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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาสื่อวีดิทัศน เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุมสาระ

การเรยีนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

80/80 และ 2) หาผลสัมฤทธิ์กอนและหลังเรียนโดยใชสื่อวีดิทัศนที่พัฒนาขึ้น กลุมตัวอยาง 

คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม จํานวน 50 คน โดยใช

วิธีเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง เครื่องมือในการเก็บขอมูลไดแกแบบทดสอบ สถิติที่ใชใน        

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คาคะแนนเฉลี่ย (Mean) คาความแปรปรวนของแบบทดสอบ (S2) 

คาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน โดยใชสูตร E1/E2 การหาประสิทธิภาพความกาวหนาของสื่อวีดิทัศน 

โดยใชคะแนนผลตางระหวางกอนและหลังเรียน แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติแบบ t-test 

นอกจากนี้มีการวิเคราะหหาคาความเที่ยงตรง คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (r) และ             

คาความเช่ือม่ัน (Reliability) ของขอสอบโดยใชสูตร KR-20 

 ผลการวิจัยพบวา 1) นักเรียนที่เรียนสังคมศึกษาโดยการเรียนการสอนดวยสื่อวีดิทัศน

กอนเรียนดวยสื่อวีดิทัศนและหลังเรียนดวยสื่อวีดิทัศน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

2) จากการทดสอบประสทิธภิาพของสื่อวีดิทัศนที่พัฒนาขึ้นมาปรากฏวา ประสิทธิภาพของสื่อวีดิ

ทัศน มีคาประสิทธิภาพหลังเรียนสูงกวากอนเรียน มีคาเฉลี่ยรวมทุกหนวยกอนเรียนเทากับ 

83.47 และหลังเรียนเทากับ 85.22 มีคุณภาพดีสูงกวาเกณฑ 80/80 หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

ของผูเรียนหลังเรียนดวยสื่อวีดิทัศนมีคาเฉลี่ยเทากับรอยละ 38.48 ซึ่งสูงกวาประสิทธิภาพกอน

เรยีนดวยสื่อวดีทิัศนมคีาเฉลี่ยที่รอยละ 22.24 ซึ่งมนัียสําคัญที่ .01 

 คําสําคัญ: สื่อวดีทัิศน คาความเชื่อม่ัน ความเท่ียง 
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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Abstract 

 The objectives of this research study were 1) to construct and development a video 

medium on the Kingdom of Sukhothai in the learning area of Social Studies, Religions and 

Cultures in Secondary Education to reach the criteria of 80/80 and 2) to find its learning 

effectiveness using pretest and posttest achievements. The samples of the study were 50 

students selected on purpose from Mathayomsuksa 1 classes of Suwannaramwitthayakom 

School. A test was used as a research tool and the data were analyzed by means of 

means, score variance, Effectiveness Index using E1/E2, Dependent-Samples t-test, test 

validity, Difficulty Index (p), Discrimination Index (d) and test reliability using KR20. 

 The findings could be summarized as follows: Firstly, it was found that the 

Effectiveness Index of the developed video was 83.47/85.22 which was higher than the set 

criteria of 80/80. (The former figure was derived from formative evaluations in every 

learning unit and the latter figure was from a summative evaluation.) Secondly, it revealed 

that, on average, the posttest achievement score (mean = 38.48%) of the students learning 

Social Studies via the developed video was higher statistically and significantly than that of 

their pretest score (mean= 22.24%) at α = 0.01. 

 Keywords: Video Media, Reliability, Significance 
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บทนํา 

 การศึกษาเปนหัวใจสําคัญของการพัฒนาคน 

อันเปนทรัพยากรท่ีทรงคุณคาตอสังคมใหมีคุณภาพ

และคุณลักษณะอันพึงประสงค สามารถดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางมคีวามสุข ทันตอการเปลี่ยนแปลง

ท่ีเกดิขึ้นตามสมัย น่ันคือ ตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลอง

กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศชาติ และ

สังคมโลกตลอดเวลา (วัฒนาพร ระงับทุกข, 2541) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 2542 ไดกลาวถึง

การจัดกระบวนการเรียนรูใหสถานศึกษาและ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรม

การเรียนใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด

ของผูเรียนโดยคํานึงถงึความแตกตางระหวางบุคคล 

ฝกทักษะกระบวนการคิด การจัดการเผ ชิญ

สภาพการณและประยุกตความรูมาใชเพื่อปองกัน

และแกไขปญหา การจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดรับรู

ประสบการณจริงฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน 

ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง 

และบุคคลสําคัญท่ีสุดท่ีจะทําใหความมุงหวังคือ 

ครู ครูทุกคนควรตระหนักในความสําคัญและควร

ตองผนึกกําลังกนัเพื่อพัฒนา และสงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และถือวาผูเรียนมี

ความสําคัญมากท่ีสุด (อุดมศักดิ์  พลอยบุตร, 

2545) 

 การจัดการศึกษาของรัฐนั้น รัฐตองจัด

ใหบุคคลมีสิทธ์ิและโอกาสเสมอกันในการไดรับ

การศึกษา ใน ยุคปฏิ รูปการศึกษาหลักสูตร

การศึกษาขัน้พื้นฐานจงึเกดิขึ้น โดยหลักสูตรมุงเนน

พัฒนาคนใหสมบูรณ มีความสมบูรณท้ังทางจิตใจ 

และรางกาย สตปิญญา และสังคม สามารถพึ่งตนเอง 

และรวมมอืกับผูอื่นอยางสรางสรรค รวมท้ังพัฒนา

สังคมและสิ่งแวดลอม จากแนวคิดดังกลาว จะเห็น

ไดวาหลักสูตรใหความสําคัญกับการพัฒนาคนให

มีชีวิตท่ีสมบูรณ มีความสมดุลท่ีเปนองครวมเนน

ความสัมพันธดานรางกาย จิตใจ ปญญาและ

สังคมท่ีประสานกันทุกดาน สามารถพึ่งตนเองใน

ดานการคิด การปฏิบัติและการตัดสินใจดวยตนเอง 

ทํางานเปนกลุมรวมมือกันอยางสรางสรรคสามารถ

พัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม โดยใชเทคโนโลยี        

ใหเกดิประโยชนท่ีสุดได 

 หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 เปนการศึกษาขัน้พื้นฐานท่ีสงเสริมใหผูเรียน

ไดพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ 

มุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข

บนพื้นฐานความเปนไทย โดยปลูกฝงใหผูเรียนมี

คุณลักษณะท่ีพึ่งประสงค คือ มีคุณธรรม จริยธรรม 

คานิยมท่ีดงีามในการดําเนินชีวิต พัฒนาตนเองและ

สังคม มีความสามารถในการเรียนรู สื่อสาร ทํางาน 

จัดการ คิด ตัดสินใจ แกปญหาอยางรอบครอบ 

มีเหตุผล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญ 

กาวหนาของวิทยาการสมัยใหม พึ ่งตนเองได         

มีทักษะท่ีจําเปนในการดําเนินชีวิต มีสุขภาพและ

บุคลิกภาพที่ดี มีสุนทรียภาพ อยูรวมกับผูอื่น

ไดอยางมีความสุข มีความภาคภูมิใจในความเปน

ไทย และประวัติศาสตร ความเปนมาของชาติไทย 

ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข (กรมวิชาการ, 

2544) น่ันคือ การจัดการศึกษายึดหลักวาผูเรียน

ทุกคนมีความสามารถในการเรียนรู และพัฒนา

ตนเองได การเรียนรูตองปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

ใหมเปนการเรียนรูดวยตนเอง และเรียนรูตลอดชีวิต 

เนื่องจากในสังคมปจจุบันและอนาคต ความรูใหม ๆ 

สามารถเกดิขึ้นไดทุกวินาที คนตองเรียนรูตลอดเวลา 

มิใชคอยรับการส่ังสอนฝกฝนอบรมจากผูอื่นแต

เพียงอยางเดียว การปฏิรูปการเรียนรูจะมีผลทําให

หลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน วิชาสังคม

ศึกษา ตองปรับปรุง และพัฒนา เพื่อใหเยาวชนเปน

คนท่ีดี เกง และมีความสุข คือเปนคนท่ีมีความพรอม

ท้ังดานรางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ สังคม 

รู ว ิธ ีที ่จะแสวงหาความรู และนําความรูไปใชใน        
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การจัดการ และแกไขสถานการณ ปญหาขัดแยง รูจัก

ตนเอง ปรับเปลี่ยนใหอยูรวมกับผู อื ่นในสังคมได  

(วันเพ็ญ วรรณโกมล, 2542) 

 ในสังคมปจจุบันนี้ใหความสําคัญกับ

เทคโนโลยีกันมากขึ้น จงึทําใหการศึกษาในประเทศ

มีการปรับเปลี่ยนตามการพัฒนาของเทคโนโลยี   

ท่ีกําลังเขามามีบทบาทในสังคมมากขึ้น ในขณะท่ี

เทคโนโลยีกาวไปขางหนาอยางไมหยุดย้ัง การเรียน

การสอนของครูในปจจุบันก็พัฒนาไปอยางตอเนื่อง 

 จึงมีการนําเอาเทคโนโลยีทาง การศึกษา

เขามามีสวนเสริม หรือสนับสนุนการเรียน การสอน

มากมาย และใชกัน อยางแพรหลาย ดังนัน้เทคโนโลยี

ทางการศึกษาจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่จะนํามา

พัฒนาสื่อ การเรียนการสอนท่ีสําคัญในปจจุบัน 

เพราะปจจุบันน้ีเรามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น แตครูผูสอน

นับวันจะลดนอยลง ทรัพยากรบุคคลท่ีมคีวามสามารถ

ดานเทคโนโลยีทางการศึกษาก็ยังมีไมเพียงพอตอ

ความตองการของโรงเรียนในปจจุบัน 

 ปจจุบันไดมีการนําเทคโนโลยีตาง ๆ  เขามา

มีสวนเสริมหรือสนับสนุนการเรียนการสอนมากมาย

ใช กั นอย างแพร หลาย เช น บทเรี ยนสํ าเร็ จรู ป  

คอมพิวเตอรชวยสอน วีดิทัศน E-learning และสื่อ

ประสม ดังน้ัน สื่อการเรียนการสอนตาง ๆ จึงเปน

อีกทางเลือกหนึ ่งที ่น ับวันจะมีบทบาท มากขึ้น 

เพราะปจจุบันนี้เรามีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น แตครู 

ผูสอนนับวันจะลดลง ทําใหมีการนําสื่อประสม 

มาจัดทําสื่อการเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหนักเรียน

เขาใจและงายตอการเรียนรู ทําใหนักเรียนมีความ

กระตอืรือรนท่ีจะเรียนรูในวชิาน้ัน ๆ มากขึ้น 

 ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา การพัฒนา       

สื่อวีดิ ทัศน สามารถทําใหผู เรียนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม : ประวัติศาสตรพัฒนาขึ้น สามารถ

ใชเรียนไดท้ังท่ีเปนรายบุคคล กลุมเล็ก กลุมใหญ

หรือหลาย ๆ กลุมพรอมกันไดเปดชม โดยไมจํากัด

จํานวนคร้ังซึ่งคุณภาพของสื่อวีดิทัศนก็ยังคงเดิม 

สามารถเลอืกดูภาพตามท่ีตองการไดและสามารถ

ชวยแกปญหาการขาดแคลนครู บุคลากร วัสดุ

อุปกรณและขอมูลความรูไดจริงในการสรางสื่อ

วีดิทัศนขึ้นมา นอกจากเปนประโยชนโดยตรงตอ

นักเรียนและผูสอนแลว ยังเปนประโยชนตอบุคคล

ท่ัวไปท่ีมีความสนใจเกี่ยวกับสื่อวีดิ ทัศนตอไป         

วีดิทัศน จึงเปนสื่อการศึกษาประเภทหนึ่งท่ีมีบทบาท

สําคัญ ท่ีอาจจะชวยใหประสบผลสําเร็จ ในการสอน

เนื่องจากเปนสื่อท่ีนําภาพเคลื่อนไหวเขามาประกอบ

เสยีงทําใหผูเรียนมีความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลิน

และกระตอืรือรนในการทํากิจกรรมตาง ๆ สอดคลอง

กับความแตกตางระหวางบุคคล ในแงของการรับรู 

และการเรียนรูไดเปนอยางด ี

 ขอดขีองวดีทัิศน 

  1. วีดิทัศนเปนสื่อท่ีรวมเอาสื่อชนิด

อื่น ๆ ไวในตัวเองได ไมวาจะเปนสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ 

กระจายเสียง และภาพยนตร จึงทําใหมีประสิทธิภาพ

ในการถายทอดสารตาง ๆ ไดเปนอยางด ี

  2. ภาพ และเสียงท่ีแสดงออกมา

สามารถสื่ออารมณ และจูงใจในการติดตามได

เปนอยางด ี

  3. ความสามารถทางเทคนิคใน

การทําภาพพิเศษตาง ๆ (Special effect) ยอมชวย

ใหการสื่อสารมปีระสทิธิภาพมากขึ้น 

  4. การนําเสนอสารทางวีดิทัศน ทํา

ไดหลายรูปแบบท่ีใหความเหมาะสมกับสารนั้น ๆ 

และกลุมผูชม 

  5. วีดิทัศนมีอิทธิพลตอจิตใจผูคนสูง 

ไมวาจะเปนคานยิมทางวัฒนธรรม การเมอืง เศรษฐกิจ 

เพราะวีดิทัศนเปนสื ่อที่จะทําใหผูชมรูสึกคลอย

ตามไดงาย 

  6. ผูชมสามารถชมรายการทางวีดิทัศน

ไดหลากหลายรูปแบบ ไมวาจะจากรายการออกอากาศ 

การสงไปตามสายเคเบิ้ล การยืมเทปวีดิทัศนมา
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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ชมเอง ฯลฯ ทําใหผูชมมีทางเลือกไดตามความเหมาะสม

ของแตละคน 

 ขอเสยีของวดีทัิศน 

  1. การใชวีดิทัศนเปนการสื่อสารทาง

เดยีว ผูเรียนและผูสอนไมสามารถพูดจาโตตอบกันได 

  2. วดีทัิศนมิใชเปนอุปกรณท่ีใชแทน

ผูสอนอยางสิ้นเชิง ผู เรียนจึงจําเปนตองศึกษา

บทเรียนเพิ่มเติมจากสื่ออื่น ๆ ประกอบดวย 

  3. อาจเกดิอุปสรรคในดานการสื่อสาร 

เชน กระแสไฟฟาขัดของ 

  4. การผลิตรายการอาจไมดีพอ 

ทําใหการสอนไมนาสนใจเทาท่ีควร 

  5. จําเปนตองมคีาใชจายสูงในการซื้อ

อุปกรณท่ีสามารถถายทําและใชเทคนิควิธีการ        

ในการผลติรายการท่ีมคีุณภาพ 

 วดีทัิศนเปนสื่อท่ีมบีทบาทและมอิีทธิพล

ตอการศึกษา ดานการเสริมความรูแกผู เรียนใน

ปจจุบัน ท้ังนี้เพราะการเรียนรูท่ีเกิดจากการชมวีดิทัศน

เปนการเรียนรู ท่ีได ท้ังภาพเคลื่อนไหวและเสียง

ประกอบและสามารถเขาไปสูระบบการรับรูโดยผาน

ประสาทสัมผัสท้ัง 5 โดยเฉพาะทางตาและทางหู

สามารถทําใหผูเรียนไดเห็นภาพและ ไดยินเสียงท่ี

สมจริง ทําใหเกิดการเรียนรูท่ีสมบูรณเกิดทักษะ

กระบวนการคดิ เกดิความเขาใจและสามารถจดจําได

นาน ซึ่งวีดิทัศนใชงายและสะดวก เหมาะ สําหรับ

ผูเรียนทุกระดับช้ัน ทุกเพศและทุกวัย สื่อวีดิทัศน   

ทําใหนักเรียนเกิดความเชื่อ ความศรัทธาในสิ่งท่ีตน

ไดเห็นดวยตาและไดยินดวยหูดวยตัวนักเรียนเอง 

มใิชจากการบอกเลาของครูเชนในสมัยกอน ดังนั้น

ปจจุบันในวงการศึกษาจึงไดหันมาใหความสําคัญ

กับสื่อวดีทัิศนมากย่ิงขึ้น 

 อํานวย เดชชัยศรี (2542) กลาววา วีดิทัศน

จัดเปนสื่อการศึกษาชนิดหนึ่ง ท่ีมีบทบาทสําคัญ

และประสบผลสําเร็จในการสอนภาษา เนื่องจากเปนสื่อ

ท่ีนําภาพเคลื่อนไหวเขามาประกอบเสียง ทําให

ผู เรียนมีความสนใจ สนุกสนานเพลิดเพลินและ

กระตอืรือรนในการทํากิจกรรมตาง ๆ สอดคลองกับ

ความแตกตางระหวางบุคคล ในแงของการรับรู

และการเรียนรูไดเปนอยางด ี

 ในบรรดาสื่อการสอนท่ีไดนําไปใชเปน

เครื่องชวยการเรียนการสอนนั้น สื่อวีดิทัศนเปน

สื่อหน่ึงท่ีเขามามบีทบาท และอิทธิพลตอการศึกษา

เปนอยางย่ิง เพราะคุณสมบัติของวีดิทัศนเอื้ออํานวย

ใหเกดิประโยชนในการศึกษาหลายประการ (นภาภรณ 

อัจฉริยะกุล และพไิลพรรณ ปุกหุต, 2542) 

 กิดานันท มลิทอง (2543) สื่อการสอน

จึงเปนสิ่งที่สามารถชวยใหผูเรียนเขาใจบทเรียน

ไดงายย่ิงขึ้นเพราะลักษณะเปนรูปธรรม สามารถ

มองเห็นไดงายกวาการท่ีครูเปนผูอธิบายอยางเดียว

ดังนั้น การเลือกสื่อการสอนเพื่อใหผู เรียนไดเกิด

ความรูอยางมีประสิทธิภาพนั้นเปนสิ่งสําคัญ ซึ ่ง

สื่อที่มีประสิทธิภาพจะตองมีคุณสมบัติ คือ สื่อมี

ความสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุงหมาย       

ท่ีจะสอน สื่อมีเนื้อหาถูกตอง ทันสมัย นาสนใจ       

ชวยใหเขาใจบทเรียนไดอยางมีขั้นตอน เหมาะสม

กับระดับช้ัน ความรูและประสบการณของผูเรียน 

มคีวามสะดวกในการใชไมซับซอนยุงยาก จนเกินไป 

เปนสื่อท่ีมคีุณภาพเทคนิคการผลติท่ีดมีีความชัดเจน

และเปนจริง 

 ประทิน คลายนาค (2545) ใหความหมาย

ของวีดิทัศนในทางเทคนิควา เปนการใชกลอง

อิเล็กทรอนิกสถายภาพเคลื่อนไหว พรอมกับเสียง

แลวสงเปนสัญญาณไฟฟาไปออกท่ีจอโทรทัศน 

จากความหมายท่ีกลาวมาขางตนสรุปไดวา วีดิทัศน 

หมายถึง แถบวัสดุอุปกรณ ซึ่ งเปนแถบเคลือบ

แมเหล็กสามารถเก็บบันทึกขอมูลไดหลายมิติ เชน 

ภาพ และเสียง ในรูปแบบของคลื่นแมเหล็กไฟฟา 

สามารถติดตอเพิ่มเติม ลบออกไดโดยมีสื่อแพร

ภาพ แพรเสียง เชน เคร่ืองรับโทรทัศนหรือคอมพิวเตอร

เปนเคร่ืองแสดงภาพและเสยีง 



วารสารจันทรเกษมสาร ปที่ 22 ฉบบัที่ 43 กรกฎาคม – ธันวาคม 2559 

Journal of Chandrakasemsarn Vol. 22 No. 43 July – December, 2016 

2 

Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 
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 Fincher (1995) ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิและ      

ความคงทนในการจําของนักศึกษาทางดานความรู 

ความเขาใจและทักษะการปฏิบัติจากการเรียนดวย

วีดิทัศนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Video,IAV) กับ

วดีทัิศนแบบเสนตรง (Linear Video,LV) ซึ่งอาศัยหลัก

ทฤษฎีเรียนรูควบคูกับวิธีสอนมาใชในการศึกษา         

ผลการศึกษาพบวากลุมผูเรียนจากการสังเกตท้ัง 2 กลุม 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทนในการจํา      

ท่ีไดไมแตกตางกัน 

 Finocchiaro (1973) มีความเห็นวา วีดิทัศน

เปนการจําลองการสนทนาท่ีเปนธรรมชาติจากในชีวิต

จริงเปนเทคโนโลยีท่ีนําโลกภายนอกเขามาไวใน

หองเรียน ครูสามารถใชประโยชนอันหลากหลาย

จากวีดิทัศนกระตุนใหผูเรียนมีปฏิกิริยาโตตอบกับ

สิ่งท่ีไดพบเห็นบนจอภาพ สื่อวีดิทัศนจึงกลายเปนจุด

ศูนยกลางของการมีปฏิสัมพันธ (Focus of interaction) 

และเปนสิ่งเรา (Stimulus) สําหรับกิจกรรมตาง ๆ 

ในหองเรียน 

 Kurke (1981) ทําการวิจัยเร่ือง การศึกษา

ผลการสอนโดยใชสื่อโทรทัศน ปรากฏวาการเรียน

การสอนท่ีใชสื่อโทรทัศนดกีวาการสอนโดยใชครูใน

หองเรียนปกติ เพราะสามารถแสดงใหนักเรียน

มองเห็นไดท่ัวทุกคน ไมวาจะเปนการสอนแบบทดลอง 

การสาธิต หรือการสอนภาษา 

 อิทธิพลของสื่อวดีทัิศน 

 เนื่องจากสื่อวีดิทัศนเปนสื่อท่ีนําเสนอ

ผานทางโทรทัศน ซึ่งนับเปนสื่อท่ีมีอิทธิพลตอเด็ก

มากท่ีสุด ซึ่งผลจากการวจิัยสรุปไดดังตอไปน้ี 

 อิทธิพลของสื่อวดีทัิศนในเชิงบวก  

  1. เปลี่ยนแปลงทัศนคติ อาจเพิ่ม

ความตื่นเตนของผูชมใหถึงจุด ๆ หน่ึง ซึ่งทําใหเด็ก

เกิดการติดตามและสนใจ กลาวคือผู ชมเกิด

การเรียนรูจากการสังเกต (observational learning) 

ซึ่งเปนกระบวนการท่ีผูชมเรียนรูท่ีจะเลียนแบบ

บทบาทและพฤตกิรรมตาง ๆ จากสื่อ 

  2. ลดชองวางระหวางกลุมคนใน

สังคม วัฒนธรรมทางสังคมที่แตกตางกันเกิด

การเช่ือมโยงและใกลชิดกันมากขึ้น ซึ่งสื่อวีดิทัศน

ยังเปนตัวแทนของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม 

  3. สรางแรงบันดาลใจและการ

พัฒนาสิ่งใหม ๆ นอกจากนี้ยังกระตุนใหกระทํา

สิ ่งใหม ๆ ในชีวิตทําใหเกิดความคิดอยางอิสระ 

ผูชมสามารถนําแนวความคิดท่ีไดจากสื่อวีดิทัศน

ไปประยุกตใชตอการดําเนินชีวติ 

  4. เปนการยอโลกดวยระยะเวลา

และรูปแบบการนําเสนอ ทําใหผูชมไดเห็นความ

เปลี่ยนแปลงของโลก ชีวิตและสังคม ผูชมสามารถ

เขาใจการเปลี่ยนแปลงของโลกท่ีกําลังจะเกดิขึ้น 

 อิทธิพลของสื่อวดีทัิศนในเชิงลบ 

  1. อาจเกิดพฤติกรรมเลียนแบบ

ความรุนแรงและความกาวราวจากการชมสื่อ

วีดิทัศน 

  2. เปดโอกาสมากเกินไปท่ีจะทําให

เด็ก “หลีกหนี” (escape) จากความกดดันทาง

สังคมทําใหเด็กไมมคีวามรับผดิชอบตอสังคม 

  3. อาจเปนการรบกวนการใชเวลา

ในชีวิตประจําวัน เชน การอานหนังสือ การเลน 

การออกกําลังกาย กิจกรรมอื ่น  ๆ ของเด็ก 

เมื่อเด็กดูโทรทัศน สื่อวดีทัิศนมากเกนิไป 

  4. ทําใหความคิดไมสอดคลองกับ

โลกความเปนจริง 

 ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการใชสื่อวีดิทัศน

เพื ่อประโยชนสําหรับการเรียนการสอน วิชา

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร 

สื่อวดีทัิศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย ระดับช้ันมัธยม 

ศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม เขตพื้นท่ี

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 1 กรุงเทพมหานคร 
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วัตถุประสงคของการวจัิย 

 1. เพื่อพัฒนาสื่อวีดิทัศน เร่ือง อาณาจักร

สุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร ชั้นมัธยมศึกษา 

ปท่ี 1 ใหมปีระสทิธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. เพื ่อหาผลสัมฤทธิ์ก อนเรียนและ

หลังเรียนใชสื่อวดีทัิศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย 
 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี คือ 

นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาป ท่ี 1 โรงเรียน

สุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 

2558 จํานวน 12 หอง มนัีกเรียน จํานวน 486 คน 

 กลุมตัวอยางที ่ใชในการวิจ ัยครั้งนี้ 

คือ นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 หอง 2 

โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม ภาคเรียนท่ี  1            

ปการศึกษา 2558 จํานวน 1 หอง มีนักเรียนจํานวน 

50 คน ไดมาโดยวธีิสุมตัวอยางแบบเจาะจง 

 ตัวแปรทีใ่ชในการวจัิย 

 1. ตัวแปรตน คือ การเรียนโดยใชสื่อ

วีดิทัศน เ รื ่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 

ประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

สุวรรณารามวทิยาคม 

 2. ตัวแปรตาม คอื 

  2.1 ประสิทธิภาพของสื่อวีดิ ทัศน 

เร่ืองอาณาจักรสุโขทัย กลุมสาระการเรียนรูสังคม

ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร ช้ัน

มัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสุวรรณารามวทิยาคม 

  2.2 ผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรูโดยใช

สื่อวีดิทัศน เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย กลุมสาระ

การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 

ประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียน

สุวรรณารามวทิยาคม 

สมมตฐิานของการวจัิย 

 1. สื่อวีดิทัศนการเรียนการสอนในกลุม

สาระการเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 

ประวัติศาสตร เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย ช้ันมัธยมศึกษา

ปท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

 2. นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียน

โดยใชสื่อวดีทัิศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัยมีผลสัมฤทธ์ิ

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน 
 

วธิดีําเนินการวจัิย 

 เครื่องมือการวจัิย 

 เคร่ืองมอืท่ีใชในการวจิัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

  1. สื่อวดีทัิศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย 

  2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิกอนเรียน 

  3. แบบประเมนิผลคุณภาพสื่อวีดิทัศน

โดยผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษา

เปนแบบประเมินท่ีผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพ

ของภาพเสียงและการสื่อความหมายของสื่อ วีดิทัศน

และดานเนื้อหาความถูกตองของบทเรียน 

  4. แผนการจัดการเรียนรู 

  5. คูมือการใชสื่อวีดิ ทัศน เ ร่ือง 

อาณาจักรสุโขทัย 

  6. แบบสังเกตพฤติกรรมการปฏิบัติ

กจิกรรมการเรียนดวยสื่อวีดิทัศน เร่ือง อาณาจักร 

สุโขทัย 

 การรวบรวมขอมูล 

 การทดลองกับกลุมทดลองไดดําเนินการ

เปนขัน้ตอนดังน้ี 

  1. ทําการทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

กับกลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

การเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม : 

ประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 จากสื่อวีดิทัศน 

(กอนเรียน) ท่ีผูวจิัยสรางขึ้น โดยใชระยะเวลากอน

การดําเนินการสอนจริง คือในวันท่ี 30 มิถุนายน 

2558 ใชระยะเวลา 50 นาที 
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  2. ดําเนนิการจัดกจิกรรมการเรียน

การสอนในกลุ มทดลอง ด วยการใช สื่ อวี ดิ ทัศน

ประกอบการเรียนการสอน โดยใชระยะเวลาในการเรียน

การสอน ท้ังหมดจํานวน 4 สัปดาห เปนเวลา 15 

วัน วันละ 1 ช่ัวโมง รวม 15 ช่ัวโมง 

  3. การทดสอบระหวางเรียนกับ

กลุมทดลอง ดวยแบบทดสอบกอนเรียนและ

หลังเรียนวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาสังคมศึกษา 

ศาสนาและวัฒนธรรม : ประวัติศาสตรช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 1 จากสื่อวีดิทัศน ที่ผู วิจัยสรางขึ้น โดยใช

ระยะเวลาระหวางการดําเนิน การสอน ตั้งแต 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2558 ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 20 นาที ในการทําแบบทดสอบ

ระหวางเรียนดังตอไปน้ี 

   คาบเรียนท่ี 1 วันท่ี 1 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  

   คาบเรียนท่ี 2 วันท่ี 2 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 3 วันท่ี 3 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง  

   คาบเรียนท่ี 4 วันท่ี 6 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 5 วันท่ี 7 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 6 วันท่ี 8 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 7 วันท่ี 9 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 8 วันท่ี 10 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 9 วันท่ี 13 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 10 วันท่ี 14 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 11 วันท่ี 15 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 12 วันท่ี 16 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 13 วันท่ี 17 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 14 วันท่ี 20 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

   คาบเรียนท่ี 15 วันท่ี 21 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 1 ช่ัวโมง 

  4. การทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ดําเนินการทดสอบกับกลุมทดลองดวยแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนา

และวัฒนธรรม : ประวัติศาสตร ช้ันมัธยมศึกษา        

ปที่ 1 จากสื่อวีดิทัศน (หลังเรียน) เมื่อเสร็จสิ้น

การสอน 15 ช่ัวโมงแลว ในวันท่ี 22 กรกฎาคม 

2558 ใชระยะเวลา 50 นาที 

  5. หาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน 

โดยใชคะแนนผลตางระหวางกอนและหลังเรียน

แลวนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหทางสถิติแบบ 

t-test for Dependent Samples or Paired t-test 

เพื่อตรวจสอบสมมุติฐาน ซึ่งไดดําเนินการทดลอง

ตามขั้นตอนการสอนดวยสื่อวดีทัิศน 

 ขั้นตอนการสอนดวยสื่อวดีทัิศน 

  ขั้นนําเขาสูบทเรียน เปนการกระตุน

ความสนใจ ทบทวนความรูเดิม และการแจงผล

การเรียนรูที ่คาดหวัง (จุดประสงคการเรียนรู) 

การอภิปราย การซกัถาม 

  ขั้นสอน ประกอบดวยขั้นตอนยอย 

3 ขั้นคือ ขั้นเสนอเนื้อหา โดยเนนใหนักเรียน

เรียนรูดวยสื่อวีดิทัศน เรื่อง อาณาจักรสุโขทัย 

ขั้นฝกปฏิบัติ เนนการฝกปฏิบัติภายใตการควบคุม 

ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร เปนการเขียนตอบคําถาม 

เขียนบรรยาย เขียนสรุปความ เขียนแสดงความ

คดิเห็น 
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  ขัน้สรุป เนนใหนักเรียนภายในกลุม

สรุปขอความรูดวยตนเองแลวนําเสนอหนาช้ันเรียน 

  ขั้นวัดและประเมินผล ประเมินผล

จากแบบทดสอบการจัดการเรียนรู ประเมินจาก

ผลงาน ช้ินงาน 

   1. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

วัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนจํานวน 50 ขอ กอนท่ี

จะใหนักเรียนชมสื่อวีดิทัศน เร่ือง อาณาจักร

สุโขทัย 

   2. ใหนักเรียนชมสื่อวีดิทัศน 

โดยเนื้อหาของสื่อวีดิทัศนแบงออกเปน 5 หนวย 

ในแตละหนวยใชระยะเวลา 15 นาที โดยระหวาง

หนวยจะมีการทําแบบทดสอบระหวาง เร ียน

กอนดําเนินการสอน จํานวน 1 ชุด ชุดละ 10 ขอ 

   3. ใหนักเรียนทําแบบทดสอบ

หลัง เรียน เมื่อชมสื ่อวีดิทัศนในแตละหนวย

การสอน จํานวน 1 ชุด ชุดละ 10 ขอ 

   4. เมื่อนักเรียนชมสื่อวีดิทัศน

ทั้ง 5 หนวยแลว ครูสรุปเนื้อหาจากสื่อวีดิทัศน

และใหนักเรียนรวมกันสรุปอภิปราย จากน้ันให

นักเรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 

ซึ่งมจีํานวน 50 ขอ 

 การวเิคราะหขอมูล 

 ผูวิจัย ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล 

ดังน้ี 

  1. การหาคาคะแนนเฉลีย่ (Mean) 
 

X = 
N
X∑

 

   

                         X   แทนคา คาเฉลี่ยกลุม

ตัวอยาง 

   ∑X  แทนคา คาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 

   N  แทนคา จํานวนขอมูลใน

กลุมประชากร 

  2. การหาคาประสิทธิภาพของสื่อ

วีดิทัศน โดยใชสูตร E1/E2 ซึ่ง E1 เปนประสิทธิภาพ

ของกระบวนการ และ E2 เปนประสิทธิภาพของ

ผลลัพธ 

E 1        =      100
1

1 x
A
X

 

   E1  แทนคา ประสิทธิภาพของ

กระบวนการเรียนการสอน 

   X1  แทนคา คะแนนเฉลี่ยของ

นักเรียนในหองเรียนกอนเรียน 

   A1  แทนคา คะแนนเต็มของ

แบบทดสอบหรือคําถามกอนเรียน 

E 2      =     100
2

2 x
A
X

 

   E2  แทนคา ประสิทธิภาพของ

กระบวนการเรียนการสอน 

   X2  แทนคา คะแนนเฉลี่ยของ

คะแนนสอบทุกคนหลังเรียน 

   A2  แทนคา คะแนนเต็มของ

แบบทดสอบหรือคําถามหลังเรียน 

  3. การวเิคราะหหาคาความเท่ียงตรง

ของสื่อวดีทัิศน 

N
R

IOC ∑=  

   IOC  แทนคา ดัชนคีวามสอดคลอง

ระหวางจุดประสงคกับลักษณะพฤตกิรรม 

   ∑R แทนคา ผลรวมของคะแนน

ความคดิเห็นของผูเช่ียวชาญท้ังหมด 

   N  แทนคา จํานวนผูเช่ียวชาญ 

  4. ความยากงาย (P) 

N
RRP LH +

=  

   P  แทนคา คาความยากงาย

ของคําถามแตละขอ 

   RH  แทนคา จํานวนนักเรียนท่ี

ตอบถูกในกลุมสูงของขอสอบน้ัน 
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   RL  แทนคา จํานวนนักเรียนท่ี

ตอบถกูในกลุมตํ่าของขอสอบน้ัน 

   N  แทนคา จํานวนนักเรียนท่ี

ทําการทดสอบท้ังหมด (รวมกลุมสูงตํ่า) 

  5. คาอํานาจจําแนก (r) 

H

LH

N
RRr −

=  

   R  แทนคา คาอํานาจจําแนก

ของขอสอบเปนรายขอ 

   RH  แทนคา จํานวนนักเรียนท่ี

ตอบถกูในกลุมสูงของขอสอบน้ัน 

   RL  แทนคา จํานวนนักเรียนท่ี

ตอบถกูในกลุมตํ่าของขอสอบน้ัน 

   NH  แทนคา จํานวนนักเรียนท่ี

ทําการทดสอบเฉพาะกลุมสูง (หรือกลุมตํ่าเพียง

กลุมเดยีว) 

  6. คาความเชื่อมั่น/ความเที่ยง 

(Reliability) โดยใชสูตร KR-20 
 

20-KR  = 





1-k
k











 ∑
2
x

ii

S
qp

-1  

 

                        20-KR  แทนค า  ค าความ

เชื่อม่ัน/ความเท่ียงของแบบทดสอบท้ังฉบับ 

   k  แทนคา จํ านวนขอสอบ

ท้ังหมด 

   p  แทนคา สัดสวนของจํานวน

นักเรียนท่ีตอบถูกในแตละขอ 

   q  แทนคา สัดสวนของจํานวน

นักเรียนท่ีตอบผดิในแตละขอ 

   S2  แทนคา ความแปรปรวน

ของแบบทดสอบท้ังฉบับ  

 7. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ของนักเรียนท่ีเรียนดวยสื่อวดีิทัศนเร่ือง อาณาจักร

สุโขทัย กอนและหลังเรียน ดวยสถติิ t-test dependent 

 

ผลการวจัิย 

 ในวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัย

ดังตอไปน้ี 

  1. ผูเช่ียวชาญท้ัง 3 ทาน ตรวจสอบ

และพิจารณาความเหมาะสม จากนั้นไดนํามา

ทําการปรับปรุงแกไข แลวนํากลับไป ใหอาจารย

ผูเช่ียวชาญพจิารณาอีกคร้ังหน่ึงจนกระท่ังเปนท่ีนา

พอใจ โดยไดแสดงความคิดเห็นจนเปนที่นาพอใจ

ในแบบประเมินคุณภาพเครื่องมือวิจัย สําหรับ

ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานเทคโนโลยี และดาน

การวัดและประเมินผลการใชสื่อวีดิทัศน เ รื่อง 

อาณาจักรสุโขทัย ดังตารางท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1 คาความเท่ียงตรงของสื่อวีดิทัศนในดาน

สื่อวดีทัิศน 

ลํา 

ดับ 
รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ 

X  
SD คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

1 มคีวามละเอียด

เพยีงพอ 

4 4 4 3.67 0.58 

2 ครอบคลุมตรง

กับจุดประสงค

หลักสูตร 

5 4 4 4.33 0.58 

3 ความเหมาะสม

กับการลําดับ

เร่ือง 

5 4 4 4.33 0.58 

4 เนื้อหาถูกตอง

ชัดเจน 

5 4 4 4.33 0.58 

5 การแยกเนื้อหา 

เหมาะสมกับ

วัตถุประสงค 

5 4 4 4.33 0.58 
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ตารางท่ี 1 (ตอ) 

ลํา 

ดับ 
รายการประเมิน 

ผูเชี่ยวชาญ 

X  
SD คน

ที่ 1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

6 ความถูกตองของ

ภาพท่ีใช 

4 4 4 4.00 0.00 

7 ปริมาณเหมาะสม

กับความสามารถ

ของผูเรียน 

4 4 4 4.00 0.00 

8 บทเรียนมลัีกษณะ

จูงใจ นาสนใจใน

การเรียน 

4 4 4 4.00 0.00 

9 ความสมบูรณของ

เนื้อหาแตละตอน 

5 4 3 4.33 0.58 

10 ความสามารถ

สงเสริมการเรียนรู

ของผูเรียน 

5 4 4 4.67 0.58 

11 สามารถดึงดูด

ความสนใจของ

ผูเรียน 

5 4 4 4.33 0.58 

12 ความชัดเจนใน

การสรุปผลทาย

แบบทดสอบ 

5 5 5 4.67 0.58 

 รวม 56 49 48 4.25 0.36 

 

 จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาผูเช่ียวชาญ 

3 ทาน ไดแสดงความเห็นโดยมีคาเฉลี่ยโดยรวม

ท่ี 4.25 ในระดับความคิดเห็นเกณฑดี และสวนเบ่ียงเบน

มาตรฐานที่ 0.36 ซึ่งมีความคิดเห็นเปนไปใน

ทิศทางเดียวกัน โดยใหความคดิเห็นวา สื่อวดีทัิศน 

เร่ือง อาณาจักรสุโ ขทัย  มีเ นื ้อหา ที ่เหมาะสม

สามารถนําไปใชทดลองกับผูเรียนได 

  2. การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 1 

  หาคาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน 

เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย กอนเรียนและหลังเรียน

ดวยสื่อวดีทัิศน 
 

ตารางท่ี 2 คาประสทิธิภาพของสื่อวดีทัิศน 

หนวยที ่
กอนเรยีน 

X 1 

หลังเรยีน 

X 2 

1 83.26 85.22 

2 83.65 85.65 

3 83.48 84.57 

4 82.38 85.26 

5 84.56 85.42 

รวม 83.47 85.22 
  

 จากตารางท่ี 2 เมื่อพิจารณาคาประสิทธิภาพ

ของสื่อวีดิทัศน พบวา คาประสิทธิภาพหลังเรียนทุก

หนวยมีคาสูงกวาประสิทธิภาพกอนเรียน X 1 

/ X 2 ซึ ่งมีคาเฉลี ่ยระหวางเรียนเทากับ 83.47 

และหลังเรียนเทากับ 85.22 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ 

80/80 ตามสมมติฐานขอท่ี 1 

  3. การทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 

  เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิกอนเรียนและ

หลังเรียนใชสื่อวดีทัิศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย 
 

ตารางท่ี 3 หาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสังคมศึกษา

ของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียน

ดวยสื่อวดีทัิศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย 

กลุม

ทดลอง 

n X  SD t 

กอนเรียน 50 22.24 2.01 -27.204 

หลังเรียน 50 38.48 4.64  

 **มนัียสําคัญทางสถติิท่ีระดับ .01 
 

 จากตารางท่ี 3 พบวา กลุมทดลอง คือ 

นักเรียนที่กอนเรียนดวยสื่อวีดิทัศน มีคะแนน
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เฉลี่ยเทากับ 22.24 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 2.01 และนักเรียนที่หลังเรียนดวยสื่อ

วีดิทัศน มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ 38.48 และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 4.64 

 แสดงใหเห็นวา หลังเรียนดวยสื่อวีดิทัศน 

เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย นัก เรียนมีผลสัมฤท ธ์ิ

ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ      

ทางสถติท่ีิระดับ .01 ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานขอท่ี 2 
 

อภปิรายผลการวจัิย 

 1. การหาประสิทธิภาพของสื่อวีดิทัศน

เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย พบวา คาประสิทธิภาพ

หลังเรียนทุกหนวยมีค าสูงกวาประสิทธิภาพ

กอนเรียน X 1 / X 2 หนวยท่ี 1 คือ 83.26/85.22 

หนวยท่ี 2 คอื 83.65/85.65 หนวยท่ี 3 คือ 83.48/84.57 

หนวยท่ี 4 คือ 82.38/85.26 หนวยท่ี 5 คือ 84.56/85.42 

มีคา เฉลี่ยรวมทุกหนวยกอนเรียนเทากับ 83.47 

และหลังเรียนเทากับ 85.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานท่ีกําหนด 80/80 การท่ีคา X 1 นอย

กวา X 2 เนื่องจากวากอนนําสื่อวีดิทัศน มาใช

ในการทดสอบกับกลุมตัวอยางนั้น จะมีการหา

ประสทิธิภาพของสือ่วดีทัิศนกอน ท้ังผานการประเมิน

ผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอน และผานการทดลองจาก

นักเรียนกลุมตัวอยางท่ีไมใช กลุมตัวอยางจริงท่ีใชใน

การวิจัย จํานวน 50 คน พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละ

ของประสิทธิภาพของสื ่อว ีดิทัศน ผานเกณฑ 

รอยละ 80/80 โดยแจงจุดประสงคของการชม

สื่อวีดิทัศน กลาวนําเขาสูบทเรียน การปรับปรุง

ระยะเวลาในการทําแบบทดสอบใหเหมาะสม 

 ในการแจงจุดประสงคของสื่อวีดิทัศน 

จะทําใหนักเรียนเขาใจในจุดประสงคการเรียนการสอน

ทําใหการเรียนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และการนํา 

เอาเทคโนโลยีผสมผสานเขากับเนื้อหา จัดทําเปน

สื่อการเรียนการสอนใหสอดคลองกับชีวิตประจําวัน 

จะชวยใหการเรียนการสอนดําเนินไปไดดวยดี    

สื่อวีดิทัศน เรื่องอาณาจักรสุโขทัยที่ไดพัฒนา

ตามขั้นตอนน้ี จึงสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสนใจ   

ทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้นและสื่อวีดิทัศนท่ี

สรางและพัฒนาตามขั้นตอนทําใหทราบประเด็น

ปญหาท่ีเกิดขึ้นไดตรงประเด็น จงึทําใหสื่อวดีทัิศน

มปีระสทิธิภาพสูงขึ้นตามเกณฑ 80 ท่ีกําหนดไว 

 2. การหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน       

กอนเรียนและหลัง เรียน นัก เรียนที่หลัง เรียน

ดวยสื่อวีดิทัศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย มีคะแนน

เฉลี่ยเทากับ 38.48 และนักเรียนท่ีกอนเรียนดวย

สื่อวีดิทัศน เร่ือง อาณาจักรสุโขทัย มีคะแนนเฉลี่ย

เทากับ 22.24 สรุปไดดังนี้คือ นักเรียนท่ีหลังเรียน

ดวยสื่อวีดิทัศนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมากกวา

น ัก เร ียนที ่ก อน เร ียนด วยสื ่อว ีด ิท ัศน อย างมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งสอดคลองกับ

งานว ิจ ัยของชวกิจ ทองนุยพราหมณ (2554)        

ไ ด พัฒนาบทเรียน วี ดิ ทัศน ด วยตนเอง เ ร่ือง               

การสรางสรรคงานทัศนศิลปดวยดินน้ํามัน กลุม

สาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลป สําหรับ

นักเรียนชวงช้ันท่ี 2 (ประถมศึกษาปท่ี 5) ผลการวิจัย 

พบว า  ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน  

96.16/93.53 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูง

กวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

.01  และความพึ งพอใจของนัก เรียน ที่มีตอ

บทเรียนวดีทัิศน มคีวามพงึพอใจในระดับมากท่ีสุด 

แสดงว าสื่ อวีดิ ทัศนมี อิท ธิพลตอการเ รียน รู      

ของผูเรียนในดานการสรางแรงจูงใจตอการเรียนรู    

ไดเห็นภาพเคลื่อนไหวซึ่งปฏิบัติตามได จากการสอน

แบบปกติผูสอน ไมสามารถสรางแรงจูงใจไดดีเทากับ

การใชสื่อวีดิทัศนซึ่งประกอบไปดวยภาพและเสียง 

ท่ีนาสนใจ ผูวิจัยพบวา สื่อวีดิทัศน เร่ือง อาณาจักร 

สุโขทัย  จึง เปนสื่อ ที่มีความเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพท่ีทําใหนักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้นและ

สามารถใชเปนสื่อท่ีถายทอดความรูแกนักเรียน  

ไดเปนอยางด ี
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Abstract 

 Corruption is a problem in Thai society that has a big impact on the country in all 

aspects and it is widely spreading more and more. It is proposed that making use of 

Buddhist principles as a strategy, principles, concepts and practical means could be a way to 

solve or terminate such a problem in the society and the country as a whole. It can also be 

beneficial to really prevent the mentioned problem in the long run. 

 This article aims to offer a solution as well as a prevention for the corruption 

problems by applying Buddhist principles to lead to a solution or to an integrated solution for 

corruption in Thailand. 

 Keywords: Dhamma, corruption prevention in Thai Society 
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ขอเสนอแนะการวจัิย 

 ขอเสนอแนะสําหรับการปฏบิัติ 

ควรหาโปรแกรมท่ีมีการทําสื่อท้ังภาพ

และเสียงท่ีมีครบทุกไฟลนามสุกล เพื่อรองรับไฟล       

ท่ีจะนํามาทําสื่อวดีทัิศน 

 

 

ขอเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังตอไป 

 1. ควรพัฒนาสื่อวีดิทัศนใหมีการอัพโหลด

ขอมูลลงในอินเทอรเน็ต เพื่อความสะดวกในการเขาชม

สื่อจากบุคคลภายนอกดวย 

 2. พัฒนาสื่อวดีทัิศนใหใชไดกับอุปกรณ

สื่อสาร เชน โทรศัพทมือถือ เพื่อสะดวกในการเรียนรู

ไดทุกท่ีทุกเวลาไมจํากัดจํานวนคร้ัง 
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