผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสการปนโอง

พื้นเมือง จังหวัดราชบุรี และมีเนื้อหาที่นํามาสรางโดยแบงออกเปน 6 หนวย ดังนี้  

 หนวยที่ 1 ประวัติความเปนมาของโองมังกร   

 หนวยที่ 2 เครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ และการเตรียมเนื้อดินปน    

 หนวยที่ 3 การขึ้นรูปโองมงักร                  

 หนวยที่ 4 การตีตบแตง 

 หนวยที่ 5 การเคลือบ  

 หนวยที่ 6 การเผา   

 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี ผูวิจัยจะใหผูเชี่ยวชาญเปน      

ผูพิจารณาและประเมินผล โดยใชแบบประเมิน 3 ดานไดแก ดานเนื้อหา ดานการดําเนินเรื่อง ดานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส โดยใชโปรแกรมแคมตาเชีย ในการผลิกสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัด

ราชบุรี  

 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี ไดใชรูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ  

โดยมีลําดับข้ันตอนดําเนินการวิจัยตอไปนี้ 

1. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

2. การผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส 
3. ข้ันตอนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 
4. วิธีการดําเนนิการวิจยั 

5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยจะทําการศึกษาวิชาการปนโองพื้นเมืองสาขาเครื่องเคลือบ

ดินเผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ซึ่งผูวิจัยไดอิงเนื้อหาจากหลักสูตรวิชาการปนโอง

พื้นเมือง นําเนื้อหามาใหผูเชี่ยวชาญไดวิเคราะหเนื้อหาการปนโอง โดยใหอาจารย กฤษฎา ยคชรัฐ    

ครูชํานานการ เปนผูตรวจสอบวิเคราะหเนื้อหา ผูวิจัยก็ปรับแกตามที่ผูเชี่ยวชาญใหแกไขแลวนํามา

เนื้อหามาผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส  และไดสรางแบบประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส หลังจากที่

สรางสื่อเสร็จแลวก็นําสื่ออิเล็กทรอนิกส ก็ใหอาจารยกฤษฎา ยคชรัฐตรวจสอบอีกครั้งและปรับแก  

จากนั้นก็นําแบบประเมินพรอมกับส่ือมาเปดให ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ เพื่อหาคุณภาพของสื่อ 

ผูเชี่ยวชาญทั้งหกทานประเมิน ไดแก ผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อ และดานการปนโอง ซึ่งมีรายนาม

ดังตอไปนี้ 

 1. ดร.รัฐพล  ประดับเวทย อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา มหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 2. ดร.กุศล  อิศดุลย อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ 

 3. ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษามหาวิทยาลยั 

ศรีนครินทรวิโรฒ 

 4. นาย กฤษฎา  ยคชรัฐ ครูชํานาญการ วทิยาลยัเทคนคิราชบุรี 

 5. นาย ณรงค  แกวอราม ผูจัดการทัว่ไป โรงงานรัตนโกสินทร สาขา 2 

 6. นางสาว นชุนาฎ  แกวอราม ผูจัดการการเงนิและบัญชี โรงงานรัตนโกสินทร สาขา 2 
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เนื้อหาที่ใชในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิสแบงออกเปน 6 หนวยดังนี ้

หนวยที่ 1  ประวัติความเปนมาของโองมังกร  

- ภูมิศาสตรของจังหวัดราชบรีุ 

 -    ววิัฒนาการของภาชนะเก็บกั๊กน้ํา 

- ทรัพยากร 

 หนวยที่ 2  เครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ และการเตรียมเนื้อดินปน 

 -     ดิน 

- กระดาษรองปน 

- ไมตี 

- ฮุยหลุบ 

- ไมตา 

- การเตรียมเนื้อดินปน 

 หนวยที่ 3  การขึ้นรูปโองมังกร  

- สวนขาโองหรือฐานโอง (ตัวกิ๊ว) 

- สวนลาํตัว  (จอ) 

- สวนปาก  (ตุน)  

หนวยที่ 4   การตีตบแตง 

- ตีตบแตงรูปทรง 

- เขียนลาย 

หนวยที่ 5 การเคลือบ 

- น้ําเคลือบ 

- การเคลือบ 

หนวยที่ 6 การเผา  

- เตามังกร 

- เชื้อเพลิง 

- อุณหภูมิ 
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การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 การผลิตและตรวจสอบคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส  การปนโองพื้นเมือง  จังหวัดราชบุรี  ไดใช

รูปแบบการดําเนินการดังนี้ 

 1. ศึกษาหลกัสูตรการปนโองพืน้เมือง  

 2. นาํเนื้อหาการปนโองพืน้เมือง และจัดลาํดับข้ันตอนมาเขียนสคริปต 

 3. นําไปใหผูเชี่ยวชาญ ดานการปนโอง วเิคราะหข้ันตอนการปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 

 4. ศึกษาและเลือกโปรแกรมทางดานกราฟกที่จะนํามาประยุกตในการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส  

ซึ่งผูศึกษาคนควาเลือกโปรแกรม แคมตาเชีย เพราะเปนโปรแกรมที่บันทึกหนาจอโดยตรง เซฟไฟล

วีดีโอมีรูปแบบการแสดงผลคอนขางสมบูรณสามารถนํามาใชกับการสรางสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 5. ผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส  การปนโองพืน้เมือง  ตามบทที่เขียนไว   ดวยโปรแกรมแคมตาเชีย 

 6. ทําการตรวจสอบความถูกตองของสื่ออิเล็กทรอนิกสที่สรางขึ้น  โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญ  

ทางดานเนื้อหาวิชาการปนโองพื้นเมือง และประธานควบคุมปริญญานิพนธ ไดพิจารณาความ

เหมาะสม  โดยพิจารณาความถูกตองของเนื้อหา  และข้ันตอนการปนโอง 

 7. นําส่ืออิเลก็ทรอนิกส  ใหผูเชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบ วามีความเหมาะสมหรือไมแลวทาํการ

ปรับปรุงแกไข 

 8. นําสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับการปรับปรุงแกไขและผานความเห็นชอบ จากผูเชี่ยวชาญเพื่อ

ศึกษาขอบกพรอง และขอขัดของตางๆ ในการใชโปรแกรม จากนั้นนําสื่ออิเล็กทรอนิกสที่ผานการ

ทดสอบไปปรับปรุงแกไขขอบกพรองกอนนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

9. นําส่ืออิเลก็ทรอนิกสการปนโองพืน้เมือง จังหวัดราชบุรี ใหผูเชี่ยวชาญ ประเมนิคุณภาพของ

ส่ืออิเล็กทรอนกิส การปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 

10. ไดส่ืออิเล็กทรอนกิสการปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบรีุ 
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ขั้นตอนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุร ี
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

        ไมผาน 

 

     

   ผาน 

        ไมผาน 

          

 

   ผาน 

 

         ไมผาน 

 

 

   ผาน 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ 25 ข้ันตอนการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

ศึกษาหลักสูตรการปนโองพื้นเมือง

ทําการวิเคราะหเนื้อหา  และจัดลําดับขั้นตอนการสอนมาเขียนสคริปต 

ศึกษาและเลือกโปรแกรมทางดานกราฟก

ปรับปรุงแกไข 

ผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ

สื่ออิเล็กทรอนิกส 

ผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ

ผูเช่ียวชาญ
ตรวจสอบ

ปรับปรุงแกไข 

ปรับปรุงแกไข 

ผูเช่ียวชาญประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส  การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี 

นําเนื้อหาการปนโองพื้นเมือง ใหผูเชี่ยวชาญทําการวิเคราะหเนื้อหา  

ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส  การปนโองพื้นเมือง  ตามบทที่เขียนไว 
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การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ ส่ืออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง ที่จะเกี่ยวกับ 

ข้ันตอนการปนโองพื้นเมือง และกระบวนการปนโองพื้นเมือง  จนกระทั้งกระบวนการเผาเคลือบ 

 1.  แบบประเมิน การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี โดยให

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีส่ือ และดานขั้นตอนการปนโองพื้นเมือง       

  1.1 นําแบบทดสอบที่ผานการปรับปรุงแกไขแลว วิเคราะหคาดัชนีความยากงาย คา

อํานาจจําแนก และคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

 2.  แบบประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 ผูวิจัยไดสรางแบบประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสโดยแบงแบบประเมินออกเปน          

3 ดาน 

                2.1   ดานเนื้อหา 

     2.2   ดานการดําเนินเรื่อง 

    2.3   ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส 

แบบประเมินจะมีลักษณะแบงตามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับซ่ึงมีเกณฑการใหความหมายดังนี ้

ระดับ  5  หมายถึง  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ   ดมีาก 

ระดับ  4  หมายถึง  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ  ด ี

ระดับ  3  หมายถึง  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ  ปานกลาง 

ระดับ  2  หมายถึง  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ  พอใช 

ระดับ  1  หมายถึง  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสอยูในระดับ   ควรปรับปรุง 

โดยมีเกณฑการตีความหมายของการแสดงความคิดเหน็จากผูเรียนซึ่งจะนาํ

คะแนนที่ไดจากแบประเมนิสื่ออิเล็กทรอนกิสมาคํานวณหาคะแนนเฉลีย่เพื่อทําการประเมิน 

เกณฑการประเมินความหมายของการแสดงความคิดเหน็ของผูเรียน 

เกณฑ ( X ) ระดับคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

4.50 - 5.00 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส   ดีมาก 

3.50 - 4.49 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส    ดี 

2.50 - 3.49 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส    ปานกลาง 

1.50 - 2.49  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนกิส   พอใช 

1.00 - 1.49 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส     ควรปรับปรุง 
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ในการประเมนินัน้จะตองใชเกณฑ ( X )  ตั้งแต  3.41  ทุกรายการขึ้นไป  จึงจะถือวาผานเกณฑการ

ประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

 3.2 นาํแบบประเมินสื่ออิเลก็ทรอนกิสทัง้ 3 แบบ อาจารยผูควบคุมตรวจสอบและปรับปรุง

แกไข 

 3.3 ไดแบบประเมนิสือ่อิเล็กทรอนกิสทีป่รับปรุงแลว เพื่อใหผูเชีย่วชาญดานเทคนิคการผลิตสื่อ  

ดานวัดผล  และดานเนื้อหา ใชแสดงความคิดเห็นเพื่อประเมินสื่ออิเลก็ทรอนกิส 

 

วิธีการดําเนินการวิจัย 
 1.  แบบแผนการวิจัย 

 การวิจยัครัง้นีเ้ปนการวิจยั เพือ่หาคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนกิส การปนพืน้เมอืง จงัหวดัราชบุรี   

 2. ข้ันตอนการวิจัย 

  2.1  นําส่ืออิเล็กทรอนิกส ไปใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบคุณภาพ  

  2.2  นําส่ือไปปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ  

เนื้อหาที่ใชในการวิจัยครั้งนี้จะใหผูเชี่ยวชาญเปนผูตรวจสอบ โดยผูวิจัยจะทําการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี โดยแบงหนวยดังนี้ 

 หนวยที่ 1  ประวัติความเปนมาของโองมังกร  

- ภูมิศาสตรของจังหวัดราชบรีุ 

 -    ววิัฒนาการของโอง 

- ทรัพยากร 

 หนวยที่ 2  เครื่องมือ  วัสดุ อุปกรณ และการเตรียมเนื้อดินปน 

 -     ดิน 

- กระดาษรองปน 

- ไมตี 

- ฮุยหลุบ 

- ไมตา 

- การเตรียมเนื้อดินปน 

 หนวยที่ 3  การขึ้นรูปโองมังกร แบบแปนหมุน  

- สวนขาโองหรือฐานโอง  (ตัวกิ๊ว) 

- สวนลาํตัว   (จอ) 

- สวนปาก   (ตุน)  
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หนวยที่ 4   การตีตบแตง 

- ตีตบแตงรูปทรง 

- เขียนลาย 

หนวยที่ 5 การเคลือบ 

- น้ําเคลือบ 

- การเคลือบ 

หนวยที่ 6 การเผา  

- เตามังกร 

- เชื้อเพลิง 

- อุณหภูมิ 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล   
ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ใชสถิติดังนี ้

 1. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล (รวีวรรณ  ชินะตระกลู. 2538: 84) 

 

  คํานวณคารอยละ (Percentage) จากสูตร 

  

  รอยละของรายการใด = ความถี่ของรายการนั้น X 100 

                 ความถี่ทัง้หมด 

 คํานวณคาเฉลี่ย (Mean) ของคะแนนจากสูตร  

 

n
XX Σ

=  

 

เมื่อ  X  แทน คาเฉลี่ยของคะแนน 

  XΣ  แทน ผลรวมของคะแนน 

  n  แทน จํานวนผูตอบ 
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 คํานวณคาเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (SD) ของคะแนน จากสูตร  

    
1

)( 2
2

−

Σ
−Σ

=
n

n
XX

S  

 

  เมื่อ  S  แทน คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 

    2XΣ  แทน ผลรวมของคะแนนที่ยกกําลงัสอง 

    2)( XΣ  แทน ผลรวมคะแนนกอนยกกําลงัสอง 

    n แทน จํานวนผูตอบ 

 

             2. นาํแบบทดสอบที่สรางเสร็จใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบและนํามาปรบัปรุงแกไข และ

นําแบบทดสอบที่ไดปรับปรุงแกไขใหผูเชี่ยวชาญจาํนวน 3 ทาน(เพื่อหาความเที่ยงตรงของเนื้อหาวา

ตรงกับจุดประสงคที่ตองการจะวัดหรือไมโดยหาคาดัชนคีวามสอดคลอง (IOC) ซึ่งมกีารใหคะแนน

แบบทดสอบตามเกณฑดัง (บุญชม  ศรีสะอาด.  2538: 168) 

  + 1 รูสึกแนใจวาขอสอบสามารถวัดไดตรงตามจุดประสงค 

     0            รูสึกไมแนใจวาขอสอบสามารถวดัไดตรงตามจุดประสงค 

                                    -1 รูสึกแนใจวาขอสอบไมสามารถวัดตรงตามจุดประสงค 

ผลการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญในแตละขอไปหาคาดัชนีความเที่ยงตรงตาม 

เนื้อหาและคาดัชนีความสอดคลอง(IOC) ระหวางขอสอบกับจุดประสงค โดยมีสูตรคํานวณดังนี้ 

 

สูตร            IOC   =   
N
RΣ  

 

   เมื่อ   IOC      แทน       ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค 

     RΣ        แทน    ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

 Ν    แทน     จํานวนผูเชีย่วชาญ 
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โดยการแปลความคือ ถา IOC >= 0.5 แสดงวาขอสอบนั้นวัดวัตถุประสงคขอนั้นจริง 

   ถา IOC <   0.5 แสดงวาขอสอบนั้นไมวัดวัตถุประสงคขอนั้น 

 

 3. การทดสอบคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 1 กลุม (One-sample test for the mean) 

 การทดสอบนี้ใชกับขอมูลในมาตราอันตรภาคและมาตราอัตราสวน  โดยนําคาเฉลี่ยที่คํานวณ

ไดจากกลุมตัวอยาง 1 กลุม ( ) ซึ่งสุมมาจากประชากรที่มีการแจกแจงเปนปกติไปเปรียบเทียบกับ

คาเฉลี่ยของกลุมประชากร (  ) หรือเปรียบเทียบกับ “เกณฑ” ซึ่งผูวิจัยตั้งขึ้นแทนคาเฉลี่ยของกลุม

ประชากร  สถิติที่ใชสําหรับการทดสอบนี้ไดแก การทดสอบคาที (T-test) และการทดสอบคาที ( t-test) 

 

      ในกรณีทีท่ราบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมประชากร (σ)  

ใช T- test          สูตร     T =  

 

เมื่อ     แทนคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

  แทนคาเฉลีย่ของกลุมประชากร หรือ เกณฑที่ตัง้ขึ้น 

σ    แทนความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมประชากร 

n     แทนขนาดของกลุมตัวอยาง 

 

โดยมีขอตกลงเบื้องตนดังนี ้

1) กลุมตัวอยางไดรับการสุมมาจากกลุมประชากรทีม่ีการแจกแจงเปนปกติ 

2) คาของตัวแปรตามที่ไดมาแตละหนวยเปนอิสระตอกัน 

3) ทราบคาความเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุมประชากร 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิเคราะหขอมูลการวิจัย “การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี” 

สาขา อุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยวิเคราะหดวย

หลักการทางสถิติและเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับดังนี้ 

1. การวิเคราะหคุณภาพของแบบประเมิน 

2. การวิเคราะหคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

การวิเคราะหคุณภาพของแบบประเมิน 
 ในการวิเคราะหคุณภาพของแบบประเมิน ผูวิจัยไดนําแบบประเมินมาหาคา IOC คือ         

คาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม หรือคาสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค และเชิญ

ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทานมาใหความคิดเห็น โดยแบงเนื้อหา ออกเปน 4 สวนไดแก ขอมูลสวนบุคคล

ของผูประเมิน จํานวน 4 ขอ การประเมินเนื้อหาสาระ การประเมินเกี่ยวกับการดําเนินเรื่อง และการ

ประเมินเกี่ยวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส จํานวนสวนละ 10 ขอ รวมทั้งสิ้น 34 ขอ เมื่อไดความเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญจึงนํามาคํานวณหาคาคะแนน IOC เพื่อปรับปรุงแกไขขอคําถามในแบบประเมิน ซึ่งมีคาต่ํา

กวา .05 ตามคําแนะนําเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญ  

 

การวิเคราะหคุณภาพของส่ืออิเล็กทรอนิกส 
 ผูวิจัยไดวิเคราะหคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 6 ทาน ตอบแบบ

ประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญดานสื่อ ดานการจัดการเรียนการสอนวิชา

เครื่องปนดินเผา และดานบริหารโรงงานผลิตโองมังกร  

 

 ในการวิเคราะห และแปลผลคะแนนแบบประเมินในสวนที่ 2 – 4 ไดแก การประเมิน ดาน

เนื้อหาสาระ การดําเนินเรื่อง และสื่ออิเล็กทรอนิกส ผูวิจัยไดจัดระดับคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส

แบบมัลติมีเดีย ออกเปน 5 ระดับ คือ ดีมาก ดี ปานกลาง พอใช และควรปรับปรุง แลวผูวิจัยกําหนด

เกณฑการใหคะแนนในแตละขอคําถามดังนี้ 
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 ดีมาก   5  คะแนน 

 มาก   4  คะแนน 

 ปานกลาง  3  คะแนน 

 พอใช   2  คะแนน 

 ควรปรับปรุง  1  คะแนน 

 

ซึ่งไดเกณฑในการแปลความหมายคะแนน ดังนี ้

 4.50 - 5.00 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส   ดีมาก 

 3.50 - 4.49 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส    ดี 

 2.50 - 3.49 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส    ปานกลาง 

 1.50 - 2.49  คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนกิส   พอใช 

 1.00 - 1.49 คุณภาพของสือ่อิเล็กทรอนกิส     ควรปรับปรุง 

ในการประเมินนั้นจะตองใชเกณฑ ( X ) ตั้งแต 3.50 ทุกรายการขึ้นไป จึงจะถือวาผานเกณฑ

การประเมินจากผูเชี่ยวชาญ 

 

ซึ่งการประเมนิคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนกิสไดผลการประเมินดังนี ้

 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 3 ทาน ไดแก 

1. ดร.รัฐพล  ประดับเวทย อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยทีางการศึกษา      

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

2. ดร.กุศล  อิศดลุย อาจารย ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา      

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

3. ดร.ขวัญหญิง  ศรีประเสริฐภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีทางการศึกษา      

 มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

4. นาย กฤษฎา  ยคชรัฐ ครูชํานาญการ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี 

5. นาย ณรงค  แกวอราม ผูจัดการทัว่ไป โรงงานรัตนโกสนิทร สาขา 2 

6. นางสาว นุชนาฎ  แกวอราม ผูจัดการการเงินและบัญช ีโรงงานรัตนโกสินทร สาขา 2 
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สวนที่ 2 ดานเนื้อหาสาระ 

 

ตาราง 1 แสดงผลการประเมินคุณภาพสือ่อิเล็กทรอนกิส ดานเนื้อหาสาระ 

 

ดานเนื้อหาสาระ คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ความสอดคลองของเนื้อหากบัวัตถุประสงคของการผลิตสื่อ 

อิเล็กทรอนกิส การปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 

4.33 .51 ดี

2. ลําดับข้ันตอนในการนาํเสนอเนื้อหาและการดําเนนิเรื่องของ

การปนโองพื้นเมือง 

4.00 .00 ดี

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาทีน่ํามาใชกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส 4.50 .54 ดีมาก

4.  เนื้อหามีประโยชนเหมาะแกการเปนสือ่ประชาสัมพนัธ 4.33 .51 ดี

5. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของสือ่อิเล็กทรอนกิส 4.50 .54 ดีมาก

6. ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพตอเนื้อหาของการปนโอง 4.00 .63 ดี

7. ความเหมาะสมดานเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะไปใชเปนสื่อ

ชวยประกอบการเรียนการสอน 

4.00 .63 ดี

8. ความเหมาะสมสอดคลองกับภาพและคําบรรยาย 4.00 .63 ดี

9. ความสมบรูณของเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนกิส 4.16 .75 ดี

10. เนื้อหา ลําดับข้ันตอนการปนโองมีความนาสนใจ 4.50 .54 ดีมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.23 .43 ดี 

 

 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานเนื้อหาสาระ อยูในระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 

4.23 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.50 อยูในระดับ ดีมาก ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นํามาใชกับ

ส่ืออิเล็กทรอนิกส ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส และเนื้อหา ลําดับขั้นตอน

การปนโองมีความนาสนใจ  
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สวนที่ 3 การดาํเนนิเรื่อง 

 

ตาราง 2  แสดงผลการประเมินคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนกิส ดานการดําเนนิเรื่อง 

 

ดานการดาํเนินเรื่อง คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4.33 .81 ดี

2. เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ 4.50 .54 ดีมาก

3. ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

4.33 .51 ดี

4.  การเรียบเรยีงเรื่องที่นาํเสนอในสื่ออิเล็กทรอนิกส 4.50 .54 ดีมาก

5. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบสื่อิเล็กทรอนกิส 3.83 .40 ดี

6. ลําดับข้ันตอนมีความตอเนื่องกนั 4.66 .51 ดีมาก

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย 4.33 .81 ดี

8. ความเหมาะสมของการผสานผสมสื่อประเภท ขอความ 

ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

4.00 .00 ดี

9. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.33 .51 ดี

10. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายและความชัดเจนของเสียง 4.00 .00 ดี

คาเฉลี่ยรวม 4.28 .39 ดี 

 

 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานการดําเนินเรื่อง อยูในระดับ ดี โดยมี

คาเฉลี่ย 4.28 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.66 อยูในระดับ ดีมาก ไดแก ลําดับข้ันตอนมีความ

ตอเนื่องกัน รองลงมาไดแก เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ และการเรียบเรียงเรื่องที่นําเสนอในสื่อ

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ ดีมาก 
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สวนที่ 4 ดานสื่ออิเล็กทรอนกิส 

 

ตาราง  3  แสดงผลการประเมินคุณภาพสือ่อิเล็กทรอนกิส ดานสื่ออิเลก็ทรอนกิส 

 

ดานสื่ออิเลก็ทรอนิกส คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ความเหมาะสมในการสื่อความหมาย 4.33 .51 ดี

2. เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ 4.33 .51 ดี

3. ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่อเล็กทรอนกิส 4.33 .51 ดี

4.  การเรียบเรยีงเรื่องที่นาสนใจในสื่ออิเลก็ทรอนกิส 4.16 .75 ดี

5. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบสื่ออิเล็กทรอนกิส 4.16 .98 ดี

6. ลําดับข้ันตอนมีความตอเนื่องกนั 4.00 .89 ดี

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย 4.33 .81 ดี

8. ความเหมาะสมของการผสมผสานสื่อประเภทขอความ ภาพนิง่ 

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

4.00 .89 ดี

9. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.16 .98 ดี

10. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายและความชัดเจนของเสียง 4.33 .81 ดี

คาเฉลี่ยรวม 4.21 .63 ดี 

 

 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูใน

ระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.33 อยูในระดับ ดี ไดแก ความเหมาะสมในการ

ส่ือความหมาย เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย และความเหมาะสมของเสียงบรรยายและความ

ชัดเจนของเสียง 
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ตาราง  4  สรุปผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส 

 

การประเมิน คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ดานเนื้อหาสาระ 4.23 .43 ดี

2. ดานการดําเนินเรื่อง 4.28 .39 ดี

3. ดานสื่ออิเลก็ทรอนกิส 4.21 .63 ดี

คาเฉลี่ยรวม 4.24 .47 ดี 

 

 จากตารางสรุปผล การประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ย

รวมในทุกดาน มีคาเฉลี่ย 4.24 อยูในระดับ ดี โดย คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดําเนินเรื่อง (4.28) 

รองลงมา คือ ดานเนื้อหาสาระ (4.23) และดานสื่ออิเล็กทรอนิกส (4.21) ตามลําดบั 

 

เมื่อผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ในแตละดานอยูในระดับดี ตรงตาม

สมมุติฐานที่ตั้งไวอยูในระดับ ดี ผูวิจัยจึงไดนําคาเฉลี่ยในแตละดานมาเปรียบเทียบกับคาคะแนนซึ่งอยู

กึ่งกลางของระดับดี คือ 4.00 ((4.50-3.50)/2) ผลการวิเคราะหดังตารางที่ 4-5 ถึง 4-8 
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ตาราง 5 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ความคิดเหน็ดานเนื้อหาสาระของผูเชี่ยวชาญกับ 

 คาคะแนนกึ่งกลางของระดับดี (4.00) 
 

ดานเนื้อหาสาระ n X SD  t  p
1. ความสอดคลองของเนื้อหากบัวัตถุประสงคของ

การผลิตสื่อ อิเล็กทรอนกิส การปนโองพื้นเมือง

จังหวัดราชบุรี 

6 4.33 .51 1.58 .17

2. ลําดับข้ันตอนในการนาํเสนอเนื้อหาและการ

ดําเนนิเรื่องของการปนโองพืน้เมือง 

6 4.00 .00 - -

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาทีน่ํามาใชกบัส่ือ

อิเล็กทรอนกิส 

6 4.50 .54 2.23 .07

4.  เนื้อหามีประโยชนเหมาะแกการเปนสือ่

ประชาสัมพันธ 

6 4.33 .51 1.58 .17

5. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของสือ่

อิเล็กทรอนกิส 

6 4.50 .54 2.23 .07

6. ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพตอเนื้อหา

ของการปนโอง 

6 4.00 .63 .00 1.00

7. ความเหมาะสมดานเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะ

ไปใชเปนสื่อชวยประกอบการเรยีนการสอน 

6 4.00 .63 .00 1.00

8. ความเหมาะสมสอดคลองกับภาพและคําบรรยาย 6 4.00 .63 .00 1.00

9. ความสมบรูณของเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนกิส 6 4.16 .75 .54 .61

10. เนื้อหา ลําดับข้ันตอนการปนโองมีความนาสนใจ 6 4.50 .54 2.23 .07

คาเฉลี่ยรวม 6 4.23 .43 1.32 .24 
 

* p  < .05 

 

จากตาราง 5 พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผู เชี่ยวชาญ ดานเนื้อหาสาระของสื่อ

อิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย เมื่อเปรียบเทียบกับคากึ่งกลางของระดับ ดี (4.00) ในภาพรวม ไม

แตกตางกัน เพราะเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับคากึ่งกลางของระดับดี คือ 4.00 ปรากฏวาคา P

มากกวา .05 จึงสรุปไดวาคาเฉลี่ย ดานการเนื้อหาสาระ กับคากึ่งกลางไมแตกตางกัน 
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ตาราง 6 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ความคิดเหน็ดานการดําเนนิเรือ่งของผูเชี่ยวชาญ 

 กับคาคะแนนกึ่งกลางของระดับดี (4.00) 
 

ดานการดาํเนินเรื่อง n X SD  t  p
1. ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 6 4.33 .81 1.00 .36

2. เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ 6 4.50 .54 2.23 .07

3. ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

6 4.33 .51 1.58 .17

4.  การเรียบเรยีงเรื่องที่นาํเสนอในสื่ออิเล็กทรอนิกส 6 4.50 .54 2.23 .07

5. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส 6 3.83 .40 -1.00 .36

6. ลําดับข้ันตอนมีความตอเนื่องกนั 6 4.66 .51 3.16 .02

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย 6 4.33 .81 1.00 .36

8. ความเหมาะสมของการผสานผสมสื่อประเภท 

ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

6 4.00 .00 - -

9. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 6 4.33 .51 1.58 .17

10. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายและความ

ชัดเจนของเสยีง 

6 4.00 .00 - -

คาเฉลี่ยรวม 6 4.28 .39 1.77 .13 
 

* p  < .05 

 

จากตาราง 6 พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานการดําเนินเรื่องของสื่อ

อิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย เมื่อเปรียบเทียบกับคากึ่งกลางของระดับ ดี (4.00) ในภาพรวม ไม

แตกตางกัน เพราะเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับคากึ่งกลางของระดับดี คือ 4.00 ปรากฏวาคา P

มากกวา .05 จึงสรุปไดวาคาเฉลี่ย ดานการดําเนินเรื่อง กับคากึ่งกลางไมแตกตางกัน 
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ตาราง 7 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ความคิดเหน็ดานสื่ออิเล็กทรอนิกสของ 

 ผูเชี่ยวชาญกบัคาคะแนนกึง่กลางของระดับดี (4.00) 
 

ดานสื่ออิเลก็ทรอนิกส n X SD  t  p
1. ความเหมาะสมในการสื่อความหมาย 6 4.33 .51 1.58 .17

2. เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ 6 4.33 .51 1.58 .17

3. ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

6 4.33 .51 1.58 .17

4. การเรียบเรียงเรื่องที่นาสนใจในสื่ออิเลก็ทรอนกิส 6 4.16 .75 .54 .61

5. ความเหมาะสมของดนตรปีระกอบสื่ออิเล็กทรอนกิส 6 4.16 .98 .41 .69

6. ลําดับข้ันตอนมีความตอเนื่องกนั 6 4.00 .89 .00 1.00

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย 6 4.33 .81 1.00 .36

8. ความเหมาะสมของการผสมผสานสื่อประเภท

ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

6 4.00 .89 .00 1.00

9. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 6 4.16 .98 .41 .69

10. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายและความ

ชัดเจนของเสยีง 

6 4.33 .81 1.00 .36

คาเฉลี่ยรวม 6 4.21 .63 1.26 .26 
 

* p  < .05 

 

จากตาราง 7 พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดานสื่ออิเล็กทรอนิกสของสื่อ

อิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย เมื่อเปรียบเทียบกับคากึ่งกลางของระดับ ดี (4.00) ในภาพรวม ไม

แตกตางกัน เพราะเมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับคากึ่งกลางของระดับดี คือ 4.00 ปรากฏวาคา P

มากกวา .05 จึงสรุปไดวาคาเฉลี่ย ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส กับคากึ่งกลางไมแตกตางกัน 
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ตาราง 8 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลีย่ความคิดเหน็รวมทุกดานของผูเชี่ยวชาญทางสื่อ 

 อิเล็กทรอนกิส กับ คาคะแนนกึง่กลางของระดับดี (4.00) 
 

การประเมิน n X SD  t  p
1. ดานเนื้อหาสาระ 6 4.23 .43 1.32 .24

2. ดานการดําเนินเรื่อง 6 4.28 .39 1.77 .13

3. ดานสื่ออิเลก็ทรอนกิส 6 4.21 .63 1.26 .26

คาเฉลี่ยรวม 6 4.24 .47 1.26 .26 
 

* p  < .05 

 

 จากตาราง 8 พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ รวมทุกดานของสื่ออิเล็กทรอนิกส

แบบมัลติมีเดีย เมื่อเปรียบเทียบกับคากึ่งกลางของระดับ ดี (4.00) ในภาพรวม ไมแตกตางกัน เพราะ

เมื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับคากึ่งกลางของระดับดี คือ 4.00 ปรากฏวาคา Pมากกวา .05 จึงสรุปไดวา

คาเฉลี่ย ภาพรวมทุกดานกับคากึ่งกลางไมแตกตางกัน 
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 และผูวิจัยไดประเมินความพึ่งพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใหบุคคลทั่วไป จํานวน 55 คน 

ตอบแบบประเมินความพึ่งพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งไดผลการวิเคราะหดังนี้ 

 

ตาราง  9  ตารางแสดงผลการประเมินคณุภาพสื่ออิเลก็ทรอนกิสแบบมัลติมีเดีย ดานเนื้อหาสาระ 

 

คําถามดานเนื้อหาสาระ คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ความสอดคลองของเนื้อหากบัวัตถุประสงคของการผลิตสื่อ 

อิเล็กทรอนกิส การปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 

4.40  .65 ดี

2. ลําดับข้ันตอนในการนาํเสนอเนื้อหาและการดําเนนิเรื่องของ

การปนโองพื้นเมือง 

4.30 .60 ดี

3. ความเหมาะสมของเนื้อหาทีน่ํามาใชกบัส่ืออิเล็กทรอนิกส 4.49 .63 ดี

4.  เนื้อหามีประโยชนเหมาะแกการเปนสือ่ประชาสัมพนัธ 4.29 .65 ดี

5. ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของสือ่อิเล็กทรอนกิส 4.34 .67 ดี

6. ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพตอเนื้อหาของการปนโอง 4.56 .60 ดีมาก

7. ความเหมาะสมดานเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะไปใชเปนสื่อ

ชวยประกอบการเรียนการสอน 

4.41 .65 ดี

8. ความเหมาะสมสอดคลองกับภาพและคําบรรยาย 4.49 .63 ดี

9. ความสมบรูณของเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนกิส 4.25 .69 ดี

10. เนื้อหา ลําดับข้ันตอนการปนโองมีความนาสนใจ 4.45 .68 ดี

คาเฉลี่ยรวม 4.40 .42 ดี 

 

 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย ดานเนื้อหาสาระ อยูในระดับ ดี 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.56 ไดแก ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพตอ

เนื้อหาของการปนโอง รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นํามาใชกับส่ืออิเล็กทรอนิกส และ

ความเหมาะสมสอดคลองกับภาพและคําบรรยาย โดยมีคาเฉลี่ย 4.49 
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ตาราง 10  แสดงผลการประเมินคุณภาพสือ่ อิเล็กทรอนกิสแบบมัลติมเีดีย ดานการดําเนนิเรื่อง 

 

คําถามดานการดําเนินเรื่อง คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย 4..61 .56 ดีมาก

2. เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ 4.60 .53 ดีมาก

3. ภาษาที่ใชมคีวามเหมาะสมถกูตองในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส 4.43 .66 ดี

4.  การเรียบเรยีงเรื่องที่นาํเสนอในสื่ออิเล็กทรอนิกส 4.45 .57 ดี

5. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบสื่อิเล็กทรอนกิส 4.36 .70 ดี

6. ลําดับข้ันตอนมีความตอเนื่องกนั 4.25 .69 ดี

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย 4.45 .66 ดี

8. ความเหมาะสมของการผสานผสมสื่อประเภท ขอความ 

ภาพนิง่ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง 

4.60 .59 ดีมาก

9. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.43 .63 ดี

10. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายและความชัดเจนของเสียง 4.40 .73 ดี

คาเฉลี่ยรวม 4.46 .42 ดี 

 

 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย ดานการดําเนินเรื่อง อยูใน

ระดับ ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.61 ไดแก ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ

ความหมาย รองลงมาคือ เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ และความเหมาะสมของการผสานผสมสื่อ

ประเภท ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 
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ตาราง  11  แสดงผลการประเมินคุณภาพสื่ออิเล็กทรอนกิสแบบมัลติมเีดีย ดานสื่ออิเล็กทรอนกิส 

 

คําถามดานสือ่อิเล็กทรอนกิส คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ความเหมาะสมในการสื่อความหมาย 4.49 .63 ดี

2. เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ 4.34 .67 ดี

3. ภาษาที่ใชมคีวามเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 4.47 .60 ดี

4.  การเรียบเรยีงเรื่องที่นาสนใจในสื่ออิเลก็ทรอนกิส 4.56 .60 ดีมาก

5. ความเหมาะสมของดนตรีประกอบสื่ออิเล็กทรอนกิส 4.49 .60 ดี

6. ลําดับข้ันตอนมีความตอเนื่องกนั 4.54 .57 ดีมาก

7. ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย 4.56 .56 ดีมาก

8. ความเหมาะสมของการผสมผสานสื่อประเภทขอความ ภาพนิง่ 

ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

4.58 .59 ดีมาก

9. ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ 4.50 .69 ดีมาก

10. ความเหมาะสมของเสยีงบรรยายและความชัดเจนของเสียง 4.58 .62 ดีมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.51 .40 ดีมาก 

 

 ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูใน

ระดับ ดีมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.58 ไดแก ความเหมาะสมของการผสมผสาน

ส่ือประเภทขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง และความเหมาะสมของเสียงบรรยายและความ

ชัดเจนของเสียง รองลงมาคือ การเรียบเรียงเรื่องที่นาสนใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส และความเหมาะสม

ของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย โดยมีคาเฉลี่ย 4.56 
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ตาราง  12  สรุปผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย 

 

การประเมิน คาเฉลี่ย SD ระดับการ
ประเมิน 

1. ดานเนื้อหาสาระ 4.40 .42 ดี

2. ดานการดําเนินเรื่อง 4.46 .42 ดี

3. ดานสื่ออิเลก็ทรอนกิส 4.51 .40 ดีมาก

คาเฉลี่ยรวม 4.45 .35 ดี 

 

 จากตารางสรุปผล การประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสแบบมัลติมีเดีย ในภาพรวม พบวา 

คาเฉลี่ยรวมในทุกดาน มีคาเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับ ดี โดย คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส (4.51) 

อยูในระดับ ดีมาก รองลงมา คือ ดานการดําเนินเรื่อง (4.46) อยูในระดับ ดี และดานเนื้อหาสาระ (4.40) 

อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 

 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เปนการผลิตและประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง

จังหวัดราชบุรี  ไดสรุปผล  อภิปราย  และขอเสนอแนะดังนี้ 

 

สรุปผลการวิจัย 
 1. การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสการปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรีผูวิจัยทําการศึกษา

วิชาการปนโองพื้นเมืองสาขาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี ซึ่งผูวิจัย

ไดอางอิงเนื้อหาจากหลักสูตรวิชาการปนโองพื้นเมือง นําเนื้อหามาใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะหเนื้อหา

การปนโอง โดยใหอาจารย กฤษฎา ยคชรัฐ  อาจารยสอนวิชาการปนโองพื้นเมือง เปนผูตรวจสอบ

วิเคราะหเนื้อหา  และผูวิจัยก็ปรับแกตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส นําไป

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และประธานควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความบกพรองตางๆ แลว

นํามาปรับปรุงแกไข และนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จนไมมีขอบกพรอง จากนั้นนําสื่อไปให

ผูเชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ ไดส่ืออิเล็กทรอนิกสเร่ืองการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง

จังหวัดราชบุรี ที่มีคุณภาพ 

 2. ผลประเมินคุณภาพการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง ที่ผูวิจัยไดผลิตขึ้น  

เปนดังนี้ 

  ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานเนื้อหาสาระ อยูในระดับ ดี โดยมี

คาเฉลี่ย 4.23 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.50 อยูในระดับ ดีมาก ไดแก ความเหมาะสมของเนื้อหาที่

นํามาใชกับส่ืออิเล็กทรอนิกส ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของสื่ออิเล็กทรอนิกส และเนื้อหา 

ลําดับข้ันตอนการปนโองมีความนาสนใจ  

  ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานการดําเนินเรื่อง อยูในระดับ ดี โดย

มีคาเฉลี่ย 4.28 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.66 อยูในระดับ ดีมาก ไดแก ลําดับขั้นตอนมีความ

ตอเนื่องกัน รองลงมาไดแก เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ และการเรียบเรียงเรื่องที่นําเสนอในสื่อ

อิเล็กทรอนิกส มีคาเฉลี่ย 4.50 อยูในระดับ ดีมาก 

  ผลการประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับ ดี 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.21 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.33 อยูในระดับ ดี ไดแก ความเหมาะสมในการสื่อ

ความหมาย เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย และความเหมาะสมของเสียง

บรรยายและความชัดเจนของเสียง 
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  สรุปผล การประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยรวมใน

ทุกดาน มีคาเฉลี่ย 4.24 อยูในระดับ ดี โดย คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานการดําเนินเรื่อง (4.28) 

รองลงมา คือ ดานเนื้อหาสาระ (4.23) และดานสื่ออิเล็กทรอนิกส (4.21) ตามลําดับ 

  ผลการประเมินคุณภาพ ของสื่ออิเล็กทรอนิกสดังกลาว มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ ดี ซึ่ง

ตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไวคือ ระดับ ดี ผูวิจัยจึงนําคาเฉลี่ยในแตละดาน มาเปรียบเทียบกับคา

กึ่งกลางของระดับ ดี คือ 4.00 พบวา คาเฉลี่ยรวมของ ดานเนื้อหาสาระ ดานการดําเนินเรื่อง และ

ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไมแตกตางกัน และเมื่อนําคาเฉลี่ยรวมทุกดานมาเปรียบเทียบ พบวา ไม

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 

 จากนั้นผูวิจัยไดประเมินความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยบุคคลทั่วไป จํานวน 55 

คน   ผลประเมินความพึงพอใจโดยบุคคลทั่วไป เปนดังนี้ 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานเนื้อหาสาระ อยูในระดับ ดี 

โดยมีคาเฉลี่ย 4.40 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.56 ไดแก ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพตอ

เนื้อหาของการปนโอง รองลงมาคือ ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นํามาใชกับส่ืออิเล็กทรอนิกส และ

ความเหมาะสมสอดคลองกับภาพและคําบรรยาย โดยมีคาเฉลี่ย 4.49 

  ผลการประเมินความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานการดําเนินเรื่อง อยูในระดับ 

ดี โดยมีคาเฉลี่ย 4.46 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.61 ไดแก ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ

ความหมาย รองลงมาคือ เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ และความเหมาะสมของการผสานผสมสื่อ

ประเภท ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยมีคาเฉลี่ย 4.60 

  ผลการประเมินพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส อยูในระดับ ดี

มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.51 โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด 4.58 ไดแก ความเหมาะสมของการผสมผสาน

ส่ือประเภทขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง และความเหมาะสมของเสียงบรรยายและ

ความชัดเจนของเสียง รองลงมาคือ การเรียบเรียงเรื่องที่นาสนใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส และความ

เหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย โดยมีคาเฉลี่ย 4.56 

  สรุปผล การประเมินความพึงพอใจของสื่ออิเล็กทรอนิกส ในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ย

รวมในทุกดาน มีคาเฉลี่ย 4.45 อยูในระดับ ดี โดย คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส (4.51) 

อยูในระดับ ดีมาก รองลงมา คือ ดานการดําเนินเรื่อง (4.46) อยูในระดับ ดี และดานเนื้อหาสาระ 

(4.40) อยูในระดับ ดี ตามลําดับ 
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อภิปรายผล  
 1. การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสการปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี ผูวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษา

วิชาการปนโองพื้นเมืองสาขาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรม วิทยาลัยเทคนิคราชบุรี  ซึ่งผูวิจัย

ไดอางอิงเนื้อหาจากหลักสูตรวิชาการปนโองพื้นเมือง นําเนื้อหามาใหผูเชี่ยวชาญวิเคราะหเนื้อหา

การปนโอง โดยใหอาจารย กฤษฎา ยคชรัฐ อาจารยสอนวิชาการปนโองพื้นเมือง เปนผูตรวจสอบ

วิเคราะหเนื้อหา และผูวิจัยก็ปรับแกตามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส นําไป

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และประธานควบคุมปริญญานิพนธ ตรวจสอบความบกพรองตางๆ แลว

นํามาปรับปรุงแกไข และนําไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ จนไมมีขอบกพรอง จากนั้นนําสื่อไปให

ผูเชี่ยวชาญ ประเมินคุณภาพ   

 2. ผลการประเมินคุณภาพ ส่ืออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองราชบุรี โดยผูเชี่ยวชาญ

พบวา ส่ืออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองราชบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในภาพรวม มีคุณภาพอยูใน

ระดับดี สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไวทั้งนี้เปนเพราะเนื้อหาครบถวนทุกขั้นตอน มีการดําเนิน

เร่ือง และเสียงบรรยายที่นาสนใจ  แตมีขอบกพรองคือ ภาพที่ถายมีการเคลื่อนไหวที่เร็วเกินไป จึง

ทําใหภาพออกมาไมชัดเจน และบางขั้นตอนมีการบรรยายไมละเอียด จึงมีคุณภาพอยูในระดับดี 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 ดานเนื้อหาสาระ ผลการประเมินอยูในระดับดี ซึ่งผูเชี่ยวชาญ ประเมินให หัวขอ ความ

สอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัด

ราชบุรี หัวขอ ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอเนื้อหา และหัวขอ การดําเนินเรื่องของการปนโอง

พื้นเมือง ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดี ซึ่งทําใหผลการประเมินคุณภาพสอดคลองกับ

สมมติฐานที่ตั้งไวสอดคลองกับทฤษฎีในหลักสูตรการปนโองพื้นเมืองตามหลักสูตรประกาศนยีบตัร

วิชาชีพพุทธศักราช2546 สาขาเครื่องเคลือบดินเผา คณะศิลปกรรมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี

สํานักงานการอาชีวศึกษา ซึ่งมีลําดับหัวขอในการเรียนการสอนคือประวัติความเปนมาของการปน

โองพื้นเมือง วัสดุเครื่องมือและอุปกรณการปน  การเขียนลวดลายพื้นเมือง การเคลือบและการเผา 

และสอดคลองกับ ปรีดานันต ประสิทธิ์เวช (2545) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

การพยาบาลบุคคลที่ไดรับภยันตรายจากอุบัติภัยและสาธารณภัย สําหรับนักศึกษาพยาบาล

ศาสตร ชั้นปที่ 3 ผลปรากฏวา ผูเชี่ยวชาญมีความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความ

เหมาะสมในระดับดี   ซึ่งสอดคลองกับสยามรัฐ บุตรศรี (2553) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง การเขียนแบบเบื้องตน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 ผลการวิจัยพบวา ไดบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การเขียนแบบเบื้องตน สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 4 มีคุณภาพดาน

เนื้อหาอยูในระดับดี และมีคุณภาพดานสื่ออยูในระดับดีมาก สวนผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย พบวา ผูเรียนสวนใหญมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 69.44 ของ
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นักเรียนทั้งหมด  แตไมสอดคลองกับ สําอาง มั่งคั่ง (2545) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ืองจํานวนสําหรับเด็กปฐมวัยผลการวิจัยปรากฏวาไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

ที่มีผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีทางการศึกษาและดานเนื้อหา มีคุณภาพ

โปรแกรมในระดับดีมากและไมสอดคลองกับนวลสกุล พวงบุบผา (2545)  ไดพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทยวิชาภาษาไทย ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา 

ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทย วิชาภาษาไทย เปนไปตาม

เกณฑที่กําหนดไว ผลการประเมินคุณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับ ดีมาก และคุณภาพดานสื่ออยู

ในระดับ ดี 

 ดานการดําเนินเรื่อง ผลการประเมินอยูในระดับดี ซึ่งผูเชี่ยวชาญ ประเมินให หัวขอ 

เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ หัวขอ การเรียบเรียงเรื่องที่นําเสนอในสื่ออิเล็กทรอนิกส และ หัวขอ 

ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดี ซึ่งทําใหผลการ

ประเมินคุณภาพสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  สอดคลองกับทฤษฎีของสายัญ เทียมแสน ได

กลาวถึง การดําเนินเรื่องวา ตองไมซับซอนนานเกินไป และตองจัดลําดับความเกี่ยวเนื่องของหัวขอ

ไมใหผูที่ดูส่ือเกิดความสับสน   

 ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผลการประเมินอยูในระดับดี  ซึ่งผูเชี่ยวชาญ ประเมินให หัวขอ 

ความเหมาะสมในการสื่อความหมาย หัวขอ ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตสื่อ

อิเล็กทรอนิกส หัวขอ การเรียบเรียงเรื่องที่นาสนใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส และหัวขอ ความเหมาะสม

ของเวลาในการนําเสนอ ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดี ซึ่งทําใหผลการประเมินตรงกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว สอดคลองกับทฤษฎีของธรรชนวล เกิดอินทร ซึ่งไดกลาวถึงองคประกอบของสื่อ

มัลติมีเดียวามีสวนประกอบที่สําคัญ คือ ตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดีทัศน 

สอดคลองกับ งานวิจัยของปรีดานันต ประสิทธิ์เวช (2545)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ืองการพยาบาลบุคคลที่ไดรับภยันตรายจากอุบัติภัยและสาธารณภัยสําหรับนักศึกษา

พยาบาลศาสตร ชั้นปที่ 3 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง การ

พยาบาลบุคคลที่ไดรับภยันตรายจากอุบัติภัยและสาธารณภัย ผลปรากฏวา ผูเชี่ยวชาญมี

ความเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความเหมาะสมในระดับดี และสอดคลองกับ

งานวิจัยของนวลสกุล พวงบุบผา (2545) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ืองการ

จําแนกคําในภาษาไทยวิชาภาษาไทย ผลการศึกษาครั้งนี้พบวา ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ืองการจําแนกคําในภาษาไทย วิชาภาษาไทย เปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ผลการประเมิน 

คุณภาพดานสื่ออยูในระดับดี  
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 ซึ่งสรุปไดวา การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี ที่ผูวิจัยไดผลิต

ข้ึน มีคุณภาพดานเนื้อหาสาระ ดานการดําเนินเรื่อง และดานสื่ออิเล็กทรอนิกส ภาพรวมของทุก

ดานมีคุณภาพอยูในระดับดี ตรงกับสมมุติฐานที่ตั้งไว  

 และผูวิจัยได ประเมินความพึงพอใจ บุคคลทั่วไป พบวา ส่ืออิเล็กทรอนิกส การปนโอง

พื้นเมืองราชบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ในภาพรวม มีคุณภาพอยูในระดับดี ซึ่งสูงกวาสมมุติฐานที่ตั้งไว

อยูในระดับดีดังนี้ 

 ดานเนื้อหาสาระ ผลการประเมินอยูในระดับดี ซึ่งบุคคลทั่วไป ประเมินให หัวขอ ความ

สอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัด

ราชบุรี หัวขอ ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพตอเนื้อหาของการปนโอง หัวขอ ความ

เหมาะสมของเนื้อหาที่นํามาใชกับส่ืออิเล็กทรอนิกส และหัวขอ ความเหมาะสมสอดคลองกับภาพ

และคําบรรยาย ไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดี ซึ่งผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมตรง

กับสมมุติฐานที่ตั้งไว 

 ดานการดําเนินเร่ือง ผลการประเมินอยูในระดับ ดี ซึ่งบุคคลทั่วไป ประเมินให หัวขอ 

ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย หัวขอ เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ และหัวขอ ความ

เหมาะสมของการผสานผสมสื่อประเภท ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง ไดคะแนน

เฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดี ซึ่งทําใหผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมสอดคลองกับสมมุติฐาน

ที่ตั้งไว 

  ดานสื่ออิเล็กทรอนิกส ผลการประเมินอยูในระดับดีมาก ซึ่งบุคคลทั่วไป ประเมินให 

หัวขอ ความเหมาะสมของการผสมผสานสื่อประเภทขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

หัวขอ ความเหมาะสมของเสียงบรรยายและความชัดเจนของเสียง หัวขอ การเรียบเรียงเร่ืองที่

นาสนใจในสื่ออิเล็กทรอนิกส และหัวขอความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย ได

คะแนนเฉลี่ยสูงสุด อยูในระดับดี ซึ่งทําใหผลการประเมินคุณภาพโดยภาพรวมสอดคลองกับ

สมมุติฐานที่ตั้งไว 

 ส่ืออิเล็กทรอนิกสในภาพรวม พบวา คาเฉลี่ยรวมในทุกดาน อยูในระดับดี ซึ่งสรุปไดวา 

ส่ืออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี ที่ผูวิจัยสรางขึ้น มีคุณภาพในระดับดี และใช

สําหรับการประชาสัมพันธและการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดราชบุรี 
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ขอเสนอแนะ 
 จากการวิจัยสื่ออิเล็กทรอนิกส การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัด

ราชบุรี ผูวิจัยขอเสนอแนะดังนี้ 

 1. เนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนิกสเกี่ยวกับการปนโอง ยังไมพอที่ผูศึกษาคนควาทางเรื่องการ

ปนโอง จะนําปฏิบัติตามสื่อได เนื่องจากการปนโองตองอาศัยความชํานาญในการปนโอง จึงจะ

สามารถปนได 

 2.  ภาพประกอบของสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี ภาพประกอบ

ควรจะมีความคมชัดมากกวานี้ 

 3.  การใชมุมกลองสื่อความหมายไมชัดเจนกับเนื้อหา 

 4.  มุมกลอง การเคลื่อนไหวกลองเร็วเกินไป ทําใหภาพไมชัดเจน 

 5.  คุณภาพของเครื่องมือที่ใชในการบันทึกภาพจะตองมีประสิทธิภาพสูง 

 6.  ตองมีการวางแผนในการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง จังหวัดราชบุรี 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

 1.  ควรจะพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส เร่ืองการอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นของจังหวัดราชบุรี 

 2.  ควรพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเร่ืองการพัฒนาโองจังหวัดราชบุรีสูสากลเพื่อการสงออก 

 3.  ควรพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเร่ืองการปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี เพื่อการเรียน      

การสอนการปนโองโดยตรง 
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สรุปการหาคาวิเคราะหคาความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม 

 

ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล       
1. ชื่อ 1 1 1 3 1 ใชได

2. ตําแหนง 1 1 1 3 1 ใชได

3. หนวยงาน 1 1 1 3 1 ใชได

4. หมายเลขโทรศัพท 1 1 1 3 1 ใชได

สวนที่ 2 แบบประเมินเกีย่วกับเนื้อหาสาระ       
1.   ความสอดคลองของเนือ้หากับวัตถุประสงค

ของการผลิตสือ่อิเล็กทรอนกิสการปนโอง

พื้นเมือง จังหวัดราชบุรี 

1 1 1 3 1 ใชได

2.   ลําดับข้ันตอนในการนาํเสนอเนื้อหา และ

การดําเนินเรื่องของการปนโองพืน้เมือง 

1 1 1 3 1 ใชได

3.   ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นาํมาใชกบัส่ือ

อิเล็กทรอนกิส    

1 1 1 3 1 ใชได

4.   เนื้อหามีประโยชนเหมาะแกการเปนสือ่

ประชาสัมพันธ 

1 1 1 3 1 ใชได

5.  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

1 1 1 3 1 ใชได

6.  ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพกับ

เนื้อหาของการปนโอง 

1 1 1 3 1 ใชได

7.   ความเหมาะสมดานเนื้อหาสื่อ

อิเล็กทรอนกิสที่จะไปใชเปนสื่อชวย

ประกอบการเรียนการสอน 

1 1 0 2 0.7 ใชได

8.   ความเหมาะสมสอดคลองของภาพและคํา

บรรยาย 

1 1 1 3 1 ใชได

9.   ความสมบูรณของเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส 1 1 0 2 0.7 ใชได

10.  ความเหมาะสมในรูปแบบเนื้อหาการ

นําเสนอสื่อ 

1 1 0 2 0.7 ใชได
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สรุปการหาคาวิเคราะหคาความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สวนที่ 3 แบบประเมินเกีย่วกับการดําเนิน
เรื่อง 

      

1.   การเขาสูเนื้อหาในสื่ออิเล็กทรอนกิส 1 1 1 3 1 ใชได

2.   ความชัดเจนของภาพ 1 1 1 3 1 ใชได

3.   ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการ

ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส 

1 1 1 3 1 ใชได

4.    การเรียบเรียงเรื่องที่นาํเสนอในสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

1 1 0 2 0.7 ใชได

5    ความเหมาะสมของดนตรีประกอบสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

1 1 1 3 1 ใชได

6.    ลําดับข้ันตอนมีความตอเนื่องกัน 1 1 1 3 1 ใชได

7.   ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสือ่

ความหมาย 

1 1 1 3 1 ใชได

8.    ความเหมาะสมของการผสมผสานสือ่

ประเภทขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและ

เสียง 

1 1 1 3 1 ใชได

9.   ความเหมาะสมของเวลาในการนาํเสนอ 1 1 1 3 1 ใชได

10.   ความเหมาะสมของเสยีงบรรยาย  และ

ความชัดเจนของเสียง 

1 1 1 3 1 ใชได
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สรุปการหาคาวิเคราะหคาความเทีย่งตรงของแบบสอบถาม (ตอ) 

 

ขอคําถาม 
ผูเชี่ยวชาญ 

∑R IOC สรุปผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

สวนที่ 4 แบบประเมินเกีย่วกับสื่อ
อิเล็กทรอนกิส 

     

1.  ขนาดของตัวอักษรที่ใช อานงาย และชัดเจน 1 1 1 3 1 ใชได

2.   ความเหมาะสมของกราฟกที่ใช 1 1 1 3 1 ใชได

3.   ความสะดวกและคลองตวัในการใช 1 1 1 3 1 ใชได

4.   เทคนิคการจัดรูปแบบเนื้อหาของสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

1 1 1 3 1 ใชได

5.   ความชัดเจนในการชี้แจงและการแนะนําสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

1 1 1 3 1 ใชได

6.   เทคนิคการนําเสนอภาพของสื่อ

อิเล็กทรอนกิส 

1 1 1 3 1 ใชได

7.   ความเหมาะสมของจาํนวนภาพ ที่ใช

ประกอบเนื้อหา 

1 1 1 3 1 ใชได

8.   ความเหมาะสมของภาพในการสื่อ

ความหมาย 

1 1 1 3 1 ใชได

9.   ขนาดของภาพที่ใชเหมาะสมสําหรับการ

นํามาประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสการปนโอง

พื้นเมือง 

1 1 0 2 0.7 ใชได

10.  ความชัดเจนของภาพวดีีโอ การปนโอง

พื้นเมือง  

1 1 0 2 0.7 ใชได
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แบบประเมิน การผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุร ี
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แบบประเมิน การผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี 

 

 แบบประเมินชดุนี้ เปนแบบประเมินความคดิเห็นของผูเชีย่วชาญเกี่ยวกบัคุณภาพของสื่อ

อิเล็กทรอนกิส การปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 

 
คําชี้แจง 

 

แบบประเมินชดุนี้แบงออกเปนทัง้หมด 4 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 ขอมลูเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชีย่วชาญ ประกอบดวยขอคําถามจาํนวน  4  ขอ 

สวนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ  ประกอบดวยขอคําถามจาํนวน 10 ขอ 

สวนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับการดําเนนิเรื่อง ประกอบดวยขอคําถามจาํนวน 10 ขอ 

สวนที่ 4 แบบประเมินเกี่ยวกับส่ืออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยขอคําถามจาํนวน 10 ขอ 

 

 
  วัตถุประสงคของการประเมิน 
แบบประเมินชดุนี้สรางขึน้เพือ่เปนเครื่องมอืในการวจิัย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญเกีย่วกับการวัดคณุภาพของสื่ออิเลก็ทรอนกิส การปนโองพืน้เมืองจังหวัดราชบุรี 
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แบบประเมนิ 

เรื่อง “คุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส การปนโองพื้นเมือง” 
 

แบบสอบถามประกอบดวยคําถาม  30 ขอ 
 
คําชี้แจง โปรดใสเคร่ืองหมาย  ลงในชอง [  ] หรือเติมคําลงในชองวาง 
 
 
สวนที่ 1  แบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล 
 
 

1. ชื่อ ............................................................................. 
 
2. ตําแหนง .................................................................... 

 
3. หนวยงาน ................................................................. 

 
4. หมายเลขโทรศัพท ................................................... 
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สวนที่ 2 แบบประเมินเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
เนื้อหาสาระ ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช 

 
ควร

ปรับปรงุ 
1.   ความสอดคลองของเนื้อหากับวัตถุประสงคของการ
ผลิตส่ืออิเล็กทรอนิกสการปนโองพื้นเมือง จังหวดัราชบรีุ 

     

2.   ลําดับขั้นตอนในการนําเสนอเนื้อหา และการดําเนนิ
เร่ืองของการปนโองพื้นเมือง 

     

3.   ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นํามาใชกับสื่อ
อิเล็กทรอนิกส    

     

4.   เนื้อหามีประโยชนเหมาะแกการเปนสือ่
ประชาสัมพันธ 

     

5.  ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหาของสื่อ
อิเล็กทรอนิกส 

     

6.  ความเหมาะสมสอดคลองของรูปภาพตอเนื้อหาของ
การปนโอง 

     

7.   ความเหมาะสมดานเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกสที่จะไป
ใชเปนสื่อชวยประกอบการเรียนการสอน 

     

8.   ความเหมาะสมสอดคลองภาพและคําบรรยาย      
9.   ความสมบูรณของเนื้อหาสื่ออิเล็กทรอนิกส      
10.  เนื้อหาลําดับขั้นตอนการปนโองมีความนาสนใจ      
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สวนที่ 3 แบบประเมินเกี่ยวกับการดําเนินเรื่อง 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
การดําเนินเรื่อง ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช 

 
ควร

ปรับปรงุ 
1.   ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย      
2.   เนื้อหามีประโยชนนาสนใจ      
3.   ภาษาที่ใชมีความเหมาะสมถูกตองในการผลิตส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

     

4.    การเรียบเรียงเรื่องที่นําเสนอในสื่ออิเล็กทรอนิกส      
5    ความเหมาะสมของดนตรีประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกส      
6.    ลําดับขั้นตอนมีความตอเนื่องกัน      
 7.   ความเหมาะสมของภาพที่ใชในการสื่อความหมาย      
8.    ความเหมาะสมของการผสมผสานสื่อประเภท
ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง 

     

9.   ความเหมาะสมของเวลาในการนําเสนอ      
10. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย  และความชัดเจน
ของเสียง 

     

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



101 

 
สวนที่ 4 แบบประเมินเกี่ยวกับสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

รายการที่ประเมิน 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 
สื่ออิเล็กทรอนิกส ดีมาก ดี ปาน

กลาง 
พอใช 

 
ควร

ปรับปรงุ 
1.  ขนาดของตัวอักษรทีใ่ช อานงาย และชดัเจน      
2.   ความเหมาะสมของกราฟกที่ใช      
3.   ความสะดวกและคลองตัวในการใช      
4.   เทคนิคการจัดรูปแบบเนือ้หาของสื่ออิเล็กทรอนิกส      
5.   ความชัดเจนในการชี้แจงและการแนะนาํส่ือ
อิเล็กทรอนิกส 

     

6.   เทคนิคการนําเสนอภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกส      
7.   ความเหมาะสมของจํานวนภาพ ทีใ่ชประกอบเนื้อหา      
8.   ความเหมาะสมของภาพในการสื่อความหมาย      
9.   ขนาดของภาพที่ใชเหมาะสมสําหรับการนํามา
ประกอบสื่ออิเล็กทรอนิกสการปนโองพื้นเมือง 

     

10.  ความชัดเจนของภาพวดีีโอ การปนโองพื้นเมือง       
 



102 

 
ขอเสนอแนะอื่นๆ 
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ผูเชี่ยวชาญ.............................................................. 
 

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

ประเมินวันที่..........เดือน......................พ.ศ............... 
 

ขอขอบพระคุณอยางยิ่งที่ทานกรุณาสละเวลาและใหความอนุเคราะหในการตอบแบบประเมินนี ้
นักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบณัฑิต 

สาขาอุตสาหกรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 
 
 

ดวยความเคารพเปนอยางสูง 
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STORYBOARD
การผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส

การปนโองพื้นเมืองจังหวัดราชบุรี
โดย

อุษา กองเหม็ง
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การผลิตสื่ออิเล็กทรอนกิส  
การปนโองพืน้เมอืงจังหวดัราชบุรี

เปนสื่อประชาสัมพันธและเผยแพร ภูมิปญญาทองถ่ิน ใหกับบุคคลทั่วไปไดทราบถึง
กระบวนการผลิตโองมังกร

วัตถุประสงค
1.เพ่ือเผยแพรภูมิปญญาทองถ่ินของจังหวัดราชบุรี

2.เพ่ืออนุรักษศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น

3.เพ่ือใหบุคคลทั่วไปที่สนใจไดศึกษาหาความรูเก่ียวกับการปนโองพ้ืนเมือง

4.เพ่ือใชเปนสื่อประกอบการเรียนการสอน

ประโยชน
1. เปนสื่อประชาสัมพันธโองมังกรของจังหวัดราชบุรี

2. เปนสื่อเสริมความเขาใจในเรื่องข้ันตอนการปนโองสําหรับผูที่ศึกษาเกี่ยวกับเครื่องปนดินเผา

3. เปนสื่อที่ใชกระตุนใหเกิดความสนใจและตองการผลิตภัณฑโองมังกรของจังหวัดราชบุรี

ระยะเวลา 22    นาที
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         สภาพภูมิศาสตรของจังหวัดราชบุรีตั้งอยูในพื้นที่ภาคตะวันตกตามเขตการแบง
เขตการปกครองของกระทรวงมหาดไทย อยูหางกรุงเทพฯ ไปตามถนนสายเพชร
เกษม หรือทางหลวงแผนดินหมายเลข 4 ประมาณ 100 กิโลเมตร มีแมน้ําแมกลอง 
เปนสายหลักสําคัญ ไหลผาน

หนวยที่ 1 ประวัตคิวามเปนมาของโองมังกร

วิวัฒนาการของภาชนะเกบ็กกัน้ําตัง้แตสมัยสุโขทยั จนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร
ปจจบุัน สมัยสุโขทยัจะเปนภาชนะเก็บน้ําที่มีลักษณะเลก็ๆ และเผาอุณหภูมิต่ํา 
ที่ ประมาณ800 องศาเซลเซียส และแตสมยัจะมีวิวัฒนาการ ผลิตภาชนะที่ใหญ
ขึ้นและ มีความแข็งแรงมากขึ้น  จนกระทั่งมาถึง สมัยรัตนโกสินทรไดผลิตโองมังกร
ไวเก็บน้าํโองมีความแข็งแรงทนทานเพราะวาเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1200 องศา
เซลเซียส  และเก็บน้ําไดดีไมร่ัวซึม และเหมาะสําหรับเก็บน้ําฝนไวใชไดตลอดทั้งป

นายจือเหม็ง แซอ้ึง เปนชาวจีนคนแรกที่ไดมาบุกเบกิทําเครื่องเคลือบดนิเผา
ที่จังหวดัราชบุรี เพราะวาครั้งหนึ่งไดมีโอกาสมาเยือนจังหวัดราชบุรี 
ในป พ.ศ. 2476 นายจือเหม็ง แซอ้ึง ไดเดินทองนาในเมืองราชบุรี สังเกตพบวา
ดินมีเนื้อดี สีสวย เหมาะแกการทําเครื่องปนดินเผา ไดนําตวัอยางดินกลับไปทดลอง
ปรากฏวาไดผลดี จงึตัดสินใจเลือกจังหวดัราชบุรีเปนทีต่ั้งโรงงาน 

ทรัพยากร  ดนิ ปนโองของจังหวัดราชบุรี มีลักษณะ เนื้อดี สีสวย เนื้อละเอียด
 และมีความเหนยีว จงึเหมาะแกการทําปนโองและเครื่องปนดินเผาตางๆได
เปนอยางดี
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ดินทีจ่ะนํามาปนโองเนื้อจะตองแนน ดินทีจ่ะเหมาะแกการปนจะตองขุดลึก
ลงไป 3-4 เมตร เปนดินทีเ่หมาะสมกบัการปนโองที่สุด ลักษณะของดนิจะมี
เนื้อละเอียด ดนิมีความเหนยีว สีของดินจะคลายๆดนิลูกรัง มีสีสมสลับขาว
จะขุดพบในอําเภอโพธาราม

การเตรียมเนื้อดนิปนจะซื้อดินปนโองปละหนึ่งครั้ง และจะนํามากองไว 
จากนัน้จึงคอยๆไปขดุนํามาใชแชน้ําประมาณ 2-7 วัน เรียกวาการหมักดิน  
จะทําใหดินออนตัวจึงจะนํามาปนโองได

ครบกําหนดของการหมักดนิตองใชเสียมขุดขึ้นมาจากบอหมักดินพักไวบน
ปากบอกอน แลวจงึจะนําเขาเคร่ืองบด

หนวยที่ 2 เคร่ือง มือ วัสดุ และการเตรียมเนือ้ดนิปน

กระดาษรองปน เปนไมระแนง นํามาตอกันใหเปนรูปส่ีเหลีย่มจัตุรัส และมี
ชองหางกันประมาณ คร่ึงนิ้ว  มีความยาว 90 เซนติเมตรและกวาง 9
เซนติเมตร 
   
ไมตี มีลักษณะคลายๆไมปงปองเปนไมเนื้อแข็ง มีดามจับ เปน
รูปส่ีเหลี่ยมจตัุรัส ดานหนาไมจะเปนหนาโคงมนที่รับกับความโคง
ภายนอกของโองทําใหผิวโองเรียบเนียน

ฮุยหลุบมีลักษณะคลายๆ ลูกประคบขางหนึ่งเปนที่จบั และผิวหนาจะโคง
มนรับกับความโคงของภายในโอง 

ไมตา ทําดวยเหลก็แข็งหนาโคงตามรูปโอง ไวสําหรับใชปาดทําใหผิวโอง
เรียบ 
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เม่ือไดตัวแบนแลว นํามาวางที่ตรงกลางแปนหมุน เพ่ือ
ทําการตั้งศูนย การขึ้นโอง

หนวยท่ี 3 การขึ้นรูปโองมังกร

ภาพวัดความสูง
ของฐานโอง

กอนทีจ่ะทําการตั้งศนูยโอง ตองวัดความสูงของขาโองกอนขึ้นรูป
และโรยขี้เถาลงบนแปนหมุน เพื่อไมใหดนิติดกับแปนหมุน

การข้ึนขาโองหรือฐานโอง
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การตั้งศนูย คือการปนดินใหเปนยอดแหลม คลายทรงพีระมิด โดยใช
มือทั้งสองวางคลึงดินบนแปนหมุน ตองปนขณะที่หมุน และความเร็ว
คงที่

ใชมือหัวแมมือเจาะลงตรงยอดพีระมิด คอยๆเจาะลงไปอยางชาๆ 

เจาะแลวดนิใชมือทั้งสองแหวกดนิออกใหไดความกวาง ตองใช
ความระมัดระวังเพราะเนื้อดินจะออนตัวและนิ่ม ใชมือดึงดินขึ้น
อยางชาๆ ใหไดความกวางตามที่ตองการ  

ขยายความกวางใหไดตามที่ตองการ
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ใชฟองน้าํซับน้ําขางในออกใหหมาด เพื่อปองกันมิใหเกิดรอยราว

คอยๆ รีดดนิใหใหไดความสูงและความกวางตามทีก่ําหนดไว
และใชฮยุหลุบทุบตรงกนโองเพื่อทําใหผิวเรียบ

หลังจากไดความสูงและความกวางตามที่กําหนด จะตองนําไปผึ่งใหหมาดในที่รม 
และใชไมตาแตงขาโองและรอยที่เกิดจากการยกขาโองในขณะที่ดนิยังนิ่มอยู

ขาโองที่ทําเสร็จแลวใชพลาสติกคลุมขางๆ เพื่อไมใหขาโองนั้นแหงเร็ว
เกินไป อาจจะทําใหโองมีรอยราวได 
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ใชดินเสนเล็กคอยๆมาตอใหรอบขาโอง

ใชมือเปยกลูบดินใหสองสวนตอกัน แลวคอยๆดงึข้ึนอยางชาๆ เปน
สวนของลําตัวโอง

นําขาโองที่ผ่ึงไวหมาดมาขึน้แปนหมุน เพื่อทีจ่ะตอตัวโอง ในการข้ึน
ตัวโองจะตองใชดินเสนเล็กในการตอดิน  เพื่อที่จะข้ึนตัวโอง
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ดึงดินข้ึนใหไดความสูงและความกวางตามที่กําหนดไว

วัดความสูง ใชวัดขางในโองโดยใชไมวาง ลงไปตรงกนโอง

วัดความกวางของตัวโอง โดยวางไมลงไปใหพอดกีับความกวางของโอง
และใชฟองน้าํลูบน้ําที่ขังอยูกนโองออกใหหมด

ยกตัวโองที่ปนเสร็จแลว โดยใชเชือกรอยไปทีก่นโองสองขางแลวใช
สองคนคอยๆ ยกไปผึ่งใหหมาด
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นําตัวโองทีห่มาดแลวมาขึ้นแปนหมุน  เพื่อจะปนสวนของปากโอง 

ใชดินเสนเล็ก มาวางใหรอบลําตัวโอง แลวใชมือกดดินเสนใหตอกบัสวน
ลําตัวโอง ตองใชมือกดใหดนิยดึอยูกบัสวนลําตวัของโอง

คอยๆ ดึงดินข้ึนอยางชาๆ และควรระวังใหมากเพราะมาถงึขั้นตอนสดุทาย
ของการปนโอง มือจะตองเปยกน้ําอยูตลอดในการปนโอง

ทําปากโอง คอยๆ ใชมือบีบรัดใหมีลักษณะเปนกลม 
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การวัดความสูงและความกวางของปากโองโดยใชไมวัด ใหไมอยูขางในปากโอง

ใชเชือกยกโองทีป่นเสร็จแลวไปผ่ึงในที่รม และดานขางของโองจะตอง
ใชพลาสตกิคลุมดานขางไวดวย เพื่อรักษาความชื้นพอหมาด เพราะตอง
นําโองมาติดลายมังกร

นําโองที่เสร็จแลวมาผึ่งไวในที่รม และจะมีพลาสติกคลุมขาง รอการตกแตง
ใหผิวเรียบ และรอยตอของแตละชั้นใหเปนเนื้อเดียวกัน 

ฮุยหลุบและไมตเีปนอุปกรณที่จะทําใหโองมีพืน้ผิวเรียบ และเปนเนื้อเดียว
กันในรอยตอ โดยการใชฮุยหลุบที่ลักษณะคลายๆลูกประคบ อยูขางในโอง
และใชไมตีอยูขางนอก สองส่ิงนี้จะตองอยูตรงกัน และก็คอยๆตีจนกวาผิว
โองจะเรียบ

หนวยที่ 4 การตีตบแตง
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ฮุยหลุบมีลักษณะคลายๆ ลูกประคบขางหนึ่งเปนที่จบั และผิวหนาจะ
โคงมนรับกับความโคงของภายในโอง 

ไมตี มีลักษณะคลายๆไมปงปองเปนไมเนื้อแข็ง มีดามจับ เปน
รูปส่ีเหล่ียมจตัุรัส ดานหนาไมจะเปนหนาโคงมนที่รับกับความโคง
ภายนอกของโองทําใหผิวโองเรียบเนียน ตองใชคูกับฮุยหลุบ

ไมตา ทําดวยเหลก็แข็งหนาโคงตามรูปโอง ไวสําหรับใชปาดทําใหผิว
โองเรียบ 

การตีโอง ใชฮุยหลุบกบัไมตี เปนอุปกรณในการทําใหเรียบแลว ให
รอยตอของโองประสานเปนเนื้อเดียวกัน
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โองที่ตีตบแตงเรยีบรอยแลวนํามาขึน้แปนหมุนมือ เพื่อทําการวาดลาย 
มังกรลงบนตัวโอง

การเขียนลาย ใชดินขาวที่นํามาจากภาคเหนือและ
ใชมือวาดลายลงบนโองที่หมาด โดยวาดลายดานลางโองกอน

สวนสุดทายในการวาดคือ รูปมังกร ที่อยูสวนลําตัวของโอง วาดในสวนของ
หัวมังกรกอน วาดสวนลําตัว ใชมือปายดนิวาดใหไดรูปรางของมังกร 
หลังจากนั้นลงลายเสนที่หางมังกร และใชดินปายทีต่ัวของมังกรที่รางเปนเสน
ไว และวาดขามังกร จากขาหลังมาจนถงึขาหนา

ลงรายละเอียดลวดลายมังกร คือ แผนโลหะที่มีรอยหยกัของหวี
แผนโลหะจะใชทําในสวนของเกล็ดมังกร สวนหวจีะทําในสวนของ
ลายเสนของตัวมังกร ใหมีความเดนชดัข้ึน
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น้ําเคลือบจะมีสวนผสมของขี้เถาและโคลนมาผสมกบัสีเล็กนอย
ซึ่งเปนสีที่ไดจากออกไซดของเหล็ก สวนใหญเปนสีน้ําตาลเขม

ยกโองที่แหงแลวมาตั้งบนผายาง ใชกระดาษรองปนรองโองไว จากนัน้
ใชขันตกัน้ําเคลือบเทราดไปรอบๆ เทจากสวนบนของโองกอน แลวคอย
เทราดซ้าํในสวนที่ยังไมถูกเคลือบ จากนัน้จึงคอยเทราดใหทั่วดานในของโอง

โองที่เคลือบเสร็จแลว รอการเผา

หนวยท่ี 5 การเคลือบ
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เตามังกร กอดวยอิฐทนไฟเปนรูปยาว ดานหัวเตา เจาะเปนชองประตู
สําหรับลําเลียงโองและภาชนะดนิเผาอ่ืนๆ ดานบนของเตาทั้งสองขาง
จะเจาะรูไวเปนระยะๆ เรียกวา ตาไฟ เพื่อใสเชื้อเพลิง
ลักษณะของเตามังกรนี้ อยูระดับเดยีวกบัพื้นดินเปนสวนของกนเตา
ใชเปนปลองระบายควนั 

ตาไฟ มีลักษณะเปนชองสีเ่หล่ียมเล็กๆ เพื่อดูไฟ

เชื้อเพลิงในการเผาโองไดแกไมฟน ซึง่เปนไมกระถิน เนื่องจากราคาไมแพง
หาไดงาย และสามารถปลูกไดเองเหมาะสําหรับการทาํเชือ้เพลิงในการเผาโอง

หนวยท่ี 6 การเผา

อุณหภูมิ  สําหรับการเผาโอง ประมาณ 1,200 องศา เซลเซียส
การจุดไฟตองเริ่มจากหัวเตากอน เมื่อตดิแลวทะยอยใสฟนลงที่ตาไฟทั้ง
สองขาง และดูวาโองนัน้ สุกไดที่แลวหรือยัง โดยดตูามชองตาไฟ หากยัง
ไมสุกก็ตองเติมไฟลงไปอีก เผาจนกวาจะสุกทัว่ทั้งเตา จึงเลิกใสฟน แลว
ปลอยใหไฟดับเอง ทิ้งไวประมาณ 10 ถึง 12 ชั่วโมงความรอนจะคอยๆลด 
สามารถเปดประตูเตานําโองออกมาได
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คอยๆ กล้ิงโองออกมาจากเตา ไปผ่ึงไวขางนอกเพราะโองยงัมีความ
รอนอยู เวลาจบัตองใสถุงมือ ตากไวใหเยน็ลง

โองที่รอการเก็บ และรอคนมาซื้อ
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