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แนวทางการเสนอโครงการวิจยั 
เพือ่ขอรับทุนอุดหนุนการวจิยัเพื่อพฒันาการเรียนการสอนมหาวทิยาลยัรังสิต 

ประจาปีการศึกษา 2557 
  

1. ช่ือโครงการ (ภาษาไทย)    ประสิทธิผลของการใช้ส่ือวีดีทศัน์ในรายวิชา CHM132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป         
              เร่ืองก๊าซ  
                         (ภาษาองักฤษ)  Effectiveness of Video Media  in CHM 132 : General Chemistry Laboratory on gas. 

 
2. ประเภทนักวจัิย     ประสบการณ์ เคยได ้รับทุนจาก ระบุ) ............................................ 
         หนา้ใหม่ (ยงัไม่เคยได ้รับทุนอุดหนุน) 
  
3. ประเภทของงานวจัิยเพือ่พฒันาการเรียนการสอน 
 การเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 
4. รายวชิา/สาขาวชิาที่ทาการวจัิย   

CHM132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ือง ก๊าซ 
 
5. ผู้ด าเนินงานวจัิย  
     5.1   ช่ือ  นางสาว กมะริยะ  ขนัราม Miss Kamariya  Khanram 
     คุณวฒิุ ปริญญาโท วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (สาขาส่ิงแวดลอ้มศึกษา) 
     ต าแหน่งทางวชิาการ - 
     สถานท่ีท างาน ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
     โทรศพัท ์ 02-997-2222 ต่อ 4900  
 5.2   ช่ือ นาย ชนะ  ปัญญานนท ์Mr.Chana Panyanon 
  คุณวฒิุ ปริญญาตรีวทิยาศาสตรบณัฑิต (สาขาเคมีประยกุต)์ 
  ต าแหน่งทางวชิาการ - 
     สถานทีท างาน ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
  โทรศพัท ์ 02-997-2222 ต่อ 4899 
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 5.3   ช่ือ  นางสาวภาพร  คหินทพงศ ์ Miss Paporn  Kahintapong 
  คุณวฒิุ ปริญญาตรี วทิยาศาสตรบณัฑิต (วทิยาการคอมพิวเตอร์) 
  ต าแหน่งทางวชิาการ - 
     สถานทีท างาน ภาควชิาเคมี คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
  โทรศพัท ์ 02-997-2222 ต่อ 04917 
 

6. ผู้เช่ียวชาญที่ปรึกษาโครงการ 
 ช่ือ ดร.กาญจนา จนัทร์ประเสริฐ Assoc.Prof.DrKanchana Chanprasert 
 คุณวฒิุปริญญาเอก การศึกษาดุษฎีบณัฑิต 
 ต าแหน่งทางวชิาการ รองศาสตราจารย ์
 สถานทีท างาน ภาควชิาฟิสิกส์ คณะวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัรังสิต 
 โทรศพัท ์089-4788367 
 

7. สถานทีท่ าการทดลองหรือเกบ็ข้อมูล  
อาคารปฏิบติัการวทิยาศาสตร์ 4/1 หอ้ง 302 และ 304 
 

8. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาทีท่ าการวจัิย 
  การเรียนการสอนในปัจจุบนัเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี2) พ.ศ.2545หมวด 4 แนวการจดัการศึกษา มาตรา 22 ก าหนดไวว้า่ “การจดัการศึกษาตอ้งยึดหลกัว่า
ผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถในการจดัการเรียนรู้และพฒันาตนเองได้ และถือว่าผูเ้รียนส าคญัท่ีสุด กระบวนการ
จดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้ ผูเ้รียนสามารถพฒันาตามธรรมชาติและเต็มศกัยภาพ และกระบวนการจดัการเรียนตอ้ง
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดร้วมถึงการพฒันาส่ือการสอนทุกรูปแบบ(ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545 : 3)  ส าหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาได้มีการสรุปทิศทางการปฏิรูปการเรียนรู้ใน
ระดบัอุดมศึกษาของโลกจากผลการประชุมภูมิภาคต่างๆ พบว่า สถาบนัอุดมศึกษาจะตอ้งพฒันา “จิตใจแห่งการ
เรียนรู้” ให้แก่นกัศึกษาและพฒันานกัศึกษาให้เป็นคนท่ีสมบูรณ์ ในกระบวนการจดัการเรียนการสอนจะตอ้งเนน้ท่ี
การเรียนมากกวา่การสอน โดยตอ้งเนน้ให้นกัศึกษารู้จกัวิธีการเรียนรู้ดว้ยตนเอง (learning how to learn) การจดัการ
เรียนการสอนวิชาเคมีก็เช่นเดียวกนั มีจุดประสงค์ให้นักศึกษามีความรู้ในเน้ือหาวิชา และตอ้งการให้นักศึกษาได้
ปฏิบติัการทดลอง เพื่อฝึกทกัษะกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ และปลูกฝังเจตคติทางวทิยาศาสตร์ 
  หวัใจของการเรียนปฏิบติัการเคมี คือการทดลอง การปฏิบติัการทดลองเป็นวิธีการสอนวิธีหน่ึงท่ีเน้นผูเ้รียน
เป็นส าคญั แต่จากประสบการณ์การสอนพบวา่ ผูเ้รียนส่วนใหญ่ขาดพื้นฐานในการปฏิบติัการทดลองเน่ืองจาก     ภูมิ
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หลงัในการเรียนรู้ ทกัษะการปฏิบติัการทดลองของผูเ้รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกนั ท าให้การใชเ้วลาในการเรียนรู้
และท าความเขา้ใจแตกต่างกนัดว้ย ถึงแมก้ารเรียนในห้องเรียน จะมีเทคนิคการสอนมากมายท่ีเป็นประโยชน์ ไม่วา่จะ
เป็นการบรรยาย อภิปราย สาธิต การลงมือปฏิบติัหรือวธีิอ่ืน ๆแต่อยา่งไรก็ตามการเรียนการสอนในห้องปฏิบติัการท่ีมี
ผูเ้รียนจ านวนมากก็เป็นการยากท่ีจะท าใหผู้เ้รียนทุกคนสามารถเรียนรู้ไดท้นักนั  
  โดยเฉพาะบทปฏิบติัการเร่ืองก๊าซ ซ่ึงเป็นการทดลองท่ีใชอุ้ปกรณ์หลายช้ิน การประกอบอุปกรณ์ ตลอดจนการ
ค านวณ ทั้งท่ีผูส้อนได้มีการอธิบายถึงวตัถุประสงค์และวิธีการทดลอง และสาธิตขั้นตอนการทดลอง ก่อนลงมือ
ปฏิบติัจริง และเม่ือผูเ้รียนไดล้งปฏิบติัการทดลอง พบวา่ผูเ้รียนขาดทกัษะในการปฏิบติัการทดลองท่ีเป็นพื้นฐานใน
การศึกษาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะในวิชาเคมี ขาดความมัน่ใจ ไม่กลา้ทดลอง ไดผ้ลการทดลองล่าชา้ บางคร้ังผลการ
ทดลองผิดพลาด ท าให้ผูเ้รียนตอ้งท าการทดลองใหม่ ท าให้เสียเวลาและส้ินเปลืองสารเคมี ท าให้ใชส้ารเคมีเพิ่มข้ึน
ก่อใหเ้กิดปัญหาต่อส่ิงแวดลอ้ม ดว้ยเหตุผลดงักล่าว จึงจ าเป็นตอ้งพฒันาวิธีการเรียนรู้ของผูเ้รียนและหาเคร่ืองมือท่ี
มีประสิทธิภาพ    ทนัต่อการเปล่ียนแปลงของโลกยุคโลกาภิวฒัน์ นั่นก็คือการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือช่วยในการจดัการเรียนการสอน    
 ผูว้จิยัและคณะไดศึ้กษาคน้ควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัแนวทางการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน โดย
การใชส่ื้อการสอนเชิงมลัติมีเดียซ่ึงมีผูศึ้กษาหลายท่าน เช่น ปณภา ภิรมยน์าค (2557)ไดศึ้กษาเร่ืองการใชส่ื้อการสอน 
เชิงมลัติมีเดีย เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษารายวชิา LSC303/LSM211 การจดัการขนส่ง สาขาวิชาการ
จดัการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยัศรีปทุม  พบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน
ของนกัศึกษาท่ีใชส่ื้อการสอน เชิงมลัติมีเดีย มีเฉล่ียเท่ากบั 81.50 ของคะแนนเต็ม 20 คะแนน มีผลคะแนนท่ีเพิ่มข้ึน 
7.12 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอยู่ในระดบัมาก สฤทธ์ิ กองสัมฤทธ์ิ (2556) ไดศึ้กษาเร่ืองการพฒันาส่ือวีดิทศัน์เพื่อ
ส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองแสงวิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5โรงเรียนคณะราษฎร์บ ารุง
ปทุมธานี อ าเภอเมืองปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช ้ส่ือวีดิทศัน์
เพื่อส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองแสง วิชาฟิสิกส์ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 มีคะแนนเฉล่ียก่อนการ
เรียนร้อยละ 30.29 และคะแนนเฉล่ียหลงัการเรียนร้อยละ 80.19  และ ประวิทย ์บึงสวา่ง (2547)ไดศึ้กษา การวิจยัและ
พฒันาการเรียนการสอนวชิาเคมีท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญัโดยใชม้ลัติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลองทางเคมีพบวา่ผูเ้รียน
มีความพึงพอใจต่อการจดัการเรียนการสอนวชิาเคมีท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั โดยใชม้ลัติมีเดียเพื่อการศึกษาการทดลอง
ทางเคมี และเห็นวา่เป็นการเรียนท่ีดีเพราะไดเ้รียนรู้จากการปฏิบติัจริงและใชส่ื้อเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัเป็นเคร่ืองมือ
ช่วยในการเรียนรู้ ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ไดม้ากและง่ายข้ึน ไดเ้ห็นภาพการทดลองท่ีเป็นอนัตรายและการทดลองท่ีเขา้ใจ
ยากอย่างเป็นรูปธรรม มีเสียงประกอบ มีการเคล่ือนไหวไดเ้หมือนจริง ท าให้สามารถวิเคราะห์ผลและคน้หาขอ้สรุป
จากการทดลองไดง่้ายข้ึนไดเ้รียนรู้และท างานกบัเพื่อนเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อนมากข้ึน รู้จกัระบบการท างาน
เป็นกลุ่ม แบ่งหน้าท่ีช่วยกนัท างาน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นกบัเพื่อนฝึกทกัษะกระบวนการคิด และการหา
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ค าตอบดว้ยตนเอง เพลิดเพลินกบัการเรียน ไม่เบ่ือสนุกกบัการเรียนรู้ ท าให้ชอบวิชาเคมีมากข้ึน และอยากให้ใช้ส่ือ
มลัติมีเดียช่วยในการเรียนการสอนวชิาอ่ืนดว้ย 
 จากการผลการศึกษาขา้งต้น ผูว้ิจยัและคณะจึงสนใจท่ีจะพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาใน
รายวชิาปฏิบติัการเคมีท่ีผูว้ิจยัสอนอยู ่โดยน าส่ือวีดีทศัน์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้   เพื่อให้นกัศึกษาเกิดกระบวนการ
คิดและเขา้ใจเน้ือหาไดง่้าย  ช่วยพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  นอกจากนั้น ส่ือวีดิทศัน์เป็นส่ือชนิดหน่ึงท่ี
ท าใหน้กัศึกษามีความสนใจในการเรียนมากข้ึน   ส่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกา้วหนา้ข้ึน ทั้งน้ีหลกัการส าคญัของการ
จดัการเรียนรู้จะยึดหลกัการของการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนเป็นส าคญั คือ เนน้ให้นกัศึกษาไดเ้รียนรู้เน้ือหาดว้ยตนเอง   
ใชท้กัษะในการคิดควบคู่กบัการลงมือปฏิบติังานดว้ยกระบวนการกลุ่มจากใบบนัทึกผลการทดลองในสถานการณ์การ
เรียนการสอนจริง 
 

9. วตัถุประสงค์ ของโครงการ 
1.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาก่อนเรียนและหลงัเรียนผ่านการใช้ส่ือวิดิทศัน์ใน

รายวชิา CHM 132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไปเร่ือง ก๊าซ 
 2.  เพื่อส ารวจความพึงพอใจของผูเ้รียน ภายหลงัจากท่ีไดเ้รียนรู้ผา่นส่ือการสอนวิดิทศัน์ในรายวิชา CHM 132 

: ปฏิบติัการเคมีทัว่ไปเร่ือง ก๊าซ 
 

10. ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
      1.  นกัศึกษามีทกัษะการคิดวิเคราะห์และเขา้ใจเน้ือหาและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนภายหลงัจากได้
เรียนรู้ผา่นการใชส่ื้อวดิิทศัน์ในรายวชิา CHM 132: ปฏิบติัการเคมีทัว่ไปเร่ือง ก๊าซ 
 2.  ผูเ้รียนมีความพึงพอใจและเจตคติท่ีดีต่อรายวชิา CHM 132 ปฏิบติัการเคมีทัว่ไปเร่ือง ก๊าซ 
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11. ทบทวนวรรณกรรม (พอสังเขป) 
 
ความหมายของส่ือ 
  
             ส่ือ ( Media ) หมายถึง  ตวักลางหรือส่ิงท่ีน าเน้ือหาสาระ หรือขอ้มูลจากผูส่้งไปยงัผูรั้บ ในการส่ือความหมาย
นั้นส่ือเปรียบเหมือนพาหนะท่ีจะน าสาร ( Message ) จากผูส่้งไปยงัผูรั้บ ในทางการเรียนการสอนนั้น เม่ือมีการน าส่ือ
มาใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยการถ่ายทอดของผูส้อน  จึงเรียกส่ือนั้นวา่ "ส่ือการสอน"  ( Instructional Media ) 
  กิดานนัท ์มลิทอง (2553)  กล่าววา่  "ส่ือการสอน"  หมายถึง ตวักลางท่ีช่วยน า และถ่ายทอดขอ้มูลความรู้จาก
ครูผูส้อน หรือจากแหล่งความรู้ไปยงัผูเ้รียน เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถบรรลุถึง วตัถุประสงคก์ารเรียนท่ีตั้งไว ้
  ส่ือการสอน (Instruction Media) หมายถึง วสัดุ อุปกรณ์ หรือวธีิการใด ๆ ก็ตามท่ีเป็นตวักลางหรือพาหะ 
ในการถ่ายทอดความรู้ ทศันคติ ทกัษะและประสบการณ์ไปสู่ผูเ้รียน ส่ือการสอนแต่ละชนิดจะมีคุณสมบติัพิเศษและมี
คุณค่าในตวัของมนัเองในการเก็บและแสดงความหมายท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและเทคนิควธีิการใชอ้ยา่งมีระบบ 
  ในทางการศึกษามีค าท่ีมีความหมายแนวเดียวกนักบัส่ือการเรียนการสอน เช่น ส่ือการสอน (Instructional 
Media or Teaclning Media) ส่ือการศึกษา (Educational media) อุปกรณ์ ช่วยสอน (Teaching Aids) เป็นตน้ ใน
ปัจจุบันนักการศึกษามกัจะเรียกการน าส่ือการเรียนการสอนชนิดต่าง ๆมารวมกันว่าเทคโนโลยีทางการศึกษา 
(Educational) ซ่ึงหมายถึง การน าเอาวสัดุ อุปกรณ์และวิธีการมาใช้ร่วมกนัอยา่งมีระบบในการเรียนการสอน เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการเรียนการสอน 
 
คุณสมบัติของส่ือการสอน  
              ส่ือการสอนมีคุณสมบติัพิเศษ 3 ประการ คือ 
                1. สามารถจดัยดึประสบการณ์กิจกรรมและการกระท าต่าง ๆ ไวไ้ดอ้ยา่งคงทนถาวร ไม่วา่จะเป็นเหตุการณ์
ในอดีตหรือปัจจุบนั ทั้งในลกัษณะของรูปภาพ เสียง และสัญลกัษณ์ต่าง ๆ สามารถน าไปใชไ้ดต้ามความตอ้งการ 
                2. สามารถจดัแจงจดัการและปรุงแต่งประสบการณ์ต่าง ๆ ใหใ้ชไ้ดส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องการเรียน
การสอนเพราะส่ือการสอนบางชนิด สามารถใชเ้ทคนิคพิเศษเพื่อเอาชนะขอ้จ ากดัในดา้นขนาด ระยะทาง เวลา และ
ความเป็นนามธรรมของประสบการณ์ตามธรรมชาติได ้ 
                3. สามารถแจกจ่ายและขยายของข่าวสารออกเป็นหลาย ๆ ฉบบัเพื่อเผยแพร่สู่คนจ านวนมาก และสามารถ
ใชซ้ ้ า ๆ ไดห้ลาย ๆ คร้ัง ท าใหส้ามารถแกปั้ญหาในดา้นการเรียนการสอนต่าง ๆ ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและ
นอกระบบโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
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คุณค่าของส่ือการสอน 
        1.  เป็นศูนยร์วมความสนใจของผูเ้รียน 
        2.  ท  าใหบ้ทเรียนเป็นท่ีน่าสนใจ 
        3.   ช่วยใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์กวา้งขวาง  
        4.  ท  าใหผู้เ้รียนมีประสบการณ์ร่วมกนั 
        5.  แสดงความหมายและสัญลกัษณ์ต่าง ๆ  
        6.  ใหค้วามหมายแก่ค าท่ีเป็นนามธรรมได ้ 
        7.  แสดงส่ิงท่ีล้ีลบัใหเ้ขา้ใจง่าย 
        8.  อธิบายส่ิงท่ีเขา้ใจยากใหเ้ขา้ใจง่ายข้ึน  
        9.  สามารถเอาชนะขอ้จ ากดัต่าง ๆ เก่ียวกบัเวลา ระยะทางและขนาดได ้เช่น 
                9.1  ท  าใหส่ิ้งท่ีเคล่ือนไหวชา้ให้เร็วข้ึนได ้ 
                9.2  ท าใหส่ิ้งท่ีเคล่ือนไหวเร็วใหช้า้ลงได ้ 
                9.3  ยอ่ส่ิงท่ีใหญ่เกินไปใหเ้ล็กลงได ้ 
                9.4  ขยายส่ิงท่ีเล็กเกินไปใหใ้หญ่ข้ึนได ้ 
                9.5  น าส่ิงท่ีอยูไ่กลเกินไปมาศึกษาได ้ 
                9.6  น าส่ิงท่ีเกิดข้ึนในอดีตมาให้ดูได ้ 
 คุณค่าของส่ือการสอน จ าแนกได้ 3 ด้าน คือ 
        1. คุณค่าดา้นวชิาการ 
                1.1 ท าใหผู้เ้รียนเกิดประสบการณ์ตรง 
                1.2 ท าใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดดี้กวา่และมากกวา่ไม่ใช่ส่ือการสอน  
                1.3 ลกัษณะท่ีเป็นรูปธรรมของส่ือการสอน ช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจความหมายของส่ิงต่าง ๆ ไดก้วา้งขวางและ
เป็นแนวทางใหเ้ขา้ใจส่ิงนั้น ๆ ไดดี้ยิง่ข้ึน  
               1.4 ส่วนเสริมดา้นความคิด และการแกปั้ญหา 
               1.5 ช่วยใหผู้เ้รียนเรียนรู้ไดถู้กตอ้ง และจ าเร่ืองราวไดม้ากและไดน้าน 
               1.6 ส่ือการสอนบางชนิด ช่วยเร่งทกัษะในการเรียนรู้ เช่น ภาพยนตร์ ภาพน่ิง เป็นตน้ 
         2. คุณค่าดา้นจิตวทิยาการเรียนรู้ 
                2.1 ท าใหเ้กิดความสนใจ และตอ้งเรียนรู้ในส่ิงต่าง ๆ มากข้ึน  
                2.2 ท าใหเ้กิดความคิดรวบยอดเป็นเพียงอยา่งเดียว  
                2.3 เร้าความสนใจ ท าใหเ้กิดความพึงพอใจ และย ัว่ยใุหก้ระท ากิจกรรมดว้ยตนเอง 
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          3. คุณค่าดา้นเศรษฐกิจการศึกษา 
                 3.1  ช่วยใหผู้เ้รียนท่ีเรียนชา้เรียนไดเ้ร็วและมากข้ึน 
                 3.2  ประหยดัเวลาในการท าความเขา้ใจเน้ือหาต่าง ๆ  
                 3.3  ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดเ้หมือนกนัคร้ังละหลาย ๆ คน 
                 3.4  ช่วยขจดัปัญหาเร่ืองเวลา สถานท่ี ขนาด และระยะทาง 
 
ความส าคัญของส่ือการเรียนการสอน  
         1. ช่วยให้บรรยากาศในการสอนน่าสนใจยิ่งข้ึน ท าให้ผูส้อนมีความกระตือรือร้นในการสอนมากกวา่วิธีการท่ี
เคยใชก้ารบรรยายแต่เพียงอยา่งเดียว และเป็นการสร้างความเช่ือมัน่ในตวัเองใหเ้พิ่มข้ึนดว้ย  
        2. ช่วยแบ่งเบาภาระของผูส้อนในดา้นการเตรียมเน้ือหาเพราะสามารถน าส่ือมาใชซ้ ้ าได ้และอาจใหน้กัศึกษา 
ศึกษาเน้ือหาจากส่ือไดเ้อง 
       3.  ช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้อยา่งมีประสิทธิภาพ เพราะช่วยให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจเน้ือหาบทเรียนท่ียุง่ยากซบัซ้อน
ได้ง่ายข้ึนในระยะเวลาอันสั้ น และช่วยให้เ กิดความคิดรวบยอดในเร่ืองนั้ นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว   
       4.  ช่วยให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ท าให้เกิดมนุษยสัมพนัธ์อนัดีในระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนัเองและ
กบัผูส้อนดว้ย 
       5. สร้างเสริมลกัษณะท่ีดีในการศึกษาคน้ควา้หาความรู้ ช่วยใหผู้เ้รียนเกิดความคิดสร้างสรรค ์
      6. เป็นการกระตุน้ใหผู้ส้อนต่ืนตวัอยูเ่สมอในการเตรียมและผลผลิตวสัดุและเร่ืองราวใหม่ๆเพื่อใชเ้ป็นส่ือการสอน 
ตลอดจนคิดคน้เทคนิควธีิการต่างๆ เพื่อใหก้ารเรียนรู้น่าสนใจยิง่ข้ึน ท าใหเ้กิดความรู้สนุกสนานและไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย
การเรียน ผูเ้รียนมีความเขา้ใจตรงกนัหากเป็นเร่ืองของนามธรรมและยากต่อความเขา้ใจ และช่วยให้เกิดประสบการณ์
ร่วมกนัในวิชาท่ีเรียน อยา่งไรก็ตาม ส่ือการสอนจะมีคุณค่าต่อเม่ือผูส้อนไดน้ าไปใชอ้ยา่งเหมาะสมและถูกวิธี ดงันั้น 
ก่อนท่ีจะน าส่ือแต่ละอย่างไปใช ้ผูส้อนควรจะศึกษาถึงลกัษณะและคุณสมบติัของส่ือการสอนขอ้ดีและขอ้จ ากดัอนั
เก่ียวเน่ืองกบัตวัส่ือและการใชส่ื้อแต่ละอยา่ง ตลอดจนการผลิตและการใชส่ื้อให้เหมาะสมกบัสภาพการเรียนการสอน
ดว้ย ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารจดัการการเรียนการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายและวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้
 
ประเภทของส่ือการเรียนรู้ 
      ส่ือการเรียนรู้สามารถจ าแนกออกตามลกัษณะไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ 
  1. ส่ือส่ิงพิมพ ์หมายถึง หนงัสือและเอกสารส่ิงพิมพต่์าง ๆ ท่ีแสดงหรือเรียบเรียงสาระความรู้ต่าง ๆ โดยใช้
ตวัหนงัสือท่ีเป็นตวัเขียน หรือตวัพิมพเ์ป็นส่ือในการแสดงความหมาย ส่ือส่ิงพิมพมี์หลายชนิด ไดแ้ก่ เอกสาร หนงัสือ
เรียน หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร บนัทึก รายงาน ฯลฯ 
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2. ส่ือเทคโนโลยี หมายถึง ส่ือการเรียนรู้ท่ีผลิตข้ึนใช้ควบคู่กบัเคร่ืองมือโสตทศันวสัดุ หรือเคร่ืองมือท่ีเป็น 
เทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น แถบบนัทึกภาพพร้อมเสียง (วิดีทศัน์) แถบบนัทึกเสียง ภาพน่ิง ส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
นอกจากน้ีส่ือเทคโนโลยี ยงัหมายรวมถึงกระบวนการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน
กระบวนการเรียนรู้ เช่น การใชอิ้นเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนรู้ การศึกษาทางไกลผา่นดาวเทียม เป็นตน้ 

3. ส่ืออ่ืน ๆ นอกเหนือจากส่ือ 2 ประเภทท่ีกล่าวไปแลว้ ยงัมีส่ืออ่ืน ๆ ท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน ซ่ึงมี
ความส าคญัไม่ยิง่หยอ่นไปกวา่ส่ือส่ิงพิมพแ์ละส่ือเทคโนโลย ีส่ือท่ีกล่าวน้ี ไดแ้ก่  
       3.1 บุคคล หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ความเช่ียวชาญในสาขาต่าง ๆ ซ่ึงสามารถ
ถ่ายทอด สาระความรู้ แนวคิดและ ประสบการณ์ไปสู่บุคคลอ่ืน เช่น บุคลากรในทอ้งถ่ิน แพทย ์ต ารวจ นกัธุรกิจ เป็น
ตน้  
       3.2 ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม หมายถึง ส่ิงมีอยูต่ามธรรมชาติและสภาพแวดลอ้มตวัผูเ้รียน เช่น 
พืชผกัผลไม ้ปรากฏการณ์ ห้องปฏิบติัการ เป็นตน้ 
       3.3 กิจกรรม / กระบวนการ หมายถึง กิจกรรมหรือกระบวนการท่ีผูส้อนและผูเ้รียนก าหนดข้ึนเพื่อ
สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ ใชใ้นการฝึกทกัษะซ่ึงตอ้งใชก้ระบวนการคิด การปฏิบติั การเผชิญสถานการณ์
และ การประยกุตค์วามรู้ของผูเ้รียน เช่น บทบาทสมมติ การสาธิต การจดันิทรรศการ การท าโครงงาน เกม เพลง เป็น
ตน้  
       3.4 วสัดุ เคร่ืองมือและอุปกรณ์ หมายถึง วสัดุท่ีประดิษฐข้ึ์นใชเ้พื่อประกอบการเรียนรู้ เช่น หุ่มจ าล
อง แผนภูมิ แผนท่ี ตาราง สถิติ รวมถึงส่ือประเภทเคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการปฏิบติังานต่าง ๆ เช่น 
อุปกรณ์ทดลองวทิยาศาสตร์ เคร่ืองมือช่าง เป็นตน้ 
 
 ความหมายของวดีิทศัน์ 
            วดิีทศัน์เป็นการเล่าเร่ืองดว้ยภาพ ภาพท าหนา้ท่ีหลกัในการน าเสนอ เสียงจะเขา้มาช่วยเสริมในส่วนของ
ภาพเพื่อใหเ้ขา้ใจเน้ือเร่ืองมากยิง่ข้ึน วีดิทศัน์เป็นส่ือในลกัษณะท่ีน าเสนอเป็นภาพเคล่ือนไหวและสร้างความต่อเน่ือง
ของการกระท าของวตัถุจากเร่ืองราวต่างๆ สร้างความรู้สึกใกลชิ้ดกบัผูช้ม เป็นส่ือท่ีเขา้ถึงง่าย มีความรวดเร็ว 
         กิดานนัท ์มลิทอง (2536) ไดก้ล่าววา่วดิีทศัน์ (Video Tape) ซ่ึงตามปกติเรามกัเรียกทบัศพัทว์า่“วดิีโอ
เทป” เป็นวสัดุอุปกรณ์ท่ีส าคญัท่ีสามารถใชใ้นการบนัทึกภาพ และเสียงไวไ้ดพ้ร้อมกนัในแถบเทปในรูปของคล่ืน
แม่เหล็กไฟฟ้า และยงัสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ได ้
       รสริน พิมลบรรยงก ์(2536) ไดอ้ธิบายวา่ วดิีทศัน์ คือ เทปท่ีใชบ้นัทึกภาพ และเสียงไวใ้นรูปแบบของ
คล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า และสามารถลบแลว้บนัทึกใหม่ หรือบนัทึกซ ้ าได ้
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  วชิระ อินทร์อุดม (2539) ใหค้วามหมายวดิีทศัน์วา่ เป็นวสัดุท่ีสามารถใชบ้นัทึกภาพและเสียงได ้โดยอาศยั
กระบวนการทางวทิยาศาสตร์ ดว้ยวธีิการทางแสงเสียง และแม่เหล็กไฟฟ้า ซ่ึงสามารถบนัทึกและเปิดใหช้มไดท้นัที 
โดยอาศยัเคร่ืองเล่นบนัทึกวีดิทศัน์ ซ่ึงสามารถบนัทึกและลบสัญญาณภาพและเสียงได ้

สุพิทย ์กาญจนพนัธ์ (2541) กล่าววา Video หรือวดีีทศัน์เป็นค าท่ีเรียกอุปกรณ์ในระบบส่ือสารใช ้ในการ
สร้างส่งและรับสารสนเทศเชิงทศันาการ Video Tape เป็นแถบบนัทึกวดีีทศัน์ หมายถึง แถบแม่เหล็กซ่ึงใชบ้นัทึก
สัญญาณวีดีทศัน์และสัญญาณเสียง 
  ประทิน คลา้ยนาค (2545) ใหค้วามหมายของวดิีทศัน์ในทางเทคนิควา่ เป็นการใชก้ลอ้งอิเล็กทรอนิกส์ 
ถ่ายภาพเคล่ือนไหว พร้อมกบัเสียงแลว้ส่งเป็นสัญญาณไฟฟ้าไปออกท่ีจอโทรทศัน์ 
  คณะกรรมการบญัญติัศพัท์วิทยาศาสตร์ ได้พิจารณาเห็นว่า Video เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟ้าประเภทเดียวกับ 
Television ซ่ึงมีค าไทยใชว้า่ โทรทศัน์ แลว้ สมควรคิดหาค าไทยใชก้บั Video ดว้ยโดยค าท่ีจะ คิดข้ึนน้ีควรจะมีค าวา่ 
“ทศัน์” ประกอบอยูด่ว้ย เพื่อใหเ้ขา้ชุดกนั   และควรหาค าท่ีจะมีเสียงใกลเ้คียงกบั ค าทบัศพัทท่ี์นิยมใชก้นัอยูแ่ลว้ซ่ึงจะ
ท าใหมี้การยอมรับศพัทท่ี์คิดข้ึนไดง่้าย (วกิิพีเดีย. สารานุกรมเสรี) 
 จากความหมายท่ีกล่าวมาขา้งตน้สรุปได ้คือ วดิีทศัน์ หมายถึง แถบวสัดุอุปกรณ์ ซ่ึงเป็นแถบเคลือบแม่เหล็ก
สามารถเก็บบนัทึกขอ้มูลไดห้ลายมิติ เช่น ภาพ และเสียง ในรูปแบบของคล่ืนแม่เหล็กไฟฟ้า สามารถตดัต่อ เพิ่มเติม 
ลบขอ้มูลภาพและเสียงออกได ้โดยมีอุปกรณ์ท่ีสามารถอ่านขอ้มูลสัญญาณภาพและเสียง ท่ีเรียกวา่ เคร่ืองเล่นวดีิทศัน์  
   การผลิตวีดิทัศน์ในการศึกษานั้ น เป็นเร่ืองของการส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ผ่านส่ือ วีดิทัศน์ไปยงั
กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลกั ขั้นตอนการผลิตนั้นเหมือนกบัการผลิตรายการวีดิทศัน์ทัว่ไป 
แต่จะแตกต่างกนัท่ีรายละเอียดความถูกตอ้ง น่าเช่ือถือ และการส่ือความหมายเพื่อการเรียนรู้ การสอน รายการวีดิทศัน์ 
ท่ีมีคุณภาพนั้นตอ้งส่ือความหมายหรือถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ไดต้ามวตัถุประสงคห์ลกัท่ีตั้งเอาไว ้
 
 ลกัษณะเฉพาะของวดีิทศัน์ 
 1.  เป็นส่ือท่ีสามารถเห็นไดท้ั้งภาพ และฟังเสียง 
 2.  มีความคงท่ีของเน้ือหา 
 3.  เสนอเป็นภาพเคล่ือนไหวท่ีแสดงความต่อเน่ืองของการกระท า 
 4.  ใชไ้ดท้ั้งผูช้มทั้งท่ีเป็นกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ 
 5.  เสนอไดท้ั้งภาพจริงและกราฟิกต่างๆ 
 6.  สามารถเก็บเป็นขอ้มูลและน ามาเผยแพร่ไดห้ลายคร้ัง 
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 จุดเด่นของวดีิทศัน์ทีไ่ด้เปรียบส่ือชนิดอืน่ๆ ดังนี ้ 
1.  สามารถน าเสนอภาพเหตุการณ์ต่างๆ ไดร้วดเร็ว 
2.  สามารถน าเสนอภาพท่ีใหญ่มากมาใหดู้ได ้เช่น ภาพโลก 
3.  สามารถน าเสนอภาพท่ีเล็กมาใหดู้ได ้เช่น สัตวข์นาดเล็กพวกไฮดรา 
4.  สามารถน าเสนอภาพจากท่ีห่างไกล/ภาพเหตุการณ์ในอดีต 
5.  สามารถน าเสนอภาพท่ีหายาก เช่น ภูเขาไฟระเบิด 
6.  สามารถท าภาพท่ีเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็วใหช้า้ลง 
7.  สามารถท าภาพท่ีเกิดข้ึนชา้กินเวลานานใหร้วดเร็ว เช่น การบานของดอกไม ้
8.  สามารถน าเสนอแทนภาพจริงท่ีเป็นอนัตราย เช่น การทดลองทางเคมี 
 

 รูปแบบของรายการวดีิทศัน์เพือ่การศึกษา  
1.  รูปแบบพดูคนเดียว (Monologue) เป็นรายการท่ีผูป้รากฏตวัพดูคุยกบัผูช้มเพียงหน่ึงคน 
2.  รูปแบบสนทนา (Dialogue) เป็นรายการท่ีมีคนมาพดูคุยกนัสองคน 
3.  รูปแบบอภิปราย (Discussion) เป็นรายการท่ีผูด้  าเนินรายการอภิปรายหน่ึงคนป้อนประเด็นค าถามให้

ผูร่้วมอภิปรายตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แต่ไม่ควรเกิน 4 คน 
  4.  รูปแบบสัมภาษณ์ (Interview) เป็นรายการท่ีมีผูส้ัมภาษณ์และผูถู้กสัมภาษณ์ คือ วิทยากรและพิธีกร
มาสนทนากนั 
  5.  รูปแบบเกมหรือตอบปัญหา (Quiz Programmed) เป็นรายการท่ีจดัให้มีการแข่งขนัระหวา่งคนหรือ
กลุ่มของผูท่ี้มาร่วมรายการ 
        6.  รูปแบบสารคดี (Documentary Programmed) เป็นรายการท่ีเสนอเน้ือหาดว้ยภาพและเสียงบรรยาย
ตลอดรายการโดยไม่มีพิธีการ ซ่ึงแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
         6.1  สารคดีเตม็รูป เป็นการด าเนินเร่ืองดว้ยภาพและเน้ือหาตลอดรายการ 
 6.2 ก่ึงสารคดีก่ึงพดูคนเดียว (Semi Documentary) เป็นรายการท่ีมีผูด้  าเนินรายการท าหนา้ท่ีเดิน เร่ือง
พดูคุยกบัผูช้มและใหเ้สียงบรรยายตลอดรายการ 
       7.  รูปแบบละคร (Dramatically style) เป็นรายการท่ีเสนอเร่ืองราวดว้ยการจ าลองสถานการณ์ 
       8.  รูปแบบสารละคร (Docu – Drama) เป็นรายการท่ีผสมผสานรูปแบบสารคดีเขา้กบัรูปแบบละครหรือ
การน าละครมาประกอบรายการท่ีเสนอเน้ือหาบางส่วน 
       9.  รูปแบบสาธิต (Demonstration) เป็นรายการท่ีเสนอวธีิการท าอะไรสักอยา่งเพื่อให้ผูช้มไดแ้นวทางไป
ใชท้ าจริง 
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            10.  รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music) มี 3 ลกัษณะ 
 10.1  มีดนตรี นกัร้องมาแสดงสด 
 10.2  ใหน้กัร้องมาร้องควบคู่ไปกบัเสียงดนตรีท่ีบนัทึกมาแลว้ 
  10.3  ใหน้กัร้องและนกัดนตรีมาแสดง แต่ใชเ้สียงท่ีบนัทึกมาแลว้ 
           11.  รูปแบบการถ่ายทอดสด (Live Programmed) เป็นรายการท่ีถ่ายทอดเหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงใน
ขณะนั้น 
          12.  รูปแบบนิตยสาร (Magazine Programmed) เป็นรายการท่ีเสนอรายการหลายประเด็น และหลาย
รูปแบบในรายการเดียวกนั 
 
คุณค่า และคุณประโยชน์ของส่ือโทรทศัน์/วดีิทัศน์ด้านการเรียนการสอน 
  ในบรรดาส่ือการสอนท่ีไดน้ าไปใชเ้ป็นเคร่ืองช่วยการเรียนการสอนนั้น  ส่ือวิดีทศัน์เป็นส่ือหน่ึงท่ีเขา้มา
มีบทบาท และอิทธิพลต่อการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง    เพราะคุณสมบติัของวิดีทศัน์เอ้ืออ านวยให้เกิดประโยชน์ใน
การศึกษาหลายประการ  (นภาภรณ์  อจัฉริยะกุล และพิไลพรรณ  ปุกหุต,2542) คือ 
 1.  สามารถน าส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกหอ้งเรียนเขา้มาสู่นกัเรียนในหอ้งได ้   
 2.  สามารถใช้เทคนิคในการถ่ายท าเพื่อให้นกัเรียนไดเ้ห็นส่ิงท่ีเล็กมาก ๆ ไดอ้ย่างชดัเจนด้วยตาเปล่า   
ทั้งน้ีก็ดว้ยวธีิการถ่ายท า คือ  การจบัภาพระยะใกล ้(Close up) (Extreme Close up) หรือใหไ้ดเ้ห็นภาพแบบกวา้งไกล ( 
Long  shot   and  Wide  angle)  
 3.  สามารถใชเ้ทคนิคการถ่ายท าให้นกัเรียนเห็น และเกิดความเขา้ใจในกระบวนการบางอยา่งซ่ึงมนุษย์
เราไม่สามารถเห็นไดต้ามปกติ  เช่น  เทคนิคการถ่ายท าภาพอนิเมชัน่ (Animation) ช่วยท าให้ส่ิงท่ีไม่มีชีวิตเคล่ือนไหว
ไดเ้หมือนกบัส่ิงมีชีวติ 
 4.  สามารถใชเ้ทคนิคการซ้อนภาพ (Superimposition)  จากแหล่งสัญญาณภาพ  2  แหล่งให้ปรากฏอยู่
ในจอไดใ้นเวลาเดียวกนั     
 5.  สามารถเสนอภาพ และเสียงจากส่ืออ่ืน ๆ ท่ีใชก้นัในสถานการณ์การเรียนการสอนไดเ้กือบ   ทุกชนิด   
ซ่ึงท าใหร้ายการสอนนั้นน่าสนใจ และชวนใหน่้าติดตามมากข้ึน 
       6.  สามารถตดัต่อแกไ้ข หรือเพิ่มเติมเน้ือหาให้ทนัสมยัอยูเ่สมอ   ท าให้การเรียนการสอนเกิดประโยชน์
ตรงกบัความตอ้งการของผูส้อน  โดยไม่ส้ินเปลืองเวลา และค่าใชจ่้ายมากข้ึน 
  7.  สามารถเผยแพร่ความรู้ออกไปไดอ้ย่างกวา้งขวาง   เคร่ืองมือท่ีใช้ในการบนัทึกภาพมีขนาดเล็ก  จึง
สามารถน าไปถ่ายท ารายการไดส้ะดวก   สามารถบนัทึกเหตุการณ์ หรือเร่ืองราวท่ีเกิดข้ึนไดใ้นทนัที และเก็บไวส้อน
ต่อไปไดไ้ม่จ  ากดัเวลา และสถานท่ี     และเม่ือสอบไปแลว้จะน ามาสอนอีกก่ีคร้ังก็ได ้
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 8.  วดิีทศัน์ เอ้ืออ านวยให้การเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพสูงสุดได ้ เพราะสามารถดูซ ้ าไดห้ลายคร้ัง
จนกวา่จะเขา้ใจหรือจดจ าได ้   

 9.  วิดีทัศน์สามารถช่วยครูผูส้อนได้ด้วยการบันทึกภาพการสอนของครู   แล้วน ามาเปิดชมเพื่อ
ตรวจสอบความบกพร่อง และขอ้ผดิพลาดนั้น ๆ  เพื่อพฒันาการสอนใหไ้ดผ้ลดียิง่ข้ึนไดต้ลอดเวลา 
 
 ข้อดีของวดีิทศัน์ 
  1.  วิดีทศัน์เป็นส่ือท่ีรวมเอาส่ือชนิดอ่ืน ๆ ไวใ้นตวัเองได ้ ไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพ ์ วิทยุกระจายเสียง  
และภาพยนตร์   จึงท าใหมี้ประสิทธิภาพในการถ่ายทอดสารต่าง ๆ  ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.  ภาพ และเสียงท่ีแสดงออกมาสามารถเร้าอารมณ์ และจูงใจในการติดตามไดเ้ป็นอยา่งดี 
  3.  ความสามารถทางเทคนิคในการท าภาพพิเศษต่าง ๆ (Special  effect) ย่อมช่วยให้การส่ือสารมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน วสันต ์(วสันต ์  อติศพัท,์ 2533 :13) 

  4.  การน าเสนอสารทางโทรทศัน์ท าไดห้ลายรูปแบบท่ีใหค้วามเหมาะสมกบัสารนั้นๆและกลุ่มผูช้ม 
  5.  โทรทศัน์มีอิทธิพลต่อจิตใจผูค้นสูง ไม่วา่จะเป็นค่านิยมทางวฒันธรรม   การเมือง  เศรษฐกิจ  เพราะ

โทรทศัน์เป็นส่ือท่ีจะท าใหผู้ช้มรู้สึกคลอ้ยตามไดง่้าย 
  6.  ผูช้มสามารถชมรายการทางโทรทัศน์ได้หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะจากรายการออกอากาศ          

การส่งไปตามสายเคเบิ้ล  การยมืเทปวดีิทศัน์มาชมเอง ฯลฯ  ท าใหผู้ช้มมีทางเลือกไดต้ามความเหมาะสมของแต่ละคน 
 โทรทศัน์และวดิีทศัน์สามารถเพิ่มพนูประสบการณ์ของผูเ้รียนใหก้วา้งขวางกวา่ ใน  3  ดา้นดว้ยกนั คือ 
   1.  ประสบการณ์ในมิติแห่งความจริง (Reality) เช่น โทรทศัน์และวิดีทศัน์เปิดโอกาสให้ได้เห็น           
ไดเ้รียนรู้เก่ียวกบักฎแห่งแรงโนม้ถ่วง โดยการหยอ่นวตัถุลงมาจากเฮลิคอปเตอร์ท่ีบินอยูใ่นระดบัความสูง 100  เมตร 
เป็นตน้ 
             2.  ประสบการณ์ในมิติแห่งกาลเวลา (Time)   เช่น  โทรทศัน์และวิดีทศัน์น าภาพเหตุการณ์ใน
ประวติัศาสตร์มาเสนอใหม่  หรือน าเสนอภาพการเคล่ือนท่ีอยา่งรวดเร็วของวตัถุดว้ยเทคนิคภาพชา้ (Slow  motion) 
ได ้เป็นตน้ 
  3.  ประสบการณ์ในมิติของสถานท่ี (Space) เช่น โทรทศัน์และวิดีทศัน์น าภาพทะเลสาบ  ภูเขาไฟ วิว
ทิวทศัน์  หรือขนบธรรมเนียมประเพณีของประเทศอ่ืนมาใหเ้ราชมได ้ เป็นตน้ 
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รูปแบบรายการโทรทศัน์/วดีิทัศน์ด้านการศึกษาหรือการเรียนการสอน 
  1.  รายการแบบการบรรยาย ( Lecture) เป็นการบรรยายคนเดียว  อาจท าเป็นรายการโทรทศัน์ได ้ทั้งใน
สถาบนัการศึกษา และนอกสถาบนัการศึกษา 

2.  รายการแบบสนทนา (Interview)  เป็นลกัษณะของรายการท่ีสร้างผูติ้ดตามปัญหาต่าง ๆ แทน   ผูช้ม
ทางหนา้เคร่ืองรับโทรทศัน์  อาจจดัในรูปของผูร่้วมสนทนามีวทิยากรและพิธีกร   

3.  รายการแบบสาธิต เป็นลกัษณะรูปแบบท่ีมีการแสดง  ทดลอง  หรือท าให้ดู  ผูร่้วมรายการอาจมี 1  
คน  2  คน หรือหลายคนก็ได ้ แลว้แต่วา่จะสาธิตอะไร  อยา่งไร 

4.  รายการแบบจ าลอง   อาจจดัเป็นรูปแบบจ าลองจากของจริง   การจดัฉาก  หรือผูแ้สดงก็ได ้  การ
จ าลองท าใหผู้ช้มมีโอกาสไดช้มเช่นเดียวกบัการแสดงของจริง 

5.  รายการละคร  เป็นการแสดงละครหรือการละเล่นเป็นเร่ืองราวมีผูแ้สดงเช่นเดียวกบัละครบนัเทิงทาง
โทรทศัน์ทัว่ไป แต่ในเน้ือเร่ืองใหค้วามรู้สารประโยชน์โดยแทรกการเรียนการสอนต่อผูช้ม 

 
ความหมายการปฏิบัติการทดลอง 
          นกัวชิาการหลายท่านไดใ้ห้ความหมายเก่ียวกบัการปฏิบติัการทดลองวา่เป็นกิจกรรมท่ีผูเ้รียนตอ้งลงมือ
กระท า เป็นกลวธีิการสอนวทิยาศาสตร์ท่ีสามารถเนน้ใหผู้เ้รียนไดท้างทกัษะทางการปฏิบติัและการแสดงความคิดนั้น 
ก็คือผูเ้รียนไดล้งมือปฏิบติัดว้ยตนเอง มีการวางแผนล่วงหนา้ รวบรวมวสัดุอุปกรณ์ เตรียมเคร่ืองมือ ออกแบบทดลอง 
รวบรวมขอ้มูล วเิคราะห์ผลการทดลอง และสรุปผลการทดลอง ท าให้ผูเ้รียนเกิดความเขา้ใจปัญหาและการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง   การปฏิบติัการทดลองมีความซบัซ้อนแตกต่างกนั การทดลองบางเร่ืองตอ้งการให้ผูเ้รียนสังเกตและรวบรวม
ขอ้มูล บางเร่ืองตอ้งการให้คน้หาค าตอบจากปัญหาท่ีก าหนดให้ ซึงตอ้งใช้กระบวนการทดลองหลายขั้นตอนเพื่อหา
ค าตอบ ดงันั้นผูเ้รียนควรท่ีจะไดรั้บโอกาสท่ีจะท าการทดลองท่ีเหมือนจริง เพื่อให้มีความรู้สึกสนุกสนานกบักบัการ
คน้พบดว้ยการปฏิบติัอยา่งนกัวทิยาศาสตร์ 
 
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเป็นความสามารถของนักเรียนในด้านต่างๆ ซ่ึงเกิดจากนักเรียนได้รับ
ประสบการณ์จากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตอ้งศึกษาแนวทางในการวดัและประเมินผล การสร้าง
เคร่ืองมือวดัใหมี้คุณภาพนั้น ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวด้งัน้ี  
           สมพร เช้ือพนัธ์ (2547:53) สรุปว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ หมายถึงความสามารถ 
ความส าเร็จและสมรรถภาพดา้นต่างๆของผูเ้รียนท่ีไดจ้ากการเรียนรู้อนัเป็นผลมาจากการเรียนการสอน การฝึกฝน
หรือประสบการณ์ของแต่ละบุคคลซ่ึงสามารถวดัไดจ้ากการทดสอบดว้ยวธีิการต่างๆ  
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           พิมพนัธ์  เดชะคุปต์ และ พเยาว ์ ยินดีสุข (2548:125) กล่าวว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาด
ของความส าเร็จท่ีไดจ้ากกระบวนการเรียนการสอน 
            ปราณี กองจินดา (2549:42) กล่าว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลส าเร็จท่ี
ไดรั้บจากกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณ์เรียนรู้ทางดา้นพุทธิพิสัย จิต
พิสัย และทกัษะพิสัย และยงัไดจ้  าแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวต้ามลกัษณะของวตัถุประสงคข์องการเรียนการสอน
ท่ีแตกต่างกนั  
           ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท าให้
นกัเรียนเกิดการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม และสามารถวดัไดโ้ดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย ดา้นจิต
พิสัย และดา้นทกัษะพิสัย 
 
 

ความหมายของประสิทธิผล 

                มีผูใ้หค้วามหมายของประสิทธิผลไวด้งัน้ี 

                ประสิทธิผล (Effective)  หมายถึง  แนวทางหรือวิธีการ  กระบวนการหรือตวัวดันั้นสามารถตอบสนอง
จุดประสงค์ท่ีตั้ งไว้ได้ดีเพียงใด การประเมินประสิทธิผล   ต้องประเมินว่าสามารถบรรลุความต้องการได้ดี
เพียงใด  ด้วยการใช้แนวทางท่ีเลือก    การน าไปปฏิบติัหรือตวัวดัท่ีใช้  (ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา สถาบัน
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ ,2545) 
               สมศกัด์ิ  คงเท่ียง  (ม.ป.ป. : 63) ไดใ้ห้ความหมายของค าว่า ประสิทธิผล หมายถึง ความสัมพนัธ์ระหว่าง
ผลลพัธ์ของการท างานกบัเป้าหมายหรือวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไว ้

                นอกนากน้ี พรชยั  เช้ือชูชาติ  (2546: 31-32)  ไดก้ล่าวถึงความหมายของประสิทธิผลของนกัวิชาการหลาย
ท่าน  ดงัน้ี 

                 ธงชยั  สันติวงศ์ (2535: 3)  กล่าววา่  ประสิทธิผลเป็นการท างานท่ีไดผ้ลโดยสามารถบรรลุผลส าเร็จตาม
วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ 

                ติน  ปรัชญพฤทธ์ิ (2536: 130) ระบุวา่  ประสิทธิผล หมายถึง  ระดบัท่ีคนงานสามารถปฏิบติังานให้บรรลุ
เป้าหมายมากนอ้ยเพียงใด 

               กมลวรรณ ชยัวานิชศิริ (2536: 32-33) ไดใ้ห้แนวคิดและความหมายของประสิทธิผลว่า ประสิทธิผลของ
โรงเรียนไม่น่าจะหมายถึง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนหรือความพึงพอใจในการท างานเพียงอย่างใดอย่าง
หน่ึง  แต่ประสิทธิผลของโรงเรียน หมายถึง การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง และ
สามารถพฒันานกัเรียนใหมี้ทศันคติทางบวก ตลอดจนใหส้ามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทั้งภายใน ภายนอก



15 

 

รวมทั้งสามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียน ซ่ึงจะท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน โดยเป็นการมองประสิทธิผล
ของทั้งระบบ 
 

               เปรมสุรีย ์ เช่ือมทอง (2536: 9) กล่าวว่า ประสิทธิผล คือ ผลงานของกลุ่มซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายท่ีวางไว ้
ดงันั้นประสิทธิผลของโรงเรียนคือ ความส าเร็จของโรงเรียนท่ีสามารถท าหนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมายท่ีตั้งเอาไวท้ั้งน้ีเกิด
จากประสิทธิภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีสามารถใช้ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการบริหารงานเพื่อ
โนม้นา้วใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏิบติังานใหเ้กิดผลตามเป้าหมายท่ีตั้งเอาไว ้
 ฮอย และมิเกล (Hoy, and Miskel. 1991 : 373) ไดใ้ห้ความหมายของประสิทธิผลของโรงเรียนวา่ หมายถึง 
การท่ีโรงเรียนสามารถผลิตนกัเรียนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง สามารถ พฒันานกัเรียนให้มีทศันคติทางบวก  
สามารถปรับตวักบัส่ิงแวดลอ้มท่ีถูกบีบบงัคบัได ้และรวมทั้ง สามารถแกปั้ญหาภายในโรงเรียนไดเ้ป็นอยา่งดี 
 จากความหมายขา้งตน้  สรุปไดว้า่  ประสิทธิผล  คือกระบวนการท างานท่ีท าให้เกิดผลลพัธ์ตามเป้าหมายหรือ
นโยบายท่ีก าหนดไว ้

 

งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 
 นราดล โชติวรรณพร และคณะ (2553) ได้น า เสนอแนวทางการปรับปรุงรูปแบบการเรียน การสอน
รายวิชาปฏิบติัการพื้นฐานวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงัเพื่อเน้นให้นกัศึกษามีความเขา้ใจระบบส่ง จ่ายก าลงัไฟฟ้า การไหล
ของก าลงัไฟฟ้า และระบบควบคุมระยะไกลได้อย่างชดัเจน และเป็น รูปธรรมมากข้ึนโดยการสร้างชุดจ าลองการ     
ท างานทั้งหมดของระบบไฟฟ้าก าลงัท่ีจ  าลองการท างาน มาจากระบบจริง และให้นกัศึกษาควบคุมระบบไฟฟ้าก าลงั
ในสภาวะต่าง ๆ ตามเง่ือนไขเพื่อศึกษา และเพื่อเป็นพื้นฐานก่อนท าการศึกษาในแขนงวชิาวิศวกรรมไฟฟ้าก าลงัต่อไป 
จากรายงานผลการประเมินการเรียนการสอนพบวา่นกัศึกษามีความเขา้ใจมากข้ึน ซ่ึงเป็นผลใหส้ามารถน าความรู้ ท่ีได้
ไปใชเ้ป็นพื้นฐานส าหรับการศึกษาวชิาทางดา้นวศิวกรรมไฟฟ้าก าลงัไดดี้ข้ึน 
  นิศากรจุลรักษา (2556) ไดท้  าการศึกษาการเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ เร่ือง “อนุพนัธ์ของ
ฟังก์ชนัโดยการใชสู้ตร” ของนกัศึกษา ชั้นปีท่ี 1 คณะเทคนิคการแพทยผ์า่นรูปแบบการเรียนรู้แบบปกติ การเรียนรู้
แบบร่วมมือ และ การเรียนรู้ แบบอิสระดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยั พบวา่ วิธีการจดัการเรียนรู้ท่ี
แตกต่างกนั 3 รูปแบบ มีผลต่อคะแนนพฒันาสัมพนัธ์ท่ีแตกต่างกนัอยา่งนอ้ย 1 คู่ท่ี =0.05 โดยรูปแบบการเรียนรู้
แบบปกติมีผลต่อคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ไม่แตกต่างจากการเรียนรู้แบบร่วมมือ และ การเรียนรู้แบบอิสระดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แต่รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือมีผลต่อคะแนนพฒันาการ สัมพทัธ์แตกต่างจากการ
เรียนรู้แบบอิสระดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
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    รณิดา เชยชุ่ม ( 2557)ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจในการเรียนเร่ืองการวดัประเมิน
ทางการศึกษา สาหรับนิสิตระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ท่ีไดรั้บการเรียนการสอนโดยใช้ชุด
กิจกรรม ผลการวจิยัพบวา่ 1) คะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัการเรียนการสอนโดยใชชุ้ดกิจกรรม เท่ากบั 16.79 และ 26.21 
ตามลาดบั เม่ือค านวณค่าขนาดอิทธิพลเท่ากบั 3.16 แสดงให้เห็นวา่คะแนนหลงัใชชุ้ดกิจกรรมแตกต่างกบัคะแนน
ก่อนใชชุ้ดกิจกรรมในระดบัมาก 2) นิสิตมีคะแนนพฒันาการเร่ืองการวดัประเมินทางการศึกษา  อยูร่ะหวา่ง 3.70% ถึง 
60% โดยมีคะแนนพฒันาการเฉล่ียเท่ากบั 32.98% และ 3) นิสิตมีความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน รู้สึกสนุกกบัการ
เรียน แมต้อ้งทางานหนกั แต่ภูมิใจในผลงานของตนเอง กิจกรรมมีประโยชน์ต่อนิสิต ท าให้ไดค้วามรู้ ไดท้บทวน
บทเรียน จดัระบบความคิด ไดพ้ฒันาตนเองในหลาย ๆ ดา้น  
 สหะ  พุกศิริวงศ์ชัย (2545)ได้ศึกษาการพฒันาบทเรียนวีดิทศัน์ เร่ือง การตดัต่อภาพยนตร์ ส าหรับ
นกัศึกษาระดบั ปริญญาตรีการวจิยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียน วีดิทศัน์ เร่ืองการตดัต่อ
ภาพยนตร์ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี สาขาวิชา ภาพยนตร์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง การเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลงัเรียนของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ท่ีเรียน สาขาวิชา
ภาพยนตร์ โดยเรียนจากบทเรียนวีดิทศัน์ เร่ือง การตดัต่อภาพยนตร์ กลุ่มตวัอย่าง คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
สาขาวิชาภาพยนตร์ คณะวารสาร ศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี
การศึกษา 2545 จ านวน 25 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัไดแ้ก่ 1) บทเรียนวีดิทศัน์ เร่ืองการตดัต่อ ภาพยนตร์ 2) 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3) แบบประเมินคุณภาพวีดิทศัน์ ส าหรับผู ้เช่ียวชาญ สถิติท่ีใช้ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและการทดสอบค่าที (t-test Dependent) ผลการวิจยัพบว่า 1) บทเรียน         
วีดิทศัน์ มีประสิทธิภาพ 84.8/81.6 สูงกวา่มาตรฐานท่ีก าหนดไว ้(80/80) 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษา      
ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนวดิีทศัน์ คะแนนหลงัเรียน สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  สมฤทยั บุญชูดวง และคณะ (2555) ศึกษาผลการใชส่ื้อวีดิทศัน์ เร่ือง การฝึกหายใจแบบมีประสิทธิภาพ
เพื่อเตรียมตวัก่อน ไดรั้บยาระงบัความรู้สึกแบบทั้งตวัจากการศึกษาพบวา่คะแนนแบบประเมิน ความพึงพอใจต่อ
คุณภาพของส่ือวีดิทศัน์ดา้นความชดัเจน ของภาพ ความชดัเจนของเสียงบรรยาย ความชดัเจนของ  เน้ือเร่ือง ความ
เขา้ใจของเน้ือเร่ืองและระยะเวลาของเน้ือเร่ือง อยูใ่นระดบัสูงถึงสูงมาก โดยคะแนนเฉล่ียสูงสุด 4.91+0.29 คะแนน 
คะแนนเฉล่ียต ่าสุด 4.65+0.52 คะแนน และคะแนน การปฏิบติัหลงัการทดลองระหว่างกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนฝึก 
หายใจดว้ยส่ือวดิีทศัน์ และกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนฝึกหายใจแบบอธิบายตามปกติ มีค่าแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั ทาง
สถิติ (p< 0.001)สรุป: ผลการศึกษาคร้ังน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ ส่ือวดิีทศัน์เร่ือง การฝึกหายใจแบบมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียม
ตวัก่อนไดรั้บ ยาระงบัความรู้สึกแบบทั้งตวัมีประโยชน์ต่อผูป่้วยส่งผล ให้สามารถฝึกหายใจ ไดดี้กวา่การฝึกหายใจ
แบบอธิบาย ตามปกติและผูป่้วยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพของ ส่ือวดิีทศัน์ในระดบัสูง 
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  นิภาพร ช่วยธานี ( ม.ป.ป.)ไดท้  าการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนพลศาสตร์ดว้ยวิธีการสอนแบบส่ือ  
วีดิทศัน์ของนกัศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง การวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียน  ด้วยส่ือวีดิทศัน์ ประชากรท่ีใช้ท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวชิาฟิสิกส์เบ้ืองตน้ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปี การศึกษา 2554 จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้น
การวิจยัประกอบด้วยส่ือวีดิทศัน์วิชาฟิสิกส์ เร่ืองพลศาสตร์ และ  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วย 
แบบทดสอบ(ก่อนและหลงัเรียน) และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการ ใชส่ื้อวีดิทศัน์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และทดสอบความ แตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนน
โดยใชส้ถิติt-test แบบ Dependent Samples ผลการวจิยั พบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัศึกษาหลงัการเรียนรู้ดว้ย
ส่ือวดิีทศัน์สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่ง มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ส่วนระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือวีดิ
ทศัน์อยูใ่นระดบัมาก (M = 4.23 และ SD= 0.42) จากการวิจยัคร้ังน้ีสามารถเป็นแนวทางน าไปสร้างส่ือวีดิทศัน์ใน
บทเรียนฟิสิกส์หวัขอ้อ่ืน หรือรายวชิาอ่ืน ต่อไปได ้
   
12. ระเบียบวธีิวจัิย   
 การวจิยัคร้ังเป็นการวจิยัเชิงทดลอง 
  12.1  ประเภทของการวจิยั  
        - เป็นการวจิยัเชิงทดลอง 
 
          12.2 ใชร้ะเบียบวิธีวิจยัอะไร (ระเบียบวิธีวิจยัเชิงบรรยาย เชิงปฏิบติัการ ระเบียบวิธีวิจยัเชิงทดลอง ระเบียบวิธี
วจิยัเชิงประวติัศาสตร์ การวจิยัเอกสาร การวจิยักรณีศึกษาฯลฯ) 
       - เป็นการวจิยัเชิงทดลอง 
 
     12.3  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรท่ีใชใ้นงานวจิยั เป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิาปฏิบติัการเคมีทัว่ไป (CHM132) ใน
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ  านวน 2 กลุ่ม นกัศึกษา 60 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยัเป็นนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนรายวิชา รายวิชา CHM132:ปฏิบติัการเคมี
ทัว่ไป ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 60 คน เป็นกลุ่มตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และจบั
ฉลากกลุ่มละ 30 คนโดยกลุ่มท่ี 1 เป็น กลุ่มทดลอง นกัศึกษาจ านวน 30 คน ใช้การเรียนดว้ยวิดิทศัน์ช่วยสอน และ
กลุ่มท่ี 2 เป็น กลุ่มควบคุม นกัศึกษาจ านวน 30 คน ใชว้ธีิการสอนแบบปกติ 
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          12.4 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล และเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการแกปั้ญหา 
 1.  ส่ือการสอนวดีิทศัน์รายวชิา CHM 132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซ 

2.  แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา CHM 132: ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซ มีลกัษณะเป็น
แบบปรนยั 5 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ ท าการวิเคราะห์ค่าคะแนนโดยใช้คะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ (Relative Gain 
Score)  

3.  แบบวดัความพึงพอใจท่ีมีต่อส่ือการสอนวิดีทศัน์รายวิชา CHM 132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซ 
เป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั   
 

12.5 วธีิการด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
1. ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอน   

        2. สร้างแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ จ  านวน 10 ขอ้ เป็นแบบปรนยั ชนิดเลือกตอบ 5 
ตวัเลือก  
       3.  น าแบบทดสอบเสนอผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบ ความถูกตอ้งของเน้ือหา การใชภ้าษาและ ความสอดคลอ้ง
กบัวตัถุประสงค์การเรียนรู้  จ  านวน 3 ท่าน แลว้น าแบบทดสอบไปทดลองใช้กบันกัศึกษา จ านวน 20 คน ซ่ึงไม่ใช่
กลุ่มตวัอยา่ง  วเิคราะห์หาคุณภาพรายขอ้ (Item analysis) ดว้ยโปรแกรม คอมพิวเตอร์ เพื่อหาค่าความยากง่าย (P) และ
ค่าอ านาจจ าแนก (r) แลว้พิจารณาเลือกแบบทดสอบตามเกณฑ์ท่ีมีค่าความยาก ง่าย (P) ระหวา่ง 0.20 - 0.80 และค่า
อ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 - 1.00 จากนั้นเลือกขอ้ท่ีมีคุณภาพตามเกณฑ์ จดัเป็นแบบทดสอบ แลว้น ามาวิเคราะห์หา
ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบทั้งฉบบั โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ และริชาร์ดสัน (Kuder and 
Richardson formula) 
        4. สร้างแบบวดัความพึงพอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้    
น าแบบวดัความพึงพอใจท่ีสร้างข้ึนไปให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรวจสอบขอ้ความและภาษาท่ีใช ้เพื่อให้ความชดัเจน
และเหมาะสมกับการวิจยั จ  านวน 3 ท่าน แล้วน าแบบวดัความพึงพอใจมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ 
ผูเ้ช่ียวชาญไดแ้บบประเมินความพึงพอใจ  

5. เก็บรวบรวบขอ้มูลจากนกัศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวชิา รายวชิา CHM132 :  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป  
6. วเิคราะห์และแปลผลขอ้มูลเพื่อสรุปเป็นรายงานวจิยั 
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  12.6  การด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล ตอ้งระบุสถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูลดว้ย (ถา้มี) 
 
                    ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มูล โดยเลือกใชส้ถิติดงัน้ี 
 
                         1.  ค่าร้อยละ  ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) ค่าเฉล่ีย  (X ) ค านวณจากสูตร  
 

                            
N

XX   

                       เม่ือ       X        แทน   คะแนนเฉล่ีย 
                           X แทน ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
                           N     แทน จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง  
       
                         2.   ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D)  ค านวณจากสูตร  
 

           
 1NN

2X2XN.S.D


 
  

 
   เม่ือ          S.D.       แทน   ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
           X       แทน    ผลรวมของคะแนนในกลุ่ม 
                          X2        แทน   ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 
              N       แทน   จ านวนนกัเรียนในกลุ่มตวัอยา่ง   
            
                         3.  การหาค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ  ค านวณจากสูตรดงัน้ี  
 

                      N
RP  

  เม่ือ  P แทน ค่าความยากง่ายของขอ้ทดสอบ 
R แทน จ านวนนกัเรียนท่ีตอบถูก 
N แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
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                        4.  การหาค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ   โดยใชสู้ตรดงัน้ี  

    
N

LHr 
  

  เม่ือ r แทน ค่าอ านาจจ าแนกของขอ้สอบ 
H แทน จ านวนคนในกลุ่มสูงท่ีตอบถูก 
L แทน จ านวนคนในกลุ่มต ่าท่ีตอบถูก 

   N แทน จ านวนคนในกลุ่มใดกลุ่มหน่ึง  
          5.  การหาค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบโดยใชสู้ตร KR – 20   โดยมีสูตร 

                                       R t   = 












 
 2

tS
pq1

1n
n  

    

              S2
t     = 2N

2X)(2XN    

 
   เม่ือ 
    rt คือ  สัมประสิทธ์ิของความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
     n   คือ  จ  านวนขอ้ของแบบทดสอบ   
    p   คือ  สัดส่วนของผูเ้รียนท่ีท าขอ้สอบขอ้นั้นถูกกบัผูเ้รียนทั้งหมด 
    q   คือ  สัดส่วนของผูเ้รียนท่ีท าขอ้สอบขอ้นั้นผดิกบัผูเ้รียนทั้งหมด 
    S2

t   คือ  ความแปรปรวนของคะแนนสอบทั้งฉบบั 
    N   คือ  จ  านวนผูเ้รียน 
 
  6.  การหาค่าสัมประสิทธ์ิความสอดคลอ้ง (Index of Item – Objective  Congruence : IOC)  โดยมีสูตร
การค านวณดงัน้ี  

     
N

RIOC 
  

 
   เม่ือ 
    IOC  คือ   ความสอดคลอ้งระหวา่งวตัถุประสงคก์บัแบบทดสอบ 
    R   คือ  ผลรวมของคะแนนจากผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
    N      คือ  จ านวนผูเ้ช่ียวชาญ 
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 7.  วเิคราะห์หาประสิทธิภาพของส่ือวดิีทศัน์ ใชสู้ตร  E1/E2   
 

                  
A

100
N
X

1E


  

  
                      เม่ือ    E1         แทน    ร้อยละของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคนจากการท าแบบฝึก 
                                                       ระหวา่งเรียน     
   X    แทน    คะแนนรวมระหวา่งผลการปฏิบติังานระหวา่งเรียน 
      A   แทน    คะแนนเตม็ของการปฏิบติังานระหวา่งเรียน  
      N   แทน    จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 

               
B

100
N

X

2E


   

 เม่ือ   E2   แทน     คะแนนของนกัเรียนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัการเรียน 
                        X  แทน คะแนนรวมของนกัเรียนจากการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 
                     B  แทน คะแนนเตม็ของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียน 
                                 N   แทน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 
 
           8.  การหาค่าดชันีประสิทธิผลของวดีิทศัน์รายวชิา CHM 132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซโดยใชว้ธีิ
ของกดูแมนเฟลทเชอร์ และชไนเดอร์ (Goodman, Fletcher and Schnieder) จากสูตร  
 
                      E.I.  =  ผลรวมของคะแนนทดสอบหลงัเรียน-ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
                                     (จ านวนนกัเรียน X คะแนนเตม็) – ผลรวมของคะแนนทดสอบก่อนเรียน 
 
   เม่ือ  E.I.   หมายถึง ค่าดชันีประสิทธิผล 
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   9. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา CHM 132: ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซ ดว้ยคะแนน
พฒันาการสัมพทัธ์ (Relative Gain Score) ส าหรับทดสอบความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียของคะแนนสอบก่อนเรียน
และคะแนนสอบหลงัเรียน  
 

  โดยใชสู้ตร         S  =   
     

  
 

 
                         เม่ือ  S   คือ  คะแนนเพิ่มสัมพนัธ์  
                                    F   คือ  คะแนนเตม็ของการวดัทั้งคร้ังแรกและคร้ังหลงั  
                                                                         X   คือ  คะแนนการวดัคร้ังแรก 
                                                                 และ Y   คือ คะแนนการวดัคร้ังหลงั 
 

       10. การวเิคราะห์ระดบัความพึงพอใจของนกัศึกษาท่ีมีต่อส่ือการสอนวีดิทศัน์ วิเคราะห์โดยใชค้่าเฉล่ีย 
เลขคณิตและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยเกณฑ์การแปรผลเก่ียวกบัระดบัความพึงพอใจในรูปแบบการจดัการเรียน
การสอน ใชห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี  
       4.51 – 5.00  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด  

3.51 – 4.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั มาก  
2.51 – 3.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั ปานกลาง  
1.51 – 2.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ย  
1.00 – 1.50  หมายถึง  ความพึงพอใจอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด  

 
 

 12.7  วธีิการด าเนินงานตลอดโครงการ (โปรดระบุขั้นตอนโดยละเอียด ในกรณีท่ีเป็นโครงการร่วมกนั ให้ระบุ
การแบ่งส่วนงานและผูรั้บผดิชอบ 
 
 
 
 
 
 



23 

 

13.  ขอบเขตของการวจัิย 
     (ประชากร กลุ่มตวัอยา่ง สมมติ ฐานการวจิยั เน้ือหาท่ีใชท้  าการวจิยั และกรอบแนวคิด) 
  
       ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ไดแ้ก่นกัศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวชิา CHM132: ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป ในภาคเรียนท่ี 1 ปี การศึกษา 2558 
จ านวน 60 คน 
 
 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
    1. ส่ือการสอนวดิิทศัน์ในรายวชิา CHM 132 :ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซ 
  2. แบบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา CHM 132 :ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซ มีลกัษณะเป็นแบบปรนยั 
5 ตวัเลือก จ านวน 10 ขอ้ 
  3. แบบวดัผลความพึงพอใจท่ีต่อส่ือการสอนวิดิทศัน์ในรายวิชา CHM 132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ืองก๊าซมี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั จ านวน 10 ขอ้ 
 
 
     สมมติฐานการวจัิย 
          1.  ส่ือการสอนวิดิทศัน์ ในรายวิชา CHM132:  ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ือง ก๊าซ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 
 2.  เพื่อประเมินและเปรียบเทียบคะแนนพฒันาการสัมพทัธ์ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีเรียน
โดยใชส่ื้อวดิิทศัน์ ในรายวชิา CHM132: ปฏิบติัการเคมีทัว่ไป เร่ือง ก๊าซ กบักลุ่มควบคุมท่ีเรียนดว้ยวธีิการสอนแบบ
ปกติ  
   
 ตัวแปรทีใ่ช้ในการศึกษา 
              ตวัแปรตน้ คือ ส่ือวดิิทศัน์ ในรายวชิา CHM132 : ปฏิบติัการเคมีทัว่ไปเร่ือง ก๊าซ 
              ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน  2) ความพึงพอใจของผูเ้รียน   
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14. แผนการดาเนินงานตลอดโครงการ 

การด าเนินงาน 
ระยะเวลา  (พ.ศ.2558 – 2559) 

เม.ย. พ.ค. ม.ิย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. 
1. เขียนโครงการวจิยั             
2. สร้างเคร่ืองมือวจิยั             
3. ด าเนินการวจิยั 
    3.1 post-test ภายในกลุ่ม 
    3.2 ทดสอบระหวา่งกลุ่ม 

            

4. วเิคราะห์และแปรผล             
5. เขียนรายงานเสนอผลการวจิยั             

 
15. งบประมาณ 
          1. หมวดค่าตอบแทน 
 1.1 ค่าตอบแทนผูเ้ช่ียวชาญภายในมหาวทิยาลยั 1,000 บาท   

2. หมวดค่าวสัดุ - 
3. หมวดค่าใช้สอย  

 3.1  ค่าพิมพแ์บบสอบถาม และการวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติชุดละ 20 บาท 120  ชุด 2,400 บาท 
 3.2  ค่าจา้งพิมพง์าน ส าเนาเน้ือหา และเขา้เล่ม 5,000 บาท 
  3.3  ค่าใชจ่้ายเบด็เตล็ด  1,000 บาท 
  3.4  ค่าเขา้ปกรูปเล่มงานวจิยั 200 
          4. หมวดค่าใช้จ่ายอืน่ๆ (ศสพ. เป็นผู้เบิกจ่ายแทนหัวหน้าโครงการ) 
                      4.1  ค่าตอบแทนผูท้รงคุณวฒิุ 1 ท่าน (Reader บทความวจิยั) 1,000 บาท 
                     4.2  ค่าตอบแทนผูต้รวจสอบบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ ใหเ้หมาจ่าย 200 บาท ต่อโครงการ 
                     4.3  ค่าสมนาคุณโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบูรณ์ (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 3,000 บาท 
                    4.4  ค่าใชจ่้ายในการเผยแพร่และนาเสนอผลงานวจิยั (จ่ายใหห้วัหนา้โครงการ) 10,000 บาท 
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