รายงานวิจัยในชั้นเรียน
เรื่อง ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอน
เรื่อง ขั้นตอนการสราง 3D หลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล
รุนที่ 3/64

ผูวิจัย
นายชัชพล ศรีคำฝน

โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มวน บำรุงศิลป)
สวนการฝกอาชีพ สำนักงานการสงเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร

ชื่อเรื่องวิจัย : ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอน
การสราง 3D หลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล รุนที่ 3/64
ผูวิจัย
: นายชัชพล ศรีคำฝน
หนวยงาน : โรงเรียนโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มวน บำรุงศิลป)
สวนการฝกอาชีพ สำนักงานการสงเสริมอาชีพ
สำนักพัฒนาสังคม กรุงเทพมหานคร
ปที่ศึกษา
: ภาคเรียนที่ 3 ปการศึกษา 2564
บทคัดยอ
งานวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องขั้นตอน การสราง 3D หลักสูตร
วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล รุนที่ 3/64 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา
เมื่อเรียนวิดีโอการสอน เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตร
วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3/2564 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก ใบงาน สื่อวิดีโอการ
สอน เรื่อง การสราง 3D แบบสังเกต Rubic วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ยกลุมเปาหมาย (Mean)
ผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมาย 5 คน สามารถนำวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D ไปพัฒนาการสราง
3D ของตนเองไดทั้ง 5 คน ของกลุมเปาหมายโดยมีคะแนนผานตามเกณฑ จำนวน 5 คน ไดคะแนนสูงสุด 1 คน
ไมผานเกณฑ 0 คน

บทที่ 1
บทนำ
ความเปนมาและความสำคัญของปญหา
ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3/2564
มุงเนนใหนักศึกษาสามารถนำความรูไปประกอบอาชีพได การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D เพื่อรองรับ
การสรางไตเติ้ล วิดีโอ ตาง ๆสามารถนำไปประกอบอาชีพ เปน นักตัดตอภาพ หรือ ยูทูบเปอร ความละเอียด
ความรอบคอบ เปนอยางมาก
ในป จจุบั นโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (ม วน บำรุงศิลป) ได จัดการเรีย นการสอนในหลั กสูต ร
200 ชั่วโมง ซึ่งหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล เปนหนึ่งในวิชาที่เปดทำการสอนและไดรับความ
สนใจจากประชาชนทั่วไปเปนจำนวนมาก เพราะนอกจากจะนำไปประกอบอาชีพแลวยังสามารถนำไปเปนอาชีพ
เสริมได จากการเรียนการสอนหลักสูตรวิช าการผลิต สื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ที่ ผานมาการสราง 3D โดยใช
โปรแกรม COOL 3D ใชวิธีการสาธิต หรือครูแนะนำเปนขั้นตอนแตนักศึกษาหลายคนไมเขาใจวิธีการ ขั้นตอนการ
ดำเนินการหรือบางคนทำไดตอนเรียนเมื่อเวลาผานไปก็ลืม
จากสาเหตุที่กลาวมาผูรายงานจึงมีความคิดที่จะจัดทำคลิปวิดีโอขั้นตอนการสราง 3D โดยใชโปรแกรม
COOL 3D แบบละเอียดขึ้นเพื่อใหนักศึกษาไดมีสื่อการสอนที่จะศึกษาหรือทบทวนดวยตนเองได สามารถเปดดูได
ซ้ำๆ ขั้นตอนใหนเขาใจก็สามารถขามได ขั้นตอนใหนไมเขาใจก็สามารถดูอยางละเอียดหรือดูซ้ำๆได ผูจัดหวังวา
คลิป วิดีโอขั้ น ตอนการสร าง 3D โดยใช โปรแกรม COOL 3D จะทำใหผูเรีย นมีพื้น ฐานในการสราง 3D โดยใช
โปรแกรม COOL 3D สามารนำความรูที่ไดไปประกอบอาชีพ นำไปเปนอาชีพเสริมในโอกาสตอไป
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการการสราง 3D ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อ
ภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3/2564
คำถามการวิจัย
ผลสัมฤทธิ์ดวยการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ของนักศึกษา
หลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ของผูเรียนเปนอยางไร
ขอบเขตการวิจัย
1. ขอบเขตเนื้อหาที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใช
โปรแกรม COOL 3D ภาคเรียนที่ 3/2564 โดยใชโปรแกรมการตัดตอภาพวิดีโอ Kine Master
โดยกำหนดหัวขอเนื้อหาการสอน ความยาววิดีโอ 15 นาที แลวสังเกตผลการเรียนโดยใชแบบสังเกต Rubic
2. กลุมเปาหมาย ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
โดยใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนนักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบ
ดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3/2564 จำนวนทั้งหมด 5 คน

3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนการสอนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องวิชาการผลิตสื่อ
ภาพยนตรระบบดิจิทัล
3.2 ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร
ระบบดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3/2564 โดยใชสื่อวิดีโอการสอน
4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย
ภาคเรียนที่ 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 10 วันทำการ เฉพาะนักศึกษาหองเรียนหลักสูตร
วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล
นิยามคำศัพทเฉพาะ
1. นักศึกษาหมายถึง นักศึกษาที่เรียนวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ของโรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร (มวน บำรุงศิลป) ภาคเรียนที่ 3/2564
2. สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D หมายถึง สื่อวิดีโอที่ผูรายงานได
จัดทำขึ้นมาสำหรับการเรียนเรื่องขั้นตอนการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ความยาววิดีโอ 15 นาที
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คะแนนที่เกิดจากการปฏิบัติงานในใบงานในเรื่องที่ทำการเรียน
การสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคะแนนปฏิบัติงานรอยละ 75 ขึ้นไปของนักศึกษาทั้งหมด และมีคาเฉลี่ย
รวมการปฏิบัติงานทั้งหมดรอยละ 75 ขึ้นไปโดยสังเกตดวยแบบ Rubic
4. แบบสั งเกตการปฏิ บั ติงาน หมายถึง แบบประเมิ น ที่ ผู ส อนใชให ค ะแนนผู เรี ย นโดยสั งเกตจาก
พฤติกรรมการทำงาน
ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
1. ไดสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ที่มีประสิทธิภาพไวใช
ประกอบการเรียนการสอน
2. ครูไดใชสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพ ทำใหไดพัฒนาคุณภาพการสอน
3. นักศึกษามีโอกาสไดมีสวนรวมในการเรียน รูจักคิดวิเคราะห และไดเรียนรูไดดวยตนเอง
4. เปนแนวทางสำหรับครูผูสอนและผูที่เกี่ยวของในการสอนรายวิชาผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ที่จะ
นำสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน
5. เปนแนวทางในการศึกษาทักษะดานการใชโปรแกรม COOL 3D เพื่อนำไปสูการประกอบอาชีพ
อิสระหรือเพื่อการดำรงชีวิตอยางพอเพียงและประสบความสุข
กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรตน
ตัวแปรตาม
การจัดการเรียนการสอนดวยสื่อวิดีโอการ
สอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม
COOL 3D
- การสอนดวยสื่อวิดีโอ
- แบบประเมิน Rubic

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาค
เรียนที่ 3/2564 โดยใชสื่อวิดีโอการสอนเรื่อง
การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของโดยเสนอตามลำดับหัวขอ
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. สื่อการสอนรูปแบบวิดีโอและโปรแกรมตัดตอวิดีโอ
3. แบบประเมินRubrics
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ ซึ่งเกิดจากนักเรียนไดรับ
ประสบการณจากกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสราง
เครื่องมือวัดใหมีคุณภาพนั้น ไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้
ปราณี กองจินดา (2549,หนา 42) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จ ที่ไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดาน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของ
การเรียนการ สอนที่แตกตางกัน
ไพโรจน คะเชนทร (2556) ใหคำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือคุณลักษณะ รวมถึงความรู
ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณทั้งปวงที่บุคคลไดรับจากการ
เรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมีจุดมุงหมาย
เพื่อเปนการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมาก
นอยเทาไร ตลอดจนผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตางๆ ทั้งในโรงเรียน ที่บาน และ
สิ่งแวดลอมอื่นๆ รวมทั้งความรูสึก คานิยม จริยธรรมตางๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย
ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลที่เกิดจากกระบวนการเรียนการสอนที่จะท าให
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาทั้ง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดาน
จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย
2. สื่อการสอนรูปแบบวิดีโอและโปรแกรมตัดตอวิดีโอความหมายของสื่อการเรียนการสอน (Instructional
Media) สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางที่ใชถายทอดหรือนำความรู ในลักษณะตาง ๆ จากผูสงไปยังผูรับใหเขาใจ
ความหมายไดตรงกันในการเรียนการสอนสื่อที่ใชเปนตัวกลางนำความรูในกระบวนการสื่อความหมายระหวาง
ผูสอนกับผูเรียนเรียกวาสื่อการสอน (Instruction Media)
ในทางการศึกษามีคำที่มีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เชน สื่อการสอน
(Instructional Media or Teaclning Media) สื่อการสอน (Educational media) อุปกรณชวยสอน (Teaching
Aids) เปนตน ในปจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนำสื่อการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ มารวมกันวา เทคโนโลยี
ทางการศึกษา(Educational) ซึ่งหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณและวิธีการมาใชรวมกันอยางมีระบบในการเรียน
การสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสอน
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งตางๆ ที่เปนบุคคล วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซึ่งเปน
ตัวกลางทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของการเรียนการสอนที่กำหนดไวไดอยางงายและรวดเร็วเปน
เครื่องมือและตัวกลางซึ่งมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหนาที่เปนตัวนำความตองการของครูไปสูตัว
นักเรียนอยางถูกตองและรวดเร็วเปนผลใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการเรียนการสอนได

อยางถูกตองเหมาะสม นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนดวยชื่อตาง ๆ เชน อุปกรณการสอน โสตทัศนูปกรณ
เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษา เปนตน
2.1 หลักการใชสื่อการเรียนการสอน
การใชสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใชในทุก
ขั้นตอนก็ได ดังนี้
2.1.1 ขั้นนำเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาที่กำลังจะเรียนหรือ
เนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเรียนในครั้งกอน แตมิใชสื่อที่เนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง เปนสื่อที่งายในการนำเสนอ
ในระยะเวลาอันสั้น
2.1.2 ขั้นดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปนขั้นสำคัญในการเรียนเพราะเปนขั้น
ที่จะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตองมีการจัดลำดับขั้นตอนการใชสื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน
2.1.3 ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ สื่อในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่เปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิดโดย
ผูเรียนเปนผูใชสื่อเองมากที่สุด
2.1.4 ขั้นสรุปบทเรียน เปนขั้นของการเรียนการสอนเพื่อการย้ำเนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนมีความ
เขาใจที่ถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ควรใชเพียงระยะเวลาสั้นๆ
ขั้นประเมินผูเรียน เปนการทดสอบความสามารถของผูเรียนวาผูเรียนเขาใจในสิ่งที่เรียนถูกตองมากนอยเพียงใด
สวนใหญแลวจะเปนการประเมินจากคำถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจจะมีภาพประกอบดวยก็ได
2.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน
2.2.1.สื่อประเภทวัสดุ ไดแก สื่อเล็ก ซึ่งทำหนาที่เก็บความรูในลักษณะของภาพเสียง และ อักษรใน
รูปแบบตาง ๆ ที่ผูเรียนสามารถใชเปนแหลงหาประสบการณ หรือศึกษาไดอยางแทจริงและกวางขวาง แบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ
2.2.1.1 วัสดุที่เสนอความรูไดจากตัวมันเอง ไดแกหนังสือเรียนหรือตำราของจริงหุนจำลอง
รูปภาพ แผนภูมิ แผนที่ ปายนิเทศ เปนตน
2.2.1.2 วัสดุที่ตองอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เปนตัวนำเสนอความรูไดแกฟลม
ภาพยนตร แผนสไลด ฟลมสตริป เสนเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน รายการที่ใชเครื่องชวยสอน
เปนตน
2.2.2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ ไดแก สื่อใหญ ที่เปนตัวกลางหรือทางผานของ
ความรู ที่ถายทอดไปยังครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไมมีประโยชนตอการสื่อความหมายเลยถาไมมี
ใครรูในรูปแบบตาง ๆ มาปอนผานเครื่องกลไกเหลานี้ สื่อประเภทนี้จึงจำเปนตองอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิด
เปนแหลงความรูใหมันสงผาน ซึ่งจะทำใหความรูที่สงผานมีการเคลื่อนไหวไปสูนักเรียนจำนวนมาก
ไดไกลๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ทำหนาที่เหมือนครูเสียเอง เชนเครื่องชวยสอน ไดแกเครื่องฉายภาพยนตร เครื่อง
เลนแผนเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งทั้งหลาย
2.2.3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไมจำเปนตองใชแตวัสดุ
หรือเครื่องมือเทานั้น บางครั้งจะตองใชเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ ควบคูกันไป โดยเนนที่เทคนิคและวิธีการเปน
สำคัญ

3. แบบประเมินRubrics
3.1 รูบริคหรือรูบริคการใหคะแนนคืออะไร
รูบริค คือ เครื่องมือในการใหคะแนน ซึ่งประกอบดวยเกณฑดานตาง ๆ ที่ใชพิจารณาชิ้นงานหรือการ
ปฏิบัติ เชน การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค องคประกอบ รายละเอียด น้ำเสียงของการเขียน
และกลวิธีการเขียน เปนตน อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ แตละดาน ซึ่งมีตั้งแตระดับดีเยี่ยม
จนถึงตองปรับปรุง (Heidi Goodrich Andrade, 1997)
รูบริคการใหคะแนน คือ แนวทางการใหคะแนนอยางละเอียด ซึ่งพัฒนาขึ้นโดยผูสอนหรือผูประเมิน
เพื่อเปนแนวทางในการวิเคราะหผลงานหรือกระบวนการที่เกิดจากความพยายามของนักเรียน (Barbara M.
Moskel, 2000)
รูบริคเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) ที่ใชประเมินการปฏิบัติ ซึ่งตรงกันขามกับแบบ
สำรวจรายการ (Checklists) โดยปกติจะเรียกวาแนวทางการใหคะแนน (Scoring guides) ประกอบดวยเกณฑ
การประเมินการปฏิบัติที่มีลักษณะเฉพาะ ใชในการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน หรือประเมินผลผลิตซึ่ง
เปนผลจากการปฏิบัติงาน (Craig A Mertler, 2001)
กลาวโดยสรุปไดวา รูบริคเปนเครื่องมือใหคะแนนชนิดหนึ่ง ใชในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงาน
ของนักเรียน รูบริคประกอบดวย 2 สวน คือ เกณฑที่ใชประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของนักเรียน และระดับ
คุณภาพหรือระดับคะแนน เกณฑจะบอกผูสอนหรือผูประเมินวาการปฏิบัติงานหรือผลงานนั้น ๆ จะตองพิจารณา
สิ่งใดบาง ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกวา การปฏิบัติหรือผลงานที่สมควรจะไดระดับคุณภาพหรือ
ระดับคะแนนนั้น ๆ ของเกณฑแตละตัวมีลักษณะอยางไร รูบริคจึงเปนเหมือนการกำหนดลักษณะเฉพาะ
(Specification) ของการปฏิบัติหรือผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ หรือทั้ง 2 ประการรวมกัน
ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับ เปาหมายของการประเมิน
3.2 ทำไมจึงตองใชรูบริค
การใชรูบริคมีประโยชนสำหรับครูและนักเรียนหลายประการ ดังนี้
1. รูบริคเปนเครือ่ งมือที่มีประสิทธิภาพมากทั้งในการเรียนการสอนและ การประเมินชวยปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน ในขณะเดียวกันก็ชวยควบคุมการปฏิบัตินั้นๆ ดวย โดยครูตอง
กำหนดความตองการหรือ ความคาดหวังในผลงานของนักเรียนอยางชัดเจน และแสดงใหนักเรียนทราบวาจะทำ
ใหถึงความคาดหวังนั้นไดอยางไร ซึ่งมักปรากฏวาคุณภาพผลงานและการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาขึ้นอยางเห็น
ไดชัด ขอโตแยงถกเถียงที่มักพบเสมอในเรื่องการใชรูบริค คือ การใหคำอธิบายที่ชัดเจนในเรื่องคุณภาพ เมื่อ
นักเรียนมีขอบกพรองตามเกณฑใด ครูจะชวยชี้แนะและบอกไดวาครูคาดหวังใหนักเรียนทำอะไร
2. รูบริคชวยใหนักเรียนตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอื่น ๆ อยางมีเหตุผล เมื่อใชรูบริค
เปนแนวทางการประเมิน นักเรียนจะสามารถชี้แนะและ แกปญหาเกี่ยวกับผลงานของตนและผูอื่นไดอยางตรงจุด
การฝกซ้ำ ๆ เกี่ยวกับการประเมินผลงานกลุมและผลงานของตนเองทำใหนักเรียนเพิ่มความรับผิดชอบ เกี่ยวกับ
ผลงานของตนมากขึ้น และยุติการถามตนเองวา “ฉันทำงานเสร็จหรือยัง”
3. รูบริคชวยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน ผลงานที่ผาน การประเมินโดยเจาของผลงานเอง
และโดยกลุมซึ่งยึดเกณฑหรือรูบริคเปนหลักนั้น ทำใหขอบกพรองมีนอยมากเมื่อมาถึงมือครู หากมีสิ่งใดที่ตอง
ปรับปรุงบอกกลาวกัน ครูก็เพียงแตวงประเด็นนั้นในรูบริค แทนที่จะตองอธิบายกันยืดยาว นอกจากนี้รูบริคยัง
ชวยใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนมากขึ้น เกี่ยวกับจุดเดนและสิ่งที่ตองปรับปรุง

4. รูบริคมีความยืดหยุน คือ มีระดับคุณภาพตั้งแตดีเยี่ยมจนถึงตองปรับปรุง ทำใหครูนำไปใชกับ
นักเรียนที่คละความสามารถได คือ นำไปใชกับนักเรียนที่เรียนเกงจนถึงนักเรียนที่เรียนออน โดยใชเกณฑสะทอน
ผลงานของเขา
5. รูบริคใชงายและอธิบายไดงาย นักเรียนจะรูชัดเจนวาเขาเรียนรูอะไรบาง ในปลายปเขาก็จะประเมิน
ไดอยางถูกตอง ผูปกครองก็เกิดความกระตือรือรน และรูชัดเจนวาลูกหลานจะตองทำอยางไรเพื่อในประสบ
ความสำเร็จ
นอกจากนี้ ในเว็บไซต teacher vision. fen. com/ teaching – methods / rubrics ไดกลาวถึงเหตุที่
ตองใชรูบริควา ผูเชี่ยวชาญหลายคนเชื่อวารูบริคชวยปรับปรุงผลงานขั้นสุดทายของนักเรียน ซึ่งมีผลใหเกิดการ
เรียนรูมากขึ้น เมื่อครูประเมิน รายงานหรือโครงการก็จะรูโดยนัยวาอะไรทำใหผลงานสุดทายออกมาดีและเปน
เพราะอะไร การที่นักเรียนรูรูบริคลวงหนาหรือกอนการทำงาน เขาก็จะรูวาเขาจะไดรับ การประเมินอยางไรและ
จะมีการเตรียมตัวตามประเด็นการประเมินนั้น ๆ การพัฒนาปรับปรุงรูบริคซึ่งเปรียบเสมือนตะแกรงรอนและใช
เปนเครื่องมือสำหรับนักเรียน จะเปนแกนที่จำเปนในการปรับปรุงคุณภาพของงานและเพิ่มพูนความรู
โดยสรุปแลว
- การเตรียมรูบริคเปนแนวทางที่นักเรียนใชสรางความรู
- การพิจารณารูบริคเปนสวนหนึ่งของแผนเวลาวางแผนดวย ไมใชเพิ่มเวลาเพื่อเตรียมรูบริค
เมื่อสรางรูบริคแลวสามารถนำไปใชในกิจกรรมที่หลากหลาย การทบทวน การสรางมโนคติใหม และการพิจารณา
ใหมของมโนคติเดิมจากหลาย ๆ มุมมอง ชวยพัฒนาความเขาใจของนักเรียนเกี่ยวกับ
สิ่งที่เรียน รูบริคที่สรางขึ้นสามารถนำไปใช หรือปรับเล็กนอยและนำไปใชกับกิจกรรมมากมาย เชน มาตรฐาน
ระดับยอดเยี่ยมของรูบริคการเขียนจะอยูคงที่ตลอดปการศึกษา แตสิ่งที่เปลี่ยนไปคือความสามารถของนักเรียน
และวิธีการสอนของครู เพราะสิ่งที่จำเปนหรือสิ่งสำคัญยังคงอยู จึงไมจำเปนตองสรางรูบริคใหมทั้งหมดสำหรับทุก
กิจกรรม
ขอดีของการใชรูบริคมีหลายประการ ไดแก
- ผูสอนสามารถเพิ่มคุณภาพการสอนไดโดยตรง โดยมีเปาหมาย จุดเนน และความตั้งใจที่รายละเอียด
เฉพาะ เปนตัวอยางสำหรับนักเรียน
- นักเรียนมีแนวทางที่ชัดเจนตามความคาดหวังของครู
- นักเรียนใชรูบริคเปนเครื่องมือพัฒนาความสามารถของตน
- ครูนำรูบริคไปใชซ้ำไดอีกในกิจกรรมอื่นๆ
3.3 เมื่อไรการใหคะแนนแบบรูบริคจึงเปนเทคนิคการประเมินที่เหมาะสม
การใหคะแนนแบบรูบริคมักใชในการประเมินกิจกรรมกลุม ประเมิน โครงการและการนำเสนอปากเปลา
เหมาะที่จะใชกับวิชาภาษา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนการประเมินในชั้นเรียน ในสหรัฐ- อเมริกาใชทั้งใน
ระดับกอนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา รูบริคการใหคะแนนจะใชที่ไหนและเมื่อไรนั้นไมไดขึ้นอยูกับระดับชั้นหรือ
วิชา แตขึ้นอยูกับเปาหมายของการประเมิน
การใหคะแนนแบบรูบริคเปนหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกที่ใชประเมินผลงานของนักเรียน ตัวอยางเชน แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklists) อาจใชประเมิน งานเขียน แทนที่จะใชรูบริคก็ได ถาขอมูลนั้นอยูในขอบเขต
จำกัดและเฉพาะเจาะจง การใหคะแนนแบบรูบริคมักใชกับการประเมินที่มีการอธิบายบรรยายเพื่อสนับสนุนการ
ประเมินวา บรรลุตามขอบเขตของเกณฑหรือไม
การใหน้ำหนักตัวเลขกับทักษะยอย ๆ ในกระบวนการก็เปนเทคนิคการประเมินอีกอยางหนึ่ง คาตัวเลขที่ใหไมได
เปนตัวชี้วัดวานักเรียนจะตองปรับปรุง การปฏิบัติอยางไร นักเรียนที่ไดคะแนน 70 จาก 100 จะไมทราบวา

จะตองปรับปรุง ตัวเองอยางไรในการทำงานครั้งตอไป การใหคะแนนรูบริคจะใหรายละเอียดของแตละระดับวา
มีความคาดหมายอยางไร คำอธิบายหรือรายละเอียดนั้นจะชวยใหนักเรียนเขาใจวาทำไมถึงไดคะแนนเทานั้น
และเขาจะตองทำอยางไรเพื่อปรับ- ปรุงตัวในการปฏิบัติครั้งตอไป
การใหคะแนนแบบรูบริคมีสวนดีหรือเปนประโยชนอยางนอย 2 ประการในกระบวนการประเมินผล ประการ
แรก รับรองหรือสนับสนุนการทดสอบวาถึงหรือบรรลุขอบเขตตามเกณฑที่ระบุไว ประการทีสอง ใหผลสะทอน
กลับไปยังนักเรียนวา จะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอยางไร ถาสวนดีเหลานี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ประเมิน การใหคะแนนแบบรูบริคก็จะเปนเทคนิควิธีการประเมินที่เหมาะสม
รูบริคมีกี่ชนิด
รูบริคมี 2 ชนิด คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกสวน (Analytic) ดังภาพ

รูบริคแบบภาพรวมนั้น ครูตองใหคะแนนโดยดูภาพรวมของกระบวนการหรือผลงาน ไมแยกพิจารณาเปน
สวนๆ (Nitko, 2001) ในทางตรงกันขาม สำหรับรูบริคแบบแยกสวนนั้น ครูจะใหคะแนนแยกทีละสวนหรือทีละ
องคประกอบ แลวรวมคะแนนแตละสวนนั้นเขาดวยกันเปนคะแนนรวม (Moskel, 2000 ; Nitko, 2001)
รูบริคแบบภาพรวมจะใชเมื่อตองการดูคุณภาพโดยรวมมากกวาจะดูขอบกพรองสวนยอย ๆ (Chase,
1999) Nitko(2001) กลาววา รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏิบัติที่ตองการใหนักเรียนสรางสรรคการ
ตอบสนอง และไมมีคำตอบที่ถูกตองชัดเจน จุดเนนของการรายงานคะแนนที่ใชรูบริคแบบภาพรวมคือ คุณภาพ
โดยรวม ความคลองแคลว หรือความเขาใจเกี่ยวกับเนื้อหาสาระเฉพาะและทักษะ ซึ่งเปนการประเมินระดับมิติ
เดียว (Mertler, 2001) การใชรูบริคแบบภาพรวมทำใหกระบวนการใหคะแนนเร็วกวาการใชรูบริคแบบแยกสวน
(Nitko, 2001) ดังนั้น ครูจงึ ตองอาน พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติของนักเรียนโดยตลอด เพื่อใหรูสึกรับรู
ถึงภาพรวมวานักเรียนทำอะไรไดและยังใชเปนการประเมินสรุป (Summative) ไดดวย แตนักเรียนจะไดรับทราบ
ผลสะทอนกลับนอยมาก ดังตัวอยางรูบริคแบบภาพรวมตอไปนี้
คะแนน รายละเอียด
5
แสดงความเขาใจปญหาอยางสมบูรณ คำตอบประกอบดวยทุกประเด็นที่ตองการ
4
แสดงความเขาใจปญหาคอนขางมาก คำตอบปรากฏทุกประเด็นที่ตองการ
3
แสดงความเขาใจปญหาบางสวน คำตอบประกอบดวยประเด็นสวนใหญที่ตองการ
2
แสดงความเขาใจปญหาเพียงเล็กนอย ประเด็นสวนใหญที่ตองการไมปรากฏ
1
แสดงความไมเขาใจปญหา
0
ไมตอบ / ไมทำงาน
รูบริคแบบแยกสวน นิยมใชเมื่อตองการเนนชนิดหรือลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง (Nitko, 2001)
นั่นคือ ใชสำหรับการปฏิบัติงานที่ยอมรับการตอบสนอง 1 หรือ 2 ลักษณะ และความคิดสรางสรรคไมไดเปน
ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการตอบสนองของนักเรียน นอกจากนี้ ผลลัพธขั้นตนจะมีคะแนนหลายตัว ตามดวย
คะแนนรวม ซึ่งใชเปนตัวแทนการประเมินหลายมิติ (Mertler, 2001) การใชรูบริคแบบแยกสวนทำให
กระบวนการใหคะแนนชา เนื่องจากเปนการประเมินหลายทักษะหรือหลายคุณลักษณะเปนรายบุคคล ทำใหครู
ตองใชเวลาตรวจผลงานหลายครั้งหลายหน การสรางและการใชรูบริคแบบแยกสวนจึงใชเวลามาก ซึ่งมีกฎทั่วๆไป
วาผลงานของแตละคนตองพิจารณาแยกแตละดานในแตละครั้งตามเกณฑการใหคะแนน (Metler, 2001)
ดังนั้น การใชรูบริคแบบแยกสวนจึงไดผลคอนขางสมบูรณ ผลสะทอนกลับที่มีตอนักเรียนและครูจึงมีความหมาย
มาก นักเรียนจะรับทราบผลสะทอนกลับของการปฏิบัติของตนตามเกณฑการใหคะแนน ซึ่งถาใชรูบริคแบบ
ภาพรวมจะไมปรากฏรายละเอียดนี้ (Nitko, 2001) ครูที่ใชรูบริคแบบแยกสวนจึงสามารถที่จะสรางเสนภาพ
(Profile) จุดเดน – จุดดอย ของนักเรียนแตละคนได
3.4 การออกแบบรูบริคมีขั้นตอนอยางไร
ขั้นตอนการออกแบบรูบริคมี 7 ประการ ดังนี้
ขั้นที่ 1 ตรวจทานจุดประสงคการเรียนรูที่ตองใชในการทำงาน เปนการจับคูแนวทางการใหคะแนนกับ
จุดประสงคและการชี้แนะตามความเปนจริง
ขั้นที่ 2 อธิบายคุณลักษณะที่ตองสังเกตเปนพิเศษซึ่งครูตองการเห็น (และที่ไมตองการเห็น) นักเรียนแสดงออกใน
ผลผลิต กระบวนการหรือการปฏิบัติ นั่นคืออธิบายคุณลักษณะทักษะ หรือพฤติกรรมที่ครูตองการเห็น รวมทั้ง
ขอผิดพลาดทั่วๆ ไปที่ไมตองการใหเกิด

ขั้นที่ 3 หาวิธีการตาง ๆ ที่จะอธิบายลักษณะการปฏิบัติที่สูงกวาระดับคาเฉลี่ย ระดับคาเฉลี่ย และต่ำกวาระดับ
คาเฉลี่ย สำหรับแตละคุณลักษณะที่สังเกตจากขั้นที่ 2
ขั้นที่ 4 สำหรับรูบริคแบบภาพรวม เขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ดีและงานที่ไมดี โดยรวมทุกเกณฑเขาดวยกัน
เปนขอความเดียว สำหรับรูบริคแบบแยกสวน เขียนคำบรรยายลักษณะงานที่ดีและงานที่ไมดี โดยแยกตางหากแต
ละเกณฑ
ขั้นที่ 5 สำหรับรูบริคแบบภาพรวม เขียนรายละเอียดการปฏิบัติที่อยูในระหวางกลางของระดับสูงกวาคาเฉลี่ย
ระดับคาเฉลี่ย และระดับต่ำกวาคาเฉลี่ย เพื่อใหรูบริคสมบูรณสำหรับรูบริคแบบแยกสวน เขียนรายละเอียด
สำหรับการปฏิบัติที่อยูระหวางกลางของทุกเกณฑ
ขั้นที่ 6 รวบรวมตัวอยางผลงานของนักเรียน ซึ่งเปนตัวแทนของแตละระดับ ซึ่งจะชวยการใหคะแนนของครูใน
อนาคต
ขั้นที่ 7 ทบทวนรูบริคที่ทำแลว (ถาจำเปน)

บทที่ 3
วิธีดำเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL
ผูวิจัยไดดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. กลุมเปาหมาย
2. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. รูปแบบการวิจัย
4. การเก็บรวบรวมขอมูล
5. การวิเคราะหขอมูล
6. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
กลุมเปาหมาย
กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาค
เรียนที่ 3/2564 จำนวน 5 คน ไดมาโดยวิธีการเจาะจง
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
2. แบบสังเกต Rubric การปฏิบัติงานการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
รูปแบบการวิจัย
เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใชแบบแผนการวิจัยแบบ กลุม ทดลอง
กลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง (One Group Pretest – Posttest Design)

การเก็บรวบรวมขอมูล ทำการเก็บรวบรวมขอมูลทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้
การเก็บขอมูล เครื่องมือที่ใช ไดแกแบบสังเกตการปฏิบัติงานการสราง 3D แบบสังเกต Rubic
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล มีดังนี้
1. สถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก
1) หาคารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)
P=
เมื่อ
P แทน รอยละ
f แทน ความถี่ที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ
N แทน จำนวนความถี่ทั้งหมด
2) หาคาเฉลี่ย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)

เมื่อ

µ
แทน คะแนนเฉลี่ย
∑ µ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม
N แทน จำนวนคะแนนในกลุม

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยเรื่องศึกษาผลการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังนี้
1. สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล
2. ผลการวิเคราะหขอมูล
1. สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของขอมูล ผูศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ
ที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
N แทน จำนวนนักเรียนในกลุมทดลอง
µ แทน คาเฉลี่ย (Mean)
P
แทน รอยละ
2. ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเมื่อเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอน
เรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียน โดยเสนอผล
การวิเคราะหขอมูลตามตรางบทที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนากอนเรียน และหลังเรียน โดยใชสื่อวิดีโอการสอน
เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
คนที่

ชื่อ-สกุล นักศึกษา

คะแนนกอน

คะแนนหลัง

คาตาง

เพิ่มขึ้น
รอยละ

1.

นางสาวยุภา กิรตีโฆษิต

15

22

9

36

2.

นางสนิท สุธารส

12

24

12

48

3.

นายบุญธรรม ศรีนุกุล

14

21

7

28

4.

นางสาวนันทฉัตร มณฑา

13

25

12

48

5.

นายวรพันธ ศิริพรพิริยะ

12

25

13

52

64
12.80

117
23.40

53
10.60

209
41.80

รวม
เฉลี่ย

จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการใชวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม
COOL 3D นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรวม 23.40 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 41.80
เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคลแลวพบวาคะแนนหลังการใชสื่อการสอน คนที่ 5 ไดคะแนนสูงสุด .25
คะแนนคิดเปนรอยละ 52 สามารถดึงคนที่ 2 และ คนที่ 4 ไดคะแนน 48 คะแนน เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 48
การมีคะแนนที่สูงดึงคนที่ 3 ที่ คะแนน 21 คะแนนเพื่มขึ้นคิดเปนรองระ 28

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสราง 3D
โดยใชโปรแกรม COOL 3D ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3/2564
ประชากร ไดแก นักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนที่ 3/2564
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3Dและแบบ
สังเกตการปฏิบัติงานการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
ผูวิจัยไดนำผลการวิเคราะหขอมูล มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. วิเคราะหผล จากการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาสามารถสรุปผลตามจุดมุงหมายของการศึกษา สรุปผลได
ดังนี้
1.1 จากตารางที่ 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการใชวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม
COOL 3D นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรวม 23.40 เพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 41.80
เมื่อพิจารณาเปนรายบุคคลแลวพบวาคะแนนหลังการใชสื่อการสอน คนที่ 5 ไดคะแนนสูงสุด....25คะแนนคิดเปน
รอยละ 52 สามารถดึงคนที่ 2 และ คนที่ 4 ไดคะแนน 48 คะแนน เพิ่มขึ้น คิดเปนรอยละ 48 การมีคะแนน
ที่สูงดึงคนที่ 3 ที่ คะแนน 21 คะแนนเพื่มขึ้นคิดเปนรองระ 28
2. อภิปรายผล
2.1 อภิปรายผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนดวยสื่อวิดีโอการสอน
เรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D
โดยใชโปรแกรม COOL 3D มีคะแนนสูงขึ้นทุกคน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลมีคะแนน
สูงขึ้นรอยละ 28 - รอยละ 51 และเมื่อนำคะแนนทั้งหมดมาหาคาเฉลี่ย พบวา มีคาเฉลี่ย รอยละ 41.80 ทั้งนี้
เนื่องจากสื่อวิดิโอการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ผูวิจัยไดศึกษาหลักการสราง ขั้นตอนและไดจัดทำ
กระบวนการตางๆที่ศึกษาตลอดจนปรึกษาผูเชี่ยวชาญทุกขั้นตอนและสื่อวิดิโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใช
โปรแกรม COOL 3D ที่จัดทำขึ้นมีลักษณะที่มีลำดับขั้นตอนการสรางชัดเจนผูเรียนไดลงมือปฎิบัติงานจนิงทำให
เกิดความรู ความเขาใจ การนำไปใช ในการวิเคราะห การสังเคราะหและการประประเมินผลในเรื่องที่ศึกษา
ผูเรียนเรียนรูไดดีขึ้นมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น สนุกสนานเพลิดเพลินในการศึกษาจากสื่อวิดิโอการสอน
เรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ซื่งยอมทำใหประสิทธิภาพในการเรียนดีขึ้นมีวิดิโอสาธิตการใช
เครื่องมือและการสรางชิ้นงาน อีกทั้งเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดียไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จึงทำใหสื่อ
มัลติมีเดียสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ นายวันชัย แกวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ป
2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทำวิจัย เรื่องกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนเทคโนโลยีสตูดิโอ
เสมือน 3D Virtual Studio ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา สื่อวีดิทัศนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D
Virtual Studio) เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน

ชวยใหกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจสูงขึ้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจสื่อวีดิทัศนการสอน อยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย = 3.74, SD = 0.28 ) ตอรูปแบบการนำเสนอของ
สื่อและประโยชนที่ไดรับ และไดผานการตรวจสอบในทุกขั้นตอนของกระบวนการจัดทำและผูวิจัยไดแกไขตาม
คำแนะนำ
นวรัตน แซโคว บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนอุปกรณสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล June-2553 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการวิจัยพบวา 1.การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือน เรื่อง การแนะนำอุปกรณคอมพิวเตอรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล
ผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพเทากับ 87.92 / 84.44 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนดวยมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนสูงกวากอนเรียน 3.การหาความพึงพอใจของนักศึกษาที่
มีตอมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยตอความพึงพอใจรอยละ
61.7 %. อยูในระดับดี
3. ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาที่เพิ่มขึ้นไมไดขึ้นอยูกับประสิทธิภาพสื่อวิดีโอการสอนเรื่อง
การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D เพียงอยางเดียวหากแตขึ้นอยูกับผูสอนดวย ดังนั้นอาจารยผูสอนจะตอง
เขาใจเนื้อหาและวิธีการใชสื่อประกอบการสอนเปนอยางดี ซึ่งสามารถทำไดโดยอาจารยผูสอนจะตองศึกษาคูมือครู
ใหเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามขั้นตอนตางๆ ตามแผนการสอนที่จัดเตรียมไว
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรสรางและศึกษาผลการใชสื่อวิดีโอการสอนในเรื่องอื่น ๆ เพื่อที่ผูเรียนจะไดมีสื่อการสอนที่
ครอบคลุมทุกเรื่องในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ควรนำสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D เรื่องนี้ๆไปทดลองใชกับ
ผูเรียนในกลุมตัวอยางอื่นๆ ตางสถานศึกษาเพื่อติดตามผลการทดลอง และตรวจสอบผลการพัฒนา วาการเรียน
การสอนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องนี้ จะยังใหผลดีเชนเดิมหรือไม
3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการ
สอนโดยใชสื่อวิดีโอการสอนกับการสอนแบบปกติ

เอกสารอางอิง
นายวันชัย แกวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ป 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไดทำวิจัย เรื่องกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน 3D Virtual Studio
http://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/3200
นวรัตน แซโคว บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนอุปกรณสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร
สวนบุคคล June-2553 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
http://dspace.spu.ac.th/handle/123456789/2100

ภาคผนวก
(ตารางคะแนน / รูปภาพ / อื่น ๆ)

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (กอนทำนวัตกรรม)

ขั้นตอนทำงานถูกตอง

ความปลอดภัยในการทำงาน

การออกแบบงาน

เสร็จทันเวลา

1

นางสาวยุภา กิรตีโฆษิต

5
3

5
2

5
4

5
3

5
3

2

นางสนิท สุธารส

2

2

3

2

3

12

3

นายบุญธรรม ศรีนุกุล

2

3

3

3

3

14

4

นางสาวนันทฉัตร มณฑา

2

2

3

3

3

13

5

นายวรพันธ ศิริพรพิริยะ

2

2

2

3

3

12

คะแนน
ที่

ชื่อ

รวม

การเตรียมเครื่องมือ

หมวดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
เวลา 3 ชัว่ โมง ภาคเรียนที่ 3
ปการศึกษา 2564
รอบ เชา

25
15

ผูประเมิน……………………………………..

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (หลังทำนวัตกรรม)

5
4
4
4
5
5

5
4
5
4
5
5

5
4
5
5
5
5

5
5
5
4
5
5

5
5
5
4
5
5

รวม

เสร็จทันเวลา

นางสาวยุภา กิรตีโฆษิต
นางสนิท สุธารส
นายบุญธรรม ศรีนุกุล
นางสาวนันทฉัตร มณฑา
นายวรพันธ ศิริพรพิริยะ

ความประณีต สวยงาม

1
2
3
4
5

ชื่อ

ความปลอดภัยในการทำงาน

ที่

ขั้นตอนทำงานถูกตอง

คะแนน

การเตรียมวัสดุอุปกรณ

หมวดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ
หลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D
เวลา 3 ชั่วโมง
ภาคเรียนที่ 3
ปการศึกษา 2563
รอบ เชา

25
22
24
21
25
25

ผูประเมิน……………………………………..

เกณฑการประเมิน

การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D

รายการ
1. การ
เตรียม
วัสดุ
อุปกรณ

5

มีวัสดุ
อุปกรณ
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอย
ดีมาก
2. ขั้นตอน ทำงานได
ทำงาน ถูกตอง
ถูกตอง ตามลำดับ
ขั้นตอนได
อยาง
คลองแคลวดี
มาก

4

มีวัสดุอุปกรณ
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอยดี
ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได
อยาง
คลองแคลวดี

ระดับคะแนน
3

วัสดุอุปกรณ
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอย แต
ตองเตือน
บางสวน
ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนแตยัง
ขาดความ
คลองแคลว

2

1

มีวัสดุอุปกรณ
ครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม
เรียบรอย
ตองตักเตือน

วัสดุอุปกรณ
ไมครบถวน
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม
เรียบรอย
ตองตักเตือน

ทำงานได
ไมถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนตอง
บอกเปน
บางครั้งและ
ยังขาดความ
คลองแคลว

ทำงานได
ไมถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนตอง
บอกทุกครั้ง
และยังขาด
ความ
คลองแคลว

รายการ

5

4

ระดับคะแนน
3

2

1

3.ความ
ปลอดภัย
ในการ
ทำงาน

ทำงาน
ดวยความ
ระมัดระวัง
มีความ
ปลอดภัย
ในกาทำงาน
ดีมาก

ทำงาน
ดวยความ
ระมัดระวัง
มีความ
ปลอดภัย
ในการทำงาน
มาก

ทำงาน
ดวยความ
ระมัดระวัง
มีความ
ปลอดภัย
ในการทำงาน
พอใช

ทำงาน
ไมระมัดระวัง
เปนบางครั้ง มี
ความ
ปลอดภัย
ในการทำงาน
พอใช

ทำงาน
ไมระมัดระวัง
เปนบางครั้ง
ไมมีความ
ปลอดภัย
ในการทำงาน

4. ความ
ประณีต
สวยงาม

มีความ
สะอาด
เรียบรอย
ละเอียด
ถี่ถวน
และสวยงาม
ดีมาก

มีความสะอาด
เรียบรอย
ละเอียดถี่ถวน
เล็กนอย
และสวยงามดี

ความสะอาด
เรียบรอย
ละเอียด
ถี่ถวนเล็กนอย
และสวยงาม
พอใช

ไมมีความ
สะอาด
ขาดความ
เรียบรอยและ
ความละเอียด
ถี่ถวน
ความสวยงาม
พอใช

ไมมีความ
สะอาด
ขาดความ
เรียบรอยและ
ความละเอียด
ถี่ถวน
ความสวยงาม
ยังใชไมได

5. เสร็จ
ทำงานเสร็จ
ทันเวลา ตามเวลา
ที่กำหนด

ทำงานเสร็จชา
กวาเวลาที่
กำหนดไมเกิน
10 นาที

ทำงานเสร็จ
ชากวาเวลาที่
กำหนด
ไมเกิน
15 นาที

ทำงานเสร็จ
ชากวาเวลาที่
กำหนด
ไมเกิน
30 นาที

ทำงานเสร็จ
ชากวาเวลาที่
กำหนด
มากกวา
30 นาที

