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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครัง้นีมี้จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง 
“Advance Flash Photography“ และเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลังเรียนของ
นิสิตท่ีเรียนโดยบทเรียนวีดิทศัน์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ นิสิตระดบัปริญญาตรีชัน้ปี 2 
หลกัสตูรการศกึษาบณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 
30 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย 1)แบบสอบถามความคดิเห็นส าหรับผู้ เช่ียวชาญ  
2)บทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์ เร่ือง Advance Flash Photography 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 4)แบบสัมภาษณ์เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์  
การเก็บรวบรวมข้อมลูโดยให้นิสิตเรียนจากบทเรียนวีดิทศัน์ท่ีผา่นการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด การวิเคราะห์ข้อมูลด้านการหาประสิทธิภาพของบทเรียน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนและการสมัภาษณ์ความคดิเห็นโดยใช้สถิต ิ คา่เฉล่ีย สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและ  
t-test Dependent 
 ผลการวิจยัสรุปได้ดงันี ้
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทศัน์ออนไลน์ ค่าคะแนนเฉล่ียผลการปฏิบตัิงานระหว่าง
เรียนเท่ากับ 36.43 คิดเป็นร้อยละ 91.08 ค่าคะแนนเฉล่ียผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียน เท่ากับ 27.87 คิดเป็นร้อยละ 92.89  แสดงให้เห็นว่าบทเรียนวีดิทัศน์ท่ีสร้างและ
พฒันาขึน้มีประสิทธิภาพ เทา่กบั  91.08/92.89 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ คือ 80/80 
 2. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตท่ีเรียนด้วยบทเรียนวีดิทศัน์หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 
 3. นิสิตมีความคดิเห็นท่ีดีตอ่บทเรียนวีดิทศัน์ 
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ABSTRACT 

The aim of this research were to develop a online video lesson subject 

photography technology title “Advance Flash Photography “ and to compare the learning 

achievement of students before and after learned by online video lesson. A sample of the 

research were the undergraduate students in bachelor of education major computer 30 

persons research tools include: 1 ) Expert opinion questionnaire.2 ) Online Video Lesson 

on subject photography technology  “Advance Flash Photography” 3) Achievement Test 

4) Interview form to study students' opinions about video lessons. 

The results are as follows. 

1 .  Efficiency performance of online Video Lesson The mean score of the 

performance during the course was 36 .43  or 91 .08  percent. The average score of the 

achievement test after learning was 27 .87 , or 92 .89  percent, indicating that the video 



lesson was created and developed effectively. It is 91.08 / 92.89 which is higher than the 

criteria set of 80/80. 

2.The learning achievement of the students who learned by the video lesson after 

class was significantly higher than before learning at the .05 level. 

3. Students opinion have good comments on the online video lesson. 
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บทที่1 

บทน ำ 
 

ควำมเป็นมำของปัญหำ 

 การถ่ายภาพถือเป็นศิลปะแขนงหนึ่งท่ีเกิดจากการเรียนรู้ การฝึกหดัและต้องใช้ทฤษฎีความรู้ในเร่ือง

ขององค์ประกอบต่าง ๆ ท่ีมีรายละเอียดเป็นตวัก าหนดทิศทางและมุมมองเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์แบบใน

ภาพถ่ายนัน้ ภาพถ่ายจงึถือเป็นผลงานแห่งการสร้างสรรค์ท่ีมีผลตอ่ความทรงจ า ความรู้สึก และประสบการณ์

ในชีวิตได้ 

 การถ่ายภาพในระยะแรก ๆ นัน้ฟิล์มและเลนส์ส่วนใหญ่จะมีความไวแสงน้อย ผู้ถ่ายภาพจ าเป็นต้อง

อาศัยแสงไฟประดิษฐ์ช่วยในการถ่ายภาพ โดยเฉพาะไฟแฟลชนับเป็นประโยชน์อย่างมาก เพราะในการ

ถ่ายภาพนอกสถานท่ีสามารถเคล่ือนย้ายได้ง่ายกวา่ไฟชนิดอ่ืน ๆ ถึงแม้ว่าฟิล์มและเลนส์ได้รับการปรับปรุงให้มี

ความไวแสงมากและสามารถท างานในสภาพแสงต่าง ๆ ได้มากขึ น้แล้วก็ตาม แต่ผู้ถ่ายภาพส่วนมากยงัให้

ความส าคญัและเห็นประโยชน์ของไฟแฟลชเพราะนอกจากจะชว่ยให้สามารถถ่ายภาพในสภาพแสงไมเ่พียงพอ

แล้ว ไฟแฟลชยงัสามารถ ถ่ายภาพวตัถท่ีุก าลงัเคล่ือนไหวให้หยุดนิ่ง บนัทึกภาพให้มีช่วงระยะความคมชดัลึก 

และถ่ายภาพให้เกิดผลพิเศษได้อีกด้วย อุปกรณ์แฟลชสมัยใหม่ช่วยเพิ่มของเขตของงานการถ่ายภาพให้

กว้างขวางยิ่งขึน้ เพราะว่าแฟลชไม่เพียงแต่ให้ส าหรับถ่ายภาพในท่ีมีแสงน้อยหรือท่ีมืดเท่านัน้ แต่สามารถใช้

แสงแฟลชถ่ายภาพขณะท่ีมีแสงแดดจ้าเพ่ือช่วยลบเงาท่ีเกิดขึน้ หรือท าให้ส่วนท่ีเป็นเงาสว่างขึน้ ผลของแสง

แฟลชก็คือความเปรียบต่างของวตัถุต ่าขึน้และช่วยให้เห็นรายละเอียดบริเวณเงาอีกด้วย หรืออาจจะใช้แสง

แฟลชอ่อนๆ เพ่ือใช้ในการสร้างสรรค์ภาพถ่ายในและนอกสถานท่ีให้มีความสวยงามและกลมกลืนกับสภาพ

แสงอ่ืน ๆ นอกจากนัน้ยงัใช้แสงแฟลชในการ ถ่ายภาพวตัถท่ีุมีการเคล่ือนไหวเพ่ือตรึงให้วตัถนุัน้อยู่กบัท่ี ภาพท่ี

ได้จะคมชดัไมพ่ร่ามวัหรือไหว 

 จะเห็นได้วา่ภาพถ่ายมีความส าคญัตอ่ชีวิตประจ าวนัของมนษุย์เพราะนอกจากสามารถบนัทกึเร่ืองราว

เหตกุารณ์ตา่ง ๆ แล้วยงัเป็นส่ือประกอบการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี วิชาถ่ายภาพมีบทบาทมากและมีการ

เรียนการสอนอย่างแพร่หลายในปัจจุบันในสาขาวิขาต่าง ๆ ในระดับปริญญาตรี เช่น การศึกษาบัณฑิต 

คอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษานอกจากนีก้ารถ่ายภาพยังเป็นประโยชน์ต่อนกัเรียน 

 



  2 

 

นิสิต นักศึกษาท่ีศึกษาตามหลักสูตรสาขาวิชาและระดับต่าง ๆ  ในโรงเรียน สถาบันวิทยาลัย และมา

มหาวิทยาลยั ตลอดจนผู้สนใจถ่ายภาพทั่ว ๆ ไป เพราะการถ่ายภาพนอกจากเป็นงานอดิเรกแล้วยงัสามารถ

พฒันาเป็นอาชีพได้ 

 การเรียนการสอนในวิชาถ่ายภาพ เป็นการศกึษาท่ีประกอบไปด้วยภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิ ในส่วน

ของภาคทฤษฎี หน่วยการเรียนเร่ืองการใช้แฟลชถือเป็นทฤษฎีหนึ่งท่ีผู้สอนและผู้ เรียนควรจะให้ความส าคญั 

เพราะการใช้แฟลชสามารถสร้างภาพขณะแสงน้อยได้และแสงแฟลชท่ีตา่งกนัย่อมท าให้เกิดภาพท่ีแตกตา่งกนั

ออกไป มีผู้ เรียนวิชาถ่ายภาพจ านวนไม่น้อยท่ีมีความจ าเป็นในการใช้ฟลชส าหรับถ่ายภาพแต่ยงัขาดความรู้

และความเข้าใจท่ีดีพอ จึงไม่สามารถใช้แฟลชในการถ่ายภาพได้อย่างสมบรูณ์ แตห่ลกัการถ่ายภาพ แฟลชถือ

วา่เป็นอปุกรณ์ท่ีมีความส าคญัและยงัจ าเป็นส าหรับการให้แสงสวา่งในการถ่ายภาพและการสร้างสรรค์ภาพให้

เกิความสวยงาม 

 สรุปได้ว่าการใช้แฟลชถ่ายภาพมีความส าคญัและเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการถ่ายภาพ 

นอกจากจะสามารถให้แสงสวา่งแล้ว ยงัสามารถสร้างสรรค์ภาพให้เกิดความสวยงามตลอดจนเทคนิคตา่ง ๆ ให้

มีความแปลกตามากยิ่งขึน้ ส าหรับวิชาถ่ายภาพ แฟลชถือว่าเป็นอปุกรณ์ท่ีมีความส าคญัดงัท่ีกล่าวมาข้างต้น 

จากค้นคว้าต ารา เอกสารต่าง ๆ มีการกล่าวถึงความส าคญัและหลักการท างานตลอดจนวิธีการใช้ไ ว้อย่าง

มากมาย แตปั่ญหาในการเรียนการสอน เร่ืองแฟลชส าหรับการถ่ายภาพ ส าหรับผู้ เรียนมกัจะคดิวา่การใช้แฟลช

เป็นเร่ืองท่ียากท าให้ขาดความมั่นใจในการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ นอกจากนีผู้้ เรียนส่วนมากยงัไม่มีความ

เข้าใจเพียงพอท าให้ไม่สามารถใช้แฟลชในการถ่ายภาพได้อย่างสมบรูณ์ ส าหรับผู้สอนการสอนนกัศกึษากลุ่ม

ใหญ่ความแตกตา่งระหวา่งบคุคลเป็นเร่ืองท่ียากท่ีจะสอนให้ผู้ เรียนทัง้ช้นเรียนสามารถเข้าใจเนือ้หาได้สมบรูณ์ 

และในปัจจบุนัเทคโนโลยีการถ่ายมีความก้าวหน้าขึน้อยา่งรวดเร็ว แฟลชถ่ายภาพมีการพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว

เช่นกัน เพ่ือความสะดวกในการใช้งานและให้ผลของภาพทีแม่นย ายิ่งขึน้ ทัง้นีผู้้ เรียนและผู้สอนจึงต้องศึกษา

พฒันาความรู้เพ่ือให้สามารถใช้เทคโนโลยีการถ่ายการถ่ายภาพท่ีพฒันาขึน้ให้ทนัตอ่โลกยคุปัจจบุนัอนัจะเป็น

พืน้ฐานในการถ่ายภาพตอ่ไปในอนาคต 

 ปัญหาการศึกษาของไทยท่ีว่า ปัญหาในการเรียนการสอนส่วนหนึ่ง เกิดจากจ านวนนกัเรียนชัน้หนึ่ง ๆ 

มีถึง 40-50 คน การสอนนกัเรียนให้ทัว่ถึงทกุคนเป็นสิ่งเป็นไปไม่ได้ การสอนของครูส่วนใหญ่จงึใช้วิธีสอนรวม ๆ 

คือ พดูหรือบอกความรู้ตา่ง ๆ ให้ทัง้ ๆ ท่ีนกัเรียนทุกคนมีความสามารถ ความคิดอ่านไม่เหมือนกนั ไม่สามารถ
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จะเข้าใจบทเรียนหนึ่ง ๆ ได้ในเวลาเท่ากนัเด็กบางคนสามารถเข้าใจบทเรียนทนัทีหลงัจากท่ีครูอธิบายเป็นครัง้

แรก ส่วนเด็กบางคนอาจไม่เข้าใจบทเรียนนัน้เลยแม้ว่าครูจะอธิบายซ า้หลายครัง้  ปัญหาการเรียนการสอนใน

วิชาถ่ายภาพภาพเร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แฟลชสามารถเกิดขึน้ได้จากการเรียนทัง้ในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบตัิท่ี

ผู้สอนไม่สามารถอธิบายให้ผู้ เรียนทัง้ชัน้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างทัว่ถึง  ท าให้ผู้ เรียนไม่สามาถมองเห็นภาพ

ได้อย่างชัดเจน นอกจากนีเ้ทคโนโลยีต่าง ๆ ท่ีเกิดขึน้ท าให้แฟลชมีการพัฒนาไปอย่างมากท าให้ผู้ เรียนเกิด

ความสบัสนและไม่มีความมัน่ใจโดยจะพยายามหลีกเล่ียงการใช้งานแฟลชเพราะมองไม่เห็นถึงประโยชน์ของ

การใช้แฟลชในการถ่ายภาพ 

บทเรียนวีดิทัศน์มีประสิทธิภาพในการส่ือสารสูง เน่ืองจากสามารถให้ทัง้ภาพ (สี) และเสียงในเวลา

เดียวกัน สามารถต่อขยายให้นักเรียนดูได้หลาย ๆ คนได้ กล่าวคือสามารถ ให้ดูได้ครัง้ละเป็นพัน ๆ คนได้ 

นอกจากนี ้บทเรียนวีดิทศัน์ยงัสามารถหยดุดภูาพนิ่งบางจดุหรือดซู า้หรือดภูาพช้า โดยไม่ท าให้เสียงเนือ้เเร่ือง 

บทเรียนวีดิทัศน์ใช้ประกอบการเรียนซ่อมเสริมรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ใช้ได้ทัง้ผู้ เรียนช้าหรือผู้ ท่ีเรียนเร็ว 

สามารถเรียนไปตามความสามารถของแต่ละบุคคลได้ วีดิทศัน์ (video tape) จดัว่าเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยม

และมีความเหมาะสมมากชนิดหนึ่ง เพราะผู้ เรียนจะเรียนรู้ได้ทัง้จากภาพ เสียง สี และอาจมีอกัษรประกอบไ ด้

ด้วย เป็นการชว่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว  

เผขิญ กิจระการ (2544:99) กล่าวว่า วีดิทศัน์เป็นการน าเสนอภาพท่ีบนัทึกไว้ผ่านจอโทรทศัน์ ส่ือใดก็

ตามท่ีใช้จอภาพในการน าเสนอจะเก่ียวข้องกบัวีดทิศัน์ทัง้สิน้ เชน่ เทปวีดทิศัน์ และแผน่วีซีดี  

กิดานันท์ มลิทอง (2540:182) กล่าวว่า วีดิทศัน์ ตามปกติเรามักจะเรียกทบัศพัท์ว่า “วีดีโอ” แต่ตาม

ศพัท์บญัญัติของราชบณัฑิตยสถานเรียกว่าวีดิทศัน์ โดยแบ่งเป็นวสัดคืุอ แถบวีดิทศัน์ และอุปกรณ์เคร่ืองเล่น

วีดทิศัน์  

ประโยชน์ของส่ือวีดทิศัน์ในการเรียนการสอน สามารถใช้เป็นส่ือกลางในการสาธิตท่ีดีเพราะสามารถใช้

ส่ือการเรียนการสอนหลายชนิดประกอบกนั การแสดงให้เห็นสิ่งเล็ก ๆ สามารถขยายให้ใหญ่และเห็นได้ชดัเจน

โดยใช้กล้องถ่ายเข้าไปในระยะใกล้ และยงัแก้ปัญหาการขาดแคลนผู้สอน โดยเฉพาะผู้ เชียวชาญเฉพาะ 

แขนงวิชา เพราะผู้สอนคนเดียวสามารถสอนผู้ เรียนได้พร้อมกนัจ านวนมาก ๆ  สอดคล้องกับทศันีย์ นาครักษ์ 

(2540 : 32) ท่ีได้พูดถึงการใช้ส่ือวีดิทศัน์เพ่ือช่วยในการสอนไว้ดงันี ้วีดิทศัน์ เป็นส่ือการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ

สามารถใช้ประกอบการสอน หรือสอนแทนครูในเร่ืองตา่ง ๆ ได้บางโอกาส เช่น ใช้เป็นส่ือหลกัหรือเป็นส่ือเสริม
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ในการสอน ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูท่ีมีความสามารถเฉพาะด้าน การพฒันาคณุภาพของประชากรให้

ได้ผลอย่างรวดเร็วและ ประหยดั วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีมีบทบาทมากในการให้การศึกษาแก่ประชากรอย่างทัว่ถึง 

เพราะสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ทกุรูปแบบ ตัง้แตค่วามรู้จากง่ายไปหากระบวนการท่ีซบัซ้อนได้ เป็นเคร่ืองมือ

ท่ีสามารถสอนได้เหมือนกบัการสอนโดยครูโดยตรง และสรุปได้ว่าเทปโทรทศัน์มีคณุสมบตัิของโสตทศันศกึษา

อย่างครบถ้วน คือให้ข่าวสารแก่ผู้ รับทัง้ทางประสาท ตาหูรวมกันได้มากขึน้ นบัว่าเทปโทรทศัน์สะดวก และมี

ประสิทธิภาพในการใข้ประโยชน์ทางการศกึษา นอกจากนีเ้ทป วีดิทศัน์ (Video Tape) สามารถบนัทึกภาพและ

เสียงในเวลาเดียวกัน ภายหลงับนัทึกเสร็จไม่ต้องผ่านขัน้ตอนการล้างเหมือนฟิล์มภาพยนต์ สามารถฉายดไูด้

ทนัที เหตผุลนีจ้งึได้รับความนิยมใช้แพร่หลาย การบนัทกึสญัญาณสามารถบนัทกึซ า้สญัญาณเดมิได้  

   

จุดมุ่งหมำยของกำรวิจัย 

 1. เพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance 

Flash Photography 

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนก่อนและหลงัเรียนโดยบทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์

วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography  

3. เพ่ือศกึษาความคดิเห็นท่ีมีตอ่บทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance 

Flash Photography 

 

ควำมส ำคัญของงำนวิจัย 

1. ได้แนวทางการพฒันาบทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์  

2. ได้บทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 
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ขอบเขตกำรวิจัย 

 1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

  เนือ้หาท่ีใช้ในบทเรียนนีเ้ป็นบทเรียนท่ีใช้สอนในรายวิชา เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง 

Advance Flash Photography  

  - ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัแฟลช 

  - เมนตูา่ง ๆ ของแฟลชและวิธีการตัง้คา่ 

  - การถ่ายภาพด้วยแฟลชร่วมกบัแสงธรรมชาติ 

 2. ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  ประชำกร 

   นิสิต ชัน้ปีท่ี 2 กศ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร 

  กลุ่มตัวอย่ำง 

นิสิต ชัน้ปีท่ี 2 กศ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะศกึษาศาสตร์ 

มหาวิทยาลยันเรศวร จ านวน 30 คน 

 3. ขอบเขตด้ำนตัวแปร 

   ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นี ้ได้แก่ 

  3.1 ตวัแปรท่ีศกึษา คือ บทเรียนวีดิทศัน์ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance 

Flash Photography 

   1) ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ เรียนท่ีเรียนโดยบทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์วิชา

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography    

2) ความคดิเห็นของผู้ เรียนท่ีมีตอ่บทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์ 

 4. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 

  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึษา 2560 คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 

 1. บทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์ หมายถึง บทเรียนท่ีน าเสนอในรูปแบบของส่ือวิดีโอผ่านเคร่ือข่าย

อินเทอร์เน็ตท่ีแบ่งเนือ้หา เป็นตอนๆ เก่ียวกับเทคนิคการใช้แฟลชโดยผู้ สอนน าไปใช้ประกอบการสอนใน

ห้องเรียนและมีกิจกรรมระหวา่งเรียนและการวดัผลท้ายบทเรียน 

 2. ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดทิศัน์ 80/80 คือ  

  80 ตวัแรก หมายถึง ร้อยละของคะแนนรวมท่ีได้จากผลการทดสอบระหว่างรับการฝึกอบรมซึง่

มีคา่ไมต่ ่ากวา่ 80 

  80 ตวัท่ีสอง หมายถึง ร้อยละของคะแนนรวมท่ีได้จากการทดสอบหลงัการฝึกอบรมซึง่มีคา่ไม่

ต ่ากว่า 80 

 3. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรู้ ด้านความรู้ ความจ า ความเข้าใจ และการน าไปใช้ 

เร่ือง Advance Flash Photography ท่ีผู้ วิจัยสร้างขึน้ วัดได้โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ี

ผู้วิจยัสร้างขึน้และ เปรียบเทียบความแตกตา่งระหวา่งคะแนนเฉล่ียก่อนและหลงัเรียน 

 4. ความคดิเห็น หมายถึง ความรู้สกึ การเห็นคณุคา่ ท่ีผู้ เรียนมีตอ่บทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์ เร่ือง 

Advance Flash Photography โดยการ สะท้อน คดิ ด้วยค าให้สมัภาษณ์ 

 

สมมุตฐิำนกำรวิจัย 

 1. ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตหลงัเรียนจากบทเรียนวีดทิศัน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง 

Advance Flash Photography  สงูกวา่ก่อนเรียน 
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กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 

 

 

 

 

 

  

ภาพท่ี 1 กรอบความคิดในการวิจยั 

 

  

การผลิตรายการโทรทศัน์ 

- การวางโครงเร่ือง 

- การเชียนบท 

- การเขียนบทถ่ายท า 

- การถ่ายท ารายการ 

- การตดัตต่อ 

- การบนัทกึเสียง 

รายการโทรทศัน์ออนไลน์ 

- YouTube 

- การอพัโหลด 

- การเผยแพร่ 

การหาประสิทธิภาพบทเรียน 

การพฒันาวีดทิศัน์ออนไลน์ วิชา

เทคโนโลยีการถ่ายภาพ Advance 

Flash Photography 

- การผลิตวีดทิศัน์ 

- การหาประสิทธิภาพ 

- แบบประเมินโดยผู้ เช่ียวชาญ 

 

 

 

 

ผลสมัฤทธ์ิก่อนเรียน 

และหลงัเรียน 

ความพงึพอใจ 

-การสมัภาษณ์ 
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บทที่ 2  

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ในการศกึษาค้นคว้าเก่ียวกบังานวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ท าการศกึษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจยัท่ี

เก่ียวข้องดงันี ้

 1. การส่ือสารในการเรียนการสอน 

  1.1 ความหมายของการส่ือสารในการเรียนการสอน 

  1.2 การเรียนรู้แบบการส่ือสารทางเดียว 

 2.วีดทิศัน์ออนไลน์ 

  2.1 ความหมายของวีดทิศัน์ 

  2.2 รูปแบบรายการวีดทิศัน์ 

  2.3 ประเภทรายการวีดิทศัน์ 

  2.4 การผลิตรายการวิดิทศัน์ 

  2.5 การใช้วิดิทศัน์เพ่ือการสอน 

  2.6 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวีดทิศัน์ 

 3.เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลชขัน้สงู 

  3.1ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัแฟลช 

  3.2เมนตูา่งๆของแฟลชและวิธีการตัง้คา่ 

  3.3การถ่ายภาพด้วยแฟลชร่วมกบัแสงธรรมชาติ 
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1. การส่ือสารในการเรียนการสอน 

 

1.1 ความหมายของการส่ือสารในการเรียนการสอน 

  กิดานนัท์ มลิทอง (2540 : 26) ได้ให้ความหมายเก่ียวกับการส่ือสารในการเรียนการสอน

โดยสรุปดงันี ้การเรียนการสอนเป็นการถ่ายทอดเนือ้หาบทเรียนจากครูผู้สอนไปยงัผู้ เรียน เพ่ือท าให้ผู้ เรียน

มีความเข้าใจในบทเรียนนัน้และท าการตอบสนองเพ่ือเกิดการเรียนรู้ขึน้ โดยมีองค์ประกอบดงันี ้

  1. ผู้ ส่งสารในการเรียนการสอน คือ ผู้ สอน ครู วิทยากร หรือผู้บรรยาย ท่ีต้องมีความรู้

ความเข้าใจในการแปลหรือเปล่ียนเป็นสัญลักษณ์ท่ีสามารถมองเห็น  ได้ยินและรู้สึกถูกต้องตรงกับ

ความคดิเหมาะสมกบัผู้ รับเพ่ือถ่ายทอดความรู้อยา่งชดัเจน 

  2. เนือ้หาความรู้ท่ีส่งให้แก่ผู้ เรียน ได้แก่ เนือ้หาของวิชาตามหลกัสูตรท่ีก าหนดไว้โดยจะ

แบง่ไว้เป็นบทเรียน มีการเรียงล าดบัความยากง่ายเพ่ือความสะดวกในการสอน 

  3. ส่ือหรือช่องทางท่ีใช้สง่ให้แก่ผู้ เรียน ได้แก่ ส่ือการสอนประเภทวสัด ุอปุกรณ์ หรือ วิธีการ 

เพ่ือประกอบการสอนด้วยตนเอง 

  4. ผู้ รับสาร ในการเรียนการสอนได้แก่ ผู้ เรียนท่ีมีระดับอายุ สติปัญญา และความรู้ 

พืน้ฐานท่ีแตกต่างกนัในหลายระดบั จึงมีผลตอ่การแปลหรือถอดรหสัสญัลกัษณ์โดยใช้ประสาทสมัผสัจาก

การมองเห็น การได้ยินท่ีตา่งกนัด้วย 

  5. ผลท่ีเกิดขึน้ในการเรียนการสอน หมายถึง ผลของการเรียนรู้เพ่ือแสดงวา่ผู้ เรียนสามารถ

เข้าใจความรู้สกึท่ีรับมาหรือไม่ 

  6. ผลป้อนกลับของผู้ เรียน หมายถึง การท่ีผู้ เรียนตอบค าถามได้หรืออาจจะถามค าถาม

กลบัมายงัผู้สอน หรือมีการตอบสนองโดยแสดงออกอาการตา่ง ๆ 

 

1.2 การเรียนรู้แบบการส่ือสารทางเดียว 

  การเรียนรู้จะเกิดขึน้ได้จากการท่ีผู้ เรียนรับสารแล้วท างานแปลงความหมายของสาร คือ 

เนือ้หาบทเรียน ในการท่ีจะเกิดการเรียนรู้ขึน้ได้ ย่อมต้องอาศยักระบวนการของการส่ือสารเพ่ือเป็นสิ่งเร้า

และกระตุ้นให้ผู้ เรียนมีการแปลความหมายของเนือ้หาบทเรียนนัน้และมีการตอบสนองท าให้เกิดการเรียนรู้

ขึน้ สิ่งเร้าแก่ผู้ เรียนในรูปแบบการส่ือสารทางเดียวหรือในการส่ือสารระบบวงเปิด (Open-Loop System) 

สามารถให้ได้โดยใช้การฉายภาพยนตร์ วีดิทศัน์ การใช้โทรทศัน์วงจรปิด ในการสอนแก่ผู้ เรียนจ านวนมาก
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ใน้ห้องเรียนขนาดใหญ่ การใช้ส่ือการสอนประเภทภาพยนตร์หรือโทรทศัน์ในรูปแบบของการส่ือสารทาง

เดียวนีอ้าจจะเป็นปัญหาส าคญัส าหรับผู้สอน เน่ืองจากผู้ เรียนจะไมมี่การตอบสนองโดยตรงตอ่สิ่งเร้านัน้ได้

หรือผู้ เรียนเกิดการแปลความหมายท่ีผิด ท าให้เกิดการตอบสนองท่ีผิดได้ในภายหลงั ถึงแม้ผู้ เรียนจะมีการ

ตอบสนองและให้ผลปอ้นกลบัก็ตาม 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 รูปแบบของสิ่งเร้า การแปลความหมาย และการตอบสนองในการส่ือสารทางเดียวโดยไมมี่ผล             

ปอ้นกลบัสง่ไปยงัผู้สอนหรือสิ่งเร้า 

 

2. วีดทิัศน์ออนไลน์ 

 

2.1 ความหมายของวีดทิัศน์  

วีดทิศัน์เป็นการเลา่เร่ืองด้วยภาพ ท าหน้าท่ีหลกัในการน าเสนอ เสียงจะเข้ามาช่วยเสริมใน
ส่วนของภาพเพ่ือให้เข้าใจเนื อ้เร่ืองมากยิ่ งขึน้  วีดิทัศน์เป็นส่ือในลักษณะท่ีน าเสนอเป็น
ภาพเคล่ือนไหวและสร้างความตอ่เน่ืองของการกระท าของวตัถจุากเร่ืองราวตา่งๆ สร้างความรู้สึก
ใกล้ชิดกับผู้ ชม เป็นส่ือท่ีเข้าถึงง่าย มีความรวดเร็ว (ประทิน คล้ายนาค2541:1,ทัศนีย์ นาครักษ์ 
2540 : 32) 

สรุป การผลิตวีดิทศัน์ในการศึกษานัน้ เป็นเร่ืองของการส่ือสาร การถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ส่ือ วีดิทัศน์ไปยังกลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนและครูเป็นจุดมุ่งหมายหลัก ขั น้ตอนการผลิตนัน้
เหมือนกับการผลิตรายการวีดิทศัน์ทัว่ไป แตจ่ะแตกตา่งกันท่ีรายละเอียดความถกูต้อง น่าเช่ือถือ 
และการส่ือความหมายเพ่ือการเรียนรู้ การสอน รายการวีดิทศัน์ ท่ีมีคณุภาพนัน้ต้องส่ือความหมาย
หรือถ่ายทอดความรู้ตา่งๆ ได้ตามวตัถปุระสงค์หลกัท่ีตัง้เอาไว้  
 

 

 

 

 

ผู้สอน / 

สิ่งเร้า 

สง่สาร / 

การแปลความ 

ผู้ เรียน / 

การตอบสนอง 
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2.2 รูปแบบรายการวีดทัิศน์ 

  วิธีการด าเนินการเสนอรายการวีดิทศัน์มีหลายรูปแบบ ทัง้นีใ้นการเลือกรูปแบบก็แล้วแต่

จดุมุง่หมายของรายการ สว่นการเลือกรูปแบบรายการวีดิทศัน์นัน้จะช่วยเสริมสร้างรายการให้นา่สนใจมาก

ยิ่งขึน้ ซึ่งรูปแบบของรายการวีดิทศัน์มีหลายแบบ คือ รายการน าเสนอคนเดียว รายการสนทนา รายการ

อภิปราย รายการสมัภาษณ์ รายการแข่งขนั ขัน้ตอบปัญหาและเกม รายการสาธิตทดลอง รายการนิตยสาร  

ทางอากาศ รายการถ่ายทอดสด รายการละคร รายการสาระละคร (มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช 2540 

: 224 - 226) 

 

2.3 ประเภทรายการวีดทิัศน์ 

  รายการวีดิทัศน์นัน้ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2536 ก : 142-144) ได้แบ่งไว้ 2 

ประเภทคือ 

  2.3.1. รายการความรู้ทั่วไป (General Education program) หมายถึง รายการมุ่งให้

ความรู้ในเร่ืองต่าง ๆ โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ ชมผู้ ฟังได้รับความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ในทางตรงหรือ

ทางอ้อม ได้เกิดแง่คิด คติสอนใจ อนัเป็นประโยชน์แก่การด าเนินชีวิตประจ าวนั รายการประเภทนีม้ิได้มุ่ง

หมายเพ่ือการสอนในหลกัสตูรใดหลกัสตูรหนึ่งโดยเฉพาะ แตก็่สามารถท าหน้าท่ีเสริมหรือประกอบการสอน

ได้ เชน่ รายการสาระบนัเทิง รายการสง่เสริมการศกึษา ฯลฯ 

  2.3.2 . รายการเพ่ือการสอน (Instructional Program) เป็นรายการท่ีผลิตขึน้มาเพ่ือ

วตัถปุระสงค์ในการสอน ลกัษณะรายการมกัจะมีแนวโน้มท่ีคล้ายบทเรียน (Lesson) โดยมีวิธีการน าเสนอท่ี

นา่สนใจ การจดัเสนอเนือ้หาอาจแบง่เป็นตอนหรือไม่เป็นตอนก็ได้ แตเ่นือ้หาจะต้องสอดคล้องกบัหลักสตูร

การศกึษาระดบัหนึง่ระดบัใด หรือสถานศกึษาหนึง่สถานศกึษาใด 

  เนือ้หาท่ีเสนอมีจุดประสงค์ให้เกิดการเรียนรู้และมีการวัดผลการเรียนการชมรายการ

ประกอบด้วย การจัดประเภทรายการท านองนีอ้าจเทียบได้กับการจัดประเภทรายการเพ่ือการศึกษาใน

ระบบโรงเรียน  

( Formal education) เป็นต้น  รายการเพ่ือการสอนยงัสามารถแบง่ประเภทออกไปตามลกัษณะหน้าท่ีของ

รายการดงัตอ่ไปนี ้
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  1)  รายการท าหน้าท่ีสอนทัง้หมด (Total Teaching หรือ Direct Classroom Teaching) 

คือ รายการซึ่งท าหน้าท่ีในการสอนสมบรูณ์ในตวัเอง ดงันัน้รายการจึงท าหน้าท่ีเสมือนครูหรืออุปกรณ์การ

สอนไปในตวั 

  2) รายการท าหน้าท่ีสอนเนือ้หาหลัก (Principle or Main Resources) คือ รายการท า

หน้าท่ีส าคญัของหวัข้อการสอน โดยในชัน้เรียนจะมีครูผู้ท าหน้าท่ีแนะน ารายการ ชีใ้ห้เห็นความสมัพนัธ์ของ

รายการการหวัข้อท่ีเรียน ให้ท าแบบฝึกหดัและอธิบายขยายความเพิ่มความเข้าใจของนกัเรียนด้วย 

  3)  รายการท าหน้าท่ีเสริมการสอน (Supplementary or Enrichment)  คือ รายการทีท า

หน้าท่ีเสริมเนือ้หาท่ีครูสอนให้สมบรูณ์ขึน้ เพิ่มเติมเนือ้หาได้ชดัเจนสมบรูณ์ เช่น ใช้แสดงตวัอย่างเชิงละคร 

(Dramatization) หรือสาธิตวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ 

  สรุปประเภทรายการวิดิทัศน์เพ่ือการศึกษามี 2 ประเภท ได้แก่รายการความรู้ทัว่ไป และ

รายการเพ่ือการสอน โดยรายการเพ่ือการสอนแบง่การสอนได้ 3 ประเภท คือ รายการท าหน้าท่ีสอนทัง้หมด 

รายการท าหน้าท่ีสอนเนือ้หาหลกั รายการท าหน้าท่ีเสริมการสอน การเลือกใช้ขึน้อยู่กับวตัถุประสงค์ของ

ผู้สอน เนือ้หารายการวีดิทัศน์เป็นการส่ือความหมายทางเดียว ผู้ เรียนไม่สามารถซักถามปัญหาหรือข้อ

สงสยัได้ รายการวีดิทศัน์จึงไม่สามารถสอนแทนครูได้อย่างสมบูรณ์เป็นเพียงส่ือกลางท่ีใช้เนือ้หาจากครู

ไปสูผู่้ เรียนเทา่นัน้ 

 

 2.4 การผลิตรายการโทรทัศน์ 

  การผลิตรายการโทรทัศน์ท่ีมีคุณภาพนัน้ขึน้อยู่กับการด าเนินขัน้ตอนการผลิตท่ีดีการ

ด าเนินงานในการผลิตรายการโทรทศัน์ซึง่แยกออกได้เป็น 3 ขัน้ตอนดงันี ้คือ 

  2.4.1. การวางแผนการผลิตรายการ เป็นขัน้ตอนท่ีมีความส าคญัมากเพราะการวางแผนท่ี

ดียอ่มสง่ผลถึงรายการท่ีจะผลิตออกมาด้วย ขัน้ตอนการผลิตรายการมีดงันีคื้อ 

   1)  ศึกษาจุดมุ่งหมายและเป้าหมายเนือ้หาแล้วน าเนือ้หามาวิเคราะห์ก าหนด

กลุ่มเปา้หมาย (Target group) และจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม (Behavioral objective) เพ่ือให้สามารถวดั

ได้และควรก าหนดวิธีการน าไปใช้ด้วยว่าจะน าไปใช้ในการสอนในลักษณะใด เช่น น าบทเรียน อธิบาย

เนือ้หาในบทเรียน หรือสรุปบทเรียน 

   2)  รวบรวมทรัพยากรและศึกษาข้อขดัข้องในการผลิตทัง้สองสิ่งนีจ้ะต้องควบคู ่

กนัไป โดยจะต้องศกึษาว่ามีแหลง่ทรัพยากรท่ีจ าเป็นต้องใช้ในกระบวนการผลิตอะไรบ้าง มีเพียงพอหรือไม ่
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ถ้าไม่มีจะหาได้จากแหล่งใด ถ้าหาไม่ได้จะท าอย่างไร เช่น เคร่ืองมือวัสดุ และ อุปกรณ์  บุคลากร

งบประมาณ ปัญหาสิทธิทางกฎหมาย ทรัพยากร และข้อขดัข้องท่ีต้องรวบรวมและศกึษา 

   3)  การเขียนหวัข้อเนือ้หาและการเลือกแบบการน าเสนอ ผู้ผลิตรายการจะต้องน า

เนือ้หานัน้มาเขียนเป็นแบบการน าเสนอท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะส่ือเหมาะสมกบัลกัษณะส่ือโทรทศัน์รูปแบบ

การน าเสนอทางโทรทศัน์เป็นท่ีนิยม ได้แก่ แบบสมัภาษณ์ แบบอภิปราย แบบบรรยาย แบบนาฎการ และ

แบบบรรยาย (โดยไมใ่ห้เห็นตวัผู้บรรยาย) (off-camera narration) 

  2.4.2. การเตรียมการผลิตรายการซึง่มีขัน้ตอนดงันี ้

   1) เขียนบท (Script) เป็นการวางโครงสร้างของรายการ ควรเขียนเพ่ือให้สนอง

จดุมุง่หมายของการศกึษา มุง่ให้ผู้ เรียนบรรลเุปา้หมาย 

   2)  เตรียมบคุลากร ในขัน้นีผู้้ผลิตรายการจะต้องติดตอ่กบับคุคลผู้ท าหน้าท่ีตา่ง ๆ 

ได้แก่ ผู้ เขียนบท ผู้ก ากบัรายการ ฝ่ายเทคนิค และผู้แสดง เพ่ือนดัแนะซกัซ้อม ความเข้าใจให้เป็นท่ีตรงกนั 

   3)  เตรียมงานศิลปะท่ีจ าเป็นจะต้องใช้ในการผลิตรายการ ซึ่งการเตรียมงาน

ศิลปะจะต้องอยู่ภายใต้ค าแนะน าของผู้ผลิตรายการและผู้ก ากับ เพ่ือให้งานศิลปะสนองจุดมุ่งหมายของ

รายการ อีกทัง้ความเหมาะสม กบัการส่ือความหมายทางโทรทศัน์ 

   4)  เตรียมฉากและอปุกรณ์ 

   5)  เตรียมสิ่งอ่ืน ๆ เชน่ เสือ้ผ้า เคร่ืองแตง่กายผู้แสดง ดนตรี เสียงประกอบ 

   6)  การซกัซ้อมเป็นขัน้ตอนสุดท้าย ซึ่งจะต้องซักซ้อมทัง้ฝ่ายเทคนิคและผู้ แสดง

ตา่ง ๆ ดงัท่ีกล่าวมาแล้วอย่างเคร่งครัด ความผิดพลาดของการผลิตรายการท่ีมีขึน้ในขัน้นีก็้มีน้อยนัน่ย่อม 

หมายถึง รายการท่ีได้จะมีคุณภาพติดตามไปด้วย ซึ่งความส าเร็จของการด าเนินรายการขึน้อยู่กับ

ความสามารถของผู้ก ากับรายการและคณะผู้ ร่วมงานทุกคนเป็นล าดบัท่ี 1 ในล าดบัท่ี 2 ก็จะเร่ิมถ่ายท า

ตามบทท่ีได้เขียนไว้ จากนัน้จึงมาตัดต่อเป็นล าดับท่ี 3 เพ่ือเรียบเรียงภาพให้สมบูรณ์ยิ่งขึน้แล้วจึง

บนัทกึเสียง บรรยายเสียงดนตรีและเสียงประกอบตา่ง ๆ 
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 2.5 การใช้วิดทิัศน์เพื่อการสอน 

  กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 210-213) โทรทัศน์เพ่ือการสอนในปัจจุบันมีการใช้กันทุก

รูปแบบตามท่ีกล่าวมาแล้ว ในการใช้โทรทศัน์เพ่ือการสอน ไม่ว่าจะเป็นการสอนสดทางโทรทัศน์หรือการ

เสนอรายการท่ีบันทึกไว้แล้วแก่ผู้ เรียนในห้องเรียนก็ตาม ผู้ สอนย่อมต้องมีการเตรียมพร้อมเพ่ือการใช้

โทรทศัน์อยา่งมีประสิทธิภาพสสูดุตามหลกัการตอ่ไปนี ้

  

  2.5.1. เตรียมตัวผู้สอน ผู้สอนในการใช้โทรทศัน์เพ่ือการสอนจะเป็นได้ใน 3 กรณี คือ 

  1) ในกรณีผู้สอนจะเสนอการสอนสดทางโทรทศัน์วงจรเปิดเพ่ือแพร่ภาพแก่ผู้ เรียนในชัน้

เรียนและท่ีอยูบ้่านตามรูปแบบของโทรทศัน์โรงเรียนและการสอนของมหาวิทยาลยัเปิดหรือการสอนสดด้วย

โทรทศัน์วงจรปิด แก่ผู้ เรียนในชัน้เรียนใหญ่นัน้ ผู้สอนต้องเตรียมเนือ้หาและส่ือท่ีจะใช้ประกอบให้ครบถ้วน 

ควรเป็นผู้ มีทกัษะในการสอนอย่างดีทัง้ท่วงทีลีลาการพูด มีการใช้ภาษาท่ีถกูต้อง การแสดง สีหน้าท่าทาง

เข้ากบัการพดู ฯลฯ ควรเป็นผู้ ท่ีมีบคุลิกลษัณะและการแตง่กายท่ีนา่ดเูพ่ือดงึดดูความสนใจของผู้ เรียน 

  2)  หากเป็นการน ารายการโทรทัศน์โรงเรียนมาใช้สอนวิชาหนึ่ งวิชาใดหรือเป็นการใช้

ประกอบวิชา ผู้สอนหรือครูประจ าชัน้จะท าหน้าท่ีเป็นเพียงผู้ควบคมุชัน้เรียน ตรวนตารางออกอากาศของ

รายการและเตรียมเปิดโทรทัศน์ให้ผู้ เรียนชมรายการ เป็นพ่ีเลีย้งคอยอธิบายส่วนท่ีผู้ เรียนไม่เข้าใจและ

ตรวจดกูารปฏิบตังิานของผู้ เรียนตามท่ีก าหนดไว้ในวิชา 

  3)  ในกรณีท่ีเป็นการน ารายการท่ีบนัทกึไว้แล้วมาใช้สอน ผู้สอนต้องดรูายการนัน้ก่อนวา่มี

เนือ้หาตรงตามบทเรียนหรือไม่ มีส่วนส าคญัและน่าสนใจอยู่ตรงจดุใดเพ่ือสามารถแนะน าผู้ เรียนก่อนการ

เรียนได้ 

  2.5.2. เตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อม ผู้สอนควรตรวจดูว่าโทรทัศน์ท่ีจะใช้อยู่ใน

สภาพดีสามารถปรับภาพและเสียงได้หรือไม ่โดยมีการเตรียมห้องหรือสถานท่ีอยา่งเหมาะสมดงันี ้

  1)  จัดห้องให้มีแสงสว่างพอควรโดยไม่ใช้ห้องมืด ทัง้นีเ้พ่ือความสบายตาในการดูและ

เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถอา่นเอกสารประกอบหรือจดข้อความได้ 

  2)  ไม่ควรตัง้เคร่ืองรับโทรทัศน์ใกล้หน้าต่างหรือในท่ีท่ีจะมีแสดงตกลงบนจอได้โดยตรง

เพราะจะเกิดเงาสะท้อนท าให้เห็นภาพได้ไมช่ดัเจน 

  3)  ขนาดของเคร่ืองขึน้อยูก่บัจ านวนของผู้ เรียน ซึง่ตามหลกัการแล้วผู้ เรียน  30 ค น ค ว ร

ใช้จอเคร่ืองรับโทรทศัน์ขนาด 30 นิว้ และในปัจจบุนัมีจอท่ีใช้ฉายถึง 200 นิว้ 
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  4)  ความกว้างของการจดัแถวท่ีนัง่ชมไม่ควรกว้างเกินกว่า 45 องศา ทัง้นีโ้ดยก าหนดจาก

เส้นกลางของจอโทรทศัน์ 

  5)  ควรจดัเก้าอีน้ัง่ใกล้และไมค่วรนัง่ดใูกล้กวา่ 7 ฟตุ จากจอฉาย 

  6)  ระยะนั่งไกลท่ีสุดจากจอโทรทัศน์ (คิดเป็นจ านวนฟุต) ต้องไม่เกินกว่าขนาดของจอ 

(คดิเป็นจ านวนนิว้) เชน่ จอโทรทศัน์ขนาด 23 นิว้ ผู้ เรียนแถวสดุท้ายไมค่วรนัง่ไกลกวา่ 23 ฟตุ 

  7)  ควรตัง้เคร่ืองรับโทรทศัน์ไม่สงูเกินกว่า 30 องศา จากระดบัสายตาปกติของผู้ เรียนท่ีนัง่

ชม หรือควรตัง้เคร่ืองรับโทรทศัน์สงูประมาณ 7 ฟตุ จากพืน้ 

  8)  เม่ือเปิดเคร่ืองรับโทรทัศน์ไม่ควรเปิดให้เสียงดงัมากเกินไปกว่าปกติจะเป็นท่ีรบกวน

ห้องเรียนอ่ืน ๆ 

  2.5.3. เตรียมชัน้เรียน ถ้าเป็นการสอนสดผู้สอนอาจมีการเตรียมตวัผู้ เรียนโดยการเสนอ

ช่ือในขัน้ตอนการน าเข้าสู่บทเรียน เช่น ภาพปัญหา เร่ืองสัน่ ๆ หรือตัง้ค าถาม เพ่ือให้ผู้ เรียนขบคิดประเด็น

ปัญหาเพ่ือน าไปสู่เนือ้หาบทเรียนท่ีจะสอน แต่ถ้าเป็นการน ารายการท่ีบนัทึกไว้มาใช้สอนผู้สอนต้องบอก

จุดประสงค์ของรายการและแนะน าก่อนว่าเร่ืองท่ีจะดูนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับอะไรและมีความเก่ียวข้องกับ 

บทเรียนท่ีก าลงัเรียนนีอ้ย่างไรบ้าง มีจดุสนใจและสาระส าคญัของเร่ืองอยู่ท่ีใดทัง้นีเ้พ่ือให้ผู้ เรียนสามารรถ

เช่ือม 

โยงความคิดของตนกบับทเรียนได้ และหากมีค าศพัท์ยาก ๆ ก็ต้องอธิบายให้ผู้ เรียนทราบก่อนเพ่ือสามารถ

ชมเร่ืองนัน้เข้าใจดีย่ิงขึน้ 

  2.5.4. การสอน ถ้าเป็นการสอนสดทางโทรทศัน์ตามปกติแก่ผู้ เรียนท่ีอยู่ทางบ้านหรือท่ี

อยู่ในชัน้เรียนท่ีมิใช้ในลกัษณะของ teleconference แล้ว ผู้สอนต้องระลึกเสมอว่าการสอนนัน้เป็นรูปแบบ

ของการส่ือสารทางเดียวท่ีผู้ เรียนไม่มีโอกาสมีปฏิกิริยาตอบสนองแก่ผู้สอนในทนัทีขณะสอนในกรณีเช่นนี ้

ผู้ เรียนต้องการค าอธิบายท่ีแจ่มแจ้งเพ่ือสามารถเข้าใจบทเรียนได้โดยง่าย ดงันัน้ ผู้สอนจึงต้องใช้ภาษาท่ี

ง่ายต่อความเข้าใจของผู้ เรียน ใช้ส่ือการสอนประกอบตามขัน้ตอน และอาจให้มีการถามค าถามส่งมายงั

ผู้ สอนในภายหลังได้ หากเป็นการเสนอการสอนด้วยม้วนวีดิทัศน์หรือแผ่นวีดิทัศน์ ผู้ สอนอาจเปิดให้ชม

หลงัจากท่ีมีการเตรียมพร้อมผู้ เรียนในขัน้ท่ี 3 แล้ว ในระหว่างท่ีฉายให้ชมนัน้หากมีเนือ้หาตอนใดท่ีเห็นว่า

ยากเกินกว่า ผู้ เรียนจะเข้าใจ ก็อาจมีการหยุดฉายแล้วอธิบายจนกว่าผู้ เรียนจะเข้าใจได้ดีขึน้ หรือาจมีการ

หยดุฉายเฉพาะตอนเพ่ือให้ผู้ เรียนซกัถามก็ได้เช่นกนั นอกจากนีใ้นระหว่างท่ีชม ผู้สอนควรสงัเกตปฏิกิริยา
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ของ ผู้ เรียนว่าเป็นอย่างไรเพ่ือดกูารตอบสนองของผู้ เรียนกบัสิ่งท่ีชมไปนัน้ เม่ือชมรายการจบแล้ว ควรมีการ

สรุปเนือ้หาและประเด็นส าคัญของเร่ืองเพ่ือความเข้าใจท่ีตรงกับอีกครัง้หนึ่ง และควรมีการโยงเข้าหา 

บทเรียนท่ีก าลงัเรียนในนขณะนัน้ด้วย 

  2.5.5. การติดตามผล เป็นการดกูารตอบสนองของผู้ เรียน และเพ่ือทดสอบดวู่าหลงัจาก

ท่ีชมรายการหรือการสอนนัน้ไปแล้วสามารถเกิดการเรียนรู้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้หรือไม่ ทัง้นี ้

เพราะถ้าเป็นการสอนสดซึ่งอยู่ในรูปแบบของการส่ือสารทางเดียวตามท่ีกล่าวมาแล้วนัน้ ผู้ เรียนย่อมไม่มี

โอกาสแสดงปฏิกิริยาตอบสนองและให้ข้อมูลย้อนกลบัแก่ผู้สอนได้ทนัที จึงท าให้เป็นการยากแก่การท่ีจะ

ทราบวา่ผู้ เรียนมีความเข้าใจในบทเรียนมากน้อยเพียงใด การติดตามผลในลกัษณะเช่นนีจ้งึอาจเป็นการให้ 

ผู้ เรียนตอบค าถามแล้วส่งไปให้ผู้สอนตรวจ หรือการส่งจดหมายไปถามข้อข้องใจกบัผู้สอนก็ได้  แต่ถ้า เป็น

การสอนสดในลกัษณะ Teleconference โดยการสงสญัญาณผ่านสายโทรศพัท์หรือการส่งสญัญาณผ่าน

ดาวเทียม จะท าให้ผู้สอนและผู้ เรียนมีปฏิสมัพนัธ์โต้ตอบกนัได้ในทนัที หรือหาเป็นการเรียนในลกัษณะของ 

Interactive Video ผู้ เรียนก็จะมีการตอบสนองกบัโปรแกรมท่ีตัง้ไว้ในบทเรียนนัน้ได้เช่นกนั ส่วนในกรณีใช้

รายการท่ีบันทึกไว้แล้วมาใช้สอนในห้องเรียน การติดตามผลจะท าได้ง่ายมากเพราะ ผู้ สอนได้สังเกต

ปฏิกิริยาของผู้ เรียนขณะท่ีชมเอาไว้แล้ว และขณะเดียวกนัผู้ เรียนก็สามารถมีการตอบสนองได้ทนัทีไมว่่าจะ

เป็นการซกัถามข้อสงสยัหรือการแสดงปฏิกิริยาตอบสนองอนัเป็นผลมาจากการชมรายการนัน้ นอกจากนี ้

ผู้สอนยงัสามารถติดตามผลการชมได้ด้วยการให้ผู้ เรียนอภิปรายร่วมกนั หรือมีการทดสอบความรู้จากท่ีชม

มาด้วยการให้ตอบค าถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ือดวูา่ผู้ เรียนมีความเข้าใจท่ี ถกูต้องตรงกนัหรือไม่ 

 

 2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับส่ือการสอนวิดทิัศน์ 

  สมคัร อยู่ลอง (2556) ได้ศึกษาและการพฒันาส่ือวิดิทศัน์เพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 

การเป็นผู้ด าเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  ผลการวิจัย

พบว่า ช่วยให้อาจารย์ใหม่ท่ีต้องท าหน้าท่ีผู้ด าเนินรายการและวิทยากรรายการโทรทัศน์เพ่ือการศึกษา

ทางไกลผา่นดาวเทียมมีความรู้ความเข้าใจสงูขึน้ . 

  นฤมล ทองอยู่ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ วิชาการ

เขียนหนังสือเพ่ือการพิมพ์ในระดับอุดมศึกษา พบว่า การพัฒนารูปแบบบทเรียนออนไลน์ในระบบ

อุดมศึกษามีจ านวน 12 ขัน้ตอนประกอบด้วย ก าหนดเป้าหมายในการเรียนการสอน เตรียมความพร้อม

ด้านสภาพแวดล้อมทางการเรียน ก าหนดบทบาทผู้สอน สร้างแรงจูงใจในการเรียน ด าเนินการเรียนการ
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สอน ประเมินผลการเรียน ก าหนดบทบาทผู้สอนและข้อมลูย้อนกลบั ซึง่ผา่นการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญอยู่

ในเกณฑ์เหมาะสมมาก  

  ปริวรรต สมนึก (2558) ได้ศกึษาการวิจยัการพฒันานวตักรรมการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือ

วีดิทศัน์เพ่ือเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง “ผลิตภณัฑ์การท่องเท่ียว” พบวา่ การจดัการเรียนการสอนทัง้

แบบท่ียึดครูและผู้ เรียนเป็นศนูย์กลางนัน้ล้วนมีเป้าหมายเพ่ือท่ีจะให้บรรลุซึ่งผล  ส าเร็จท่ีตัง้ไว้ ซึ่งจ าเป็น

จะต้องมีการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพิ่มขึน้ด้วยเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพสงูสดุ  

  ชลิต ลิม้พระคณุ (2556) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนวีดิทศัน์ เ ร่ืองการซ่อมแซมเสือ้ผ้า

เบือ้งต้น ส าหรับนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร (ปฐมวัยและ

ประถมศึกษา) จากการสอนแบบปกติผู้ สอนไม่สามารถสร้าง  แรงจูงใจได้ดีเท่ากับการใช้ส่ือวีดิทัศน์ซึ่ง

ประกอบไปด้วยภาพและเสียงท่ีน่าสนใจ จากการท่ีผู้ วิจยัไดสงัเกต พฤติกรรมของผู้ เรียนกลุ่มตวัอย่างบาง

คนซึง่เดมิเคยมีพฤตกิรรมไมส่นใจและมุง่มัน่ท่ีจะเรียนผ่านส่ือวีดีทศัน์ ผล การทดสอบนกัเรียนหลงัจากการ

เรียนโดยใช้ส่ือวีดิทัศน์ พบว่านกัเรียนสามารถท าคะแนนได้ใน เกณฑ์ดี ซึ่งอาจ  เน่ืองมาจากรูปแบบการ

เรียนโดยใช้ส่ือวีดีทศัน์เป็นรูปแบบการศกึษาท่ีแปลกใหม่ตอ่ผู้ เรียน 

  ประภาสินี นิรมลพิศาล (2558) สรุปได้ว่า รายการวีดิทศัน์ ด้วยเทคนิคการ์ตนูแอนิเมชัน่ 
เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์ พืน้ฐานมีประสิทธิภาพ นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดบั มาก และสามารถ
พฒันาการน าไปใช้คอมพิวเตอร์ พืน้ฐานให้กบันกัเรียนได้ ดงันัน้ รายการวีดิทศัน์ ด้วยเทคนิคการ์ตนูแอนิ
เมชั่น เร่ืองการใช้คอมพิวเตอร์พืน้ฐาน จึงเหมาะสมและสามารถท่ีจะน าไปใช้ในการเรียนรู้ในระดบัชัน้
ประถมศกึษาปีท่ี 4 ในเร่ืองคอมพิวเตอร์พืน้ฐานได้  
  จากเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง พอจะสรุปได้ว่าวีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีสามารถน าไปใช้ใน
การศึกษาได้เป็นอย่างดี ซึ่งให้ผลต่อการเรียนท่ีสูงเพราะให้ทัง้ภาพและเสียง ให้ภาพท่ีเคล่ือนไหว และ
สามารถรวมเอาส่ือตา่ง ๆ เข้ามารวมไว้ในรายการวีดิทศัน์ ซึ่งเป็นลกัษณะท่ีเดน่กวา่ส่ืออ่ืน และดงึดดูความ
สนใจของผู้ เรียน สามารถเปิดดไูด้หลายครัง้ ผู้สอนสามารถเตรียมการสอนได้ล่วงหน้าท าให้เกิดความพร้อม
มากกว่าการสอนโดยปกติ เป็นส่ือการสอนมีความส าคัญในการเรียนการสอน สามารถแก้ปัญหา ด้าน
ข้อจ ากดัตา่ง ๆ ในการเรียนการสอนได้ ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 
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3. เทคนิคการถ่ายภาพด้วยแฟลชขัน้สูง 

 

 3.1 ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับแฟลช 

  แฟลชและอุปกรณ์เสริม 

  ไฟแวบหรือแฟลช (Flash) สรุเดช วงศ์สินหลัง่ (2541 : 28) ได้กล่าวถึงแฟลชถ่ายภาพไว้

ว่า แฟลชท่ีสามารถสวมเข้ากบัฐานเสียบแฟลชของตวักล้อง (Hot shoe) แบบท่ีเราใช้กันอยู่ในปัจจบุนัคือ 

แฟลชแบบอิเล็กทรอนิกส์ หลอดแฟลชท่ีเห็นเป็นเส้นเล็ก ๆ ท าจากแก้วทนไฟ ภายในบรรจุก๊าซซีนอนหรือ

ก๊าซเฉ่ือยบางชนิด หลอดแฟลชจะมีขัว้สองด้านเหมือนหลอดนีออน เม่ือมีการผ่านกระแสไฟและไหลผ่าน

ก๊าซเฉ่ือยในหลอด ก็จะเกิดปรากฏการณ์อิออนไนซ์ ซึ่งท าให้มีไฟสว่างวาบขึน้ ดงันัน้ แฟลชชนิดนีไ้ม่ได้ให้

แสงจากการเผาไหม้ จึงมีความเส่ือมหรือสึกหรอน้อยหรือแทบจะไมมี่ใช้ได้หลายๆปี หรือสามารถยิงแสงได้

เป็นจ านวนหลายพันหลายหม่ืนครัง้ ท างานได้เร็วท่ีส าคัญก็คือให้แสงแบบ Day – light โดยไม่ต้องแก้สี 

เน่ืองจากอณุภมูิสีเท่ากบัแสง Day – light ภาพท่ีได้จงึเป็นสีธรรมชาตเิหมือนภาพท่ีถ่ายจากแสงแดด และมี

ช่วงการฉายแสงท่ีสัน้มาก ๆ คล่อง มณีฉาย (2544 : 106) ได้กล่าวถึงแฟลชถ่ายภาพไว้ว่า แฟลชคือ

อุปกรณ์ให้ก าเนิดแสดงท่ีได้รับการประดิษฐ์ขึน้ตัง้แต่ในยุคแรก ๆ ของการถ่ายภาพเพ่ือถ่ายภาพในเวลา

กลางคืนหรือในท่ีท่ีแสงสวา่งไม่เพียงพอ ตลอดไปถึงการใช้แสงแฟลชเพ่ือลบเงาด าจากแสงแดดส่องเข้ามา

ทางด้านหลงัของคน วตัถุ ท าให้ภาพสว่าง สดใสขึน้ ผู้ประดิษฐ์คนแรกคือ วิลเล่ียม เฮนร่ี ฟ๊อกซ์ ทลั บ๊อท 

(William Henry Fox Talbot) ชางองักฤษ (เป็นแฟลชแบบ electronic) 

  สรุปได้ว่าแฟลชถ่ายภาพเป็นอุปกรณ์ท่ีมีความจ าเป็นส าหรับการถ่ายภาพนอกจากจะใช้

เพ่ือเพิ่มแสงในท่ีมีแสงสว่างน้อยแล้ว ยังสามารถสร้าภาพให้มีความสมบูรณ์และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ี

เกิดขึน้ได้ และสามารถสร้างสรรค์เทคนิคตา่ง ๆ เพ่ือผลพิเศษของภาพให้มีความหลากหลายยิ่งขึน้ 

  ไฟแวบอิเล็กทรอนิกส์หรือแฟลชอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic flash)  วนิดา จึง

ประสิทธ์ิ (2529 : 125) ได้กล่าวถึงแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า ไฟแวบชนิดนีมี้การคิดค้นกันขึน้มาอย่าง

สมบรูณ์เม่ือปี ค.ศ.1930 การใช้งานสะดวกกวา่ชนิดหลอดมาก เพราะไมต้่องเปล่ียนหลอดทกุครัง้ อายกุาร

ใช้งานของไฟแวบชนิดนียื้นยาวอาจใช้ได้เป็นพนั ๆ ครัง้ ถึงแม้ราคาจะคอ่นข้างแพงกว่าชนิดหลอด แตเ่ม่ือ

เทียบจ านวนครัง้ของการใช้งานแล้วถกูกวา่มาก ไฟแว้บอิเล็กทรอนิกส์ มีหลอดไฟท่ีเรียกวา่ Flash Tube ท า

ด้วยแก้วหรือหินควอทซ์ภายในบรรจุก๊าซซีนอน (Xenon) ซึ่งเป็นก๊าซชนิดหนึ่งท่ีหายาก เม่ือกระแสไฟฟ้า

ไหลผ่านก๊าซนีจ้ะให้แสงขาว (White light) ซึ่งใกล้เคียงกบัแสงธรรมชาติในเวลากลางวนั และสามารถปรับ
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ความสมดุลของสีเม่ือใช้กับฟิล์มสีประเภท Daylight ได้พลังงานไฟฟ้าท่ีใช้ในไฟแว้บ อาจได้มากจากไฟ

บ้าน (A.C.) หรือจากแบทเตอร่ี (D.C.) โดยตรง ไฟแว้บบางย่ีห้อสามารถใช้ได้ทัง้สองอยา่ง 

  แฟลชอิเล็กทรอนิกส์แบบสวมกบัตวักล้องมีวิวฒันาการมายาวนาน และแบง่ออกได้เป็น 3 

ระบบ ได้แก่ แฟลชธรรมดา (manual) / แฟลชอตัโนมตัิ (Auto) / และแฟลชแบบอตัโนมตัิแบบวดัแสงผ่าน

เลนส์ (TTL) แฟลชท่ีทนัสมัยมากในยุคล่าสุดจะมีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ท่ีซับซ้อน เพ่ืออ านวยความสะดวก

ให้แก่นกัถ่ายภาพมากขึน้กว่าแฟลชรุ่นก่อน ๆ ท่ีอาจจะท าหน้าท่ีได้เพียงแคฉ่ายแสงออกไปเท่านัน้ (สรุเดช 

วงศ์สินหลัง่ 2541 : 28) 

  สรุปได้ว่าแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ท าจากหลอดแก้วภายในบรรจกุ๊าซมีการผ่านของกระแสไฟ

ท าให้เกิดแสงสว่างขึน้ในระยะเวลาฉายแสงท่ีสัน้ไม่จ าเป็นต้องเปล่ียนหลอดเม่ือใช้งานใช้แบทเตอร่ีเป็น

พลงังาน หรือบางชนิดใช้ไฟบ้าน มีขัว้สมัผสักบักล้องถ่ายภาพมีระบบตา่ง ๆ ให้เลือกใช้มากมาย 

แฟลชทริกเกอร์ และ หลักการท างานของแฟลชทริกเกอร์ 

  1. Wireless Flash Trigger คือชุดตัวส่งสัญญาณจากตัวท่ีติดกับกล้อง (ติดท่ีขาเสียบ

แฟลช) ท าหน้าท่ีเป็น Master คอยสั่งการไปยังตัวรับสัญญาณท่ีติดกับแฟลชท่ี ท าหน้าท่ีเป็น Slave 

  2. Wireless Flash Trigger มีหลายแบบ ทัง้สั่งแบบ Manual (ตาแมว) - แสงแฟลชกระ

ทบเพ่ือกระตุ้นการสัง่งาน หรือ สัง่แบบคล่ืนวิทย ุซึง่จะท าได้ทัง้ Auto / Manual หรือ Advance 

3. ชุด  Wireless Flash Trigger จะต้องเลือกใช้  Channel ก่อน  หากอยู่ ใน  Channel 

เดียวกนัจะส่ือสารกนัได้ 

4. ใช้โหมด M กับการถ่ายแฟลชแยกแบบใช้ Flash Trigger 5. Wireless Flash Trigger 

ต้องเลือกวา่ใช้กบัอะไรด้วย เชน่ use for Nikon, use for canon, use for Olympus เพราะข้ามกนัไมไ่ด้ 

 หลักการท างาน 

1. ตวัสง่ ตวัรับ แยกกนั ตวัส่งตดิท่ีกล้อง เอาตวัรับตดิท่ีแฟลช จะใช้แฟลชก่ีสิบตวัก็ซือ้

ตวัรับมาติดเทา่จ านวนแฟลช แตต่วัสง่มีแคต่วัเดียว 

2. ตวัสง่+ตวัรับ รวมอยูใ่นตวัเดียวกนั จะเอาตวัไหนติดท่ีกล้องหรือแฟลชก็ได้ เพราะมนั

ท าหน้าท่ีได้ทัง้เป็นตวัสง่และตวัรับ 

3. Group หมายถึงการจดักลุม่เม่ือใช้แฟลชหลายๆ ตวั  
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ร่มสะท้อน  

  ร่มสะท้อนนัน้ท าหน้าทีอยา่งเดียวคือ สะท้อนแสงจากแหล่งก าเนิด ไปยงัวตัถ ุซึ่งยงัมีอีกว่า 

วสัดุท่ีใช้สะท้อนภายในนัน้ จะเอาแบบ สะท้อนมาก(มันวาวมาก) หรือ สะท้อนน้อย(มันวาวน้อย) หรือ

แม้แตใ่ช้ตวัเนือ้ของผ้าไนล่อนสีขาวเองเป็นตวัสะท้อน ข้อดีของร่มสะท้อนคือ การสญูเสียประสิทธิภาพแสง

จะต ่า จดุออ่นอีกประการของร่มสะท้อนคือ การท่ีแสงส่วนหนึ่งสะท้อนกลบัท่ีด้านหลงัซึง่อาจไปรบกวนสิ่งท่ี

ถกูถ่าย หรือ รบกวนคนท างานท่ีอยูด้่านหลงัได้ 

  ร่มทะลุและซอฟท์บอกซ์ 

  เหมือนกนัตรงท่ีต้องการให้แหลง่ก าเนิดแสงกระจดักระจาย(หรือกระเจิง) ส่วนสิ่งท่ีตา่งกนั

ส าหรับสองสิ่งนี ้เป็นเพียงแค่รูปแบบท่ีได้ แล้วแต่ว่าคุณพึงพอใจแบบไหนมากกว่า แต่ดูเหมือน ซอฟต์

บอ็กซ์จะได้เปรียบตรงท่ีว่า สามารถควบคมุทิศทางได้ดีกวา่ แตร่่มทะล ุจะมีการกระจดักระจายของแสงท่ีมี

ทิศทางน้อยกว่า ซอฟต์บ็อกซ์ อนัเน่ืองจากเราไปหนัด้านโค้งเข้าหาแบบ ท าให้แสงกระเจิงออกไปตามแนว

ความโค้งของร่ม  

ฐานเสียบแฟลช 

  Hot Shoe คือ ฐานเสียบแฟลช ปกติจะมีขัว่สมัผสัระหว่างวงจรในตวักล้อง แต่ละย่ีห้อจะ

มีขัว่ท่ีตา่งกนั และสามารถใสก่บัอปุกรณ์เสริมตา่งๆ เชน่ ไมโคโฟน (Microphone) ชดุส่งสญัญาณไฟแฟลช 

(Radio Slave Flash Trigger) ,ช่องมองภาพแบบ LCD , ท่ีวัดระดับน า้ทะเล ช่องเสียบบางค่ายอาจมี

ลกัษณะท่ีแตกตา่งกนั ท าให้เราต้องหา hot shoe adaptor มาตอ่เสริม 

สาย Sync 

  สายซิงค์แฟลช ก็มีลกัษณะเป็นสายคล้ายสายโทรศพัท์ตามบ้านหรือส านกังาน ท่ีหวัและ

ปลายสายจะมีลกัษณะเหมือนหวัต่อสาย เพ่ือใช้เช่ือมต่อระหว่างตวักล้องดิจิตอล กบัตวัแฟลช ประโยชน์

ของการมีสายซิงค์แฟลชก็คือ สามารถย้ายหรือปรับการส่องแสงของแฟลชได้ตามความต้องการ ไม่ได้ถูก

ก าหนดต าแหนง่ตายตวับนตวักล้องเพียงอย่างเดียว 

  หลักการท างานของแฟลช 

  แฟลชในระบบแมนนวล (Manual) เป็นแฟลชในระบบดัง้เดมิเร่ิมต้น ซึ่งถกูพฒันาตอ่มา

เร่ือยๆ แตก็่ยงัคงยืนยงและมีประโยชน์อยูใ่นตวัหลายอยา่ง และไม่นา่เช่ือในยคุดิจิตอลผมมองวา่แฟลชระบ

บแมนนวลกลบัใช้งานได้ดีกว่าในสมยัฟิล์มอย่างไม่น่าเช่ือ (ส่วนนึงมาจากการเห็นผลหลงัการถ่ายได้ทนัที) 

ผลกระทบต่อการพัฒนากล้องมีส่วนกับระบบ TTL มากกว่าท่ีต้องคอยพัฒนาแฟลชรุ่นใหม่ ให้ใช้งานกับ
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กล้องรุ่นใหม่ๆ อยูเ่สมอ ไมเ่หมือนสมยัฟิล์มท่ีแฟลชในรุ่นสงูสามารถใช้ได้กบักล้องเกือบทกุรุ่นไมว่่าเก่าหรือ

ใหม ่และแฟลชรุ่นนงึก็อยูใ่นท้องตลาดเป็นเวลาหลายปี ไมต้่องเปล่ียนรุ่นเร็วเหมือนแฟลชสมยัดจิิตอล 

  พูน เกษจ ารัส (2541 : 80) ให้ความหมายของแฟลชระบบธรรมดาว่า ผู้ ใช้ตัง้เอง 

(Manual) เป็นแบบมาตรฐานท่ีไม่ต้องมีวิธีการใช้มากกมายอะไรนกั แตผู่้ใช้ต้องเข้าใจและเป็นผู้ มีความรู้ใน

การใช้กล้องถ่ายภาพและใช้ไฟแวบได้อย่างถกูต้องจงึจะใช้ได้ดี ไฟแบบนีจ้ะใช้ได้ทนทานทัง้ราคาก็ย่อมเยา 

จึงเหมาะส าหรับนกัถ่ายภาพประเภทท่ีไม่จ าเป็นต้องถ่ายภาพอย่างรวดเร็วว่องไวอะไรนกั สอดคล้องกับ 

มหาวิทยาลยัสโุขทยัธรรมาธิราช (2537 ก : 316) ท่ีกล่าวถึงการใช้แปน้ค านวณรูรับแสง ซึง่ท าเป็นตารางให้

ไว้ข้างหลอดแฟลชซึ่งชว่ยให้หาคา่ f-stop ได้ง่ายและรวดเร็วขึน้ บนแปน้ค านวณนีจ้ะบอกระยะของวตัถกุบั 

ไฟแฟลช ความไวแสงฟิล์ม และขนาดรูรับแสงวิธีใช้เพียงแค่เลือกตัง้ความไวแสงของฟิล์มให้ตรงกับท่ีใช้ 

แป้นค านวณจะแสดงค่าของ f-stop  ท่ีตรงกับระยะทางของวตัถุกับไฟแฟลช เม่ือเราทราบระระวตัถุห่าง

จากไฟแฟลชเป็นเท่าใดก็ใช้ตวัเลขค่า f-stop ท่ีตรงกันนัน้ตัง้ก็จะได้ขนาดรูรับแสงท่ีถูกต้อง เช่น แฟลชมี 

Guide Number เท่ากบั 25 มีระยะทางจากแฟลชถึงวตัถ ุเท่ากบั 5 เมตร จากสตูร f-stop = GN/ระยะทาง

จากแฟลชถึงวตัถ ุจะได้รูรับแสงเทา่กบั 5.6 

  แฟลชระบบออโต้ (Auto) เป็นแฟลชรุ่นท่ีพัฒนาต่อมาจากแฟลชระบบแมนนวล โดย

แฟลชระบบออโต้มีเซลไวแสงหรือเซนเซอร์ติดไว้เพ่ืออา่นคา่แสงท่ีสะท้อนกลบัมาจากวตัถท่ีุแสงแฟลชได้ไป

กระทบถกู และเซนเซอร์ก็จะท าการตดัแสงแฟลชให้เราโดยอตัโนมตัิ ท าให้นกัถ่ายภาพใช้แฟลชได้สะดวก

ขึน้ แตก็่ยงัต้องคอยระวงัในเร่ืองของอปุกรณ์เสริมท่ีมีการเสียแสงคล้ายๆ แฟลชในระบบแมนนวล แตส่มยันี ้

หาแฟลชระบบออโต้ไมค่อ่ยมีแล้ว 

  คลอ่ง มณีฉาย (2541 : 113-114) ได้อธิบายเก่ียวกบัระบบแฟลชอตัโนมตัดิงันี ้

ระบบอตัโนมตัิของแฟลช (A) แฟลชเม่ือใช้ในระบบนีจ้ะควบคมุแสงให้สมัพนัธ์ (พอดี) กับระยะทางท่ีถ่าย

โดยในตวัแฟลชจะมีตาเซนเซอร์ (Photo electric sensor) ท่ีจะวดัแสงแฟลชท่ีสะท้อนมาจากตวัแบบและ

ตดัการท างานของแฟลชทนัทีท่ีคา่แสงพอดี แฟลชท่ีท างานในระบบนีจ้ะก าหนดระดบัการท างานเป็นขัน้ ๆ 

ตามคา่รูรับแสงและระยะทางท่ีก าหนด 

  แฟลชระบบ TTL เป็นแฟลชท่ีถกูพฒันาตอ่มาและเป็นต้นแบบของแฟลชในยคุดิจิตอลนี ้

เกือบทกุตวั เพียงแต่จะใส่ระบบท่ีเพิ่มมากขึน้เช่นการค านวณตามระยะทางจากข้อมลูของเลนส์ หรือตาม

จดุโฟกสั แตพื่น้ฐานก็มาจากแฟลชระบบ TTLในสมยัเร่ิมแรกนัน่คือการน าเซนเซอร์มาวางไว้ท่ีตวักล้องเลย 
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แทนท่ีจะวางไว้ในตวัแฟลชเหมือนระบบออโต้ ข้อดีก็คือเราสามารถจะใช้แฟลชได้ทุกช่องรับแสงโดยมีข้อ

แม้ว่าก าลังไฟของแฟลชต้องฉายไปถึง ไม่ต้องคอยมานั่งค านวณ จะใช้อุปกรณ์เสริมอะไรก็ไม่ต้องคอย

ชดเชยชอ่งรับแสงให้ 

  แฟลชอัตโนมัติแบบวัดแสงผ่านเลนส์ (TTL) เป็นแฟลชท่ีพฒันาตอ่เน่ืองมาจากแฟลช

อตัโนมตัิ (Auto) โดยแทนท่ีจะติดตัง้ตวัเซนเซอร์วดัแสงไว้ท่ีตวัแฟลช ก็ได้ติดตัง้เซนเซอร์ไว้ภายในตวักล้อง

เพ่ือวัดแสงท่ีผ่านเลนส์เข้ามา จึงเป็นท่ีมาของช่ือ “TTL-Flash” ซึ่งเป็นตัวย่อมาจากคะว่า “Thought-the 

lens Flash” ท่ีเราเรียกกนั ท าให้เกิดข้อได้เปรียบกว่าแฟลชระบบอตัโนมตัิ (Auto) และแฟลชแบบธรรมดา

มากมายหลายๆ ประการ และท าให้ระบบแฟลชอัตโนมตัิแบบวดัแสงผ่านเลนส์ (TTL) กลายเป็นระบบท่ี

ทนัสมยัและน่าใช้มากท่ีสุดในปัจจุบนั แฟลชชนิดนีจ้ะต้องใช้กบักล้องท่ีมีเซนเซอร์วดัแสงแฟลชอยู่ภายใน

ตวักล้อง และมีวงจรอีเลคทรอนิคส าหรับสั่งงานควบคมุการวดัแสงและวิเคราะห์ค่าแสงเพ่ือควบคุมการ

ท างานของแฟลชอตัโนมตัแิบบวดัแสงผา่นเลนส์ (TTL)  

 

 3.2 เมนูต่างๆของแฟลชและวิธีการตัง้ค่า 

  ปุ่ ม on/off คือ เปิด/ปิด การท างานของแฟลช 

  ปุ่ ม C.fn คือ ปุ่ มเปิดแสดงไฟท่ีจอ lcd ด้านหลงัแฟลช และเป็นปุ่ มตัง้คา่ฟังก์ชัน่ตา่งๆของ

แฟลช 

  ปุ่ ม Mode คือ ปุ่ มเลือกโหมดของแฟลชประเภทตา่งๆ  

  ปุ่ ม รูปสายฟ้าและตวั h คือปุ่ มตัง้คา่แฟลช ไฮสปีดซิงค์กบักลอ่งถ่ายภาพ 

  ปุ่ ม Zoom คือ ปุ่ มซูมแฟลชเพ่ือบงัคบัทิศทางของแสงแฟลชท่ีเราต้องการ 

  ปุ่ ม Pilot คือ ปุ่ มเทสยิงแฟลชออกมา 

  วิธีการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แฟลช 

  เลสเตอร์ เล็ฟโควิทซ์ (Lester Lefkowitz 2010 : 18-19) อธิบายถึงการเร่ิมต้นใช้งานแฟลช

ซึง่สามารถสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดงันี ้

  1.เสียบฐานแฟลชเข้ากับฐานบนตวักล้องถ้าไม่สามารถเสียบเข้ากันได้ก็สามารถใช้สาย

เสียบกบัชอ่งท่ีก าหนดสญัลกัษณ์ “X” และตรวจก าลงัไฟของแบตเตอร่ีให้พร้อม 
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  2. ปรับตัง้คา่ความไวแสงของฟิล์มท่ีใช้บนตวัแฟลช (ในกรณีท่ีกล้องและแฟลชสมัพนัธ์กนั

สามารถปรับตัง้ได้ท่ีบนตวักล้องถ่ายภาพ) ปรับเลือกระบบแฟลช และตรวจสอบระยะการท าการกบัคา่รูรับ

แสง 

  3. ปรับตัง้สปีดชตัเตอร์ให้สมัพนัธ์กบัการท างานของไฟแฟลช 

  4. ปรับโฟกสัสภาพตรวจสอบเสกลบนเลนส์เพ่ือทราบระยะท าการของแฟลช 

  5. ปรับตัง้ขนาดรูรับแสง ถ้าใช้โหมดออโตเมตกิให้ปรับรูรับแสงให้ตรงกบัคา่บนตวัแฟลช 

  6.เปิดสวิตซ์แฟลชรอไฟเตือนพร้อมการท างาน 

  7.ถ่ายภาพ 

  วิธีการบ ารุงรักษาอิเล็กทรอนิกส์แฟลช มีขัน้ตอนการบ ารุงรักษาดงันี ้

  1. ถอดแบตเตอร่ีออกจากตวัอิเล็กทรอนิกส์แฟลชเม่ือไมใ่ช้งาน 

  2. ท าความสะอาดด้วยผ้าเนือ้ละเอียดและนุม่ 

  3. เก็บในท่ีแห้งและเย็น 

  4. ไมค่วรท าตก หรือเก็บในท่ีมีการสัน่สะเทือนสู 

  5. ควรใช้แบตเตอร่ีในชดุเดียวกนัจนหมด 

 

 3.3 เทคนิคการใช้แฟลชถ่ายภาพขัน้สูง (Advance Flash Photography Technique) 

การถ่ายภาพด้วยแฟลชร่วมกับแสงธรรมชาติ 

  เทคนิคการใช้แฟลชลบเงา (Fill In Flash) 

  การใช้แฟลชสมัพนัธ์กับแสงธรรมชาติเป็นเทคนิคการถ่ายภาพท่ีผนวกรวมเอาการเปิดรับ

แสงธรรมชาติปกติร่วมกบัการฉายแสงของแฟลชไปยงัวตัถท่ีุอยู่ใกล้กล้องหรืออยู่บริเวณฉากหน้า ผลของ

ภาพท่ีได้จากเทคนิคนีคื้อ ภาพท่ีมีวตัถุในฉากหน้าได้รับแสงแฟลชและมีฉากหลงัท่ีเป็นแสงธรรมชาติ (มี

สีสนัตรงกบัความเป็นจริงด้วยแสงในตวัเอง) ความหมายของฉากหลงั คือพืน้ท่ีท่ีอยู่ห่างออกไปซึ่งไกลเกิน

กว่าระยะฉายแสงของแฟลช หรือ พดูง่าย ๆวา่พืน้ท่ีท่ีไมไ่ด้รับอิทธิพลใดๆ อนัเกิดจากแสงแฟลชนัน่เอง เช่น 

ทิวทศัน์ ท้องฟ้า เป็นต้น 

  สว่นประสิทธ์ จนัเสรีกร (2543 : 164) กล่าวถึงการใช้แฟลชผสมกบัแสงธรรมชาติไว้วา่การ

ฟิลแฟลชให้ภาพนัน้จะต้องเข้าใจถึงหลกัพืน้ฐานว่าภาพถ่ายท่ีฟิลแฟลชเข้าไปนัน้รับแสงจากสองแหล่งใน

เวลาเดียวกนันัน่คือบนัทึกจากแสงธรรมชาติ ซึ่งส่วนมืดหรือส่วนสวา่งของภาพนัน่จะถกูก าหนดโดยทัง้รูรับ
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แสงและความเร็วชตัเตอร์ร่วมกัน และบนัทึกแสงแฟลชซึ่งความมืดและสว่างจะถูกก าหนดโดยก าลงัของ

แฟลช 

  คล่อง มณีฉาย (2544 : 118) ได้อธิบายวิธีการใช้การใช้แสงแฟลชไปลบเงาสามารถท าได้ 

2 วิธี คือ วิธีแรกถ่ายโดยใช้แฟลชในระบบ M เพ่ือให้ได้ฉากหลงัท่ีพอดีและหน้าแบบท่ีใสจะเร่ิมเป็นขัน้ตอน 

คือ 

  1. วดัแสงท่ีฉากหลงัแบบเฉล่ียหรือวดัเฉพาะจดุก็ได้ โดยตัง้ความเร็วท่ีจดุ Sync ของกล้อง 

(สมมตวิดัได้ท่ี f5.6) 

  2. ตัง้รูรับแสง f5.6 แล้วตรวจระยะแฟลชว่าถ่ายได้ในระยะเท่าไหร่ สมมติว่าต้องถ่ายท่ี 4 

เมตร เราตัง้โฟกัสท่ี 4 เมตร แล้วถ่ายเลย ก็จะได้ฉากหลังท่ีพอดีพร้อมกับตัวแบบท่ีหน้าใส (การจัด

องค์ประกอบอาจใช้ Zoom lens ชว่ย จะสะดวกกวา่ใช้เลนส์ตายตวั)  

  วิธีท่ีสอง ถ่ายโดยใช้แฟลชในระบบอตัโนมตัิแบบวดัแสงผ่านเลนส์ (TTL) เร่ิมวดัแสงแบบ 

Centre-weighted หรือเฉล่ียหลายส่วน ตัง้รูรับแสงท่ีต้องการ จดัองค์ประกอบเรียบร้อยก็ถ่ายได้ เลย โดย

อยา่ให้ระยะแฟลชไกลเกินกว่าไกด์นมัเบอร์ (GN) ก็แล้วกนั และควรระวงัสิ่งแวดล้อมท่ีวตัถสุะท้อนแสงมาก

หรือน้อยกวา่ปกตก็ิต้องถ่ายเพ่ือชดเชยแสงด้วย 

  สรุปได้ว่า Fill in flash เป็นการใช้แฟลชกลางแจ้งท่ีใช้ผสมกบัแสงธรมมชาติใช้เพ่ือเปิดเงา

ท่ีเกิดขึน้จากแสงภายนอก การผสมแสงแฟลชกบัแสงธรรมชาติสามารถท าได้โดยการวดัแสงธรรมชาติท่ีตวั

กล้องก่อนเพ่ือหาชตัอเตอร์สปีดท่ีเหมาะสมและจึงค านวณคา่แฟลชท่ีใช้ให้เหมาะสมกบัระยะทางท่ีก าหนด 

ในทางกลับกันอาจค านวณระยะทางก่อนส าหรับแฟลชแล้วจึงวดัแสงท่ีตวักล้องแล้วจึงปรับชัตเตอร์สปีด 

เป็นต้น 

  เทคนิคการใช้แฟลชสร้างริมไลท์ (Rim light) 

ริมไลท์” เป็นเทคนิคการถ่ายภาพแบบหนึ่งท่ีนิยมใช้กับการถ่ายภาพบุคคล(ผู้หญิงหรือ
เด็ก) ให้ดอูบอุ่น อ่อนช้อย (บางครัง้ก็ด ูsexy ได้เหมือนกนั) นอกจากนีย้งัประยกุต์ใช้ถ่ายกบัตุ๊กตา
หรือวตัถท่ีุต้องการส่ือถึงความอบอุน่ ไร้เดียงสาได้อีกด้วย 

การถ่ายภาพ “ริมไลท์” คืออะไร 
การถ่ายภาพ “ริมไลท์” ก็คือการถ่ายภาพท่ีมีแสงตกกระทบจากทางด้านหลงัแบบแล้วส่ง

ให้เกิดแสงประกายสีทอง บริเวณริมของแบบ โดยเฉพาะช่วงเช้าหรือช่วงเย็นซึ่แสงอาทิตย์ก าลัง
เป็นสีทองนัน้  หากถ่ายภาพในมมุย้อนแสงหรือกึ่งย้อนแสง จะปรากฎแสงสีทองบริเวณไรผม หรือ
เสือ้ผ้า  ท าให้ได้อารมณ์ของผมท่ีดอูบอุน่  
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การวัดแสง 
เน่ืองจากเป็นการถ่ายภาพย้อนแสงหรือกึ่งย้อนแสง  จึงต้องระมัดระวังในการวัดแสงมิ

เช่นนัน้หน้าของแบบจะมืด  การวัดแสงจึงต้องวัดแบบเฉพาะจุดท่ีบริเวณใบหน้า หรือวัดแสง
ตามปกติแต่ใช้แพลชช่วยเปิดเงาไม่ให้หน้ามืด  (ตัง้ค่าแฟลชให้ under ประมาณ 1 stop เพ่ือให้
แสงดเูป็นธรรมชาต ิไมแ่ข็งจนเกินไป) 

การเลือกรูรับแสง (f-stop) 
เลือกรูรับแสงเช่นเดียวกับการถ่ายภาพบุคคลทัว่ ๆ ไปคือให้รูรับแสงค่อนข้างกว้าง  (f1.8-

f5.6) เพ่ือให้ตวัแบบลอยเดน่เหนือฉากหลงั  ยิ่งตวัแบบเดน่ชดักว่าฉากหลงัมากเท่าไหร่  จะช่วยให้
ภาพดูอบอุ่น นุ่มนวล และเห็น “ริมไลท์” ได้ชัดเจนขึน้   ถ้าใช้รู้รับแสงกว้างมากเช่น f1.8 ให้
ระมัดระวังเร่ืองหลุด focus ด้วย  เพราะช่วงความชัดของภาพจะแคบมาก   และอย่าลืมการ
ถ่ายภาพบคุคลให้โฟกสัท่ีดวงตานะครับ 

การเลือกฉากหลัง 
เพ่ือให้ตัวแบบและ “ริมไลท์” ดูเด่นชัด  ควรเลือกฉากหลังท่ีเรียบ ๆ ไม่โดดเด่นรบกวน

สายตาของผู้มองภาพ  หากฉากหลงัเป็นสีเข้มจะยิ่งช่วยให้เห็น “ริมไลท์” ชดัเจนยิ่งขึน้    หรืออีก
รูปแบบหนึ่งคือให้ฉากหลังเป็นประกายระยิบระยับของใบไม้ , ทุ่งหญ้า, หรือน า้ก็จะช่วยเสริม
อารมณ์ให้ดสูวยงามไปอีกแบบหนึง่แตค่วรใช้กบัการถ่ายภาพด้วยเลนส์ในช่วงเทเล (80-200 mm) 
กบัรูรับแสงกว้าง (f1.8-5.6) เพ่ือให้ฉากหลงันัน้ไมเ่ดน่ชดัมากเกินไป 

  เทคนิคการใช้แฟลชสะท้อนแสง (Bounce Flash) 

  พูน เกษจ ารัส (2541 : 88-89) ได้กล่าวถึงการ Bounce Flash ได้ดังนี ้ไฟส่องสะท้อน 

(Bounce Flash) เวลาใช้ไฟแวบถ่ายภาพ ถ้าใช้ไฟส่องไปถึงสิ่งท่ีถ่ายไม่ว่าจะเอาไฟติดกบัตวักล้องหรือถือ

ไฟตอ่สายโยกซ้ายขวาประการใดก็ตาม การใช้ไฟแบบนีเ้รียกวา่ ไฟตรง ผลท่ีได้มกัจะเห็นแสงจ้าและเงาเข้ม

จดั และแสงไฟสว่างเฉพาะระยะใกล้ๆ เพราะผลของภาพท่ีมีแสงเงาจดัจ้า จึงมีการปรับปรุงวิธีใช้ไฟให้มีผล

นุม่นวลสวยงามกว่าการใช้ไฟตรง เรียกวา่ “ไฟส่องสะท้อนหรือแสงสะท้อน” ไฟสอ่งสะท้อนหรือแสงสะท้อน 

เปน้การใช้ไฟให้ส่องผนงั หรือ สิ่งใกล้เคียงท่ีอยูใ่กล้ๆ แล้วแสงนัน้จึงสะท้อนกลบัมายงัสิ่งท่ีต้องการถ่าย การ

ใช้แสงสะท้อนแบบนีจ้ะชว่ยให้ภาพมีแสงเงาน้อย ภาพจะดนูุม่นวลคล้ายธรรมชาตมิากขึน้ 

  คลอ่ง มณีฉาย (2544 :119) ได้อธิบายวิธีการถ่ายภาพโดยใช้แสงสะท้อนจากแฟลชดงันี ้

การถ่ายภาพด้วยแสงสะท้อนจากแฟลชท่ีเรียกวา่ Bounce Flash ซึง่มีวิธีง่ายๆ โดย 

  1. เลือกเพดานหรืผนงัท่ีไมส่งูนกั และมีสีขาวหรือสีกลางๆ เพราะสีสะท้อนจากวตัถอุาจท า

ให้ตวัแบบมีสีเฝ่ือนไป 
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  2. ปรับหวัแฟลชให้เงยขึน้ 60 องศา (กรณีท่ีใช้เพดาน) หรือเอียง 60 องศา (กรณีใช้ผนงั) 

  3. ถ้าถ่ายในระบบ manual ให้ปรับรูรับแสงโตกวา่ปกต ิ1-2 สตอ็ป หรือปรับเทา่กบั

ระยะทางท่ีแสงเดนิทางจริง (จากตวักล้องถึงเพดานแล้วลงมาท่ีตวัแบบ) ถ้าถ่ายในระบบ TTL Auto flash 

mode ก็ต้องปรับหน้ากล้องตามลกัษณะการใช้ในระบบนีข้องกล้องรุ่นนัน้ ๆ ซึง่แฟลชและกล้องจะท างาน

ร่วมกนัให้แสงท่ีพอดีในภาพนัน้ 

  สรุปได้ว่าการ Bounce Flash เป็นการกระจายแสงโดยให้แสงมีทิศทางสะท้อนจากส่วน

อ่ืนๆ ท าให้ลกัษณะของแสงมีความนุม่นวล ดเูป็นธรรมชาตโิดยแสงไมแ่ข็งเหมือนท่ียิงมาจากแฟลชโดยตรง 

วิธีค านวณ สามารถค านวณระยะทางของแฟลชถึงวตัถุทีต้องการถ่ายภาพเพ่ือน ามาหาค่าเอฟ จากสูตร 

ควรเลือกวตัถท่ีุสะท้อนแสงสีอ่อนเพ่ือไม่ให้การดซูบัแสงไปมาก และชดเชยคา่การสะท้อนโดยการเปิดรูรับ

แสงมากกว่าปกติ 1-2 สต็อป กบัแฟลชระบบอตัโนมตัิแบบวดัแสงผ่านเลนส์ (TTL) ควรค านงึถึงการสะท้อน

แสงและการดดูซบัแสง แก้ไขได้โดยการชดเชยแสงแฟลชเพิ่มเชน่เดียวกนั 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

  

 การพฒันาบทเรียนวีดิทศัน์ออนไลน์ เร่ือง Advance Flash Photography มีวตัถปุระสงค์เพ่ือสร้าง

และหาประสิทธิภาพของบทเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและศกึษาความคดิเห็นของผู้ เรียนท่ีเรียนโดย

บทเรียนวีดทิศัน์วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 

 การด าเนินการวิจยั มีล าดบัขัน้ตอนดงันี ้

  1. วิธีด าเนินการวิจยั 

  2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั 

  3. ประชากรและตวัอยา่ง 

  4. ระเบียบวิธีวิจยั 

  5.การด าเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมลู 

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยครัง้นี บ้รรลุวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ ผู้ วิจัยจึงได้ก าหนด

รายละเอียดของการด าเนินการ ดงันี ้

 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับส่ือการเรียนการสอน ผู้ วิจัยได้ศึกษาข้อมูลพืน้ฐานต่าง ๆ จาก

เอกสาร ต ารา รวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความหมายของการส่ือสารในการเรียนการสอนและ

การเรียนรู้แบบการส่ือสารทางเดียว 

 2. ศึกษาค้นคว้าข้อมูลเก่ียวกับทฤษฏีเก่ียวกับส่ือการเรียนการสอนผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน

ต่าง ๆ จากเอกสาร ต ารา รวบรวมข้อมูลอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความหมายของส่ือการเรียนการสอน 

ประเภทส่ือการเรียนการสอน การเลือกส่ือการเรียนการสอน และการน าส่ือการเรียนการสอนไปใช้ 

 3. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัทฤษฏีเก่ียวกบัวีดิทศัน์เพ่ือการศกึษา ผู้วิจยัได้ศึกษาข้อมูลพืน้ฐาน 

ตา่ง ๆ จากเอกสาร ต ารา งานวิจยัและวิทยานิพนธ์ และรวบรวมข้อมลูอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ความหมาย

ของวีดิทัศน์ วีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา รูปแบบรายการวีดิทัศน์เพ่ือการศึกษา ประเภทรายการวีดิทัศน์เพ่ือ

การศกึษา การผลิตรายการโทรทศัน์ และการใช้โทรทศัน์เพ่ือการสอน  
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 4. ศกึษาค้นคว้าข้อมลูเก่ียวกบัทฤษฏีการถ่ายภาพเร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แฟลช ผู้วิจยัได้ ศกึษาข้อมลู

พืน้ฐานตา่ง ๆ จากเอกสาร ต ารา งานวิจยั วิทยานิพนธ์ และรวบรวมข้อมลูอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องรวมถึงวิเคราะห์

ปัญหาทางการเรียนการสอนในวิชาถ่ายภาพเร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แฟลช จากอาจารย์ผู้สอนและผู้ เรียนโดยน า

ผลวิเคราะห์เพ่ือก าหนดของเขตของเนือ้หา 

 5.จดัเตรียมโครงร่างงานวิจยั เพ่ือเสนอขออนุมตัิโครงร่างและด าเนินการสอบโครงร่างงานวิจยัต่อ

คณะกรรมการ เพ่ือเสนอโครงร่างงานวิจยั 

 6. จัดสร้างเคร่ืองมือ ประกอบด้วย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนวีดิทัศน์

ออนไลน์เร่ือง Advance Flash Photography และแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนวีดิทศัน์เร่ือง 

Advance Flash Photography 

 7. น าเคร่ืองมือไปหาประสิทธิภาพ ทดสอบเคร่ืองมือเพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเคร่ืองมือ 

น าไปใช้กบักลุม่ทดลองท่ีไมใ่ช้ตวัอยา่งท่ีใช้วิจยั 

 8. น าเคร่ืองมือท่ีสร้างได้ เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วท าข้อมูลท่ีรวบรวมตรวจสอบความถูกต้อ ง 

วิเคราะห์ข้อมลูทางสถิต ิและแปลผลการวิเคราะห์ข้อมลู แล้วท าอภิปรายผล 

 9. น าผลท่ีได้เสนอคณะกรรมการผู้ควบคมุงานวิจยั ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง ตามท่ี

คณะกรรมการผู้ควบคมุเสนอแนะ และสง่รายงานผลการวิจยัฉบบัสมบรูณ์ตอ่บณัฑิตวิทยาลยั 

 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีดงันี ้

 1. แบบสอบถามความคิดเห็นส าหรับผู้ เชียวชาญ 

 2. บทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 

 3. แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

 4. แบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นท่ีมีตอ่บทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ 

เร่ือง Advance Flash Photography 
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การสร้างบทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash 

Photography มีขัน้ตอนการออกแบบและจดัสร้าง ดงันี ้

แบบสอบถำมควำมคิดเห็นส ำหรับผู้เช่ียวชำญ ในการสอบถามมีขัน้ตอนดงันี ้

  1. ศึกษาเนือ้หา จุดประสงค์การเรียน และศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็น

จากผู้ เชียวชาญ เพ่ือน ามาสร้างประเดน็การสอบถาม 2 ด้าน 

   1.1 ด้านการออกแบบบทเรียน 

   1.2 ด้านเนือ้หา 

  2. วิ เคราะห์ โครงส ร้างรูปแบบ สาระส าคัญทั ง้  2 ด้าน  น าผลวิ เคราะห์ ไปส ร้าง

แบบสอบถามความคดิเห็นส าหรับผู้ เช่ียวชาญ 

  3. สร้างแบบสอบถามปลายเปิดให้ครอบคลมุสอดคล้องกบัเนือ้หาทัง้ 2 ด้าน 

  4. น าแบบสอบถามทัง้ 2 ด้านท่ีสร้างขึน้ไปให้ผู้ เชียวชาญ 3 ท่าน ได้ตรวจสอบความ

ถกูต้องเหมาะสมของแบบสอบถาม 

  5. เลือกผู้ เชียวชาญท่ีเก่ียวข้องทัง้ 2 ด้าน เป็นผู้ตอบแบบสอบถามท่ีสร้างขึน้ 

  6. น าแบบสอบถามความคดิเห็นท่ีสร้างไปให้ผู้ เชียวชาญตอบ เพ่ือหาข้อสรุปและยืนยนั

ความคดิเห็นของผู้ เช่ียวชาญ 

  7. น าผลท่ีได้มาวิเคราะห์ข้อมลู ผลท่ีได้ในการวิเคราะห์ครัง้นีน้ ามาสร้างบทเรียนท่ีมี

ประสิทธิภาพตอ่ไป 

  บทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์ เร่ือง Advance Flash Photography 

  1. เตรียมเนือ้หาท่ีใช้ในการทดลอง ศกึษาและวิเคราะห์เนือ้หา วตัถปุระสงค์การเรียนวิชา

ถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 

  1.1 ศกึษาและวิเคราะห์เนือ้หา วตัถปุระสงค์การเรียนถ่ายภาพ เร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แฟลช 

  1.2 น าผลท่ีได้ท าการออกแบบ บทเรียนวีดทิศัน์ออนไลน์เร่ือง Advance Flash 

Photography 

  1.3 น าบทเรียนท่ีออกแบบโดยเขียนเป็น Story Board น าเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาและ

ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบความถกูต้องเพ่ือปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
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  1.4 บทเรียนท่ีสร้างเสร็จแล้ว น าเสอนอาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญเพ่ือปรับปรุงแก้ไข

ตามข้อเสนอแนะ 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทำงกำรเรียน 

  การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาในวิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash 

Photography ผู้ วิจัยได้ท าการประเมินด้านความรู้ความเข้าใจ โดยใช้แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ทัง้หมด 3 ฉบบั ท าการวดัผลก่อนและหลงัเรียน 

  กำรสร้ำงแบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 

  แบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรียน โดยแบบทดสอบก่อนเรียนและ

แบบทดสอบหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ บทเรียนวีดิทศัน์ออนไลน์

เร่ือง Advance Flash Photography ซึง่มีขัน้ตอนการสร้าง ดงันี ้

  1. ศกึษาเนือ้หาเก่ียวกบัอิเล็กทรอนิกส์แฟลช โดยแบง่เนือ้หาเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

   1.1 ลกัษณะการท างานของอิเล็กทรอนิกส์แฟลช 

   1.2 อิเล็กทรอนิกส์แฟลชระบบตา่ง ๆ 

   1.3 เทคนิคการสร้างสรรค์ภาพด้วยแฟลช 

  2. ศกึษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

  3. น าผลการวิเคราะห์เนือ้หาอิเล็กทรอนิกส์แฟลชมาสร้างแบบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

โดยสร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 30 ข้อ 

  4. น าแบบทดสอบให้อาจารย์ท่ีปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญด้านเนือ้หาอิเล็กทรอนิกส์แฟลช

จ านวน 3 คน ตรวจสอบพิจารณาอีกครัง้เพ่ือแก้ไขก่อนน าไปทดสอบ และท าการปรับปรุงแบบทดสอบให้

สอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ โดยผู้ เช่ียวชาญเห็นด้วยก็ให้ลงความเห็นว่าสอดคล้อง 

  5. น าไปทดสอบกับนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาถ่ายภาพตรวจให้คะแนนข้อท่ีตอบถูกได้ 1 

คะแนน ข้อท่ีตอบผิดได้ 0 คะแนน 

  6.คดัเลือกแบบทดสอบจ านวน 30 ข้อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีผ่านการหาค่าความ

ยากง่ายและคา่อ านาจจ าแนกของข้อสอบท่ีมีคณุภาพตามเกณฑ์และตรงตามเนือ้หาวตัถปุระสงค์ท่ีตัง้ไว้ 

  7.น าข้อสอบท่ีผา่นการค านวนคา่ความเช่ือมัน่ไปใช้ในการทดลองจริง 



  31 

 

  แบบสัมภำษณ์ควำมคิดเหน็ท่ีมีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ออนไลน์วิชำเทคโนโลยีกำร

ถ่ำยภำพเร่ือง Advance Flash Photography 

  ในการออกแบบสมัภาษณ์ความคิดเห็นของนิสิตโดยใช้กรอบความคดิดงันี  ้

 

 

 

 

 

ประชำกรและตัวอย่ำง 

  ประชำกร ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีคื้อ นิสิตชัน้ปีท่ีสอง กศ.บ. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลยันเรศวร  

  ตัวอย่ำง ท่ีใช้ในการวิจยัครัง้นีไ้ด้แก่ 

  1. ตวัอย่างผู้ เชียวชาญ เพ่ือส ารวจความคิดเห็นของผู้ เชียวชาญ ทัง้สองด้าน ได้แก่ ด้าน

เนือ้หา และด้านเทคนิคการน าเสนอ จากผู้ เชียวชาญท่ีได้รับการแนะน าตอ่ๆกนั 

  2. ตวัอย่างของนิสิต เพ่ือใช้ในการทดลองและวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 คน 

ซึง่มาจากการเลือกอยา่งสุม่แบบง่าย 

 

ระเบียบวิธีวิจัย 

  การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการวิจัยเชิงพัฒนา โดยใช้แบบแผนดังนี ้ให้กลุ่มทดลองเรียนจาก

บทเรียนจากบทเรียนวิดีทศัน์วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography  

กำรด ำเนินกำรทดลอง 

  ก. วิธีด าเนินการเพ่ือประเมินประสิทธิภาพบทเรียนวิดีทศัน์ 

  ข. ด าเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเท่ียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนและหลงัเรียนของ

นกัศกึษา 

  ค. ด าเนินการทดลองเพื่อหาความคดิเห็นของนกัศกึษาต่อบทเรียนวีดทิศัน์ 

 

 

การออกแบบ การใช้ภาพประกอบ ลกัษณะการใช้ตวัอกัษร  

การจดัองค์ประกอบภาพศลิป์ การล าดบัเนือ้หา แบบทดสอบ 
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ขัน้เตรียมกำร 

1. เตรียมสถานท่ีและเคร่ืองมือในการทดลอง คือ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยันเรศวร 

โดยประสานงานกบัอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาถ่ายภาพเพ่ือท าการทดลอง 

2. เตรียมผู้ เรียน ประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชา เพ่ือขอความร่วมมือกับนิสิต 

ในระหวา่งการทดลองแจ้งให้นิสิตทราบถึงการเรียนและสถานท่ีเรียนเตรียมห้องเรียน ประสานงาน

กบัอาจารย์ผู้สอนประจ าวิชาถ่ายภาพ  

ขัน้ด ำเนินกำร 

1. ท าการทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

2. อธิบายวิธีการใช้บทเรียนวีดทิศัน์ให้นกัศกึษาเข้าใจ 

3. เรียนบทเรียนวีดิทัศน์วิชาถ่ายภาพเร่ือง Advance Flash Photography เม่ือเรียน

บทเรียนวีดทิศัน์จบแตล่ะตอนมีการทดสอบหลงัเรียนทนัที (Posttest) 

4. ท าการสัมภาษณ์วัดความคิดเห็นต่อบทเรียนวีดิทัศน์วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance 

Flash Photography  

 

กำรด ำเนินกำรทดลองและกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 วิธีด าเนินการสร้างและหาประสิทธิภาพเคร่ืองมือในการวิจยั 

  การสร้างเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั มีรายละเอียดดงันี ้

  1. การสร้างบทเรียนวีดทิศัน์ เร่ือง  Advance Flash Photography เพ่ือหาประสิท ธิภาพ

ของบทเรียนและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 

   1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างบทเรียนวีดิทศัน์และการ

ผลิตบทเรียนวีดิทศัน์ ตลอดจนขอค าแนะน าจากผู้ เช่ียวชาญในการสร้างและพฒันาบทเรียนวีดิทศัน์เพ่ือ

การศกึษา 

   1.2 น าเนือ้หาท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญทัง้ 3 ทา่น มาเขียนเป็นบท 

วีดทิศัน์ 
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   1.3 ด าเนินการถ่ายท าวีดิทัศน์โดยใช้กล้อง DSLR บนัทึกวีดิโอและน ามาตดัต่อ

เรียงตามบทวีดิทศัน์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ พร้อมทัง้บนัทึกเสียง ค าบรรยาย และเสียงดนตรีประกอบ

ให้สมบรูณ์ และน าไปจดัท าเป็น Video แล้วบนัทกึลงในแผน่ CD-R ตามล าดบั 

   1.4 น าบทเรียนวีดิทัศน์ท่ีได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วส่งให้ผู้ เช่ียวชาญตรวจสอบและ

ประเมินคณุภาพก่อนน าไปทดลองหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ ซึง่ผู้วิจยัได้ใช้แบบประเมินคณุภาพท่ีเป็น

ข้อค าถามเก่ียวเก่ียวกับภาพและตัวอักษร เสียงและค าบรรยาย การน าเสนอ การออกแบบและการมี

ปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ เรียน  โดยผู้ วิจยัได้ประยกุต์ใช้แบบประเมินมาตราส่วนประมาณคา่ 5 ระดบั โดยตรวจให้

คะแนนความคดิเห็นดงัตอ่ไปนี ้

  ดีมาก   ตรวจให้ 5 คะแนน 

  ดี   ตรวจให้ 4 คะแนน 

  พอใช้   ตรวจให้ 3 คะแนน 

  ต้องปรับปรุง  ตรวจให้ 2 คะแนน 

  ใช้ไมไ่ด้   ตรวจให้ 1 คะแนน 

  

 ในการประเมินคุณภาพของบทเรียนวีดิทัศน์ผู้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์การแปลความหมายของค่าเฉล่ีย 

ดงันี ้

  คา่เฉล่ีย      ระดบัความคดิเห็น 

  4.51-5.00  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัดีมาก 

  3.51-4.50  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัดี 

  2.51-3.50  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัพอใช้ 

  1.51-2.50  หมายถึง  มีคณุภาพระดบัต ่า 

  1.00-1.50  หมายถึง   มีคณุภาพระดบัต ่ามาก 

 

   1.5 น าบทเรียนวีดิทัศน์ท่ีได้รับการประเมินจากผู้ เช่ียวชาญ มาค านวณหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดทิศัน์โดยยึดหลกัการท่ีวา่ คา่เฉล่ียท่ียอมรับได้ คือ 3.51 ขึน้ไป 
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   1.6 น าบทเรียนวีดทิศัน์ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้ เช่ียวชาญ และได้ปรับปรุงแก้ไข

เรียบร้อยแล้วไปทดลองหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือ เพ่ือปรับปรุงบทเรียนให้มีประสิทธิภาพก่อนน าไปใช้

ในการทดลองจริง โดยน าไปใช้กบันิสิตท่ีไมใ่ช้กลุม่ตวัอย่างตามขัน้ตอนดงันี ้

    1.6.1 การทดลองกลุ่มเล็ก โดยน าบทเรียนวีดิทัศน์ท่ีได้ ปรับปรุงแก้ไข

แล้วไปทดสอบกับกลุ่มตวัอย่าง กลุ่มเล็ก จ านวน 10 คน เพ่ือน าผลการทดลองไปใช้ในการปรับปรุงแก้ไข

บทเรียนวีดทิศัน์และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 

วิธีด ำเนินกำรทดลอง 

 ตารางท่ี 1 การวิจยัครัง้นี ้เป็นการวิจยัเชิงทดลอง ได้ด าเนินการทดลองโดยประยกุต์แบบแผนการ

ทดลอง แบบ Pretest-Posttest ดงัตาราง 

กลุ่ม                   ทดสอบก่อนเรียน                 ทดลอง                     ทดสอบหลังเรียน 
     

    1                                                                                                                                          

 

 เม่ือ   แทน  การจดัการะท าหรือให้ตวัแปรทดลอง (บทเรียนวีดทิศัน์) 

   แทน การทดสอบก่อนเรียน 

   แทน การทดสอบหลงัเรียน 

 การด านเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมลูส าหรับการวิจยัครัง้นี ้ผู้วิจยัได้ด าเนินการตาม

ขัน้ตอน ดงันี ้

  1. ให้นิสิตท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน (Pre-test) ท่ีผู้วิจยัสร้างขึน้

และได้วิเคราะห์หาคณุภาพแล้ว จ านวน 20 ข้อ 

  2. ผู้วิจยัชีแ้จงวิธีการเรียนรู้จากบทเรียนวีดทิศัน์ให้นกัศกึษาเข้าใจ แล้วด าเนินการสอน

ตามแผนการจดัการเรียนรู้วิชาถ่ายภาพ  

  3. ให้นิสิตท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน (Post-test) 

  4. การเก็บรวบรวมข้อมลู   
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   4.1 น าข้อมลูท่ีได้จากการทดลองไปท าการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัคะแนน

เฉล่ียสะสม 

 

สถติท่ีิใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1.คา่สถิตพืิน้ฐาน 

 1.1 คา่ร้อยละ 

 1.2 คา่เฉล่ีย โดยใช้สตูร ดงันี ้

 

             =  

  เม่ือ   แทน คา่เฉล่ียของกลุม่ตวัอย่าง 

                                    แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดในกลุม่ตวัอยา่ง 

   N แทน จ านวนนกัเรียนในกลุม่ตวัอยา่ง 

  1.3 คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใช้สตูรดงันี ้

   S.D. =   

  เม่ือ S.D.  แทน คา่สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

            X แทน คะแนนแตล่ะคน 

n แทน จ านวนนกัเรียน  

   

 แทน ผลรวม 

 



  36 

 

บทที่ 4 
ผลการวิจัย 

 

 ผลการวิจยัของการพฒันาบทเรียนวีดทิศัน์วิชาเทคโนโลยีการถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash 

Photography  ผู้วิจยัมีการรวบรวมข้อมลูและแบง่การวิเคราะห์ข้อมลูตามล าดบัดงันี  ้

  1. ล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมลู 

  2. ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนจากการท าแบบทดสอบก่อนเรียนและ

แบบทดสอบหลงัเรียนจาบทเรียนวีดทิศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 

  3. ความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่การเรียนด้วยบทเรียนวีดิทศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance 

Flash Photography 

 

ล าดับขัน้ตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 

  1. สร้างพฒันาบทเรียนวีดทิศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography ท่ีมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 

  2. เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียนของนิสิตชัน้ปีท่ี 2    

กศ.บ. คอมพิเตอร์ เม่ือเรียนด้วยบทเรียนวีดิทศัน์ เร่ือง Advance Flash Photography 

  3. ศกึษาความคิดเห็นของนิสิตชัน้ปีท่ีสอง กศ.บ. คอมพิเตอร์ ท่ีมีตอ่บทเรียนวีดทิศัน์ เร่ือง 

Advance Flash Photography 

 

ผลการพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง Advance Flash Photography ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 

 ผู้วิจยัได้ทดลองโดยน าบทเรียนวีดิทศัน์ เร่ือง Advance Flash Photography ท่ีได้รับการปรับปรุงแก้ไข

แล้ว ไปทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพ กบันิสิตชัน้ปีท่ี 2 กศ.บ. คอมพิเตอร์ จ านวน 30 คน ก่อนท าการทดลอง

ผู้วิจยัได้ท าการทดสอบย่อยก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนแล้วด าเนินการ

ทดลองตามกระบวนการท่ีก าหนด เม่ือสิน้สดุการทดลองได้ท าการทดสอบหลงัเรียนโดยใช้แบบทดสอบวดัผล

สมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน น าผลการทดลองท่ีได้มาหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดทิศัน์ ตามเกณฑ์ 80/80 

ดงัปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 2 แสดงประสิทธิภาพของบทเรียนวีดทิศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 

รายการ                                                                                      S.D.                                       ร้อยละ 

ผลการทดสอบยอ่ย           36.43                                  1.22                                          91.08 

ผลการทดสอบหลงัเรียน             27.8                                      71.53                                       92.89 

 

 จากตารางที่ 2 สรุปได้ว่า คา่คะแนนเฉล่ียผลการปฏิบตัิงานระหวา่งเรียนเท่ากบั 36.43 คิดเป็นร้อยละ 

91.08 คา่คะแนนเฉล่ียผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน เทา่กบั 27.87 คิดเป็นร้อยละ 92.89 

แสดงให้เห็นว่าบทเรียนวีดทิศัน์ เร่ือง Advance Flash Photography ท่ีสร้างและพฒันาขึน้มีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์มาตรฐาน เทา่กบั 91.08/92.89 ซึง่สงูกว่าเกณฑ์ท่ีตัง้ไว้ คือ 80/80 

 

ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลังเรียนของนิสิตชัน้ปีที่ 2 กศ.บ.  
คอมพเิตอร์ เม่ือเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง Advance Flash Photography 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียน-หลงัเรียนของนิสิตชัน้ปีท่ี 2 

กศ.บ. คอมพิเตอร์ เม่ือเรียนด้วยบทเรียนวีดิทศัน์ เร่ือง Advance Flash Photography 

แหลง่ข้อมลู                                      N                                                                                                                                                                                                           t 

ผลการทดสอบก่อนเรียน                   30   18.56 
       196          38416           1480                    13.65* 

ผลการทดสอบหลงัเรียน                    30   25.10 

 *นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 df=2.045 

 

 จากตารางที่ 3 สรุปได้ว่า คา่คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน ของนิสิตชัน้ปีท่ี 2 กศ.บ. 

คอมพิเตอร์ โดยใช้บทเรียนวีดทิศัน์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 

โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
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ความคิดเหน็ของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนวีดทิัศน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash 
Photography 

 ความคดิเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่บทเรียนวีดทิศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash 

Photography ผลการประเมินมีดงันี ้ด้านการออกแบบบทเรียนรูปแบบการสร้างบทเรียนมีความนา่สนใจดี 

บทเรียนมีเทคนิคการน าเสนอท่ีเหมาะสมและนา่สนใจ ภาพและการส่ือความหมายมีความเหมาะสมดี 

ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านง่าย เสียงดนตรีมีความเหมาะสมดี ภาษามีความถกูต้อง การแสดงตวัอยา่งภายใน

บทเรียนมีความชดัเจน ด้านเนือ้หามีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ มีค าอธิบายเนือ้หาแตล่ะบทเรียนชดัเจน

ดี การจดัล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสมดีปริมาณเนือ้หาแตล่ะบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน เนือ้หามี

ความเข้าใจง่าย ทนัสมยัและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้านความพงึพอใจบทเรียนวีดทิศัน์น าเสนอบทเรียน

ได้อยา่งน่าพอใจบทเรียน วีดิทศัน์สามารถชา่ยเปล่ียนบรรยากาศทางการเรียนได้เป็นอยา่งดี นกัศกึษามีความ

มัน่ใจในการตอบค าถาม บทเรียนวีดิทศัน์ช่ายให้สามารถจดจ าบทเรียนได้ดีขึน้ บทเรียนเข้าใจง่ายนจงึเรียนเร็ว

ขึน้และใช้เวลาน้อย นกัศกึษามีความพงึพอใจในบทเรียนบทเรียนวีดทิศัน์อยูใ่นระดบัดี 
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บทที่ 5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการพฒันาและหาประสิทธิภาพบทเรียนวีดทิศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash 

Photography ตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครัง้นี ้คือ 1.ตวัอย่างผู้ เช่ียวชาญผู้ ให้ข้อมูลด้านเนือ้หาวิชาถ่ายภาพ  

และผู้ เช่ียวชาญด้านเทคนิคการน าเสนอ 2. ตวัอย่างเพ่ือใช้หาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทศัน์ ได้แก่ นิสิตชัน้

ปีท่ีสอง กศ.บ. คอมพิเตอร์ 

 

สรุปผลการวิจัย 

 จากการวิเคราะห์ข้อมลู สรุปผลของการวิจยัดงันี ้

 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนวีดิทัศน์ เร่ือง Advance Flash Photography ท่ีสร้างและพัฒนาขึน้มี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ เทา่กบั 91.21/92.67 ซึง่สงูกวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีตัง้ไว้คือ 80/80 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนิสิตชัน้ปีท่ี 2 กศ.บ. คอมพิวเตอร์ เม่ือเรียนด้วย

บทเรียนวีดิทศัน์ เร่ือง Advance Flash Photography พบว่าคา่คะแนนเฉล่ียผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียน 

ของนกัศึกษาชัน้ปีท่ี 2 กศ.บ. คอมพิเตอร์ โดยใช้บทเรียนวีดิทศัน์ ก่อนเรียนและหลงัเรียน แตกตา่งกันอย่างมี

นยัส าคญัทางสถิตท่ีิระดบั .05 โดยผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 

3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง 

Advance Flash Photography โดยส่วนรวมความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง 

Advance Flash Photography ผลการประเมินมีดงันี ้ด้านการออกแบบบทเรียนรูปแบบการสร้างบทเรียนมี

ความน่าสนใจดี บทเรียนมีเทคนิคการน าเสนอท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ ภาพและการส่ือความหมายมีความ

เหมาะสมดี ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่านง่าย เสียงดนตรีมีความเหมาะสมดี ภาษามีความถูกต้อง การแสดง

ตวัอย่างภายในบทเรียนมีความชดัเจน ด้านเนือ้หามีความสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ มีค าอธิบายเนือ้หาแตล่ะ

บทเรียนชดัเจนดี การจดัล าดบัเนือ้หามีความเหมาะสมดีปริมาณเนือ้หาแต่ละบทเรียนมีความเหมาะสมกับ

เวลาเรียน เนือ้หามีความเข้าใจง่าย ทนัสมยัและสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้านความพึงพอใจบทเรียนวีดิ

ทศัน์น าเสนอบทเรียนได้อย่างน่าพอใจบทเรียน วีดิทศัน์สามารถช่ายเปล่ียนบรรยากาศทางการเรียนได้เป็น
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อย่างดี นิสิตมีความมัน่ใจในการตอบค าถาม บทเรียนวีดิทศัน์ช่ายให้สามารถจดจ าบทเรียนได้ดีขึน้ บทเรียน

เข้าใจง่ายนจงึเรียนเร็วขึน้และใช้เวลาน้อย นิสิตมีความพงึพอใจในบทเรียนบทเรียนวีดิทศัน์อยูใ่นระดบัดี 

ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่บทเรียนวีดิทศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography อยู่ใน

ระดบัท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2534 :391) ท่ีระบุว่า การใช้ภาพหรือเสียงท าให้

ผู้ เรียนเกิดความประทบัใจ ติดตา วีดิทศัน์ยงัสมบูรณ์ด้วยสีสนั ตวัอกัษรประกอบ เทคนิคการถ่ายท า และการ

ตดัตอ่ท่ีดงึดดูความสนใจได้ดีเป็นพิเศษ ชา่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนตา่ง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว  

 

อภปิรายผล 

 จากผลการวิจยัเร่ือง การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 

สามารถอภิปรายผลการวิจยัได้ ดงันี ้

 การพัฒนาบทเรียนวีดทิัศน์ 

 จากการพัฒนาบทเรียนนวีดิทัศน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography รวบรวมข้อมูล 

จากผู้ เช่ียวชาญ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านเนือ้หา และด้านการออกแบบบทเรียน เพ่ือท่ีจะน ามาสร้างเป็นบทเรียน 

วีดิทศัน์ มาสรุปเป็นแนวทางของการผลิตบทเรียนวีดิทศัน์ ซึง่สามารถสรุปข้อค้นพบตามประเด็นหลกั ๆ 2 ด้าน 

ดงันี ้

 1. ด้านเนือ้หา 

  1.1 ลักษณะเนือ้หาวิชาถ่ายภาพเร่ือง Advance Flash Photography ท่ีควรน ามาสร้างเป็น

บทเรียนวีดิทศัน์ พบวว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีลกัษณะให้ผู้ เรียน

ได้เรียนรู้เก่ียวกับความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกับอิเล็กทรอนิกส์แฟลชและมีเนือ้หาเก่ียวกับระบบการท างานของ

อิเล็กทรอนิกส์แฟลช การสร้างสรรค์ภาพด้วยอิเล็กทรอนิกส์แฟลช วิธีการถ่ายภาพด้วยอิเล็กทรอนิกส์แฟลช 

การบ ารุงรักษาอิเล็กทรอนิกส์แฟลช ใช้การอธิบายด้วยภาษาท่ีง่ายตอ่การเข้าใจ และแสดงตัวอย่างประกอบใน

การใช้งาน 

  1.2  ลักษณะการล าดับเนือ้หาและความต่อเน่ืองของเน่ือหาวิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance 

Flash Photography ท่ีเหมาะสมพบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัอยู่ระดบัมากท่ีสดุ โดยอธิบาย

ถึงวตัถปุระสงค์ทางการเรียนน เรียงล าดบัเนือ้หาจากง่ายไปยาก ลกัษณะเนือ้หาควรแบง่เป็นตอน ๆ โดยเนือ้หา

ควรมีความสัน้และชดัเจน มีภาพแสดงประกอบทัง้ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวอยา่งเป็นรูปธรรม 
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  1.3 สิ่งท่ีควรค านึงมากท่ีสุดของเนือ้หาวิชถ่ายภาพ เร่ือง  Advance Flash Photography 

พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ ในระดับมากท่ีสุด โดยมีการทดสอบการท างานของ

อิเล็กทรอนิกส์แฟลช อธิบายวิธีการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แฟลช เน้นสิ่งท่ีจ าเป็นมีการทดลองหรือสาธิต แสดง

ภาพเปรียบเทียบระหวา่งก่อนและหลงัการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แฟลช 

  1.4 ขัน้ตอนและวิธีด าเนินการสอนด้วยวีดิทศัน์จากเนือ้หาวิชาถ่ายภาพเร่ือง Advance Flash 

Photography พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ โดยมีการน าเข้าสู้บทเรียน 

และความส าคญัของอิเล็กทรอนิกส์แฟลช แนะน าด้วยของจริงและแสดงการปฏิบตัิให้ชม ควรมีภาพตวัอย่าง

ประกอบให้มาก แนะน าเคร่ืองมืออ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง แนะน าการใช้งานพืน้ฐานจนถึงเทคนิคต่าง ส าหรับการใช้

งานและใช้ภาษาท่ีง่ายตอ่การเข้าใจ มีการสนปุเนือ้หาเพ่ือทบทวนบทเรียน 

  1.5 ประเมินผลในเนือ้หาวิชาถ่ายภาพเร่ือง อิเล็กทรอนิกส์แฟลช พบว่าผู้ เช่ียวชาญมีความคิด

เห้นสอดคล้องกนัอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยการประเมินบทเรียนควรมีการใช้ข้อสอบผลวดัผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนแบบปรนยั และท าการวดัความคดิเห็นของผู้ เรียน 

  

2. ด้านการผลิต 

  2.1 ลักษณะการน าเสอนวีดิทัศน์ วิชาถ่ายภาพเร่ือง Advance Flash Photography ท่ีควร

น ามาสร้างเป็นบทเรียนวีดิทศัน์ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัอยู่ในระดบัมาก โดยแนะน าถึง

ความส าคญัและความจ าเป็นของอิเล็กทรอนิกส์แฟลช แบ่งเนือ้หาเป็นตอน ๆ เพ่ือความง่ายต่อความเข้าใจ 

น าเสนอภาพท่ีแปลกตาเพ่ือดงึดดูความสนใจ แสดงสถานการณ์จริงในการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แฟลช 

  2.2 รูปแบบท่ีเหมาะสมกับเนือ้หาวิชาถ่ายภาพเร่ือง อิเล็กทรอนิกส์แฟลช พบว่าผู้ เช่ียวชาญมี

ความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ในระดบัมากท่ีสุด โดยรูปแบบการสาธิตควรมีความหลากหลายท่ีประกอบกัน 

เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว กราฟิกต่าง ๆ มีความเรียบง่ายและกระชบั ชดัเจน มีการน าเสอนบทน า เนือ้หา 

และการสรุปเนือ้หา 

  2.3 เสียงบรรยายในบทเรียนวีดิทัศน์ พบบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็สอดคล้องกันอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ โดยเสียงบรรยายให้ความนา่เช่ือถือ ใช้ภาษาท่ีง่าย และเป็นท่ีใช้ทัว่ไป สอดคล้องกบัเสียงดนตรี 



  42 

 

  2.4 เพลงประกอบในบทเรียนวีดิทศัน์ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ใน

ระดบัมาก โดยควรใช้ดนตรีท่ีมีจงัหวะเรียบง่ายไม่นา่เบื่อ สอดคล้องกบัเสียงบรรยาย ในบางช่วง ไม่จ าเป็นต้อง

ใช้เสียงดนตรี ใช้ภาพและ Sound Effect ชา่ยในบทเรียน 

  2.5 การใช้กราฟิกในบทเรียนวีดิทศัน์ พบบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันอยู่ใน

ระดบัมากท่ีสดุ โดยใช้ตวัหนงัสือบรรยายภาพ เป็นช่วง ๆ ขนาดอกัษรมีความชดัเจน อ่านง่าย สีตวัอกัษรดงึดดู

สายตา มีสีเข้มไมส่ะท้อนแสงเพ่ือให้เกิดความชดัเจนของข้อความ 

  2.6 การใช้เทคนิคตา่ง ๆ ในบทเรียนวีดิทศัน์ พบว่า ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกนัอยู่

ระดบัมากท่ีสดุ โดยใช้เทคนิคในช่วงเปล่ียนตอนเพ่ือเพิ่มความสนใจแตไ่ม่ควรมากเกินไป ควรเว้นเวลาบางช่วง

เพ่ือให้ผู้ชมได้คดิทบทวน 

  2.7 การใช้ภาพประกอบ ในบทเรียวีดิทศัน์ พบบว่า  ผู้ เช่ียวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

อยู่ในระดบัมาก โดยมีภาพมีความง่ายต่อการเข้าใจ แสดงเฉพาะท่ีอธิบายไม่ซับซ้อน ควรมีภาพตวัอย่างทัง้

ก่อนและหลงัการใช้งานอย่างเป็นรูปธรรมดมีภาพภายในแสดงการท างานท่ีไม่สามารถมองเห็นได้ และควรมี

ภาพ Animation เพ่ือดงึดดูความสนใจ 

   

การหาประสิทธิภาพบทเรียนวีดทิัศน์ที่พัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80  

  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนวีดทัศน์ในการทดลองนัน้พบว่า ในการทดลองบทเรียนวีดิ

ทศัน์ ในตอนท่ี 2 เร่ืองระบบต่าง ๆ ของอิเล็กทรอนิกส์แฟลช ไม่ได้ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ทัง้นีเ้ป็น

เพราะภาพบางภาพในบทเรียนวีดิทศัน์อาจไม่สอดคล้องกับเสียงบรรยาย และอาจมีภาพตวัอย่างประกอบไม่

ชดัเจน หลงัจากการวิเคราะห์ปัญหาท่ีเกิดขึน้ จากการทดลองแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม ผู้วิจยัปรับปรุงและแก้ไข

ในส่วนของภาพท่ีไม่ตรงกับเสียงบรรยาย และเพิ่มภาพตัวอย่างประกอบ เพ่ีอความชัดเจนและง่ายต่อการ

เรียนรู้มากขึน้ ท าให้บทเรียนวีดิทศัน์ท่ีพัฒนาขึน้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึน้เร่ือย ๆ จนถึงเกณฑ์มาตรฐาน 80 ซึ่ง

สอดคล้องกบัวสนัต์ อตศิพัท์ (2533:14) ได้กลา่วไว้ว่า วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีมีคณุสมบตัหิลายประการท่ีมีบทบาทสงู

ตอ่สงัคมปัจจบุนั สามารถเร้าและจงูใจในการติดตามของผู้ชมเป็นอย่างมาก เทคนิคทางภาพพิเศษ จะช่วยให้

การผลิตรายการส่งเสริมการเรียนรู้ให้มีระสิทธิภาพสงู วีดิทศัน์เป็นส่ือท่ีดีใช้ได้กบัทกุเพศทกุวยั สามารถน าเอา

ประสบการณ์และตวัอย่างจากชีวิตจริงเข้ามาสู่ห้องเรียนและช่วยจงูใจให้กิดการเรียนรู้ (ธนิต ผิวนิ่ม และคณะ 

2528:180) วีดทิศัน์ชว่ยจงูใจให้เกิดการเรียนรู้ได้อยา่งดี เพราะมีทัง้ภาพเคล่ือนไหว และเสียงเหมือนจริง จึงท า
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ให้ส่ือความหมายได้ดียิ่งขึน้ (ประทิน คล้ายนาค 2541:66) ซึ่งสอดคล้องกับมาหวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

(2534:392) ได้ระบุไว้ว่า “รายการวีดิทศัน์เป็นสิ่งท่ีให้ภาพเคล่ือนไหว ช่วยเร้าความสนใจ ช่วยให้เข้าใจเนือ้หา

ได้ง่ายขึน้ และเร็วขึน้ “ สอดคล้องกับประทิน คล้ายนาค (2541:66) ท่ีกล่าวไว้ว่า “คุณสมบติท่ีวิเศษสุดของ

โทรทศัน์ก็คือ สามารถน าเอาส่ือการสอนตา่ง ๆ มาใช้ร่วมกบัการสอนทางโทรทศัน์ได้เป็นอย่างดี ช่ายให้ผู้ เรียน

ได้รับรู้ ความเข้าใจในบทเรียนได้ดียิ่งขึน้” 

  สิ่งท่ีส าคญั การเรียนเร่ืองอิเล็กทรอนิกส์แฟลช เป็นเร่ืองท่ีใกล้ตว เม่ือล าดบัเนือ้หาท่ีง่ายต่อ

การเข้าใจและแบง่รายละเอียดของบทเรียนออกเป็นตอน ๆ จึงท าให้ผู้ เรียนสนใจและท าให้ผลสมัฤทธ์ิทางการ

เรียนสูงขึน้ สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเก่ียวกับการใช้งานอิเล็กทรอนิกส์แฟลฃ การพัฒนนาบทเรียนวีดิทัศน์

อยา่งเป็นขัน้ตอน ท าให้ผู้วิจยัทราบถึงประเดน็ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ตรงประเด็น จึงท าให้

บทเรียนวีดิทัศน์มีประสิทธิภาพท่ีสูงขึน้ จนถึงการทดลองภาคสนาม บทเรียนวีดิทัศน์จึงมีประสิทธิภาพตาม

เกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 80 

  

ความก้าวหน้าทางการเรียนโดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการน าแบบทดสอบ
ก่อนเรียนและแบบทอดสอบหลังเรียน 

 ความก้าวหน้าทางการเรียนของตวัอยา่ง คะแนนท่ีได้จากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนท่ี

ได้จากการท าแบบทดอสอบก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 วีดิทัศน์จึงเป็นส่ือท่ีมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีจะท าให้นกัเรียนมีความรู้เพิ่มขึน้และสามารถใช้เป็นส่ือท่ีถ่ายทอดความรู้แก่

นกัเรียนได้เป็นอย่างดี อีกทัง้การน าเอาเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัอย่างเช่น วีดิทศัน์เข้ามาเพ่ือสร้างความคิดเห็นให้

เป็นรูปธรรม และเห็นสภาพความเปน้จริงมากขึน้ ก่อให้เกิดผลการเรียนรุ้ของผู้ เรียนท่ีดีขึน้ และเกิดทศันคติท่ีดี

ตอ่การเรียนการสอนซึง่ยงัสอดคล้องกบั วาสนา ชาวหา (2533ข:107) ท่ีได้กลา่วถึงประโยชน์ของวีดทิศัน์ในการ

เรีนการสอนว่า วีดิทศัน์เป็นส่ือกลางในการเรียนการสอนท่ีดี เพราะสามารถใช้ส่ือการเรียนการสอนหลายชนิด

ประกอบกัน สอดคล้องกับ เมธี เจริญสุข (2538 :บทคดัย่อ) ได้พัฒนารายการวีดิทัศน์โดยใช้ชุดถ่ายท าแบบ

กล้องเด่ียวแบบเบ็ดเสร็จ พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนจากรายการวีดิทัศน์มีผลสัมฤธ์ิ

ทางการเรียนสูงกว่าการสอนปกติอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 นอกจากนีว้ราภรณ์ ต่ายทอง 

(2531:26) ได้กล่าวว่า “การให้สิ่งช่วยจดัความคิดรวบยอดทัง้ก่อนการสอนและหลงัการสอน กับกลุ่มท่ีเรียน

จากรายการโทรทัศน์จะช่วยให้ผลสัมฤธ์ิทางการสอนสูงขึน้นอกจากวีดิทัศน์ช่วยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ใน
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บทเรียนต่าง ๆ ได้ง่าย และรวดเร็วขึน้ โดยการสรุปเป็นการทบทวนการเรียนการสอน เพราะไม่มีใครจ าสิ่งท่ี

เรียนมาได้ทัง้หมด การสรุปทบทวนเป็นสิ่งจ าเป็นถึงแม้แต่ในขณะท่ีก าลงัเรียนอยู่จะได้รับก าลงัใจหรือเน้นให้

เกิดความจ าและการเรียนรู้อย่างดีแล้วก็ตาม การให้เรียนรู้อีกครัง้หนึ่งจะท าให้จ าได้และมีทักษะมากกว่าการ

เรียนในครัง้แรกเม่ือเรียนจบตอนส าคัญแล้วย่อมมีความจ าเป็นท่ีจะได้รับการสรุปทบทวนเป็นหลักการ 

ข้อเท็จจริงและความคิดรวบยอดในเร่ืองต่าง ๆ ช่วยให้การเรียนการสอนบรรลุจุดมุ่งหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 
ความคิดเห็นของนิสิตที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนวีดิทัศน์วิชาถ่ายภาพเร่ือง Advance Flash 

Photography 

ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีต่อบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง  Advance Flash Photography ผล

การประเมินมีดงันี ้ด้านการออกแบบบทเรียนรูปแบบการสร้างบทเรียนมีความน่าสนใจดี บทเรียนมีเทคนิคการ

น าเสนอท่ีเหมาะสมและน่าสนใจ ภาพและการส่ือความหมายมีความเหมาะสมดี ตวัอกัษรมีความชดัเจนอ่าน

ง่าย เสียงดนตรีมีความเหมาะสมดี ภาษามีความถกูต้อง การแสดงตวัอย่างภายในบทเรียนมีความชดัเจน ด้าน

เนือ้หามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีค าอธิบายเนือ้หาแต่ละบทเรียนชัดเจนดี การจัดล าดบัเนือ้หามี

ความเหมาะสมดีปริมาณเนือ้หาแตล่ะบทเรียนมีความเหมาะสมกบัเวลาเรียน เนือ้หามีความเข้าใจง่าย ทนัสมยั

และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ด้านความพึงพอใจบทเรียนวีดทิศัน์น าเสนอบทเรียนได้อยา่งน่าพอใจบทเรียน 

วีดิทศัน์สามารถช่ายเปล่ียนบรรยากาศทางการเรียนได้เป็นอย่างดี นกัศึกษามีความมัน่ใจในการตอบค าถาม 

บทเรียนวีดิทัศน์ช่ายให้สามารถจดจ าบทเรียนได้ดีขึน้ บทเรียนเข้าใจง่ายนจึงเรียนเร็วขึน้และใช้เวลาน้อย 

นกัศกึษามีความพงึพอใจในบทเรียนบทเรียนวีดทิศัน์อยูใ่นระดบัดี 

ความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอ่บทเรียนวีดิทศัน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography อยู่ใน

ระดบัท่ีดี ซึ่งสอดคล้องกับ มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช (2534 :391) ท่ีระบุว่า การใช้ภาพหรือเสียงท าให้

ผู้ เรียนเกิดความประทบัใจ ติดตา วีดิทศัน์ยงัสมบูรณ์ด้วยสีสนั ตวัอกัษรประกอบ เทคนิคการถ่ายท า และการ

ตดัตอ่ท่ีดงึดดูความสนใจได้ดีเป็นพิเศษ ชา่ยให้ผู้ เรียนเกิดการเรียนรู้ในบทเรียนตา่ง ๆ ได้ง่ายและรวดเร็ว  
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ปัญหาและอุปสรรค์ที่พบในการวิจัย 

 1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เช่ียวชาญ 2 ด้าน คือด้านเนือ้หาและด้านการผลิต พบปัญหา คือ 

การตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ เช่ียวชากญมีภาระกิจประจ า การเก็บแบบสอบถามในแตล่ะรอบ และการเก็บ

แบบสอบกลบัเพ่ือท าการวิเคราะห์ในแต่ละรอบ การรอค าตอบจะท าให้มีความล่าช้า ส่งผลให้การวิเคราะห์มี

ความลา่ช้าไปด้วย 

 

ข้อเสนอแนะ 

 1. ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ เช่ียวชาญควรมีการก าหนดและเวลาในการเก็บแบบสอบถามอย่าง

ชดัเจน นอกจากนีเ้พ่ือความรวดเร็วในการรวบรวมข้อมลูควรเก็บแบบสอบถามด้วยตนเอง 

 2. การสมัภาษณ์ผู้ เช่ียวชาญโดยใช้แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง จะท าให้ได้ข้อมลูเพิ่มมากขึน้และ

ตรงตามเป้าหมาย นอกจากนีก้ารพูดคยุกันใจเชิงสัมภาษณ์ปากเปล่าจะท าให้ได้ข้อมูลท่ีนอกเหนือจากการ

สมัภาษณ์ด้วยการเขียนเพียงอยา่งเดียว 

 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครัง้ต่อไป 

 1. เน่ืองจากบทเรียนวีดิทัศน์วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography จากการวิจัยนีไ้ด้รับ

ความสนใจและพบความก้าวหน้าทางการเรียนคอ่นข้างสูงจึงควรมีการศกึษาวิจยัและพฒันาบทเรียนวีดิทศัน์

วิชาถ่ายภาพในเนือ้หาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัอิเล็กทรอนิกส์แฟลช 

 2. ควรมีการศึกษาวิจยัเปรียบเทียบส่ือวีดิทศัน์กับส่ือชนิดอ่ืน ๆ เช่น บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดีย 

เพ่ือทราบถึงผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนและความพงึพอใจในการเรียนของผู้ เรียน 
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ภาคผนวก ก 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านการผลิตบทเรียนวีดทัิศน์ 
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 หัวข้อวิจัย : การพัฒนาบทเรียนวีดิทัศน์ วิชาถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 
 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา ด้านการผลิตบทเรียนวีดทัิศน์ 

 1. ผศ.ดร.กิตตพิงษ์ พุม่พวง อาจารย์ภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือการศกึษามหาวิทยาลยันเรศวร 

2 .นายนพศกัดิ์  สวา่งรุ่ง นกัวิชาการศกึษา มหาวิทยาลยันเรศวร 

3. น.ส.พรพนา  เอีย้งทอง ครู คศ.3 การศกึษา ป.โท สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา 
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ภาคผนวก ข 
เคร่ืองมือที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
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แบบประเมินความคิดเหน็ของผู้เช่ียวชาญ 
 

แบบประเมินคุณภาพรายการวีดทิัศน์ ด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา 
วิชา ถ่ายภาพ เร่ือง Advance Flash Photography 

ค าชีแ้จง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ⁄  ในช่องท่ีตรงกับความคิดเหน็ของท่าน 

 
รายการ 

ความคิดเหน็ 

ดีมาก 
 

ดี พอใช้ ต้องปรับปรุง ใช้
ไม่ได้ 

1. ความหมาะสมในการน าเข้าสูเ่นือ้หา      

2. ความเหมาะสมในวิธีการน าเสนอ      

3. ความเหมาะสมของการด าเนินเร่ือง      

4. คณุภาพของภาพ      

5. ความเหมาะสมของภาพในการส่ือความหมาย      

6. ความเหมาะสมของเทคนิคกล้อง      

7. ความชดัเจนของเสียงบรรยาย      

8. ความสอดคล้องของภาพกบัเสียงบรรยาย      

9. ความเหมาะสมของเสียงดนตรีประกอบ      

10. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการน าเสนอ
รายการวีดิทศัน์ทัง้เร่ือง 

     

ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ลงช่ือ......................................ผู้ประเมิน 
(............................................................) 

.........../........../........... 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

เร่ือง การใช้งานอเิลก็ทรอนิกส์แฟลชเบื้องต้น 

 

1. แฟลชคืออะไร 

 ก. แสงจากหลอดไฟนีออน    

ข. เป็นอุปกรณ์ในการถ่ายภาพใหช้ดัข้ึน 

 ค. เป็นอุปกรณ์ท่ีช่วยใหค้วามสวา่งในการถ่ายภาพ 

 ง. เป็นอุปกรณ์เสริมของกลอ้งถ่ายภาพ 

2. แฟลชท่ีท ำดว้ยแกว้ใสบำงฉำบดว้ยพลำสติกใสสีฟ้ำหรือสีน ้ำเงินภำยในหลอดบรรจุดว้ยลวดโลหะพวก

อะลูมิเนียม ท ำเป็นเส้นเล็ก ๆ มำกมำย และมีก๊ำซออกซิเจนช่วยในกำรเผำไหม ้ภำยในจะมีไส้หลอด เม่ือไส้

หลอดลุกไหมถึ้งท่ีสุด (Peak) แลว้จะค่อย ๆ ดบัลง  คือแฟลชชนิดใด 

ก. แฟลชสตูดิโอ  ข. แฟลชหลอด   ค. อิเล็กทรอนิกส์แฟลช   ง. แฟลชอตัโนมติั 

3. สถานการณ์ใดต่อไปน้ีเหมาะสมกบัการใชแ้ฟลชในการถ่ายภาพ 

 ก. การถ่ายภาพยอ้นแสง  ข. การถ่ายภาพบุคคลในช่วงเวลาค ่า 

 ค. การถ่ายภาพบุคคลในสตูดิโอ ง. ถูกทุกขอ้ 

4. ขอ้ใดต่อไปน้ีไม่ใช่ประโยชน์ของการใชง้านแฟลช 

 ก. ใชถ่้ายภาพในท่ีท่ีแสงนอ้ย 

 ข. ใชล้บเงา 

 ค.ใชถ่้ายภาพทิวทศัน์ 

 ง. ใชส้ร้างสรรคภ์าพถ่าย 

5. แฟลชท่ีใชง้ำนแพร่หลำยในปัจจุบนัเป็นแฟลชชนิดใด 

 ก. แฟลชอิเล็กทรอนิกส์    ข. แฟลชหลอด 

 ค. แฟลชทริกเกอร์   ง. แฟลชะนีออน 

6. เม่ือเราอยากสั่งงานแฟลชท่ีแยกจากตวักลอ้งเราตอ้งติดตั้งอุปกรณ์เสริมใดช่วยในการสั่งงาน 

 ก. ขาตั้งแฟลช    ข.ทริกเกอร์แฟลช 

 ค. สายซิงคแ์ฟลช   ง. ถูกทั้ง ข และ ค 
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7. ลกัษณะการท างานของทริกเกอร์แฟลช ขอ้ใดถูกตอ้งท่ีสุด 

 ก. ตวัรับ-ตวัส่ง   ข.ตวัรับ-ตวัรับ 

 ค.ตวัส่ง-ตวัส่ง   ง.ตวัขยาย-ตบัรับ 

8. ฐำนเสียบแฟลช มีอีกช่ือเรียกวำ่อะไร 

 ก. Hot Shoe   ข. Pop-up 

 ค. Grip    ค. ไม่มีขอ้ใดถูก 

9. ขอ้ใดคือระบบแฟลช แมนนวล 

 ก. เป็นระบบท่ีผูใ้ชง้ำนจะตอ้งตั้งค่ำเองหมดทุกอยำ่ง 

 ข. เป็นระบบท่ีแฟลชวดัแสงในกำรถ่ำยภำพใหอ้ตัโนมติั 

 ค. เป็นระบบท่ีเลนซ์และแฟลชท ำงำนร่วมกนั 

 ง. ผดิทุกขอ้ 

10. แฟลชระบบใดท่ีนิยมใชใ้นปัจจุบนัมำกท่ีสุด 

 ก. TTL   ข. ระบบออโต ้  ค. ระบบแมนวล  ง. ระบบอตัโนมติั 

11. กำรใชแ้ฟลชในกำรถ่ำพตอ้งค ำนวณจำกส่ิงใดบำ้ง 

 ก. ระยะทำง กำรเคล่ือนไหว ข.เอฟสต็อป ควำมเร็วชตัเตอร์  

 ค. ควำมเร็วชตัเตอร์ ระยะทำง  ง.ควำมเร็วชตัเตอร์ ระยะทำง เอฟสตอ็ป 

12. แฟลชอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนมำกใชพ้ลงังำนจำกถ่ำนขนำดใด 

 ก. A  ข. AA   ค. AAA  ง. AAAA 

13. โหมดใดท่ีเรำสำมำรถตั้งค่ำแฟลชไดอ้ยำ่งอิสระ 

 ก.โหมด TTL   ข.โหมด ออโต ้  ค. โหมดแมนนวล ง. โหมด E-TTL 

14. เรำสำมำรถสั่งงำนแฟลชมำกกวำ่ 2 ตวัโดยตอ้งอำศยัอุปกรณ์ชนิดเป็นตวัสั่งงำน 

 ก. ทริกเกอร์แฟลช ข.สำยซิงคแ์ฟลช  ค. ไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ ง. ไม่มีขอ้ใดถูก 

15. ขอ้ใดต่อไปน้ีเป็นกำรใชแ้ฟลชในกำรเปิดเงำหรือสภำพแสงต่ำงกนั 

 ก. ถ่ายยอ้นแสง  ข.ถ่ายตามแสง  ค. ถ่ายแนวตั้ง  ง.ถ่ายแนวนอน 

16. ระบบใดในแฟลชอิเล็กทรอนิกส์ท่ีรับสัญญาณจากแสงแฟลชเพื่อท างานพร้อมกนั 

 ก. เซ็นเซอร์  ข.ตาแมว  ค. ไฮสปีดซิงค ์  ง. สโลซิงค ์
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17. การใชแ้ฟลชในการสร้างสรรคภ์าพถ่ายท่ีมีช่ือวา่ ริมไลท ์ตอ้งใชแ้ฟลชก่ีตวั 

 ก. ไม่ตอ้งใช ้   ข. 2 ตวั   ค. 3 ตวั  ง. มากกวา่ 1 ตวั  

18. กำรเบำ๊ซ์แฟลช คืออะไร 
 ก. กำรใชห้ลกักำรสะทอ้นของแสงแฟลชกบัผนงั 
 ข. กำรยงิแฟลชไปขำ้งหนำ้แบบตรงๆ 
 ค. กำรยงิแฟลชผำ่นร่มทะลุ 
 ง. กำรยงิแฟลชผำ่นร่มสะทอ้น 
19. กำรเบำ๊ซ์แฟลชตอ้งค ำนึงถึงส่ิงใดเป็นส ำคญั 
 ก. ตวัแบบ  ข. ตวัแฟลช  ค. ตวัผูถ่้ำย  ง. ผนงั 
20. ควำมสูงหรือระยะห่ำงของกำรกำรสะทอ้นของแฟลชกบัผนงัมีผลกบัแสงแฟลชหรือไม่ 
 ก. มีเพรำะถำ้ควำมสูงของเพดำนมำก แสงท่ีตกกระทบจะมีก ำลงัอ่อน 
 ข. มีเพรำะควำมสูงขอเพดำนยิง่สูงยิง่ดี 
 ค.ไม่มีเพรำะก ำลงัแสงแฟลชในกำรตกกระทบมีค่ำเท่ำเดิม 
 ง. ไม่มีเพรำะเรำถ่ำยในโหมดอตัโนมติั 
21. ซอพท์บอ็กมีหน้าท่ีหลกัคืออะไร ? 
 ก. กนัแสงให้กระจายไปยงัต าแหนง่ท่ีต้องการเท่านัน้ 
 ข. ท าให้แสงกระจายฟุ้งไปทัว่ทกุบริเวณ 
 ค. ท าให้แสงท่ีได้สวา่งมากกวา่ปกติ 
 ง. ลดความสวา่งของแสงให้น้อยลงกว่าปกติ 
22. การจดัแสงโดยใช้ไฟดวงเดียวนัน้เม่ือถ่ายแล้วจะมีลกัษณะอยา่งไร 
 ก. เน้นน า้หนกั รูปร่าง รูปทรง รูปแบบตา่ง ๆ 
 ข. เน้นรูปร่าง รูปทรง น า้หนกั พืน้ผิวตา่ง ๆ 
 ค. เน้นรูปทรง รูปร่าง รูปแบบ พืน้ผิวตา่ง ๆ 
 ง. เน้นน า้หนกั พืน้ผิว รูปแบบ รูปร่าง ตา่ง ๆ 
23. ถ้าต้องการถ่ายภาพให้เห็นแก้วดโูปร่งใสเราควรจะจดัแสงจากทางด้านใด 
 ก. จดัแสงจากทางด้านหลงั 
 ข. จดัแสงจากทางด้านลา่ง 
 ค. จดัแสงจากทางด้านข้าง 
 ง. จดัแสงจากทางด้านบน 

http://www.taklong.com/beginner/show-beginner.php?No=512296
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24. การถ่ายภาพโดยใช้แสงด้านหน้าลกัษณะของภาพท่ีได้จะเป็นอยา่งไร 
 ก. วตัถดุเูรียบแบน ข.วตัถดุมีูมิติ ค.วตัถขุองภาพท่ีได้จะเป็นเงาด า ง.มองเห็นรายละเอียด 
25. ถ้าต้องการถ่ายภาพให้เห็นถึงมิตแิละความลกึของวตัถคุวรจดัแสงด้านใด 
 ก. จดัแสงด้านบน ข.จดัแสงด้านข้าง ค.จดัแสงด้านหน้า ง.จดัแสงด้านหลงั 
26. ถ้าต้องการถ่ายภาพให้ออกมาเป็นลกัษณะเงาด าควรจดัแสงด้านใด 
 ก. จดัแสงด้านบน ข.จดัแสงด้านข้าง ค.จดัแสงด้านหน้า ง.จดัแสงด้านหลงั 
27. ข้อใดไมใ่ชป่ระโยชน์ของการใช้แฟลชในการถ่ายภาพ 
 ก.ถ่ายภาพสิ่งท่ีเคล่ือนไหวให้หยดุนิ่งได้ง่าย 
 ข.เป็นแหลง่ก าเนิดแสงท่ีดีกว่าไฟทงัสเตน 
 ค.สร้างบรรยากาศได้เชน่เดียวกบัแสงอาทตย์ิ 
 ง.มีความสะดวกและคลอ่งตวัในการควบคมุแสง 
28. ถ้าต้องการให้ภาพถ่ายมีรายละเอียดในส่วนตา่งๆท่ีต้องการและเกิดผลพิเศษบางอยา่งจะต้องท าอยา่งไร 
 ก.ใช้ไฟแฟลชร่วมกนัหลายๆดวง  
 ข.ใช้ไฟแฟลชเพียงดวงเดียว 
 ค.ใช้แผน่สะท้อนแสงหลายๆอนั 
 ง.ใช้แผน่สะท้อนแสงเพียงอนัเดียว 
29. ไฟท่ีใช้ในการถ่ายภาพบคุคลขัน้พืน้ฐาน มีลกัษณะการใช้แสงเป็นเชน่ใด 
 ก.ใช้แสงแข็ง ข.ใช้แสงท่ีนุม่กระจาย ค.ใช้แสงตกกระทบ ง.ใช้แสงเฉียง 
30.ไฟชนิดใดท่ีชว่ยให้เห็นสว่นตา่งๆของวตัถอุย่างชดัเจนช้วยเน้นอารมณ์ให้เกิดขึน้ในภาพ แตภ่าพท่ีได้จะมี
ลกัษณะแบน 
 ก.ไฟลบเงา ข.ไฟเสริม ค.ไฟหลงั ง.ไฟหลกั 
 
เฉลยแบบทดสอบ 
1.ค 2.ข 3.ง 4.ค 5.ก 6.ง 7.ก 8.ก 9.ค 10.ก 11.ง 12.ข 13.ค  
14.ก 15.ก 16.ข 17.ง 18.ก 19.ง 20.ก 21.ข 22.ก 23.ง 24.ก 25.ข 26.ค 
27.ข 28.ก 29.ข 30.ง 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเหน็นิสิตที่มีต่อบทเรียน วีดิทัศน์ 
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แบบสัมภาษณ์ความคิดเหน็ของผู้เรียนท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียน วีดทิัศน์  

 
1. บทเรียนได้รับการออกแบบให้ผู้ เรียนศกึษาเนือ้หาได้ง่ายและตรงตามความต้องการ หรือไมอ่ย่างไร  

2. ภาพท่ีประกอบบทเรียนมีความนา่สนใจ สอดคล้องกบั เนือ้หาและสง่เสริมการเรียนรู้ หรือไมอ่ยา่งไร 

3. ลกัษณะ ขนาดและสีตวัอกัษรท่ีใช้มีความเหมาะสมชดัเจน สวยงาม อา่นง่าย หรือไมอ่ยา่งไร 

4. การจดัองค์ประกอบทางศิลปะในบทเรียนมีความเหมาะสม สะดดุตา น่าสนใจ น่าติดตาม หรือไมอ่ยา่งไร 

5. เนือ้หามีความกะทดัรัด ชดัเจน เป็นล าดบัขัน้ ง่ายตอ่การท าความเข้าใจ เช่ือมโยงความรู้เดมิกบั ความรู้ใหม่

หรือไมอ่ย่างไร 

6. แบบทดสอบสอดคล้องกบัเนือ้หา และตรงประเด็นกบัเนือ้หาท่ีจะศกึษา หรือไมอ่ย่างไร 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
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ตารางท่ี 1 แสดงค่าคะแนนผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนวีดทิัศน์ 
 เร่ือง Advance Flash Photography  

เลขท่ี  ก่อนเรียน หลงัเรียน D  

1 15 24 9 81 

2 16 27 11 121 

3 20 25 5 25 

4 19 23 4 16 

5 17 26 9 81 

6 21 24 3 9 

7 23 26 3 9 

8 18 27 9 81 

9 16 25 9 81 

10 17 24 7 49 

11 20 26 6 36 

12 22 25 3 9 

13 18 25 7 49 

14 22 23 1 1 

15 19 25 6 36 

16 15 27 12 144 

17 17 26 9 81 

18 19 25 6 36 

19 18 27 9 81 

20 20 24 4 16 

21 18 25 7 49 

22 16 26 10 100 
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23 21 25 4 16 

24 19 23 4 16 

25 21 27 6 36 

26 18 25 7 49 

27 20 26 6 36 

28 19 25 6 36 

29 17 23 6 36 

30 16 24 8 64 

รวม 557 753 196 1480 

 18.56667 25.1 6.533333 - 

S.D. 2.144493 1.2689940 - - 
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ประวัตผู้ิวิจัย 
 
 

 ช่ือ – สกลุ  นายอดิศร  พึง่ศรี 

 วนั เดือน ปีเกิด  25 มิถนุายน 2533 

 ท่ีอยู่   บ้านเลขท่ี 1 หมู ่1 ต าบลฆะมงั อ าเภอเมือง จงัหวดัพิจิตร 66000 

 

 ประวตัิการศกึษา 

  พ.ศ. 2550 ส าเร็จการศกึษาระดบัมธัยมศกึษา จากโรงเรียนหวัดงรัฐชนปูภมัภ์ 

  พ.ศ. 2555 ส าเร็จการศกึษาระดบัปริญาตรี ครุศาสตร์บณัฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศกึษา  

                   จากมหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

  พ.ศ. 2561 การศกึษามหาบณัฑิต สาขาเทคโนโลยีและส่ือสารการศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ 

        มหาวิทยาลยันเรศวร 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


