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บทคัดยอ 
 

           งานวิจัยการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องข้ันตอน การสราง 3D หลักสูตร

วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล รุนท่ี 3/64 มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา

เม่ือเรียนวิดีโอการสอน เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D กลุมเปาหมาย คือ นักศึกษาหลักสูตร

วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนท่ี 3/2564 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก  ใบงาน สื่อวิดีโอการ

สอน เรื่อง การสราง 3D   แบบสังเกต Rubic  วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ คาเฉลี่ยกลุมเปาหมาย (Mean)  

           ผลการวิจัยพบวากลุมเปาหมาย  5 คน สามารถนำวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D ไปพัฒนาการสราง 

3D ของตนเองไดท้ัง 5 คน ของกลุมเปาหมายโดยมีคะแนนผานตามเกณฑ จำนวน 5 คน ไดคะแนนสูงสุด 1 คน 

ไมผานเกณฑ 0 คน 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 1 

บทนำ 

 

ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

          ในการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนท่ี 3/2564   

มุงเนนใหนักศึกษาสามารถนำความรูไปประกอบอาชีพได การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D เพ่ือรองรับ

การสรางไตเติ้ล วิดีโอ ตาง ๆสามารถนำไปประกอบอาชีพ เปน นักตัดตอภาพ หรือ ยูทูบเปอร  ความละเอียด 

ความรอบคอบ เปนอยางมาก 
 ในปจจุบันโรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร (มวน บำรุงศิลป)  ไดจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร  
200  ชั่วโมง ซ่ึงหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล เปนหนึ่งในวิชาท่ีเปดทำการสอนและไดรับความ

สนใจจากประชาชนท่ัวไปเปนจำนวนมาก เพราะนอกจากจะนำไปประกอบอาชีพแลวยังสามารถนำไปเปนอาชีพ
เสริมได จากการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ท่ีผานมาการสราง 3D โดยใช

โปรแกรม COOL 3D ใชวิธีการสาธิต หรือครูแนะนำเปนข้ันตอนแตนักศึกษาหลายคนไมเขาใจวิธีการ ข้ันตอนการ

ดำเนินการหรือบางคนทำไดตอนเรียนเม่ือเวลาผานไปก็ลืม 
 จากสาเหตุท่ีกลาวมาผูรายงานจึงมีความคิดท่ีจะจัดทำคลิปวิดีโอข้ันตอนการสราง 3D โดยใชโปรแกรม 

COOL 3D แบบละเอียดข้ึนเพ่ือใหนักศึกษาไดมีสื่อการสอนท่ีจะศึกษาหรือทบทวนดวยตนเองได สามารถเปดดูได

ซ้ำๆ ข้ันตอนใหนเขาใจก็สามารถขามได ข้ันตอนใหนไมเขาใจก็สามารถดูอยางละเอียดหรือดูซ้ำๆได ผูจัดหวังวา
คลิปวิดีโอข้ันตอนการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D จะทำใหผูเรียนมีพ้ืนฐานในการสราง 3D โดยใช

โปรแกรม COOL 3D สามารนำความรูท่ีไดไปประกอบอาชีพ  นำไปเปนอาชีพเสริมในโอกาสตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย   
 เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการการสราง 3D ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อ

ภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนท่ี 3/2564   

คำถามการวิจัย 
ผลสัมฤทธิ์ดวยการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ของนักศึกษา

หลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ของผูเรียนเปนอยางไร 

ขอบเขตการวิจัย 
1. ขอบเขตเนื้อหาท่ีใชในการวิจัย  
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใช

โปรแกรม COOL 3D  ภาคเรียนท่ี 3/2564 โดยใชโปรแกรมการตัดตอภาพวิดีโอ Kine Master 

โดยกำหนดหัวขอเนื้อหาการสอน ความยาววิดีโอ 15 นาที แลวสังเกตผลการเรียนโดยใชแบบสังเกต Rubic  
2. กลุมเปาหมาย ในการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  

โดยใชเทคนิควิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนเปนนักศึกษาหองเรียนหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบ

ดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี 3/2564 จำนวนท้ังหมด 5 คน 

 



    
3.  ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.1  ตัวแปรอิสระ ไดแก การจัดการเรียนการสอนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องวิชาการผลิตสื่อ

ภาพยนตรระบบดิจิทัล 

3.2   ตัวแปรตาม ไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตร

ระบบดิจิทัล  ภาคเรียนท่ี 3/2564 โดยใชสื่อวิดีโอการสอน 

  4.  ระยะเวลาท่ีใชในการวิจัย 
         ภาคเรียนท่ี 3/2564 ระยะการวิจัย จำนวน 10 วนัทำการ เฉพาะนักศึกษาหองเรียนหลักสูตร

วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล 

นิยามคำศัพทเฉพาะ 
          1. นักศึกษาหมายถึง นักศึกษาท่ีเรียนวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ของโรงเรียนฝกอาชีพ

กรุงเทพมหานคร (มวน  บำรุงศิลป) ภาคเรียนท่ี 3/2564 
  2. สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D หมายถึง สื่อวิดีโอท่ีผูรายงานได

จัดทำข้ึนมาสำหรับการเรียนเรื่องข้ันตอนการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D  ความยาววิดีโอ 15 นาที 

              3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง  คะแนนท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานในใบงานในเรื่องท่ีทำการเรียน
การสอนใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดคะแนนปฏิบัติงานรอยละ 75 ข้ึนไปของนักศึกษาท้ังหมด และมีคาเฉลี่ย
รวมการปฏิบัติงานท้ังหมดรอยละ 75 ข้ึนไปโดยสังเกตดวยแบบ Rubic 
  4. แบบสังเกตการปฏิบัติงาน  หมายถึง แบบประเมินท่ีผูสอนใชใหคะแนนผูเรียนโดยสังเกตจาก
พฤติกรรมการทำงาน 

ประโยชนท่ีไดรับจากการวิจัย 
 1. ไดสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ท่ีมีประสิทธิภาพไวใช

ประกอบการเรียนการสอน 
 2. ครูไดใชสื่อการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ทำใหไดพัฒนาคุณภาพการสอน  
 3. นักศึกษามีโอกาสไดมีสวนรวมในการเรียน รูจักคิดวิเคราะห และไดเรียนรูไดดวยตนเอง 
 4. เปนแนวทางสำหรับครูผูสอนและผูท่ีเก่ียวของในการสอนรายวิชาผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ท่ีจะ
นำสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอน 

 5. เปนแนวทางในการศึกษาทักษะดานการใชโปรแกรม COOL 3D เพ่ือนำไปสูการประกอบอาชีพ
อิสระหรือเพ่ือการดำรงชีวิตอยางพอเพียงและประสบความสุข 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
                    ตัวแปรตน                                                          ตัวแปรตาม 

 
 
 
 
 
 

การจัดการเรียนการสอนดวยสื่อวิดีโอการ
สอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม 

COOL 3D 

- การสอนดวยสื่อวิดีโอ 
- แบบประเมิน Rubic 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาหลักสูตร
วิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล  ภาค

เรียนท่ี 3/2564 โดยใชสื่อวดิีโอการสอนเรื่อง
การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D 



บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ผูวิจัยจึงศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยเสนอตามลำดับหัวขอ 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. สื่อการสอนรูปแบบวิดีโอและโปรแกรมตัดตอวิดีโอ 
3. แบบประเมินRubrics 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนความสามารถของนักเรียนในดานตางๆ ซ่ึงเกิดจากนักเรียนไดรับ

ประสบการณจากกระบวนการเรยีนการสอนของครู โดยครูตองศึกษาแนวทางในการวัดและประเมินผล การสราง
เครื่องมือวัดใหมีคุณภาพนั้น ไดมีผูใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวดังนี้ 

ปราณี กองจินดา (2549,หนา 42) กลาววา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือ
ผลสำเร็จ ท่ีไดรับจากกิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดาน
พุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย และยังไดจำแนกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของ
การเรียนการ สอนท่ีแตกตางกัน  

ไพโรจน คะเชนทร (2556) ใหคำจำกัดความผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวา คือคุณลักษณะ รวมถึงความรู 
ความสามารถของบุคคลอันเปนผลมาจากการเรียนการสอน หรือ มวลประสบการณท้ังปวงท่ีบุคคลไดรับจากการ
เรียนการสอน ทำใหบุคคลเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซ่ึงมีจุดมุงหมาย
เพ่ือเปนการตรวจสอบระดับความสามารถสมองของบุคคลวาเรียนแลวรูอะไรบาง และมีความสามารถดานใดมาก
นอยเทาไร  ตลอดจนผลท่ีเกิดข้ึนจากการเรียนการฝกฝนหรือประสบการณตางๆ ท้ังในโรงเรียน ท่ีบาน และ
สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ รวมท้ังความรูสึก คานิยม จริยธรรมตางๆ ก็เปนผลมาจากการฝกฝนดวย 

ดังนั้นจึงสรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลท่ีเกิดจากกระบวนการเรียนการสอนท่ีจะท าให 
นักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม และสามารถวัดไดโดยการแสดงออกมาท้ัง 3 ดาน คือ ดานพุทธิพิสัย ดาน 
จิตพิสัย และดานทักษะพิสัย 
2. สื่อการสอนรูปแบบวิดีโอและโปรแกรมตัดตอวิดีโอความหมายของสื่อการเรียนการสอน (Instructional 
Media) สื่อ (Media) หมายถึง ตัวกลางท่ีใชถายทอดหรือนำความรู ในลักษณะตาง ๆ จากผูสงไปยังผูรับใหเขาใจ 
ความหมายไดตรงกันในการเรียนการสอนสื่อท่ีใชเปนตัวกลางนำความรูในกระบวนการสื่อความหมายระหวาง
ผูสอนกับผูเรียนเรียกวาสื่อการสอน (Instruction Media) 

ในทางการศึกษามีคำท่ีมีความหมายแนวเดียวกันกับสื่อการเรียนการสอน เชน สื่อการสอน 
(Instructional Media or Teaclning Media) สื่อการสอน (Educational media) อุปกรณชวยสอน (Teaching 
Aids) เปนตน ในปจจุบันนักการศึกษามักจะเรียกการนำสื่อการเรียนการสอนชนิดตาง ๆ มารวมกันวา เทคโนโลยี
ทางการศึกษา(Educational) ซ่ึงหมายถึงการนำเอาวัสดุอุปกรณและวิธีการมาใชรวมกันอยางมีระบบในการเรียน
การสอน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสอน 

สื่อการเรียนการสอน  หมายถึง  สิ่งตางๆ ท่ีเปนบุคคล วัสดุ อุปกรณ ตลอดจนเทคนิควิธีการ ซ่ึงเปน
ตัวกลางทำใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคของการเรียนการสอนท่ีกำหนดไวไดอยางงายและรวดเร็วเปน
เครื่องมือและตัวกลางซ่ึงมีความสำคัญในกระบวนการเรียนการสอนมีหนาท่ีเปนตัวนำความตองการของครูไปสูตัว
นักเรียนอยางถูกตองและรวดเร็วเปนผลใหนักเรียนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามจุดมุงหมายการเรียนการสอนได



อยางถูกตองเหมาะสม นักการศึกษาเรียกชื่อการสอนดวยชื่อตาง ๆ เชน  อุปกรณการสอน โสตทัศนูปกรณ 
เทคโนโลยีการศึกษา สื่อการเรียนการสอนสื่อการศึกษา  เปนตน 

2.1 หลักการใชสื่อการเรียนการสอน 
      การใชสื่อการเรียนการสอนนั้นอาจจะใชเฉพาะข้ันตอนใดข้ันตอนหนึ่งของการสอน  หรือจะใชในทุก

ข้ันตอนก็ได  ดังนี้ 
      2.1.1 ข้ันนำเขาสูบทเรียน เพ่ือกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในเนื้อหาท่ีกำลังจะเรียนหรือ 

เนื้อหาท่ีเก่ียวของกับการเรียนในครั้งกอน แตมิใชสื่อท่ีเนนเนื้อหาเจาะลึกอยางแทจริง เปนสื่อท่ีงายในการนำเสนอ
ในระยะเวลาอันสั้น 

     2.1.2 ข้ันดำเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปนข้ันสำคัญในการเรียนเพราะเปนข้ัน 
ท่ีจะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพ่ือสนองวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ตองมีการจัดลำดับข้ันตอนการใชสื่อใหเหมาะสม
และสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน 

    2.1.3 ข้ันวิเคราะหและฝกปฏิบัติ สื่อในข้ันนี้จึงเปนสื่อท่ีเปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิดโดย
ผูเรียนเปนผูใชสื่อเองมากท่ีสุด 

    2.1.4 ข้ันสรุปบทเรียน เปนข้ันของการเรียนการสอนเพ่ือการย้ำเนื้อหาบทเรียนใหผูเรียนมีความ
เขาใจท่ีถูกตองและตรงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว ควรใชเพียงระยะเวลาสั้นๆ 
ข้ันประเมินผูเรียน เปนการทดสอบความสามารถของผูเรียนวาผูเรียนเขาใจในสิ่งท่ีเรียนถูกตองมากนอยเพียงใด 
สวนใหญแลวจะเปนการประเมินจากคำถามจากเนื้อหาบทเรียนโดยอาจจะมีภาพประกอบดวยก็ได 

2.2 ประเภทของสื่อการเรียนการสอน 
                2.2.1.สื่อประเภทวัสดุ ไดแก สื่อเล็ก ซ่ึงทำหนาท่ีเก็บความรูในลักษณะของภาพเสียง และ อักษรใน
รูปแบบตาง ๆ ท่ีผูเรียนสามารถใชเปนแหลงหาประสบการณ หรือศึกษาไดอยางแทจริงและกวางขวาง แบง
ออกเปน 2 ลักษณะ คือ 
                        2.2.1.1 วัสดุท่ีเสนอความรูไดจากตัวมันเอง ไดแกหนังสือเรียนหรือตำราของจริงหุนจำลอง 
รูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี ปายนิเทศ เปนตน 

   2.2.1.2 วัสดุท่ีตองอาศัยสื่อประเภทเครื่องกลไก เปนตัวนำเสนอความรูไดแกฟลม 
ภาพยนตร แผนสไลด ฟลมสตริป เสนเทปบันทึกเทป รายการวิทยุ รายการโทรทัศน รายการท่ีใชเครื่องชวยสอน 
เปนตน 

    2.2.2. สื่อประเภทเครื่องมือ หรือโสตทัศนูปกรณ ไดแก สื่อใหญ ท่ีเปนตัวกลางหรือทางผานของ
ความรู ท่ีถายทอดไปยังครูและนักเรียน สื่อประเภทนี้ตัวมันเองแทบไมมีประโยชนตอการสื่อความหมายเลยถาไมมี
ใครรูในรูปแบบตาง ๆ มาปอนผานเครื่องกลไกเหลานี้ สื่อประเภทนี้จึงจำเปนตองอาศัยสื่อประเภทวัสดุ บางชนิด
เปนแหลงความรูใหมันสงผาน ซ่ึงจะทำใหความรูท่ีสงผานมีการเคลื่อนไหวไปสูนักเรียนจำนวนมาก  
ไดไกลๆ และรวดเร็ว และบางทีก็ทำหนาท่ีเหมือนครูเสียเอง เชนเครื่องชวยสอน ไดแกเครื่องฉายภาพยนตร เครื่อง
เลนแผนเสียง เครื่องบันทึกเสียง เครื่องรับวิทยุ เครื่องฉายภาพนิ่งท้ังหลาย 

    2.2.3. สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ ตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไมจำเปนตองใชแตวัสดุ
หรือเครื่องมือเทานั้น บางครั้งจะตองใชเทคนิคและกลวิธีตาง ๆ ควบคูกันไป โดยเนนท่ีเทคนิคและวิธีการเปน
สำคัญ 
 
 
 



3. แบบประเมินRubrics               
    3.1 รูบรคิหรือรูบริคการใหคะแนนคืออะไร 
     รูบริค คือ เครื่องมือในการใหคะแนน  ซ่ึงประกอบดวยเกณฑดานตาง ๆ  ท่ีใชพิจารณาชิ้นงานหรือการ
ปฏิบัติ เชน การประเมินงานเขียนจะพิจารณาวัตถุประสงค  องคประกอบ รายละเอียด  น้ำเสียงของการเขียน 
และกลวิธีการเขียน เปนตน อีกประการหนึ่ง คือ ระดับคุณภาพของเกณฑ แตละดาน  ซ่ึงมีตั้งแตระดับดีเยี่ยม
จนถึงตองปรับปรุง (Heidi Goodrich  Andrade,  1997) 
    รูบริคการใหคะแนน คือ แนวทางการใหคะแนนอยางละเอียด ซ่ึงพัฒนาข้ึนโดยผูสอนหรือผูประเมิน  
เพ่ือเปนแนวทางในการวิเคราะหผลงานหรือกระบวนการท่ีเกิดจากความพยายามของนักเรียน (Barbara  M. 
Moskel, 2000) 
   รูบริคเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales)  ท่ีใชประเมินการปฏิบัติ  ซ่ึงตรงกันขามกับแบบ
สำรวจรายการ (Checklists)  โดยปกติจะเรียกวาแนวทางการใหคะแนน (Scoring guides)  ประกอบดวยเกณฑ
การประเมินการปฏิบัติท่ีมีลักษณะเฉพาะ ใชในการประเมินการปฏิบัติงานของนักเรียน  หรือประเมินผลผลิตซ่ึง
เปนผลจากการปฏิบัติงาน (Craig  A Mertler, 2001) 

 กลาวโดยสรุปไดวา  รูบริคเปนเครื่องมือใหคะแนนชนิดหนึ่ง  ใชในการประเมินการปฏิบัติงานหรือผลงาน
ของนักเรียน  รูบริคประกอบดวย  2  สวน คือ เกณฑท่ีใชประเมินการปฏิบัติหรือผลผลิตของนักเรียน  และระดับ
คุณภาพหรือระดับคะแนน  เกณฑจะบอกผูสอนหรือผูประเมินวาการปฏิบัติงานหรือผลงานนั้น ๆ จะตองพิจารณา
สิ่งใดบาง  ระดับคุณภาพหรือระดับคะแนนจะบอกวา  การปฏิบัติหรือผลงานท่ีสมควรจะไดระดับคุณภาพหรือ
ระดับคะแนนนั้น ๆ ของเกณฑแตละตัวมีลักษณะอยางไร  รูบริคจึงเปนเหมือนการกำหนดลักษณะเฉพาะ 
(Specification)  ของการปฏิบัติหรือผลงานนั้น ๆ ในเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณ  หรือท้ัง  2 ประการรวมกัน  
ท้ังนี้ ข้ึนอยูกับ เปาหมายของการประเมิน 
    3.2 ทำไมจึงตองใชรูบริค 
 การใชรูบริคมีประโยชนสำหรับครูและนักเรียนหลายประการ  ดังนี้ 
 1. รูบริคเปนเครือ่งมือท่ีมีประสิทธิภาพมากท้ังในการเรียนการสอนและ การประเมินชวยปรับปรุง
พัฒนาการปฏิบัติหรือการแสดงออกของนักเรียน  ในขณะเดียวกันก็ชวยควบคุมการปฏิบัตินั้นๆ  ดวย โดยครูตอง
กำหนดความตองการหรือ  ความคาดหวังในผลงานของนักเรียนอยางชัดเจน  และแสดงใหนักเรียนทราบวาจะทำ
ใหถึงความคาดหวังนั้นไดอยางไร  ซ่ึงมักปรากฏวาคุณภาพผลงานและการเรียนรูของนักเรียนพัฒนาข้ึนอยางเห็น
ไดชัด  ขอโตแยงถกเถียงท่ีมักพบเสมอในเรื่องการใชรูบริค คือ การใหคำอธิบายท่ีชัดเจนในเรื่องคุณภาพ เม่ือ
นักเรียนมีขอบกพรองตามเกณฑใด  ครูจะชวยชี้แนะและบอกไดวาครูคาดหวังใหนักเรียนทำอะไร 
 2. รูบริคชวยใหนักเรียนตัดสินคุณภาพผลงานของตนเองและของคนอ่ืน  ๆ อยางมีเหตุผล  เม่ือใชรูบริค
เปนแนวทางการประเมิน  นักเรียนจะสามารถชี้แนะและ แกปญหาเก่ียวกับผลงานของตนและผูอ่ืนไดอยางตรงจุด  
การฝกซ้ำ ๆ เก่ียวกับการประเมินผลงานกลุมและผลงานของตนเองทำใหนักเรียนเพ่ิมความรับผิดชอบ เก่ียวกับ
ผลงานของตนมากข้ึน  และยุติการถามตนเองวา “ฉันทำงานเสร็จหรือยัง” 
 3. รูบริคชวยลดเวลาครูในการประเมินงานของนักเรียน  ผลงานท่ีผาน การประเมินโดยเจาของผลงานเอง 
และโดยกลุมซ่ึงยึดเกณฑหรือรูบริคเปนหลักนั้น  ทำใหขอบกพรองมีนอยมากเม่ือมาถึงมือครู หากมีสิ่งใดท่ีตอง
ปรับปรุงบอกกลาวกัน ครูก็เพียงแตวงประเด็นนั้นในรูบริค  แทนท่ีจะตองอธิบายกันยืดยาว นอกจากนี้รูบริคยัง
ชวยใหขอมูลยอนกลับแกนักเรียนมากข้ึน เก่ียวกับจุดเดนและสิ่งท่ีตองปรับปรุง 



4. รูบริคมีความยืดหยุน  คือ  มีระดับคุณภาพตั้งแตดีเยี่ยมจนถึงตองปรับปรุง  ทำใหครูนำไปใชกับ
นักเรียนท่ีคละความสามารถได  คือ นำไปใชกับนักเรียนท่ีเรียนเกงจนถึงนักเรียนท่ีเรียนออน โดยใชเกณฑสะทอน
ผลงานของเขา 
 5. รูบริคใชงายและอธิบายไดงาย  นักเรียนจะรูชัดเจนวาเขาเรียนรูอะไรบาง  ในปลายปเขาก็จะประเมิน
ไดอยางถูกตอง ผูปกครองก็เกิดความกระตือรือรน  และรูชัดเจนวาลูกหลานจะตองทำอยางไรเพ่ือในประสบ
ความสำเร็จ 
 นอกจากนี้ ในเว็บไซต teacher vision. fen. com/ teaching – methods / rubrics  ไดกลาวถึงเหตุท่ี
ตองใชรูบริควา  ผูเชี่ยวชาญหลายคนเชื่อวารูบริคชวยปรับปรุงผลงานข้ันสุดทายของนักเรียน  ซ่ึงมีผลใหเกิดการ
เรียนรูมากข้ึน  เม่ือครูประเมิน  รายงานหรือโครงการก็จะรูโดยนัยวาอะไรทำใหผลงานสุดทายออกมาดีและเปน
เพราะอะไร  การท่ีนักเรียนรูรูบริคลวงหนาหรือกอนการทำงาน  เขาก็จะรูวาเขาจะไดรับ การประเมินอยางไรและ
จะมีการเตรียมตัวตามประเด็นการประเมินนั้น ๆ การพัฒนาปรับปรงุรูบริคซ่ึงเปรียบเสมือนตะแกรงรอนและใช
เปนเครื่องมือสำหรับนักเรียน  จะเปนแกนท่ีจำเปนในการปรับปรุงคุณภาพของงานและเพ่ิมพูนความรู 
โดยสรุปแลว 
        - การเตรียมรูบริคเปนแนวทางท่ีนักเรียนใชสรางความรู 
        - การพิจารณารูบริคเปนสวนหนึ่งของแผนเวลาวางแผนดวย  ไมใชเพ่ิมเวลาเพ่ือเตรียมรูบริค 
เม่ือสรางรูบริคแลวสามารถนำไปใชในกิจกรรมท่ีหลากหลาย  การทบทวน  การสรางมโนคติใหม และการพิจารณา
ใหมของมโนคติเดิมจากหลาย ๆ มุมมอง  ชวยพัฒนาความเขาใจของนักเรียนเก่ียวกับ 
สิ่งท่ีเรียน รูบริคท่ีสรางข้ึนสามารถนำไปใช  หรือปรับเล็กนอยและนำไปใชกับกิจกรรมมากมาย เชน มาตรฐาน
ระดับยอดเยี่ยมของรูบริคการเขียนจะอยูคงท่ีตลอดปการศึกษา แตสิ่งท่ีเปลี่ยนไปคือความสามารถของนักเรียน
และวิธีการสอนของครู เพราะสิ่งท่ีจำเปนหรือสิ่งสำคัญยังคงอยู  จึงไมจำเปนตองสรางรูบริคใหมท้ังหมดสำหรับทุก
กิจกรรม 
ขอดีของการใชรูบริคมีหลายประการ ไดแก 
             - ผูสอนสามารถเพ่ิมคุณภาพการสอนไดโดยตรง  โดยมีเปาหมาย  จุดเนน และความตั้งใจท่ีรายละเอียด
เฉพาะ เปนตัวอยางสำหรับนักเรียน 
             - นักเรียนมีแนวทางท่ีชัดเจนตามความคาดหวังของครู 
             - นักเรียนใชรูบริคเปนเครื่องมือพัฒนาความสามารถของตน 
             - ครูนำรูบริคไปใชซ้ำไดอีกในกิจกรรมอ่ืนๆ   

3.3 เม่ือไรการใหคะแนนแบบรูบริคจึงเปนเทคนิคการประเมินท่ีเหมาะสม 
 การใหคะแนนแบบรูบริคมักใชในการประเมินกิจกรรมกลุม  ประเมิน โครงการและการนำเสนอปากเปลา  
เหมาะท่ีจะใชกับวิชาภาษา  คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร เปนการประเมินในชั้นเรียน ในสหรัฐ- อเมริกาใชท้ังใน
ระดับกอนอุดมศึกษาและอุดมศึกษา  รูบริคการใหคะแนนจะใชท่ีไหนและเม่ือไรนั้นไมไดข้ึนอยูกับระดับชั้นหรือ
วิชา  แตข้ึนอยูกับเปาหมายของการประเมิน 
   การใหคะแนนแบบรูบริคเปนหนึ่งในหลาย ๆ ทางเลือกท่ีใชประเมินผลงานของนักเรียน ตัวอยางเชน แบบ
ตรวจสอบรายการ (Checklists)  อาจใชประเมิน  งานเขียน แทนท่ีจะใชรูบริคก็ได  ถาขอมูลนั้นอยูในขอบเขต
จำกัดและเฉพาะเจาะจง  การใหคะแนนแบบรบูริคมักใชกับการประเมินท่ีมีการอธิบายบรรยายเพ่ือสนบัสนุนการ
ประเมินวา  บรรลุตามขอบเขตของเกณฑหรือไม 
การใหน้ำหนักตัวเลขกับทักษะยอย ๆ ในกระบวนการก็เปนเทคนิคการประเมินอีกอยางหนึ่ง  คาตัวเลขท่ีใหไมได
เปนตัวชี้วัดวานักเรียนจะตองปรับปรุง  การปฏบิัติอยางไร นักเรียนท่ีไดคะแนน 70 จาก 100 จะไมทราบวา



จะตองปรับปรุง   ตัวเองอยางไรในการทำงานครั้งตอไป  การใหคะแนนรูบริคจะใหรายละเอียดของแตละระดับวา
มีความคาดหมายอยางไร  คำอธิบายหรือรายละเอียดนั้นจะชวยใหนักเรียนเขาใจวาทำไมถึงไดคะแนนเทานั้น  
และเขาจะตองทำอยางไรเพ่ือปรับ- ปรุงตัวในการปฏิบัติครั้งตอไป 
การใหคะแนนแบบรูบริคมีสวนดีหรือเปนประโยชนอยางนอย  2  ประการในกระบวนการประเมินผล ประการ
แรก รับรองหรือสนับสนุนการทดสอบวาถึงหรือบรรลุขอบเขตตามเกณฑท่ีระบุไว ประการทีสอง ใหผลสะทอน
กลับไปยังนักเรียนวา จะปรับปรุงการปฏิบัติของตนอยางไร  ถาสวนดีเหลานี้สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ
ประเมิน  การใหคะแนนแบบรูบริคก็จะเปนเทคนิควิธีการประเมินท่ีเหมาะสม 
รูบริคมีก่ีชนิด 
 รูบริคมี  2 ชนิด  คือ แบบภาพรวม (Holistic) และแบบแยกสวน  (Analytic)  ดังภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รูบริคแบบภาพรวมนั้น ครูตองใหคะแนนโดยดูภาพรวมของกระบวนการหรือผลงาน ไมแยกพิจารณาเปน
สวนๆ (Nitko, 2001)  ในทางตรงกันขาม  สำหรับรูบริคแบบแยกสวนนั้น ครูจะใหคะแนนแยกทีละสวนหรือทีละ
องคประกอบ  แลวรวมคะแนนแตละสวนนั้นเขาดวยกันเปนคะแนนรวม (Moskel, 2000 ; Nitko, 2001) 

 
 รูบริคแบบภาพรวมจะใชเม่ือตองการดูคุณภาพโดยรวมมากกวาจะดูขอบกพรองสวนยอย ๆ (Chase, 
1999) Nitko(2001) กลาววา รูบริคแบบภาพรวมจะเหมาะสมกับการปฏิบัติท่ีตองการใหนักเรียนสรางสรรคการ
ตอบสนอง  และไมมีคำตอบท่ีถูกตองชัดเจน  จุดเนนของการรายงานคะแนนท่ีใชรูบริคแบบภาพรวมคือ  คุณภาพ
โดยรวม  ความคลองแคลว  หรือความเขาใจเก่ียวกับเนื้อหาสาระเฉพาะและทักษะ  ซ่ึงเปนการประเมินระดับมิติ
เดียว (Mertler, 2001)  การใชรูบรคิแบบภาพรวมทำใหกระบวนการใหคะแนนเร็วกวาการใชรูบริคแบบแยกสวน 
(Nitko, 2001)  ดังนั้น  ครูจงึตองอาน พิจารณาและตรวจสอบการปฏิบัติของนักเรียนโดยตลอด  เพ่ือใหรูสึกรับรู
ถึงภาพรวมวานักเรียนทำอะไรไดและยังใชเปนการประเมินสรุป (Summative) ไดดวย  แตนักเรียนจะไดรับทราบ
ผลสะทอนกลับนอยมาก ดังตัวอยางรูบริคแบบภาพรวมตอไปนี้ 
คะแนน รายละเอียด 
5 แสดงความเขาใจปญหาอยางสมบูรณ  คำตอบประกอบดวยทุกประเด็นท่ีตองการ 
4 แสดงความเขาใจปญหาคอนขางมาก คำตอบปรากฏทุกประเด็นท่ีตองการ 
3 แสดงความเขาใจปญหาบางสวน  คำตอบประกอบดวยประเด็นสวนใหญท่ีตองการ 
2 แสดงความเขาใจปญหาเพียงเล็กนอย  ประเด็นสวนใหญท่ีตองการไมปรากฏ 
1 แสดงความไมเขาใจปญหา 
0 ไมตอบ / ไมทำงาน 
 

รูบริคแบบแยกสวน นิยมใชเม่ือตองการเนนชนิดหรือลักษณะเฉพาะของการตอบสนอง (Nitko, 2001)  
นั่นคือ ใชสำหรับการปฏิบัติงานท่ียอมรับการตอบสนอง 1 หรือ 2  ลักษณะ และความคิดสรางสรรคไมไดเปน
ประเด็นสำคัญเก่ียวกับการตอบสนองของนักเรียน  นอกจากนี้  ผลลัพธข้ันตนจะมีคะแนนหลายตัว  ตามดวย
คะแนนรวม    ซ่ึงใชเปนตัวแทนการประเมินหลายมิติ (Mertler, 2001) การใชรูบริคแบบแยกสวนทำให
กระบวนการใหคะแนนชา เนื่องจากเปนการประเมินหลายทักษะหรือหลายคุณลักษณะเปนรายบุคคล  ทำใหครู
ตองใชเวลาตรวจผลงานหลายครั้งหลายหน การสรางและการใชรูบริคแบบแยกสวนจึงใชเวลามาก  ซ่ึงมีกฎท่ัวๆไป  
วาผลงานของแตละคนตองพิจารณาแยกแตละดานในแตละครั้งตามเกณฑการใหคะแนน (Metler, 2001)  
ดังนั้น การใชรูบริคแบบแยกสวนจึงไดผลคอนขางสมบูรณ   ผลสะทอนกลับท่ีมีตอนักเรียนและครูจึงมีความหมาย
มาก  นักเรียนจะรับทราบผลสะทอนกลับของการปฏิบัติของตนตามเกณฑการใหคะแนน ซ่ึงถาใชรูบริคแบบ
ภาพรวมจะไมปรากฏรายละเอียดนี้ (Nitko, 2001)  ครูท่ีใชรูบริคแบบแยกสวนจึงสามารถท่ีจะสรางเสนภาพ 
(Profile)  จุดเดน – จุดดอย ของนักเรียนแตละคนได  
          3.4 การออกแบบรูบริคมีข้ันตอนอยางไร 
 ข้ันตอนการออกแบบรูบริคมี 7 ประการ ดังนี้ 
ข้ันท่ี 1 ตรวจทานจุดประสงคการเรียนรูท่ีตองใชในการทำงาน  เปนการจับคูแนวทางการใหคะแนนกับ
จุดประสงคและการชี้แนะตามความเปนจริง 
ข้ันท่ี 2 อธิบายคุณลักษณะท่ีตองสังเกตเปนพิเศษซ่ึงครูตองการเห็น (และท่ีไมตองการเห็น) นักเรียนแสดงออกใน
ผลผลิต กระบวนการหรือการปฏิบัติ นั่นคืออธิบายคุณลักษณะทักษะ หรือพฤติกรรมท่ีครูตองการเห็น รวมท้ัง
ขอผิดพลาดท่ัวๆ ไปท่ีไมตองการใหเกิด 



ข้ันท่ี 3 หาวิธีการตาง ๆ ท่ีจะอธิบายลักษณะการปฏิบัติท่ีสูงกวาระดับคาเฉลี่ย ระดับคาเฉลี่ย  และต่ำกวาระดับ
คาเฉลี่ย  สำหรับแตละคุณลักษณะท่ีสังเกตจากข้ันท่ี 2 
ข้ันท่ี 4 สำหรับรูบริคแบบภาพรวม  เขียนคำบรรยายลักษณะงานท่ีดีและงานท่ีไมดี โดยรวมทุกเกณฑเขาดวยกัน
เปนขอความเดียว สำหรับรูบริคแบบแยกสวน เขียนคำบรรยายลักษณะงานท่ีดีและงานท่ีไมดี  โดยแยกตางหากแต
ละเกณฑ 
ข้ันท่ี 5 สำหรับรบูริคแบบภาพรวม  เขียนรายละเอียดการปฏิบัติท่ีอยูในระหวางกลางของระดับสูงกวาคาเฉลี่ย 
ระดับคาเฉลี่ย  และระดับต่ำกวาคาเฉลี่ย เพ่ือใหรูบริคสมบูรณสำหรับรูบริคแบบแยกสวน เขียนรายละเอียด
สำหรับการปฏิบัติท่ีอยูระหวางกลางของทุกเกณฑ 
ข้ันท่ี 6 รวบรวมตัวอยางผลงานของนักเรียน  ซ่ึงเปนตัวแทนของแตละระดับ  ซ่ึงจะชวยการใหคะแนนของครูใน
อนาคต 
ข้ันท่ี 7 ทบทวนรูบริคท่ีทำแลว (ถาจำเปน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  3 

วิธีดำเนินการวิจัย 

                   การวิจัยเร่ืองการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL  

ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอน  ดังนี ้

1.  กลุมเปาหมาย 

2.  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

3.  รูปแบบการวิจัย 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

5.  การวิเคราะหขอมูล 

6.  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

กลุมเปาหมาย 

  กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาค

เรียนท่ี 3/2564 จำนวน 5 คน ไดมาโดยวิธีการเจาะจง 

 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. สื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D    

2. แบบสังเกต Rubric การปฏิบัติงานการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D    

 

รูปแบบการวิจัย 

  เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ รูปแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชั้นเรียนใชแบบแผนการวิจัยแบบ กลุมทดลอง

กลุมเดียว วัดผลกอนและหลังการทดลอง  (One Group Pretest – Posttest Design) 

 
 

 

 

 

 



การเก็บรวบรวมขอมูล ทำการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ดังนี้ 
   
การเก็บขอมูล เครื่องมือท่ีใช ไดแกแบบสังเกตการปฏิบัติงานการสราง 3D แบบสังเกต Rubic  

 
การวิเคราะหขอมูล 
 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 
 
     1.   สถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 
               1) หาคารอยละ (Percentage) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
    P =      
        เม่ือ    P แทน    รอยละ 
       f แทน    ความถี่ท่ีตองการแปลงใหเปนรอยละ 
       N แทน    จำนวนความถี่ท้ังหมด 
 
          2)    หาคาเฉล่ีย (Mean) ใชสูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 
      
 

          เม่ือ     µ    แทน    คะแนนเฉล่ีย 
       ∑ µ   แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดในกลุม 
        N    แทน    จำนวนคะแนนในกลุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

                   การวิจัยเร่ืองศึกษาผลการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D 

ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ  ดังนี้ 
  1.  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  2.  ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
1.  สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลวิเคราะหขอมูล 
 เพ่ือใหเขาใจตรงกันในการแปลความหมายของขอมูล  ผูศึกษาจึงกำหนดสัญลักษณ 
ท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
  N  แทน  จำนวนนักเรียนในกลุมทดลอง 
  µ    แทน     คาเฉลี่ย  (Mean) 
     P       แทน      รอยละ 
2.  ผลการวิเคราะหขอมูล 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนเม่ือเรียนดวยสื่อวิดีโอการสอน
เรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D   ใหมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพ่ิมข้ึนจากกอนเรียน โดยเสนอผล

การวิเคราะหขอมูลตามตรางบทท่ี 1 
 

ตารางท่ี 1  แสดงการเปรียบเทียบผลการพัฒนากอนเรียน และหลังเรียน โดยใชสื่อวิดีโอการสอน  
เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D      
 

 

คนท่ี 
 

ช่ือ-สกุล นักศึกษา 
 

คะแนนกอน 

 

 

คะแนนหลัง 
 

คาตาง 
เพ่ิมข้ึน

รอยละ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

นางสาวยุภา กิรตีโฆษิต 

นางสนิท สุธารส 

นายบุญธรรม ศรนีุกุล 

นางสาวนันทฉัตร มณฑา 

นายวรพันธ ศิริพรพิริยะ 

15 

12 

14 

13 

12 

22 

24 

21 

25 

25 

 

9 

12 

7 

12 

13 

36 

48 

28 

48 

52 

 รวม 64 117 53 209 

 เฉล่ีย 12.80 23.40 10.60 41.80 

 



จากตารางท่ี 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการใชวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม 

COOL 3D นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรวม 23.40 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 41.80 

เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคลแลวพบวาคะแนนหลังการใชสื่อการสอน คนท่ี 5 ไดคะแนนสูงสุด .25
คะแนนคิดเปนรอยละ 52    สามารถดึงคนท่ี 2 และ คนท่ี 4 ไดคะแนน 48 คะแนน เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 48   
การมีคะแนนท่ีสูงดึงคนท่ี 3 ท่ี คะแนน 21 คะแนนเพ่ืมข้ึนคิดเปนรองระ 28  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยสื่อวิดีโอการสราง 3D 

โดยใชโปรแกรม COOL 3D  ของนักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนท่ี 3/2564  

            ประชากร ไดแก นักศึกษาหลักสูตรวิชาการผลิตสื่อภาพยนตรระบบดิจิทัล ภาคเรียนท่ี 3/2564 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3Dและแบบ

สังเกตการปฏิบัติงานการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D           

ผูวิจัยไดนำผลการวิเคราะหขอมูล มาอภิปรายผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

1. วิเคราะหผล จากการศึกษาครั้งนี้ผูศึกษาสามารถสรุปผลตามจุดมุงหมายของการศึกษา สรุปผลได
ดังนี้ 

1.1 จากตารางท่ี 1 พบวาคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการใชวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม 

COOL 3D นักศึกษามีคะแนนเฉลี่ยรวม 23.40 เพ่ิมข้ึนคิดเปนรอยละ 41.80 

เม่ือพิจารณาเปนรายบุคคลแลวพบวาคะแนนหลังการใชสื่อการสอน คนท่ี 5 ไดคะแนนสูงสุด....25คะแนนคิดเปน
รอยละ 52    สามารถดึงคนท่ี 2 และ คนท่ี 4 ไดคะแนน 48 คะแนน เพ่ิมข้ึน คิดเปนรอยละ 48   การมีคะแนน
ท่ีสูงดึงคนท่ี 3 ท่ี คะแนน 21 คะแนนเพ่ืมข้ึนคิดเปนรองระ 28 

 

 2. อภิปรายผล  
2.1 อภิปรายผลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนดวยสื่อวิดีโอการสอน 

เรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D     

           ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลหลังสอนดวยสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D 

โดยใชโปรแกรม COOL 3D   มีคะแนนสูงข้ึนทุกคน  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษารายบุคคลมีคะแนน

สูงข้ึนรอยละ 28 - รอยละ 51 และเม่ือนำคะแนนท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ย พบวา มีคาเฉลี่ย รอยละ 41.80  ท้ังนี้
เนื่องจากสื่อวิดิโอการสราง 3D  โดยใชโปรแกรม COOL 3D ผูวิจัยไดศึกษาหลักการสราง ข้ันตอนและไดจัดทำ

กระบวนการตางๆท่ีศึกษาตลอดจนปรึกษาผูเชี่ยวชาญทุกข้ันตอนและสื่อวิดิโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใช
โปรแกรม COOL 3D ท่ีจัดทำข้ึนมีลักษณะท่ีมีลำดับข้ันตอนการสรางชัดเจนผูเรียนไดลงมือปฎิบัติงานจนิงทำให

เกิดความรู ความเขาใจ การนำไปใช ในการวิเคราะห การสังเคราะหและการประประเมินผลในเรื่องท่ีศึกษา 
ผูเรียนเรียนรูไดดีข้ึนมีความสนใจและตั้งใจเรียนมากข้ึน สนุกสนานเพลิดเพลินในการศึกษาจากสื่อวิดิโอการสอน
เรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D ซ่ืงยอมทำใหประสิทธิภาพในการเรียนดีข้ึนมีวิดิโอสาธิตการใช

เครื่องมือและการสรางชิ้นงาน อีกท้ังเนื้อหาและสื่อมัลติมีเดียไดผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ จึงทำใหสื่อ
มัลติมีเดียสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ นายวันชัย แกวดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี.ป 
2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดทำวิจัย เรื่องกระบวนการผลิตสื่อวีดิทัศนเทคโนโลยีสตูดิโอ
เสมือน 3D Virtual Studio ผลจากการวิจัยครั้งนี้ พบวา สื่อวีดิทัศนการสอนท่ีใชเทคโนโลยีสตูดิโอเสมือน (3D 

Virtual Studio) เรื่อง เทคนิคการสรางฉากในสตูดิโอเสมือน  



ชวยใหกลุมตัวอยางมีความรูความเขาใจสูงข้ึน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และกลุมตัวอยางมี
ความพึงพอใจสื่อวีดิทัศนการสอน อยูในระดับมาก ( คาเฉลี่ย = 3.74, SD = 0.28 ) ตอรูปแบบการนำเสนอของ
สื่อและประโยชนท่ีไดรับ และไดผานการตรวจสอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดทำและผูวิจัยไดแกไขตาม
คำแนะนำ 

นวรัตน แซโคว บทเรียนมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนอุปกรณสำหรับเครื่อง
คอมพิวเตอรสวนบุคคล June-2553 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผลการวิจัยพบวา 1.การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดีย
ปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือน เรื่อง การแนะนำอุปกรณคอมพิวเตอรสำหรับเครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล 
ผานเทคโนโลยีอินเทอรเน็ต มีประสิทธิภาพเทากับ 87.92 / 84.44 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลัง
เรียนดวยมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนสูงกวากอนเรียน 3.การหาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีตอมัลติมีเดียปฏิสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนอยูในระดับมาก และมีคาเฉลี่ยตอความพึงพอใจรอยละ 
61.7 %. อยูในระดับดี 

 
 

      3.  ขอเสนอแนะ 
    ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้  
    1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีเพ่ิมข้ึนไมไดข้ึนอยูกับประสิทธิภาพสื่อวิดีโอการสอนเรื่อง
การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D เพียงอยางเดียวหากแตข้ึนอยูกับผูสอนดวย ดังนั้นอาจารยผูสอนจะตอง

เขาใจเนื้อหาและวิธีการใชสื่อประกอบการสอนเปนอยางดี ซ่ึงสามารถทำไดโดยอาจารยผูสอนจะตองศึกษาคูมือครู
ใหเขาใจ และสามารถปฏิบัติตามข้ันตอนตางๆ ตามแผนการสอนท่ีจัดเตรียมไว 
        ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป   
              1. ควรสรางและศึกษาผลการใชสื่อวิดีโอการสอนในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ือท่ีผูเรียนจะไดมีสื่อการสอนท่ี
ครอบคลุมทุกเรื่องในสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   2. ควรนำสื่อวิดีโอการสอนเรื่องการสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D เรื่องนี้ๆไปทดลองใชกับ

ผูเรียนในกลุมตัวอยางอ่ืนๆ ตางสถานศึกษาเพ่ือติดตามผลการทดลอง และตรวจสอบผลการพัฒนา วาการเรียน
การสอนโดยการใชเอกสารประกอบการเรียนการสอนเรื่องนี้ จะยังใหผลดีเชนเดิมหรือไม 
   3. ควรมีการศึกษาวิจัยเพ่ิมเติมเก่ียวกับพัฒนาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางการ
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 

http://www.repository.rmutt.ac.th/handle/123456789/3200


ภาคผนวก 
(ตารางคะแนน / รูปภาพ / อ่ืน ๆ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (กอนทำนวัตกรรม) 
 

หมวดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ             สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ      
หลักสูตรวิชาการผลิตส่ือภาพยนตรระบบดิจิทัล   เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D   

เวลา 3 ช่ัวโมง      ภาคเรียนท่ี 3        ปการศึกษา  2564            รอบ  เชา 
 
 
 

ท่ี 

                                              
                              คะแนน 
 
 
                 ชื่อ 

กา
รเ

ตร
ียม

เค
รื่อ

งมื
อ 

ขั้น
ตอ

นท
ำง

าน
ถูก

ตอ
ง 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
ใน

กา
รท

ำง
าน

 

กา
รอ

อก
แบ

บง
าน

 

เส
ร็จ

ทัน
เว

ลา
 

รว
ม 

5 5 5 5 5 25 
1 นางสาวยุภา กิรตีโฆษิต 3 2 4 3 3 15 

2 นางสนิท สุธารส 2 2 3 2 3 12 

3 นายบุญธรรม ศรนีุกุล 2 3 3 3 3 14 

4 นางสาวนันทฉัตร มณฑา 2 2 3 3 3 13 

5 นายวรพันธ ศิริพรพิริยะ 2 2 2 3 3 12 

 
 
                                                           
                                                         ผูประเมิน…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน (หลังทำนวัตกรรม) 
 

หมวดวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ                  สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ      
หลักสูตรวิชาการผลิตส่ือภาพยนตรระบบดิจิทัล    เรื่อง การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D   

เวลา 3  ช่ัวโมง             ภาคเรียนท่ี 3              ปการศึกษา  2563              รอบ  เชา 
 
 
 

ท่ี 

                                              
                                  คะแนน 
 
 
                 ชื่อ 

กา
รเ

ตร
ียม

วัส
ดุอุ

ปก
รณ

 

ขั้น
ตอ

นท
ำง

าน
ถูก

ตอ
ง 

คว
าม

ปล
อด

ภัย
ใน

กา
รท

ำง
าน

 

คว
าม

ปร
ะณี

ต 
 ส

วย
งา

ม 

เส
ร็จ

ทัน
เว

ลา
 

รว
ม 

5 5 5 5 5 25 
1 นางสาวยุภา กิรตีโฆษิต 4 4 4 5 5 22 

2 นางสนิท สุธารส 4 5 5 5 5 24 

3 นายบุญธรรม ศรนีุกุล 4 4 5 4 4 21 

4 นางสาวนันทฉัตร มณฑา 5 5 5 5 5 25 

5 นายวรพันธ ศิริพรพิริยะ 5 5 5 5 5 25 

                                                  
          
                                                         ผูประเมิน…………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



เกณฑการประเมิน 
การสราง 3D โดยใชโปรแกรม COOL 3D   

รายการ 
 ระดับคะแนน   

5 4 3 2 1 
1. การ 
   เตรียม 
   วัสดุ 
   อุปกรณ 

มีวัสดุ
อุปกรณ
ครบถวน 
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอย 
ดีมาก 

มีวัสดุอุปกรณ
ครบถวน 
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอยดี   

วัสดุอุปกรณ
ครบถวน 
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ได
เรียบรอย แต
ตองเตือน
บางสวน 

มีวัสดุอุปกรณ
ครบถวน 
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม
เรียบรอย 
ตองตักเตือน 
 

วัสดุอุปกรณ
ไมครบถวน 
เก็บและ
บำรุงรักษา
อุปกรณทำ
ความสะอาด
สถานที่ไม
เรียบรอย 
ตองตักเตือน 

2. ขั้นตอน 
   ทำงาน  
   ถูกตอง 

ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได
อยาง
คลองแคลวดี
มาก 

ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนได
อยาง
คลองแคลวดี 

ทำงานได
ถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนแตยัง
ขาดความ
คลองแคลว 

ทำงานได 
ไมถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนตอง
บอกเปน
บางคร้ังและ
ยังขาดความ
คลองแคลว 

ทำงานได 
ไมถูกตอง
ตามลำดับ
ขั้นตอนตอง
บอกทุกคร้ัง
และยังขาด
ความ
คลองแคลว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายการ 
 ระดับคะแนน   

5 4 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
เปนบางคร้ัง มี
ความ
ปลอดภัย 
ในการทำงาน
พอใช 
 

ทำงาน 
ไมระมัดระวัง
เปนบางคร้ัง 
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 
    ทันเวลา 

ทำงานเสร็จ
ตามเวลา 
ที่กำหนด 

ทำงานเสร็จชา
กวาเวลาที่
กำหนดไมเกิน  
10  นาที 

ทำงานเสร็จ
ชากวาเวลาที่
กำหนด 
ไมเกิน   
15 นาท ี

ทำงานเสร็จ
ชากวาเวลาที่
กำหนด 
ไมเกิน  
30 นาท ี
 
 

ทำงานเสร็จ
ชากวาเวลาที่
กำหนด  
มากกวา   
30 นาท ี

 
 
 

 
 
 
 



 


