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การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรค
งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ของโรงเรียนวัดตรณาราม ใหมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑมาตรฐาน 90/90 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียน
วีดิทัศนดวยตนเองกับนักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบปกติ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเรียน 
ท่ีมีตอบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชวงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดตรณาราม จังหวัดสุราษฎรธานี ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553  จํานวน 108 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย คือ บทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคการทัศนศิลป
ดวยดินนํ้ามัน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 แผนการจัดการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
แบบประเมินคุณภาพบทเรียน และแบบวัดความพึงพอใจของผูเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  
ใชคารอยละ คาเฉล่ีย และ t-test
ผลการวิจัยพบวา

1. ไดบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง เรื ่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โดยการประเมินคุณภาพจากผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาอยูในระดับ
ดีมาก และดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพของบทเรียนเปน 96.16/93.53  

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน โดยใชบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง เรื่อง 
การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามันสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัย

3. ความพึงพอใจของนักเรียนในการใชบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรค
งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนโทรทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรค
งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด  
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The purpose for this research is to improve Development of Self-Video Lesson on 
the subject of Visual Arts Creation with Clay for the grade five students of primary school of 
Wat Taranaram. In comparison of the learning effectiveness between group of students 
learnt with self video lesson as supplementary material and ordinary group of students, not 
only the self video lesson must be met with the effectiveness of 90/90 criteria but also 
studied on satisfactory survey to the sample group of second grade students, grade five 
primary school of Wat Taranaram, Surathani, second term of educational year of 2553 
totalling of 108 students.  

Tools used for the research are 1)Self Video Lesson on the subject of Visual Arts 
Creation with Clay for grade five students of primary school, 2)Learning program, 3)Survey 
test of learning effectiveness, 4)Learning quality Test and 5)Students Satisfactory Survey. 
The statistic parameters and methods used for the research are percentile, mean average 
and t-test.

The research has found that
1. The Self Video Lesson on the subject of Visual Arts Creation with Clay for grade 

five students gained both of quality of contents and educational technology at score of 
96.16/93.53

2. The learning effectiveness of control group of students learnt with self video 
lesson as supplementary material was higher than the ordinary group of students with 
statistical significant at the level of 0.01, accepted hypothesis.  

3. Satisfactory of group of students learnt with self video lesson as supplement 
material showed at the highest scale.  



ประกาศคุณูปการ

ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาชวยเหลือ และใหคําแนะนําจาก             
อาจารย ดร.กุศล อิศดุลย ประธานกรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ผูชวยศาสตราจารยจิราภรณ บุญสง     
กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ท่ีไดสละอันมีคาเพ่ือใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะในการทํางานวิจัยน้ี
ทุกขั้นตอน พรอมทั้งพิจารณาแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้
ผูวิจัยไดรับขอเสนอแนะท่ีมีคุณคาและเปนประโยชนตอการสรรสรางปริญญานิพนธฉบับน้ีใหสมบูรณ
มากย่ิงข้ึนจากรองศาสตราจารย ดร.สุรชัย สิกขาบัณฑิต ที่ใหความอนุเคราะหเปนคณะกรรมการสอบ
ปริญญานิพนธท่ีแตงต้ังเพ่ิมเติม ซ่ึงเปนประโยชนอยางมากในการทําปริญญานิพนธ ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึง
ในความกรุณา ผูวิจัยขอบกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง

ขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ฤทธิชัย ออนมิ่ง อาจารย.ดร.ขวัญหญิง ศรีประเสริฐภาพ 
อาจารย ดร.นฤมล ศิระวงษ อาจารย ดร.รัฐพล ประดับเวทย อาจารยสุพจน วองวิทยา 
อาจารยวิญญา สุชาติ อาจารยกรรณิกา แพละออง ซึ่งไดใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ
คุณภาพของสื่อ เนื ้อหา และเครื ่องมือวิจัย ตลอดจนใหขอเสนอแนะอันเปนประโยชนตอการ
ปรับปรุงและพัฒนาเคร่ืองมือใหมีความเท่ียงตรงในการวัดย่ิงข้ึน

ขอขอบพระคุณ ผูบริหาร คณาจารย และนักเรียนโรงเรียนวัดตรณาราม ท่ีใหความอนุเคราะห
เปนกลุ มต ัวอยางสําหร ับการทําว ิจ ัยในครั ้งนี ้ และขอขอบคุณเพื ่อนๆ พี ่ๆ ร วมรุ นทุกคน 
ตลอดจนผูเก่ียวของทุกทานท่ีใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหตลอดมา

ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอเชาว คุณแมรัตนา ทองนุยพราหรมณ ขอบคุณ พ่ีๆ นองๆ 
และ อาจารยศัชชญาส ดวงจันทร ที่เปนกําลังใจ ใหความชวยเหลือดานตางๆ จนกาวผานปญหาทุก
ปญหามาได จนทําใหการวิจัยคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

ทายสุดน้ีประโยชนและคุณคาของปริญญานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบแดบิดา มารดา ครู
อาจารย และผูมีอุปการคุณทุกทานที่คอยใหกําลังใจ ใหความชวยเหลือ อบรมสั่งสอน ผูวิจัยจน
ประสบความสําเร็จในการศึกษาเลาเรียน
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บทท่ี 1 
บทนํา 

 

ภมิูหลงั 
            การศกึษาในปจัจุบนัมคีวามเจรญิกา้วหน้าไปอยา่งรวดเรว็ ทัง้การสื่อสารขอ้มลู การเผยแพร่
ขอ้มูลทีก่้าวไกลและกวา้งขวาง รวมทัง้การจดัการศกึษากม็กีารพฒันาสื่อและนวตักรรมการศกึษา
ดว้ยเทคโนโลยทีีใ่ชป้ระกอบการจดัการเรยีนการสอนทีท่นัสมยัมากขึน้ มาใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนทาํ
ใหเ้กดิทกัษะ การเรยีนรู ้ความสามารถในดา้นต่างๆ เพื่อใหท้นัต่อการเปลีย่นแปลง การจดัการเรยีน
การสอนและกจิกรรมตอ้งมุง่ใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาชวีติ สงัคม ความคดิสรา้งสรรค ์และมทีกัษะพืน้ฐาน
ในการดํารงชวีติ สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัการเปลีย่นแปลง โดยรูจ้กัการแกไ้ขปญัหาในการทํางาน  
รว่มคดิรว่มทาํงานกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีุณภาพและอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสุข  ตามแนวการปฏริปู
การศกึษาของกระทรวงศกึษาธกิาร (2539) ใหค้วามสาํคญัในการพฒันาผูเ้รยีนใหม้คีุณลกัษณะตาม
จุดมุง่หมายของหลกัสตูร (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2539: บทนํา)       
 จากหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช  2544 ช่วงชัน้ที ่1-2 ชัน้ประถมศกึษาปีที ่    
1-3 และ 4-6 การศกึษาระดบัน้ีเป็นช่วงแรกของการศกึษาภาคบงัคบั หลกัสูตรทีจ่ดัขึน้มุ่งเน้นให้
ผูเ้รยีนพฒันาคุณภาพชวีติ กระบวนการเรยีนรูท้างสงัคม ทกัษะพื้นฐานด้านการอ่าน การเขยีน   
การคดิคํานวณ การวเิคราะห ์การตดิต่อสื่อสาร และพืน้ฐานความเป็นมนุษย ์เน้นการบูรณาการ
อยา่งสมดุลทัง้ทางรา่งกาย สตปิญัญา อารมณ์ สงัคม และวฒันธรรม (กระทรวงศกึษาธกิาร. 2539)       
 สาระทศันศลิป์เป็นสาระหน่ึงในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ที่มุ่งเน้นใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิ
สรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ตามจตินาการ และความคดิสรา้งสรรค ์วเิคราะหว์พิากษ์วจิารณ์คุณค่างาน
ทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคดิต่องานศลิปะอยา่งอสิระ ชื่นชม และประยุกตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั 
อกีทัง้ผูเ้รยีนเรยีนรูแ้ละเขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างทศันศลิป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรมเหน็
คุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น ภูมิปญัญาไทย และสากล      
ตามหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2544: 6)  
ศลิปะจงึเป็นเครื่องมอืทางการศกึษาทีมุ่ง่เน้นพฒันาคุณลกัษณะนิสยัทีด่แีก่ผูเ้รยีนใหม้คีวามพรอ้มที่
จะเรยีนรูใ้นกลุ่มประสบการณ์อื่นๆ ทีจ่ะนําไปสูก่ระบวนการเรยีนรูเ้พื่อพฒันาชวีติ สงัคม และสรา้งเสรมิ
บุคลกิลกัษณะของนกัเรยีน มมีนุษยสมัพนัธท์ีด่ ีใหแ้ก่นกัเรยีนในดา้นต่างๆ เชน่ การพฒันาความคดิ
สรา้งสรรค ์การรูคุ้ณคา่ทางศลิปะ การรกัษาความสะอาด รกัษาความสวยงาม และเป็นผูม้รีสนิยมทีด่ ี
กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2535: 35-37)   
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 กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ เป็นกลุ่มสาระการเรยีนรูท้ีมุ่ง่เน้นสง่เสรมิใหม้คีวามคดิสรา้งสรรค์
มจีนิตนาการทางศลิปะ ชื่นชมความงาม สุนทรยีภาพ ความมคีุณค่า ซึง่มผีลต่อคุณภาพชวีติ ดงันัน้  
กจิกรรมศลิปะสามารถนําไปใชเ้พือ่การพฒันาผูเ้รยีนไดโ้ดยตรงทัง้ทางดา้นรา่งกาย จติใจ สตปิญัญา  
ตลอดจนนําไปสูก่ารพฒันาสิง่แวดลอ้ม สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนมคีวามมัน่ใจในตวัเองและแสดงออกในเชงิ
สรา้งสรรค ์พฒันากระบวนการเรยีนรูท้างศลิปะ การเหน็ภาพรวมการสงัเกตรายละเอยีด สามารถคน้พบ
ศกัยภาพของตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อหรอืประกอบวชิาชพีไดด้ว้ยการมคีวามรบัผดิชอบ 
มรีะเบยีบวนิยั สามารถทาํงานรว่มกนัไดอ้ยา่งมคีวามสขุ กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร (2545: 1) 
 สภาพปญัหาที่เกดิขึน้ภายในโรงเรยีน ผูว้จิยัได้ทําการศกึษาในโรงเรยีนวดัตรณาราม 
สาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุาษฎรธ์านี เขต 2 พบวา่ ในการจดัการเรยีนการสอนของโรงเรยีนนัน้
ยงัขาดแคลนสื่อการเรยีนรูท้ีท่นัสมยั และเหมาะสมกบันกัเรยีน ถา้มสีื่อทีน่กัเรยีนสามารถใชฝึ้กปฏบิตัิ
ไดด้ว้ยตนเอง นกัเรยีนแต่ละคนกจ็ะมพีืน้ฐานและประสบการณ์ตรงในการเรยีนรูด้ว้ย แลว้ยงัสอดคลอ้ง
และเหมาะสมกบัความสามารถทีแ่ตกต่างระหวา่งบุคคล ทาํใหเ้กดิการพฒันาเฉพาะตวั ซึง่สภาพการณ์
ดงักล่าวทีเ่กดิขึน้น้ีสง่ผลโดยตรงต่อประสทิธภิาพของการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ  
สาระทศันศลิป์ และจากการศกึษางานวจิยัด้านบทเรยีนวดิทีศัน์ด้วยตนเอง พบว่า การสอนด้วย
บทเรยีนวดิทีศัน์เป็นสื่อทีส่ามารถช่วยแกป้ญัหาในการจดัการเรยีนการสอนไดด้ ีทําใหผู้เ้รยีนสามารถ
เกดิการเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง 
 จากการศึกษาสภาพปญัหาการจัดการเรียนการสอนภายในโรงเรียนและการศึกษา
งานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการพฒันาบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง ผูว้จิยัจงึสนใจทีจ่ะผลติสื่อบทเรยีน
วดิทีศัน์ดว้ยตนเอง กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระทศันศลิป์ เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ย
ดนิน้ํามนั สาํหรบันกัเรยีนชว่งชัน้ที ่2 (ประถมศกึษาปีที ่5) เพือ่แกไ้ขปญัหาดงักล่าว 
 
ความมุ่งหมายของการวิจยั 
 1. เพือ่สรา้งและพฒันาบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ย
ดนิน้ํามนั ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ของโรงเรยีนวดัตรณาราม ใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์90/90 
 2. เพื่อเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทางดา้นทกัษะปฏบิตัขิองนักเรยีนทีเ่รยีน
โดยใชบ้ทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบปกต ิ
 3. เพือ่ศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง 
 
ความสาํคญัของการวิจยั 
          1. ได้บทเรยีนวดีทิศัน์ด้วยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรค์งานทศันศลิป์ด้วยดนิน้ํามนั ที่มี
ประสทิธภิาพตามเกณฑท์ีก่าํหนด 
           2.  ทาํใหท้ราบถงึความพงึพอใจของผูเ้รยีนต่อบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง 
           3. เป็นแนวทางในการพฒันาสื่อของผู้สอนเพื่อนําไปใช้ในการจดัการเรียนการสอนที่
เหมาะสม 



 3 

สมมติฐานการวิจยั 
 การเรยีนดว้ยบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั     
ทาํใหน้กัเรยีนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่การสอนแบบปกต ิ
 
ขอบเขตของการวิจยั 
           ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั   
            นกัเรยีนทีเ่รยีนในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระทศันศลิป์ สาํหรบันกัเรยีนชัน้ประถมศกึษา  
ปีที ่5  ประจาํภาคเรยีนที ่ 2 ปีการศกึษา 2553  ของโรงเรยีนวดัตรณาราม จาํนวน 152 คน 
         
          กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั   
           1. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการพฒันาและหาประสทิธภิาพของบทเรยีนวดิทีศัน์ด้วยตนเอง 
เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั  โดยใชว้ธิกีารสุม่อยา่งงา่ย  จาํนวน  48  คน    
            การทดลองครัง้ที ่1 ใชก้ลุ่มตวัอยา่งนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัตรณาราม  
จาํนวน  3  คน 
 การทดลองครัง้ที ่2 ใชก้ลุ่มตวัอย่างนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัตรณาราม  
จาํนวน 15  คน  
 การทดลองครัง้ที ่3 ใชก้ลุ่มตวัอย่างนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัตรณาราม  
จาํนวน  30  คน   
 2. กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและความพงึพอใจของ
ผูเ้รยีน โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โรงเรยีนวดัตรณาราม จาํนวน 60 คน  
ซึง่ผูว้จิยัไดแ้บ่งกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชใ้นการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนออกเป็น 2 กลุ่ม คอื  
  กลุ่มควบคุม จาํนวน  30  คน 
               กลุ่มทดลอง จาํนวน  30  คน  
            ตวัแปรท่ีศึกษา 
 1.  ตวัแปรอสิระ ไดแ้ก่ การเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระทศันศลิป์ เรื่อง 
การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั ม ี2 วธิดีงัน้ี 
  1.1  การเรยีนโดยใชบ้ทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเอง 
  1.2  การสอนแบบปกต ิ
 2.  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
                   2.1 ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน จาํแนกเป็น 2 ดา้นดงัน้ี 
                         2.1.1  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นความรู ้
             2.1.2  ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนดา้นทกัษะปฏบิตั ิ
                   2.2 ความพงึพอใจของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนดว้ยบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง 
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           เน้ือหาท่ีใช้ในการวิจยั 
                  หน่วยที ่ 1  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั  
  หน่วยที ่ 2  เทคนิคพืน้ฐานของการสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั 
  หน่วยที ่ 3  การสรา้งภาพประกอบเรือ่งราวดว้ยดนิน้ํามนั 
 
 นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
 1.  การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั หมายถงึ การป ัน้ดนิน้ํามนัแบบนูนตํ่า และ
นูนสูง ประกอบกบัความรูแ้ละวธิกีารที่ได้จากการเรยีนและความคดิสรา้งสรรค์อย่างหลากหลาย 
เริม่ตน้จากการออกแบบดว้ยการวาดภาพลงบนกระดาษ รา่งแบบทีว่าดลงบนดนิน้ํามนั ตดั ต่อ และ
ตกแต่ง ดว้ยวสัดุอุปกรณ์ใหส้วยงามตามความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน และนํามาจดัวางภาพเสนอ
ออกมาเป็นเรือ่งราว  
  2.  บทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง หมายถงึ บทเรยีนทีถู่กบนัทกึเป็นรปูแบบของวดีโิอซดีโีดย
ใชร้ปูแบบการสาธติ ประกอบดว้ยภาพเคลื่อนไหว เสยีงประกอบ ตวัอกัษรแสดงเน้ือหาต่างๆ ประกอบ
กบัการจดักจิกรรมการฝึกทกัษะปฏบิตั ิโดยใชเ้น้ือหาในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระทศันศลิป์ 
โดยสรา้งบทเรยีนที่ครอบคลุมเน้ือหาเกี่ยวกบั เรื่อง การสรา้งสรรค์งานทศันศลิป์ด้วยดนิน้ํามนั 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยผูเ้รยีนสามารถเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากบทเรยีน 
 3.  การพฒันาบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง หมายถงึ การสรา้งบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง 
เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั โดยการนําบทเรยีนทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้ไปใหผู้เ้ชีย่วชาญ
ประเมนิคุณภาพของบทเรยีน ปรบัปรงุแกไ้ขตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชีย่วชาญแลว้จงึนําไปทดลองใช้
กบักลุ่มตวัอย่างนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 5 ประจาํภาคเรยีนที่ 2 ปีการศึกษา 2553 ของ
โรงเรยีนวดัตรณารามจาํนวน 108 คน เพื่อปรงัปรุงแก้ไขบทเรยีนใหม้ปีระสทิธภิาพตามเกณฑ์
มาตรฐานทีก่าํหนด 
 4.  ประสทิธภิาพของบทเรยีน หมายถึง ผลการเรยีนรูจ้ากบทเรยีนวดีทิศัน์ด้วยตนเอง          
ทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้  
  90 ตวัแรก หมายถงึ คะแนนที่ได้จากแบบประเมนิวดัทกัษะปฏิบตัิระหว่างเรยีนโดย
เฉลีย่คดิเป็นรอ้ยละ 90 
  90 ตวัหลงั หมายถงึ คะแนนที่ได้จากการทําแบบทดสอบหลงัการเรยีนโดยเฉลี่ยคิด
เป็นรอ้ยละ 90 
 5. ผลสมัฤทธิท์างการเรียน หมายถึง ความรู้ ความจํา ความเข้าใจในเน้ือหา เรื่อง         
การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั ทีเ่รยีนจากบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง ซึง่ไดจ้ากคะแนน
การวดัความรูแ้ละทกัษะปฏบิตั ิโดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้น คอื 
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  5.1  ดา้นความรู ้หมายถงึ ความสามารถทางดา้นความจาํ ความรู ้ความเขา้ใจ ซึง่วดัได้
จากการทาํแบบทดสอบหลงัเรยีนเพือ่วดัความรูข้องผูเ้รยีน เมือ่เรยีนจบในแต่ละหน่วยการเรยีนแลว้  
  5.2 ดา้นทกัษะปฏบิตั ิหมายถงึ ความสามารถดา้นการปฏบิตัซิึง่วดัไดจ้ากการประเมนิ
การปฏิบัติงานโดยใช้แบบวดัทักษะปฏิบัติประเมินชิ้นงานในแต่ละหน่วยการเรียนและผลงาน
หลงัจากทีเ่รยีนครบทุกหน่วยการเรยีนแลว้   
 6. ผูเ้ชี่ยวชาญ หมายถงึ บุคคลที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการตรวจสอบคุณภาพของบทเรยีน
วดิทีศัน์ดว้ยตนเอง  เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั โดยแบ่งเป็น 
   6.1 ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเน้ือหา หมายถงึ บุคคลที่มคีุณวุฒริะดบัปรญิญาตร ีซึ่งมคีวามรู ้ 
ความเชีย่วชาญ มปีระสบการณ์ดา้นการสอน และมผีลงานดเีด่นดา้นศลิปะ เรื่อง การสรา้งสรรคง์าน
ทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั   
  6.2 ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา หมายถงึ บุคคลทีม่คีุณวุฒริะดบัปรญิญาโท 
หรอืปรญิญาเอก ทีม่ปีระสบการณ์ดา้นเทคโนโลยกีารศกึษาไมต่ํ่ากว่า 5 ปี มคีวามรู ้ความสามารถที่
จะอธบิายวธิกีารใช้สื่อเทคโนโลยกีารศกึษา สามารถวเิคราะหป์ญัหาและชี้แนะแนวทางการแก้ไข
ขอ้บกพรอ่งทีอ่าจจะเกดิขึน้ในการพฒันาและใชบ้ทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์าน
ทศัน์ศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั   
 7. ความพงึพอใจของผูเ้รยีน หมายถงึ ความคดิเหน็ หรอืความรูส้กึ ชอบ - ไม่ชอบ ของ
นกัเรยีนทีม่ต่ีอการเรยีนบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง ซึง่วดัไดจ้ากแบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รยีนที่
มต่ีอบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง 
 8. การสอนแบบปกต ิหมายถงึ การเรยีนการสอนของนกัเรยีนภายในหอ้งเรยีนโดยครผููส้อน
ทีม่ปีระสบการณ์ ในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระทศันศลิป์ เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์
ดว้ยดนิน้ํามนั ทําการสอนโดยใชแ้ผนการจดัการเรยีนรูป้ระกอบดว้ยการจดักจิกรรม วธิกีารสอน 
เน้ือหาในแต่ละบทเรยีน 
   
 
 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

 
 การพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งงานทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั กลุ่ม
สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระทศันะศลิป์ นักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ผูว้จิยัไดศ้กึษาคน้ควา้และ
นําเสนอเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ความหมายและลกัษณะของบทเรยีนวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนรู ้ 
การศกึษาดว้ยตนเอง แนวคดิ หลกัการ และทฤษฎ ีทีนํ่ามาใชใ้นการสรา้งบทเรยีน การหาประสทิธภิาพ  
ความหมายของทกัษะปฏบิตั ิ ขัน้ตอนการสรา้งบทเรยีน  และรายงานการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง ดงัน้ี 

1. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
2. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั 
3. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดว้ยตนเอง 
4. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบับทเรยีนวดีทิศัน์ 
5. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการศกึษาดว้ยตนเอง 
6. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัและพฒันา 
7. เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรู ้
8. เอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัทกัษะปฎบิตั ิ
9.  เอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบักลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ       

 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
 จากวกิฤตแิละปญัหาสงัคมไทยในปจัจุบนั มไิดแ้สดงใหเ้หน็เพยีงแค่ทางดา้นสงัคมเท่านัน้
ยงัสะทอ้นถงึปญัหาทางดา้นการเมอืง และการศกึษาดว้ย กล่าวเฉพาะทางดา้นการศกึษา ทีผ่่านมา 
ยงัไมส่ามารถสรา้งใหเ้กดิการดาํรงชวีติทีพ่อเพยีงและมคีวามสุข และสรา้งความภาคภูมใิจความเป็น
ตวัตนของคนไทยได ้เราไม่สามารถสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแหง่การเรยีนรู ้คนไทยสว่นใหญ่ไม่
รกัการเรยีนรู ้ทําใหก้ารพฒันาประเทศ การบรหิารจดัการเรยีนรู ้การทํางาน และการตดัสนิใจ มไิด้
อยูบ่นพืน้ฐานขององคค์วามรูเ้ป็นดา้นหลกั การพฒันาประเทศในทุกดา้นจงึมกัมขีดีจาํกดัและเตม็ไป
ดว้ยปญัหา อย่างไรกต็าม รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ซึง่ถอืกนัว่าเป็น
รฐัธรรมนูญฉบับประชาชน ได้ประกาศใช้และตามมาด้วยพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาต ิ
พทุธศกัราช 2542   
           รฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยพุทธศกัราช 2540 ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ความพยายามทีจ่ะ
ผลกัดนัใหเ้กดิการปฏริูปสงัคมในทุกดา้น รวมทัง้ทางด้านการศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิง่ หมวด 3  
สทิธเิสรภีาพของชนชาวไทย (สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหง่ชาต.ิ 2545) 
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 มาตรา  42   บุคคลยอ่มมเีสรภีาพในทางวชิาการ 
 การศกึษาอบรม การเรยีนการสอน การวจิยัการเผยแพร่งานวจิยัตามหลกัวชิาการย่อม
ไดร้บัการคุม้ครอง ทัง้น้ี เทา่ทีไ่มข่ดัต่อหน้าทีพ่ลเมอืงหรอืศลีธรรมอนัดขีองประชาชน 
 มาตรา  43   บุคคลยอ่มมสีทิธเิสมอกนัในการรบัการศกึษาขัน้พืน้ฐานไมน้่อยกว่าสบิสองปี
ทีร่ฐัจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถงึและคุณภาพ โดยไมเ่กบ็คา่ใชจ้า่ย 
    การจดัการศกึษาอบรมของรฐัตอ้งคํานึงถงึการมสี่วนร่วมองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่และ
เอกชนทัง้น้ี  ตามทีก่ฎหมายบญัญตั ิ
           พระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพทุธศกัราช 2542 
 หมวด 4 แนวทางการจดัการศกึษา 
        มาตรา  22 การจดัการศกึษาตอ้งยดึหลกัวา่ ผูเ้รยีนมคีวามสามารถเรยีนรู ้ และพฒันา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรยีนมคีวามสําคญัที่สุด กระบวนการศึกษาต้องส่งเสรมิให้ผู้เรยีนสามารถ
พฒันาตามธรรมชาตแิละตามศกัยภาพ 
        มาตรา  23 การจดัการศกึษา ทัง้การศกึษาในระบบการศกึษานอกระบบและการศกึษา
ตามอธัยาศยั ตอ้งเน้นความสาํคญั ทัง้ความรู ้คุณธรรม กระบวนการเรยีนรูแ้ละบรูณาการ ตามความ
เหมาะสมของแต่ละระดบัการศกึษาในเรือ่งต่อไปน้ี 
   1.d ความรูเ้กีย่วกบัตนเองและความสมัพนัธข์องตนเองกบัสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครวั  
ชุมชน ชาต ิและสงัคมโลก รวมถงึความรูเ้กี่ยวกบัประวตัศิาสตร์ ความเป็นมาของสงัคมไทย และ
ระบบการเมอืงการปกครองในระบอบประชาธปิไตย อนัมพีระมหากษตัรยิท์รงเป็นประมขุ 
          2. ความรูแ้ละทกัษะดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีรวมทัง้ความรูค้วามเขา้ใจ
และประสบการณ์การเรือ่งการจดัการ การบาํรงุรกัษา และการใชป้ระโยชน์จากการพฒันาทรพัยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดลอ้มอยา่งสมดุลยัง่ยนื 
            3. ความรู้เกี่ยวกบัศาสนา ศิลปวฒันธรรม การกีฬา ภูมปิญัญาไทย และการ
ประยกุตใ์ชภ้มูปิญัญา 
            4. ความรูท้กัษะดา้นคณติศาสตรแ์ละดา้นภาษา เน้นการใชภ้าษาไทยอยา่งถูกตอ้ง 
            5.d ความรูแ้ละทกัษะในการประกอบอาชพีและการดาํรงชวีติอยา่งมคีวามสขุ 
        มาตรา 24 การจัดกระบวนการเรียนรู้ ให้สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
            1.s จดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกบัความสนใจและความถนัดของ
ผูเ้รยีน โดยคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
            2.   ฝึกทกัษะ กระบวนการคดิ การจดัการ การเผชญิสถานการณ์ และการประยกุต์
ความรูม้าใชเ้พือ่ป้องกนัและแกไ้ขปญัหา 
            3.d จดักจิกรรมการสอนโดยผสมผสานสาระความรูด้้านต่างๆ อย่างได้สดัส่วน
สมดุลกนั รวมทัง้ปลกูฝงัคุณธรรม คา่นิยมทีด่งีามและลกัษณะอนัพงึประสงคไ์วใ้นทุกวชิา 
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            4.  สง่เสรมิสนบัสนุนใหผู้ส้อนสามารถจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้ม สื่อการเรยีน  
และอาํนวยความสะดวก เพือ่ใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูแ้ละความรู ้รวมทัง้สามารถใชก้ารวจิยัเป็นสว่น
หน่ึงของกระบวนการเรยีนรู ้ทัง้น้ี ผูส้อนและผูเ้รยีนอาจเรยีนรูไ้ปพรอ้มกนัจากสื่อการเรยีนการสอน
และแหล่งวทิยาการประเภทต่างๆ 
            5. จดัการเรยีนรูใ้หเ้กดิขึน้ไดทุ้กเวลา ทุกสถานที ่ มกีารประสานความรว่มมอืกบั
บดิามารดา ผูป้กครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝา่ย หรอืรว่มกนัพฒันาผูเ้รยีนตามศกัยภาพ 
        มาตรา 25  รฐัต้องส่งเสรมิการดําเนินงานและจดัตัง้แหล่งการเรยีนรู้ตลอดชีวิตทุก
รปูแบบ ไดแ้ก่ หอ้งสมุดประชาชน พพิธิภณัฑ ์หอศลิป์ สวนสตัว ์สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร ์ 
อุทยานวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีศูนยก์ารกฬีาและนันทนาการ แหล่งขอ้มลูและแหล่งการเรยีนรู้
อื่นอยา่งพอเพยีงและมปีระสทิธภิาพ 
        มาตรา  26 ใหส้ถานศกึษาจดัการประเมนิผูเ้รยีนโดยพจิารณาการของผูเ้รยีน ความ
ประพฤต ิการสงัเกตพฤตกิรรมการเรยีน การร่วมกจิกรรม และการทดสอบควบคู่ไปในกระบวน   
การเรยีนการสอน ตามความเหมาะสมของแต่ละรปูแบบการศกึษาใหส้ถานศกึษาใชว้ธิกีารทีห่ลากหลาย
ในการจดัสรรโอกาสการศกึษาต่อและใหนํ้าผลการประเมนิผูเ้รยีนตามวรรคหน่ึงมาใชป้ระกอบการ
พจิารณาดว้ย 
        มาตรา  27 ให้คณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้พื้นฐานเพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมอืงที่ดีของชาติ การดาํรงชีวิต และการ
ประกอบอาชพี ตลอดจนเพื่อการศกึษาต่อ ใหส้ถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมหีน้าทีจ่ดัทาํสาระของหลกัสตูร
ตามวตัถุประสงคใ์นวรรคหน่ึง ในสว่นทีเ่กีย่วกบัสภาพปญัหาในชุมชนและสงัคม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ 
คุณลกัษณะอนัพงึประสงคเ์พือ่เป็นสมาชกิทีด่ขีองครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาต ิ
        มาตรา  28  หลกัสูตรการศกึษาระดบัต่างๆ รวมทัง้หลกัสูตรการศกึษาสําหรบับุคคล
ตามมาตรา 10 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี ่ตอ้งมลีกัษณะหลากหลาย ทัง้น้ีใหจ้ดัตามความเหมาะสม
ของแต่ละระดบั โดยมุ่งพฒันาคุณภาพชวีติของบุคคลใหเ้หมาะสมแก่วยัและศกัยภาพ สาระของ
หลกัสูตรทัง้ทีเ่ป็นวชิาการและวชิาชพี ต้องมุ่งพฒันาคนใหม้คีวามสมดุลทัง้ดา้นความรู ้ความคดิ  
ความสามารถ ความดงีาม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม  
        มาตรา  29  ใหส้ถานศกึษาร่วมกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่ องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชพี สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
สงัคมอื่น ส่งเสรมิความเขม้แขง็ของชุมชนโดยจดักระบวนการเรยีนรูภ้ายในชุมชน เพื่อใหชุ้มชนมี
การจดัการศกึษาอบรม มกีารแสวงหาความรู ้ขอ้มูล ข่าวสาร และรูจ้กัเลอืกสรรภูมปิญัญาและ
วทิยาการต่างๆ เพื่อพฒันาชุมชนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาและความตอ้งการ รวมทัง้หาวธิกีาร
สนบัสนุนใหม้กีารแลกเปลีย่นประสบการณ์การพฒันาระหวา่งชุมชน 
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        มาตรา  30 การวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรู้ ให้สถานศึกษาพฒันากระบวนการเรยีน  
การสอนที่มปีระสทิธภิาพ และส่งเสรมิใหผู้ส้อนสามารถวจิยัเพื่อพฒันาการเรยีนรูท้ี่เหมาะสมกบั
ผูเ้รยีนในแต่ละระดบัการศกึษาจากสาระบญัญตัดิงักล่าว จงึเป็นหน้าทีข่องสถานศกึษาทีต่้องนําไป
ปฏบิตั ิเพือ่พฒันาคุณลกัษณะของผูเ้รยีน 
 กรมวชิาการ (2544: 2-8) ในหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐานเป็นหลกัสตูรทีย่ดึหลกัความมี
เอกภาพดา้นนโยบาย และมคีวามหลากหลายในการปฏบิตั ิ กล่าวคอื เป็นหลกัสูตรแกนกลางทีม่ี
โครงสรา้งหลกัสตูรยดืหยุน่ กําหนดจุดหมาย ซึง่ถอืเป็นมาตรฐานการเรยีนรูใ้นภาพรวม 12 ปี สาระ
การเรยีนรู ้มาตรฐานการเรยีนรูแ้ต่ละกลุ่ม มาตรฐานการเรยีนรูช้ว่งชัน้ เป็นชว่งชัน้ละ 3 ปี จดัเฉพาะ
สว่นทีจ่าํเป็นสาํหรบัการพฒันาคุณภาพชวีติ ความเป็นไทย ความเป็นพลเมอืงดขีองชาต ิการดาํรงชวีติ
และการประกอบอาชพี ตลอดจนเพื่อการศกึษาต่อ ใหส้ถานศกึษาจดัทาํสาระในรายละเอยีดเป็นรายปี
หรอืรายภาคใหส้อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาในชุมชน สงัคม ภูมปิญัญาทอ้งถิน่ คุณสมบตัอินัพงึประสงค ์
เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครวั ชุมชน สงัคม และประเทศชาติ รวมถึงจดัให้สอดคล้องกบั
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รยีนแต่ละกลุ่มเป้าหมาย   
 กล่าวโดยสรุป แนวทางในการจดัการเรยีนการสอนในสถานศึกษาตามพระราชบญัญตัิ
การศกึษาแหง่ชาตแิละกรมวชิาการ  มปีระเดน็สาํคญั ดงัน้ี 
 1.  การจดัการศกึษาตอ้งถอืหลกัผูเ้รยีนเป็นศนูยก์ลางเชื่อมัน่วา่ผูเ้รยีนมคีวามสามารถใน 
การเรยีนรูแ้ละพฒันาตนเอง   
 2.  การศึกษาต้องเน้นความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรยีนรู้ โดยบูรณาการความรู้
ต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 
    3.  จดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยคํานึงถงึความแตกต่างระหว่างบุคคล จดัการศกึษาโดยเน้น
การฝึกทกัษะ  กระบวนการคดิ การจดัการเรยีนรู ้และสถานการณ์ต่างๆ 
    4.  ประเมนิผลการเรยีนโดยพจิารณาการของผูเ้รยีน ความประพฤต ิพฤตกิรรม การเรยีน  
การรว่มกจิกรรมต่างๆ 
   5. การจดัการศกึษาโดยมุ่งพฒันาคุณภาพชวีติ พฒันาให้มคีวามสมดุล ทัง้ด้านความรู ้ 
ความคิด ความสามารถ ความดีงาม และความรบัผดิชอบต่อสงัคม รวมทัง้การค้นคว้าวิจยัเพื่อ
พฒันาองคค์วามรูแ้ละพฒันาสงัคม 
    6.  การจดัการศึกษาร่วมกบับุคคล ครอบครวั ชุมชน และองค์กรต่างๆ ส่งเสริมความ
เขม้แขง็ของชุมชน โดยการจดัการเรยีนรูภ้ายในชุมชน 
    7. พฒันากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผู้เรียนวิจยัเพื่อ
พฒันาการเรยีนรู ้
 การพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนวีดิทศัน์ด้วยตนเอง เรื่อง การสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ด้วยดนิน้ํามนั จงึสอดคล้องพระราชบญัญตัิการศึกษาแห่งชาติ และคาดว่าบทเรยีนจะ
สามารถส่งเสรมิพฒันาความรู ้ความสามารถของผูเ้รยีน และเป็นแนวทางของผูส้อนในการเลอืกสื่อ
มาใชจ้ดัการเรยีนการสอนในกลุ่มสารการเรยีนรูศ้ลิปะ สาระทศันศลิป์   
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เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบังานสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์ด้วยดินน้ํามนั 
               ความหมายของการปัน้ดินน้ํามนั 
             พืน้ฐานของการสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนันัน้  เกดิขึน้จากหลกัในการป ัน้ดนิ
น้ํามนัหรอืงานประตมิากรรม  เพือ่ใหม้พีืน้ฐานทีด่ใีนการในสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนันัน้    
ผูว้จิยัจงึควรศกึษาความหมายของการป ัน้ดว้ยดนิน้ํามนัก่อนเป็นอนัดบัแรก 
             พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน (2525: 528) ไดก้ําหนดความหมายของคาํว่า “ป ัน้” 
ไวว้า่ การเอาสิง่ออ่นๆ เชน่ ขีผ้ึง้ ดนิเหนียว เป็นตน้ มาทาํใหเ้ป็นรปูตามทีต่อ้งการ   
             กรมวชิาการ (2544) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า การป ัน้ หมายถงึ การนําเอาวสัดุทีม่เีน้ืออ่อน 
เช่น ดนิเหนียว ดนิน้ํามนั หรอืวสัดุอื่นๆ ที่มคีุณสมบตัคิล้ายดนิเหนียว มาบบี ขยํา คลงึใหเ้ป็นรูป
ต่างๆ ตามตอ้งการ    
             สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ(2544) ใหค้วามหมายของการป ัน้ คอื 
การเอาวสัดุอ่อน เช่น ดนิเหนียว ขีผ้ึ้ง มาทําใหเ้ป็นรูปขึน้ การป ัน้มหีลายแบบ เช่น นูนตํ่า นูนสูง  
และแบบลอยตวั ไม่ว่าจะเป็นงานแบบใดมหีลกัสําคญั คอื ต้องเพิม่วสัดุที่ใช้ป ัน้ทลีะน้อยๆ ค่อยๆ 
ตกแต่งใหเ้ป็นรปูรา่ง    
             สุรพล ขนัธศุภ (2543: 5) ไดใ้หค้วามหมายของงานป ัน้หรอืงานประตมิากรรม ไวว้่า การนําเอา
ดนิเหนียว หรอืวสัดุอื่นทีใ่ชแ้ทนดนิเหนียวได ้เช่น ดนิน้ํามนั กระดาษ ฯลฯ มารวมกนัเขา้ใหจ้บัยดึ
กนัแน่นเป็นแท่ง เป็นก้อนหรอืทําเป็นรูปทรงต่างๆ ได้ตามแบบ และตามความคดิสรา้งสรรค์ของ
ตนเอง 
 จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า การป ัน้ดนิน้ํามนัหรอืการสรา้งภาพดนิน้ํามนั หมายถึง  
งานป ัน้หรอืงานประตมิากรรมดว้ยวสัดุทีม่คีุณสมบตัเิป็นวสัดุอ่อนคลา้ยดนิเหนียวโดยใชว้ธิกีารบบี  
ขยาํ คลงึ ตกแต่ง เพิม่เติม ทลีะน้อยจนเกดิเป็นรูปร่าง เช่น นูนตํ่า นูนสูง และแบบลอยตวั ตาม
ความคดิสรา้งสรรคข์องตนเอง   
 
              ความสาํคญัของการปัน้ดินน้ํามนั 
             การสอนศลิปศกึษากจิกรรมการป ัน้หรอืการสรา้งภาพดว้ยดนิน้ํามนั เป็นกจิกรรมทีต่อ้งใช้
มอืในการสรา้งสรรคผ์ลงาน    
              สาํนกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ (2544: 19) ทีว่่า การป ัน้ภาพประกอบ
เรื่องราวเป็นการใชด้นิเหนียว หรอืดนิน้ํามนั มาป ัน้เป็นเรื่องราวตามความคดิ จนิตนาการได ้วธิกีาร
ป ัน้เป็นเรือ่งราวนิยมป ัน้อยู ่2 แบบ คอื แบบนูนตํ่า และแบบนูนสงู และเรือ่งราวทีป่ ัน้อาจจะเป็นเรื่อง
จากนิทาน หรอืเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนกไ็ด ้เมื่อเลอืกเรื่องราวหรอืเหตุการณ์แลว้กก็ําหนดขึน้ว่า 
จะถ่ายทอดเป็นภาพอยา่งไรบา้ง จะใชร้ปูแบบการป ัน้แบบใดบา้ง เชน่ แบบนูนตํ่า แบบนูนสงู และแบบ
ลอยตวั หรอือาจใชห้ลายรปูแบบประกอบกนัตามความเหมาะสม  ใหเ้ป็นภาพตามเรือ่งราวทีค่ดิไว ้ 



 11 

 สรุพล ขนัธศุภ (2543: 5) การป ัน้ทาํไดห้ลายลกัษณะ ลกัษณะหน่ึง คอื การนําวสัดุทีจ่ะป ัน้
มาคลงึใหเ้ป็นขดขึน้รปู แลว้ตกแต่งตามตอ้งการ ลกัษณะทีส่อง คอื คลงึหรอืกดวสัดุนัน้ใหเ้ป็นแผ่น
เพือ่ต่อเป็นชิน้งานต่างๆ อกีลกัษณะหน่ึง คอื ป ัน้รปูทรงเรขาคณิต และรปูทรงอสิระ ประกอบกนั ให้
เป็นคน สตัว ์สิง่ของ ตามทีอ่อกแบบ   
             เลศิ อานนัทนะ (2535: 178-179) ไดใ้หแ้นวคดิเกีย่วกบัความสาํคญัของมอืกบัการเรยีนรูไ้ว้
ว่า  “มอื”  เป็นตวัแทนของสมองในการถ่ายทอดสิง่ทีเ่ป็นนามธรรมออกมาเป็นรปูธรรมทีม่องเหน็
เด่นชดั เพราะมอืเป็นอวยัวะที่สําคญั ที่มบีทบาทในชวีติของมนุษย์ โดยเฉพาะเด็กทุกเพศทุกวยั   
บางครัง้จะเหน็ไดว้า่ เดก็ทีม่สีตปิญัญาด ีมคีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรคส์งู แต่การแสดงออกทางดา้นทีเ่ป็น
รูปธรรมกลบัปรากฏไม่เหน็เด่นชดั ทัง้น้ีส่วนหน่ึงสาเหตุเกดิจากการขาดทกัษะในการใช้กล้ามเน้ือ  
น้ิวมอืยงัทาํงานไมค่ล่องแคล่ว การบงัคบักลา้มเน้ือน้ิวมอืของเดก็ไม่สมัพนัธส์อดคลอ้งกบัประสาทตา   
เดก็จงึไม่สามารถถ่ายทอดหรอืแสดงออกถึงความคดิรเิริม่สรา้งสรรค์ที่มอียู่ภายในตวัของเด็กให้
ปรากฏออกมาได้ เช่น ลายมอืโยเ้ย ้วาดรูปผดิขนาด สดัส่วนแลดูบดิเบี้ยว ฯลฯ ทําใหเ้ดก็สูญเสยี
ความเชื่อมัน่ในตวัเอง   
 สรุพล ขนัธศุภ (2543: 2) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการป ัน้วา่ การป ัน้ในระดบัประถมศกึษานัน้  
เป็นการป ัน้รูปทรงแบบง่ายๆ เพื่อเป็นพืน้ฐานในการป ัน้งานใหญ่ๆ งานป ัน้ทีถ่่ายทอดออกมานัน้ 
เป็นการรกัษาศลิปะและวฒันธรรม ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทยเอาไว ้ 
             จากที่กล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า การจดักจิกรรมการเรยีนการสอนการป ัน้หรอืการสรา้ง
ภาพดว้ยดนิน้ํามนั เป็นกจิกรรมทางศลิปะอกีกจิกรรมหน่ึงทีไ่ดพ้ฒันากลา้มเน้ือน้ิวมอื ประสาทตา  
ใหม้คีวามแม่นยําและแขง็แรงมัน่คงยิง่ขึน้ และยงัเป็นการปูพืน้ฐานการป ัน้แบบง่ายๆ เพื่อป ัน้งานชิน้
ใหญ่ๆ ต่อไปตลอดจนเป็นการรกัษาศลิปะและวฒันธรรม ซึง่เป็นเอกลกัษณ์ของชาตไิทยเอาไวใ้หอ้ยู่คู่
กบัคนไทยตลอดไป 
 
 จดุมุ่งหมายของการปัน้ด้วยดินน้ํามนั 
             การป ัน้หรอืการสรา้งภาพดว้ยดนิน้ํามนั เป็นเน้ือหาส่วนหน่ึงของวชิาศลิปศกึษาทีส่่งเสรมิ
ใหน้กัเรยีนไดแ้สดงออกตามความถนดั ตามความสามารถ และเกดิความคดิสรา้งสรรค ์  
              จรลั  คาํภารตัน์ (2541: 14) ไดส้รปุจุดมุง่หมายของวชิาศลิปศกึษา ไวด้งัน้ี 

1.   ใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
2.   ใหม้คีวามสนใจ  แสดงออกตามความถนดั และความสามารถของตน 
3.   ใหม้จีติสาํนึกในคุณคา่และประโยชน์ของศลิปะธรรมชาต ิ  และสิง่แวดลอ้ม 
4.   ใหม้คีวามสนุกสนานและทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ 
5.   ใหรู้จ้กันําศลิปะมาประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั 
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 สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2529: 87) ไดก้ล่าวถงึวตัถุประสงคข์องการ
สอนวชิาศลิปศกึษา ไวด้งัน้ี 

1.   เพือ่พฒันาศลิปะนิสยั 
2.   เพือ่ความตระหนกัรูเ้กีย่วกบังานทศันศลิป์ 
3.   เพือ่การฝึกฝนทางศลิปะ 
4.   เพือ่ตอบสนองความรูส้กึทางดา้นคุณคา่และความงาม ทีม่อียูใ่นแต่ละบุคคล 
5.   เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูส้ามารถใชเ้วลาวา่งใหเ้ป็นประโยชน์ 
6.   เพือ่พฒันาการสือ่ความหมายทางศลิปะวฒันธรรมทีด่ใีนแต่ละบุคคล 

             เลศิ อานนัทนะ (2535: 212) ไดก้ล่าวถงึผลจากการสรา้งสรรคก์ารป ัน้หรอืงานประตมิากรรม
สาํหรบัเดก็ ไวด้งัน้ี  คอื 

1.   ทาํใหเ้ดก็เกดิการเรยีนรูใ้นเรือ่งของขนาด สดัสว่น และน้ําหนกั 
2.   มองเหน็สิง่ทีเ่ป็นตวัตน จบัตอ้งพสิจูน์ใหเ้หน็จรงิได ้
3.   สามารถแปลงความคดิ จนิตนาการทีซ่่อนเรน้อยูภ่ายในออกเป็นรปูธรรมได ้
4.   ตอบสนองต่อการเรยีนรู ้ อยากรู ้อยากเหน็ และอยากสมัผสัจบัตอ้งของเดก็ได ้
5.   ฝึกใหเ้ดก็รูจ้กัคดิเป็น ทาํเป็น และสามารถแกป้ญัหาไดด้ว้ยตนเอง 
6.   ชว่ยใหเ้ดก็ไดค้น้พบความจรงิอยา่งมเีหตุผล 

            สาํนกังานคณะกรรมการวฒันธรรมแหง่ชาต ิ(2529: 87) ประตมิากรรมสาํหรบัเดก็ จงึนบัว่ามี
บทบาทอยา่งสาํคญัในการพฒันาสตปิญัญา ความคดิสรา้งสรรคแ์ละคดิจนิตนาการ ตลอดจนการเรยีนรู้
จากการใชป้ระสาทสมัผสัและวตัถุนานาชนิด 
 จากทีก่ล่าวมาขา้งต้น สรุปไดว้่า การป ัน้ดนิน้ํามนัหรอืการสรา้งภาพดว้ยดนิน้ํามนั เป็น
กจิกรรมทีส่่งเสรมิความคดิสรา้งสรรค ์จนิตนาการ และพฒันาการของเดก็ทุกดา้น ตลอดจนฝึกให้
เดก็คดิเป็น ทาํเป็น แกป้ญัหาได ้และคน้พบความจรงิอย่างมเีหตุผล ดงันัน้ การจดักจิกรรมการเรยีน
การสอนจงึตอ้งใชก้ระบวนการแต่ไมย่ดึตดิกบัผลผลติมากนกั 
 
            ประเภทของการปัน้ด้วยดินน้ํามนั 
           จรลั คาํภารตัน์ (2541: 29) ไดแ้บ่งประเภทของการป ัน้หรอืการสรา้งภาพดว้ยดนิน้ํามนัไว้
ดงัน้ี  คอื 
 1. การป ัน้นูนตํ่า เป็นการป ัน้รูปที่ติดอยู่กับผนังรูปที่ป ัน้นัน้ไม่สูงนัก เช่น เหรียญบาท  
เหรยีญหา้บาท  ฯลฯ 
 2. การป ัน้นูนสูง เป็นการป ัน้รูปต่างๆ ที่ติดอยู่กบัผนัง แต่มีความสูงกว่าการป ัน้นูนตํ่า  
สว่นมากจะสงูกวา่ผนงัขึน้มาประมาณครึง่ตวั เชน่ การป ัน้รปูคนทีฐ่านของอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย   
 3. การป ัน้ลอยตวั เป็นการป ัน้ที่สามารถมองเหน็ไดทุ้กดา้นของรูปนัน้ เช่น พระพุทธรูป   
อนุสาวรยีพ์ระบรมรปูทรงมา้  ฯลฯ 
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          สุรพล ขนัธศุภ (2543: 11-25) ได้กล่าวถึงลกัษณะของการป ัน้หรอืการสรา้งภาพด้วย   
ดนิน้ํามนั ไวห้ลายลกัษณะ คอื 
 1. การป ัน้แบบนูนตํ่า เป็นการป ัน้รปูต่างๆ ทีนู่นหรอืสงูจากพืน้เพยีงเลก็น้อย มองเหน็ได้
เฉพาะดา้นหน้าและดา้นขา้ง สว่นดา้นหลงัจะมองไมเ่หน็เพราะตดิกบัพืน้หลงั 
 2. การป ัน้แบบลอยตวั หมายถึง การป ัน้รูปที่สามารถมองเหน็ได้ทุกด้าน ทัง้ด้านกว้าง  
ดา้นยาว ดา้นสงู เป็นการป ัน้อกีแบบหน่ึงทีแ่ตกต่างจากการป ัน้แบบนูนตํ่า 
 3. การป ัน้ของเล่น เป็นการสรา้งสรรคศ์ลิปะอกีแบบหน่ึง ก่อนจะทาํการป ัน้กต็อ้งคดิเสยีก่อน
วา่ จะป ัน้เป็นรปู ทรงอะไร มลีวดลายอยา่งไร 
 4. การป ัน้เป็นรูปทรงเรขาคณิต รปูทรงเรขาคณิต หมายถงึ รูปทรงทีม่สี่วนประกอบเป็น
ลกัษณะรปูทรงเรขาคณติ เชน่ รปูทรงกลม ทรงสีเ่หลีย่ม ทรงกระบอก เป็นตน้ 
 5. การป ัน้เป็นเครื่องประดบัหรอืของใชส้อย วธิกีารปฏบิตักิเ็ช่นเดยีวกนักบัการป ัน้ของ
เล่น เพยีงแต่เป็นการป ัน้ทีต่อ้งคาํนึงถงึประโยชน์ของการใช ้
 6. การป ัน้ภาพประกอบเรือ่งราว เป็นการถ่ายทอดจนิตนาการโดยใชว้ธิกีารป ัน้ภาพประกอบ
เรือ่งราว อาจป ัน้เป็นภาพนูนสงู นูนตํ่า หรอืลอยตวั  ซึง่มลีกัษณะเป็น 3 มติ ิ
 7. การป ัน้ภาพเหตุการณ์ที่เกดิขึน้ในชุมชน มลีกัษณะคล้ายๆ กบัการป ัน้ภาพประกอบ
เรือ่งราว แต่จะมลีกัษณะจาํเพาะเจาะจงลงไปวา่ เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในชุมชนเทา่นัน้ 
 8. การสรา้งสรรค์โดยใชส้นามทราย เป็นการสรา้งสรรคศ์ลิปะอย่างอสิระ โดยใชว้สัดุคอื 
ทราย ป ัน้หรอืก่อเป็นรปูแบบต่างๆ ในลกัษณะของภมูปิระเทศตามจนิตนาการของนกัเรยีน 
 9. การป ัน้อนุสาวรยี ์เป็นงานประตมิากรรมหรอืการป ัน้มาตัง้แต่สมยักรุงรตันโกสนิทร ์ เช่น   
การป ัน้อนุสาวรยี ์ทีม่อียูม่ากมายตามสถานทีส่าํคญัต่างๆ 
 10. เครือ่งป ัน้ดนิเผา หมายถงึ การนําเอาดนิเหนียวมาป ัน้เป็นรปูทรงต่างๆ แลว้นําไปเผา
ใหด้นิสกุตวั  เพือ่การใชส้อยในชวีติประจาํวนัหรอืเพือ่ใชป้ระโยชน์อยา่งอื่น 
 ชวลติ  ดาบแกว้ (2533: 2) ไดก้ล่าวถงึรปูแบบของการป ัน้แกะสลกัไว ้ 3  รปูแบบ ดงัน้ี   คอื  
 1. แบบร่องลกึ การป ัน้แกะสลกัแบบน้ี เป็นการป ัน้แกะสลกัวสัดุที่มผีวิหน้าเรยีบ โดยใช้
เครือ่งมอืขดู ขดี ใหเ้ป็นเสน้ลกึลงไป 
 2. แบบนูน เป็นการป ัน้แกะสลกัทีม่รีปูนูนขึน้มาจากพืน้ แต่ยงัมดีา้นหลงัตดิอยูก่บัพืน้ การ
ป ัน้หรอืการแกะสลกัแบบนูนน้ีมดีว้ยกนั 3 ลกัษณะ คอื แบบนูนตํ่า แบบนูนกลาง และแบบนูนสงู 
    2.1  ลกัษณะนูนตํ่า เป็นรปูทีนู่นขึน้มาจากพืน้เลก็น้อย เชน่ เหรยีญต่างๆ 
    2.2  ลกัษณะนูนกลาง เป็นรปูทีนู่นสงูกวา่นูนตํ่า 
   2.3  ลกัษณะนูนสงู  เป็นรปูทรงทีส่งูขึน้มาจากพืน้บางสว่นอาจจะหลุดออกมาจากพืน้  
แต่กม็บีางสว่นยงัตดิอยูก่บัพืน้ ลกัษณะทัง้ 3 แบบน้ี มกัจะเรยีกรวมกนัวา่ รปูนูนตํ่า 
 3. แบบลอยตวั เป็นการป ัน้แกะสลกัทีต่ ัง้อยู่บนพืน้ มองเหน็รอบดา้น ทัง้ดา้นหน้า ดา้นขา้ง  
และดา้นหลงั เชน่ พระพทุธรปู และอนุสาวรยีต่์างๆ 
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 ลกัษณะการปัน้แบบนูนตํา่ เป็นการป ัน้รปูทรงต่างๆ ทีม่ลีกัษณะดงัน้ี (ชวลติ  ดาบแกว้. 
2533)    
            1. การป ัน้รูปทรงเรขาคณิต ได้แก่ รูปกลมและรูปเหลี่ยมต่างๆ เมื่อนํามาป ัน้ซ้อนให้
เหลื่อมลํ้ากนั กจ็ะเป็นภาพทีส่วยงาม และใหค้วามรูส้กึไมน้่อยกวา่รปูคนหรอืรปูสตัว ์
           2. การป ัน้รปู พชื ผกั และผลไม ้รปูแบบของการป ัน้ทีท่าํกนัมาก ไดแ้ก่ การป ัน้แบบลอยตวั  
การป ัน้แบบนูนตํ่า และแบบนูนสงู 
             3.  การป ัน้เป็นรปูสตัว ์การป ัน้รปูสตัวแ์บบนูนตํ่านัน้ป ัน้ไดย้ากกวา่ พชื ผกั ผลไม ้มาก 
           4.  การป ัน้เป็นรปูดอกไม ้การป ัน้เป็นรปูดอกไมเ้ป็นทีนิ่ยมทาํกนั เป็นเครื่องเคลอืบดนิเผา  
เพราะมคีวามสวยงามแปลกตา และยงันําไปใชป้ระโยชน์ได ้
           5. การป ัน้สิง่ของเครื่องใช้ ใช้วธิีการป ัน้เป็นแผ่นแล้วนํามาต่อกนั หรอืป ัน้เป็นเส้นแล้ว
นํามาขดต่อกนัเป็นรปูสิง่ของตามทีอ่อกแบบไว ้แลว้ตกแต่งใหเ้รยีบสวยงาม 
           6.  การป ัน้เป็นรปูทวิทศัน์ ทวิทศัน์ คอื ภาพทีเ่รามองเหน็ทัง้ทางบกและทางทะเล เป็นสิง่
ทีธ่รรมชาตสิรา้งขึน้ ถา้ตอ้งการจาํลองภาพนัน้เป็น 3 มติ ิกก็ระทาํไดโ้ดยการป ัน้เป็นรปูทวิทศัน์ 
           7.  การป ัน้เป็นลวดลายเรขาคณิต การป ัน้เป็นลวดลาย เป็นรปูคน สตัว ์สิง่ของ โดยใชด้นิ
เหนียวแลว้นําไปเผาและเคลอืบ เพือ่ใหไ้ดส้ิง่ทีป่ ัน้นัน้คงทนถาวร 
           8. การป ัน้เป็นลายไทย การตกแต่งบา้นเรอืนและวดัวาอารามทีส่รา้งตามแบบศลิปะไทย 
โดยเฉพาะตามโบสถ ์วหิาร มกัจะตกแต่งตามอาคารเหล่านัน้ตามแบบศลิปะไทย 
           9. การป ัน้เป็นเครื่องประดบัร่างกาย การป ัน้แบบน้ี เป็นการป ัน้แบบเหมือนจริงตาม
ธรรมชาตหิรอืป ัน้ตามความคดิสรา้งสรรคข์องผูป้ ัน้กไ็ด ้
           10. การป ัน้เป็นเครือ่งประดบัอาคาร เครือ่งประดบัอาคารทีท่าํดว้ยดนิ หรอืเครื่องป ัน้ดนิเผา
มหีลายแบบ เชน่ แบบตัง้ แบบแขวน แบบตดิผนงั รปูแบบงานป ัน้ประดบัอาคารทัง้รปูทรงธรรมชาต ิ 
และรปูทรงทีส่รา้งสรรคข์ึน้เอง ปจัจุบนัการใชเ้ครือ่งป ัน้ดนิเผาตกแต่งอาคารกาํลงัเป็นทีนิ่ยมกนัมาก 
           11. การป ัน้เป็นรปูคน ทาํได ้2 แบบ แบบแรกเป็นแบบลอยตวั อกีแบบหน่ึงเป็นแบบนูนตํ่า
หรอืนูนสงู การป ัน้แบบนูนตํ่าทาํไดง้า่ยกวา่ป ัน้แบบนูนสงูและแบบลอยตวั                              
 และยงัไดก้ล่าวถงึลกัษณะของการป ัน้ประกอบเรื่องราวต่างๆ ไวว้่า เป็นงานป ัน้ทีใ่ชว้สัดุ
อ่อนมาสรา้งสรรคผ์ลงาน เป็นการป ัน้เรื่องราวต่างๆ จากนิทานชาดก หรอืจากเรื่องราวในวรรณคด ี 
หรอืแมก้ระทัง่เรื่องในจนิตนาการก็สามารถถ่ายทอด โดยใช้เทคนิควธิกีารป ัน้เป็นแบบนูนตํ่าและ
แบบนูนสงูสือ่สารออกมาในงาน โดยจะป ัน้เป็นตอนๆ หรอืรวมเป็นตอนเดยีวกนักไ็ด ้ทีผู่ว้จิยัไดใ้ชใ้น
การจดักจิกรรม การเรยีนการในกลุ่มสาระศลิปะ สาระทศันศลิป์ เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์
ดว้ยดนิน้ํามนั สาํหรบันกัเรยีนระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 
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 จากการศกึษา ค้นคว้า ลกัษณะและประเภทของการป ัน้ดงักล่าว พอที่จะสรุปสาระและ
ลกัษณะสาํคญัทีส่อดคลอ้งกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรู ้ในระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ดงัน้ี 
 1. การป ัน้แบบนูนตํ่า เป็นการป ัน้ภาพทีส่งูกวา่พืน้หลงัหรอืผนงัเพยีงเลก็น้อย และภาพยงั
ตดิอยูก่บัพืน้หลงัและผนงั        
 2. การป ัน้แบบนูนสงู เป็นการป ัน้เป็นภาพทีส่งูกวา่พืน้หลงัหรอืผนงัเกอืบครึง่ตวั และยงัตดิ
อยูก่บัพืน้หลงัและผนงั 
 3. การป ัน้แบบลอยตวั เป็นการป ัน้ภาพที่มองเห็นได้รอบด้านและมฐีานรองรบัภาพ     
การป ัน้ภาพประกอบเรื่องราว เป็นการป ัน้ภาพทีป่ ัน้ไดท้ัง้แบบนูนตํ่า นูนสงู และลอยตวั แลว้นํามา
ประกอบเป็นเรือ่งราว          
 การป ัน้หรอืการสร้างสรรค์งานทศันศลิป์ด้วยดนิน้ํามนั ดงักล่าว ผู้วจิยัได้เริม่ทดลองใช้
บทเรยีนวดีทิศัน์ด้วยตนเองกบันักเรยีน โดยใหม้กีารเรยีนรูพ้ื้นฐานในการป ัน้รูปทรงต่างๆ ที่เป็น
แบบนูนตํ่า นูนสงู และลอยตวั เมื่อรูจ้กัรปูทรงและป ัน้ไดด้จีนเกดิความชาํนาญขึน้แลว้ จงึฝึกการป ัน้
หรอืการสรา้งภาพ โดยการนํารปูทรงต่างๆ มาต่อกนัขึน้เป็นรปูตามทีต่อ้งการ ต่อจากนัน้จงึฝึกการ
ป ัน้หรอืการสรา้งภาพ คน สตัว ์สิง่ของ เครื่องใช ้และสิง่อื่นๆ ทีน่กัเรยีนชอบ โดยฝึกจากสิง่ทีใ่กลต้วั
ไปหาสิง่ทีไ่กลตวั จนกระทัง่ถงึฝึกการสรา้งภาพประกอบเรือ่งราวและจนิตนาการดว้ยดนิน้ํามนั 
 
            หลกัการสอนศิลปศึกษาระดบัประถมศึกษา 
 หลักการสอนศิลปศึกษาในปจัจุบันนัน้มุ่งเน้นกระบวนการ และมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
คุณลกัษณะ ดงัน้ี กรมวชิาการ (2544)    
 1. ความมรีะเบยีบ 
 2. ความรบัผดิชอบ 
 3. ความอดทนและความขยนั 
 4. ความตรงต่อเวลา 
 5. ความเชื่อมัน่ในตนเอง 
 6. ความพรอ้มของผูเ้รยีน 
 7. ความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
 8. การแสดงออก 
 9. ความสามารถในการประยกุตใ์ช ้ วสัดุ  เครือ่งมอื  สือ่ และเทคนิค 
 10. ผลงาน 
 11. ครเูป็นผูส้นบัสนุนการเรยีน 
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 วิธีสอนศิลปศึกษา 
           กรมวชิาการ (2544) วธิสีอนศลิปศกึษานัน้มหีลายวธิ ีแต่ละวธิกีจ็ะเหมาะสมกบัจุดประสงค์
หน่ึง แต่อาจจะไมเ่หมาะกบัอกีจุดประสงคห์น่ึง สามารถสรปุได ้2 ลกัษณะ คอื 
 1.  วธิสีอนศลิปะ โดยส่งเสรมิใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกอย่างสรา้งสรรค ์หรอืยดึเดก็เป็นศูนยก์ลาง 
ม ี2 ลกัษณะ  ดงัน้ี 
  1.1  การใหเ้ดก็ไดแ้สดงออกอย่างสรา้งสรรคโ์ดยสมบูรณ์ โดยการเปิดโอกาสใหเ้ดก็
แสดงออกในดา้นความคดิ อารมณ์ จนิตนาการ และความถนดัของตนโดยสมบูรณ์ ในกระบวนการ
สรา้งงานศลิปะ  ซึง่มขี ัน้ตอนดงัน้ี 
                      1.1.1  เลอืกแนวคดิ 
                      1.1.2  เลอืกวธิกีาร 
                      1.1.3  เลอืกวสัดุ 
                      1.1.4  ลงมอืสรา้งงาน 
                      1.1.5  ประเมนิผลงาน 
  ขัน้ตอนทัง้หมดน้ีครผููส้อนควรมุง่เน้นใหเ้ดก็เป็นผูก้ระทาํทัง้หมดดว้ยตนเองโดยเสร ี      
  1.2 การใหเ้ดก็สรา้งงานทางศลิปะตามเรื่องทีก่ําหนด เป็นวธิสีอนศลิปะอกีวธิหีน่ึง ทีค่รู
กบันกัเรยีนรว่มกนักําหนดเรื่องขึน้ โดยเลอืกเรื่องทีม่ลีกัษณะกวา้งๆ ทีเ่ดก็สว่นใหญ่ หรอืเดก็ทุกคน
ในชัน้เคยมปีระสบการณ์ อนัเป็นการกระตุน้ใหเ้ดก็เกดิจนิตนาการทีก่วา้งขวางยิง่ขึน้ มกีารแสดงออก
ทางอารมณ์ทีล่กึซึง้  และมคีวามตัง้ใจทีจ่ะสรา้งงานใหม้คีุณภาพ 
 ชวลติ ดาบแก้ว (2533: 18-20) กล่าวว่าการสอนศลิปศกึษาที่ใช้ในโรงเรยีนม ี3 แบบ
ดงัน้ีคอื 
 1. การสอนแบบบอกใหโ้ดยตรง (Direct Method) เป็นวธิสีอนแบบครบูอกใหน้กัเรยีนทาํ
โดยตรง ใหน้กัเรยีนไดป้ฏบิตัติามกฎ หรอืตามคาํแนะนําของคร ู โดยมภีาพแบบของจรงิ ไดผ้ลดี
สาํหรบันกัเรยีนทีม่คีวามพรอ้มดา้นต่างๆ สงู 
 2.  การสอนแบบแสดงออกอยา่งเสร ี (Free Expression Method) เป็นวธิทีีป่ราศจากการ
บงัคบัหรอืควบคุม เดก็ไดเ้ขยีนตามความพอใจ ใหอ้สิระแก่เดก็อยา่งเตม็ที ่เดก็จะเลอืกวาดภาพและ
ใชว้สัดุอยา่งใดกไ็ด ้ไมม่กีฎขอ้บงัคบัในการวาด เน้นความเพลดิเพลนิ วธิกีารน้ีจะยดึถอืกระบวนการ
มากกวา่ผลติภณัฑท์ีท่าํขึน้ 
 3.  การสอนแบบมคีวามมุง่หมายในการเรยีน (Meaningful Art Education) เป็นวธิสีอนที่
ทาํใหบุ้คคลมเีสรภีาพเพยีงพอ ในดา้นอารมณ์และความคดิ การสอนน้ีมหีลกั 2 ประการคอื 
  3.1  การกระทาํนัน้ตอ้งมคีวามมุง่หมายเป็นสาํคญั 
  3.2  ตอ้งมคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งเหตุและผล 
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 การสอนการปัน้หรือสร้างภาพด้วยดินน้ํามนั 
 ทวเีดช  จิว๋บาง (2537: 32) ไดเ้สนอกจิกรรมการเรยีนการสอนการป ัน้หรอืการสรา้งภาพ
ดว้ยดนิน้ํามนั ในชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ไวว้่า การเรยีนป ัน้ควรจะใหเ้รยีนการป ัน้ดว้ยเทคนิคต่างๆ   
ทีแ่ตกต่างจากการใชม้อืบบี จบั ป ัน้ ใหเ้ป็นรปูตามทีเ่คยทาํมาแต่เดมิ แต่เดก็อาจจะป ัน้ดว้ยวธิ ี ขึน้
โครงสรา้ง ด้วยวธิทีําเป็นขดดนิต่อกนัขึน้มา หรอืทําดนิเป็นแผ่นบางๆ  มาประกอบกนัขึน้เป็น
รปูทรงภายในโปร่ง หรอืการป ัน้ดนิเป็นรปูสตัวห์รอืสิง่ของลกัษณะต่างๆ ทีป่ระกอบกนัเป็นรปูทรงที่
ค่อนขา้งซบัซอ้นกว่าเดมิ เช่น ภาพป ัน้นูนตํ่า ภาพป ัน้นูนสูง และภาพป ัน้ลอยตวั ช่วยใหภ้าพใน
จนิตนาการของเดก็ทีต่ ัง้ใจจะป ัน้แจม่ชดัขึน้กวา่เดมิ   
 จรลั คาํภารตัน์ (2541: 30-34) ไดเ้สนอเทคนิค กจิกรรมการป ัน้หรอืการสรา้งภาพดว้ย 
ดนิน้ํามนั ไวด้งัน้ี 
 1. การป ัน้เป็นเสน้ โดยการใชด้นิเหนียวหรอืดนิน้ํามนัมาป ัน้เป็นเสน้ แลว้นํามาขดเป็น
รปูทรงต่างๆ ตามตอ้งการ เชน่ แจกนั รปูสตัว ์กระปกุออมสนิ ฯลฯ 
 2. การป ัน้เป็นแผ่น โดยการใชด้นิเหนียวหรอืดนิน้ํามนัมาทุบใหเ้ป็นแผ่น แล้วใชส้งักะส ี 
คตัเตอรห์รอืมดี ตดัเป็นแผน่เลก็ ใหญ่ ตามตอ้งการมาประกอบเป็นรปูตามตอ้งการ 
 3. การป ัน้รปูทรงเรขาคณิต  โดยการใชด้นิเหนียวหรอืดนิน้ํามนัทาํเป็นแผน่ แลว้นํามาตดัให้
เป็นรปูทรงตามตอ้งการ เชน่  สามเหลีย่ม  สีเ่หลีย่ม  วงกลม 
 4. การป ัน้ลวดลาย  โดยใชด้นิเหนียวหรอืดนิน้ํามนัมาทาํเป็นแผน่  แลว้ออกแบบลวดลายบน
กระดาษ  นํามาวาดบนแผน่ดนิทีเ่ตรยีมไว ้ แลว้ป ัน้เป็นลวดลายตามทีอ่อกแบบ 
 5.  การป ัน้เป็นเรือ่งราว คอื การสรา้งเรือ่งราวขึน้มาโดยจาํลองจากเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้จาก
อดตีหรอืเหตุการณ์ปจัจุบนัทีเ่ป็นเรื่องราว เช่น พระนเรศวรชนชา้ง เหตุการณ์ไฟไหม ้การเล่นของ
เดก็ในโรงเรยีน เทคนิคการป ัน้เรื่องราว เดก็จะใชว้ธิกีารป ัน้อย่างไรกไ็ดไ้ม่ควรบงัคบัเดก็ ใหเ้ดก็ได้
แสดงออกโดยอสิระเสร ีการป ัน้เป็นเรือ่งราวนิยมป ัน้กนัเป็นทมี 
 6. การป ัน้ตามจนิตนาการ เป็นการสง่เสรมิพฒันาการความคดิสรา้งสรรคไ์ดด้ ีเป็นการสรา้ง
ภาพนามธรรมเป็นรปูธรรม โดยการใชง้านป ัน้เป็นสื่อเพื่อแสดงออกตามจนิตนาการ ครคูวรเร่งเรา้  
ยัว่ยใุหเ้ดก็เกดิจนิตนาการเอง สว่นวธิกีารควรใหเ้ดก็ไดท้าํอยา่งอสิระ 
           เลศิ  อานนัทนะ (2535: 16-18) ไดก้ล่าวถงึวธิกีารสอนศลิปะเดก็ทีด่ ีไวด้งัน้ีคอื 
 1. การสง่เสรมิใหเ้ดก็เป็นศนูยก์ลางในการแสดงออก (CHILD, S CENTER) จากการทดลอง
คน้ควา้ดว้ยตนเอง 
 2. ใชศ้ลิปะเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาดา้นสตปิญัญา  อารมณ์  รา่งกาย  และสงัคม 
 3. สรา้งบรรยากาศใหม้กีารยอมรบัในการเป็นผูนํ้าและเป็นผูต้ามทีด่ใีนระหวา่งเพือ่น 
 4. การจดัแสดงผลงานศลิปะเดก็ เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ใ้หญ่ไดช้ื่นชมและอ่านความคดิของ
เดก็ๆ ทีซ่่อนเรน้อยูภ่ายใน 
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 5. เดก็เลอืกแสดงออกตามสภาพแวดล้อม โดยไม่จํากดัอยู่เฉพาะภายในหอ้งเรยีนสีเ่หลี่ยม
แคบๆ เทา่นัน้ 
 6. สรา้งบรรยากาศและจดัสิง่แวดลอ้มใหน่้าสนใจ 
           เลศิ  อานนัทนะ (2534: 199) ยงัไดเ้สนอแนะวธิกีารแสดงออกของครผููส้อนต่อการสอนป ัน้หรอื
การสรา้งภาพดว้ยดนิน้ํามนั ไวด้งัน้ีคอื 
 1. แนะนําใหน้กัเรยีนนํากระดาษหรอืหนงัสอืพมิพ ์มารองกนัเป้ือนก่อนลงมอืป ัน้บนโต๊ะที่
จดัเตรยีมไวล้่วงหน้าทุกครัง้ 
 2. ขัน้แรก ฝึกใหเ้ดก็มทีกัษะพื้นฐานในการป ัน้ โดยการใช้กล้ามเน้ือมอืทัง้ 2 ขา้ง เช่น  
การบบี  นวด  ขยาํ  ทุบ  กด  คลงึ  ป ัน้  แปะ  ตกแต่ง  เป็นตน้ 
 3. ขัน้ทีส่อง แนะนําใหเ้ดก็ป ัน้รปูทรงพืน้ฐาน เช่น รปูทรงกลม รปูทรงสามเหลีย่ม รปูทรง
สีเ่หลีย่ม  
 4. ขัน้ทีส่าม ส่งเสรมิใหป้ ัน้รูปสิง่ของใกลต้วั เช่น หมอ้ขา้ว กระทะ จาน ชาม ตลอดจน
ผลไมห้รอืสิง่อื่นๆ ทีไ่มม่รีายละเอยีดปลกียอ่ยมากนกั  
 5. ขัน้ทีส่ ี ่สนบัสนุนใหป้ ัน้ดนิเป็นรปูทรงหรอืสิง่ทีอ่ยูไ่กลตวัออกไป ตามลาํดบั 
 6. ขัน้ทีห่า้ เปิดโอกาสใหป้ ัน้เป็นรปูทรงหรอืเรือ่งราวอสิระ 
 อย่างไรกต็าม การป ัน้ดนิน้ํามนัของเดก็ดงักล่าว อาจไม่จําเป็นต้องแสดงออกตามลําดบั
ขัน้ตอนกไ็ด ้เพยีงแต่สนับสนุนและส่งเสรมิใหเ้ดก็กลา้แสดงออกอย่างอสิระเสร ี ดว้ยความคดิของ
ตนเองใหม้ากทีส่ดุ และไดเ้สนอแนวทางในการแสดงออก ไวด้งัน้ี 
 1. พอ่ แม ่หรอืคร ูควรสง่เสรมิใหเ้ดก็ไดใ้ชม้อืคลงึหรอืบบีขยาํดนิตามความพอใจ 
 2. คลงึดนิเป็นเสน้ เป็นกอ้น หรอืแผน่ เสรจ็แลว้นํามาประดษิฐต์กแต่งตามทีเ่ดก็สนใจ 
 3. ป ัน้เป็นรปูทรงเกีย่วกบัคน สตัว ์สิง่ของหรอือื่นๆ  
 4. เปิดโอกาสใหป้ ัน้เป็นรูปทรงอสิระตามความคดิ จนิตนาการอย่างอสิระเสร ีของเดก็   
แต่ละคน 
 
             ขัน้ตอนการสอนการปัน้หรือการสร้างภาพด้วยดินน้ํามนั 
           กรมวชิาการ (2544) ไดก้าํหนดขัน้ตอนการป ัน้ ไวด้งัต่อไปน้ี 
 1. วางแผนการป ัน้ ผูป้ ัน้ต้องออกแบบก่อนว่า ต้องการป ัน้รูปอะไร ขนาดเท่าใด ใชว้สัดุ
ชนิดใดในการป ัน้ 
 2. เตรยีมวสัดุสาํหรบัป ัน้ เมื่อตดัสนิใจว่าจะใชว้สัดุชนิดใดในการป ัน้แลว้ ใหห้าวสัดุนัน้ๆ  
มาเตรยีมไวใ้หเ้พยีงพอสาํหรบัป ัน้ 
 3. ลงมอืป ัน้ เป็นการป ัน้ตามแบบทีไ่ดก้าํหนด โดยใชว้สัดุตามทีเ่ตรยีมไว ้
 4. ประเมนิผลงาน เป็นการตรวจสอบหาขอ้บกพรอ่งเพือ่ทีจ่ะไดป้รบัปรงุแกไ้ข 
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 วสัดท่ีุใช้ในการปัน้หรือการสร้างภาพด้วยดินน้ํามนั 
            กรมวชิาการ (2544) ไดนํ้าเสนอวสัดุทีนํ่ามาใชใ้นการป ัน้ไวว้า่ วสัดุมหีลายชนิด เราควรเลอืก
วสัดุที่มเีน้ืออ่อน สามารถบีบ ขยาํ คลึง ให้เป็นรูปต่างๆ ได้ง่ายและมรีาคาถูก วสัดุ ที่เหมาะสม
สาํหรบัป ัน้ ไดแ้ก่ 
 1. ดนิเหนียว เป็นสิง่ทีม่อียู่ตามธรรมชาต ิมคีวามละเอยีด เหนียว สามารถทรงตวัอยู่ได้
ในขณะป ัน้  หาไดง้า่ย  แต่จะเป็นโคลนเมือ่ถูกน้ํามาก และเปรอะเป้ือนไดง้า่ย 
 2. ดนิน้ํามนั เป็นส่วนผสมระหว่างดนิขาว น้ํามนั ส ีและวาสลนิ มคีวามสะดวกในการป ัน้  
สสีนัสวยงาม  แต่มรีาคาคอ่นขา้งแพง 
 3. ขีผ้ึง้ ไดม้าจากการนํารงัผึง้มาเคีย่วใหล้ะลายเป็นเน้ือเดยีวกนั นิยมใชป้ ัน้แบบเพื่อหล่อ
โลหะ 
 4. ขีเ้ลื่อยผสมกาว เป็นส่วนผสมของขีเ้ลื่อยละเอยีดกบักาว ผวิของงานป ัน้จะมลีกัษณะ
หยาบ ถา้ตอ้งการใหผ้วิเรยีบกใ็ชก้ระดาษทรายขดัเมือ่งานป ัน้แหง้แลว้              
 5. กระดาษผสมกาว เป็นส่วนผสมของกระดาษที่นําไปแช่น้ําแล้วนํามาบดหรอืโขลกให้
ละเอียด แล้วนําไปคลุกเคล้ากับกาว กระดาษผสมกาวจะมีลักษณะคล้ายดินเหนียว แต่มีกลิ่น
คอ่นขา้งเหมน็ 
              ลกัษณะของดินน้ํามนั 
            เลศิ  อานนัทนะ (2534: 198) ไดก้ล่าวถงึลกัษณะของดนิน้ํามนั  ไวด้งัน้ี 
 1. สง่เสรมิความคดิสรา้งสรรคแ์ละจนิตนาการ 
 2. เปลีย่นแปลงรปูทรงและขึน้รปูไดง้า่ย 
 3. สามารถตอบสนองต่อการแสดงออกของเดก็ไดด้ ี
 4. เป็นของเล่นทีไ่มจ่าํกดัรปูแบบหรอืคาํตอบ 
 5. ดดัแปลงเป็นเกมการเล่นประกอบการเรยีนรูไ้ดง้า่ย เช่น ป ัน้เป็นรปูเครื่องหมายสญัลกัษณ์   
ประดษิฐต์วัอกัษรหรอืทายปญัหาต่างๆ 
 6. สามารถหาไดง้า่ยทุกครอบครวั 
 7. มคีวามคงทนถาวร ไมส่ิน้เปลอืงเหมอืนของเล่นชนิดอื่น 
 8. เล่นไดท้ัง้เป็นรายบุคคลและรายกลุ่ม 
 9. เดก็เลอืกสถานทีเ่ล่นไดท้ัง้ในพืน้ทีค่บัแคบและกวา้งใหญ่ 
 10. ทา้ทายต่อการพสิจูน์จบัตอ้ง 
           นิรมล  ตรีณสาร (2525: 210) ไดก้ล่าวถงึคุณประโยชน์ของดนิน้ํามนัว่า สามารถใชไ้ดส้ะดวก  
โดยเฉพาะสาํหรบัเดก็เลก็ เพราะไม่เป้ือนเลอะเทอะ และใชไ้ดซ้ํ้าแลว้ซํ้าอกี เมื่อใชแ้ลว้ควรเกบ็ใส่
ถุงพลาสตกิ  จดัใสก่ระป๋องไวจ้ะไดไ้มแ่หง้แขง็ 
           ดนิน้ํามนัน้ีเหมาะสาํหรบัใหน้ักเรยีนใช้ เพื่อแสดงความคดิออกแบบ หรอืใช้เป็นหุ่นทํา  
Paper – Mache  กไ็ด ้
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           ดนิน้ํามนัม ี 2 ชนิด คอื ชนิดไรส้ารพษิ (Non Toxic) และชนิดธรรมดา ในการสรา้งภาพดว้ย
ดนิน้ํามนั  มคีวามจาํเป็นตอ้งใชด้นิน้ํามนัทัง้ 2 ชนิดน้ี เพราะในการสรา้งชิน้งานแต่ละอยา่งจะตอ้ง
คดัเลอืกใชด้นิน้ํามนัทีม่คีุณสมบตัทิีม่คีวามเหนียว อ่อนนุ่ม หรอืแขง็ ใหเ้หมาะสมกบัการสรา้งชิน้งาน
นัน้ๆ เพื่อความสวยงาม สะดวก รวดเรว็ และไดผ้ลงานทีเ่หมาะสมกบัความตอ้งการของผูส้รา้งงาน   
ซึง่ดนิน้ํามนัทัง้  2 ชนิด  มลีกัษณะ  ดงัน้ี 
 1. ดนิน้ํามนัชนิดไรส้าร ดนิน้ํามนัชนิดน้ีมจีาํหน่ายทัว่ไป เน้ือดนิเหนียว ละเอยีด และอ่อนนุ่ม  
คลงึและนวดไดง้า่ย ไมม่สีารพษิเจอืปน ซึง่จะมขีอ้ความ “ไรส้ารพษิ” หรอื “Non Toxic” ระบุทีห่่อ
บรรจุ นอกเหนือจากสญัลกัษณ์ “มอก.” (มาตรฐานอุตสาหกรรม) 
 2. ดนิน้ํามนัชนิดธรรมดา ดนิน้ํามนัชนิดน้ีมจีาํหน่ายทัว่ไป มลีกัษณะเน้ือดนิแขง็ คลงึหรอื
นวดได้ยาก ก่อนใช้ควรนําไปผึ่งแดดหรอืใช้เครื่องเป่าผมเป่าให้อ่อนนุ่ม เหมาะสมกบัการสร้าง
ชิน้งานนัน้ๆ 
 ดงันัน้ การเลือกดนิน้ํามนัมาใช้ในการจดัการเรยีนการสอน เรื่อง การสร้างสรรค์งาน
ทศันศลิป์ภาพดว้ยดนิน้ํามนันัน้ ผูว้จิยัจงึเลอืกดนิน้ํามนัชนิดทีไ่มม่สีารพษิเจอืปน (Non Toxic) มเีน้ือ
ดนิทีอ่อ่นนุ่ม  ละเอยีด  นวดไดง้า่ย  และเหมาะสมกบัการสรา้งผลงาน   
 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการวิจยัและพฒันา 
 ความหมายของการวิจยัและพฒันา 
 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา (Research and Development: R&D) เป็นกลยุทธท์ี่
นํามาใชใ้นการพฒันาทางการศกึษา ซึ่งปจัจุบนัไดม้กีารพฒันาใหก้้าวหน้า เป็นวธิกีารที่มุ่งเน้นใน
การปรบัปรงุคุณภาพการศกึษาและลดชอ่งวา่งระหวา่งการวจิยัพืน้ฐานกบักระบวนการนําไปใช ้ โดย
นกัวชิาการศกึษาไดใ้หค้วามหมายไว ้ ดงัน้ี 
 เกย ์(ประยรู อาษานาม. 2543; อา้งองิจาก Gay. 1976: 8) ไดก้ล่าวถงึการวจิยัและพฒันา
ว่า เป็นการพฒันาประสทิธภิาพของผลผลติทางการศกึษาที่จะนํามาใชใ้นสถานศกึษา โดยสื่อการ
สอนได้รบัการทดสอบเพื่อหาประสทิธภิาพหลายครัง้ จนกระทัง่อยู่ในระดบัที่เป็นที่ยอมรบั โดยที่
ผลผลติทีถู่กออกแบบขึน้มานัน้ตรงตามความตอ้งการในการใชท้างการศกึษา 
 บอร์ก และกอลล์ (Borg; & Gall. 782-798) ได้กล่าวถึงการวิจยัและพฒันาไว้ว่า เป็น
กระบวนการที่นํามาพฒันาและตรวจสอบความถูกต้องของผลผลติทางการศกึษา ซึ่งเป็นวธิกีาร
สาํคญัทีนิ่ยมนํามาปรบัปรุง เปลีย่นแปลง หรอืพฒันาการศกึษา คาํว่า “ผลผลติ” (Product) น้ี ไมไ่ด้
หมายรวมแต่สิง่ที่อยู่ในหนังสอื ภาพยนตร์ประกอบการสอน และคอมพวิเตอร์ แต่หมายรวมถึง  
ระเบยีบวธิใีนการสอนโปรแกรมการสอน เชน่ โปรแกรมการศกึษา 
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 จากคํากล่าวของทัง้สองท่าน จะเห็นได้ว่า การวิจยัและพฒันาเป็นกระบวนการพฒันา
ผลผลติหรอืสื่อทางการศกึษา ทีจ่ดัทําขึน้อย่างมปีระสทิธภิาพ เป็นทีย่อมรบัและน่าเชื่อถอืสามารถ
นํามาใชใ้นทางการศกึษาได ้เพราะถูกสรา้งขึน้มาอย่างเป็นระบบมกีารทดสอบประสทิธภิาพ อกีทัง้
การสรา้งสือ่ใหม่ๆ  ตอ้งอาศยัวธิกีารวจิยัและพฒันาเป็นพืน้ฐานในการสรา้งสรรคอ์กีดว้ย 
 
 องคป์ระกอบของการวิจยัและการพฒันา 
 บอรก์ และกอลล ์ (Borg; & Gall. 1989: 782) การวจิยัทางการศกึษามจุีดมุง่หมายในการ
คน้ควา้ความรูใ้หม่ๆ ซึง่เกีย่วกบัการนําไปใชใ้นการศกึษาหรอืการวจิยัประยุกต ์มไิดม้ไีวเ้พื่อพฒันา
ผลติภณัฑ ์และถงึแมว้่าการวจิยัประยุกตจ์ะมกีารผลติสื่อหรอืผลติภณัฑข์ึน้มาแต่กเ็พยีงเพื่อทดสอบ  
สมมตฐิานของผูว้จิยัเท่านัน้ ซึ่งค่อนขา้งยากทีจ่ะนําผลติภณัฑเ์หล่านัน้ไปใชจ้รงิในโรงเรยีน ดงันัน้
การวจิยัและพฒันาจงึเป็นหนทางหน่ึงทีจ่ะชว่ยเชื่อมชอ่งวา่งระหวา่งการวจิยั และการใชจ้รงิในการศกึษา 
โดยจะใชส้ิง่ทีค่น้พบในการวจิยัพืน้ฐานและการวจิยัประยุกตพ์รอ้มทัง้ผลการทดสอบผลติภณัฑม์าใช้
เพือ่การการพฒันาผลติภณัฑ ์  
 กล่าวโดยสรุป คอื การวจิยัและการพฒันาเป็นการรวบรวมเอาการวจิยัพืน้ฐาน การวจิยั
ประยกุต ์ และการใชง้านจรงิในโรงเรยีนมาแปลงในผลติภณัฑท์างการศกึษาทีไ่ดผ้ลติขึน้  
  
 จดุมุ่งหมายของการวิจยัและการพฒันา 
 บอรก์ และกอล์ล (Borg; & Gall. 1989: 782) จุดมุ่งหมายของการวจิยัทางการศกึษาว่า
เป็นการคน้หาความรูใ้หม่ ซึ่งเกี่ยวกบัพืน้ฐาน หรอืเกี่ยวขอ้งกบัการนําไปใชใ้นการศกึษา มใิช่เพื่อ
พฒันาผลผลติ แมว้่าการวจิยัประยุกตจ์ะมกีารผลติสื่อหรอืผลผลติขึน้มาแต่เพยีงเพื่อใชใ้นการทดสอบ
สมมตฐิานของผูว้จิยัเท่านัน้  จงึค่อนขา้งยากทีจ่ะนําผลผลติเหล่านัน้ไปใชจ้รงิในโรงเรยีน หนทางที่
จะเชื่อมต่อระหว่างช่องว่างของการวจิยักบัการใช้จรงิในการศกึษาก็คอืการวจิยัและพฒันาทาง
การศกึษานัน่เอง   
 เกย ์(ประยรู อาษานาม. 2543; อา้งองิจาก Gay. 1976) ผลของผลติภณัฑจ์ะมคีุณภาพ
ตามทีต่อ้งการและโรงเรยีนจะเป็นผูใ้ชผ้ลติภณัฑ ์จากการวจิยัและพฒันาอย่างแทจ้รงิ ซึง่ทําใหเ้ป็น
การวจิยัทางการศกึษาทีม่คีุณคา่มากยิง่ขึน้   
 ดงันัน้การวจิยัและพฒันาทางการศกึษา มใิช่สิง่ทีท่ดแทนการวจิยัทางการศกึษาแต่เพยีง
เทคนิควธิกีารทีช่่วยเพิม่ศกัยภาพของการวจิยั เพื่อประโยชน์ในการจดัการทางการศกึษา หรอืเป็น
ตวัเชื่อมเพือ่ไปสูผ่ลติภณัฑท์างการศกึษา และนําไปใชป้ระโยชน์ไดจ้รงิ ฉะนัน้การใชก้ลยทุธก์ารวจิยั
และการพฒันาทางการศกึษา เพื่อปรบัปรุงเปลีย่นแปลงหรอืพฒันาการศกึษา จงึเป็นการใชผ้ลจาก
การวจิยัทางการศกึษาใหเ้ป็นประโยชน์มากขึน้ ดงัภาพ 
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                           ภาพประกอบ  1  แสดงความสมัพนัธข์องการวจิยั 
 

 ขัน้ตอนและหลกัการในการวิจยัและการพฒันา 
 บุญสบื พนัธุด์ ี(2537: 84-85) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนทีส่าํคญัของการวจิยัและการพฒันาไว ้
10  ขัน้ตอน  ดงัน้ี     
 1.  กาํหนดผลผลิตและรวบรวมข้อมลูท่ีจะทาํการพฒันา   
  ต้องกําหนดให้ชดัเจนว่าผลผลิตทางการศกึษาที่จะวจิยัและพฒันาคอือะไร โดยต้อง
กําหนดลกัษณะทัว่ไป รายละเอยีดของการใชแ้ละวตัถุประสงค์ของการใชร้วมถงึการศกึษาทฤษฎี
และเอกสารงานวจิยัทีเ่กี่ยวขอ้งและการสงัเกตภาคสนามที่เกี่ยวขอ้งกบัการใชผ้ลผลติการศกึษาที่
กําหนดที่สนับสนุนการวจิยัและพฒันา เกณฑ์ในการเลอืกกําหนดผลผลิตการศกึษาที่จะวจิยัและ
พฒันาอาจม ี4 ขอ้ 
  -  ตรงกบัความตอ้งการและความจาํเป็นหรอืไม ่
  -  ความกา้วหน้าทางวชิาการมพีอเพยีงในการทีจ่ะพฒันาผลผลติทีก่าํหนดไดห้รอืไม ่
  -  บุคลากรมทีกัษะความรูแ้ละประสบการณ์จาํเป็นต่อการวจิยัและพฒันานัน้หรอืไม ่
  -  ผลผลตินัน้จะพฒันาขึน้ในเวลาอนัสมควรไดห้รอืไม ่
 2.  ขัน้วางแผนการวิจยัและพฒันา 
  การวางแผนการวจิยัและพฒันาประกอบดว้ย กําหนดวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติ
ประมาณค่าใช้จ่าย กําลังคน และระยะเวลาที่ต้องการในการใช้เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และ
พจิารณาผลสบืเน่ืองจากผลผลติ 
 3. ขัน้พฒันารปูแบบขัน้ตอนของการผลิต 
  ในขัน้ตอนการพฒันารปูแบบน้ีเป็นขัน้ตอนของการออกแบบและจดัทาํผลผลติทางการ
ศกึษาที่ไดก้ําหนดเอาไว้ เช่น ต้องออกแบบหลกัสูตร เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ คู่มอืการอบรม เอกสาร
การอบรมและเครือ่งประเมนิผล 

การวิจยัพืน้ฐาน 
 

ความรูพ้ืน้ฐาน 
 
 
-  ทฤษฎกีารเรยีนรู ้
-  ทฤษฎกีารสือ่สาร 

ฯลฯ 

การวิจยัประยกุต ์
 

ความรูป้ระยกุต ์
 
 
- เครือ่งมอืทดสอบ 
- วสัดุ  อุปกรณ์  
หลกัสตูร 

ฯลฯ 

การวิจยัและการพฒันา 
 

นวตักรรมทีผ่า่นมา
ทดลองและใชไ้ดผ้ลด ี

 
-  หลกัสตูรใหม ่
-  วธิกีารใหม ่
-  วธิสีอนใหม ่
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 4.  ขัน้ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครัง้ท่ี 1 
  โดยการนําเอาผลผลิตที่ออกแบบและจดัเตรยีมไว้ไปทําการใช้เพื่อทดสอบคุณภาพ
ขัน้ตอนของการทดสอบผลผลติน้ีใชก้ลุ่มตวัอย่างขนาดเลก็ประมาณ 6-12 คน ประเมนิผลโดยใช้
แบบสอบถาม การสงัเกตและสมัภาษณ์ รวบรวมขอ้มลูแลว้นํามาวเิคราะห ์
 5.  ขัน้ปรบัปรงุผลผลิตครัง้ท่ี  1  
  นําผลผลติซึง่ไดร้บัการเสนอแนะจากผลการทดลองครัง้ที ่1 มาพจิารณาปรบัปรงุใหม ่
 6.  ขัน้ตอนหรือทดสอบผลผลิตครัง้ท่ี  2   
  การดําเนินการการขัน้ตอนน้ี จะนําผลผลติที่ทําการปรบัปรุงไปแลว้ไปทําการทดลอง
เพื่อทดสอบหาคุณภาพของผลผลติตามวตัถุประสงค ์ทําการประเมนิในเชงิปรมิาณในลกัษณะการ
ทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน นําผลทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัวตัถุประสงคข์องการใชผ้ลผลติอาจจะ
มกีลุ่มควบคุมการทดสอบดว้ยกไ็ด ้
 7.  ปรบัปรงุผลผลิตครัง้ท่ี  2   
  โดยปรบัปรงุผลผลติทีไ่ด ้และมขีอ้เสนอแนะจากผลทีไ่ดจ้ากการทดลองครัง้ที ่2 มาพจิารณา
ปรบัปรงุใหม ่
 8.  ขัน้ทดลองหรือทดสอบผลผลิตครัง้ท่ี  3   
  ทาํการทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพของการใชง้านผลผลติ ประเมนิผลโดยใชแ้บบสอบถาม  
การสงัเกต และการสมัภาษณ์ รวบรวมขอ้มลูแลว้วเิคราะหผ์ล 
 9.  ปรบัปรงุผลผลิตครัง้สดุท้าย 
  เป็นการปรบัปรุงผลผลติและเสนอแนะจากผลที่ไดจ้ากการทดสอบผลผลติภาคสนาม
ครัง้สดุทา้ยเป็นแบบปฏบิตักิาร 
  10. การเผยแพร่และการนําเสนอผล 
  โดยการรายงานถึงผลผลิตที่ได้กับที่ประชุมใหญ่และสารเพื่อเผยแพร่ติดต่อกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้งทางการศกึษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเพื่อการนําผลผลตินัน้เผยแพร่ออกไปใช ้
โดยสรุปแล้วการวจิยัและพฒันาเป็นรูปแบบการวจิยัที่จะทําให้การวจิยัทางการศกึษาทัง้การวจิยั
พื้นฐานและการวิจยัประยุกต์ได้รบัการนําไปใช้ในการปรบัปรุง หรอืพฒันาการศึกษามากยิง่ขึ้น  
เพราะการวิจัยและการพัฒนาเน้นการพฒันาผลผลิตทางการศึกษาที่ใช้ในการศึกษาได้อย่าง
กว้างขวาง ขัน้ตอนการวิจยัและพฒันาส่วนใหญ่เหมือนขัน้ตอนการวิจยัทางการศึกษา และใน
ขัน้ตอนที ่7 กเ็ป็นขัน้ตอนทีด่าํเนินการวจิยัเชงิประเมนิผลอกีดว้ย การทีจ่ะสง่เสรมิและสนบัสนุนการ
วจิยัและพฒันาทางการศกึษาในเมอืงไทยมาเป็นเวลานาน ดงันัน้ หากวงการวจิยัทางการศกึษาไทย
จะหนัมาสนใจการวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้ กจ็ะเป็นการทาํใหม้กีารนําผลการวจิยัทางการศกึษาไปใชก้นั
กวา้งขวางและเดน่ชดัยิง่ขึน้ในอนาคต 
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  การหาประสิทธิภาพบทเรียน 
 การหาประสทิธภิาพของเครื่องมอืทีใ่ชเ้ป็นสื่อการเรยีนการสอนถอืเป็นการตรวจสอบและ
ประเมนิคุณภาพของสื่อการสอนอย่างเป็นระบบ  ก่อนทีจ่ะนําไปใชใ้นการจดัการเรยีนการสอน  ใน
การหาประสทิธภิาพของการสอนนัน้  มคีวามสาํคญัมากและมผีูใ้หค้วามหมายไวห้ลายทา่น  ดงัน้ี 
 ไชยยศ  เรอืงสุวรรณ (2533: 127) ไดก้ล่าวไวว้่า การประเมนิสื่อการเรยีนการสอนเป็น
การพจิารณาหาประสทิธภิาพและคุณค่าของสื่อการเรยีนการสอน ดงันัน้การประเมนิสื่อจงึเริม่ดว้ย
การกาํหนดปญัหาหรอืคาํถามเชน่เดยีวกบัการวจิยั ดว้ยเหตุน้ีการประเมนิสื่อจงึเป็นการวจิยัอกีแบบ
หน่ึงทีเ่รยีกวา่การวจิยัประเมนิ (Evaluation Research)  
 บุญชม ศรสีะอาด (2538: 23) ไดก้ล่าวถงึการหาประสทิธภิาพสื่อการสอนว่าสื่อการสอน
นัน้มคีุณภาพและมคีุณค่าหรอืไม่ ในระดบัใด สื่อทีแ่ตกต่างกนัอาจช่วยใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดต่้างกนั  
และสื่อชนิดเดยีวกนั  ถ้าไม่เท่ากนัจุดประสงค์ของการใช้สื่อการสอนก็เพื่อช่วยใหผู้้เรยีนเกดิการ
เรยีนรูอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ จงึจาํเป็นตอ้งพฒันาและเลอืกสือ่ทีเ่หมาะสมทีส่ดุตามสถานการณ์นัน้ 
 อธิพร ศรยีมก (2525: 211) ได้กล่าวสรุปไว้ว่า การประเมนิผลสื่อการสอน หมายถึง    
การตรวจสอบคุณภาพของสื่อการสอนนัน้ว่ามคีุณภาพเพยีงใดช่วยใหก้ารสอนบรรลุวตัถุประสงค ์ 
ไดอ้ย่างแทจ้รงิหรอืไม่ ถ้าไม่เป็นเพราะเหตุใด หากจะผลติสื่อออกเป็นจํานวนมาก การทดสอบหา
ประสทิธภิาพจะเป็นหลกัประกนัว่าผลติออกมาแลว้ใชไ้ด ้มฉิะนัน้จะเสยีเงนิ เสยีเวลาโดยใชป้ระโยชน์
ไมไ่ด ้
 จากที่นักวชิาการกล่าวมานัน้สามารถสรุปได้ว่า การหาประสทิธภิาพของสื่อการสอน  
นบัเป็นขัน้ตอนทีส่าํคญัของกระบวนการสรา้งและผลติสื่อการสอน เพราะเราจะไดท้ราบว่าสื่อการสอนนัน้
มคีุณภาพและมปีระสทิธภิาพหรอืไม่ สื่อการสอนจะสามารถช่วยใหก้ารเรยีนการสอนบรรลุตาม
วตัถุประสงคม์ากน้อยเพยีงใด โดยผูส้รา้งสื่อจะไดนํ้าขอ้มูลทีไ่ดน้ัน้มาปรบัปรุงและพฒันาใหส้ื่อ      
การสอนนัน้สมบรูณ์และมปีระสทิธภิาพต่อไป 
 
 ขัน้ตอนการหาประสิทธิภาพ 
 ขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพของสือ่การสอนนัน้เป็นสิง่สาํคญัทีจ่ะทาํใหท้ราบวา่เมือ่ใชส้ือ่แลว้ 
จะเกดิประสทิธภิาพต่อการเรยีนมากน้อยเพยีงใด  มนีักวชิาการไดแ้สดงความคดิเหน็ไวห้ลายท่าน
สรปุไวด้งัน้ี 
 ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์ (2528: 214-215) กล่าวถงึขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพของสื่อว่า
จะตอ้งนําไปทดลองใช ้(Try Out) เพื่อปรบัปรุงแกไ้ข แลว้นําไปทดลองสอนจรงิ เพื่อนําผลทีไ่ดม้า
ปรบัปรุงแกไ้ข เสรจ็แลว้จงึดาํเนินการผลติเป็นจาํนวนมาก หรอืใชส้อนในชัน้เรยีนตามปกตไิดก้าร
ทดลองมขี ัน้ตอน ดงัน้ี 
 1.  ทดลองกบัผู้เรยีนแบบเดี่ยวโดยทดลองใช้กบัผูเ้รยีนซึ่งมรีะดบัความรู้ความสามารถ 
ออ่น ปานกลาง และเก่ง ระดบัละ 1 คน คาํนวณหาประสทิธภิาพของสือ่แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ได ้
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 2. ทดลองกบัผูเ้รยีนเป็นกลุ่ม ตัง้แต่ 6–10 คน ทัง้ผูเ้รยีนซึง่มรีะดบัความรู ้ความสามารถ
ออ่นและเก่ง คาํนวณหาประสทิธภิาพของสือ่แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ได ้
 3.  ทดลองภาคสนาม ตัง้แต่ 40–100 คน ทัง้ผูเ้รยีนซึง่มรีะดบัความรู ้ความสามารถอ่อน
และเก่ง คาํนวณหาประสทิธภิาพของสือ่แลว้ปรบัปรงุแกไ้ขใหด้ขีึน้ได ้
 สมพร  จารนุฏั (2534: 34-35) ไดก้ล่าววา่ การประเมนิผลสือ่การสอนม ี3 ลกัษณะ คอื 
 1.  การประเมนิผลแบบตวัต่อตวั  การประเมนิผลแบบตวัต่อตวัเกดิจากนกัพฒันาการเรยีน
การสอน  โดยทําการประเมนิสื่อการสอนกบัผูเ้รยีนคนหน่ึงซึ่งเป็นตวัแทนที่ดขีองกลุ่ม ผูป้ระเมนิ
จะตอ้งจบัปฏกิริยิาของผูเ้รยีนเพื่อคน้หาขอ้บกพรอ่ง ขอ้ผดิพลาดหรอืตกหล่นเรื่องใดเรื่องหน่ึงทีอ่าจ
ปรากฏอยู่ในสื่อการเรยีนการสอนตลอดจนลกัษณะของการลงัเลและความเขา้ใจผดิต่อสื่อว่ามบีา้ง
หรอืไม่และจะมกีารทดสอบพฤตกิรรมของผูเ้รยีนดว้ย ผูป้ระเมนิจะต้องติดตามขอ้มูลที่ไดท้ัง้หมด
ดว้ยความระมดัระวงัพรอ้มไปกบัการพจิารณาใหส้อดคลอ้งสมัพนัธก์บักระบวนการวธิทีีใ่ชด้ว้ย 
 2. การประเมนิผลในกลุ่มยอ่ย เป็นการประเมนิทีท่าํกบัผูเ้รยีนจาํนวน 10–20 คน ควรใช้
วธิกีารสุ่มตวัอย่าง หรอืเลอืกแต่ละบุคคลที่เป็นตวัแทนของผูเ้รยีนจรงิๆ ในการดําเนินการสอนให้
สภาพแวดล้อมที่ใกล้เคยีงมากที่สุด ผูอ้อกแบบจะสงัเกตการเรยีนการสอน ผลของการประเมนิใน
กลุ่มยอ่ยจะเป็นแหล่งขอ้มลูสาํหรบัการแกไ้ขปรบัปรงุโดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วยใหม้กีารตรวจสอบ และ
เปลีย่นแปลงสื่อการเรยีนรูไ้ดด้ทีีสุ่ดเพราะผูอ้อกแบบสามารถปรบัปรุงแกไ้ขหรอืเปลีย่นแปลงส่วนที่
ลม้เหลว เช่น ปรบัปรุงส่วนทีพ่บว่า น่าเบื่อทีสุ่ดใหน่้าสนใจขึน้ ปรบัปรุงหรอืเพิม่เตมิขอ้ทดสอบทีใ่ช้
ในการประเมนิผลการเรยีนรูใ้หช้ดัเจนกะทดัรดัและถูกตอ้งตามเน้ือหา  เป็นตน้ 
 3. ประเมนิผลกบัผูเ้รยีนทีเ่ป็นผูแ้ทนจรงิประมาณ 30 คน จะต้องสรา้งสภาพการณ์ของ
การเรยีนการสอนที่เป็นแบบฉบบัของสถานการณ์ ซึ่งจะนําสื่อการเรยีนการสอนทัง้ชุดไปใช้อย่าง
ต่อเน่ืองมกีารใชส้ื่อการสอนทีว่างแผนไว ้ผลการประเมนิจะเป็นเครื่องชีป้ระสทิธผิลของการเรยีนรู ้ 
การยอมรบัได ้และความน่าสนใจ ดงันัน้ ขอ้มลูจากการประเมนิตามสภาพการใชจ้รงิ จงึเป็นพืน้ฐาน
สําหรบัการปรบัปรุงแก้ไขผลผลติเพื่อใช้ในการเรยีนการสอน ถงึแมว้่าการออกแบบจะดําเนินการ
ตามขัน้ตอนวธิกีารที่ดคีวามมาจากทฤษฎีของการเรยีนการสอนอย่างใกล้ชดิแต่ขอ้มูลจากการ
ประเมนิผลกม็แีนวโน้มว่า จะช่วยใหเ้กดิการปรบัปรุงแกไ้ขสื่อการเรยีนการสอนทัง้ชุดใหส้ามารถ
นําไปใชใ้หบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูไ้ดม้ากทีส่ดุ 
 เอสพชิ และวลิเลยีมส ์(Espich; & Williams. 1976: 75-76) ไดอ้ธบิายถงึการทดลองให้
และปรบัปรงุแกไ้ขสือ่การสอนและบทเรยีนสาํเรจ็รปูไว ้ 3  ขัน้ตอน  คอื 
 1. การทดลองทลีะคน (One to One Testing) จากกลุ่มตวัอยา่งทีม่ผีลการเรยีนระดบัตํ่า
กว่ากลางเลก็น้อย จํานวน 2-3 คน เพื่อใหศ้กึษาสื่อทีพ่ฒันาขึน้และหลงัจากการศกึษาผูพ้ฒันาจะ
สอบถามความคดิเหน็เกีย่วกบัขอ้บกพรอ่งของสือ่จากกลุ่มตวัอยา่งนัน้ 
 2. การทดลองกบักลุ่มเลก็ (Small Group Testing) ใชก้ลุ่มตวัอยา่ง 5-8 คน ดาํเนินการ
คลา้ยตอนที ่ 1 แต่ใหก้ลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการทดลองก่อนเรยีนและหลงัเรยีนดว้ยเพื่อนําผลไปวเิคราะห์
ทดสอบประสทิธภิาพของสื่อ โดยอาศยัเกณฑม์าตรฐาน 90/90 โดย 90 ตวัแรกหมายถงึ คะแนนเฉลีย่
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ของผูเ้รยีนทัง้หมด คดิเป็นรอ้ยละ 90 ขึน้ไป สว่น 90 ตวัหลงั หมายถงึ ผูเ้รยีนรอ้ยละ 90 ของผูเ้รยีน
ทัง้หมดสามารถทําขอ้สอบขอ้หน่ึงๆ ได้ถูกต้อง การผลการวเิคราะห์เป็นไปตามเกณฑ์ดงักล่าว      
กป็รบัปรงุแกไ้ขเฉพาะสว่นทีบ่กพรอ่ง  เพือ่นําไปใชใ้นขัน้ตอนที ่ 3 
 3. การทดลองภาคสนาม (Field Testing) กบักลุ่มตวัอย่างทีเ่ป็นประชากรเป้าหมายจรงิ  
โดยผูพ้ฒันาสือ่จะไมเ่ขา้ไปเกีย่วขอ้งกบัการทดลองดว้ย แต่จะอาศยัครผููส้อนดาํเนินการแทน โดยใช้
วธิดีาํเนินการเชน่เดยีวกบัขัน้ตอนที ่2 
 เมเยอร ์(Mayer. 1984: 305-344) ไดอ้ธบิายขัน้ตอนสาํคญัของการวจิยัและพฒันาชุดฝึก
ไว ้3 ขัน้ตอนดงน้ีั   
 1. การพจิารณาจากกลุ่มเพื่อน (Judgment by Peers) โดยใหศ้กึษาชุดฝึกทลีะชุดหลงั
การศกึษาผูพ้ฒันาชุดฝึกจะสอบถามความคดิเหน็ทัว่ไปเกีย่วกบัชุดฝึก จากนัน้จงึรว่มกนัพจิารณาหา
ขอ้บกพร่องเป็นรายหน้า หลงัจากนัน้ใหผู้ศ้กึษาชุดฝึกตอบแบบสอบถาม แบบประมาณค่าและแบบ
ปลายเปิดเพือ่นํามาวเิคราะหห์าขอ้บกพรอ่งต่อไป 
 2. ทดลองกบักลุ่มเดก็ (Trial with Small Group) จากอาสาสมคัร 3-5 คน มกีารทดสอบ
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน มกีารสงัเกตพฤติกรรมของผูเ้รยีนในระหว่างการเรยีน หลงัศกึษาเสรจ็        
ผูศ้กึษาชุดฝึกจะรว่มกนัอภปิรายชีแ้จงขอ้บกพรอ่งของชุดฝึก เพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขต่อไป 
 3. ทดลองกบัชัน้เรยีนที่เป็นตวัแทน (Trial with Representation Class or Classes) 
ดาํเนินการคลา้ยขัน้ตอนที ่2 คอื ใหม้กีารทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีน เน่ืองจากการทดลองใชส้ื่อ  
ในขัน้ตอนน้ี ใชก้ลุ่มตวัอยา่งจาํนวนมาก ไมส่ะดวกในการสมัภาษณ์หรอือภปิรายแบบเดมิขอ้มลูทีไ่ด้
จากการทดลองก่อนเรยีนและหลงัเรยีน และแบบสอบถาม จะไดร้บัการวเิคราะหเ์พื่อหาขอ้บกพร่อง
ของสือ่ทีจ่ะตอ้งปรบัปรงุแกไ้ข 
 กล่าวโดยสรปุจากนกัวชิาการทีไ่ดพ้ดูถงึขัน้ตอนการหาประสทิธภิาพวา่ การหาประสทิธภิาพ
ของสือ่นัน้โดยสว่นใหญ่แลว้ม ี3 ขัน้ตอนหลกัๆ ทีนํ่ามาใชใ้นการหาประสทิธภิาพ คอื การทดลองทลีะ
กลุ่ม การทดลองกบักลุ่มเลก็ การทดลองภาคสนาม แต่ละขัน้ตอนมจีาํนวนของผูเ้รยีนน้อยไปหามาก
ตามความเหมาะสมของเน้ือเรื่องและกลุ่มประชากรและใชแ้บบทดสอบก่อนเรยีนและหลงัเรยีนเป็น
สาํคญั 
 
 เกณฑก์ารหาประสิทธิภาพ 
 การกําหนดเกณฑก์ารหาประสทิธภิาพของบทเรยีนนัน้ ตามวตัถุประสงคข์องผูว้จิยัแลว้
คาดวา่ สื่อนัน้จะสามารถทาํใหผู้เ้รยีนไดบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีนรู ้หรอืสามารถเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมการเรยีนผูเ้รยีน และมเีจตคตทิีด่ขีองสื่อการสอน โดยสามารถกําหนดเป็นค่าเฉลีย่ของ
คะแนนการทาํงานและกจิกรรมทีท่าํใหก้ารจดัการเรยีนรู ้โดยมกีารใชส้ตูร E1/E1 เป็นสตูรการหา
ประสทิธิภาพของกระบวนการเรยีน (จากแบบทดสอบก่อนเรยีน) / ประสทิธิภาพของผลลพัธ์     
(จากแบบทดสอบหลงั)   
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 เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2528: 294-295) ไดก้ล่าวถงึแนวทางการหาประสทิธภิาพชุดการสอน  
โดยถอืหลกัแบบสรรถฐาน คอื ถอืเกณฑ ์90/90 โดยใชส้ตูรคาํนวณหาประสทิธภิาพ ดงัน้ี 
 

   E1           =          
100



A

N
X  

 

เมือ่ 
1  คอื ประสทิธภิาพกระบวนการ 

   คอื คะแนนรวมแบบฝึกหดั 
   คอื คะแนนเตม็ของแบบฝึกทุกชิน้รวมกนั 
   คอื จาํนวนนกัเรยีน 
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เมือ่ 
2  คอื ประสทิธภิาพของผลลพัธ ์

   คอื คะแนนรวมของการทดสอบหลงัฝึก 
   คอื คะแนนเตม็ของการทดสอบหลงัฝึก 
   คอื จาํนวนนกัเรยีน 

  

  หากผูเ้รยีนไดค้ะแนนไดค้ะแนนไมถ่งึเกณฑต์ัง้ไว ้จะตอ้งแกไ้ขปรบัปรงุชุดการสอนนัน้แลว้
หาประสทิธภิาพใหมอ่กีครัง้ และถา้ยงัไดผ้ลตํ่ากวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไวก้ต็อ้งปรบัปรุงแกไ้ขจนกว่าจะไดผ้ล
เป็นไปตามเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้
  
  การยอมรบัประสิทธิภาพ 
 ในการตัง้เกณฑก์ารหาประสทิธภิาพของสื่อขึน้มานัน้ก็เพื่อทําใหเ้กดิการยอมรบัว่าสื่อมี
คุณภาพ และมปีระสทิธภิาพ สามารถใชง้านไดด้มีากน้อยเพยีงใดนัน้ นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าว
ไว ้ดงัน้ี 
 อธพิร ศรยีมก (2525: 252) ไดก้ล่าวว่าชุดการสอนทีผ่า่นกระบวนการทดสอบประสทิธภิาพ
ตามขัน้ตอนนัน้ ตัง้แต่การทดสอบแบบเดยีว (1: 1) แบบกลุ่มยอ่ย (1: 10) และแบบกลุ่มใหญ่ (1: 100) 
แลว้จะนําผลคะแนนมาเทยีบระหวา่งผลของประสทิธภิาพกบัเกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้เพือ่ดจูะยอมรบัประสทิธภิาพ
หรอืไม ่การยอมรบัประสทิธภิาพใหถ้อืค่าแปรปรวน 2.5 – 5 % ตวัอยา่งเช่น เราตัง้เกณฑป์ระสทิธภิาพ 
90/90 เมื่อทดลองแบบกลุ่มใหญ่แล้วปรากฏว่าชุดการสอนนัน้ประสทิธภิาพ 87.5/87.5 กล่าวคอื   
ตํ่ากวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไว ้แต่กย็อมรบัไดว้่าชุดการสอนทีส่รา้งขึน้นัน้มปีระสทิธภิาพทีย่อมรบัได ้สอดคลอ้ง
กบันกัวชิาการอกีทา่นหน่ึง คอื 
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 ฉลองชยั สุรวฒันบูรณ์  (2528: 215) ไดเ้สนอเกณฑป์ระสทิธภิาพของชุดการสอนไว ้3 ระดบั 
คอื 
 1. สงูกวา่เกณฑ ์เมือ่ประสทิธภิาพของชุดการสอนสงูกวา่เกณฑท์ีต่ ัง้ไวม้คีา่เกนิ 2.5% ขึน้ไป 
 2. ประสทิธภิาพของชุดการสอน  เทา่กบัหรอืสงูกวา่ทีต่ ัง้ไว ้ 
 3. ตํ่ากวา่เกณฑ ์เมือ่ประสทิธภิาพของชุดการสอนตํ่ากวา่เกณฑแ์ต่ไมต่ํ่ากวา่ 2.5% ถอืวา่  
มปีระสทิธภิาพทีย่อมรบัได ้
 จากนักวชิาการที่กล่าวถงึการยอมรบัประสทิธภิาพของสื่อนัน้ พอสรุปไดโ้ดยใจความคอื 
การหาประสทิธภิาพของสื่อการเรยีนการสอนเป็นการตรวจสอบหรอืทดสอบหาคุณภาพของสื่อก่อน
การนําไปใชจ้รงิ โดยมกีารกําหนดเกณฑม์าตราฐานในการหาประสทิธภิาพ เป็นเกณฑ ์3 ระดบั คอื  
สูงกว่าเกณฑ ์เท่าเกณฑ ์ตํ่ากว่าเกณฑ ์ซึ่งเป็นผลทาํใหใ้นการนําสื่อไปใชน้ัน้มคีุณภาพต่อผูเ้รยีน
ตามจุดมุง่หมายของสือ่อยา่งแทจ้รงิมากน้อยเพยีงใด การตดัสนิใจทีจ่ะใชเ้กณฑก์ารหาประสทิธภิาพ
แบบใด ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสือ่การเรยีนรูแ้ต่ละประเภททีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้   
 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนวีดิทศัน์ 
 1.  เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนวีดิทศัน์ 
 การศกึษางานวจิยัในครัง้น้ี ผูว้จิยัได้ทาํสื่อวดีทิศัน์ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เน็ต เพื่อเป็น  
การพฒันากระบวนการเรยีนการสอน ดงันัน้ จะต้องทราบความหมายที่แท้จรงิของวดีทิศัน์ และ
กระบวนการ ขัน้ตอนต่างๆ ในการผลติวดีทิศัน์ เพือ่ใหไ้ดว้ดีทิศัน์ทีม่ปีระสทิธภิาพในการเรยีนการสอน
ต่อไป 
 ความหมายของวีดิทศัน์ 
 ความหมายของวีดิทศัน์ คาํว่า “วีดิทศัน์” มาจากภาษาองักฤษว่า “Video tape” ได้มี
นักวชิาการ นักการศกึษา แปลเป็นภาษาไทยต่างๆ กนัคอื แถบบนัทกึโทรทศัน์ แถบบนัทกึภาพ 
เทปบนัทกึภาพ เทปโทรทศัน์ และเรยีกทบัศพัทว์่า วดีโิอเทป ซึง่ไดถู้กนํามาใชใ้นการเรยีนการสอน
กนัอย่างแพร่หลายจนเป็นทีย่อมรบักนัว่า เป็นสื่อทีม่ปีระสทิธภิาพสงูเพราะสามารถทีจ่ะเหน็ภาพที่
เหมอืนจรงิเป็นธรรมชาตแิละไดย้นิเสยีงไปพรอ้มๆ กนั จากความสาํคญัของวดีทิศัน์ จงึทาํใหม้ผีูใ้ห้
ความหมายของวดีทิศัน์หรอืเทปโทรทศัน์ ไวด้งัน้ีคอื 
 นภาภรณ์ อจัฉรยิะกุล และพไิลพรรณ ปุกหุต (2529: 48) ไดก้ล่าวถงึ ความหมายของวดีิ
ทศัน์ว่า วดีทิศัน์หรอืเรยีกกนัโดยทัว่ไปว่า วดีโิอ (Video) ตามพจนานุกรมเวบเตอร ์อ่านว่า “วดีโิอ” 
ภาษาลาตนิ แปลว่า “ฉันเหน็” (I See) คาํว่า “วดีโิอ” น้ีศพัทนุ์กรมสื่อสารมวลชนของคณะวารสาร
ศาสตรแ์ละสื่อมวลชน มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ใหค้วามหมายว่า ส่วนทีม่องเหน็ (Visual) หรอื 
ส่วนทีเ่ป็นภาพ (Picture , image) ในรายการวทิยุโทรทศัน์หรอืจากการฉายภาพหรอืภาพยนตร ์     
ซึง่แตกต่างจากสว่นของเสยีง (Audio) 
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 วาสนา ชาวหา (2533: 202) กล่าวว่า เทปโทรทศัน์ สามารถบนัทกึไดท้ัง้ภาพและเสยีง
พร้อมกนั หลงัการบนัทึกสญัญาณแล้ว สามารถฉายดูได้ทนัที โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้าง
เหมอืนฟิลม์ภาพยนตร ์และยงัสามารถบนัทกึสญัญาณเดมิ และบนัทกึใหมไ่ดห้ลายครัง้ เช่นเดีย่วกบั
การบนัทกึเสยีง เน้ือเทปและวสัดุที่เคลือบผวิเส้นเทปคล้ายกบัเทปบนัทกึเสยีง ดงันัน้การบนัทกึ
สญัญาณภาพและเสยีงลงเทปจงึอยูใ่นรปูของสญัญาณแมเ่หลก็ไฟฟ้าเชน่เดยีวกบัเทปบนัทกึเสยีง 
 ประทนิ คล้ายนาค (2541: 36) กล่าวว่า คาํว่า “วดีทิศัน์” (Video) ตามความหมายทาง
เทคนิค จะหมายถงึการส่งผ่านสญัญาณอเิลก็ทรอนิกสข์องภาพและเสยีง จากกลอ้งหรอืจากเครื่อง
บนัทกึเทปวดีทิศัน์ทีเ่รยีกว่า เครื่อง VTR ไปยงัจอโทรทศัน์หรอืมอนิเตอร ์โดยไมจ่ําเป็นตอ้งแพรภ่าพ
ออกอากาศ อยา่งงา่ยทีสุ่ดวดีทิศัน์กค็อื การใชก้ลอ้งอเิลก็ทรอนิกสถ่์ายภาพเคลื่อนไหว พรอ้มกบัเสยีง  
แลว้ส่งเป็นสญัญาณไฟฟ้าออกไปทีจ่อโทรทศัน์  แต่ปจัจุบนัวดีทิศัน์ มคีวามหมายกวา้งมาก จะรวม
ไปถงึเครื่องมอืและอุปกรณ์โทรทศัน์ทีใ่ชก้นัตามบา้น ตามสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ทัง้ยงัรวมไป
ถงึอุปกรณ์ตามสถานีวทิยุโทรทศัน์อกีดว้ย เช่น เทปวดีทิศัน์ (Video Tape) เครื่องบนัทกึเทปวดีทิศัน์ 
กลอ้งโทรทศัน์ และเครือ่งตดัต่อ 
 กดิานนัท ์มลทิอง (2543: 198) กล่าวว่า ราชบณัฑติยสถาน จะเรยีกว่า วดีทิศัน์โดยแบ่งเป็น
วสัดุ คอื แถบวดีทิศัน์ และอุปกรณ์เครื่องเล่นวดีทิศัน์ แถบวดีทิศัน์เป็นวสัดุทีส่ามารถใชบ้นัทกึภาพ
และเสยีงไวไ้ดพ้รอ้มกนัในแถบเทป ในรูปแบบของคลื่นแม่เหลก็ไฟฟ้า และสามารถลบแลว้บนัทกึ
ใหมไ่ด ้และแถบวดีทิศัน์ทาํดว้ยสารโพลเีอสเตอร ์
 วอดสฮ์อซก์ี ้(Warshofsky. 1979: 90) ยงัไดใ้หค้วามหมายพืน้ฐานของเครื่องเล่นบนัทกึภาพ
แบบตลบั (Video Casstte Recorder) ว่าเป็นองคป์ระกอบของเครื่องจกัร 2 สิง่ในเครื่องเดยีวกนัคอื 
เครื่องรบัวทิยุโทรทศัน์เฉพาะส่วนทีเ่ป็นเครื่องบนัทกึภาพ ดงันัน้ผลของเครื่องบนัทกึภาพกค็อืการ
ช่วยให้ผู้ใช้วิทยุโทรทศัน์ได้มวี ิทยุโทรทศัน์เครื่องที่ 2 โดยเครื่องที่หน่ึงคือ เครื่องรบัโทรทศัน์   
ทีส่ามารถรบัรายการ การแพร่ภาพจากสถานีไดโ้ดยตรงและเครื่องทีส่อง คอืเครื่องทีม่ปีระสทิธภิาพ 
ทีจ่ะบนัทกึภาพทีร่บัจากสถานีลงบนแผ่นแม่เหลก็ จากความสามารถทัง้สองประการน้ีเอง ทีท่าํใหม้ี
เครื่องบนัทกึภาพสามารถทีจ่ะชมรายการโทรทศัน์ของสถานีหน่ึงในขณะเดยีวกนักท็ีจ่ะสามารถทีจ่ะ
บนัทกึภาพอกีรายการของสถานีอื่นได ้
 จากความหมายทีผู่เ้ชีย่วชาญไดใ้หไ้วข้า้งตน้ สรปุไดว้า่ วดีทิศัน์ หมายถงึ แถบบนัทกึภาพ
และเสยีง ในรปูแบบของคลื่นแมเ่หลก็ไฟฟ้า สามารถบนัทกึใหมไ่ด ้และวดีทิศัน์เป็นสื่อทีม่คีวามสาํคญั
และมอีทิธพิลต่อการศกึษาอย่างยิง่ เพราะเป็นสื่อที่มคีวามสะดวกต่อการใชแ้ละการแกไ้ขปรบัปรุง  
ประหยดัค่าใชจ้่าย ทําใหผู้เ้รยีน เกดิการเรยีนรูท้ีส่มบูรณ์ รูส้กึสนุกสนาน เพลดิเพลนิต่อการไดช้ม 
ทัง้ภาพ และเสยีงพรอ้มกนั   
 เมื่อทราบความหมายของวดีทิศัน์กบัพอสมควรแลว้ คราวน้ีลองมาศกึษา และความหมายที่
แทจ้รงิของวดีทิศัน์เพือ่การศกึษากนับา้ง โดยมผีูใ้หค้วามหมายและความสาํคญัเป็นจาํนวนมาก   
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 ความหมายของวีดิทศัน์เพ่ือการศึกษา 
 วดีทีศัน์เพื่อการศกึษาเป็นสื่อการเรยีนการสอนรูปแบบหน่ึง ซึ่งมบีทบาทมากในปจัจุบนั 
ไดม้นีกัวชิาการไดใ้หค้วามหมายไวห้ลายทา่นดว้ยกนั คอื 
 ไพโรจน์ ตรีณธนากุล และคณะ (2528: 3) ไดแ้บ่งรายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษาเป็น 2 แบบ 
คอื 
  1. วดีทิศัน์เพื่อการเรยีนการสอนโดยตรง (Instructional Television - ITV) สามารถใช้
แทนครูในกรณีที่ครูไม่เพยีงพอ หรอืมผีูเ้รยีนจํานวนมาก หรอืเป็นการออกอากาศไปยงัที่ไกลๆ 
นอกจากนัน้ยงัสามารถใชส้อนควบคู่กบัครเูพื่อแสดงเรื่องราว ซึง่ดกีว่าการอธบิายหรอืการสาธติของ
คร ูรวมทัง้บางชว่งทีจ่าํเป็นตอ้งนําประสบการณ์ภายนอกเขา้มาเสรมิบทเรยีน 
  2. วดีทิศัน์เพื่อการศกึษาทัว่ไป (Educational Television - ETV) ใชเ้พื่อเสรมิความรูท้ ัว่ไป
กบับทเรยีนหรอืการเรยีนเพือ่ความรอบรู ้
 สําหรบัวดีทิศัน์เพื่อการเรยีนการสอน สามารถใชไ้ดห้ลายวธิ ีและมผีูใ้หค้ําจํากดัความไว้
หลายทา่นดว้ยกนั เชน่ มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2528: 243) ไดใ้หค้วามหมายไวว้า่ 
  1. ใชเ้ป็นสื่อการสอนทีส่มบูรณ์ เพราะมทีัง้ภาพและเสยีง ซึง่สามารถอํานวยประโยชน์ใน
การเรยีนรูไ้ดทุ้กสมยั 
  2. ใชเ้ป็นสว่นหน่ึงของชุดการสอนรว่มกบัสือ่อื่น ๆ 
  3.  ใชเ้ป็นสือ่การสอน ในวธิสีอนเป็นคณะ 
 วาสนา ชาวหา (2534: 3) ไดก้ล่าวถงึ คุณค่าของเทปโทรทศัน์และโทรทศัน์เพื่อการศกึษา
และการเรยีนการสอนไวว้า่ 
  1.  เป็นสื่อที่สามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างด ีเน่ืองจากให้ภาพและเสยีงมสีสีนั
เหมอืนธรรมชาต ิ
 2. ชว่ยแกป้ญัหาจาํนวนผูเ้รยีนมาก แต่ผูส้อนมจีาํกดั เพราะสามารถแพรภ่าพและเสยีงไป
ยงัหอ้งเรยีนต่างๆ หรอืในทีพ่กัอาศยัไดใ้นเวลาเดยีวกนั 
  3.  สามารถแสดงสิง่สาํคญัๆ เพื่อใหทุ้กคนเหน็ไดอ้ยา่งชดัเจน โดยใหเ้ทคนิคการถ่ายใกล ้
(Close up) ซึง่ในสภาพจรงิไมส่ามารถกระทาํได ้ถา้จาํนวนผูเ้รยีนมจีาํนวนมากและสิง่ทีต่อ้งการแสดง
มขีนาดเลก็ จงึควรใชโ้ทรทศัน์เป็นสือ่เพือ่การสาธติ 
  4. ช่วยปรบัปรุงการสอนของครใูหม้ปีระสทิธภิาพขึน้ โดยใชเ้ป็นเครื่องมอืในการใหข้อ้มลู
ยอ้นกลบั เพือ่ประเมนิผลการสอนของตนเอง 
  5.  ทาํใหม้คีวามรูท้นัสมยั ทนัต่อการเปลีย่นแปลงของสงัคม 
 กดิานนัท ์มลทิอง (2543: 198) ไดก้ล่าวถงึ การใชว้ดีทิศัน์เพื่อใหค้วามรูใ้นการศกึษาและ
ใช้ในการสอนโดยตรงเป็นการใหค้วามสะดวกทัง้ผูส้อนและผูเ้รยีน ทัง้น้ีสามารถส่งการสอนไปยงั
ผูเ้รยีนทีอ่ยู่ห่างไกลได ้ผูส้อนสามารถบนัทกึการสอนของตนไวใ้ชส้อนไดอ้กี หรอืจะขอยมืวดีทิศัน์
จากแหล่งอื่นมาใชส้อนในหอ้งเรยีน สามารถเลอืกดูภาพทีต่้องการโดยการบงัคบัแถบเทปใหเ้ลื่อน
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เดนิหน้า ถอยหลงั ดูภาพช้าหรอืหยุดดูเฉพาะภาพได้ แต่ภาพที่หยุดดูจะไม่คมชดัเท่าที่ควร ใน
เครื่องเล่นบางชนิดยงัปรบัภาพใหข้ยายเพื่อดูได้ใหญ่ชดัเจนยิง่ขึน้ การบนัทกึวดีทีศัน์เพื่อใช้เป็น
บทเรยีนสามารถทาํไดใ้นหอ้งสตูดโิอหรอืภาพในหอ้งปฏบิตักิาร 
 จุดเด่นของวดิทิศัน์ และขอ้ดทีี่ใชว้ดีทิศัน์ในการเรยีนการสอนจนสามารถตดัต่อส่วนที่ไม่
ตอ้งการหรอืเพิม่เตมิสว่นใหมล่งไปไดแ้ละสรปุเป็นขอ้ๆ ไดด้งัน้ี 
  1. สามารถใชส้ภาพการณ์ทีผู่เ้รยีนมจีาํนวนมาก และผูส้อนมขีอ้จาํกดั เพราะสามารถแพร่
ภาพและเสยีงไปตามหอ้งเรยีนต่างๆ และผูเ้รยีนทีอ่ยูต่ามบา้นได ้
  2. เป็นสือ่การสอนทีส่ามารถนําสือ่หลายอยา่งมาใชร้ว่มกนัไดส้ะดวก ในรปูแบบสือ่ประสม 
  3. เป็นสื่อทีช่่วยเพิม่ประสทิธภิาพของการเรยีนการสอนไดโ้ดยเชญิผูเ้ชีย่วชาญ หรอืผูท้ีม่ ี
ความสามารถพเิศษในแต่ละแขนงวชิา มาสอนโดยใชว้ดีทิศัน์ได ้
  4. สามารถสาธติไดอ้ยา่งชดัเจนเพือ่ใหผู้เ้รยีนเหน็สิง่ทีต่อ้งการเน้น โดยใชเ้ทคนิคการถ่าย
ใกล ้(Close up) เพือ่ขยายภาพหรอืวสัดุใหผู้เ้รยีนเหน็ทัว่ถงึกนัอยา่งชดัเจน  
  5. ชว่ยปรบัปรงุเทคนิคการสอนของครปูระจาํและครฝึูกสอน 
  6. เป็นสือ่ทีส่ามารถนํารปูธรรม มาประกอบการสอนไดส้ะดวกรวดเรว็ ชว่ยใหผู้เ้รยีนไดร้บั
ความรูท้ีท่นัสมยั 
 จากความสาํคญัของวดีทิศัน์ในการเรยีนการสอนนัน้ กล่าวไดว้่า วดีทิศัน์เป็นสื่อทีส่ามารถ
นําเสนอได้ทัง้ภาพ เสยีง แสง ส ีไปพรอ้มๆ กนั กระตุ้นและดงึดูดความสนใจต่อผูเ้รยีน ที่สาํคญั
สามารถรวมเอาสื่อหลากหลายชนิดไวใ้นวดีทิศัน์เพยีงชิ้นเดยีว ทําใหด้งึดูดความสนใจของผูเ้รยีน
และยงัใชส้อนผูเ้รยีนไดท้ัง้รายบุคคล กลุ่มผูท้ีเ่รยีนขนาดเลก็และกลุ่มผูเ้รยีนขนาดใหญ่ อกีทัง้สามารถ
เปิดชมไดทุ้กเวลาตามต้องการและสามารถบงัคบัการเลื่อนลําดบัภาพเดนิหน้า ถอยหลงั หรอืหยุด  
ดภูาพกไ็ด ้
  
 ประเภทของวีดิทศัน์เพ่ือการศึกษา 
 รายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษานัน้ (นภาภรณ์ อจัฉรยิะกุล; และพไิลพรรณ ปุกหุต. 2529) 
ไดแ้บ่งไว ้2 ประเภท คอื 
 1. รายการความรูท้ ัว่ไป (General Education Program) หมายถงึ รายการทีมุ่ง่ใหค้วามรู้
ในเรื่องต่างๆ โดยมวีตัถุประสงค ์เพื่อใหผู้ช้ม ผูฟ้งัไดร้บัความรูท้ีเ่ป็นประโยชน์ในทางตรงหรอืทางออ้ม 
ไดเ้กดิแงค่ดิ คตสิอนใจ อนัเป็นประโยชน์ในการดาํเนินชวีติประจาํวนั รายการประเภทน้ี มไิดมุ้ง่หมาย
เพือ่การสอนในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหน่ึงโดยเฉพาะ แต่สามารถทาํหน้าทีเ่สรมิหรอืประกอบการสอน
ได ้เชน่ รายการสาระบนัเทงิ รายการสง่เสรมิการศกึษา ฯลฯ 
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 2. รายการเพื่อการสอน (Instructional program) เป็นรายการทีผ่ลติขึน้เพื่อวตัถุประสงค์
ในการสอน ลกัษณะของรายการมกัจะมแีนวโน้มทีค่ลา้ยบทเรยีน โดยมวีธินํีาเสนอทีน่่าสนใจ การจดั
เสนอเน้ือหาอาจแบ่งเป็นตอนหรอืไมเ่ป็นตอนกไ็ด ้แต่เน้ือหาจะตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัสตูรการศกึษา
ของระดบัหน่ึงระดบัใด หรอืสถาบนัหน่ึงสถาบนัใด 
 เน้ือหาที่นํามาเสนอมจุีดประสงค์ ใหเ้กดิการเรยีนรูแ้ละมกีารวดัผลการเรยีนจากการชม
รายการ ประกอบดว้ย การจดัประเภทรายการ อาจเทยีบไดก้บัการจดัประเภทรายการเพื่อการศกึษา
ในระบบโรงเรยีน (Formal education) รายการเพื่อการสอนยงัสามารถแบ่งประเภทออกเป็นตาม
ลกัษณะหน้าทีข่องรายการ ดงัน้ี 
  2.1 รายการทีท่าํหน้าทีส่อนทัง้หมด (Total Teaching หรอื Direct Classroom Teaching) 
คอื รายการทีท่าํหน้าทีใ่นการสอนสมบรูณ์ในตวัเอง ดงันัน้รายการจงึทาํหน้าทีเ่สมอืนครหูรอือุปกรณ์
การสอนในตวั 
  2.2 รายการทีท่าํหน้าทีส่อนเน้ือหาหลกั (Principle or main Resources) คอืรายการที่
ทําหน้าที่สําคญัของหวัข้อการสอน โดยในชัน้เรียนจะมีครูผู ้ทําหน้าที่แนะนํารายการชี้ให้เห็น
ความสมัพนัธ์ของรายการกบัหวัขอ้ทีเ่รยีนใหท้ําแบบฝึกหดัและอธบิายขยายความเพิม่ความเขา้ใจ
ของนกัเรยีนดว้ย 
  2.3 รายการทาํหน้าทีเ่สรมิการสอน (Supplementary or Enrichment) คอืรายการทีท่าํ
หน้าทีเ่สรมิเน้ือหาใหส้มบูรณ์ขึน้ เพิม่เตมิเน้ือหาใหช้ดัเจนสมบูรณ์ เช่น ใชแ้สดงตวัอย่างเชงิละคร 
(Dramatization) หรอืสาธติวธิทีดลองทางวทิยาศาสตร ์ฯลฯ 
 
 สรปุไดว้า่รายการวดีทิศัน์เพือ่การศกึษา แบ่งเป็น 3 หน้าที ่คอื  
   1.  รายการทาํหน้าทีส่อนทัง้หมด 
   2.  รายการทาํหน้าทีส่อนเน้ือหาหลกั 
   3.  รายการทาํหน้าทีเ่สรมิการสอน 
  ซึง่ถ้าจะนําไปใชป้ระโยชน์ไดน้ัน้ กต็้องดูทีจุ่ดประสงคข์องครูผูส้อน เพราะรายการวดีทิศัน์
เป็นการศกึษาทีใ่ชส้ื่อความหมายทางเดยีว (One Way Communication) ผูเ้รยีนไมส่ามารถซกัถาม
ปญัหาหรอืเสนอขอ้คดิเหน็ได ้ดงันัน้ รายการวดีทิศัน์จงึไม่สามารถใชส้อนแทนครไูดท้นัทเีป็นเพยีง
สื่อกลางทีใ่ชนํ้าเน้ือหาและเรื่องราวจากครูไปสู่นักเรยีน (ลดัดา สุขปรดีา. 2522: 105-106) ดงันัน้  
การนํารายการวดีทิศัน์มาใชใ้นการเรยีนการสอนควรใชป้ระกอบการสอนของครเูท่านัน้ ไมค่วรนํามาใช้
แทนการสอนของครทูัง้หมด (วาสนา ชาวหา. 2533: 203)  
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    รปูแบบวีดิทศัน์เพ่ือการศึกษา 
  วธิกีารดําเนินการเสนอรายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษามหีลายรูปแบบ ทัง้น้ีในการเลอืก
รปูแบบแลว้แต่จุดมุ่งหมายของรายการ ส่วนการเลอืกรปูแบบของรายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษานัน้ 
จะชว่ยเสรมิสรา้งรายการใหน่้าสนใจมากยิง่ขึน้ ซึง่นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หค้วามหมายของรปูแบบ
ของรายการวดีทิศัน์เพือ่การศกึษาไวห้ลายรปูแบบ ดงัน้ี 
 วสนัต ์อตศิพัท ์(2533: 146) ไดเ้สนอรปูแบบรายการวดีทิศัน์เพือ่การศกึษา ไวด้งัน้ี 
 1. รายการตรง (Direct) เป็นรปูแบบดัง้เดมิ ทีใ่ชใ้นการถ่ายทอดความรู ้และนิยมใชก้นัอยู่
มากในปจัจุบนั เพราะการเรยีนรูไ้ดด้ใีนเวลาไมม่ากนกั โดยเฉพาะเมื่อครโูทรทศัน์มคีวามสามารถสงู
ในการสอน การอธบิาย ยิง่ทาํใหร้ายการแบบน้ีมปีระสทิธภิาพสงู 
 2. รายการบรรยาย (Monoloque) เป็นรายการทีม่ผีูป้รากฏตวัพดูคุยกบัผูช้มเพยีงคนเดยีว
คลา้ยๆ กบัการสอนตรง เพยีงประเภทแรก เน้นในเรือ่งการสอนเป็นหลกั แต่ประเภทน้ีจะเน้นในการ
ใหค้วามรู ้ความคดิทัว่ไป แก่ผูช้มมากกวา่ 
 3. รายการสอนแบบจุลภาค เป็นการสอนในสถานการณ์แบบยอ่ส่วนในหอ้งเรยีนแบบงา่ยๆ 
ทีส่ามารถควบคุมได ้ทุกกระบวนการโดยใชน้กัเรยีนเพยีง 5–6 คน และใชเ้วลา 5–15 นาท ีเป็นการ
ฝึกทกัษะต่างๆ เพีอ่นําไปใชใ้นสถานการณ์จรงิ การบนัทกึดว้ยวดีทิศัน์สามารถทําไดส้ะดวก และให้
ผูเ้รยีนเหน็ไดท้ัง้ภาพและเสยีง โดยภาพตวัเองสอนจากวดีทิศัน์ 
 4. รายการสถานการณ์จาํลอง เป็นรายการบนัทกึสถานการณ์ต่างๆ ทีไ่ดส้รา้งขึน้เพื่อการ
เรยีนการสอน  เพื่อพฒันาบุคลกิภาพของผูเ้รยีนใหเ้หมาะสมกบังานในสาขานัน้ๆ รวมทัง้การสรา้ง
สถานการณ์จาํลองประเภทต่างๆ ไวเ้พือ่กรณตีวัอยา่งในการศกึษา 
 5.  รายการสาธิต การสาธิต คือ การอธิบายถึงข้อเท็จจรงิ โดยมกีารแสดงประกอบใน
บางสว่นหรอืทัง้หมด โดยมุง่ใหท้า่นผูช้มทราบวธิกีารดาํเนินงานตามลําดบัขัน้ตอน โดยสามารถทีจ่ะ
เหน็ภาพและไดย้นิเสยีงและสามารถทีจ่ะทาํภาพขนาดต่างๆ เพือ่ความชดัเจนในการชม 
 6. รายการสารคด ีเป็นรายการเพื่อการเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจ ใหผู้้ชมเขา้ใจสารคดนีัน้ 
ควรจะใหค้วามรู ้ความเพลดิเพลนิเรา้อารมณ์ และโน้มน้าวจติใจ ลกัษณะสารคดสีามารถเสนอได้
หลายรปูแบบ อาจเป็นภาพถ่าย หรอื ภาพยนตรก์ไ็ด ้ทีจ่ะนําเสนอในรปูแบบวดีทิศัน์ 
 7. รายการดนตรแีละร่ายรํา เป็นการเสนอภาพทีป่รากฎในแงผ่ลของภาพ ซึ่งเป็นการจดั
องค์ประกอบของภาพ การใชเ้งาในการตกแต่งภาพ ตลอดจนการเคลื่อนไหวต่างๆ และในแง่ของ
การใหข้า่วสาร ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการใชน้ิ้วกบัเครื่องดนตร ีการเคลื่อนไหวของมอืหรอืของเทา้ ใน
การร่ายราํ โดยทีก่ารจบัภาพและการตดัต่อภาพจะตอ้งเขา้กบัอารมณ์และจงัหวะของภาพทีป่รากฎ 
ซึ่งลกัษณะรายการประเภทน้ี จะเหมาะสมกบัการส่งเสรมิกจิกรรมพเิศษของนักเรยีนและการสอน
ภาษา นอกจากนัน้ยงัมบุีคคลไดก้ล่าวเพิม่เตมิในสว่นของรายการดงัน้ี 
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 วภิา อุตมฉนัท ์(2538: 16) จาํแนกไว ้ 3 ประเภท 
 1. รายการพดูคนเดยีว (Straight talk Program) โดยทัว่ไปมกัเป็นรายการทีผ่ลติในสตูดโิอ 
ผูพ้ดู จะพดูคนเดยีวต่อหน้ากลอ้ง ซึง่เสมอืนเป็นตวัแทนกลุ่มผูช้มศลิปะการพดู และบุคลกิภาพผูพ้ดู
จงึเป็นสิง่ทีม่คี่ายิง่สําหรบัรายการประเภทน้ี การพดูจะตอ้งเป็นไปอย่างธรรมชาตวิธิทีีจ่ะช่วยพดูให้
น่าสนใจและเขา้ใจง่าย ผูพู้ดควรใชผ้่านภาพ วตัถุ แผนผงั กระดานดาํหรอือุปกรณ์อื่นๆ เขา้ช่วย 
บางครัง้อาจแทรกภาพ (Insert) หรอืตดัเขา้สู่ภาพทีถ่่ายทาํมาก่อนหรอืถ่ายทอดตรงมาจากทีอ่ื่น 
ช่วยเพิม่ความหลากหลายใหใ้นรายการ ลกัษณะเด่นของรปูแบบรายการชนิดน้ีคอืเพื่อใหข้อ้มลูเรื่อง
ใดเรือ่งหน่ึงในลกัษณะทีก่ระชบัและน่าเชื่อถอื 
 2. รายการสมัภาษณ์และสนทนา (Interview and Forum Program) การสมัภาษณ์คอื 
การพดูคุยระหวา่งคนสอนคน สว่นการสนทนา หมายถงึ การแลกเปลีย่นความคดิเหน็ในกลุ่มคนรว่ม
รายการมากกว่าสองคนขึน้ไป แต่ทัง้สองแบบลว้นมคีนหน่ึงทีท่ําหน้าทีพ่ธิกีรคอยกํากบัรายการใน
กรณสีมัภาษณ์ พธิกีารจะทาํหน้าทีส่มัภาษณ์ไปดว้ยในเวลาเดยีวกนั ในขณะทีท่าํหน้าทีพ่ธิกีรจะตอ้ง
พยายามดงึประเดน็ทีค่ดิวา่เป็นความสนใจของท่านผูช้มใหม้ากทีสุ่ด เขา้สูค่าํถามหรอืวงการสนทนา
ใหไ้ด ้สภาพตรงกนัขา้มทีต่อ้งพยายามหลกีเลีย่งกค็อื พธิกีรไม่มจุีดรวมความสนใจมุ่งแต่จะใหผู้เ้รยีน
ได้รบัความรูห้มดทุกเรื่อง ลกัษณะน้ีกลบัจะทาํใหป้ระเดน็ปญัหาไม่ชดัเจน ผูช้มเกดิความสบัสน 
ความสาํเรจ็ของรายการจงึอยู่ที่พธิกีร ซึ่งจะต้องสามารถนําการสนทนาอย่างราบรื่นไม่กวนและ    
ไมข่าดความต่อเน่ือง 
 3. รายการสารคด ี(Documentaries) สารคดทีาํหน้าที ่เสนอเหตุการณ์และเรื่องราวทีเ่กดิขึน้
ตามความเป็นจรงิ สารคดไีม่เพยีงบรรยายเรื่องต่างๆ ตามทีเ่กดิขึน้จรงิและบนัทกึเอาไวเ้ท่านัน้   
แต่ยงัสามารถนําเรื่องราวในอดตีมานําเสนอใหม่ตามแต่โอกาส ยกตวัอย่างเช่น สามารถใชฟิ้ล์ม
ภาพยนตรป์ระวตัศิาสตรร์ปูภาพหรอืโบราญวตัถุต่างๆ มาผลติรายการสารคดปีระวตัศิาสตรข์ึน้มาใหม ่
ปจัจุบนักลอ้งวดีโิอทีม่ขีนาดเลก็กะทดัรดั ชว่ยใหก้ารผลติรายการสารคดงีา่ยและแพรห่ลายมากขึน้ 
 รูปแบบรายการของวดีทิศัน์มหีลากหลายรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลต่อการเรยีนรูข้องนักเรยีน 
ซึ่งแลว้แต่ว่าครูจะเลอืกในรูปแบบใด เพื่อบรรลุตามวตัถุประสงคไ์ดด้ทีีสุ่ด ดงัที ่สุกญัญา คงเทพ 
(2540: 82) ศกึษารปูแบบการนําเสนอรายการสารคด ีทางรายการโทรทศัน์เตม็รปูแบบกบัรปูแบบกึง่
สารคดกีึง่พดูคนเดยีว พบว่ารูปแบบการนําเสนอรายการสารคดทีางโทรทศัน์ทีม่ภีาพสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาของสารคดดีาํเนินตลอดทัง้เรื่องอย่างต่อเน่ือง ทาํใหผู้ช้มรายการโทรทศัน์ดงักล่าว เกดิความ
ต่อเน่ืองในการรบัชมรายการโดยตลอด มากกว่ารปูแบบการนําเสนอรายการสารคดทีางโทรทศัน์
แบบกึง่พดูคนเดยีว ซึง่เป็นวธิกีารนําเสนอ โดยมภีาพทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาของสารคดสีลบักบัภาพ
เสรมิของพธิกีรเป็นช่วงๆ ตลอดทัง้เรื่อง ซึง่ทําใหผู้ช้มขาดความต่อเน่ืองในการรบัรูใ้นสิง่นัน้ๆ จาก
การศกึษารูปแบบของสารคดแีบบต่างๆ ซึ่งมทีัง้ขอ้ดแีละขอ้เสยี ผูว้จิยัจงึไดผ้ลติรายการวดีทิศัน์ 
โดยใชร้ปูแบบรายการสารคดแีบบผสมผสาน คอื มทีัง้พธิกีรเป็นผูนํ้าเรื่อง และมทีัง้การสมัภาษณ์  
ซึง่จะทาํใหผู้ช้มไมเ่กดิความเบื่อหน่าย และชว่ยเรา้ความสนใจใหก้บัทา่นผูช้มมากยิง่ขึน้ดว้ย 
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  ขัน้ตอนการผลิตวีดิทศัน์เพ่ือการศึกษา 
  ในการผลติรายการวดีทิศัน์หากมหีลกัฐานของการวางแผนและไดป้ฏบิตั ิเพือ่เป็นการเริม่ตน้
ในการผลติวดีทิศัน์ตามขัน้ตอนต่างๆ ของการผลติกจ็ะทาํใหก้ารดาํเนินงานเป็นระเบยีบรวดเรว็และ
สามารถจดัสรรงบประมาณได ้และหากเกดิขอ้บกพร่องต่างๆ กส็ามารถแกไ้ขไดต้รงจุดและไดม้ี
นกัวชิาการและนกัการศกึษาหลายทา่น ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนการผลติรายการวดีทิศัน์ ไวด้งัน้ี 
 วภิา อุตมฉนัท ์(2538: 12-13) ไดก้ล่าวว่า หลกัการวางแผนเพื่อจุดเริม่ตน้ของการผลติอยู่
ทีต่วัผูผ้ลติ ซึง่จะตอ้งตอบคาํถาม 4 ขอ้ คอื 
 
  
 WHY: วตัถปุระสงคอ์ะไร 
 ในการผลติรายการ ก่อนอื่นไดท้ัง้หมด ผูผ้ลติต้องแน่ชดัแก่ตนเองว่ามวีตัถุประสงค์หรอื
ความจาํเป็นอะไรทีท่าํการผลติ 
  -   เพือ่การสอน (รายการเพือ่การศกึษา) 
  -   เพือ่แจง้ขา่วสาร (รายการขา่ว) 
  -  เพือ่บนัทกึเหตุการณ์ (รายการสารคด)ี 
  -   เพือ่ใหค้วามเพลดิเพลนิ (รายการบนัเทงิ) 
 WHO: เพ่ือใคร 
  ขอ้สาํคญัต่อมา คอื ทาํใหต้วัเองแน่ชดัวา่ เป้าหมายผูช้มคอืใคร 
  -   เดก็ นกัเรยีน 
  -  คร ูอาจารย ์ปญัญาชน 
  -   ผูใ้หญ่ 
  -   ผูช้มโดยทัว่ไป 
 WHAT: ผลิตเร่ืองอะไร 
 เมื่อกําหนดกลุ่มเป้าหมายผู้รบัสารแล้ว ก็ต้องกําหนดเน้ือหาสาระโดยสอดคล้องกับ
วตัถุประสงคด์ว้ย 
  -   จะสอนเรือ่งอะไร 
  -   จะแจง้ขา่วอะไร 
  -   จะบนัทกึเหตุการณ์อะไร 
  -   จะใหค้วามบนัเทงิอะไร 
 HOW: ใช้รปูแบบอย่างไรในการนําเสนอ 
  -   รปูแบบการอา่นรายงาน (announcing) 
  -   รปูแบบการสนทนา (dialogue) 
  -   รปูแบบสารคด ี(documentary) 
  -   รปูแบบละคร (drama) 

WHY WHO WHAT HOW 
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 ในการผลติรายการวดีทิศัน์เพือ่การศกึษานัน้ หนุไพ หลา้กนัหา (2534: 56) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ
ไวว้า่ “การผลติรายการวดีทิศัน์ทีด่จีะตอ้งมคีรผููส้อนหรอืนกัการศกึษารว่มวางแผนและกําหนดขัน้ตอน
ของการผลติอยู่ดว้ย เพื่อใหไ้ดบ้ทวดีทิศัน์ทีส่อดคลอ้งกบัเน้ือหาหลกัสตูร ตรงกบัความตอ้งการของ
ผูส้อนอยา่งถูกตอ้งและสมบรูณ์อกีดว้ย” 
 ส่วน วสนัต์ อตศิพัท ์(2533: 138) กล่าวว่า รายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษาต้องพจิารณา
ประสทิธภิาพของการเรยีนรูแ้ก่กลุ่มผูช้มอย่างสูง งานเทคนิคต่างๆ จงึต้องเสรมิต่อการส่งเสรมิ
สมรรถภาพการเรยีนรูท้ ัง้สิน้ 
 ประทนิ คลา้ยนาค (2541: 79-83) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนการผลติรายการวดีทิศัน์ไว ้5 ขัน้ตอน 
คอื  
 1.  ขัน้การวางแผน 
 2.  ขัน้เตรยีมการ 
 3.  ขัน้ดาํเนินการผลติ 
 4.  ขัน้ตดัต่อ 
 5.  ขัน้ประเมนิผลรายการ 
 แต่ก็ไม่แน่นอนเสมอไปว่า รายการทุกรายการ จะต้องผ่านขัน้ตอน ทุกขัน้ตอนดงักล่าว 
เชน่ การอา่นขา่วประจาํวนั มกัเป็นรายการสดแต่ไมม่กีารตดัต่อภาพ ยกเวน้ ภาพเหตุการณ์ถ่ายทาํ
ไวล้่วงหน้าแลว้ แต่ถา้เป็นประเภทละครหรอืสารคดมีกัจะตอ้งใชท้ัง้ 5 ขัน้ตอนน้ี 
 1. ขัน้ตอนการวางแผน (Planning) เป็นขัน้ตอนทีผู่ผ้ลติหาแนวคดิวา่ เป็นรายการทีเ่กีย่วกบั
อะไร เป็นรายการทีใ่หป้ระโยชน์อะไรกบัผูด้บูา้ง ตอ้งใชง้บประมาณเท่าไร ลกัษณะรายการเป็นอยา่งไร 
ใชเ้วลาสรา้งนานเท่าไร ความยาวของรายการกีน่าท ีหรอืกีต่อนจบและแยกเป็นรายละเอยีดย่อยๆ 
ไดด้งัน้ี 
  1.1 วเิคราะหเ์น้ือของรายการ เป็นกระบวนการหาขอ้มลูเกีย่วกบัเรื่องทีต่อ้งทาํรายการ
โทรทศัน์ว่าขอ้เทจ็จรงิอย่างไร ซึ่งขอ้มูลนัน้ อาจเป็นงานวจิยัหรอืรายงานของหน่วยงาน เอกสาร
ตําราหรอืการไปดจูากสถานทีจ่รงิเพือ่ใหน่้าเชื่อถอื 
  1.2 วเิคราะหผ์ูช้มหรอืกลุ่มเป้าหมายว่าเป็นใคร อายุเท่าไร อยูใ่นระดบัใดวยัใด การศกึษา
อยูใ่นระดบัใด ประกอบอาชพีอะไร เพือ่ใหร้ายการทีอ่อกมาบรรลุวตัถุประสงค ์
  1.3 กําหนดจุดประสงค์ เป็นการคาดหมายว่าท่านผู้ชมได้ดูรายการโทรทศัน์แล้วได้
ความรูอ้ะไร ทาํอะไรไดบ้า้ง เกดิคา่นิยมอยา่งไร 
  1.4 การเขยีนบท เป็นการมอบหมายใหผู้เ้ขยีนบทนําเรื่องราวมาลําดบัภาพกบัเสยีงให้
มีความต่อเน่ืองสมัพนัธ์กนัและเป็นไปตามวตัถุประสงค์ ผู้เขยีนบทจึงต้องมีความสามารถที่จะ
เปลีย่นแปลงเน้ือหาเรือ่งราวออกมาเป็นภาพและเสยีงไดอ้ยา่งชดัเจน 
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  1.5 เตรยีมงบประมาณ ผูผ้ลติรายการจะต้องจดัตัง้งบประมาณ เพื่อการผลติรายการ 
ค่าเขยีนบท ค่าผูแ้สดง ค่าวทิยากร ค่าสถานที ่อุปกรณ์ถ่ายทํารายการโทรทศัน์ ค่างานกราฟิก ค่า
สรา้งฉาก ค่าอุปกรณ์ประกอบฉาก ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าทีพ่กั ค่าตดัต่อภาพและเสยีงในขัน้วางแผนกล่าว
โดยสรปุ ไดด้งัน้ี 
   -   ประชุมผูบ้รหิารเพือ่หาแนวคดิในการจดัรายการ 
    -   กาํหนดวตัถุประสงคข์องรายการและกลุ่มเป้าหมาย  
    -   เขยีนบทโทรทศัน์และเลอืกรปูแบบรายการ 
   -   ประชุมรว่มกนัระหวา่งผูผ้ลติรายการ ผูก้าํกบัรายการ ชา่งเทคนิค ชา่งแสง – เสยีง  
ชา่งออกแบบฉากและเครือ่งแต่งกาย เพือ่ใหก้ารปฏบิตังิานเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 
 2. ขัน้เตรยีมการ (Preparation) เมื่อวางแผนเรยีบรอ้ยแล้วก่อนลงมอืจรงิ ต้องจดัเตรยีม
สิง่ต่างๆ เพือ่ใหเ้กดิความพรอ้ม ไดแ้ก่ 
  2.1   เตรยีมบุคลากร 
  2.2   เตรยีมวสัดุอุปกรณ์ 
  2.3   เตรยีมสถานทีถ่่ายทาํ 
  2.4   เตรยีมผูแ้สดงรวมถงึเครือ่งแต่งกาย แต่งผม แต่งหน้า 
  2.5   เตรยีมงานกราฟิกทีนํ่ามาใชป้ระกอบรายการ 
  2.6   เตรยีมฉากและอุปกรณ์ประกอบฉาก 
 3.  ขัน้ดาํเนินการผลติ (Production) แบ่งออกเป็น 2 ขัน้ตอน ไดแ้ก่ การซอ้มและการถ่าย
ทาํรายการจรงิ 
  3.1 การซอ้ม (Rehearsal) เป็นการเตรยีมตวัใหทุ้กคนพรอ้มก่อนแสดงจรงิการซอ้มมี
หลายลกัษณะ คอื ซ้อมแหง้ เป็นการซ้อมการพูดการแสดง โดยไม่ต้องแต่งหน้าหรอืแต่งตวัจรงิ  
ซอ้มผ่านกลอ้ง เป็นการซอ้มทีผู่แ้สดงจะถูกกลอ้งจบัการแสดงทุกขัน้ตอน แต่ยงัไม่มกีารบนัทกึเทป 
สดุทา้ยคอืการซอ้มเหมอืนจรงิ ผูแ้สดงจะตอ้งแต่งหน้าแต่งตวั เขา้ฉากจรงิระยะเวลาจรงิ และถ่ายทาํจรงิ 
ปจัจุบนัการซอ้มจรงิไมจ่าํเป็นมากนกั เพราะทาํการตดัต่อและถ่ายใหมภ่ายหลงัได ้
  3.2 ขัน้ตอนการผลติรายการ ม ี2 ลกัษณะ ทาํเป็นรายการสดกบับนัทกึ ลงเทปเพือ่การ
ตดัต่อภายหลงั 
   3.2.1 รายการสด เป็นการแพรภ่าพออกอากาศไปสูผู่ช้มทางบา้นทนัท ี
   3.2.2 การบนัทกึรายการลงเทป แทนการแพร่ภาพออกอากาศทนัท ีก็เป็นการ
บนัทกึเทปวดีทิศัน์เป็นตอนเป็นฉาก เกบ็ไวเ้พื่อนําไปตดัต่อใหส้มบูรณ์ภายหลงั ขอ้ดขีองการบนัทกึเทป
หากมขีอ้ผดิพลาดระหวา่งการถ่ายทาํ กส็ามารถแกไ้ขหรอืถ่ายทาํใหมซ่ํ้ากีค่ร ัง้กไ็ด ้ 
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 4. ขัน้ตดัต่อ (Post Production)  
 รายการทีถู่กถ่ายทาํไวแ้ลว้ในมว้นเทปวดีทิศัน์ จะถูกนํามาตดัต่อใหเ้ป็นรายการทีส่มบูรณ์ 
โดยใชเ้ครือ่งตดัต่อโดยเฉพาะหรอืใชค้อมพวิเตอรช์่วยตดัต่อ ซึง่ทาํใหไ้ดเ้ทคนิคพเิศษซบัซอ้นยิง่ขึน้ 
ประโยชน์ของการตดัต่อ คอื สามารถสอดแทรกงานกราฟิกเขา้ไปในรายการและยงัใชเ้สยีงดนตรี
และเสยีงประกอบเขา้ไปในแถบเสยีงของเทปวดีทิศัน์ไดอ้กีดว้ย 
 5.  ขัน้ประเมนิผลรายการ 
 การประเมนิผลรายการจะทาํหลงัจากทีแ่พรภ่าพออกอากาศ โดยประเมนิจากผูด้หูรอืดจูาก
การจําหน่ายสนิคา้ของสปอนเซอรว์่ายอดจําหน่ายสนิคา้สงูขึน้หรอืไม่ หรอืจะใชว้ธิกีารวจิยัดว้ยการ
สุม่ตวัอยา่งหาขอ้มลู เพือ่ใหท้ราบวา่รายการทีผ่ลนินัน้ประสบความสาํเรจ็เพยีงใด 
 จะขอยกตวัอย่าง การเตรยีมงานในแต่ละขัน้ตอน ดงัน้ีโดยการสร้างสื่อการสอนทําเป็น
ลกัษณะสื่อวดีทิศัน์เพื่อการศกึษากลุ่มสาระการเรยีนรูก้ารงานอาชพีและเทคโนโลย ีเรื่อง การเลี้ยง
ไก่ไข ่ของนักเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 โดยใชข้ ัน้ตอนการผลติรายการของ ไพโรจน์ ตรีณธนากุล 
และ นิพนธ ์ศุภศร ี(2528: 76-78) มาเป็นแนวทางในการผลติ ดงัน้ี 
 1.  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละกลุ่มเป้าหมายทีช่ดัเจน (Objectives) 
 2.  รวบรวมขอ้มลูและเอกสาร (Collection of Materials and Research) เป็นสิง่สาํคญัใน
การจดัทาํรายการ การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและขัน้น้ีเป็นขัน้ที่สาํคญัมากก่อนการ
จดัสรา้งสือ่การสอนในลกัษณะรายการวดีทิศัน์ 
 3.  คดัเลอืกขอ้มลูและเอกสาร (Selection of Materials and Research) เป็นการเลอืกเฉพาะ
ขอ้มลูทีใ่ชใ้นการจดัสรา้งสือ่การสอนเทา่นัน้ 
 4.  เขยีนบททรายการวดีทิศัน์ (Scenario Writhing) เป็นการเรยีบเรยีงเน้ือหาเป็นรายการ
วดีทิศัน์ 
 5.  การเตรยีมบนัทกึเทปวดีทิศัน์ (Preparation for Video Recording) เป็นการจดัทาํตาราง
ในการบนัทกึเทป จดัเจา้หน้าทีแ่ต่ละหน่วยงานเพือ่ใหทุ้กฝา่ยเขา้ใจงานทีจ่ะปฏบิตัจิะไดไ้มผ่ดิพลาด 
 6.  งานศลิป์ (Artwork) เป็นการเตรยีมหวัเรื่องงานกราฟิก ฉาก อุปกรณ์ ทีใ่ชส้าํหรบัการ
ถ่ายทาํ 
 7.  เครื่องมอืและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการสาธติ (Equipment and Material for Demonstration) 
ก่อนการบนัทกึเทป อุปกรณ์ต่างๆ ทีใ่ชง้านตอ้งพรอ้มทีจ่ะใชง้านไดเ้ป็นอยา่งด ี
 8.  การบนัทกึภาพ (Video Recording) ก่อนการบนัทกึ ตอ้งตรวจดเูครื่องมอือุปกรณ์ต่างๆ 
ใหอ้ยูใ่นสภาพทีพ่รอ้มใชง้านและดาํเนินการบนัทกึภาพตามเน้ือหา 
 9.  การตดัต่อ (Editing) หลงัการบนัทกึเทปแลว้นําภาพมาเรยีบเรยีงตดัต่อเพื่อใหด้ําเนิน
เน้ือหาตามทีก่าํหนด 
 10.  การบนัทกึเสยีง (Sound Recording) คาํบรรยาย ดนตรปีระกอบ เสยีงประกอบจะถูก
บนัทกึในเทปวดีทิศัน์ตามบทรายการวดีทิศัน์ 
 11.  ฉายทดลอง (Preview) เพือ่ตรวจสอบและปรบัปรงุแกไ้ข 
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 12.  การนําไปใช ้(Utilization of Program) นําไปใชก้บักลุ่มเป้าหมาย 
 13.  การประเมนิผล (Evalution) เมื่อไปใชก้บักลุ่มเป้าหมายแลว้จะตอ้งประเมนิผลรายการ
วดีทิศัน์เพื่อนําผลการประเมนิทีไ่ด ้ไปใชใ้นการปรบัปรุงรายการ และเป็นแนวทางในการผลติรายการ
เรือ่งอื่นๆ ต่อไป 
 

 ความหมายและคณุค่าของบทเรียนวีดิทศัน์ 
 คาํว่า วดีทิศัน์เป็นศพัทบ์ญัญตัขิองราชบณัฑติยสถาน (2538: 374) หมายถงึ แถบเคลอืบ
สารแม่เหล็ก ที่ใช้บันทึกสญัญาณภาพและสญัญาณเสียง และนอกจากน้ียงัมีความหมายอื่นที่
ใกลเ้คยีงกนัอกีหลายความหมาย ดงัน้ี 
 บุญเทีย่ง จุย้เจรญิ (2535: 180) กล่าวว่า วดีทิศัน์หรอืแถบวดีทิศัน์ หมายถงึ วสัดุทีบ่นัทกึ
หรอืเกบ็สญัญาณภาพหรอืขอ้มลูอื่นใดทีต่อ้งการไวใ้นรปูเสน้แรงแม่เหลก็มลีกัษณะคลา้ยกบัแถบ
บนัทกึเสยีง เน้ือแถบวดีทิศัน์ทาํดว้ยสาร Polyester บางแต่เหนียวแขง็แรงไมย่ดื ดา้นล่างฉาบดว้ย
สาร Antristatic Carbon เพือ่ป้องกนัไฟฟ้าสถติทีจ่ะเกดิขึน้บนเน้ือแถบวดีทิศัน์ เช่น เฟอรสัออกไซด ์
โครเมีย่มออกไซด ์เหลก็ – ออกไซด ์(Metal Oxide) เป็นตน้ เพื่อทาํหน้าทีเ่ป็นสญัญาณแมเ่หลก็ไฟฟ้า
ทีไ่ดร้บัมาจากหวัแมเ่หลก็ดา้นบนจะถูกบรรจุไวใ้นลอ้หรอืในตลบั 
 วดีทิศัน์ หมายถงึ การสง่ภาพและเสยีง โดยเครื่องสง่และเครื่องรบัอเิลก็ทรอนิกส ์ออกอากาศ
ด้วยกระแสคลื่นวทิยุที่ใช้ไฟฟ้าเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากเครื่องส่งไปยงัเครื่องรบัที่อยู่ห่างไกล 
(นภาภรณ์ อจัฉรยิะกุล; และพไิลพรรณ ปกุหตุ. 2529) 
 จากความหมายดงักล่าวสรุปไดว้่า วดีทิศัน์ หมายถงึ การบนัทกึภาพและเสยีงลงบนแถบ
บนัทกึภาพและเสยีงในรปูเสน้แรงแมเ่หลก็ ทีท่าํใหเ้กดิภาพเคลื่อนไหวปรากฏบนจอของเครือ่งรบัภาพ 
 

 คณุค่าของรายการวีดิทศัน์ 
 ตัง้แต่วดีทิศัน์ไดเ้ขา้มามบีทบาทในวงการสื่อ สถาบนัการศกึษาต่างๆ ไดใ้หค้วามสาํคญั
โดยการนําวดีทิศัน์ในรปูแบบต่างๆ มาใชก้บัการศกึษามากขึน้ จงึนบัว่าบทเรยีนวดีทิศัน์มคีุณค่าต่อ
การศกึษาอยา่งมาก 
 วจิติร ภกัดรีตัน์ (2523: 238) ไดก้ล่าวถงึคุณคา่ของเทปโทรทศัน์ทีม่ต่ีอการศกึษา ดงัน้ี  
  1.  เป็นเครือ่งมอืทีเ่ขา้ถงึคนหมูม่ากไดพ้รอ้มๆ กนัทัง้หมด 
  2.  เป็นการผสมผสานสว่นทีด่ทีีส่ดุของภาพยนตรแ์ละวทิยเุขา้ดว้ยกนั 
  3.  เป็นเครื่องมอืทีส่ามารถเอาชนะอุปสรรคของการเรยีนรูไ้ดห้ลายประการ ซึ่งไม่จําเป็น
วา่ผูร้บัจะตอ้งมคีวามสามารถทางภาษาสงู หรอืจะตอ้งอยูใ่นเหตุการณ์นัน้ 
  4.  เป็นการเผยแพรค่วามรูค้วามสามารถของผูเ้ชีย่วชาญไปยงัผูร้บัไดเ้ป็นจาํนวนมาก 
  5.  โทรทศัน์สามารถนําเอาสื่อการสอนหลายอยา่งมาใชร้ว่มกนัอยา่งสะดวก เป็นการใชส้ื่อ
ทีเ่รยีกวา่ สือ่ประสมทาํใหเ้กดิการเรยีนรูท้ีส่มบรูณ์ 
  6.  เป็นอุปกรณ์การสอนทีใ่ชไ้ดก้บัผูเ้รยีนทุกระดบัชัน้ตัง้แต่ประถม มธัยม และอุดมศกึษา 
  7.  ใชใ้นการสาธติอยา่งไดผ้ลในบทเรยีนทีม่กีารปฏบิตักิารทดลองทางวทิยาศาสตร ์
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  8. ในการวจิยัพบว่าโทรทศัน์ใชส้อนหลกัการความคดิรวบยอดและกฎเกณฑไ์ดผ้ลดทีีสุ่ด
เทปวดีทิศัน์การสอน จงึจดัว่าเป็นสื่อที่มบีทบาทและมคีุณค่าต่อการศกึษาอย่างยิง่สามารถพฒันา
คุณภาพของผูเ้รยีนในการเรยีนรู ้ทัง้น้ีเพราะ เทปวดีทิศัน์เป็นสื่อทีห่าไดง้า่ย ประหยดัสามารถเสนอ
เรือ่งราวทัง้ภาพและเสยีง อกีทัง้เสนอกระบวนการทกัษะปฏบัตั ิไดเ้ป็นอยา่งด ี
 วสนัต์ อติศพัท์ (2533: 13-14) ได้ชี้ใหเ้หน็ว่าวทิยุโทรทศัน์มจีุดเด่นที่ใหคุ้ณค่าในด้าน
การศกึษา การเรยีนการสอนและการฝึกอบรม คอื 
   1. สามารถเป็นสือ่กลางระหวา่งผูส้อนและผูเ้รยีน ในบรรยากาศหอ้งบรรยายขนาดใหญ่ได้
อยา่งด ีช่วยใหผู้เ้รยีนเหน็เหตุการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งชดัเจน เช่น การทดลอง การสาธติ นอกจากน้ียงั
ทาํใหผู้เ้รยีน เรยีนไดเ้ป็นจาํนวนมาก โดยการเพิม่เครือ่งรบัภาพใหม้ากขึน้ 
   2. สามารถนําเอาสื่อการเรยีนการสอนชนิดอื่นๆ  มาใช้ได้อย่างดไีม่ว่าจะเป็นแผนภูม ิ
แผนภาพ แผนสถติ ิภาพถ่าย สไลด ์ภาพยนตร ์แถบวดีทิศัน์ ตลอดจนวสัดุสามมติอิื่นๆ 
  3.  สามารถนําสิง่ทีอ่ยู่ไกลตวัผูเ้รยีนมาสู่ผูเ้รยีนไดอ้าจใชส้ื่อทีก่ล่าวในขอ้ 2 เขา้ช่วย เช่น 
พูดถงึภูเขาน้ําแขง็กส็ามารถนําภาพยนตรเ์กี่ยวกบัสิง่น้ีเขา้มาประกอบใหผู้เ้รยีนเหน็ภาพไดอ้ย่าง
ชดัเจน 
  4.  ขจดัอุปสรรคดา้นเวลาและระยะทางออกไปไม่ว่าจะเป็นระบบการออกอากาศ ระบบส่ง
ตามสายเคเบลิ หรอืการบนัทกึลงแถบวดีทิศัน์ ทาํใหผู้ร้บัตามสถานทีต่่างๆ รบัไดง้า่ยขึน้ 
  5.  เป็นสือ่ทีเ่ขา้สูม่วลชนไดเ้ป็นจาํนวนมากจงึทาํใหป้ระหยดัค่าใชจ้่ายลงมาก เมื่อเฉลีย่ต่อ
หวัของผูร้บั 
  6. เทคนิคทางภาพพเิศษจะช่วยใหก้ารผลติรายการส่งเสรมิการเรยีนรูใ้หม้ปีระสทิธภิาพ
สงูขึน้ 
  7. การบนัทกึภาพทีส่ามารถนํามาดยูอ้นกลบัไดท้นัท ีทาํใหเ้หมาะแก่การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั 
(Feedback) ในการฝึกอบรมต่างๆ ไดด้ ีเชน่ การฝึกพดู การฝึกสอนหน้าชัน้เรยีน  
  8. การมอีทิธพิลทางจติใจต่อผูช้มทําใหเ้หมาะแก่การใชเ้ป็นเครื่องมอืสรา้งค่านิยมต่างๆ
แก่ผูช้ม 
  9. การใชผ้สมผสานกบัสื่อชนิดอื่นๆ ได ้ยอ่มสรา้งคุณค่าการเรยีนรูอ้ย่างสงู อาท ิการเชื่อมต่อ
ระบบคอมพวิเตอรก์บัเครื่องบนัทกึแถบวดีทิศัน์ หรอืเครื่องเล่นบนัทกึแผ่นภาพ จะทาํใหป้ฏสิมัพนัธ์
ดา้นการเรยีนการสอนระหวา่งผูเ้รยีนกบัสือ่มปีระสทิธภิาพ 
 บทเรยีนวดีทิศัน์ จงึจดัว่า เป็นสื่อที่มบีทบาทและคุณค่าต่อการศกึษาเป็นอย่างยิง่เพราะ
เป็นสื่อทีส่ามารถผลติและใชไ้ดง้า่ย มจุีดเด่นทีน่่าสนใจโดยสามารถนําเอาสื่อการเรยีนการสอนชนิด
อื่นๆ มาใชไ้ดอ้ย่างเหมาะสม สามารถนําสิง่ที่อยู่ไกลตวัผูเ้รยีนมาสู่ผูเ้รยีนไดด้ ีช่วยตอบสนองการ
เรยีนรูท้ ัง้แบบรายบุคคลและแบบมวลชน ทัง้ยงัสามารถใชนํ้ามาดูยอ้นกลบัไดท้นัท ีทําใหเ้หมาะแก่
การใหข้อ้มลูยอ้นกลบั (Feedback) ไดเ้ป็นอย่างดแีละยงัสามารถพฒันาใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูไ้ด้
อยา่งมคีุณภาพ 
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 รปูแบบรายการวีดิทศัน์ 
 รายการวดีทิศัน์เป็นรูปแบบการนําเสนอสารไปสู่กลุ่มเป้าหมายตามวตัถุประสงคท์ีผู่ผ้ลติ
รายการต้องการใหก้ลุ่มเป้าหมายได้รบัสาร ไม่ว่าจะเป็นการใหค้วามรูท้างด้านวชิาการหรอืด้าน
ความบนัเทงิ ผูว้จิยัหลายทา่นไดแ้บ่งรปูแบบและประเภทของรายการวดีทิศัน์ ไวด้งัน้ี 
 ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ (2523: 731–736) ไดอ้ธบิายถงึรปูแบบของรายการวดีทิศัน์
ว่า รูปแบบ (Format) หมายถึง วธิกีารและลลีาการนําเสนอเน้ือหาสาระ และสิง่ที่มอียู่ในรายการ    
วดีทิศัน์ จาํแนกรปูแบบไดห้ลายวธิตีามประเภทของรายการวดีทิศัน์ โดยเสนอรปูแบบทีใ่ชก้นัมาก 
12 รปูแบบ  ไดแ้ก่ 
  1.  รปูแบบพดูคนเดยีว (Monoloque) เป็นรายการทีผู่พ้ดูปรากฏตวัพดูคุยกบัผูช้มเพยีงคน
เดยีวสว่นมากจะมภีาพประกอบเพือ่มใิหเ้หน็หน้าผูพ้ดู พดูอยูต่ลอดเวลา 
  2. รปูแบบสนทนา (Dialoque) เป็นรายการทีม่คีนพูดคุยกนัสองคน ทัง้สองคนเป็นผูถ้าม
และคู่สนทนาแสดงความคดิเหน็ ประเดน็ทีนํ่าเสนอทัง้คู่แลกเปลีย่นความคดิเหน็ การสนทนาอาจจะ
มอียู ่2–3 คนกไ็ด ้
  3. รปูแบบอภปิราย (Discussion) เป็นรายการทีผู่ด้าํเนินการอภปิรายหน่ึงคน ป้อนประเดน็
คําถามใหผู้ร้่วมอภปิรายตัง้แต่ 2 คนขึน้ไป แต่ไม่ควรเกนิ 4 คน ผูอ้ภปิรายแต่ละคนจะแสดงความ
คดิเหน็ของตนต่อประเดน็ต่างๆ 
  4. รูปแบบสมัภาษณ์ (Interview) เป็นรายการที่มผีูส้มัภาษณ์และผูถู้กสมัภาษณ์ คอืมี
วทิยากรมาสนทนากนั โดยผูด้ําเนินการสมัภาษณ์ จะสมัภาษณ์เกี่ยวกบัเรื่องที่ต้องการใหผู้ถู้ก
สมัภาษณ์เล่าใหฟ้งั  
  5. รปูแบบเกม หรอืตอบปญัหา (Quiz Show) เป็นรายการทีจ่ดัใหม้กีารแขง่ขนัระหว่างคน
หรือกลุ่มของผู้ที่มาร่วมรายการด้วยการเล่นเกม หรือตอบปญัหา รายการแบบน้ีอาจจดัอยู่ใน
ลกัษณะอื่นทีท่าํใหผ้ชูมรายการมสีว่นรว่มดว้ย 
  6. รูปแบบรายการสารคด ี(Documentary Programmed) เป็นรายการทีเ่สนอดว้ยภาพ
และเสยีงบรรยายตลอดรายการ โดยไมม่พีธิกีร ซึง่แบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
    6.1 สารคดเีตม็รปูแบบ เป็นการดาํเนินการ  เรือ่งดว้ยภาพเน้ือหา ตลอดรายการ 
    6.2 กึง่สารคดพีดูคนเดีย่ว (Semi Documentary) เป็นรายการทีม่ผีูด้าํเนินรายการ ทํา
หน้าทีเ่ดนิเรื่องพดูคุยกบัผูช้ม และใหเ้สยีงบรรยายตลอดรายการ นอกจากนัน้เป็นภาพแสดงเรื่องราว
หรอืกระบวนการตามธรรมชาต ิ
  7.  รปูแบบละคร (Drama) เป็นรายการทีเ่สนอเรื่องราวต่างๆ ดว้ยการจาํลองสถานการณ์
เป็นละคร มกีารกําหนดผูแ้สดง จดัสรา้งฉาก การแต่งตวัและแต่งหน้าใหส้มจรงิสมจงั และใชเ้ทคนิค
การละครเพื่อการเสนอเรื่องราวใหเ้หมอืนจรงิมากทีสุ่ด ในดา้นการศกึษาละครโทรทศัน์ อาจจําลอง
สถานการณ์ชวีติของคนในสงัคมเพือ่สนองความรูใ้นเชงิจติวทิยา สงัคม การเมอืง และการปกครอง 
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  8.  รปูแบบสารคดลีะคร (Documentary Drama) เป็นรายการทีผ่สมผสานรปูแบบสารคดี
เขา้กบัรูปแบบละคร หรอืการนําละครมาประกอบรายการที่เน้ือหาบางส่วน มใิช่เสนอเป็นละครทัง้
รายการเพือ่ใหก้ารศกึษาความรูแ้ละแนวคดิ 
  9. รูปแบบสาธติและการทดลอง (Demonstration) เป็นรายการที่เสนอวธิกีารทําอะไรสกั
อยา่งเพือ่ใหผู้ช้มไดแ้นวทางทีจ่ะนําไปใชท้าํจรงิ 
  10. รปูแบบเพลงและดนตร ี(Song and Music) ม ี3 ลกัษณะ คอื 
    10.1 มดีนตร ีนกัรอ้งมาแสดงสด 
    10.2 ใหน้กัรอ้งมารอ้งควบคูไ่ปกบัเสยีงดนตรทีีบ่นัทกึมาแลว้ 
    10.3 ใหน้กัรอ้งและนกัดนตรมีาแสดง แต่ใชเ้สยีงทีบ่นัทกึมาแลว้ 
 11. รปูแบบการถ่ายทอดสด (Live Programmed) เป็นรายการทีถ่่ายทอดเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้
จรงิในขณะนัน้ 
 12. รปูแบบนิตยสาร (Magazine Programmed) เป็นรายการทีเ่สนอรายการหลายประเดน็
หลายรส และหลายรปูแบบในเวลาเดยีวกนั 
 วสนัต ์อตศิพัท ์(2533: 14) ไดแ้บ่งรายการวดีทิศัน์เพือ่การศกึษาเป็น 2 ประเภท ตามลกัษณะ
ของรายการ คอื 
  1.  รายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษา (Educational Television: ETV) รายการประเภทน้ีมุง่
ใหค้วามรูท้ ัว่ๆ ไปในดา้นต่างๆ แต่ผูช้ม เชน่ สารคด ีวรรณกรรม ภาษา วทิยาศาสตร ์เกษตรกรรม ฯลฯ 
  2.  รายการโทรทศัน์เพื่อการสอน (Instructional Television: ITV) รายการประเภทน้ีเน้น
เรื่องการเรยีนการสอนแก่กลุ่มชนบางกลุ่มโดยตรง ใชไ้ดท้ัง้การสอนเน้ือหาทัง้หมดเป็นหลกัและการ
สอนเสรมิมกัจะเป็นรายการทีค่รอบคลุมกระบวนการเรยีนการสอนทีส่มบูรณ์ ตัง้แต่วางวตัถุประสงค ์
กระบวนการเรยีนการสอนและการวดัผล ใชไ้ดท้ัง้ภายในสถานศกึษาโดยตรงหรอืการศกึษาระบบเปิด  
เชน่ รายการโทรทศัน์ของมหาวทิยาลยัรามคาํแหงมหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช 
 นอกเหนือจากรายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษาในลกัษณะดงักล่าวแลว้ยงัแบ่งลกัษณะอื่นได้
อกี 3 ประเภท คอื  
  1.  รายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษาปกต ิ(Formal Educational Programmed) เป็นรายการ
ทีใ่หก้ารเรยีนการสอนในระบบเป็นหลกัวา่จะเป็นระดบัประถมศกึษา หรอือุดมศกึษา 
  2.  รายการวดีทิศัน์เพื่อการศกึษานอกระบบโรงเรยีน (Non – Formal Educational Programmed) 
เป็นรายการเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชน ไม่ว่าจะเป็นสารคดทีัว่ไป ภาษา วทิยาศาสตร ์การแพทย ์
เกษตรกรรม เป็นตน้ 
  3. รายการวีดิทศัน์เพื่อการศึกษาทัว่ๆ ไป (Informal Educational Programmed) 
เป็นรายการเพื่อใหค้วามรูแ้ก่ประชาชนโดยทัว่ไปไมว่่าจะเป็นสารคดทีัว่ไป วทิยาศาสตร ์การแพทย์
ภาษา ฯลฯ 
 



 43 

  การผลิตบทเรียนวีดิทศัน์ 
   ในการผลติบทเรยีนวดีทิศัน์เพื่อการศกึษาก่อนจะใชเ้ป็นสื่อการสอนจําเป็นจะต้องมกีาร
วางแผนในการผลติที่รอบคอบเพื่อใหไ้ดบ้ทเรยีนวดีทิศัน์เพื่อการศกึษาที่มคีุณภาพ สอดคล้องกบั
พนิิต วณัโณ (2524: 9-10) ซึง่ไดก้ล่าวถงึ ขบวนการผลติบทเรยีนวดีทิศัน์ตามหลกัสตูรไวว้่าจะตอ้ง
ใชค้วามรว่มมอืกนัอย่างใกลช้ดิระหว่างฝา่ยผลติหรอืฝา่ยเทคนิค กบัฝา่ยหลกัสตูร หรอืฝา่ยวชิาการ 
ในขัน้ตน้ คอื การวางแผนนัน้ทางฝา่ยหลกัสตูรจะตอ้งวเิคราะหแ์ละกาํหนด คอื  
  1.  กําหนดจุดมุ่งหมายทีแ่น่นอนของบทเรยีนที่ทําใหช้ดัเจนว่า เมื่อนักเรยีนเรยีนจบแล้ว
นกัเรยีนจะไดอ้ะไร หรอืทาํอะไรบา้งตามเป้าหมาย 
  2.  กาํหนดเน้ือหาวชิาของบทเรยีนวา่ครอบคลุมสิง่ใดและจะสนองจุดมุง่หมายของบทเรยีน
เพยีงใด และจะเรยีบเรยีงเน้ือหาวชิาในลกัษณะใด จงึพรอ้มทีจ่ะถ่ายทอดออกมาเป็นภาพและเสยีง
หรอืรายการบนจอโทรทศัน์ได ้
  3.  วเิคราะหน์กัเรยีนในกลุ่มและวยั ทีจ่ะเป็นผูร้บับทเรยีนทางโทรทศัน์ เช่น วยั ความสามารถ 
ความรูพ้เิศษ ความสนใจ พืน้ฐานทางวฒันธรรมและอื่นๆ ทัง้น้ีเพื่อประโยชน์ในการทําบทเรยีนใหม้ี
ความหมาย 
  4.  การเลอืกครูจะต้องทําอย่างพถิพีถินั โดยปกติดคนเรามกัเลอืกครูที่สอนเก่งแต่ก็ต้อง
ระวงัในเรือ่งน้ี ครทูีส่อนตามปกตสิอนเก่ง แต่เมื่อออกหน้ากลอ้งอาจจะทาํอะไรไมไ่ดห้รอืไมด่เีหมอืน
อยูใ่นชัน้เรยีนปกต ิครจูะตอ้งร่วมมอืและยอมรบัการทีจ่ะตอ้งฝึกอะไรบางอยา่งเพื่อใหเ้ขา้กบัเทคนิค
การเสนอเรือ่งราวตามวธิกีารของโทรทศัน์ ครจูะตอ้งมคีุณสมบตัทิีเ่ป็นทีย่อมรบัของผูเ้รยีนว่าเหมาะสม
กบัลกัษณะวชิาทีเ่ขาสอนดว้ย การคดัเลอืกและการกําหนดครทูีจ่ะสอนบทเรยีนทางโทรทศัน์จงึนับว่า
เป็นสิง่จาํเป็น 
 อน่ึงในการวางแผนการผลติบทเรยีนวดีทิศัน์ เมื่อไดก้ําหนดจุดมุ่งหมายเน้ือหาวชิาศกึษา
ผูเ้รยีนและคดัเลอืกครแูลว้ จะตอ้งดาํเนินการทางดา้นวธิสีอน คอื 
  1.  วางแผนวธิสีอน ลาํดบัขัน้ตอน 
  2.  ผลติและจดัอุปกรณ์การสอนสาํหรบับทเรยีน 
  3.  จดัเอกสารและตําราประกอบบทเรยีน รวมทัง้คูม่อืครแูละนกัเรยีน 
 วจิติร ภกัดรีตัน์ (2525: 432-433) กล่าวไวว้า่ ในการผลติรายการโทรทศัน์เพือ่การศกึษาที่
ดนีัน้ จะตอ้งคาํนึงถงึ 
  1.  ผูผ้ลติจะตอ้งศกึษาและเขา้ใจขอบเขตเน้ือหาวชิาทีส่อนเป็นอยา่งด ี
  2.  ผูผ้ลติจะตอ้งเขา้ใจพืน้ฐานของผูเ้รยีนใหม้ากทีสุ่ด เช่น ความรูเ้บือ้งตน้ เพศ วยั ประสบการณ์ 
และความสนใจ 
  3.  ต้องมีการวางแผนในการผลิตรายการให้ครอบคลุมสิ่งที่ต้องการให้ความรู้แก่กลุ่ม
ผูเ้รยีนอยา่งดทีีส่ดุ ใหผู้เ้รยีนเขา้ใจงา่ย 
  4.  ภาพและเสยีงทีแ่พรอ่อกไปนัน้จะตอ้งมคีวามหมายในตวัเอง  
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 เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2528: 26-28) ไดก้ล่าวถงึการดาํเนินการในการผลติรายการโทรทศัน์
ซึง่สามารถแบ่งไดเ้ป็น 2 ขัน้ตอนใหญ่ๆ ดงัน้ี 
  1.  การวางแผนผลติรายการ เป็นขัน้ตอนแรกทีม่คีวามสาํคญัมาก เพราะการวางแผนทีด่ี
ยอ่มสง่ผลถงึรายการทีจ่ะผลติออกมาดว้ย ขัน้ของการวางแผนการผลติ คอื  
    1.1 ศกึษาจุดมุ่งหมายและเป้าหมายจากเน้ือหาในหลกัสูตรนัน้ๆ แล้วนําเน้ือหามา
วเิคราะห ์กาํหนดเป้าหมาย (Target Group) และจุดมุง่หมายเชงิพฤตกิรรมเพื่อใหส้ามารถวดัไดแ้ละ
ควรกาํหนดวธิกีารนําไปใชด้ว้ยว่า จะนําไปใชใ้นการสอนลกัษณะใด เช่น นําบทเรยีน อธบิายเน้ือหา
บทเรยีน หรอืสรปุบทเรยีน 
    1.2 รวบรวมทรพัยากรและศกึษาขอ้ขดัขอ้งในการผลติทัง้สองสิง่น้ีจะตอ้งทาํควบคู่กนัไป 
โดยจะต้องศึกษาว่ามแีหล่งทรพัยากรที่จาํเป็นต้องใช้ ในกระบวนการผลิตอะไรบ้าง มเีพยีงพอ
หรอืไม่ถ้าไม่ม ีจะหาได้จากแหล่งใด ถ้าหาไม่ได้จะทาํอย่างไร เช่น เครื่องมอื วสัดุและอุปกรณ์ 
บุคลากร งบประมาณ เป็นตน้ 
    1.3 เขยีนหวัขอ้เน้ือหาและเลอืกแบบการนําเสนอ ผูผ้ลติรายการจะตอ้งนําเน้ือหาจาก
ตําราเรยีนมาเขยีนเป็นแบบการนําเสนอทีเ่หมาะสมกบัลกัษณะสื่อโทรทศัน์ รปูแบบการนําเสนอทาง
โทรทศัน์ทีเ่ป็นทีน่ิยม ไดแ้ก่ แบบสมัภาษณ์ แบบอภปิราย แบบบรรยาย แบบนาฎการ และแบบ
บรรยาย (โดยไมเ่หน็ตวัผูบ้รรยาย) 
  2.  การเตรยีมการผลติรายการ มขีัน้ตอน ดงัน้ี 
    2.1 เขยีนบท (Script) เป็นการวางโครงสร้างของรายการ ควรเขยีนเพื่อให้สนอง
จุดมุง่หมายของการศกึษา มุง่ใหผู้เ้รยีนบรรลุเป้าหมาย 
    2.2 เตรยีมบุคลากร ในขัน้น้ีผูผ้ลติรายการจะตอ้งตดิต่อกบับุคคลผูท้าํหน้าทีต่่างๆ ไดแ้ก่ 
ผูเ้ขยีนบท ผูก้าํกบัรายการ ฝา่ยเทคนิค และผูแ้สดง เพือ่นดัแนะซกัซอ้มความเขา้ใจใหต้รงกนั 
    2.3 เตรยีมงานศิลปะที่จําเป็นจะต้องใช้ในการผลิตรายการ ซึ่งการเตรยีมงานศิลปะ
จะต้องอยู่ภายใต้คําแนะนําของผูผ้ลติรายการและผูก้ํากบั เพื่อใหง้านศลิปะสนองจุดมุ่งหมายของ
รายการอกีทัง้มคีวามเหมาะสมกบัสือ่ความหมายทางโทรทศัน์ 
    2.4 เตรยีมฉากและอุปกรณ์ 
    2.5 เตรยีมสิง่อื่นๆ เชน่ เสือ้ผา้เครือ่งแต่งกายผูแ้สดง ดนตร ีและเสยีงประกอบ 
    2.6 การซอ้มเป็นขัน้ตอนสุดทา้ย ซึง่จะตอ้งซกัซอ้มทัง้ฝา่ยเทคนิคและผูแ้สดงตอนต่างๆ 
ดงัทีก่ล่าวมาแลว้อยา่งเครง่ครดั ความผดิพลาดของการผลติรายการโทรทศัน์ ซึง่จะไดป้ฏบิตัติามขัน้
กม็น้ีอย นัน้ย่อมหมายถึงรายการที่ได้จะมคีุณภาพติดตามไปดว้ย ซึ่งความสําเรจ็ของการดําเนิน
รายการขึน้อยู่กบัความสามารถของผูก้ํากบัรายการและคณะผูร้่วมงานทุกคน ในขัน้น้ีกจ็ะเริม่การ
ถ่ายทําตามบททีเ่ขยีนไว ้จากนัน้จงึนํามาตดัต่อเพื่อเรยีบเรยีงภาพใหส้มบูรณ์ยิง่ขึน้ จงึบนัทกึเสยีง 
บรรยาย เสยีงดนตร ีและเสยีงประกอบต่างๆ 
 ก่อนทีจ่ะลงมอืผลติรายการวดีทิศัน์ ชนิ คลา้ยปาน (2528: 20-22) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า
ควรมกีารวางแผนและมขี ัน้ตอนการผลติ ดงัต่อไปน้ี 
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 การวางแผนการผลติรายการวดีทิศัน์ จะตอ้งคาํนึงถงึ 
  1.  เน้ือหา เตรยีมเรือ่งทีจ่ะนํามาผลติรายการ ตอ้งคาํนึงถงึ  
    1.1  เรือ่งทีนํ่ามาผลติรายการ ตอ้งการสอนอะไร ใชก้บัผูด้รูะดบัไหน 
    1.2  วตัถุประสงคข์องการใชร้ายการวดีทิศัน์ และกลุ่มเป้าหมาย 
    1.3  ตอ้งการเน้นอะไร รวมถงึการประเมนิผลรายการทีเ่สนอ 
  2.  เวลา กาํหนดระยะเวลามคีวามสาํคญัมากในการผลติรายการวดีทิศัน์ 
    2.1  กาํหนดระยะเวลาในการผลติรายการสาํเรจ็เรยีบรอ้ย 
    2.2  ระยะเวลาทีใ่ชใ้นการผลติรายการทัง้หมด 
    2.3  เวลาของรายการมคีวามยาวมากน้อยเพยีงใด 
  3.  ค่าใช้จ่าย ปจัจุบนัในการดําเนินงานทุกอย่างขึน้อยู่กบังบประมาณ การผลติรายการ
เทปวดีทิศัน์กม็ลีกัษณะเชน่เดยีวกนัคอืจะตอ้งคาํนึงถงึ 
   3.1  งบประมาณคา่ใชจ้า่ยในการผลติรายการวดีทิศัน์ มมีากน้อยเพยีงใด 
   3.2  เครือ่งมอือุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการถ่ายทาํเทปวดีทิศัน์มมีากน้อยเพยีงใด 
   3.3  บุคลากรทีจ่ะมาทาํงานมจีาํนวนเทา่ไร 
  จะเหน็ไดว้า่ การผลติรายการวดีทิศัน์ ผูผ้ลติจะตอ้งคาํนึงถงึปจัจยัต่างๆ ในการผลติหลาย
ประการ โดยจะต้องมกีารวางแผนล่วงหน้า เพื่อใหก้ารผลติเทปวดีทิศัน์เป็นไปตามวตัถุประสงค์ 
จะตอ้งมกีารตรวจสอบความสมบูรณ์ขององคป์ระกอบต่างๆ เช่น เทคนิคการถ่ายทาํ การตดัต่อการให้
ดนตรปีระกอบและอื่นๆ ซึง่จะชว่ยใหเ้ทปวดีทิศัน์มปีระสทิธภิาพ 
 
 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบับทเรียนวิดีทศัน์ 
          กมล กมลานนท ์(2542: บทคดัยอ่) เป็นกาวจิยัเพื่อศกึษาผลการใชบ้ทเรยีนวดีทีศัน์ทีม่ต่ีอ
ผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและเจตคตขิองนกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาปีที ่ 4 วชิาวทิยาศาสตรส์ิง่แวดลอ้ม 
เรือ่ง วเิคราะหป์ญัหาสิง่แวดลอ้ม พบว่านกัเรยีนมเีจตคตทิีด่ต่ีอการสอนโดยใชบ้ทเรยีนวดีทิศัน์ และ
มคีวามคดิเหน็สอดคลอ้งกนัเป็นสว่นใหญ่ทัง้สีด่า้น ประมาณรอ้ยละ 95.19 และบทเรยีนวดีทิศัน์การ
สอนมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกว่านักเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนปกต ิ อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .01  
          กรวรี ์เมฆหมอก (2542: บทคดัยอ่) การศกึษาวจิยัครัง้น้ี มจุีดมุง่หมายเพื่อพฒันาและหา
ประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์แบบโปรแกรม ในรายวชิาพระพุทธศาสนา เรื่อง ความหมายและ
ความสาํคญัของพระพุทธศาสนา เรื่อง หลกัธรรมทางพระพุทธศาสนา (พรหมวหิาร 4) มเีจตคตต่ิอ
วชิาพระพุทธศาสนาของนักเรยีนทีเ่รยีนจากบทเรยีนวดีทิศัน์แบบโปรแกรมสูงกว่านักเรยีนที่เรยีน
จากการสอนปกต ิ อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ิ.01 และมผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีนทีเ่รยีน
จากบทเรยีนวดีทิศัน์แบบโปรแกรม และนกัเรยีนทีเ่รยีนจากการสอนปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ทีร่ะดบั .01  
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          กลัยาณี จรินิรนัดรกุ์ล (2542: บทคดัยอ่) เพื่อผลการเรยีนรูจ้ากการเรยีนดว้ยบทเรยีนวดีทิศัน์
เรื่อง “การเขา้พบการสาธติ” ของนกัเรยีนชัน้ประกาศนียบตัรวชิาชพี (ปวช.) สงักดักรมอาชวีศกึษา 
โดยทดลองประสทิธภิาพของบทเรยีนวดีทิศัน์ใหไ้ดเ้กณฑ ์90/90 และเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูข้อง
กลุ่มทดลองทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนวดีทิศัน์กบักลุ่มควบคุมมเีรยีนดว้ยการสอนปกต ิอย่างมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิีร่ะดบั .01 
          จุร ีก้อนนิล (2540: บทคดัย่อ) ผลการใช้วดีทิศัน์แบบโปรแกรม เรื่อง การประกนัชวีติ 
สาํหรบัฝึกอบรมพนกังานสอบบตัรตวัแทน เพื่อสรา้งและพฒันารายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรม เรื่อง 
การประกนัชวีติ สาํหรบัฝึกอบรมพนกังานสอบบตัรตวัแทนดว้ยวธิเีรยีนดว้ยตนเอง โดยประสทิธภิาพ
ของรายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรมตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และเปรยีบเทยีบผลการทดลอง
ระหว่างการฝึกอบรมตามปกตกิบัการศกึษาดว้ยตนเองจากรายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรม ผลการ
ทดสอบประสทิธภิาพของรายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรมมปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 90/90 สว่นการ
เปรยีบเทยีบผลการเรยีนรู ้ พบว่าตวัแทนขายใหม่ทีเ่รยีนดว้ยรายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรมมผีล  
การเรยีนรูสู้งกว่าตวัแทนขายใหม่ทีเ่รยีนดว้ยการฝึกอบรมตามปกต ิ อย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี่
ระดบั .05 
         อมัพร น้อยสุวรรณ (2540: บทคดัยอ่) ผลการใชว้ดีทิศัน์แบบโปรแกรมกจิกรรมนาฏศลิป์ 
ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 โรงเรยีนวดัดอนทอง (สุวณัณะศรตีณัฑกุิลราษฏรศ์กึษาลยั) จงัหวดัฉะเชงิเทรา 
ประจาํปีการศกึษา 2539 จาํนวน 60 คน แบ่งเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน โดย
ใชว้ธิสีุม่อยา่งงา่ย กลุ่มทดลองเรยีนกจิกรรมนาฏศลิป์จากรายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรม สว่นกลุ่ม
ควบคุมเรยีนกจิกรรมนาฏศลิป์จากการสอนปกต ิหลงัจากเรยีนจบบทเรยีนแลว้ วดัผลการเรยีนรู ้ 
ทัง้ภาคทฤษฎแีละภาคปฏบิตัขิองนกัเรยีนทัง้ 2 กลุ่มทนัท ี และเปรยีบเทยีบผลการเรยีนรูก้จิกรรม
นาฏศลิป์ของนักเรยีนทัง้สองกลุ่ม โดยใช ้t-test ผลการวจิยัพบว่า รายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรม
กจิกรรมนาฏศลิป์ ชัน้ประถมศกึษาปีที ่6 มปีระสทิธภิาพสงูกว่าเกณฑม์าตรฐาน 90/90 และผลการ
เรยีนรูก้จิกรรมนาฏศลิป์ของนกัเรยีนทีเ่รยีนจากรายการวดีทิศัน์แบบโปรแกรมสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีน
จากการสอนปกตอิยา่งนยัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 จากการวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเอง ทาํใหผู้ว้จิยัไดร้บัมมุมองที่
หลากหลาย จากงานวจิยัต่างๆ ทําใหผู้ว้จิยัมแีนวทางในการศกึษาคน้ควา้ การกําหนดกลุ่มเป้าหมาย  
การเลอืกหรอืสุ่มกลุ่มตวัอย่าง แนวทางการกําหนดจุดมุ่งหมายของการวจิยั การดําเนินการทดลอง
และหาประสทิธภิาพของบทเรยีน และการหาผลสมัฤทิท์างการเรยีน ซึง่ทาํใหผู้ว้จิยัมแีนวทางในการ
ดาํเนินการวจิยั และสามารถนํามาประยกุตใ์ชก้บังานวจิยัได ้  
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เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการศึกษาด้วยตนเอง 
 แนวทางในการวจิยัและพฒันาการศกึษาในปจัจุบนัจําเป็นตอ้งเน้นการพฒันาจดัหาการศกึษา
ทีค่าํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคลดว้ย ซึง่จากปจัจยัต่างๆ เช่น กรรมพนัธุ ์สิง่แวดลอ้ม ประสบการณ์ 
ลว้นก่อใหเ้กดิเป็นความแตกต่างระหว่างบุคคล การมุง่เน้นใหผู้เ้รยีนไดพ้ฒันาไปตามความสามารถ
ของตนเอง เกดิเป็นการเรยีนการสอนทีเ่รยีกวา่ การศกึษาดว้ยตนเอง (Individualized Instruction) 
 

 ความหมายของการศึกษาด้วยตนเอง 
  มนีกัการศกึษาไดใ้หค้วามหมายของการศกึษาดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 
 พชัร ีพลางวงศ ์(2526: 83) ไดใ้หค้วามหมายของการเรยีนดว้ยตนเองไวว้่า การเรยีนดว้ย
ตนเองหมายถึง วธิเีรยีนชนิดหน่ึงที่มโีครงสรา้ง มรีะบบที่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ผูเ้รยีนไดก้ารเรยีนแบบน้ีผูเ้รยีนมอีสิระในการเลอืกเรยีนตามเวลา สถานที ่ระยะเวลาในการเรยีน  
แต่ละบทแต่จะตอ้งอยู่จาํกดัภายใตโ้ครงสรา้งของบทเรยีนนัน้ๆ เพราะในแต่ละบทเรยีนจะมวีธิเีรยีน
ชีแ้นะไวใ้นคูม่อื (Study guide) 
 ประเทศ วเิศษสา (2532: 5) กล่าวไวว้่าโดยทัว่ไปแลว้การเรยีนดว้ยตนเองเป็นการประยุกต์
รว่มกนัระหวา่งเทคนิคและสือ่การสอนใหส้อดคลอ้งกบัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ตวัอยา่งของการ
จดัการเรยีนโดยใหเ้รยีนดว้ยตนเอง เช่น การเรยีนการสอนแบบโปรแกรม ชุดการเรยีนการสอนการ
จดัตารางเรยีนแบบยดืหยุ่น การเรยีนการสอนแบบโมดูล การเรยีนการสอนแบบ PSI ซึ่งวธิเีรยีน
เหล่าน้ีจะชว่ยเสรมิประสทิธภิาพของการดาํเนินการจดัการเรยีนการสอนไดอ้ยา่งเตม็ที ่
 โดยสรุปการศึกษาด้วยตนเอง หมายถึง กิจกรรมการเรยีนการสอนที่จดัขึ้นโดยมุ่งเปิด
โอกาสใหผู้เ้รยีนมอีสิระในการดาํเนินกจิกรรม การเรยีนตามรปูแบบของบทเรยีนดว้ยตนเองโดยเน้น
การใช้สื่อการสอนที่มีความบูรณาการทางการเรยีนรู้ ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคลและ
ความคดิสรา้งสรรคข์องผูเ้รยีน 
 
 จดุมุ่งหมายของการศึกษาด้วยตนเอง 
 กาเย ่และบรกิส ์(Gagne; & Briggs. 1974: 185-187) ไดก้ล่าวถงึการเรยีนดว้ยตนเองว่า
เป็นแนวทางที่ทาํใหก้ารสอนบรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ (Needs) และใหส้อดคล้องกบั
บุคลกิภาพ (Characteristics) ของผูเ้รยีนแต่ละคนโดยมจุีดมุง่หมายสาํคญัอยู ่5 ประการ คอื  
 1. เพือ่เป็นแนวทางในการประเมนิทกัษะเบือ้งตน้ของผูเ้รยีน 
 2. เพื่อช่วยในการค้นหาจุดเริ่มต้นของผู้เรียนแต่ละคนในการจดัลําดบัการเรียนตาม
จุดมุง่หมาย 
 3. ชว่ยในการจดัวสัดุและสือ่ใหเ้หมาะสมกบัการเรยีน 
 4. เพื่อสะดวกต่อการประเมนิผลและส่งเสรมิความกา้วหน้าทางการเรยีนของนักเรยีนแต่
ละคน 
 5. เพือ่ชว่ยใหผู้เ้รยีนเรยีนตามอตัราความสามารถของตน 
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 ลกัษณะของการศึกษาด้วยตนเอง 
 การเรยีนดว้ยตนเองนัน้ ประกอบดว้ยประสบการณ์ในการเรยีนทีอ่อกแบบเฉพาะสาํหรบั
นักเรยีนแต่ละคน โดยมหีลกัฐานจากการวิเคราะห์ความสนใจ และความต้องการของแต่ละคน
ประสบการณ์ที่กําหนดนัน้จะถูกควบคุมโดยนักเรยีนเอง นักเรยีนจะจดัการควบคุมเวลาเองตาม
ความสนใจและความสะดวกสบายของนักเรยีน ซึ่งในเรื่องน้ี วชัร ีบูรณสงิห ์(2526: 417-418) ได้
สรปุวธิกีารจดัการศกึษาใหก้บันกัเรยีนตามความแตกต่างระหวา่งบุคคลไวว้า่  
  1.  จดัการเรยีนใหเ้หมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรยีน เช่น จดัการเร่งรดัสาํหรบั
นกัเรยีนทีเ่รยีนเก่ง จดัสอนซ่อมเสรมิ 
  2. จดักจิกรรมการเรยีนการสอนในหอ้งเรยีน เพือ่สนองความตอ้งการของผูเ้รยีน เช่น การ
มอบหมายงานตามระดบัความสามารถ หรอืผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของนกัเรยีน 
  3. ใชส้ือ่การสอนเหมาะสมตามระดบัความสามารถของนกัเรยีน 
  4. การประเมนิผลควรกาํหนดใหเ้หมาะสมกบัรายวชิาและนกัเรยีนทีเ่กีย่วขอ้ง 
 

 ประเภทของการศึกษาด้วยตนเอง 
 การเรยีนด้วยตนเองแบ่งออกไดห้ลายประเภทตามทศันะของผูจ้ดัแบ่ง กาเย่ และบรกิส ์
(Gagne; & Briggs. 1974: 187) ไดแ้ยง่ประเภทการเรยีนดว้ยตนเอง ออกเป็น 5 ปะเภท คอื  
  1. แผนการเรยีนแบบอสิระ (Independent Study Plan) เป็นการเรยีนทีค่รกูบันกัเรยีนตกลง
กนัในเรือ่งของจุดมุง่หมายของการเรยีน แลว้ใหผู้เ้รยีนศกึษาคน้ควา้ใหบ้รรลุจุดมุง่หมายดว้ยตนเอง 
  2. ศกึษาดว้ยการควบคุมตนเอง (Self – Directed Study) จะมกีารตกลงในจุดมุง่หมาย
เฉพาะกาํหนดเอาไว ้แต่วธิกีารศกึษานัน้เป็นเรื่องของนกัเรยีน ครอูาจแนะการอ่านและวสัดุศกึษาไว้
ใหแ้ลว้แต่นกัเรยีนจะใชห้รอืไมใ่ชก้ไ็ด ้หากเขาผา่นการทดสอบกถ็อืวา่ใชไ้ด ้
  3. โปรแกรมผูเ้รยีนเป็นศูนยก์ลาง (Learner – Centered Programs) เป็นโปรแกรมทีจ่ดั
ขึน้กวา้งๆ แลว้เปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเลอืกเรยีน โดยมวีชิาแกน วชิาเสรมิและวชิาเลอืก 
  4. เรยีนตามความเรว็ของตน (Self - pacing) เป็นการเรยีนทีผู่เ้รยีน เรยีนตามอตัราความเรว็
หรอืความสามารถของตน มกีารกําหนดจุดมุง่หมายไวต้ลอดจนเกณฑต่์างๆ เอาไวทุ้กคนเหมอืนกนั
ต่างกนัทีเ่วลาทีใ่ชใ้นการเรยีน 
  5. การเรยีนการสอนทีผู่เ้รยีนกําหนดเอง (Student –Determined Instruction) นกัเรยีน
เลอืกจุดมุง่หมาย วสัดุศกึษา กาํหนดเอง ทดลองเองและมเีสรทีีจ่ะทิง้จุดมุง่หมายใดกไ็ด ้
 

 ประโยชน์ของการจดัการศึกษาด้วยตนเอง 
 การศกึษาดว้ยตนเองมปีระโยชน์หลายประการ วรีะ ไทยพานิช (2529: 126) ไดก้ล่าวถงึ
ประโยชน์หรอืลกัษณะขอ้ดขีองการเรยีนดว้ยตนเองไวด้งัน้ี 
  1. นกัเรยีนสามารถเรยีนรูต้ามความสามารถของตนเอง  
  2. เป็นการคาํนึงถงึความแตกต่างระหวา่งบุคคล 
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  3. นกัเรยีนมอีสิระมากกวา่การสอนปกต ิ
  4. เป็นการจงูใจนกัเรยีน และนกัเรยีนจะชอบบรรยากาศในโรงเรยีนมากขึน้ 
  5. ครมูเีวลาทีจ่ะทาํงานกบันกัเรยีนเป็นรายบุคคลเมือ่นกัเรยีนตอ้งการ 
 นอกจากน้ี ไชยยศ เรอืงสวุรรณ (2526: 188) ไดก้ล่าวถงึประโยชน์ของการสอนแบบศกึษา
ดว้ยตนเองไวห้ลายประการ ดงัน้ี 
  1. หลกัสตูรหรอืรายวชิาถูกจดัไวอ้ยา่งมรีะเบยีบ 
  2. ระบบการวดัผลประกอบด้วยเครื่องมอืวดัระดบัความรู้ที่จะเรยีนและผลสมัฤทธิท์าง 
การเรยีน 
  3.  เอือ้ประโยชน์ใหแ้ก่ผูเ้รยีนอยา่งกวา้งขวางตามบุคลกิภาพของผูเ้รยีน 
  4.  กระบวนการสอนเหมาะสมกบับุคลากรในหน่วยงาน 
 การเรยีนการสอนแบบเรยีนดว้ยตนเองยงัเกื้อหนุนสภาพการเรยีนรู ้ทําใหก้ารเรยีนรูข้อง
ผูเ้รยีนแต่ละคนเกดิขึน้อยา่งมปีระสทิธภิาพดงัน้ี 
  1. ผูเ้รยีนมโีอกาสรว่มกจิกรรมการเรยีนตามความสนใจ 
  2. ผูเ้รยีนมโีอกาสไดร้บัขอ้มลูยอ้นกลบัทนัท ี
  3. ผูเ้รยีนไดร้บัการเสรมิแรงตลอดเวลาในระหวา่งการเรยีน 
  4. การเรยีนการสอนเป็นไปตามขัน้ตอนอยา่งเหมาะสม 

 
เอกสารท่ีเก่ียวข้องกบัการเรียนรู ้
 ความหมายของการเรียนรู้         
 กาเย ่(Gagne. 1985: 2) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรยีนรูเ้ป็นการเปลีย่นแปลงความสามารถ
ของมนุษยซ์ึง่คงอยูใ่นช่วงระยะเวลาหน่ึง และการเรยีนรูเ้ป็นเพยีงสิง่ทีเ่กดิจากกระบวนการเจรญิเตบิโต  
เชน่ การทีม่คีวามสงูเพิม่ หรอืการมคีวามแขง็แรงของกลา้มเน้ือเพิม่มากขึน้ 
 คลนี (Klein. 1991: 2) การเรยีนรู ้(Learning) คอื กระบวนการของประสบการณ์ทีท่าํใหเ้กดิ
การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมอย่างค่อนขา้งถาวร ซึง่การเปลี่ยนแปลงพฤตกิรรมน้ีไม่ไดม้าจากภาวะ
ชัว่คราว วุฒภิาวะ หรอืสญัชาตญาณ 
           ฮลิการด์ และแอทคนิสนัส ์(Hilgard; & Atkinsons. 1971: 188) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรยีนรู้
เป็นการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมคอ่นขา้งถาวร อนัเป็นผลมาจากประสบการณ์เดมิหรอืสิง่แวดลอ้ม 
            คอนบรคั (Conbauk. 1963: 7) ไดก้ล่าวไวว้่า การเรยีนรู ้คอื การเปลีย่นแปลงพฤตกิรรม
อนัเป็นผลมาจากจากไดป้ระสบการณ์ 
            ชม  ภูมภิาค (2523: 58-65) ไดก้ล่าวว่า การเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพตอ้งเริม่ตน้ดว้ยการรบัรู้
ทีถู่กตอ้ง การรบัรูท้ีถู่กตอ้งจงึเป็นรากฐานอนัสาํคญัยิง่การรบัรูน้ัน้จะตอ้งมสีิง่ต่างๆ เขา้มาเกีย่วขอ้ง
มากมาย เป็นกระบวนการทีซ่บัซอ้นและการรบัรูจ้ะถูกตอ้งแมน่ยาํหรอืผดิพลาดเพยีงใดนัน้ขึน้อยูก่บั
ปจัจยั ซึง่พอจะแยกได ้2 ประเภท คอื สภาวะของสิง่เรา้และตวัผูร้บัรูเ้อง 
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            เสาวณีย ์สกิขาบณัฑติ (2532: 81) ไดใ้หค้วามหมายว่า การเรยีนรู ้คอื การเปลีย่นแปลง
พฤตกิรรมอนัเน่ืองจากประสบการณ์ ในการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมในมนุษย ์เราจะเปลีย่นพฤตกิรรม  
3 ดา้น คอื ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคต ิ
            ความหมายของการเรยีนรู ้คอื ประสบการณ์ที่ได้รบัรูจ้ากประสาทสมัผสัทําใหเ้กดิผล
สะทอ้นกลบั เป็นผลจากสิง่ทีไ่ดร้บัรู ้และก่อใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงพฤตกิรรมของบุคคล 3 ดา้น คอื  
ดา้นความรู ้ดา้นทกัษะ ดา้นเจตคต ิ อกีสว่นสาํคญัในการทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้คอื ขอ้มลูทีไ่ดร้บัรูน้ัน้
ตอ้งเป็นขอ้มลูทีถู่กตอ้ง หรอืผดิพลาดน้อยทีสุ่ด ซึง่เป็นสิง่ทีค่วรคาํนึงถงึ เมื่อตอ้งการนําหลกัการเรยีนรู้
มาใชป้ระกอบกบัการจดัการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรูต้รงตามวตัถุประสงค์ของ
บทเรยีนมากทีส่ดุ 
 
             ทฤษฎีทางจิตวิทยาเก่ียวกบัการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
             การสรา้งบทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเอง อกีสิง่หน่ึงทีผู่ว้จิยันํามาเป็นแนวทางในการออกแบบ
และสร้างบทเรยีน  เพื่อแก้ปญัหาความแตกต่างของบุคคลของผูเ้รยีน คอื ทฤษฎีทางจติวทิยาที่
นํามาใชป้ระกอบการจดัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  มรีายละเอยีดดงัน้ี 
 ทฤษฎขีองกาเย ่ อา้งองิจาก ไชยยศ  เรอืงสวุรรณ (2522: 65-66)   
           กาเย่ไดเ้น้นเกี่ยวกบับทเรยีนของครูที่สรา้งขึน้ในการจดัการเรยีนการสอนเพื่อกระตุ้นให้
นกัเรยีนไดท้าํกจิกรรมต่างๆ และไดเ้สนอแนวทางในการจดัลาํดบัขัน้ของการสอนเป็น 9 ขัน้ ดงัน้ี 
 การเรยีนด้วยความสนใจ เป็นการนําเอาสู่บทเรยีนพรอ้มที่จะเรยีน โดยการเรยีนสิง่เรา้  
เชน่ รปูภาพ ภาพยนตร ์การใชค้าํถาม การสาธติ และการนําเสนอสิง่เรา้นัน้ๆ เพือ่เรยีกความสนใจ 
 1. การบอกใหผู้เ้รยีนทราบจุดจุดประสงคก์ารสอน เพื่อใหผู้เ้รยีนทราบจุดประสงคป์ลายทาง
ของการเรยีนการสอน และเป็นแนวทางไปสู่ประสงคน์ัน้ การบอกจุดประสงคอ์าจบอกใหท้ราบโดยตรง
หรอืบอกโดยใชค้าํถามได ้
 2. การกระตุน้ใหผู้เ้รยีนระลกึความรูเ้ดมิทีต่อ้งมก่ีอน อาจใหค้าํถามหรอืบรรยายเพือ่ทบทวน
ความรูเ้ดมิ  แลว้นําไปเชื่อมโยงกบัความรูใ้หมใ่หม้คีวามพรอ้มทีจ่ะเรยีนต่อไป 
 3. การเสนอสิง่เรา้ สิง่เรา้ทีป่ระกอบการสอน ไดแ้ก่ วสัดุอุปกรณ์ และสื่อการเรยีนการสอน
อื่นๆ 
 4. การชี้แนะการเรยีนรู ้อาจใชค้ําถามนําไปสู่การเรยีนรู ้การแนะนําการใชว้สัดุอุปกรณ์
และเครือ่งมอืต่างๆ 
 5. การจดัใหผู้เ้รยีนได้แสดงพฤติกรรม คอื ใหผู้เ้รยีนลงมอืปฏบิตัิกจิกรรม การทดลอง
ผูส้อนควรใหค้วามสะดวก จดัเตรยีมเครือ่งมอืใหพ้รอ้มสาํหรบัการปฏบิตังิาน  
 6. ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเกี่ยวกบัผลการทํากจิกรรม เพื่อใหผู้เ้รยีนทราบว่าการทํากจิกรรม
ปฏบิตักิารทดลองไดผ้ลถูกตอ้งหรอืตอ้งแกไ้ขเปลีย่นแปลง เพือ่ใหผู้เ้รยีนรูต้ามจุดประสงคท์ีก่าํหนด 
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 7. การวดัผลการเรยีน การวดัผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนในการทํากจิกรรมอาจทําไดโ้ดย
การใชค้าํถาม ใหแ้บบฝึกหดั หรอืขอ้สอบวดัในขณะทีเ่รยีนเมือ่สิน้สดุการเรยีนเพือ่ปรบัปรงุแกไ้ขได ้
 8. การทําใหผู้เ้รยีนคงการเรยีนรูแ้ละถ่ายโยงการเรยีนรู ้คอื การใหผู้เ้รยีนได้ฝึกปฏบิตัิ
ซํ้าๆ กนั เพื่อใหม้คีวามคงทนของความรู ้ใหม้กีารทบทวนและนําความรูไ้ปใช้ในสถานการณ์ใหม ่ 
เพื่อฝึกฝนการถ่ายโยงการเรยีนรูท้ ัง้ทฤษฎทีางจติวทิยาและการเรยีนรูจ้ะมคีวามสําคญัในการสรา้ง
บทเรยีนสาํหรบัเครือ่งชว่ยสอน โดยเฉพาะบทเรยีนวดีทิศัน์ดว้ยตนเอง เพราะจะเป็นปจัจยัอยา่งหน่ึง
ทีจ่ะทาํใหผู้เ้รยีนสนใจบทเรยีน  และจะสง่ผลต่อการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนอกีดว้ย 
 กมลรตัน์ หล้าสุวงษ์ (2523: 142) เป็นทฤษฎีที่ใช้หลกัการเรยีนรูแ้บบพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) คอื การเรยีนรูจ้ากส่วนย่อยไปสู่ส่วนรวม ทฤษฎน้ีีจะกล่าวถงึการทาํใหเ้กดิความ
ต่อเน่ืองกนัอยูเ่สมอ ระหว่างสิง่เรา้กบัการตอบสนอง และการตอบสนองนัน้มกัเป็นพฤตกิรรมภายนอก
ทีส่งัเกตเหน็ไดช้ดัและวดัไดง้า่ย 
          เสาวณยี ์ สกิขาบณัฑติ (2532: 81-82)   
     1. แรงจูงใจ เปรยีบเสมอืนบนัไดขัน้ตน้ของการทีจ่ะเรยีนรูส้ ิง่ต่างๆ คนเราจะเรยีนรูไ้ดด้ี
หากเขา้มแีรงจงูใจในบทเรยีน เชน่ เรือ่งนัน้แปลกใหม ่น่าตื่นเตน้ หรอืตรงกบัความตอ้งการของเขา 
     2. กระบวนการสอน กระบวนการสอนทีจ่ะส่งผลใหก้ารเรยีนรูม้ปีระสทิธภิาพนัน้จะต้อง
เป็นกระบวนการสอนทีท่ําใหผู้เ้รยีนเขา้ใจในบทเรยีนอย่างแจ่มแจง้ไมส่บัสนงุนงง เช่น มกีารอธบิายด ี
การยกตวัอยา่งไดใ้กลเ้คยีงกบัความจรงิ ทาํใหผู้เ้รยีนเหน็ภาพพจน์ สอนไดต้รงกบัทีผู่เ้รยีนจะรบัรูไ้ด ้
     3. กระบวนการเรยีน บุคคลสามารถเรยีนรูแ้ละเขา้ใจในสิง่เรา้นัน้อย่างถูกต้องมากน้อย
เพยีงใดย่อมขึน้กบัระดบัความสมัพนัธข์องสิง่เรา้ การเรยีนรูจ้ะมปีระสทิธภิาพกย็่อมขึน้กบักระบวนการเรยีน
ของเขาทีไ่ดม้โีอกาสสมัผสักบัสิง่เรา้โดยตรงมากน้อยเพยีงใดดว้ยดงันัน้ ผูเ้รยีนทีผ่า่นกระบวนการเรยีน
ทีต่นไดม้โีอกาสสมัผสัมาก จงึเกดิความเขา้ใจและรบัรูท้ีถู่กต้องกว่าผูเ้รยีนจากคําบอกเล่าหรอืจาก
การทอ่งจาํเพยีงอยา่งเดยีว ซึง่ตรงกบัปรชัญาการศกึษาของดวิอีท้ีว่า่ “Learning by doing”   
          ทฤษฎกีารเรยีนรู ้(Learning Theories) คอื กระบวนการเรยีนรู ้เป็นกระบวนการต่อเน่ือง
เชื่อมโยงจากการรบัรู ้เมือ่ประสาทสมัผสักระทบสิง่เรา้จะเกดิความรูส้กึสง่ไปยงัสมอง สมองจะบนัทกึ
ความรูส้กึนัน้ไวเ้ป็นประสบการณ์และเมื่ออวยัวะรบัสมัผสักระทบกบัสิง่เรา้เดมิอกี จะสามารถระลกึได ้ 
หรอืจาํได ้กถ็อืวา่เกดิการเรยีนรูข้ ึน้   
 
             องคป์ระกอบของการเรียนรู้ 
           ในทศันะของ กาเย่ (Gagne. 1985: 3-4) องค์ประกอบสาํคญัที่จะทาํใหเ้กดิการเรยีนรู ้
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ คอื 
             1.  ผูเ้รยีน เป็นบุคคลผูร้บัสิง่เรา้ทีเ่ป็นขอ้มูล กจิกรรม ตลอดจนข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง
ระบบประสาทสมัผสั เขา้สู่สมองเพื่อการแปลความหมายและสัง่การออกไปยงัตวัส่งปฏกิริยิา คอื 
ระบบกลา้มเน้ือและระบบต่อม ใหแ้สดงพฤตกิรรมตอบสนองทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดอ้อกมาว่าเขาได้
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เกดิการเรยีนรูข้ ึน้แลว้ ในบางกรณีทีส่ ิง่เรา้บุคคลรบัเขา้สูส่มองจะถูกเกบ็ไวใ้นระบบความจาํของผูเ้รยีน  
และอาจจะนําออกมาเมื่อไหรก่ไ็ดต้ามทีต่อ้งการในสว่นน้ีความจาํจงึเป็นการแปลความหมายสิง่เรา้ที่
แสดงออกมาเป็นการกระทาํทีส่ามารถสงัเกตเหน็ไดใ้นรปูของการเคลื่อนไหวของกลา้มเน้ือ 
 2.  สถานการณ์การเรยีนรูใ้นจติวทิยาการเรยีนรู ้สถานการณ์ทีส่ามารถกระตุน้ประสาทสมัผสั
ของผู้เรยีนได้ เรยีกว่า สถานการณ์ที่เป็นสิง่เร้า ซึ่งประกอบสถานการณ์ย่อยๆ มากมาย หาก
สถานการณ์หน่ึงถูกจาํแนกออกมาไดป้รากฏเดน่ชดั เรากจ็ะเรยีกวา่ เป็นสิง่เรา้ 
 3.  เน้ือหาในความทรงจาํของผูเ้รยีน เน้ือหาเป็นเน้ือหาทีไ่ดท้าํการจดัระเบยีบหมวดหมูไ่ว้
แลว้เป็นอยา่งด ี ทัง้น้ีโดยเชื่อมโยงสถานการณ์การเรยีนรูใ้นครัง้ก่อนหน้าน้ี 
 4.  การตอบสนองทีเ่ป็นผลมาจากปจัจยันําเขา้ต่างๆ โดยทัว่ไป คาํวา่ การตอบสนองสามารถ
ใหค้วามหมายไดท้ัว่อยา่งกวา้งๆ และชีเ้ฉพาะ เช่น ถา้คนๆ หน่ึงกล่าวถงึการเคลื่อนไหวของกลา้มเน้ือ
เฉพาะส่วน หรอืการแสดงออกของร่างกายทุกส่วนในการเดนิ การตอบสนองก็จะเป็นผลมาจาก
ปจัจยันําเขา้มากกวา่ลกัษณะของปจัจยันําเขา้ 
         กล่าวโดยสรุปถงึองคป์ระกอบของการเรยีนรู ้จะประกอบไปดว้ย 4 สว่นสาํคญั คอืผูเ้รยีน  
สถานการณ์การเรยีนรูใ้นจติวทิยาการเรยีนรู ้เน้ือหาในความทรงจาํของผูเ้รยีน การตอบสนองทีเ่ป็น
ผลมาจากปจัจยันําเขา้ต่างๆ ผูว้จิยัควรพจิารณาถงึสว่นสาํคญัน้ีเสมอในการทํางานวจิยัและนําไปใช้
ประกอบกบัการจดักจิกรรมการเรยีนรูด้ว้ย 
 
             การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
            ในการศกึษาคน้ควา้ผูว้จิยัตอ้งคาํนึงถงึความแตกต่างของบุคคลหรอืผูเ้รยีน ไม่ว่าจะเป็น  
ความรู ้ความสามารถ ความสนใจ ความพรอ้มในการเรยีน และความตอ้งการระหว่างบุคคล สอดคลอ้ง
กบัแนวคดิของ   
            เสาวณยี ์สกิขาบณัฑติ (2528: 3) แนวคดิทางการจดัการศกึษาโดยคาํนึงถงึความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล (Individual Differences) เรยีนการสอนลกัษณะน้ีว่า การจดัการเรยีนการสอนแบบ
เอกตัภาพ หรอืการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง (Individualized Instructional) โดยยดึหลกัความแตกต่างของ
บุคคลโดยมุ่งเน้นจดัสภาพการเรยีนการสอนทีเ่ปิดโอกาสใหผู้เ้รยีนเรยีนรูไ้ดด้ว้ยตนเองเป็นหลกั  
ตามความตอ้งการ ความสามารถ และความสนใจ 
 
             ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
            สมบตั ิสุวรรณพทิกัษ์ (2524: 6) การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นกระบวนการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
เป็นหลกั โดยไดร้บัการสนบัสนุนและชว่ยเหลอืจากผูอ้ื่น เช่น เพื่อน คร ูและทีจ่าํเป็น การเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองในทีน้ี่ประกอบดว้ยองคป์ระกอบ  ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหแ์ละกาํหนดความตอ้งการของตนเอง 
 2. การกาํหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน 
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 3. การหาแหล่งวทิยาการทีเ่ป็นวสัดุและรายบุคคล 
 4. การเลอืกวธิกีารและกจิกรรมการเรยีน 
 5. การกาํหนดวธิกีารประเมนิผลการเรยีน 
           สเคเจอร ์(Skager. 1978: 13) ไดอ้ธบิายว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองเป็นการพฒันาการเรยีนรู้
และประสบการณ์ตนเอง ตลอดจนความสามารถในการวางแผนการปฏิบตัิและประเมนิผลของ
กจิกรรมการเรยีนทัง้ในลกัษณะทีเ่ป็นเฉพาะบุคคลและฐานะทีเ่ป็นสมาชกิของกลุ่มทีร่ว่มมอืกนั 
          ทฟั (Tough. 1979: 114) ไดก้ําหนดหน่วยในการวดัปรมิาณการเรยีนรูด้ว้ยตนเองออกเป็น
โครงการเรยีน (Learning  Project) โดยกําหนดค่าเปรยีบเทยีบว่า การเรยีนดว้ยตนเองเรื่องใดเรื่อง
หน่ึงทีใ่ชเ้วลาตัง้แต่ 7 ชัว่โมงขึน้ไป ถอืวา่โครงการเรยีน และเมือ่ผูเ้รยีนไดใ้ชก้ระบวนการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองแลว้ ผูเ้รยีนควรจะไดร้บัความรู ้เกดิเจตคต ิไดร้บัทกัษะหรอืสามารถก่อใหเ้กดิกระบวนการ
เปลีย่นแปลงต่างๆ กนั เป็นผลมาจากการเรยีนนัน้ๆ ดงันัน้ การเรยีนรูด้ว้ยตนเองอาจจะเกดิไดจ้าก
การใชบ้ทเรยีนสาํเรจ็รูป การศกึษาดว้ยตนเอง เช่น การอ่านเอง คดิเอง ทดลองปฏบิตัหิรอืคน้ควา้
ดว้ยตนเอง  เป็นตน้ 
           กรฟิฟิน (Griffin. 1983: 153) การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง เป็นการจดัประสบการณ์การเรยีนรู้
เฉพาะบุคคลใดบุคคลหน่ึง โดยมเีป้าหมายไปสูก่ารพฒันาทกัษะการเรยีนรูข้องตนและความสามารถ
ในการวางแผนปฏบิตัแิละประเมนิความรู ้การจดัการเรยีนรูเ้ป็นเฉพาะบุคคล 
           บรูคฟิลด ์(Brookfield. 1984: 59) กล่าวว่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง หมายถงึ การเป็นตวั
ของตวัเอง ควบคุมการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง มคีวามอสิระ โดยอาศยัความช่วยเหลอืจากแหล่งภายนอก
น้อยทีส่ดุ 
           สรุปไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองหรอืการเรยีนรูร้ายบุคคล เป็นรปูแบบหน่ึงของการเรยีนที่
ผูเ้รยีนสามารถกาํหนดจุดมุง่หมายของการเรยีนรู ้สามารถวางแผนและเลอืกเรยีนตามความตอ้งการ  
ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ผูเ้รยีนสามารถควบคุมการเรยีนดว้ยตนเอง และมคีวามเป็น
อสิระในการเรยีน โดยมผีูส้อนผูรู้ค้อยใหค้วามชว่ยเหลอื สนบัสนุนตามความเหมาะสม   
 
             ความสาํคญัของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
           โนลล ์(Knowles. 1975: 15-17) ไดก้ล่าวถงึความสาํคญัของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไว ้ดงัน้ี   
 1. คนทีเ่รยีนรูด้ว้ยตนเอง จะมคีวามคดิรเิริม่ของตนเองไดม้ากกว่า ดกีว่าคนทีเ่ป็นเพยีง
ผูร้บัหรอืรอใหค้รถู่ายทอดวชิาความรูใ้หเ้ท่านัน้ คนทีเ่รยีนดว้ยตนเองจะเรยีนอยา่งตัง้ใจ มจุีดมุง่หมาย  
และมแีรงจูงใจ สามารถใชป้ระโยชน์จากการเรยีนรูไ้ดด้กีว่า และยาวนานกว่าบุคคลทีร่อรบัคําสอน
แต่เพยีงอยา่งเดยีว 
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 2. การเรียนด้วยตนเองสอดคล้องกับพัฒนาการทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาตมิากกวา่ คอื เมื่อตอนเป็นเดก็ธรรมชาตทิีต่อ้งพึง่พงิผูอ้ื่น ตอ้งการผูป้กครองปกป้องเลีย้งดู
และตัดสินใจแทนให้ เมื่อเติบโตขึ้นก็ค่อยๆ พฒันาตนเองไปสู่ความเป็นอิสระ ไม่ต้องพึ่งพิงครู
ผูป้กครองและผูอ้ื่น การพฒันานําไปสูค่วามเป็นตวัของตวัเองมากขึน้ 
 3. พฒันาการใหม่ๆ  ทางการศกึษามหีลกัสตูรใหม ่หอ้งเรยีนเปิด ศูนยบ์รกิารทางวชิาการ  
การศกึษาอย่างอสิระ โปรแกรมการเรยีนที่จดัแก่บุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัเปิด ฯลฯ รูปแบบ
การศกึษาเหล่าน้ีลว้นผลกัภาระรบัผดิชอบใหผู้เ้รยีนใหเ้รยีนรูด้ว้ยตนเอง 
 4. การเรยีนรูด้้วยตนเองเป็นความอยู่รอดของชวีติในฐานะที่เป็นบุคคล และเผ่าพนัธุ์  
เน่ืองจากโลกปจัจุบนัเป็นโลกใหม่ทีแ่ปลกใหม่กว่าเดมิ ซึ่งความเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ เกดิขึน้เสมอ  
และขอ้เทจ็จรงิขอ้น้ีเป็นเหตุผลไปสู่ความจําเป็นทางการศกึษาและการเรยีนรู ้การเรยีนรูด้ว้ยตนเอง
จงึเป็นกระบวนการต่อเน่ืองตลอดชวีติ 
         ทฟั (Tough. 1979: 116-117) กล่าวว่า ความสาํคญัเกีย่วกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไวว้่า  
กจิกรรมการเรยีนรู ้หรอืโครงการเรยีนรูท้ีผู่เ้รยีนเกีย่วขอ้ง (Learning Project) มาจากการวางแผน
ดว้ยตนเอง และไดเ้น้นว่า กจิกรรมการเรยีนรูเ้ป็นแรงผลกัดนัทีท่ําใหเ้กดิความสนใจกบัการเป็นตวั
ของตวัเองและแนะนําตวัเองในการเรยีนรู ้
           จะเหน็ได้ว่า การเรยีนรู้ด้วยตนเองนัน้มคีวามสําคญัเป็นอย่างยิง่ เพราะการเรยีนรู้ด้วย
ตนเองจากความตอ้งการของผูเ้รยีนเอง ผูเ้รยีนเป็นผูเ้ลอืกเอง ผูเ้รยีนมอีสิระในการเรยีนทัง้ดา้นเวลา  
สถานที ่ทาํใหก้ารเรยีนเป็นไปไดด้ว้ยดแีละต่อเน่ืองตลอดชวีติ เกดิผลดกีบัผูเ้รยีนโดยตรง 
 
             ลกัษณะของการเรียนรู้ด้วยตนเอง   
             สมคดิ  อสิระวฒัน์  (2532: 76)  ลกัษณะของการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  คอื 
 1. สมคัรใจทีจ่ะเรยีนดว้ยตนเอง (Voluntarily to term) ไมเ่กดิจากการบงัคบั แต่มเีจตนาที่
จะเรยีนรูด้ว้ยความอยากรู ้
 2. ตนเองเป็นแหล่งความรูข้องตนเอง (Self Resourceful) นัน่คอื ผูเ้รยีนสามารถบอกได้
ว่าสิง่ที่เรยีนคอือะไร รูว้่าทกัษะและขอ้มูลที่ต้องการหรอืจําเป็นที่ต้องใช้มอีะไร สามารถกําหนด
เป้าหมาย วธิรีวบรวมขอ้มูลทีต่้องการและวธิปีระเมนิผลการเรยีนรู ้ผูเ้รยีนต้องมคีวามตระหนักใน
ความสามารถของตนเองวา่ตดัสนิใจ มคีวามรบัผดิชอบต่อหน้าทีแ่ละบทบาทในการเป็นผูเ้รยีนทีด่ ี
 3. ผูเ้รยีนตอ้งรูว้ธิกีารเรยีน (Know how to term) นัน่คอื ผูเ้รยีนควรทราบขัน้ตอนการเรยีนรู้
ดว้ยตนเอง รูว้า่เขา้ไปสูจุ่ดทีท่าํใหเ้กดิการเรยีนรูไ้ดอ้ยา่งไร 
            โนลล ์(Knowles. 1975: 61) ไดส้รุปลกัษณะของผูเ้รยีนทีเ่รยีนดว้ยตนเองโดยสรุปของ 
“สญัญาณการเรยีน” ทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลด ี 9  ประการ  ดงัน้ี 
 1. มคีวามเขา้ใจในความแตกต่างด้านความคิดเกี่ยวกบัผู้เรยีนและทกัษะที่จะเป็นการ
เรยีนรู ้ นัน้คอื  รูค้วามแตกต่างระหวา่งการสอนทีค่รผููช้ ีนํ้ากบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
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 2. มแีนวคดิเกีย่วกบัตนเองในฐานะทีเ่ป็นตวัของตวัเอง มคีวามเป็นอสิระและมคีวามสามารถ
ทีนํ่าตนเองได ้   
 3. มคีวามสามารถที่จะสมัพนัธ์กบัเพื่อนๆ ได้ดี เพื่อที่จะใช้บุคคลเหล่าน้ีเป็นเหมอืน       
สิง่สะท้อนใหท้ราบถึงความต้องการในการเรยีนรูด้้วยตนเอง การวางแผนการเรยีนรูข้องตนเอง   
การเรยีนรูแ้ละการชว่ยเหลอืบุคคลอื่น และการไดร้บัความชว่ยเหลอืจากบุคคลเหล่านัน้ 
 4. มีความสามารถในการวิเคราะห์ความต้องการในการเรียนรู้อย่างสมจริงโดยความ
ชว่ยเหลอืจากผูอ้ื่น 
 5. มคีวามสามารถในการแปลความต้องการในการเรยีนอกมาเป็นจุดมุ่งหมายของการ
เรยีนรูใ้นรปูแบบทีอ่าจจะใหก้ารประเมนิผลสาํเรจ็นัน้เป็นไปได ้
 6. มคีวามสามารถในการโยงความสมัพนัธก์บัผูส้อน ใชป้ระโยชน์จากผูส้อนในการทาํเรื่อง
ยากใหเ้ป็นเรือ่งงา่ยขึน้ และเป็นผูใ้หค้วามชว่ยเหลอืเป็นทีป่รกึษา 
 7. ความสามารถในการหาบุคคลและแหล่งเอกสารวทิยาการ ทีเ่หมาะสมกบัวตัถุประสงค์
การเรยีนทีแ่ตกต่าง 
 8. มคีวามสามารถในการเลอืกแผนการเรยีนรูท้ีม่ปีระสทิธภิาพโดยใชป้ระโยชน์จากแหล่ง
วทิยาการและมคีวามคดิรเิริม่ในการวางแผนนโยบายอยา่งมทีกัษะความชาํนาญ 
 9. มคีวามสามารถในการเก็บรวบรวมขอ้มูลและนําผลของข้อค้นพบต่างๆ ไปใช้อย่าง
เหมาะสม 
           สเคเจอร ์(Skager. 1978: 24-25) ไดอ้ธบิายคุณลกัษณะของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเอง ควรมลีกัษณะ 7 ประการ  ดงัน้ี  
 1. เป็นผูย้อมรบัตนเอง (Self acceptance) หมายถงึ มทีศันะคตต่ิอตนเองในการเป็นผูเ้รยีน 
 2. มคีวามสามารถในการวางแผนการเรยีน (Painfulness) ซึง่มลีกัษณะสาํคญั  คอื 
  2.1  สามารถวนิิจฉยัความตอ้งการในการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 
  2.2  วางจุดมุง่หมายทีเ่หมาะกบัตนเอง ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการทีต่ ัง้ไว ้
  2.3  มคีวามสามารถในการใชก้ลยทุธ ์เพือ่ใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการเรยีน 
 3. มแีรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เป็นการเรยีนทีม่แีรงจูงใจในการเรยีนอยู่ใน
ตนเองจะสามารถเรยีนรูโ้ดยปราศจากสิง่ควบคุมภายนอก เช่น รางวลั การถูกตําหนิ การถูกลงโทษ 
หรอืเรยีนเพือ่ตอ้งการวุฒบิตัรหรอืตําแหน่ง 
 4. มกีารประเมนิตนเอง (Internalized Evaluation) สามารถทีจ่ะประเมนิตนเองไดว้่าจะเรยีน
ไดแ้ค่ไหน ซึง่อาจจะขอใหผู้อ้ื่นประเมนิเรยีนรูข้องตนเองได ้ โดยผูเ้รยีนจะตอ้งยอมรบัการประเมนิ
ภายนอกวา่ถูกตอ้ง กต่็อเมือ่ผูป้ระเมนิมคีวามคดิอยา่งอสิระ และการประเมนิตอ้งสอดคลอ้งกบัสิง่ต่างๆ 
ทีป่รากฏเป็นจรงิอยูใ่นขณะนัน้ 
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 5.  การเปิดกวา้งต่อประสบการณ์ (Openness to Experience) ผูเ้รยีนทีนํ่าประสบการณ์
เขา้มาใชใ้นกจิกรรมชนิดใหม่ๆ อาจจะสะทอ้นการเรยีนรูห้รอืการจดัวางเป้าหมายโดยจะมเีหตุผล
หรอืไมก่ไ็ดใ้นการทีจ่ะเขา้ไปทาํกจิกรรมใหม่ๆ ความใครรู่ ้ความอดทนต่อปญัหาทีย่งัสงสยัการชอบ
ในสิง่ทียุ่ง่ยากสบัสนและการเรยีนอยา่งสนุกสนานจะทาํใหเ้กดิแรงจงูใจในการทาํกจิกรรมใหม่ๆ  และ
ทาํใหเ้กดิประสบการณ์ใหม่ๆ  ดว้ย 
 6.  มคีวามยดืหยุน่ (Flexibility) มคีวามยดืหยุน่ในการเรยีนรู ้มคีวามเตม็ทีจ่ะเปลีย่นแปลง
เป้าหมายหรอืวธิกีารเรยีนและใชร้ะบบการเขา้ถงึปญัหา โดยใชท้กัษะการสาํรวจการลองผดิลองถูก  
ซึง่ไมไ่ดแ้สดงถงึการขาดความตัง้ใจทีจ่ะเรยีนรู ้ความลม้เหลวจะไดร้บัการนํามาปรบัปรุงแกไ้ขมากกว่าที่
จะยอมแพห้รอืยกเลกิ 
 7.  การเป็นตวัของตวัเอง (Autonomy) ผูเ้รยีนทีด่แูลตวัเองได ้เลอืกทีจ่ะผกูพนักบัรปูแบบ
ของการเรยีนรูแ้บบใดแบบหน่ึง ผูเ้รยีนสามารถจดัการแกป้ญัหาตามเวลาทีก่ําหนดโดยพจิารณาถงึ
สิง่ทีต่อ้งการวา่ลกัษณะการเรยีนแบบใดทีม่คีุณคา่และเป็นทีย่อมรบัได ้
           กล่าวโดยสรุปไดว้่า การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมลีกัษณะทีส่าํคญั คอื ผูเ้รยีนพรอ้มและเตม็ใจที่
จะเรยีนรูแ้บบใดแบบหน่ึงทีต่นเองสนใจ และมคีวามตอ้งการทีจ่ะเรยีนรู ้ผูเ้รยีนสามารถออกแบบและ
วางแผนการเรยีน วธิกีารประเมนิตนเองได ้ซึง่จะสง่ผลใหผู้เ้รยีนมคีวามตัง้ใจในการเรยีนมากขึน้ 
 
             องคป์ระกอบของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
            การเรยีนรูด้ว้ยตนเองมอีงคป์ระกอบทีส่าํคญัดงัน้ี 
           โนลล ์(Knowles. 1975: 40-41) ไดก้ล่าวถงึองคป์ระกอบของการเรยีนรูด้ว้ยตนเองไว ้ดงัน้ี   
 1.  การวเิคราะหค์วามตอ้งการของตนเอง เริม่จากการใหผู้เ้รยีนแต่ละคนบอกความตอ้งการ 
ความสนใจพเิศษของตนเองในการเรยีนเพื่อใหอ้กีคนหน่ึงทําหน้าทีเ่ป็นผูใ้หค้ําปรกึษา แนะนําและ
เพื่อนอกีคนหน่ึงทาํหน้าทีจ่ดจาํบนัทกึ กระทาํเช่นน้ีหมุนเวยีนกนัไปจนครบทัง้ 3 คน ไดแ้สดงบทบาท
ทัง้ 3 ดา้น ผูเ้สนอความต้องการ ผูใ้หค้ําปรกึษาและผูจ้ดบนัทกึสงัเกตการณ์ การเรยีนรูบ้ทบาท
ดงักล่าวใหเ้กดิประโยชน์อยา่งยิง่ในการเรยีนรว่มกนัและชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนัในทุกๆ ดา้น 
 2.  การกาํหนดจุดมุง่หมายในการเรยีน โดยเริม่ตน้จากบทบาทของผูเ้รยีนเป็นสาํคญั ดงัน้ี 
  2.1 ผูเ้รยีนควรศกึษาจุดมุง่หมายของวชิา แลว้จงึเริม่เขยีนจุดมุง่หมายในการเรยีน 
  2.2 ผูเ้รยีนควรเขยีนจุดมุง่หมายของวชิา เขา้ใจได ้ไมค่ลุมเคลอื คนอื่นอา่นแลว้เขา้ใจ 
  2.3 ผูเ้รยีนควรเน้นถงึพฤตกิรรมทีผู่เ้รยีนคาดหวงั 
  2.4 ผูเ้รยีนกาํหนดจุดมุง่หมายของผูเ้รยีนในแต่ละระดบัมคีวามแตกต่างอยา่งชดัเจน 
 3. การวางแผนการเรยีนของผูเ้รยีน ควรเริม่ตน้จากการกําหนดจุดมุ่งหมายการเรยีนดว้ย
ตนเอง 
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  3.1 ผูเ้รยีนจะตอ้งกาํหนดเกีย่วกบัการวางแผนการเรยีนของตนเอง 
  3.2 การวางแผนการเรยีนของผูเ้รยีนควรรเิริม่จากการกําหนดจุดมุง่หมายการเรยีนดว้ย
ตนเอง 
  3.3 ผูเ้รยีนเป็นผูจ้ดัเน้ือหาใหเ้หมาะสมกบัสภาพตอ้งการและความสนใจของผูเ้รยีน 
  3.4 ผูเ้รยีนเป็นผูร้ะบุวธิกีารเรยีนเพือ่ใหเ้หมาะสมมากทีส่ดุ 
 4. การแสวงหาแหล่งวทิยาการ เป็นกระบวนการศกึษาคน้ควา้ทีม่คีวามสาํคญัต่อการศกึษา
ในปจัจุบนัอยา่งมาก ดงัน้ี 
  4.1 ประสบการณ์การเรียนแต่ละด้านที่จ ัดให้ผู้เรียนแสดงให้เห็นถึงจุดมุ่งหมาย
ความหมาย  และความสาํคญัของประสบการณ์นัน้ 
  4.2 แหล่งวทิยาการ  เชน่  หอ้งสมดุ  วดั  สถานีอนามยั  ถูกนํามาใชอ้ยา่งเหมาะสม 
  4.3 เลอืกวทิยาการใหเ้หมาะสมกบัผูเ้รยีนแต่ละคน 
  4.4 มกีารจดัสรรอย่างดี เหมาะสม กิจกรรมบางส่วนผู้สอนจะเป็นผู้จดัเองลําพงัและ
บางสว่นเป็นกจิกรรมทีจ่ดัรว่มกนัระหวา่งครกูบัผูเ้รยีน 
 5. การประเมนิผล เป็นขัน้ตอนสาํคญัในการเรยีนรูด้้วยตนเอง ช่วยใหผู้เ้รยีนทราบถึง
ความกา้วหน้าในการเรยีนของตนเองเป็นอย่างด ีการประเมนิผลจะต้องสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์ 
โดยทัว่ไปจะเกีย่วกบัความรู ้ความเขา้ใจ ทกัษะ ทศันคตแิละค่านิยม ซึง่มขี ัน้ตอนในการประเมนิผล  
ดงัน้ี 
       5.1 กาํหนดเป้าหมาย 
  5.2 ดําเนินการทุกอย่างเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์ที่วางไว้ ขัน้ตอนสาํคญัในการใช้
ประเมนิผลการเรยีนการสอน 
  5.3 รวบรวมหลกัฐาน การตดัสนิใจจากการประเมนิจะต้องอยู่บนพื้นฐานของขอ้มูลที่
สมบรูณ์และเชื่อถอืได ้
  5.4 รวบรวมขอ้มูลการเรยีนเพื่อเปรยีบเทยีบก่อนเรยีนกบัหลงัเรยีนว่าผูเ้รยีนกา้วหน้า
เพยีงใด 
  5.5 แหล่งขอ้มลู จะหาขอ้มลูจากครแูละผูเ้รยีนเป็นหลกัในการประเมนิ  
            จากการศกึษาเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง ทาํใหไ้ดแ้นวทางในการสรา้งและ
ขัน้ตอนการดาํเนินการทดลองบทเรยีน การเลอืกรปูแบบของหลกัการจดัการเรยีนรูแ้บบการเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองอยา่งไรใหเ้หมาะกบัผูเ้รยีน และทฤษฎต่ีางๆ ทีค่วรนํามาใหป้ระกอบกบัการจดักจิกรรมการเรยีน
การสอน ซึง่เป็นหลกัทีท่าํใหผู้เ้รยีนเรยีนรูบ้ทเรยีนไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและไดร้บัความรูอ้ยา่งเตม็ที ่
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เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะปฎิบติั 
             ความหมายของทกัษะ 
            พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พุทธศกัราช 2525 (2538: 392) ไดใ้หค้วามหมาย
ของ คาํวา่ ทกัษะ (Skill) ไวถ้งึ ความชาํนาญ จากความหมายน้ีทกัษะจงึมคีวามจาํเป็นทีจ่ะตอ้งมกีาร
ฝึกฝนอยู่เป็นประจําจะเกิดความชํานาญในการเรียน นอกจากน้ีนักการศึกษาหลายท่านได้ให้
ความหมาย คาํวา่ ทกัษะ ไวด้งัน้ี 
            ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2539: 68) ทกัษะปฎบิตั ิหมายถงึ ความสามารถทีจ่ะ
ทาํงานอย่างคล่องแคล่วว่องไว โดยไมผ่ดิหรอืคลาดเคลื่อนจากความเป็นจรงิในสิง่นัน้ เช่น นักเรยีน  
บวก ลบ คณู หาร ตวัเลขไดร้วดเรว็และถูกตอ้งในเป็นจาํนวนมากในเวลาจาํกดั  
            ประสาท อสิศรปรดีา (2523: 165) ไดใ้หค้วามหมายไวว้่า ความสามารถทางกลไก (Motor)  
ในการประกอบกจิกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงไดอ้ยา่งถูกตอ้ง รวดเรว็ และมปีระสทิธภิาพ 
            กมลรตัน์ หลา้สวุงษ์ (2524: 270) ทกัษะ คอื ลกัษณะของพฤตกิรรมทีแ่สดงออกถงึความสามารถ
ในการแสดงออกไดต่้อเน่ืองกนัหรอืประสานสมัพนัธก์นัของอวยัวะต่างๆ ในร่างกาย หรอืความคดิที่
โตต้อบกบัปญัหาอยา่งคล่องแคล่ว ถูกตอ้ง จนเป็นนิสยัหรอืเป็นแบบอตัโินมตั ิเช่น คนทีพ่ดูภาษาองักฤษ
ไดค้ล่องแคล่ว แสดงถงึการมทีกัษะในการใชภ้าษาองักฤษเสมอืนทีพ่มิพด์ดีได ้ถูกตอ้งและรวดเรว็  
แสดงถงึการมทีกัษะในการใชม้อื เป็นตน้ 
            ปราณี รามสูต (2527: 148) กล่าวว่า ทกัษะ คอื กระบวนการของพฤติกรรมในการทาํ
กิจกรรมต่างๆ อนัเป็นผลมาจากการพฒันาความสามารถของบุคคลทาํให้บุคคลทาํกิจกรรมใด
กจิกรรมหน่ึงไดอ้ย่างราบรื่นและมปีระสทิธภิาพ เช่น คนทีม่ลีกัษณะทางดา้นการแต่งคําประพนัธ์
หรอืบทรอ้ยกรองกส็ามารถแต่งบทรอ้ยกรองไดอ้ย่างรวดเรว็และไพเราะไดใ้จความดกีว่าคนทีไ่ม่มี
ทกัษะในเรือ่งน้ี หรอืคนทีม่ทีกัษะเกีย่วกบัการพดูในทีชุ่มชนจะสามารถพดูไดท้นัททีีถู่กขอรอ้งใหพ้ดู  
เป็นตน้ 
            ส.วาสนา  ประวาลพฤกษ์ (2537: 5) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า ทกัษะ คอื ความชาํนาญ  
วชิาทกัษะหรอืเน้ือหาทีเ่ป็นทกัษะ หมายถงึ วชิาทีจ่ะตอ้งสอนใหเ้กดิความชํานาญ สามารถนําไปใช้
ไดอ้ยา่งคล่องแคล่ว ว่องไว ไมผ่ดิพลาด วชิาเหล่าน้ีเปรยีบเสมอืนเครื่องมอื เครื่องใช ้ทีจ่ะตอ้งฝึกใช้
ใหเ้กดิความชาํนาญ จงึสามารถใชเ้ครือ่งมอืเหล่าน้ีไดด้มีปีระสทิธภิาพความชาํนาญจะเกดิขึน้ไดต้้อง
ฝึกปฏบิตับิ่อยๆ และทาํมากๆ กจ็ะเกดิความชํานาญเกดิขึน้ทํานองเดยีวกบัวชิาทกัษะหรอืเน้ือหาที่
ประสงคจ์ะใหเ้กดิทกัษะกต็อ้งใชว้ธิสีอนโดยฝึกใหผู้เ้รยีนทาํมากๆ บ่อยครัง้จนเกดิความชาํนาญขึน้ 
             สรุปไดว้่าความหมายของ ทกัษะ หมายถงึ ความชํานาญในการทําสิง่ใดสิง่หน่ึง ประกอบ
กบักระบวนการของพฤตกิรรมในการทํากจิกรรมต่างๆ อนัเป็นผลมาจากการพฒันาความสามารถ
ของบุคคลทาํใหบุ้คคลทาํกจิกรรมใดกจิกรรมหน่ึงไดถู้กตอ้ง รวดเรว็ คล่องแคล่ว ว่องไว ภายในเวลา
จาํกดั และมปีระสทิธภิาพ 
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             กระบวนการเกิดทกัษะ 
           มาลนีิ จุฑะร (2537: 128) ไดก้าํหนดกระบวนการเกดิทกัษะไว ้ 3  ขัน้ตอน  คอื 
 1.  ขัน้ความรูค้วามเขา้ใจ (Cognitive Phase) ทกัษะในขัน้น้ีเป็นขัน้ทีผู่เ้รยีนทกัษะจะทํา
ความเขา้ใจ หรอืเรยีนรูธ้รรมชาตขิองทกัษะ ปกตทิกัษะขัน้น้ีจะเกดิขึน้โดยไม่ตอ้งใชเ้วลาฝึกฝนมาก  
ความรูค้วามเขา้ใจนัน้อาจเกดิจากการสงัเกต จากการสอนหรอืการอธบิายจากผูอ้ื่นการเรยีนทกัษะ
ในขัน้น้ีผูเ้รยีนจะตอ้งสนใจเป็นพเิศษแต่จะมคีวามผดิพลาดได ้อาจจะทาํไดซ้ํ้าถา้การประสานสมัพนัธ์
ทางกลไกยงัไมด่หีรอืถูกรบกวนจากสิง่แวดลอ้ม 
 2.s ขัน้ตอนการจดัระเบยีบกลไกกลา้มเน้ือ (Organizing Phase) เป็นขัน้ทีม่ทีกัษะระดบักลาง
ในขัน้น้ีอวยัวะทีร่บัสมัผสั อวยัวะแสดงออกและการตรวจสอบความตอ้งการจากการกระทาํนัน้ มกีาร
ประสานกนัอย่างมรีะเบยีบ ซึ่งสามารถประกอบกจิกรรมไดด้จีนเกอืบจะเป็นอตัโนมตั ิเป็นขัน้ที่ใช้
กลไกกลา้มเน้ือมากกวา่การใชค้วามรูค้วามเขา้ใจ 
 การเกดิทกัษะในขัน้น้ีจะทําไดด้แีมจ้ะมคีวามตัง้ใจน้อย สามารถตรวจความถูกต้องหรอืรู้
ผลในสิง่ทีท่าํรวดเรว็ ถูกตอ้ง และเป็นไปโดยอตัโนมตัโิอกาสทีจ่ะผดิพลาดมน้ีอยมาก 
 3.  ขัน้ทีม่ทีกัษะอยา่งสมบรูณ์  (Perfecting Phase) ขัน้น้ีตอ้งใชค้วามรูน้าน ซึง่จะตอ้งผา่น
มาจากการเรยีนรูข้ ัน้รที ่1 และขัน้ที ่2 มาก่อนเป็นทกัษะระดบัทีส่ามารถไดร้วดเรว็ถูกตอ้งและเป็นไป
โดยอตัโนมตั ิโอกาสทีจ่ะผดิพลาดมน้ีอยมาก 
 สรุปได้ว่ากระบวนการที่ทําใหเ้กดิทกัษะประกอบไปด้วย ความรูค้วามเขา้ใจและเรยีนรู้
ธรรมชาตขิองทกัษะ และสามารถใชอ้วยัวะแสดงออกและการตรวจสอบความตอ้งการจากการกระทาํนัน้  
มกีารประสานกนัอยา่งมรีะเบยีบ เป็นผลทาํใหเ้กดิทกัษะจากความรูน้านเป็นทกัษะอยา่งสมบรูณ์ 
  
             วิธีการสอนให้เกิดทกัษะปฏิบติั 
            การจดัการเรยีนการสอนแบบฝึกทกัษะปฏบิตันิัน้ผูว้จิยัในศกึษาขอ้มลูจากนักวชิกาทัง้ใน
และต่างประเทศ และไดร้วบรวมการศกึษาคน้ควา้มา ไดด้งัน้ี 
           ดเีซคโก (De Cecco. 1968: 309-319) ไดเ้สนอวธิกีารสอนเพือ่ใหเ้กดิทกัษะ ดงัน้ี 
 1. ก่อนดําเนินการสอน ครูควรวิเคราะห์ทกัษะที่จะสอนเสยีก่อนว่าจะสอนทกัษะอะไร 
ก่อนหลงั 
 2. ควรทดสอบความสามารถในการใชอ้วยัวะต่างๆ ใหส้มัพนัธก์นั 
 3. ฝึกฝนเฉพาะทีย่งัขาดอยู ่
 4. อธบิายและสาธติการฝึกทกัษะตามลาํดบัก่อนหลงั 
 5. ดาํเนินการฝึกอยา่งต่อเน่ือง 
 6. ปรบัปรงุแกไ้ขใหเ้กดิทกัษะอยา่งแทจ้รงิ 
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           ประสาท อศิรปรดีา (2523: 174) ไดส้รปุเกีย่วกบัวธิกีารสอนเพือ่ใหเ้กดิทกัษะปฏบิตั ิไวว้า่ 
 1. วเิคราะหท์กัษะออกเป็นหน่วยยอ่ย แลว้สอนทกัษะยอ่ยๆ นัน้ใหส้อดคลอ้งตามความสามารถ  
และระดบัพฒันาการทางสมองของผูเ้รยีน 
 2. สาธติหรอืแสดงตวัอยา่งการตอบสนองทีถู่กตอ้งในทกัษะนัน้ๆ ใหแ้ก่ผูเ้รยีน 
 3. แนะนําการตอบสนองในระยะแรก เริม่ดว้ยการใชค้าํพดูหรอืกรยิาทา่ทาง 
 4.  จดัใหม้กีารฝึกฝนอยา่งเหมาะสม ซึง่ตอ้งพจิารณาถงึการฝึกหดั การพกั กําหนดช่วงเวลา
ฝึกและพกัใหเ้หมาะสมกบักจิกรรมนัน้ๆ 
 5.  ใหผู้เ้รยีนทราบผลการกระทํา เพื่อจะไดแ้กไ้ขปรบัปรุงการตอบสนองทีไ่ม่ถูกต้องให้
ถูกตอ้งอยา่งสมบรูณ์ 
           ปรยีาพร  วงศอ์นุตรโรจน์ (2535: 88-89) ไดเ้สนอวธิกีารสอนเพือ่ใหเ้กดิทกัษะไว ้ ดงัน้ี  
 1. วเิคราะหท์กัษะโดยตอ้งพจิารณาแยกแยะรายละเอยีดของทกัษะนัน้ๆ ออกมา 
 2. ตรวจสอบความสามารถเบื้องตน้ทีเ่กีย่วกบัทกัษะของผูเ้รยีนว่าเกี่ยวกบัอะไร เพยีงใด
และทดสอบการปฏบิตัเิบือ้งตน้ต่างๆ ตามลาํดบัก่อน – หลงั 
 3. จดัการฝึกหน่วยย่อยต่างๆ และฝึกหนักในหน่วยทีข่าดไป และอาจฝึกสิง่ทีเ่ขาพอจะ
เป็นอยูแ่ลว้ใหช้าํนาญเตม็ทีแ่ละใหค้วามสนใจในสิง่ทีย่งัไมช่าํนาญ 
 4. ขัน้อธบิายและสาธติทกัษะใหผู้เ้รยีน เป็นการแสดงทกัษะทัง้หมด โดยการอธบิายการแสดง
ใหเ้หน็ตวัอยา่ง หรอืใหผู้เ้รยีนชมภาพยนตรห์รอืจดัหาผูเ้ชีย่วชาญแสดงใหด้ ูในขัน้ตน้ไมจ่าํเป็นตอ้ง
อธบิายมาก ใหผู้เ้รยีนดูตวัอย่าง และสงัเกตเอง การใชภ้าพยนตรส์อนทกัษะต่างๆ นัน้ไดม้ผีูส้นใจ
ศกึษากนัมาก เช่น ภาพยนตร์ประเภทภาพช้า (Slow Motion) กระโดดสูงของแชมเป้ียนสอน
กระโดดสงูเป็นตน้ ภาพยนตรม์คีุณคา่อยา่งยิง่ในขัน้แรกของการเรยีน และขัน้สดุทา้ยของการเรยีน 
   5. ขัน้จดัภาวะเพือ่การเรยีน 3 ประการ คอื 
  5.1 จดัลําดบัขัน้สิง่เรา้ และตอบสนองใหผู้เ้รยีนไดป้ฏบิตัอิยา่งถูกตอ้ง ตามลําดบัก่อนหลงั  
สิง่ใดเกีย่วเน่ืองกนัตอ้งจดัใหต้ดิต่อกนั 
      5.2 การปฏบิตัติอ้งจดักําหนดเวลาของปฏบิตัใิหด้ ีจะใชเ้วลาแต่ละครัง้นานเท่าใดหรอื
แต่ละครัง้จะมกีารหยุดพกัมากน้อยเพยีงใด การฝึกแต่ละครัง้อาจใช้ครัง้เดยีวหรอืหลายครัง้ต้อง
พจิารณาใหด้ ีจะใช้การปฏบิตัิแบบแข่งขนัปฏบิตัิหรอืฝึกแบบรวดเรว็ ขึน้อยู่กบัการเรยีนขัน้ตอน
ต่างๆ ของการฝึกทกัษะ สาํหรบัในขัน้ตอนสดุทา้ยของการเรยีนทกัษะอาจใชก้ารฝึกฝนนานได ้
      5.3 การใหท้ราบผลของการปฏบิตั ิการฝึกปฏบิตัใินขัน้แรกๆ ควรบอกใหผู้เ้รยีนได้
ทราบว่าเขามขีอ้บกพร่องอย่างไร ซึง่เป็นการสรา้งผลจากภายนอก เป็นการบอกใหท้ราบว่าจะตอ้ง
แกไ้ขอย่างไร เมื่อผูเ้รยีนกา้วหน้าไปถงึขัน้ทีส่องและขัน้ทีส่าม คอื มคีวามชํานาญมากขึน้เขาจะ
สงัเกตตวัเอง  เป็นการทราบผลจากตวัเองโดยพจิารณาจากผลของการเคลื่อนไหมของตนเอง 
 สรปุไดว้า่  การสอนทกัษะปฏบิตั ิ ควรมวีธิกีารดงัน้ี 
 1. แบ่งระดบัการพฒันาทกัษะออกเป็นหน่วยย่อยๆ ตามรายละเอยีดของทกัษะปฏิบตัิ
ตามลาํดบัขัน้ตอน ตามความสามารถของผูเ้รยีน  
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 2. การสาธติ ตวัอยา่งการปฏบิตัมิคีวามละเอยีดถูกตอ้ง 
    3. ระยะเวลาในการเรยีนการสอน และการฝึกทีต่่อเน่ืองเพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิทกัษะความชาํนาญ
ในเรือ่งทีส่อน 
    4. ให้ผู้เรียนได้มีการทดลองฝึกทกัษะปฏิบัติและมีโอกาสแก้ไขปรบัปรุงถูกต้องตาม
ขัน้ตอนการสาธติ 
 การสอนทกัษะปฏบิตันิัน้ ตอ้งประกอบดว้ยการวเิคราะหเ์น้ือหา และใชว้ธิกีารสาธติอย่าง
ละเอยีดและเขา้ใจง่าย แลว้ใหผู้เ้รยีนทดลองปฏบิตัติามพรอ้มทัง้มกีารปรงัปรุงแกไ้ขใหถู้กต้องตาม
ขัน้ตอนการสาธติ 
 
             ความหมายของการวดัทกัษะปฏิบติั 
           การวดัผลจะเป็นการประเมนิจากผลงานทีผู่เ้รยีนไดท้ําขึน้ แต่ในการปฏบิตันิัน้จะวดัผลใน
รายละเอยีดของขัน้ตอนรวมทัง้ผลงานประกอบกนั มนีกัการศกึษาหลายท่านใหค้วามหมายของการ
วดัผลดา้นทกัษะปฏบิตัไิวด้งัน้ี 
           ไพศาล หวงัพานิช (2526: 89) ไดใ้หค้วามหมายว่า การวดัผลงานดา้นปฏบิตั ิคอื ความ
สามรถในการปฏบิตั ิเป็นการวดัทีผู่เ้รยีนไดแ้สดงพฤตกิรรมตรงออกมาดว้ยการกระทาํ โดยถอืว่า
เป็นความสามารถในการผสมผสานหลกัการวธิกีารต่างๆ ทีไ่ด ้
           สุนนัท ์ศลโกสุม  (2524: 85) ไดก้ล่าวว่า การทดสอบภาคปฏบิตัเิป็นการทดลองเพื่อพจิารณา
การกระทํา หรอืความสามารถในการจดัการ (Manipulate Objective) ทํางานไดต้ามจุดมุ่งหมายที่
กาํหนด หรอืพจิารณาประสทิธภิาพและประสทิธผิลทีเ่กดิขึน้จากการสนองต่อสถานการณ์ทีก่าํหนด 
           เชดิศกัดิ ์โฆวาสนิธุ ์(2529: 16) ไดใ้หค้วามหมายของแบบทดสอบวดัผลการปฏบิตัไิวว้่า
เป็นเครื่องมอืทีอ่อกแบบเพื่อวเิคราะหแ์ละวดัทกัษะของนักเรยีนในดา้นการปฏบิตัหิรอืการกระทําที่
ใหเ้ลอืกปฏบิตัภิายใตเ้งือ่นไขทีไ่ดค้วบคุมไวอ้ยา่งด ี
           เผยีน ไชยศร (2529: 37-60) ไดใ้หค้วามหมายของการวดัผลงานการปฏบิตัวิ่า เป็นการวดั
ความสามารถของบุคคลในการทาํงาน อย่างใดอย่างหน่ึง โดยบุคคลนัน้ได้ลงมอืปฏิบตัิการจดั
กระทาํ (Manipulate) ซึง่มกีารเกีย่วขอ้งหรอืสมัพนัธก์บัสิง่ทีอ่ยูใ่นลกัษณะของรปูธรรม (Materials of 
Physical Objects) โดยทางการรบัรูห้รอืทางประสาทสมัผสั 
           จากความหมายของการวดัผลด้านทกัษะปฏบิตัิสามารถสรุปได้ว่า การวดัผลทางด้าน
ทกัษะปฏบิตั ิหมายถงึ การวดัความสามารถของผูเ้รยีนในการปฏบิตังิานตามจุดมุ่งหมายทีก่ําหนด  
สามารถควบคุมได ้เพือ่พจิารณาขัน้ตอนในการปฏบิตัแิละผลงานทีเ่กดิขึน้ได ้
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             เครื่องมือท่ีใช้ในการวดัผลด้านทกัษะปฏิบติั 
             เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลดา้นทกัษะปฏบิตันิัน้จะใชเ้ครื่องมอืวดั  ซึง่มนีกัวชิาการไดก้ล่าว
ไว ้ดงัน้ี 
            อุทุมพร  จามรมาน (2529: 69) ไดก้ล่าวถงึเครื่องมอืตรวจสอบภาคปฏบิตัมิหีลายอย่าง  
เชน่ แบบทดสอบ แบบเขยีนตอบ แบบสงัเกตการปฏบิตั ิแบบตรวจสอบรายการ แบบวดัทศันคตต่ิอ
งาน หรอืเกณฑป์ระเมนิผลงาน เป็นตน้ 
 1. การทดสอบการปฏบิตัดิว้ยการเขยีนจะแตกต่างไปจากการสอบโดยทัว่ๆ ไป เพราะการ
ทดสอบน้ีจะมุง่การใชค้วามรูแ้ละทกัษะ คาํถามสว่นใหญ่เป็นการใชค้วามรูส้กึทีเ่ป็นผลมาจากการเรยีนรู้
ทีผ่า่นมา 
 2. การทดสอบเชงิจําแนก (Identification Test) เป็นแบบทดสอบที่ใชก้นัแพร่หลายใน
ระดบัความเป็นจรงิต่างๆ เชน่ ใหน้กัเรยีนจาํแนกเครือ่งมอื หรอืชิน้สว่นของเครือ่งมอืวา่มอีะไรบา้ง 
 3. การปฏบิตัิเชงิสรา้งสถานการณ์ (Stimulated Performance) จะเป็นวธิกีารโดยให้
นกัเรยีนไดป้ฏบิตังิานในสถานการณ์ทีเ่หมอืนจรงิ เช่น ในวชิาพลศกึษาใหน้กัเรยีนแสดงท่ามวยโดย
ไมม่คีูต่่อสู ้ เป็นตน้ 
 4. การปฏบิตัิงานจรงิ (Work Sample) ในการทดสอบการปฏบิตัิซึ่งมหีลายวธิกีารนัน้  
การปฏิบตัิงานจริงถือว่ามีระดบัความจริงสูงสุด นักเรียนจะต้องแสดงตัวอย่างของงานภายใต้
สภาพการณ์จรงิ 
        เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวดัผลดา้นปฏบิตันิัน้ขึน้อยูก่บัจุดมุง่หมายของการปฏบิตั ิ และลกัษณะ
ของการผลติ             
 
 หลกัการในการสร้างเครื่องมือวดัผลด้านทกัษะปฏิบติั 
           ในการสรา้งเครื่องมอืตอ้งมหีลกัการและแนวทางเพื่อเป็นแบบอยา่งในการปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 
เพือ่เลอืกใชใ้หเ้หมาะสมกบัการปฏบิตังิานนัน้ 
           สวสัดิ ์ประทุมราช (2524: 24) ไดเ้สนอขัน้ตอนในการสรา้งแบบวดัทกัษะปฏบิตัไิว ้ดงัน้ี 
 1. วเิคราะหง์านเพือ่กาํหนดขอบขา่ยของงาน 
 2. กาํหนดมติแิละหวัขอ้การปฏบิตังิาน 
 3. เขยีนวตัถุประสงคท์ีแ่สดงพฤตกิรรมตามหวัขอ้ทีก่าํหนด 
 4. วนิิจฉยัความครอบคลุมและเกีย่วขอ้งโดยผูเ้ชีย่วชาญในสาขา 
 5. การแกไ้ข  ปรบัปรงุ  เป็นแบบประเมนิขัน้สดุทา้ย 
 6. การกาํหนดคะแนนของแบบประเมนิ 
 7. การหาอาํนาจจาํแนกรายขอ้ 
 8. การหาคา่ความเทีย่งตรงของแบบทดสอบ 
 9. การหาคา่ความเทีย่งตรงของผูป้ระเมนิ 
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 10. การหาคา่ความเทีย่งตรงของแบบประเมนิ 
           เชดิศกัดิ ์ โฆวาสนิธุ ์(2529: 17-19) ไดก้ล่าวถงึขัน้ตอนในการสรา้งแบบวดัภาคปฏบิตัไิว ้ 
ดงัน้ี 
 1. เลอืกวธิกีารต่างๆ ที่จะนํามาสรา้งเป็นสถานการณ์หรอืงานที่จะใช้แบบทดสอบ วสัดุ
และขัน้ตอนในการทาํงาน 
 2. วเิคราะหป์ฏบิตักิารต่างๆ ทีเ่ลอืกไวเ้พื่อเป็นขอ้มลูพืน้ฐานเกีย่วกบัเครื่องมอื วสัดุ และ
ขัน้ตอนในการทาํงาน 
 3. เลอืกหรอืกาํหนดประเภทของงานทีส่อดคลอ้งเหมาะสมกบัปฏบิตักิาร 
 4. จดัเตรยีมวสัดุ อุปกรณ์ต่างๆ ที่จําเป็นสําหรบัการทํางาน ตลอดจนเงื่อนไขของการ
ทาํงาน 
 5. กาํหนดจุดมุง่หมายและสิง่ทีต่อ้งการวดัในตวัแบบทดสอบ 
 6. เน้นจุดสาํคญัเฉพาะทีต่อ้งการทดสอบ โดยคํานึงถงึความสาํคญัและความสมัพนัธร์่วม
ระหวา่งงานในแบบทดสอบ ความเป็นปรนยั และอาํนาจจาํแนกของงาน 
 7. สรา้งแบบตรวจสอบรายการ นําขอ้สอบทีไ่ดจ้ากขัน้ตอนที ่6 มารวมเป็นแบบทดสอบ
วดัภาคปฏบิตั ิ โดยการสรา้งแบบตรวจรายการประกอบการใชแ้บบทดสอบ 
 8. เตรยีมคําชี้แจงสําหรบัผู้เขา้สอบประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการสอบคําอธิบายที่
ชดัเจน 
 9. เตรยีมคาํชีแ้จงสาํหรบัผูด้าํเนินการสอบ 
 10. ทดลองและปรบัปรุงแบบทดสอบโดยอาศยัขอ้วจิารณ์จากคนอื่นที่เชี่ยวชาญในสาขา
นัน้ๆ หรอืสอนในระดบันัน้ 
        จากขัน้ตอนต่างๆ สรุปไดว้่า หลกัการในการสรา้งเครื่องมอืในการวดัผลดา้นทกัษะปฏบิตัิ
จะประกอบดว้ย การวเิคราะหง์าน การกําหนดจุดมุ่งหมาย การศกึษาเอกสาร และความเกี่ยวขอ้ง
จากผูเ้ชีย่วชาญในการสรา้งเครือ่งมอื การสรา้งแบบทดสอบและแบบฝึกหดั การประเมนิผล การทดลอง 
และปรบัปรงุแกไ้ขเครือ่งมอืใหส้มบรูณ์ พรอ้มทีจ่ะนํามาวดัผลดา้นทกัษะปฏบิตั ิ
 

             งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัทกัษะปฏิบติั 
           เอลรอด (Elrod. 1972: 5823-A) ไดท้ดลองใชเ้ทปโทรทศัน์ เป็นเครื่องมอืในการสอนทกัษะ  
กฎเกณฑใ์นการขบัรอ้ง กบันักศกึษาคร ูมหาวทิยาลยัจอรเ์จยี กลุ่มทดลองเป็นนักศกึษาฝึกหดัครทูี่
ศกึษาในดา้นดนตรโีดยฝึกทกัษะและหลกัการทางดนตร ีกลุ่มทดลองจาํนวน 104 คน โดยผูท้ดลอง
ไดบ้นัทกึเทปโทรทศัน์การรอ้งเพลงไวก่้อน แลว้นําไปทดลองในกลุ่มทดลอง โดยสุม่ทดลองสอนโดย
ใชเ้ทปโทรทศัน์ และกลุ่มควบคุมสอนแบบปกต ิโดยครคูนเดยีวกนั เป็นเวลา 30 สปัดาห ์ตอนสุดทา้ย
ของการทดลอง บนัทกึเทปโทรทศัน์นกัเรยีนอกีครัง้หน่ึงและวดัผลโดยใชเ้กณฑ ์3 ขอ้ จากผลการวจิยั
พบวา่ ผลการเรยีนมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 
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           เอบรมั (Abrams. 1986: 3326) ไดท้ําการศกึษาผลของอนิเตอรแ์อคทฟีวดิโีอทีม่ต่ีอการ
สอนทกัษะการถ่ายภาพเบือ้งตน้ การศกึษาครัง้น้ีเพื่อประเมนิผลสมัฤทธิข์องอนิเตอรแ์อคทฟีวดีโิอ
ในกระบวนการเรยีนการสอน  เปรยีบเทยีบกบัวดีโิอสอนทกัษะการถ่ายภาพเบือ้งตน้ในสถานการณ์
เรยีนแบบรายบุคคล ในระดบัมหาวทิยาลยั ผลการทดลองปรากฎว่ากลุ่มทีเ่รยีนดว้ยอนิเตอรแ์อคทฟี  
วดีโิอ มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสูงกว่ากลุ่มที่เรยีนจากวดีโิอธรรมดา อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที่
ระดบั .01 
           ปารชิาติ บวัเจรญิ (2531: ง-จ) ได้สรา้งเครื่องมอืวดัความสามารถด้านงามเชื่อมโลหะ
เบื้องต้นของนักศกึษาระดบัประกาศนีบตัรวชิาชพีชัน้สูง สาขาวชิาอุตสาหกรรม และสรา้งเกณฑ์
เบื้องต้นจาํนวน 8 ฉบบั และแบบทดสอบวดัความเขา้ใจสถานการณ์ในการปฏบิตังิานเชื่อมโลหะ
เบื้องต้น จาํนวน 8 ฉบบั ทําการวเิคราะหค์วามเทีย่งตรงของแบบสงัเกตวดัการปฏบิตังิานเชื่อม
ไฟฟ้าและก๊าซรอยต่อชน ท่าราบ ท่าขนานนอน ท่าตัง้ และท่าเหนือศรีษะ โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งทีรู่แ้ลว้  
พบวา่แบบสงัเกตทุกฉบบัมคีวามแตกต่างกนัอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
           สมปราชญ์ สมณะ (2541: บทคดัย่อ) การศกึษาผลการเรยีนรูด้า้นทกัษะปฏบิตัขิองนิสติ 
วชิาเอกเทคโนโลยทีางการศกึษา มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ ปีการศกึษา 2541 ทีเ่รยีนโดยใช้
บทเรยีนวดีทิศัน์แบบโปรแกรมและบทเรยีนวดีทิศัน์แบบสาธติ จาํนวน 33 คน  ผลการวจิยัพบวา่ 
 1.dนิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทศัน์แบบโปรแกรม และบทเรียนวีดิทศัน์แบบสาธิต               
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนสงูกวา่ก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
 2. นิสิตที่เรียนด้วยบทเรียนวีดิทศัน์แบบโปรแกรม และบทเรียนวีดิทศัน์แบบสาธิต          
มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูแ้ตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
 3. นิสติที่เรยีนด้วยบทเรยีนวีดิทศัน์แบบโปรแกรม และบทเรยีนวีดิทศัน์แบบสาธิต            
มผีลสมัฤทธิท์างดา้นทกัษะปฏบิตัแิตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ
 4.dนิสติทีเ่รยีนดว้ยบทเรยีนวดีทิศัน์แบบโปรแกรม และบทเรยีนวดีทิศัน์แบบสาธติ เรื่อง
อุปกรณ์ทีส่าํคญัในการผลติรายการวดีทิศัน์เบือ้งตน้ การจดัแสง และการตดัต่อวดีทิศัน์ มผีลสมัฤทธิ ์
ทางด้านปฏบิตัิ (ผลงาน) แตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถิติที่ระดบั .01 และนิสติที่เรยีนเรื่อง
คาํสัง่กล้องและภาษาภาพ กระบวนการผลิตรายการผลิตรายการวีดิทศัน์ มผีลสมัฤทธิท์างด้าน
ทกัษะปฏบิตั ิ(ผลงาน) แตกต่างกนัอยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติ ิ

 แสงเพญ็ พุ่มกุมาร (2537: บทคดัย่อ) ไดส้รา้งแบบทดสอบวอลเลยบ์อลและสรา้งเกณฑ์
มาตรฐานสาํหรบันกัเรยีนระดบัประถมศกึษาของจงัหวดัราชบุร ีกลุ่มตวัอยา่งทีใ่ชไ้ดแ้ก่ นกัเรยีนชาย  
40 คน และนกัเรยีนหญงิ 40 คน ในระดบัประถมศกึษปีที ่6 โรงเรยีนบา้นหนองไก่ขนั โรงเรยีนบา้น
ดอนไมล้าย และโรงเรยีนวดัไผ่สามเกาะ พบว่าความเป็นปรนัยของแบบทดสอบวอลเลยบ์อลของ
นักเรยีนชาย และนักเรยีนหญงิแต่ละรายการ และทัง้ฉบบัเป็นปรนัยของแบบทดสอบ วอลเลยบ์อล
ของนักเรยีนชาย และนักเรยีนละรายการ และทัง้ฉบบัมคีวามแตกต่างกนัระหว่างนักเรยีนชายและ
นกัเรยีนหญงิ ซึง่คะแนนทีไ่ดส้งูกวา่เกณฑท์ีไ่ดต้ัง้เกณฑท์ีไ่ดต้ัง้สมมตฐิานไว ้
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           อศิราภรณ์ แซ่ตงั (2542: บทคดัย่อ) ไดศ้กึษาการสรา้งแบบทดสอบภาคปฏบิตัติาราง
ทาํงานดา้นการทําคะแนนนักเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูป ไมโครซอรฟ์เอก็เซล ตามหลกัสูตร
มธัยมศกึษาตอนปลาย พ.ศ.2524 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ.2533) กลุ่มตวัอย่างไดจ้ากการสุ่มอยา่งงา่ย
ของนกัเรยีนโรงเรยีนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ชัน้มธัยมศกึษาปีที ่4 แผนการเรยีนวทิยาศาสตร ์– 
คณิตศาสตร์ – คอมพวิเตอร์ จาํนวน 84  คน ผลการศกึษาพบว่าแบบทดสอบภาคปฏบิตัิตาราง
ทาํงานดา้นการทาํคะแนนนักเรยีน โดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รูปไมโครซอรฟ์เอก็เซล จาํนวน 17 ขอ้  
ไดผ้่านการพจิารณาจากผูเ้ชีย่วชาญ จาํนวน 3 ท่าน มคี่าความยากง่ายเฉลี่ยเท่ากบั 0.67 และค่า
อาํนาจจาํแนกเฉลีย่เทา่กบั  0.47 
           สรุปไดว้่าในการเลอืกแบบประเมนินัน้ ขึน้อยู่กบัวตัถุประสงคข์องการเรยีนรูแ้ละลกัษณะ
ของกจิกรรมทีผู่ส้อนสรา้งขึน้ หรอืงานทีม่อบหมาย ไมม่วีธิใีดวธิหีน่ึงทีส่มบูรณ์และสามารถนํามาใช้
วดัผลการศกึษาดา้นการปฏบิตัไิดอ้ย่างมปีระสทธิภิาพ บางครัง้ต้องใชห้ลายวธิรี่วมกนั สิง่ทีส่ําคญั
ทีส่ดุคอื น้ําหนกัของคะแนน วธิกีารใหค้ะแนน ตอ้งระบุใหช้ดัเจนและเป็นทีย่อมรบัของทุกฝา่ย 
 

เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ       
              ความสาํคญั 
             การจดัการเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ มุ่งเน้นให้ผูเ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรคม์จีนิตนาการ ทางศลิปะ ชื่นชมความงาม สุนทรยีภาพ ความมคีุณค่า ซึง่มผีลต่อคุณภาพ
ต่อชวีติมนุษย ์ดงันัน้กจิกรรมศลิปะสามารถนําไปใชใ้นการพฒันาผูเ้รยีนโดยตรงทัง้ทางดา้นรา่งกาย  
จติใจ สตปิญัญา อารมณ์ และสงัคม ตลอดจนนําไปสู่การพฒันากระบวนการรบัรูท้างศลิปะการเหน็
ภาพรวม การสงัเกตรายละเอยีด สามารถคน้พบศกัยภาพของตนเอง อนัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อ  
หรอืประกอบอาชพีได้ดว้ยการมคีวามรบัผดิชอบ มรีะเบยีบวนิัยสามารถทํางานร่วมกนัได้อย่างมี
ความสขุ  
            ซึ่งสอดคล้องกบัหลกัสูตรประถมศกึษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) 
กลุ่มสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั (ศลิปศกึษา) ชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ไดก้ําหนดมวลประสบการณ์การเรยีน   
โดยไดก้าํหนดจุดประสงคเ์ฉพาะการสอนศลิปศกึษา ระดบัประถมศกึษา ไวด้งัน้ี 

1. ใหม้คีวามคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์
2. ใหส้นใจและแสดงออกตามความถนดัและความสามารถของตนเอง 
3. ใหม้จีติสาํนึกในคุณคา่และประโยชน์ 
4. ใหม้คีวามสนุกสนานเพลดิเพลนิ 
5. ใหรู้จ้กันําศลิปะมาประยกุตใ์ช ้ใหเ้กดิคุณคา่และรสนิยม     

            หลกัสตูรประถมศกึษา พุทธศกัราช 2521 (ฉบบัปรบัปรุง พ.ศ. 2533) ไดแ้บ่งเน้ือหาของ
การป ัน้ออกเป็น 3 ประเภท  ดงัน้ี 
 1.  การป ัน้นูนตํ่า เป็นการป ัน้รูปที่ติดอยู่กบัผนังรูปที่ป ัน้นัน้ไม่สูงนัก เช่น เหรยีญบาท  
เหรยีญหา้บาท ฯลฯ 
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 2.  การป ัน้นูนสูง  เป็นการป ัน้รูปทีต่ดิอยู่กบัผนังแต่มคีวามสงูกว่าการป ัน้นูนตํ่า ส่วนมากจะ
สงูกวา่ผนงัขึน้มาประมาณครึง่ตวั เชน่ ภาพป ัน้รปูคนทีฐ่านของอนุสาวรยีป์ระชาธปิไตย ฯลฯ 
 3. การป ัน้ลอยตวั เป็นการป ัน้ทีส่ามารถมองเหน็ไดทุ้กดา้นของรปูป ัน้นัน้ เช่น พระพุทธรปู   
อนุสาวรยีพ์ระบรมรปูทรงมา้ ฯลฯ     
  วริณุ  ตัง้เจรญิ (2548: 47-54) ไดก้ล่าววา่ การเรยีนการสอนในกลุ่มสาระการเรยีนรู ้กต็อ้ง
รบัผดิชอบปญัหาเหล่าน้ีดว้ย มใิช่เป็นเพยีงการเรยีนการสอนที่อยู่ในกรอบจํากดัทางศลิปะเท่านัน้  
ซึง่เราอาจกาํหนดฐารความคดิไว ้5 ดา้น ดงัน้ี 
      1. ฐานความรู ้(Knowledge Based) สรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู ้สรา้งภมูปิญัญา สรา้งความรูท้ี่
บรูณาการเขา้ดว้ยกนั สรา้งเป็นผูแ้สวงหา ศกึษาคน้ควา้ เรยีนรูต้ลอดชวีติ มุง่เน้นกระบวนการเรยีนรู ้
 2. ฐานนกัเรยีน (Student Based) การศกึษาทีต่อ้งคาํนึงถงึผูเ้รยีนทีเ่รยีน พฒันาผูเ้รยีน 
ครตูอ้งตระหนกัว่าโลกและสงัคมวนัขา้งหน้าเป็นของนกัเรยีน เขาตอ้งมพีลงัทีจ่ะพฒันาความรู ้ความคดิ 
ความสามารถ ดว้ยตวัของเขาเอง ครูเป็นผูม้คีวามสามารถ เป็นต้นแบบ และมกีระบวนการเรยีน 
การสอนทีม่พีลงักระตุน้กระบวนการเรยีนอยา่งแทจ้รงิ 
   3. ฐานชุมชนและสงัคม (Community and society Based) กระบวนการเรยีนการสอนตอ้ง  
เชื่อมโยงและมสีาระประโยชน์แก่ชุมชนและสงัคม อาจเรยีนรูร้่วมกบัชุมชน ดูดซบัความรูจ้ากชุมชน
และนําความรูไ้ปพฒันาชุมชน 
      4.  ฐานอนาคต (Future Based) การศกึษาทุกดา้น รวมทัง้ศลิปะตอ้งมุง่เน้นการสรา้งสรรค์
ไปสูอ่นาคต ชวีติของผูเ้รยีนในอนาคต นําอดตีมารบัใชป้จัจุบนัและอนาคต อนุรกัษ์เพื่อเป็นฐานของ
ปจัจุบนั  มใิชเ่พยีงอนุรกัษ์เพือ่การอนุรกัษ์ 
      5. ฐานจรยิธรรม (Ethic Based) โลกจะเปลี่ยนไปอย่างไรกต็าม จรยิธรรม ความดงีาม  
การมชีวีติเพื่อผูอ้ื่น เพื่อสงัคม เพื่อโลกและธรรมชาตสิิง่แวดลอ้ม ย่อมมคีวามสาํคญัเหนือสิง่อื่นใด  
ระบบบา้น  ระบบโรงเรยีนและระบบสงัคมตอ้งรว่มกนัรบัผดิชอบ 
 สรุปไดว้่ากลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ นัน้ตอ้งมกีารบูรณาการภายในสถาบนัโรงเรยีนตอ้งมี
การพฒันาวทิยาการเชื่อมโยงกบัศาสตรต่์างๆ เพื่อใหม้คีวามรูอ้ื่นมากขึน้ สิง่ทีส่าํคญัทีสุ่ดขึน้อยู่กบั
ผูส้อนไดม้กีารพฒันาตนเอง พฒันาวสิยัทศัน์ ความรู ้ความสามารถ พฒันาระบบการจดัการเรยีน
การสอนของตนเองมากน้อยเพยีงใด ผูส้อนต้องเป็นต้นแบบในการเปลี่ยนแปลง เพื่อนําไปสู่สงัคม
แหง่การเรยีนรูใ้หไ้ด ้
 
              วิสยัทศัน์ 
             กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ มุง่พฒันาใหผู้เ้รยีนใหม้คีวามรู ้ความเขา้ใจ เกีย่วกบักระบวนการ
ทางศลิปะ รปูแบบความเป็นมา ภูมปิญัญาและคน้หาศกัยภาพ ความสนใน ฝึกการเรยีนรู ้เหน็คุณค่า
และเกดิความซาบซึง้ในคุณคา่ของศลิปะและสิง่รอบตวั พฒันาเจตคต ิสมาธ ิรสนิยม มทีกัษะ กระบวนการ  
วธิกีารแสดงออก ความคดิสรา้งสรรค ์สง่เสรมิใหผู้เ้รยีนตระหนักถงึบทบาทของศลิปะในสงัคม ในบรบิท
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ทีส่ะทอ้นถงึวฒันธรรมทัง้ของตนเองและวฒันธรรมอื่น ส่งเสรมิสนับสนุนใหผู้เ้รยีนมคีวามคดิรเิริม่
สรา้งสรรค ์ดดัแปลง จนิตนาการ มสีุนทรยีภาพ เหน็คุณค่าในวฒันธรรมไทยและสากล ช่วยใหม้ี
จติใจทีง่ดงาม มสีมาธ ิมสีุขภาพกายและสุขภาพจติทีด่ ีเป็นการยกระดบัคุณภาพชวีติของมนุษยชาตใิห้
ดขีึน้และสง่ผลต่อคุณภาพชวีติของสงัคมโดยรวม 
 
              คณุภาพของผูเ้รียน 
              เมื่อจบการศกึษาขัน้พืน้ฐานในกลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะแลว้ ผูเ้รยีนจะมสีภาพจติใจทีง่ดงาม 
มสีุนทรยีภาพ มรีสนิยม รกัความสวยงาม รกัความเป็นระเบยีบ มกีารรบัรูอ้ยา่งพนิิจพเิคราะห ์เหน็
คุณค่าความสาํคญัของศลิปะ ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม ตลอดจนศลิปวฒันธรรมอนัเป็นมรดกทางภูมปิญัญา
ของคนในชาต ิสามารถคน้พบศกัยภาพความสนใจของตนเองอนัเป็นพืน้ฐานในการศกึษาต่อหรอื
ประกอบอาชีพทางศิลปะ มจีินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ มคีวามเชื่อมัน่พฒันาตนเองได้  
และแสดงออกไดอ้ย่างสรา้งสรรค ์มสีมาธใินการทาํงาน มรีะเบยีบวนิัย ความรบัผดิชอบ สามารถ
ทาํงานรว่มกบัผูอ้ื่นไดอ้ยา่งมคีวามสขุ   
 
               ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั  ชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 
               เมือ่จบการศกึษาแต่ละชว่งชัน้ผูเ้รยีนจะมคีุณภาพ  ดงัน้ี 
             1. สรา้งและนําเสนอผลงานศลิปะโดยเลอืกและประยุกต์ ทศันธาตุ องคป์ระกอบดนตร ี
องคป์ระกอบนาฏศลิป์ และทกัษะพืน้ฐานใหไ้ดผ้ลตามทีต่อ้งการ ตลอดจนสื่อสารใหค้นอื่นเขา้ใจ
ผลงานของตนเองได ้
 2.  รูว้่า การจดัทศันธาตุ องค์ประกอบดนตร ีองค์ประกอบนาฏศลิป์ จะช่วยใหง้านศลิปะ
สามารถสื่อความคดิและความรูส้กึได ้และอธบิายใหผู้อ้ื่นเขา้ใจในความสวยงาม และความไพเราะ
ของศลิปะได ้
 3.  บรรยายและอธบิายงานศลิปะสาขาต่างๆ ทีแ่สดงถงึความเกีย่วขอ้งกบัประวตัศิาสตร์
และวฒันธรรม โดยอภปิรายเปรยีบเทยีบผลงานศลิปะ 
 4.  ยุคสมยั วฒัธรรมต่างๆ และใหค้วามสาํคญัในเรื่องบรบิททางวฒันธรรมนําความรูท้าง
ศลิปะทีต่นถนดัและสนใจไปประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนัและการเรยีนรูก้ลุ่มสาระอื่นๆ  
 5. เหน็ความสาํคญัของการสรา้งสรรคง์านศลิปะ เชื่อมัน่ ภาคภูมใิจในการแสดงออก รบัผดิชอบ   
มุง่มัน่ในการปฏบิตังิานรว่มกบัผูอ้ื่น 
 6. ซาบซึง้ เหน็คุณค่าของศลิปะ ธรรมชาต ิสิง่แวดลอ้ม รกั หวงแหนมรดกทางวฒันธรรม   
ภมูปิญัญาทอ้งถิน่ ภมูปิญัญาไทย และสากล 
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               สาระและมาตรฐานการเรียนรู้การศึกษาขัน้พืน้ฐาน 
            กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ ในสาระการเรยีนรูท้ศันศลิป์ ดนตร ีนาฎศลิป์ และทศันศลิป์นัน้ 
มรีายละเอยีด ดงัน้ี 
 มาตรฐาน ศ 1.1  สร้างสรรค์งานทศันศลิป์ตามจนิตนาการและความคดิรเิริม่สรา้งสรรค ์ 
วเิคราะห ์วพิากษ์ วจิารณ์คุณค่างานทศันศลิป์ ถ่ายทอดความรูส้กึ ความคดิต่องาน ศลิปอยา่งอสิระ  
ชื่นชมและประยกุตใ์ชใ้นชวีติประจาํวนั 
             มาตรฐาน ศ 1.2  เขา้ใจความสมัพนัธ์ระหว่างทศันศลิป์ ประวตัิศาสตร์ และวฒันธรรม 
เห็นคุณค่างานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรมภูมปิญัญาท้องถิ่น ภูมปิญัญาไทยและสากล     
ทศันศลิปศกึษา 
 จุดมุง่หมายของหลกัสตูรการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พุทธศกัราช 2544 มุง่พฒันาคนไทยใหเ้ป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนด ีมปีญัญา มคีวามสุข และมคีวามเป็นไทย มศีกัยภาพในการศึกษาต่อ  
และประกอบอาชพี จงึกําหนดจุดมุ่งหมายซึ่งถอืเป็นมาตรฐานการเรยีนรูใ้หผู้เ้รยีนเกดิคุณลกัษณะ
อนัพงึประสงค ์ดงัต่อไปน้ี 
 1. เหน็คุณค่าของตนเอง มวีนิัยในตนเอง ปฏบิตัติามหลกัธรรมของพระพุทธศาสนาหรอื
ศาสนาทีต่นนบัถอื มคีุณธรรม จรยิธรรมและคา่นิยมอนัพงึประสงค ์
 2. มคีวามคดิสรา้งสรรค ์ใฝรู่ ้ใฝเ่รยีน รกัการอา่น รกัการเขยีน และรกัการคน้ควา้    
 3. มคีวามรูอ้นัเป็นสากล รูเ้ท่าทนัการเปลีย่นแปลงและความเจรญิกา้วหน้าทางวทิยาการ  
มทีกัษะ และศกัยภาพในการจดัการ การสื่อสารและการใชเ้ทคโนโลย ีปรบัวธิกีารคดิ วธิกีารทํางาน  
ไดเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ 
 4. มทีกัษะและกระบวนการ โดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ทกัษะการคดิ       
การสรา้งปญัญา และทกัษะในการดาํเนินชวีติ 
 5.  รกัการออกกาํลงักาย  ดแูลตนเองใหม้สีขุภาพและบุคลกิภาพทีด่ ี
 6.  มปีระสทิธภิาพในการผลติและการบรโิภค มคีา่นิยมเป็นผูผ้ลติมากกวา่ผูบ้รโิภค 
 7.  เขา้ใจในประวตัศิาสตรช์าตไิทย ภมูใิจในความเป็นไทย เป็นพลเมอืงด ียดึมัน่ในวถิชีวีติ  
และการปกครองระบอบประชาธปิไตย อนัมอีงคพ์ระมหากษตัรยิท์รงเป็นพระประมขุ 
 8. มจีติสํานึกในการอนุรกัษ์ภาษาไทย ศลิปะ วฒันธรรม ประเพณี กฬีา ภูมปิญัญาไทย  
ทรพัยากรธรรมชาตแิละพฒันาสิง่แวดลอ้ม 
     9.  รกัประเทศชาตแิละทอ้งถิน่  มุง่ทาํประโยชน์และสรา้งสิง่ทีด่งีามใหส้งัคม    
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              แนวทางการจดัการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
           กรมวชิาการ (2544: 126) กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะ มุ่งส่งเสรมิและสนับสนุนใหผู้เ้รยีน
เป็นผูแ้สวงหาความรูด้ว้ยตนเอง โดยใหรู้จ้กัแสวงหาความรู ้และประสบการณ์จากแหล่งการเรยีนรู้
และห้องสมุด เพื่อให้ผู้เรยีนได้ศึกษาค้นคว้าความรู้อย่างเพยีงพอ และเกดิการเรยีนรู้ให้ได้อย่าง
หลากหลาย ทัง้ในและนอกหอ้งเรยีน รวมทัง้นอสถานศกึษา เชน่ ในชุมชนใกล้ๆ  บรเิวณสถานศกึษา 
ตลาด วดั หรอืสถานทีส่าํคญั ในชุมชน กลุ่มศลิปะมุ่งส่งเสรมิใหผู้เ้รยีนทุกคนไดเ้รยีนรู ้และสามารถ
คดิสรา้งสรรคแ์ละวเิคราะห ์วจิารณ์ปญัหา และทาํสิง่ทีแ่ตกต่างใหด้ขีึน้  
 
             กระบวนการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
            การจดัการเรยีนรู้กลุ่มสาระการเรยีนรู้ศลิปะ ต้องการมสี่วนร่วมของผู้เกี่ยวขอ้งทุกฝ่าย  
ตัง้แต่ผูเ้รยีน คร ูผูป้กครอง ชุมชน ผูท้ีต่อ้งการเรยีนรูใ้หค้รบถว้นดว้ยสมอง กาย ใจ และเรยีนรูด้ว้ย
ตนเองตลอดชีวิต ด้วยการจดัการให้ผู้เรยีนขวนขวายหาความรู้ เพิม่ความรบัผิดชอบ และกล้า
แสดงออก ดงันัน้ กลุ่มสาระการเรยีนรูศ้ลิปะจงึเพิม่ประสบการณ์ทาํงานจรงิตามสถานการณ์ใหม้าก
ขึน้ไปตามชว่งชัน้   
           ในการจดัการเรยีนรูโ้ดยจะเน้นผูเ้รยีนเป็นสาํคญั พฒันาความรู ้ความสามารถ และสตปิญัญา 
ใหเ้หน็คุณคา่ของตนเองเพือ่ใหม้คีวามกลา้แสดงออกอยา่งอสิระ เพิม่ความสามารถในการปฏบิตังิาน
จรงิ โดยเพิม่กจิกรรมตามความสามารถเพื่อใหผู้เ้รยีน มคีวามสุข มอีสิระในการเรยีนและการหา
ความรูไ้ดด้ว้ยตนเอง   
 
              งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบักลุ่มสาระทศันศิลป์ 
            บญัยัง่ หมัน่ด ี(2523: บทคดัยอ่) ศกึษาคุณลกัษณะของครผููส้อนศลิปศกึษาระดบัประถมศกึษา 
ในจงัหวดัสรุนิทร ์โดยทาํการศกึษาในดา้นความรูว้ชิาศลิปะ และวชิาชพีครผูลการวจิยัว่าครศูลิปศกึษา
ระดบัศลิปศกึษาประถมศกึษาในจงัหวดัสุรนิทรน์ัน้ มคีวามรูด้า้นศลิปะอยูใ่นเกณฑน้์อยและปานกลาง 
สว่นความรูค้วามสามารถดา้นการสอนอยูใ่นเกณฑป์านกลางทุกขอ้ 
            ดรุณี  ศรเีรอืงพนัธ ์(2543: 84) พบว่า นกัเรยีนทีเ่รยีนโดยใชน้วตักรรม จากการประเมนิผล
ก่อนเรยีนและหลงัเรยีน ผลการประเมนิปรากฏวา่ หลงัเรยีนสงูกว่าก่อนเรยีนอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติิ
ประเมนิ .05  ทัง้ 2 ภาคเรยีน 
            ดารารตัน์ อุทยัพยคัฆ ์(2524: 15) ไดท้ําการศกึษาความคดิเหน็เกีย่วกบัการใชห้ลกัสตูร
ประถมศกึษาพุทธศกัราช 2521 กลุ่มสรา้งเสรมิลกัษณะนิสยั ของครชูัน้ประถมศกึษาปีที ่2 สงกดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัราชบุร ีในสว่นทีเ่กีย่วของกบัศลิปศกึษานัน้ ครสูว่นใหญ่มคีวามคดิเหน็ว่า
คาบเวลาเรยีนที่กําหนดใหน้ัน้เพยีงพอแล้ว กจิกรรมสอดคล้องกบัความสนใจและความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล รวมทัง้สอดคลอ้งกบัจุดหมายทัว่ไปดแีลว้ แต่สื่อการเรยีนครไูม่สามารถผลติสื่อจาก
วสัดุที่มอียู่ในท้องถิ่นได้ ซึ่งแสดงว่าสื่อการเรยีนนัน้กําหนดมาได้เหมาะสมแล้ว แค่ครูไม่สามารถ
ผลติสือ่การเรยีนเองได ้สมควรทีจ่ะจดัอบรมเกีย่วกบัวธิแีละการผลติสือ่การเรยีนใหก้บัครศูลิปศกึษา 
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            วชิยั  วงษ์ใหญ่ (2539: 13) ไดก้ล่าวถงึการฝึกฝนทางดา้นศลิปะ ไวว้่า การฝึกฝนศลิปะใน
ดา้นความรู ้ทกัษะ และการใชว้สัดุเพื่อการสาํรวจ การทดลอง การแกป้ญัหา การใชเ้ทคนิคต่างๆ  
สรา้งสรรคแ์ละการแสดงออกในทางศลิปะทีเ่หมาะสม เพื่อใหผู้เ้รยีนเกดิความชื่นชม มคี่านิยม และ
ทศันคตทิีด่ต่ีอศลิปะ 
            วเิชยีร  เทยีมเมอืง (2520: 116) ไดศ้กึษาปญัหาและความคดิเหน็ของครชูัน้ประถมศกึษา
ปีที ่1 ในการทดลองใชห้ลกัสตูรประถมศกึษา พุทธศกัราช 2521 พบว่าครยูงัขาดความรู ้ความถนดั
ในการสอนบางเน้ือหา โดยเฉพาะเน้ือหาศลิปศกึษา ดนตร ีและนาฏศลิป์ ในเน้ือหาศลิปศกึษานัน้
แบ่งออกเป็น 29 แผน คดิเป็นรอ้ยละ 32.56 สาเหตุทีส่อนไมค่รอบเน่ืองจากเวลาเรยีนไมพ่อ ครขูาด
ความชาํนาญ ไมส่ามารถจดัหาอุปกรณ์ได ้และเตรยีมอุปกรณ์ไมท่นัและบางเน้ือหายากเกนิความสามารถ
ของผูเ้รยีน และสอนไมท่นั 
           วโิรจน์ ชาทอง และทาํนอง จนัทมิา (2517: 16) ไดก้ล่าวถงึเทคนิควธิสีอนศลิปศกึษาใน
โรงเรยีน ไว้ว่า การสอนโดยการนําของครูเป็นวิธีสอนที่ครูกําหนดวางแผนงานไว้ล่วงหน้าโดย
กาํหนดงาน ลาํดบัขัน้ตอนของงาน วธิกีารดาํเนินงาน และวสัดุ ตลอดจนเครื่องมอืเครือ่งใชใ้หเ้หมาะ
สาํหรบัสอนวชิาทีเ่ป็นทฤษฎตีายตวั 
           จากการศกึษาค้นคว้าเอกสารต่างๆ เกี่ยวกบัการสอนศลิปะ การใช้สื่อนวตักรรม ทําให้
ผูว้จิยัพบหลกัการ  เทคนิค วธิกีาร ขัน้ตอน วสัดุอุปกรณ์ และกระบวนการ  รวมทัง้รปูแบบในการสรา้ง
บทเรยีน ดงันัน้ จงึไดอ้าศยัหลกัการ เทคนิค วธิกีาร ขัน้ตอน และรปูแบบดงักล่าว มาใชเ้ป็นหลกัใน
การสรา้งและพฒันาบทเรยีนวดีทิศัน์ด้วยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรค์งานทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั  
สําหรบันักเรยีนประถมศกึษาปีที่ 5 เพื่อเป็นแนวทางในการเลอืกใชส้ื่อของผูส้อนทีเ่หมาะสมและ
สามารถพฒันาคุณลกัษณะการทาํงานของผูเ้รยีนในระดบัชัน้ประถมศกึษาได ้



บทท่ี 3
วิธีดําเนินการวิจัย

      การศึกษาคนควาผลการใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลป
ดวยดินนํ้ามัน ผูวิจัยจะดําเนินการในดานตางๆ ดังนี้

1. การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
2. การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. สรางและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
4. การดําเนินการทดลอง
5. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล

การกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยาง
        ประชากร 
            นักเรียนท่ีเรียนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนวัดตรณาราม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
สุราษฏรธานี เขต 2 โดยใชการสุมอยางงาย จากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จํานวน 5  หองเรียน  
ทั้งหมดรวม 152 คน            

กลุมตัวอยาง
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง 

เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน โดยใชวิธีการสุมอยางงาย จากนักเรียน 5 หองเรียน  
จํานวน 48 คน  

การทดลองครั้งที่ 1 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง          
โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 หองเรียนท่ี 1 โดยการสุมตัวอยางจากการหยิบฉลาก  
จํานวน 3 คน  

การทดลองครั้งที่ 2 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง            
โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 หองเรียนท่ี 2 โดยการสุมตัวอยางจากการหยิบฉลาก  
จํานวน 15 คน 

การทดลองครั้งที่ 3 เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง
โดยใชกลุมตัวอยางนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปท่ี 5 หองเรียนท่ี 3 โดยใชนักเรียนทัง้หอง จํานวน 30 คน  
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ
ผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 5 หองเรียนที่ 4 และ 5 จํานวน 60 คน ซึ่ง
ผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกเปน 2 กลุม คือ 

กลุมควบคุม  จํานวน  30  คน
กลุมทดลอง   จํานวน  30  คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรค

งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป พรอมคูมือครูประกอบการใช
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เอกสารประกอบการเรียนและแบบประเมินส่ือ

1. บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5  

2. แผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปะดวยดินนํ้ามัน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

3.1  ดานความรู
3.2  ดานทักษะปฏิบัติ

4. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง
4.2 แบบประเมินคุณภาพทางดานเน้ือหา  

               4.2  แบบประเมินคุณภาพทางดานส่ือ    
5. แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง

สรางและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย
           การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง 
           การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน  
ไดดําเนินการสรางโดย

1. ศึกษาหลักสูตรและวิเคราะหหลักสูตร รวมทั้งคูมือการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ  
สาระทัศนศิลป เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน

2. กําหนดวัตถุประสงคตามหลักสูตร
3. จัดแบงเน้ือหาออกเปน 3 หนวยการเรียน ประกอบดวยเน้ือหาดังตอไปน้ี

หนวยท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน
หนวยยอยท่ี 1 รูปแบบของการสรางภาพดวยดินนํ้ามัน
หนวยยอยท่ี 2 วัสดุและอุปกรณท่ีใชในการสรางภาพดวยดินนํ้ามัน
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หนวยท่ี 2  เทคนิคพ้ืนฐานของการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน
หนวยยอยท่ี 1  ภาพรูปทรง
หนวยยอยท่ี 2  ภาพสิ่งมีชีวิต
หนวยยอยท่ี  3  ภาพพืช
หนวยยอยท่ี 4  ภาพส่ิงกอสราง
หนวยยอยท่ี  5  ภาพพื้นหลัง

หนวยท่ี 3  การสรางภาพประกอบเร่ืองราวดวยดินนํ้ามัน
หนวยยอยท่ี 1  การสรางสวนประกอบของภาพ 
หนวยยอยท่ี  2  การจัดภาพ

4. ศึกษาวิธีการสรางบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เชน ขั้นตอนการสรางบทเรียน และทฤษฎีการเรียนรูที่สงผลตอการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอน

5. พัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน  
โดยใชโปรแกรม  Adobe Premier  ในการตัดตอ

5.1 ออกแบบบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเองและวางแนวทางในการนําเสนอ โดยเขียนบท
ภาพ (Story Board) แลวนําไปเสนอผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและผูเช่ียวชาญทางดานสื่อการสอนเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองทางดานเน้ือหาและโปรแกรม

5.2 รวบรวมสื่อตางๆ ที่ใชในการสรางบทเรียน ดังนี้ 
5.2.1 ภาพเคล่ือนไหว ใชการถายทําดวยกลองวีดิโอ (Digital Video) แลวนําไปตัดตอ

โดยโปรแกรม  Adobe Premier  Pro 1.5
5.2.2 ภาพน่ิง ถายภาพดวยกลองดิจิตอล Nikon D80 และแตงภาพโดยโปรแกรม  

Adobe  Photoshop CS
5.2.3 เสียง ไดทําการบันทึกและตัดตอเสียงพากษและเสียงประกอบตามเนื้อหาที่

กําหนด โดยใชโปรแกรม  Adobe Audition 1.5
  5.2.4 ตัวอักษร  

5.3 ขั้นแปลงสื่อตางๆ ใหอยูในรูปของไฟลท่ีจะใชกับบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเอง
6. สรางบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง โดยใชโปรแกรม Adobe Premier Pro 1.5 ในการตัด

ตอภาพ ลงเสียงพากษ เสียงประกอบ ภาพน่ิง และรวมภาพท้ังหมดออกมาเปนไฟลวีดิโอ
7. นําบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน ที่สราง

เสร็จเรียบรอยแลวเสนอตอประธานคณะกรรมการ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และผูเชี่ยวชาญดาน
เทคโนโลยีการศึกษา ตรวจสอบคุณภาพ
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การสรางแผนการจัดการเรียนรู
1. ศึกษาหลักสูตร และคูมือการสอนวิชาศิลปะ กลุมสาระทัศนศิลป เรื่อง การสรางสรรค

งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามันช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 
2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป เร่ือง การสรางสรรค

งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 และกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง  
3. จัดทําแผนการสอนรายคาบ เน้ือเร่ืองท่ีใชในแตละคาบเรียน สื่อ กิจกรรมที่ใชในการสอน  

การทําแบบทดสอบหลังเรียนในแตละหนวยการเรียน  
4. นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอง

การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
            การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผูวิจัยใชสําหรับวัดความรูและทักษะ
ปฏิบัติ โดยแบงออกเปน 2 ชุด คือ  

1. แบบทดสอบวัดความรู  
2. แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ              
ซ่ึงมีข้ันตอนในการสรางดังตอไปน้ี

การสรางแบบทดสอบวัดความรู
1. ศึกษาหลักสูตรและคูมือการสอน เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน        

ชั้นประถมศึกษาปที่  5  
2. ศึกษามาตรฐานการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป เร่ือง การสรางสรรค

งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน  และกําหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวัง
3. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสรางแบบทดสอบวัดความรู
4. สรางแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือกจํานวน 80 ขอ ใหครอบคลุมวัตถุประสงคของ

การเรียนการสอนตามเน้ือหาท่ีกําหนด
5. นําแบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบ
6. นําแบบทดสอบท่ีตรวจเรียบรอยแลวไปทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6        

ปการศึกษา 2553  จํานวน  30 คน  ท่ีเคยเรียน  เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน                              
7. นําคะแนนท่ีไดมาทําการวิเคราะหหาความยากงาย (p) คาอํานาจจําแนก (r)  เปนรายขอ

โดยใชเทคนิค 27% ของจุง เตห ฟาน (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2528: 179-181) โดย
คัดเลือกขอสอบท่ีมีคาความยากงายระหวาง .20 - .80 และคาอํานาจจําแนก .20 ขึ้นไป

8. หาความเช่ือม่ันของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีคัดเลือกไวโดยใชสูตร KR – 20  
ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder - Richardson) จํานวน 50 ขอ
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ตาราง  1  แสดงคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

หนวยที่ จํานวนขอ ความยากงาย p คาอํานาจจําแนก r ความเช่ือม่ัน
1 25 0.43 - 0.83 0.14 - 0.26 0.74
2 15 0.53 - 0.80 0.16 - 0.26 0.76
3 10 0.53 - 0.76 0.18 - 0.25 0.75

รวม 50 0.43 - 0.83 0.14 - 0.26 0.71

จากตาราง 1 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีท้ังหมดจํานวน 50 ขอ มีคาความยากงาย 
(p) อยูระหวาง 0.43 – 0.83 คาอํานาจจําแนก(r) อยูระหวาง 0.14-0.26 และมีคาความเช่ือม่ันของ
แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ 0.71 โดยมีรายละเอียดของแตละหนวยการเรียนดังน้ี

หนวยที่ 1 มีแบบวัดผลจํานวน 25 ขอ มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.43 – 0.83 คา
อํานาจจําแนก(r) อยูระหวาง 0.14-0.26 และมีคาความเช่ือม่ัน 0.74

หนวยที่ 2 มีแบบวัดผลจํานวน 15 ขอ มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.53 – 0.80 คา
อํานาจจําแนก(r) อยูระหวาง 0.16-0.26 และมีคาความเช่ือม่ัน 0.76

หนวยที่ 3 มีแบบวัดผลจํานวน 10 ขอ มีคาความยากงาย (p) อยูระหวาง 0.53 – 0.76 คา
อํานาจจําแนก(r) อยูระหวาง 0.18-0.25 และมีคาความเช่ือม่ัน 0.75

การสรางแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ    
แบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติเปนแบบวัดทักษะการปฏิบัติงานของนักเรียน ในการนาํ

ความรูที่ไดจากบทเรียนไปใชในการปฏิบัติงานตามขั้นตอน โดยแบงออกเปน 3 หนวยการเรียน           
มีวิธีการสราง ดังตอไปนี้

วิธีการสรางแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ
1. ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดทักษะปฏิบัติ (ส.วาสนา ประวาลพฤกษ. 2527: 45-52)
2. วิเคราะหเน้ือหาและวัตถุประสงคของบทเรียน
3. ระบุพฤติกรรมที่ตองการวัดเปนรายขอซึ่งไดจากการศึกษาวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม
4. ระบุสถานการณ  เรื่องราว เปนเง่ือนไขท่ีผูสอนกําหนดข้ึนเพ่ือใหผูเรียนไดปฏิบัติงาน
5. กําหนดในแตละหนวยการเรียนเพื่อเปนสถานการณใหผูเรียนปฏิบัติ
6. กําหนดรายการประเมนิทักษะปฏิบัติท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ เพ่ือประเมินผล

งานตามใบงานในขอ 5 แลวนําใบงานและแบบประเมินใหผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบความถูกตอง  
โดยมีเกณฑการใหคะแนนผลงานนักเรียน  ดังนี้
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คะแนน   5   หมายถึง  มีคุณภาพผลงานในระดับ  ดีมาก
คะแนน   4   หมายถึง  มีคุณภาพผลงานในระดับ  ดี
คะแนน   3   หมายถึง  มีคุณภาพผลงานในระดับ  ปานกลาง
คะแนน   2   หมายถึง  มีคุณภาพผลงานในระดับ  พอใช
คะแนน   1   หมายถึง  มีคุณภาพผลงานในระดับ  ควรปรับปรุง

ตัวอยางแบบประเมินทักษะปฏิบัติของผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง  
การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

ตาราง  2  แสดงตัวอยางแบบประเมินทักษะปฏิบัติ

หัวขอการประเมิน
เกณฑการใหคะแนน

5 4 3 2 1
1.
2.

การเตรียมความพรอมกอนการปฏิบัติงาน
วางแผนการทํางานอยางมีระบบ

1. นําแบบวัดทักษะปฏิบัติและเกณฑการใหคะแนน ไปใหผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
ตรวจสอบใหตรงกับเน้ือหา  ความถูกตองของภาษา

2. ปรับปรุงแกไขใหสมบูรณ  เพื่อใชในการทดลองตอไป

การสรางแบบประเมินคุณภาพบทเรียน
แบบประเมินคุณภาพบทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นสําหรับผูเชี่ยวชาญใชเปนแบบประเมิน

บทเรียนโทรทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน มีข้ันตอนดังน้ี
1. วิเคราะหคุณสมบัติที่ควรประเมินของเนื้อหาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เพ่ือสรางแบบ

ประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ตองการ
2. ศึกษาวิธีการสรางแบบประเมินจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
3. สรางแบบประเมินใหมีความสอดคลองและครอบคลุมคุณสมบัติที่ควรประเมิน
4. นําแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหประธานคณะกรรมการ และผูเชี่ยวชาญดานเนื้อทํา

การตรวจแลวนํามาปรับปรุงแกไข
5. นําแบบประเมินท่ีผานการปรับปรุงแกไขแลว ไปใชในการประเมินบทเรียนวิดีทัศนดวย

ตนเอง
6. เกณฑที่ใชในการประเมินบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง กําหนดคาระดับความคิดเห็น

ออกเปน  5  ระดับ  ดังนี้  
   คะแนน 5 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ดีมาก
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   คะแนน       4 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ดี
   คะแนน 3 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ปานกลาง
   คะแนน       2 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ตองปรับปรุง
   คะแนน 1 หมายถึงมีคุณภาพระดับ ใชไมได

                  และผลการประเมินจากผูเช่ียวชาญมีเกณฑในการแปลความหมาย  ดังน้ี
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  4.51 -  5.00  หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ดีมาก
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  3.51 -  4.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ดี
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  2.51 -  3.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ปานกลาง
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.51 -  2.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ตองปรับปรุง
   คาคะแนนเฉลี่ยตั้งแต  1.00 -  1.50  หมายถึง  มีคุณภาพระดับ  ใชไมได

ผูวิจัยกําหนดเกณฑคุณภาพของบทเรียน คือ ตองมีคาตั้งแต 3.51 ขึ้นไป ซึ่งถือวาบทเรียน
วิดีทัศนดวยตนเองมีคุณภาพในระดับดีถึงดีมาก

              การสรางแบบวัดความพึงพอใจ
               แบบวัดความพึงพอใจ เปนแบบสอบถามที่สรางขึ้นเพื่อสอบถามความพึงพอใจของผูเรียน
ที่มีตอบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง โดยมีขั้นตอนการสราง  ดังนี้

1. ศึกษาเทคนิควิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจ จากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
2. วิเคราะหเน้ือหาและวัตถุประสงคของบทเรียน
3. สรางแบบวัดความพึงพอใจท่ีเปนรายการประเมิน ท่ีเปนมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ  

จํานวน 30 ขอ โดยมีเกณฑการใหคะแนน  ดังนี้
5     คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มากที่สุด
4     คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก
3     คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  ปานกลาง
2     คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอย
1     คะแนน  หมายถึง  มีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอยท่ีสุด

ผูวิจัยมีเกณฑในการแปลความหมายคาเฉล่ียของคะแนน  ดังน้ี
4.50 -  5.00  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ   มากที่สุด
3.50 -  4.49  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ   มาก
2.50 -  3.49  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ   ปานกลาง
1.50 -  2.49  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ   นอย
1.00 -  1.49  หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ   นอยท่ีสุด

4. นําแบบสอบถามท่ีสรางข้ัน เสนอตอผูเช่ียวชาญทางดานวัดและประเมินผลทางการศึกษา  
จํานวน  3  ทาน เพ่ือหาดัชนีความสอดคลองของคําถาม  ซึ่งใชคา (IOC) ตั้งแต 0.67 – 1.00
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การดําเนินการทดลอง
การดําเนินการทดลองเพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพ
การทดลองครั้งที่ 1 เปนการทดลอง 1 : 1 กับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนวัดตรณาราม จํานวน 3 คน โดยใหนักเรียนศึกษา
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง ทดลองใชบทเรียนวิดีทัศนดวย
ตนเองเพื่อหาขอบกพรองในดานตางๆ เชน การสื่อสารจากคําอธิบายเนื้อหา ความชัดเจนของการ
นําเสนอเนื้อหา ความชัดเจนของภาษา ตัวอักษร และรูปภาพ ตลอดจนความสอดคลองกับสภาพ
การเรียนการสอนจริง ระหวางการเรียนในแตละหนวย ผูวิจัยทําการประเมินดวยแบบวัดทักษะปฏิบัติ
ของหนวยนั้นๆ โดยผูวิจัยใชวิธีการสังเกตปฏิกิริยาในระหวางเรียนซักถามปญหา เพื่อนําขอมูล
มาปรับปรุงแกไข

การทดลองครั้งที่ 2 การทดลองครั้งนี้ผูเรียนจะไดศึกษาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง ที่ได
จากการปรับปรงุแกไขแลว เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนวัดตรณารามจํานวน 15 คนโดยใหผูเรียนศึกษาบทเรียนวิดีทัศนดวย
ตนเอง 1 คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ระหวางการเรียนในแตละหนวย ผูวิจัยทําการประเมิน
ดวยแบบวัดทักษะปฏิบัติของหนวยนั้นๆ เมื่อเรียนและทําแบบทสอบครบทุกหนวยยอยแลว ให
นักเรียนทําแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยผูวิจัยทําการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูลและวิเคราะห
ขอมูล นําปญหาและขอบกพรองตางๆ มาปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมมากขึ้น  

การทดลองครั้งที่ 3 การทดลองครั้งนี้ผูเรียนจะไดศึกษาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง ที่ได
จากการปรับปรุงแกไขเปนอยางดีแลว เปนการทดลองกับกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนวัดตรณารามจํานวน 30 คน โดยใหผูเรียนศึกษา
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง 1 คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง ผูวิจัยทําการประเมินดวยแบบวัด
ทักษะปฏิบัติของหนวยนั้นๆ เม่ือเรียนและทําแบบทดสอบครบทุกหนวยยอยแลว ใหนักเรียนทําแบบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผูวิจัยทําการสังเกต เก็บรวบรวมขอมูล มาวิเคราะหหาประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ  90/90

          การดําเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
1. เตรียมหองเรียน วัสดุและอุปกรณที่ใชในการเรียน และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการ

นําเสนอบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  
2. กําหนดระยะเวลาที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จํานวน 7 คาบเรียน 

คาบละ  60 นาที  
3. การดําเนินการทดลอง โดยแบงออกเปน 2  กลุม  คือ

3.1 กลุมควบคุม ใชการสอนแบบปกติตามแผนการจัดการเรียนรูในชั้นเรียน โดยใช
แบบประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียนในระหวางเรียน   
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3.2 กลุมทดลอง ใชวิธีการเรียนโดยใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง โดยใหผูเรียนศึกษา
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง 1 คน ตอเคร่ืองคอมพิวเตอร 1 เคร่ือง และฝกทักษะปฏิบัติควบคูไปกับ
บทเรียนโดยในระหวางการเรียน ผูวิจัยทําการประเมินผลงานของผูเรียนโดยใชแบบประเมินทักษะ
ปฏิบัติควบคูไปกับการปฏิบัติงานของนักเรียน

4. หลังจากทําการทดลองแลวใหกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2  
ปการศึกษา 2553 ของโรงเรียนวัดตรณารามทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน  ชุดละ  50  ขอ  จํานวน  2  ชุด

5. หลังจากการการดําเนินการทดลองและทําแบบทดสอบแบบกลุมทดลองเรียบรอยแลว  
ผูวิจัยดําเนินการใหนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเองประเมินความพึงพอใจที่มีตอ
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  เรื่อง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

6. นําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบไปวิเคราะหเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียน ท่ีเรียนโดยใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง กับนักเรียนท่ีเรียนโดยการสอน
แบบปกติ

7. วิเคราะหผลจากแบบประมินความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนวิดีทัศนดวย
ตนเอง

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล
     1. สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล  

1.1 คาเฉล่ีย (Mean) (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2536: 59)
1.2 คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2536: 64)

      2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ
2.1 หาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบเปนรายขอ โดยใชเทคนิค  

27% ของ  จุง  เตห  ฟาน  (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2538: 209 -210)
2.2 คาความสอดคลองระหวางขอสอบกับลักษณะพฤติกรรมของ (พวงรัตน ทวีรัตน. 

2540: 117)
2.3 คาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตร KR – 20 ของ คูเดอร ริชารดสัน  

(ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2536: 197 -200)
2.4 หาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง วิเคราะหโดยใชเกณฑ 90/90     

โดยใชสูตร  E1/E2 (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต.  2528: 290-291)
       3. สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน
          เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานความรู และดานทักษะปฏิบัติ ระหวาง
นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  กับนักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบปกติ โดยใช  
t-test สําหรับ  Independent Sample (ลวน  สายยศ; และอังคณา  สายยศ. 2536: 84 -86)
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บทท่ี 4 
ผลการวิจยั 

 
การเสนอผลการวิเคราะหข้์อมูล 
 จากการสร้างและหาประสทิธิภาพบทเรยีนวิดีทศัน์ด้วยตนเอง เรื่อง การสร้างสรรค์
งานทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั รวมทัง้การหาผลสมัฤทธิท์างการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนและความพงึพอใจ
ของผูเ้รยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเองทีส่รา้งขึน้ สามารถนําเสนอผลการศกึษาได ้ดงัน้ี 
 ตอนที ่ 1  บทเรียนวิดีทัศน์ด้วยตนเองและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทศัน์ด้วย
ตนเอง เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั 
 ตอนที ่ 2 การหาคุณภาพบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์
ดว้ยดนิน้ํามนั 
 ตอนที ่ 3  การทดลองเพือ่หาประสทิธภิาพบทเรยีน เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ย
ดนิน้ํามนั 
 ตอนที ่ 4 เปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทางดา้นทกัษะปฏบิตัขิองนักเรยีนที่
เรยีนโดยใชบ้ทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบปกต ิ
 ตอนที ่ 5 ความพงึพอใจของนกัเรยีนทีม่ต่ีอบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรค์
งานทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั 
 
 ตอนท่ี  1  บทเรียนวิดีทศัน์ด้วยตนเอง เร่ือง การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ด้วยดินน้ํามนั 
 บทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั ซึง่เป็นบทเรยีน
แบบสาธติ ใชว้ธิกีารนําเสนอโดยการปฏบิตัจิรงิแลว้ถ่ายทอดออกมาในรปูแบบรายการวดีทิศัน์  
ประกอบดว้ยเน้ือหาภายในบทเรยีน 3 หน่วยการเรยีน  ดงัน้ี   
  หน่วยที ่ 1  ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการการสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั 
   หน่วยที ่ 2  เทคนิคพืน้ฐานของการสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั 
   หน่วยที ่ 3  การสรา้งภาพประกอบเรือ่งราวดว้ยดนิน้ํามนั 
 บทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั สรา้งขึน้โดย
ใชก้ระบวนการในการสรา้งตามเน้ือหาทีก่าํหนด ไดแ้ก่ 
  1.  ภาพเคลื่อนไหว / ภาพน่ิง (Video/Picture) 
  2.  ตวัอกัษร (Text) 
  3.  เสยีงพากย ์/ บรรยาย (Script) 
  4.  เสยีงเพลงบรรเลง (Soundtrack) 
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 สว่นประกอบต่างๆ นัน้เป็นสว่นทีส่รา้งขึน้และนํามาประกอบกนัเพือ่ทาํใหบ้ทเรยีนน่าสนใจ  
และสรา้งแรงจูงใจในการเรยีนสําหรบัผูเ้รยีน เช่น การถ่ายภาพน่ิงของการสรา้งภาพดว้ยดนิน้ํามนั
นํามาเรยีงต่อกนัโดยใชโ้ปรแกรมตดัต่อภาพและวดีโีอ ใหเ้ป็นภาพน่ิงต่อเน่ืองกนัคลา้ยกบัการต์ูนที่
สรา้งขึน้ดว้ยดนิน้ํามนั ทีเ่รยีกว่า “เทคนิคการสรา้งภาพ Stop Motion” ซึง่ไดนํ้ามาใชใ้นการสรา้ง
บทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเองน้ีดว้ย 
 

 ตอนท่ี 2  การหาคุณภาพบทเรียนวิดีทัศน์ด้วยตนเอง เร่ือง การสร้างสรรค์งาน
ทศันศิลป์ด้วยดินน้ํามนั 
 ผลการประเมนิคุณภาพของบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์
ดว้ยดนิน้ํามนั โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหากลุ่มสาระการเรยีนศลิปะ จาํนวน 3 ท่าน และผูเ้ชีย่วชาญ
ดา้นเทคโนโลยทีางการศกึษา จาํนวน 3 ทา่น ไดแ้สดงไวใ้นตาราง 3 - 4 
 

ตาราง  3  ผลการประเมนิคณุภาพของบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง การสรา้งสรรคง์าน
ทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั  โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเน้ือหากลุ่มสาระการเรยีนศลิปะ 

 
 
 

รายการประเมิน 
 
 

X  
ระดบัของ
คณุภาพ 

1. เน้ือหามคีวามสอดคลอ้งกบัจุดประสงค ์ 5.00 ดมีาก 

2. แบ่งเน้ือหามคีวามเหมาะสม 4.33 ด ี

3. ความถูกตอ้งของเน้ือหา 5.00 ดมีาก 

4. ความเหมาะสมในการจดัลาํดบัการนําเสนอเน้ือหา 4.33 ด ี

5. ความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้ 4.00 ด ี

6. ความเหมาะสมของภาพในดา้นการสือ่ความหมาย 4.33 ด ี

7. บทเรยีนมแีรงจงูใจ น่าสนใจในการเรยีน 4.67 ดมีาก 

8. บทเรยีนสามารถนําไปใชใ้นสถานการณ์การเรยีนการสอนทัว่ๆไปได ้ 4.67 ดมีาก 

รวมเฉล่ีย 4.54 ดมีาก 
 
 

 จากตาราง 3 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์าน
ทศันศลิป์ด้วยดนิน้ํามนั โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเน้ือหากลุ่มสาระการเรยีนศลิปะ ทัง้ 3 ท่าน พบว่า
บทเรยีนมคีุณภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดมีาก มรีายละเอยีดดงัน้ี ด้านเนื้อหามคีวามสอดคล้อง
กบัจุดประสงค์และความถูกต้องของเน้ือหา มคีุณภาพระดบัดมีาก ส่วน บทเรยีนมแีรงจูงใจ มคีวาม
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น่าสนใจในการเรยีน โดยบทเรยีนสามารถนําไปใช้ในสถานการณ์การเรยีน การสอนทัว่ๆ ไปได้      
มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดีมากตามลําดบั ส่วนการแบ่งเน้ือหามคีวามเหมาะสม ความเหมาะสมใน
การจดัลําดบัการนําเสนอเน้ือหา ความเหมาะสมของภาพในดา้นการสื่อความหมาย มคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัดตีามลาํดบั สว่นของความถูกตอ้งของภาษาทีใ่ช ้มคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีอยูใ่นอนัดบัสดุทา้ย 
 
ตาราง 4  ผลการประเมนิคณุภาพของบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์

ดว้ยดนิน้ํามนั โดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยทีางการศกึษา 
 

รายการประเมิน X  
ระดบัของ
คณุภาพ 

1.  ด้านการออกแบบบทเรียน 4.08 ดี 

     1.1  ความเหมาะสมของภาพในดา้นการสือ่ความหมาย 4.33 ด ี

     1.2  ความเหมาะสมของตวัอกัษร 3.67 ด ี

     1.3  ความเหมาะสมของภาพกราฟิก 4.33 ด ี

     1.4  ระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสมกบัเน้ือหา 4.00 ด ี

2. ด้านการใช้บทเรียน 4.25 ดี 

     2.1  บทเรยีนมลีกัษณะจงูใจ มคีวามน่าสนใจในการเรยีน 4.67 ดมีาก 

     2.2  ความสะดวกและงา่ยต่อการใชโ้ปรแกรม 3.67 ด ี

     2.4  บทเรยีนสามารถนําไปใชใ้นสถานการณ์การเรยีนทัว่ๆ ไปได ้ 4.00 ด ี

รวมเฉล่ีย 4.17 ด ี
 

 

 จากตาราง 4 ผลการประเมนิคุณภาพบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์าน
ทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั โดยผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา พบว่า คุณภาพของบทเรยีน
โดยรวมอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีุณภาพรายดา้น ดงัน้ี 
 ดา้นการออกแบบบทเรยีนโดยรวมมคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีุณภาพในเรื่องความเหมาะสม
ของภาพ ตวัอกัษร ภาพกราฟิก และระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสมกบัเน้ือหา มคีุณภาพอยู่ใน
ระดบัด ี   
 ดา้นการใชบ้ทเรยีนโดยรวมมคีุณภาพอยูใ่นระดบัด ีโดยมคีุณภาพในเรือ่งความสะดวกและ
งา่ยต่อการใชโ้ปรแกรม บทเรยีนสามารถนําไปใชใ้นสถานการณ์การเรยีนทัว่ๆ ไปได ้มคีุณภาพอยู่
ในระดบัด ีสว่นบทเรยีนมลีกัษณะจงูใจ มคีวามน่าสนใจในการเรยีน มคีุณภาพอยูใ่นระดบัดมีาก 
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 ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชีย่วชาญทางดา้นเทคโนโลยกีารศกึษา 
 1.  ปรบัปรงุสว่นนําของบทเรยีนใหม้คีวามน่าสนใจมากขึน้ 
 2.  ตวัอกัษรมขีาดเลก็เกนิไป 
 3.  เสยีงประกอบดงับา้งเบาบา้ง 
 ผู้วจิยัได้ปรบัปรุงคุณภาพให้ดขีึ้นตามขอ้เสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยทีาง
การศกึษา ดงัน้ี 
 1.  ปรบัปรงุสว่นทีเ่ป็นการเขา้บทเรยีน (Title) ก่อนเขา้บทเรยีนใหม้คีวามน่าสนใจมากยิง่ขึน้  
โดยใชเ้ทคนิคการป ัน้รปูทรงเป็นภาพการต์ูน และใชว้ธิกีารถ่ายภาพแบบ Stop motion นํามาเรยีงต่อ
กนัใหเ้ป็นภาพเคลื่อนไหว ประกอบเสยีงเพลง 
 2. ตวัอกัษร (Text) มขีนาดทีเ่ลก็เกนิไป ปรบัปรงุใหม้ขีนาดทีใ่หญ่ขึน้อา่นงา่ย 
 3.  ปรบัปรงุเสยีงเพลงบรรเลงและเสยีงพากยใ์หม้เีสยีงดงัมากขึน้   
  
 ตอนท่ี 3 การทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพบทเรียน เรื่อง การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์
ด้วยดินน้ํามนั 
 การทดลองเพื่อหาประสทิธภิาพบทเรยีน เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั  
ของกลุ่มทดลองจาํนวน 3 ครัง้ รายละเอยีดดงัน้ี 
 

การทดลองครัง้ท่ี 1 
 ผลการพฒันาบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั
ครัง้ที่ 1 เป็นการนําบทเรยีนวดิทีศัน์ด้วยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรค์งานทศันศลิป์ด้วยดนิน้ํามนั       
ไปทดลองใช้กบักลุ่มตวัอย่าง จํานวน 3 คน มจีุดมุ่งหมายเพื่อทําการตรวจสอบหาขอ้บกพร่อง
ของบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเองในดา้นต่างๆ โดยการสงัเกตและการสมัภาษณ์ผลการทดลองสรุปได ้
ดงัน้ี 
 1.  การแสดงภาพยงัมบีา้งสว่นทีย่งัไมส่อดคลอ้งกนั เสยีงพากยไ์มต่รงกบัภาพ 
 2.  บทเรยีนทีบ่นัทกึลงในแผน่ดวีดียีงัมบีางชว่งกระตุกและตดิขดั 
  
 ผู้วิจัยได้ทําการแก้ไขปรบัปรุงบทเรียนวิดีทศัน์ด้วยตนเอง เรื่อง การสร้างสรรค์งาน
ทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั ครัง้ที ่1 แลว้ดงัน้ี 
 1.  ตรวจบทเรยีนวา่สว่นใดทีม่ภีาพและเสยีงไมส่อดคลอ้งกนั และปรบัปรงุใหส้อดคลอ้งกนั
มากขึน้ 
 2.  แกไ้ขกระบวนการในการบนัทกึขอ้มลูลงแผน่ดวีดี ีโดยใชโ้ปรแกรม Nero Express  
 3.  ปรบัปรงุวธิกีารในการบนัทกึบทเรยีนลงบนแผน่ดวีดี ีและสามารถเลอืกดบูทเรยีน
ยอ้นกลบัได ้
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การทดลองครัง้ท่ี  2   
 ผลการพฒันาบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั
ครัง้ที่ 2 เป็นการนําบทเรยีนวดิทีศัน์ด้วยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรค์งานทศันศลิป์ด้วยดนิน้ํามนั     
ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 15 คน มจุีดมุง่หมายเพื่อทาํการหาแนวโน้มประสทิธภิาพของ
บทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง ผลการทดลองดงัแสดงในตาราง  5 
 
ตาราง 5  ผลการทดลองของบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง  การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์         

ดว้ยดนิน้ํามนั  ครัง้ที ่ 2   
 

 

หน่วยท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน (ทกัษะ) คะแนนหลงัเรียน (ความรู้) ประสิทธิภาพ 
คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย E1 
คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย E2 E1/E2 

1. ความรูเ้บือ้งตน้ 75 72.27 96.36 25 23.00 92.00 96.36/92.00 
2. เทคนิคพืน้ฐาน 75 70.53 94.04 15 14.00 93.56 94.04/93.56 
3. การสรา้งภาพประกอบ
เรือ่งราว 

75 71.07 94.76 10 9.30 93.00 94.76/93.00 

รวม 225 213.87 95.05 50 46.30 92.67 95.05/92.67 
 

 

 จากตาราง 5 พบวา่ บทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิ
น้ํามนั มแีนวโน้มของประสทิธภิาพโดยรวม  95.05/92.67 โดยเรื่องที ่1.ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการ
สรา้งสรรคง์านทศศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั มแีนวโน้มของประสทิธภิาพ 96.36/92.00 เรื่องที ่2.เทคนิค
พืน้ฐานของการสรา้งสรรคง์านทศศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั มแีนวโน้มของประสทิธภิาพ 94.04/93.56 เรื่องที ่3  
การสรา้งภาพประกอบเรือ่งราว มแีนวโน้มประสทิธภิาพ 94.76/93.00 ซึง่เป็นไปตามเกณฑท์ีก่าํหนดไว ้
 การปรบัปรงุครัง้ที ่ 2  จากการสงัเกตุและสมัภาษณ์ผลการทดลองสรปุได ้ ดงัน้ี 
 1. หอ้งเรยีนมบีรเิวณทีน้่อยเกนิไปในการดาํเนินการทดลอง และฝึกทกัษะปฏบิตั ิ
 2. สภาพหอ้งเรยีนเป็นหอ้งเรยีนแบบเปิดหน้าต่าง มเีสยีงจากนอกหอ้งเรยีนมารบกวน
การเรยีนของผูเ้รยีน 
 3.  จาํนวนโต๊ะเรยีนมจีาํนวนน้อยไมเ่พยีงพอกบัการทดลองในครัง้ที ่3 คอื ผูเ้รยีน 30 คน 
 ผูว้จิยัไดท้ําการแกไ้ขปรบัปรุงจากการทดลองครัง้ที ่2 แลว้โดยการควบคุมสภาพแวดลอ้ม
ในการเรยีน ดงัน้ี 

1. ปรบัเปลีย่นหอ้งเรยีนมาเรยีนในหอ้งเรยีนคอมพวิเตอรท์ีม่โีต๊ะจาํนวนมากขึน้   
2. มเีครือ่งปรบัอากาศรวมทัง้มบีรรยากาศทีด่ขี ึน้  
3. ขนาดของหอ้งทีก่วา้งขวางขึน้เหมาะสมสาํหรบัการเรยีนรูแ้ละการฝึกทกัษะปฏบิตั ิ  
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การทดลองครัง้ท่ี  3 
 ผลการพฒันาบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั
ครัง้ที ่3 เป็นการนําบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนัที่
ไดร้บัการแกไ้ขปรบัปรงุแลว้ไปทดลองใชก้บักลุ่มตวัอยา่งนกัเรยีนชัน้ประถมศกึษาปีที ่5 ภาคเรยีนที ่2  
ปีการศกึษา 2553 ของโรงเรยีนวดัตรณารามจาํนวน 30 คน มจุีดมุง่หมายเพื่อหาประสทิธภิาพของ
บทเรยีนคอมพวิเตอรม์ลัตมิเีดยีประเภทแบบฝึกบนเครอืขา่ยอนิเทอรเ์น็ต ตามเกณฑ ์90/90 ผลการ
ทดลองดงัแสดงในตาราง  6    
 
ตาราง  6  ผลการทดลองของบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง  การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์        

ดว้ยดนิน้ํามนั  ครัง้ที ่ 3   
 

 

หน่วยท่ี 

คะแนนระหว่างเรียน (ทกัษะ) คะแนนหลงัเรียน (ความรู้) ประสิทธิภาพ 
คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย E1 
คะแนน
เตม็ 

ค่าเฉล่ีย E2 E1/E2 

1. ความรูเ้บือ้งตน้ 75 72.12 96.18 25 23.50 94.00 96.18/94.00 
2. เทคนิคพืน้ฐาน 75 71.80 95.73 15 14.00 92.22 95.73/92.22 
3. การสรา้งภาพประกอบ
เรือ่งราว 

75 72.04 96.58 10 9.40 94.33 96.58/94.33 

รวม 225 215.96 96.16 50 46.90 93.53 96.16/93.53 
 

 

 จากตาราง 6 พบว่า บทเรยีนบทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์
ดว้ยดนิน้ํามนั มปีระสทิธภิาพโดยรวม 96.16/93.53 โดยเรื่องที ่1.ความรูเ้บือ้งตน้เกีย่วกบัการสรา้งสรรค์
งานทศัศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั มปีระสทิธภิาพ 96.18/94.00 เรื่องที ่2.เทคนิคพืน้ฐานของการสรา้งสรรค์
งานทศศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั มปีระสทิธภิาพ 95.73/92.22เรื่องที ่3.การสรา้งภาพประกอบเรื่องราว 
มปีระสทิธภิาพ 96.58/94.33  ซึง่มปีระสทิธภิาพตามเกณฑ ์ 90/90 
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 ตอนท่ี  4  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและทางด้านทกัษะปฏิบติัของ
นักเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนวิดีทศัน์ด้วยตนเอง กบันักเรียนท่ีเรียนด้วยการสอนแบบปกติ 
 
ตาราง 7  ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนและทางดา้นทกัษะปฏบิตัขิองนกัเรยีนทีเ่รยีน

โดยใชบ้ทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง  กบันกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบบปกต ิ
 

ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน X  S.D. d  dDS ..  t 
ด้านความรู้      
     กลุ่มควบคุม 61.17 4.53 

3.80 2.82 7.38**      กลุ่มทดลอง 64.97 3.17 

ด้านทกัษะปฏิบติั      
     กลุ่มควบคุม 45.33 1.49 

1.43 1.43 5.49**      กลุ่มทดลอง 46.77 1.79 

รวม      
     กลุ่มควบคุม 53.25 8.65 

2.66 2.52 8.12** 
     กลุ่มทดลอง 55.87 9.53 

 
จากตาราง 7 ผลการเปรยีบเทยีบผลสมัฤทธิท์างการเรยีนของผูเ้รยีนทีเ่รยีน โดยใชบ้ทเรยีน

วิดีทศัน์ด้วยตนเอง กับนักเรียนที่เรียนด้วยการสอนแบบปกติ พบว่า ผลสมัฤทธิท์างการเรียน
โดยรวมของนักเรยีนที่เรยีนด้วยใช้บทเรยีนวดิทีศัน์ด้วยตนเองสูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที่ระดบั .01 เมื่อพจิารณารายด้าน พบว่า ทัง้ทางด้านความรูแ้ละทกัษะปฏิบตั ิ
ผู้เรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนวิดีทศัน์ด้วยตนเอง มผีลสมัฤทธิท์างการเรยีนด้านความรู้และทกัษะ
ปฏบิตั ิสงูกวา่นกัเรยีนทีเ่รยีนดว้ยการสอนแบปกต ิอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .01 
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 ตอนท่ี  5  ความพึงพอใจของนักเ รียนท่ี มี ต่อบทเ รียนวิ ดีทัศน์ ด้วยตนเอง                
เร่ือง การสร้างสรรคง์านทศันศิลป์ด้วยดินน้ํามนั 

 
ตาราง 8  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนกัเรยีนทีใ่ชบ้ทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง เรือ่ง           

การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั 
 

รายการประเมิน X  S.D. 
ระดบัของ 

ความพึงพอใจ 
1.  มกีารเตรยีมความพรอ้มก่อนทาํการสอน 4.87 0.35 มากทีส่ดุ 
2.  กระบวนการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นจุดศนูยก์ลาง 4.77 0.43 มากทีส่ดุ 
3.  มกีารอธบิายจุดประสงคร์ายวชิา 4.70 0.65 มากทีส่ดุ 
4.  มกีารแนะนําแหล่งความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากตํารา 4.43 0.73 มาก 
5.  มกีารอธบิายเกณฑ ์ การวดัและการประเมนิผล 4.47 0.73 มาก 
6.  มคีวามรูใ้นเน้ือหาทีส่อน 4.63 0.61 มากทีส่ดุ 
7.  มรีปูแบบการนําเสนอทีห่ลากหลาย  งา่ยต่อการเขา้ใจ 4.70 0.60 มากทีส่ดุ 
8.  สอนเน้ือหาครบตามกาํหนด 4.73 0.45 มากทีส่ดุ 
9.  มกีารสอนทีเ่ขา้ใจงา่ย  ชดัเจน  และตรงประเดน็ 4.63 0.67 มากทีส่ดุ 
10.  ทาํการสอนโดยมกีารยกตวัอยา่งประกอบ 4.93 0.25 มากทีส่ดุ 
11.  กระตุน้ใหเ้กดิความคดิ  และแรงจงูใจในการเรยีน 4.67 0.61 มากทีส่ดุ 
12.  กจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย 4.77 0.63 มากทีส่ดุ 
13.  ทาํการสอนและเลกิสอนตรงเวลา 4.37 0.76 มาก 
14.  ระยะเวลาเหมาะสมในการเรยีน 4.73 0.52 มากทีส่ดุ 
15.  สถานที ่/ สือ่ทีใ่ชใ้นการเรยีน 4.80 0.41 มากทีส่ดุ 
16.  ความเขา้ใจในเน้ือหาของการเรยีน 4.77 0.43 มากทีส่ดุ 
17.  การใชเ้วลาตามทีก่าํหนดไว ้ 4.33 0.88 มาก 
18.  การตอบขอ้ซกัถามในการเรยีน 4.80 0.48 มากทีส่ดุ 
19.  การถ่ายทอดความรูอ้ยา่งชดัเจน 4.67 0.55 มากทีส่ดุ 
20.  การสอนโดยภาพรวมของสือ่ 4.83 0.38 มากทีส่ดุ 

รวมเฉล่ีย 4.68 0.56 มากท่ีสดุ 
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 จากตาราง 8  ผลการประเมนิความพงึพอใจของนักเรยีนที่ใชบ้ทเรยีนวดิทีศัน์ดว้ยตนเอง 
เรื่อง การสร้างสรรค์งานทศันศิลป์ด้วยดนิน้ํามนั พบว่า ผู้เรยีนที่เรยีนด้วยบทเรยีนวิดีทศัน์ด้วย
ตนเอง เรื่อง การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์ดว้ยดนิน้ํามนั มคีวามพงึพอใจโดยรวมในระดบัมากทีสุ่ด 
ยกเวน้ ขอ้มกีารแนะนําแหล่งความรูเ้พิม่เตมินอกเหนือจากตํารา มกีารอธบิายเกณฑ ์การวดัและ
การประเมนิผล ทาํการสอนและเลกิสอนตรงเวลา และขอ้การใชเ้วลาตามทีก่ําหนดไว ้ผูเ้รยีนมคีวาม
พงึพอใจในระดบัมาก โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   
 นกัเรยีนมคีวามพงึพอในการทําการสอนโดยมกีารยกตวัอย่างประกอบ มากทีสุ่ดเป็นอนัดบัแรก  
ส่วนของการเตรยีมความพรอ้มก่อนทาํการสอน มคีวามพงึพอใจอยู่ในระดบัดมีากเป็นอนัดบัสอง  
ในการสอนโดยภาพรวมของสือ่ / ผูว้จิยั มคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัดมีากเป็นอนัดบัสาม   
 สาํหรบักระบวนการเรยีนการสอนเน้นผูเ้รยีนเป็นจุดศูนยก์ลาง การอธบิายจุดประสงคร์ายวชิา 
ความรู ้ในเน้ือหาทีส่อน รปูแบบการนําเสนอทีห่ลากหลาย งา่ยต่อการเขา้ใจ ดาํเนินการสอนเน้ือหา
ครบตามกาํหนด การสอนทีเ่ขา้ใจงา่ย ชดัเจน และตรงประเดน็ กระตุน้ใหเ้กดิความคดิ และแรงจงูใจ
ในการเรยีน กจิกรรมการเรยีนการสอนทีห่ลากหลาย ระยะเวลาเหมาะสมในการเรยีน สถานที ่/ สื่อที่
ใชใ้นการเรยีน ความเขา้ใจในเน้ือหาของการเรยีน การตอบขอ้ซกัถามในการเรยีน และมกีารถ่ายทอด
ความรูอ้ย่างชดัเจน นักเรยีนมคีวามพงึพอใจมากทีสุ่ด ส่วนเรื่องมกีารแนะนํา แหล่งความรูเ้พิม่เตมิ
นอกเหนือจากตํารา มกีารอธบิายเกณฑ ์ การวดัและการประเมนิผล ทาํการสอนและเลกิสอนตรงเวลา
และการใช้เวลาตามที่กําหนดไว้  นักเรยีนมคีวามพงึพอใจมาก โดยการใช้เวลาตามที่กําหนดไว้  
นกัเรยีนมคีวามพงึพอใจมากเป็นอนัดบัสดุทา้ย 



บทท่ี 5
สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลป
ดวยดินนํ้ามัน สามารถสรุปผล และอภิปรายผลไดดังน้ี คือ

วัตถุประสงคของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย  มีดังนี้
1. เพ่ือสรางและพัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวย

ดินนํ้ามัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ของโรงเรียนวัดตรณาราม ใหมีประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศน
ดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน 90/90

2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและทางดานทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่เรียน
โดยใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  กับนักเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบปกติ

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรค
งานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน ชั้นประถมศึกษาปที่  5

สมมติฐานการวิจัย
การเรียนดวยบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน     

ทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอนแบบปกติ

ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัยเร่ือง การพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง    

มีดังนี้
1. กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  

เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน  โดยใชวิธีการสุมอยางงาย  จํานวน  48  คน  
การทดลองครั้งที่ 1 ใชกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดตรณาราม  

จํานวน  3  คน
การทดลองครั้งที่ 2 ใชกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดตรณาราม  

จํานวน 15  คน 
การทดลองครั้งที่ 3 ใชกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดตรณาราม  

จํานวน 30  คน  
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2. กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจของ
ผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดตรณาราม จํานวน 60 คน  
ซ่ึงผูวิจัยไดแบงกลุมตัวอยางออกเปน 2 กลุม คือ 
              กลุมควบคุม  จํานวน  30  คน
              กลุมทดลอง   จํานวน  30  คน 

3. เน้ือหาของวิชา
หนวยท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

หนวยยอยท่ี 1 รูปแบบของการสรางภาพดวยดินนํ้ามัน
หนวยยอยท่ี 2 วัสดุและอุปกรณที่ใชในการสรางภาพดวยดินนํ้ามัน

หนวยท่ี 2  เทคนิคพ้ืนฐานของการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน
หนวยยอยท่ี 1  ภาพรูปทรง
หนวยยอยท่ี 2  ภาพสิ่งมีชีวิต
หนวยยอยท่ี  3  ภาพพืช
หนวยยอยท่ี 4  ภาพส่ิงกอสราง
หนวยยอยท่ี  5  ภาพพื้นหลัง

หนวยท่ี 3  การสรางภาพประกอบเร่ืองราวดวยดินนํ้ามัน
หนวยยอยท่ี 1  การสรางสวนประกอบของภาพ 
หนวยยอยท่ี  2  การจัดภาพ

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
           เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา ไดแก บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรค
งานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป พรอมคูมือครูประกอบการใช
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เอกสารประกอบการเรียนและแบบประเมินส่ือ

1. บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน กลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี  5  

2. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

-  ดานความรู
-  ดานทักษะปฏิบัติ

4. แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง
              -  แบบประเมินคุณภาพทางดานเน้ือหา  

-  แบบประเมินคุณภาพทางดานส่ือ       
-  แบบวัดความพึงพอใจของผูเรียนท่ีมีตอการเรียนดวยบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง



91

ผลการวิจัย
1. ไดบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน กลุมสาระ

การเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ประกอบดวยเนื้อหา
จํานวน  3  หนวยการเรียน  ดังน้ี

หนวยท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน
หนวยท่ี 2  เทคนิคพ้ืนฐานของการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน
หนวยท่ี 3  การสรางภาพประกอบเร่ืองราวดวยดินนํ้ามัน
2. คุณภาพบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน  

ทางดานเน้ือหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก และทางดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพ
โดยรวมอยูในระดับดี 

3. บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื ่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน ชั้น
ประถมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพ 96.16/93.53 โดยบทเรียนมีประสิทธิภาพในแตละหนวยการเรียน 
ดังนี้

หนวยท่ี 1 ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสรางสรรคงานทศศิลปดวยดินน้ํามัน มีประสิทธิภาพ  
96.18/94.00  

หนวยท่ี 2 เทคนิคพื้นฐานของการสรางสรรคงานทศศิลปดวยดินน้ํามัน มีประสิทธิภาพ  
95.73/92.22

หนวยท่ี 3 การสรางภาพประกอบเร่ืองราว  มีประสิทธิภาพ  96.58/94.33  
4. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียน โดยใชบทเรียนวิดีทัศนดวย

ตนเอง กับผูเรียนท่ีเรียนดวยการสอนแบบปกติ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของผูเรียนที่
เรียนดวยใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเองสูงกวาการสอนแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01

5. ผูเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวย
ดินนํ้ามัน  มีความพึงพอใจมากท่ีสุด

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญสามารถนํามาวิเคราะหและอภิปรายผลเก่ียวกับ การพัฒนา

บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน  ไดดังนี้
1. การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน  

ทางดานเน้ือหา มีคุณภาพโดยรวมอยูในระดับดีมาก และทางดานเทคโนโลยีการศึกษา มีคุณภาพ
โดยรวมอยูในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 96.16/93.53 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด คือ 90/90  
โดยมีรายละเอียดดังน้ี
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1.1 ขั้นตอนการสรางและพัฒนาโดยมีการวางแผนเพื่อการควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอน
การสราง เปนกระบวนการออกแบบอยางเปนระบบ โดยมีกระบวนการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ และ
มีการทดลองอยางเปนขั้นเปนตอน จากกลุมตัวอยางนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียน
วัดตรณาราม จํานวน 108 คน ไดแก กลุมตัวอยางที่ใชในการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน จํานวน 48 คน และ 
กลุมตัวอยางที่ใชในการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของผูเรียน โดยใช
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดตรณาราม จํานวน 60 คน แบงเปน 
กลุมควบคุมจํานวน 30 คน และกลุมทดลองจํานวน 30 คน จึงทําใหไดบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเองที่
มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวและ ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของกัลยาณี จิรนิรันดรกุล (2542) จุรี กอนนิล (2540) และ จิรเชษฐ จันทรสุภาเสน (2542)

1.2 ขอดีของบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเองที่สรางขึ้นไดพัฒนาตามกระบวนการเรียน 
การสอน ไดแก การนําเขาสูเนื้อหาสาระ การจัดเนื้อหาเสริม การทบทวนความรูเดิมการออกแบบ
วิธีการสอนที่ผานการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญ การใหผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อทบทวนความรูและ
เสริมความเขาใจ การสรุปสาระสําคัญ การทดสอบและประเมินทักษะปฏิบัติระหวางเรียน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของกมล กมลานนท (2542) กรวีร เมฆหมอก (2542) อัมพร นอยสุวรรณ (2540)

1.3 การออกแบบบทเรียน การนําเสนอเนื้อหาแบบ (Step by Step) การนําเสนอแบบ
ภาพประกอบใหตรงกับเนื้อหาและ เสียงประกอบ จึงเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธโตตอบกับ
บทเรียนไดตลอดเวลา โดยบทเรียน มีลักษณะเปนมัลติมีเดีย (Multimedia) ที่นําเสนอขอมูล ทั้ง
ขอความ (Text) ภาพนิ่ง (Image) ภาพเคลื่อนไหว (Animate) ภาพวีดิทัศน (Video) และมีเสียง
(Audio) อธิบายประกอบ      

1.4 สําหรับการเรียนการสอนโดยการฝกทักษะปฏิบัติ เหมาะสมสําหรับหองเรียนที่มี
ผูเรียนเกงและเรียนออนรวมอยูดวยกัน ซึ่งผูเรียนสามารถใชเวลาในการเรียนไดตามความสามารถ
ของตนเอง สอดคลองตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวดการจัดการศึกษา
มาตรา 2 ท่ีระบุวา “ การจัดการศึกษาตอง ยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนา
ตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด อีกทั้งกระบวนการจัดการศึกษาตองการสงเสริมให
ผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและตามศักยภาพ ”

2. การพัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน
พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการสอน
แบบปกติ ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐาน ทั้งนี้อาจเปนไดจากบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง โดยใชรูปแบบ
การสอนแบบสาธิต  เปนการบรรยายประกอบการสาธิตตามเนื้อหาของบทเรียน และเปนไปอยาง      
มีลําดับขั้นตอน ใชเวลาอยางเหมาะสม ไมเร็วเกินไป ขณะสาธิตใชรูปภาพ ภาพเคลื ่อนไหว          
การยกตัวอยางประกอบ เพ่ือกระตุนความคิดและความสนใจของและทําใหผูเรียนเรียนรูไดอยางเปน
รูปธรรม  ทําใหเกิดความเขาใจและจดจําในเรื่องที่เรียนไดดี



93

ดังนั้น จากผลการศึกษาขางตนผูวิจัยจึงเห็นควรใหเจาหนาที่ที ่ทําหนาที่ในการผลิต
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเองและผูพัฒนาระบบสื่อการจัดการศึกษาประจําสถาบันการศึกษาไดให
ความสําคัญในการนําบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเองมาใชในการบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อ
ความสะดวกในการเรียนการสอนที่นักเรียนมีระดับความสามารถในการเรียนการสอนที่ตางกันและ
เปนการประหยัดเวลาในการทบทวนเน้ือหาอีกคร้ัง

3. จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูเรียนตอบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง การ
สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน พบวา ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง เรื่อง  
การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน มีความพึงพอใจโดยรวมในระดับมากที่สุด เนื่องจาก
บทเรียนท่ีพัฒนาข้ึนมีความนาสนใจ เขาใจงาย ชัดเจน ตรงประเด็น และมีการยกตัวอยางประกอบ 
เปนการกระตุนใหเรียนเกิดความคิด และเกิดแรงจูงใจในการเรียน

ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัย มีดังนี้

1.1 ครูผูสอนสามารถนําบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นนําไปใชกับ
นักเรียนในชวงชั้นที่ 2 (ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – ปท่ี 6) ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะได

1.2 ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของควรสนับสนุนใหครูพัฒนาบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง    
ที่มีประสิทธิภาพอยางกวางขวาง โดยใชเน้ือหาวิชาอ่ืนและในช้ันอ่ืนๆ ที่ผูเกี่ยวของควรสนับสนุนให
มีการจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการสรางสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาที่มีประสิทธิภาพอยาง
แพรหลาย

1.3 การศึกษาสภาพความพรอมในการใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเองของนักเรียนที่
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ัวประเทศ

2. ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป มีดังนี้ คือ
2.1 ควรพัฒนาบทเรียนวีดิทัศนดวยตนเองในเนื้อหาวิชาอื่น หรือเนื้อเรื่องอื่นๆใน

รูปแบบปฏิบัติ
2.2 ผูวิจัยทางดานเทคโนโลยีทางการศึกษา สามารถนําบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง 

มาพัฒนาส่ือในระบบ e-Learning หรือบทเรียนผานเว็บไดในระดับที่สูงขึ้น 
2.3 ควรศึกษาปจจัยอ่ืนๆ ท่ีมีผลตอประสิทธิผลทางการเรียนของผูเรียน เชน การศึกษา

รูปแบบ  และวิธีการนําเสนอท่ีมีผลตอการเรียนรูของผูเรียน.
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ภาคผนวก ก
ตัวอยางบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง

และภาพการทดลองใชบทเรียน
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ตัวอยางบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน         
ช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  กลุมสาระศิลปะ  สาระทัศนศิลป  

เม่ือเขาสูบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง

ตัวอยางหนาแรกกอนเขาสูบทเรียน
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ภาคผนวก ข
คาความยากงาย  (p)  คาอํานาจจําแนก (r)

 และคาความเช่ือม่ันของแบบทดสอบ
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หนวยที่ 1 
เร่ือง ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

ขอท่ี

คนท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 รวม

1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 18
2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10
3 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 18
4 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 21
5 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 21
6 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 22
7 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 18
8 0 0 0 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 16
9 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 9
10 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 16
11 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 16
12 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 1 17
13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 24
14 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 15
15 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 20
16 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 20
17 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 10
18 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 18
19 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 11
20 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 22
21 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 12
22 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 0 1 1 0 8
23 1 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 12
24 0 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 17
25 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 0 0 18
26 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 0 21
27 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 1 9
28 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 13
29 0 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 16
30 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 14

SD. 0.48
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Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.742 .747 25

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means .643 .433 .833 .400 1.923 .012 25

Item Variances .226 .144 .259 .115 1.800 .001 25
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หนวยที่ 2 
เร่ือง เทคนิคพ้ืนฐานเก่ียวกับการสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

ขอท่ี

คนท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 รวม

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 1 12
2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 11
3 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 12
5 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 5
6 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5
7 0 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1 8
8 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 11
9 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 6
10 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 4
11 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
12 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 6
13 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 12
14 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
15 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 13
16 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 5
17 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 1 8
18 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9
19 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4
20 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 11
21 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
22 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 13
23 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 9
24 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14
25 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 13
26 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 10
27 0 0 1 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 9
28 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 12
29 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 14
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s.d. 0.469

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's Alpha Based on 

Standardized Items N of Items

.763 .765 15

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means .673 .533 .800 .267 1.500 .007 15

Item Variances .220 .166 .257 .092 1.556 .001 15
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หนวยที่ 3 
เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

SD. 0.471

ขอท่ี

คนท่ี

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 รวม

1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 8
2 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 8
3 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 6
4 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 7
5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
6 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 6
7 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 3
8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
9 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 7
10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
11 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 7
12 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 3
13 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 6
14 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 4
15 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 7
16 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
17 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 9
18 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 8
19 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 7
20 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4
21 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
22 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 3
23 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2
24 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 9
25 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2
26 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 7
27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
28 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
29 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
30 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10



       113

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.746 .748 10

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means .670 .533 .767 .233 1.438 .005 10

Item Variances .224 .185 .257 .072 1.391 .001 10
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หนวยที่ 1 – 3

SD. 0.471

Case Processing Summary

N %

Cases Valid 30 100.0

Excludeda 0 .0

Total 30 100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's 

Alpha

Cronbach's 

Alpha Based on 

Standardized 

Items N of Items

.713 .715 50

Summary Item Statistics

Mean Minimum Maximum Range

Maximum / 

Minimum Variance N of Items

Item Means .666 .433 .833 .400 1.923 .009 50

Item Variances .221 .144 .259 .115 1.800 .001 50

ตาราง  แสดงคุณภาพของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผานเกณฑ  จํานวน  50  ขอ จาก
ขอสอบท้ังหมดจํานวน 80 ขอ มีดังน้ี

หนวยที่ จํานวนขอ ความยากงาย p คาอํานาจจําแนก ความเชื่อมั่น
1 25 0.43 - 0.83 0.14 - 0.26 0.74

2 15 0.53 - 0.80 0.16 - 0.26 0.76

3 10 0.53 - 0.76 0.18 - 0.25 0.75

รวม 50 0.43 - 0.83 0.14 - 0.25 0.71
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ภาคผนวก ค
แบบประเมินบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเองของผูเช่ียวชาญ
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แบบประเมินบทเรียนดานเน้ือหา
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดตรณาราม  ปการศึกษา 2553

ผูผลิต  นายชวกิจ  ทองนุยพราหมณ  ปริญญาโท (ภาคปกติ ก) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ผูประเมิน……………………………………………………….ตําแหนง………………………………
หนวยงาน………………………………………………………………………………………………..

คําชี้แจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นในแตละขอ

รายการขอประเมิน

รายการขอประเมิน

ดีมาก
5

ดี
4

พอใช
3

ควร
ปรับปรุง

2
ใชไมได

1
1. เน้ือหามีความสอดคลองกับจุดประสงค
2. การแบงเน้ือหามีความเหมาะสม
3. ความถูกตองของเน้ือหา
4. ความเหมาะสมในการจัดลําดับการนําเสนอ

เน้ือหา
5. ความถูกตองของภาษาท่ีใช
6. ความเหมาะสมของภาพในดานการส่ือ 

ความหมาย
7. บทเรียนมีแรงจูงใจ นาสนใจในการเรียน
8. บทเรียนสามารถนําไปใชในสถานการณการ

เรียนการสอนท่ัว ๆ ไปได

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ

ลงชื่อ……………………………………………….ผูประเมิน
(…………………………………………………………….)
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แบบประเมินบทเรียนดานเทคโนโลยีการศึกษา
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดตรณาราม  ปการศึกษา 2553

ผูผลิต  นายชวกิจ  ทองนุยพราหมณ  ปริญญาโท (ภาคปกติ ก) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ผูประเมิน……………………………………………………….ตําแหนง………………………………
หนวยงาน………………………………………………………………………………………………..

คําช้ีแจง กรุณาทําเคร่ืองหมาย   ลงในชองท่ีตรงกับความคิดเห็นในแตละขอ

รายการประเมิน

ระดับความคิดเห็น

ดีมาก
5

ดี
4

ปาน
กลาง

3
พอใช

2

ควร
ปรับปรุง

1
1. การวางรูปแบบของหนาจอ
2. ความเหมาะสมในการนําเสนอบทเรียน
3. ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร
4. ความเหมาะสมของสีตัวอักษรหรือฉากหนา
5. ความเหมาะสมของสีพ้ืนหลัง
6. ความเหมาะสมของเสียงบรรยาย
7. ความเหมาะสมของเสียงประกอบ
8. ความเหมาะสมของสีของภาพกราฟก
9. ความเหมาะสมของภาพในดานการส่ือ

ความหมาย
10. ความเหมาะสมของภาพกราฟก
11. บทเรียนมีลักษณะจูงใจ นาสนใจในการเรียน
12. ความสะดวกและงายตอการใชโปรแกรม
13. ระยะเวลาในการนําเสนอเหมาะสมกับเน้ือหา

ขอเสนอแนะอ่ืนๆ  

ลงชื่อ……………………………………………….ผูประเมิน
(…………………………………………………………….)
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ภาคผนวก ง
แบบประเมินวัดทักษะปฏิบัติ
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แบบประเมินวัดทักษะปฏิบัติ
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

ช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดตรณาราม  ปการศึกษา 2553

ผูประเมิน  นายชวกิจ  ทองนุยพราหมณ  ปริญญาโท (ภาคปกติ ก) สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
ผูรับการประเมิน  เด็กชาย/เด็กหญิง............................................................................................

คําช้ีแจง    ทําเคร่ืองหมาย    ระดับคุณภาพทักษะการปฏิบัติของนักเรียนรายบุคคล      

รายการประเมิน

ระดับคุณภาพ

ดีมาก
5

ดี
4

ปาน
กลาง

3
พอใช

2

ควร
ปรับปรุง

1
1.  วัดดานกระบวนการ
      การเตรียมวัสดุอุปกรณไดเหมาะสม
      การใชวัสดุอุปกรณถูกตองเหมาะสม
      การวางแผนการทํางาน
      การปฏิบัติงานตามลําดับข้ันตอน
2.  วัดดานผลงาน
      การส่ือความหมายของภาพ
      รูปทรง  ขนาด  และสัดสวน
      สีสันสวยงามเหมาะสม
      ผลงานแปลกใหมและสรางสรรค
3.  วัดดานคุณลักษณะการทํางาน
      ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน
      ความคลองแคลวในการทํางาน
      การเก็บและทําความสะอาดสถานท่ี วัสดุ    
      อุปกรณ 
      ปฏิบัติงานเสร็จทันเวลา

รวม (60คะแนน)
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ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม  

ลงชื่อ……………………………………………….ผูประเมิน
 (.....................................................................................)
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ภาคผนวก จ
แบบทดสอบหนวยท่ี  1
แบบทดสอบหนวยที่  2
แบบทดสอบหนวยท่ี  3
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แบบทดสอบ  
เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

หนวยท่ี 1  ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการปน
หนวยท่ี 2  เทคนิคพ้ืนฐานของการปนดินนํ้ามัน
หนวยท่ี 3  การปนภาพประกอบเร่ืองราวดวยดินนํ้ามัน

คําช้ีแจง
หนวยท่ี 1  มีขอสอบจํานวน  25  ขอ  เปนขอสอบแบบปรนัย  ใหนักเรียนกากบาทลงบน

กระดาษคําตอบ  โดยเปนขอสอบ  4  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว
หนวยท่ี 2  มีขอสอบจํานวน  15  ขอ  เปนขอสอบแบบปรนัย  ใหนักเรียนกากบาทลงบน

กระดาษคําตอบ  โดยเปนขอสอบ  4  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว
หนวยท่ี 3  มีขอสอบจํานวน  10  ขอ  เปนขอสอบแบบปรนัย  ใหนักเรียนกากบาทลงบน

กระดาษคําตอบ  โดยเปนขอสอบ  4  ตัวเลือก  ใหนักเรียนเลือกคําตอบท่ีถูกท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว
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หนวยที่ 1  
ความรูเบ้ืองตนเก่ียวกับการปน

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนกากบาท  X  หนาขอที่ถูกตองที่สุด

1. ผลงานขอใดคือการสรางภาพดวยดินนํ้ามัน 5. ขอใดไมใชลักษณะการปนแบบนูนตํ่า
ก. ภาพในหลวงพอของแผนดิน ก. เหรียญรางวัลโอลิมปก
ข. อนุสาวรียประชาธิปไตย ข. ภาพถายพระพุทธรูป
ค. เหรียญบาท ค. พระพุทธรูป
ง. ไดโนเสาร ง. เหรียญบาท

2. ดินนํ้ามันมีลักษณะอยางไร 6. ขอใดไมใชลักษณะการปนแบบนูนสูง
ก. เปนวัสดุท่ีมีเน้ือแข็ง ข้ึนรูปไดยาก ก. เหรียญหาบาท
ข. เปนวัสดุท่ีมีเน้ือออน ข้ึนรูปไดยาก ข. พระบรมรูปทรงมา
ค. เปนวัสดุท่ีมีเน้ือออน มีสีสันข้ึนรูปไดงาย ค. รูปปนพญานาคหนาโบสถ
ง. เปนวัสดุท่ีมีเน้ือออน เปนดินเหนียวตาม

ธรรมชาติ
ง. รูปปนคนท่ีอนุสาวรียประชาธิปไตย

3. ขอใดเปนข้ันตอนการสรางภาพดวยดินนํ้ามัน 7. ขอใดเปนอุปกรณท่ีใชในการทําความสะอาดมือ

ก. ออกแบบ  รางแบบลงบนดินนํ้ามัน  นํามา
ประกอบเปนภาพ  

ก. กระดาษทิชชูและนํ้ายาลางจาน

ข. รางแบบลงบนดินนํ้ามัน  นํามาประกอบเปน
ภาพ  ตัดตอตกแตงใหสวยงาม

ข. ผาเช็ดมือและนํ้ายาลางจาน

ค. รางแบบลงบนดินนํ้ามัน  ตัดตอตกแตงให
สวยงาม  นํามาประกอบเปนภาพ 

ค. สําลีและนํ้ายาลางจาน

ง. ออกแบบ  รางแบบลงบนดินนํ้ามัน  นํามา
ประกอบเปนภาพ  ตัดตอตกแตงใหสวยงาม

ง. สบูและนํ้ายาลางจาน

4. การสรางภาพดวยดินนํ้ามันมีลักษณะอยางไร 8. อุปกรณชนิดใดเหมาะในการรีดดินนํ้ามันใหแบน

ก. เปนภาพนูนตํ่า  นูนสูง  ลอยตัว ก. มีด
ข. เปนภาพนูนตํ่าเพียงอยางเดียว  ข. มือ
ค. เปนภาพนูนสูงเพียงอยางเดียว  ค. ทอพีวีซี
ง. เปนภาพนูนตํ่า  นูนสูง ง. กระดาษ A4
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9. ขอใดทีไ่มสามารถนํามาปนแทนดินนํ้ามันได 14. กอนลงมือปนดินนํ้ามันควรทําอยางไร
ก. ดินเหนียว ก. เอาดินไปไวในท่ีเย็น
ข. ปูนซีเมนต ข. เอาดินไปตากแดด
ค. ดินสอพอง ค. นวดดิน
ง. ปูนพลาสเตอร ง. ตัดดิน

10. วัสดุในขอใดเปนสวนประกอบของดินนํ้ามัน 15. วัสดุชนิดใดสําคัญท่ีสุดในการสรางภาพดวย   
ดินน้ํามัน

ก. ดินขาว ก. ดิน
ข. ทินเนอร ข. ดินไทย
ค. ดินเหนียว ค. ดินน้ํามัน
ง. ปูนพลาสเตอร ง. ดินเหนียว

11. ขอควรระวังในการใชอุปกรณตัดแตงดินนํ้ามันคือ 16. การสรางภาพดวยดินนํ้ามันใชกลามเน้ือสวนใด
ขอใด มากท่ีสุด
ก. ความเหนียวของดินนํ้ามัน ก. สมอง
ข. การนําวัสดุธรรมชาติมาใช ข. นิ้วมือ
ค. การใชมีดและของมีคม ค. สองมือ
ง. การใชทอพีวีซี ง. สองแขน

12. สวนประกอบในการสรางภาพคนสวนใดควร 17. ควรเลือกซ้ือดินนํ้ามันชนิดใด
สรางเปนรูปทรงกลม ก. ไรสาร
ก. ทรงผม ข. ไรสี ไรกล่ิน
ข. เส้ือผา ค. ไรสี  ไรกล่ิน ไมมีรส
ค. ตา ง. ไรสี  ไรกล่ิน  ไมมีรส   กินได
ง. คิ้ว

13. สวนประกอบสวนใดของปลาเปนรูปทรง
สามเหล่ียม

18. ถานักเรียนจะสรางภาพถนนดวยดินนํ้ามันควร
สรางเปนรูปแบบใด

ก. ลําตัวและครีบ ก. นูนตํ่า  นูนสูง ลอยตัว
ข. ลําตัวและหาง ข. นูนตํ่า ลอยตัว
ค. ลําตัว ค. นูนตํ่า นูนสูง
ง. หาง ง. นูนต่ํา
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19. การสรางภาพดวยดินนํ้ามันแบบนูนสูงและนูนตํ่า
มองเห็นเปนลักษณะอยางไร

23. ขอใดเปนอุปกรณสรางช้ินงานท่ีไดมาจาก
ธรรมชาติ

ก. 1 มิติ มองเห็นดานเดียว ก. เกรียงเหล็ก
ข. 2 มิติ มองเห็นดานหนาและดานขาง ข. ไมเสียบลูกช้ิน
ค. 3 มิติ มองเห็นดานหนา  ดานขาง  และ ค. กานกลวย

ดานหลัง ง. ปากกา
ง. 4 มิติ มองเห็นดานหนา   ดานขาง  ดานหลัง  

และดานบน 24. อุปกรณใดท่ีใชในการทําใหดินนํ้ามันแบนเรียบ
20. นักเรียนปนรูปผลไมใสถาดควรปนเปนรูปทรง กับพ้ืนหลังไดดีท่ีสุด

ชนิดใด ก.      มือ
ก. ทรงกลม ข. ทอพีวีซี
ข. ทรงกรวย ค. เกรียงเหล็ก
ค. ทรงกระบอก ง. กระปองสีพนเคลือบ
ง. ทรงส่ีเหล่ียม

21. ดินนํ้ามันมีก่ีชนิด 25. ขอใด ไมใช  ข้ันตอนในการเก็บรักษาอุปกรณ
ก.     1   ชนิด การสรางภาพดินนํ้ามัน
ข. 2   ชนิด ก. เช็ด ขัด และทําความสะอาดอุปกรณทุกช้ิน
ค. 3   ชนิด กอนนําไปเก็บ
ง. 4   ชนิด ข. ใชอุปกรณเสร็จแลวจัดเก็บในกลองทันที

ค. ใสภาชนะตามลักษณะของอุปกรณ 
22. ขอใดคือชนิดของดินนํ้ามันท่ีเหมาะสมสําหรับ แตละชนิด

การสรางช้ินงาน ง. เก็บไวในช้ันวางของท่ีครูและนักเรียน
ก.      ดินน้ํามันไรสารพิษ สามารถหยิบใชไดสะดวก และปลอดภัย
ข. ดินนํ้ามันมีสารพิษ
ค. ดินเหนียว
ง. ดินสอพอง
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หนวยที่ 2  
เทคนิคพ้ืนฐานของการสรางภาพงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนกากบาท  X  หนาขอที่ถูกตองที่สุด

1. ถาเรารางแบบเปนรูปสามเหล่ียมควรสรางภาพ
ดินนํ้ามันเปนรูปทรงชนิดใด

5. สรางสวนประกอบของครีบปลาควรรางแบบดิน
นํ้ามันเปนรูปอะไร

ก. กรวย ก. สามเหล่ียม
ข. วงกลม ข. ส่ีเหล่ียม
ค. ส่ีเหล่ียม ค. วงกลม
ง. สามเหล่ียม ง. กรวย

2. ถาตองการสรางภาพดวยดินนํ้ามันเปนรูป
ทรงกระบอกตองรางแบบเปนรูปอะไร

6. ถานําดินนํ้ามันกอนเล็ก ๆ มาประกอบกันหลาย ๆ 
กอนจะไดภาพอะไร

ก. ส่ีเหล่ียมจัตุรัส ก. ภูเขา
ข. ส่ีเหล่ียมผืนผา ข. พุมไม
ค. ส่ีเหล่ียมคางหมู ค. ตนไม
ง. ส่ีเหล่ียมขนมเปยปูน ง. ทองฟา

3. ข้ันตอนสําคัญท่ีสุดในการจัดภาพคือขอใด 7. การสรางภาพพ้ืนนํ้าทะเลควรเปนสีอะไร
ก. การออกแบบการจัดภาพ ก. เหลือง   เขียว  แดง
ข. การสรางภาพทองฟาและภูเขา ข. เขียว  นํ้าเงิน  สม
ค. การตกแตงสวนประกอบของภาพ ค. นํ้าเงิน  แดง  ฟา
ง. การสรางภาพตนไม กอนหิน และดิน ง. นํ้าเงิน  ฟา  ขาว

4. ข้ันตอนแรกในการสรางภาพคนควรสราง 
สวนใด

8. การออกแบบพืชในขอใดตองรางแบบเปนรูปท่ี
เหมือนกัน

ก. ใบหนา  ตา ก. ดอกไม  ใบไม
ข. เส้ือผา  รองเทา ข. พุมไม  ดอกไม
ค. ทรงผม  ใบหนา ค. ตนผักกาด พุมไม
ง. ลําตัว  แขน ขา  ศีรษะ ง. สับปะรด ตนผักกาด
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9. อุปกรณในขอใดท่ีใชในการตกแตงสวน 13. ขอใดเรียงลําดับการสรางภาพพืชไดถูกตอง
ท่ีเปนเกล็ดปลาไดเหมาะสมท่ีสุด ก.    ออกแบบ   รางแบบ  สรางสวนประกอบ
ก. เคร่ืองมือแกะสลัก ข. ออกแบบ  นําช้ินงานมาประกอบ  ตกแตง
ข. มีดปลายแหลม ผลงาน
ค. ไมเสียบลูกช้ิน ค. ออกแบบ  รางแบบ  นําช้ินงานมาประกอบ  
ง. ปลอกปากกา ตกแตงผลงาน

ง. ออกแบบ  สรางสวนประกอบ นําชิ้นงานมา
10. ขอใดเปนสวนประกอบของภาพกระทอม ประกอบ  ตกแตงผลงาน

ก. ตัวกระทอม  หลังคา  โอง  ร้ัว  14. ขอใดเปนสวนประกอบพ้ืนหลังของภาพ
ลูกไก   แมไก ใตทองทะเล

ข. ตวักระทอม  หลังคา  ตนไม  ก. พ้ืนนํ้า  พ้ืนดิน โขดหิน ทองฟา
ดอกไม  บอนํ้า ข. พ้ืนนํ้า  ทองฟา  พื้นดิน  

ค. ตัวกระทอม  หลังคา หนาตาง  ค. พ้ืนดิน ทองฟา
ประตู บันได ง. พื้นน้ํา  

ง. ตัวกระทอม  หลังคา  หนาตาง  ร้ัว
15. ข้ันตอนสุดทายของกระบวนการทํางานตามลําดับ

11. อุปกรณในขอใดท่ีไมจําเปนตองใชในการ ข้ันตอนคือขอใด
สรางภาพดวยดินนํ้ามัน ก.     การเก็บทําความสะอาดอุปกรณและสถานท่ี
ก. มีดปลายแหลม ข. การจัดเก็บอุปกรณและเก็บผลงาน
ข. กระดาษรางแบบ ค. การวางแผนการทํางาน
ค. กระดาษรองรับช้ินงาน ง. การดําเนินการทํางาน
ง. แผนรองพ้ืนตัดกระดาษ

12. อุปกรณชนิดใดท่ีไมจําเปนตองใชในการ
ตกแตงผลงานใหสวยงาม
ก. ทอพีวีซี กระดาษ
ข. ไมเสียบลูกช้ิน หลอดนม
ค. มีดปลายแหลม มีดแกะสลัก
ง. มีดปลายแหลม ไมเสียบลูกชิ้น
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หนวยที่ 3  
การสรางภาพประกอบเร่ืองราวดวยดินนํ้ามัน

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนกากบาท  X  หนาขอที่ถูกตองที่สุด

1. ข้ันตอนแรกของการสรางภาพประกอบ 5. การเคล่ือนยายและนําช้ินงานดินนํ้ามันไป
เร่ืองราวดวยดินนํ้ามันคืออะไร ประกอบเปนเร่ืองราวควรทําอยางไร

ก. กําหนดช่ือเร่ือง ก. สรางช้ินงานบนภาพพ้ืนหลังไดเลย
ข. ออกแบบและรางแบบ ข. ใชเกรียงเหล็กแซะช้ินงานไปจัดวาง
ค. สรางสวนประกอบของภาพ ค. ใชมือหยิบช้ินงานไปจัดวาง
ง. กําหนดสวนประกอบของภาพ ง. เทช้ินลงไปวาง

2. หลักสําคัญในการเลือกเร่ืองท่ีจะสรางสรรค 6. การสรางภาพทองฟาเปนการสรางสวนใดของ
ผลงานใหดีท่ีสุดคือขอใด การสรางภาพดวยดินนํ้ามัน
ก. เลือกตามเพ่ือน ก. การสรางสวนประกอบของภาพ
ข. เลือกตามคําแนะนําของครู ข. การจัดวางภาพ
ค. เลือกตามสถานการณปจจุบัน ค. ภาพพ้ืนหลัง
ง. เลือกตามความสามารถและ

จินตนาการ
ง. ช้ินงาน

3. ขอใดไมควรเปนสวนประกอบของเร่ือง 7. อุปกรณท่ีใชในการสรางภาพทองฟาคือขอใด
“เศรษฐกิจพอเพียง” ก.      มีด
ก. ผักสวนครัว ข. นิ้วมือ
ข. รถไถนา ค. ทอพีวีซี
ค. กระทอม ง. ไมเสียบลูกช้ิน
ง. รถเกง

4. ภาพพ้ืนหลังของเร่ือง “เศรษฐกิจพอเพียง” 8. การสรางภาพดวยดินนํ้ามันประกอบเร่ืองราวมี
ควรจะเปนอะไร องคประกอบตามขอใด
 ก.     คน  ถนน  ทองฟา  อาคารบานเรือน  ก.     สวนหนา สวนหลัง
ข. คน  ทะเล  ดวงอาทิตย  ทองฟา ข. สวนหนา สวนกลาง สวนหลัง
ค. คน  ทองฟา  ทุงนา  สวนผัก ค. สวนหนา  ดานซาย ดานขวา สวนหลัง
ง. คน  ถนน  ตนไม  ปาทึบ ง. สวนหนา  ดานซาย  สวนกลาง สวนหลัง
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9. สวนประกอบของภาพมี  “ นํ้า  ปลา  ปะการัง
ฟองอากาศ  กอนหิน” ควรต้ังช้ือเร่ืองวาอยางไร  
ก. ในหลวงกับการเกษตร
ข. เศรษฐกิจพอเพียง
ค. สัตวสวยปางาม
ง. ใตทองทะเล

10. ขอใดเปนสวนประกอบของภาพ  เร่ือง
“ธรรมชาติแสนสวย” 
ก. ตนไม  ดอกไม  ลําธาร สัตวปา  
ข. ตนไม  กระทอม ถนน สัตว
ค. ตนไม  กอหญา  บาน  สัตว
ง. ตนไม  บาน  บอนํ้า  สัตว
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ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินความพึงพอใจ
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แบบประเมินความพึงพอใจ
บทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง  เร่ือง  การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนวัดตรณาราม  ปการศึกษา 2552

คําชี้แจง  
        ตอนท่ี 1  ใหทําเคร่ืองหมาย    ขอมูลเบ้ืองตนของผูประเมิน

       ตอนท่ี 2  ใหทําเครื่องหมาย    ในชองระดับความคิดเห็นใหตรงกับ         
ความคิดเห็นของ นักเรียน

                    ซึ่งความหมายของระดับความคิดเห็นมีดังน้ี
     ระดับ   5   นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  มากที่สุด
     ระดับ   4   นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  มาก
     ระดับ   3   นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  ปานกลาง
     ระดับ   2   นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอย
     ระดับ   1   นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ  นอยท่ีสุด

ตอนท่ี 1  ขอมูลเบ้ืองตนของผูประเมิน

เพศ       หญิง            ชาย              อายุ...........ป

ตอนท่ี 2   ความคิดเห็นเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง

ขอคําถาม ระดับความคิดเห็น
5 4 3 2 1

1.  มีการเตรียมความพรอมกอนทําการสอน
2.  กระบวนการเรียนการสอนเนนผูเรียนเปนจุดศูนยกลาง
3.  มีการอธิบายจุดประสงครายวิชา
4.  มีการแนะนําแหลงความรูเพ่ิมเติมนอกเหนือจากตํารา
5.  มีการอธิบายเกณฑ  การวัดและการประเมินผล
6.  มีความรูในเน้ือหาท่ีสอน
7.  มีรูปแบบการนําเสนอท่ีหลากหลาย  งายตอการเขาใจ
8.  สอนเน้ือหาครบตามกําหนด
9.  มีการสอนท่ีเขาใจงาย  ชัดเจน  และตรงประเด็น
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ขอคําถาม
ระดับความคิดเห็น

5 4 3 2 1
10.  ทําการสอนโดยมีการยกตัวอยางประกอบ
11.  กระตุนใหเกิดความคิด  และแรงจูงใจในการเรียน
12.  กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
13.  ทําการสอนและเลิกสอนตรงเวลา
14.  ระยะเวลาเหมาะสมในการเรียน
15.  สถานท่ี / ส่ือท่ีใชในการเรียน
16.  ความเขาใจในเน้ือหาของการเรียน
17.  การใชเวลาตามท่ีกําหนดไว
18.  การตอบขอซักถามในการเรียน
19.  การถายทอดความรูอยางชัดเจน
20.  การสอนโดยภาพรวมของส่ือ

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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ภาคผนวก ช
ภาพการทดลองใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง
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ภาพการทดลองใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง
เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5

ภาพบรรยากาศการเรียนโดยใชบทเรียนวิดีทัศนดวยตนเอง
เร่ือง การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินนํ้ามัน  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5
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       นําเสนอผลงาน

ตัวอยางผลงานนักเรียน



ประวัติยอผูวิจัย



137

ประวัติยอผูวิจัย

ช่ือ  ช่ือสกุล นายชวกิจ   ทองนุยพราหมณ
วันเดือนปเกิด 27  ธันวาคม  2526
สถานท่ีเกิด จังหวัดสุราษฎรธานี
สถานท่ีอยูปจจุบัน 166/1  หมู 4  ตําบลบางงอน  อําเภอพุนพิน  

จังหวัดสุราษฎรธานี  841300
ตําแหนงหนาท่ีการงานปจจุบัน ครูธุรการ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 11 
สถานท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนมัธยมบานทําเนียบ  

จังหวัดสุราษฎรธานี
ประวัติการศึกษา

พ.ศ. 2549 ปริญญาตรี  ครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพฯ

พ.ศ. 2554 ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรุงเทพฯ


	Cover
	Abstract
	Chapter 1
	Chapter 2
	Chapter 3
	Chapter 4
	Chapter 5
	Bibliography
	Appendix
	Vita



