
การเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนวชิาอาหารไทย
เรื�องการประกอบอาหารไทย 

ของนกัศึกษาปรญิญาตร ีชั�นป�ที� 3 
ระหวา่งการสอนโดยใชว้ดีทัีศนชุ์ดสาํรบัไทยกับการสอนแบบปกติ
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ที�มา และความสาํคัญ
1.วตัถปุระสงค์ของการวจิยั

2.สมมติฐานในการวจิยั
3.ขอบเขตของการวจิยั

4.ตัวแปรที�ศึกษา
5.เนื�อหาที�ใชใ้นการวจิยั

6.นยิามศัพท์เฉพาะ



วตัถปุระสงค์ของการวจิยั
 

เพื�อหาคณุภาพวดีทัีศน ์ใหม้ปีระสทิธภิาพ 80/80

เพื�อเปรยีบเทียบผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนของนกัเรยีน
ป.ตร ีป� 3 โดยใชส้ื�อวดีทัีศน ์กับ การสอนปกติ



สมมติฐานในการวจิยั
ผลสัมฤทธิ�ท างการ เรียน  วิช าอาหาร ไทย  ของ
นัก ศึกษา  ที� เ รียนด้ วยวีดี ทัศน์  สูงกว่ าการสอน
แบบปกติ



ขอบเขตของการวจิยั

นกัศึกษา อายุ 20-21 ป� ระดบัชั�นปรญิญษตร ีป� 3
มหาวทิยาลัยรตันบณัทิต

1.ประชากรที�ใชใ้นการวจิยั

สาขาวชิา การจดัการครวัและศิลปะการประกอบอาหาร 

ภาคเรยีนที� 2 ป�การศึกษา 2562 จาํนวน 102 คน 



ขอบเขตของการวจิยั

2.กลุ่มตัวอยา่งที�ใชใ้นการวจิยั

กลุ่มทดลอง
จาํนวน 30 คน

สอนโดยใชส้ื�อวดีทัีศน์
สาขาวชิา การจดัการครวัและศิลปะการประกอบอาหาร 

ภาคเรยีนที� 2 ป�การศึกษา 2562  

กลุ่มควบคมุ
จาํนวน 30 คน
สอนแบบปกติ



ระยะเวลาในการวจิัย
ภาคเรียนที� 2 ป�การศึกษา 2562 กลุ่มละ 10 ชั�วโมง

ตัวแปรตาม
การสอนโดยใช้
สื�อวดีีทัศน์

ผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียน

การสอนแบบปกติ

ตัวแปรที�ใชศึ้กษา
ตัวแปรอิสระ



เนื�อหาที�ใชใ้นการวจิยั
1.นํ�าพริงอ่อง
2.นํ�าพริกลงเรือ
3.นํ�าพริกมะขาม
4.แกงเลียง
5.แกงขี�เหล็ก
6.แกงอ่อม
7.แกงเขียวหวาน
8.ยาํถั�วพู
9.ยาํหมูย่าง
10.ยาํแหนมสด



นิยามศัพท์
เฉพาะ

เหมาตลาด
เหมาตลาด ซื�อผัก 

ทําอาหาร

ท่องสูตรขึ� น ใจ
ท่องสูตรอาหาร ให้จาํขึ�นใจ

สัมภาษณ์
สัมภาษณ์นักชิม ตัวจริง

เสียงจริง

เข้ าครัวป ฏิบั ติการ
เข้าครัวลงมือปฎิบิตการ

ทําอาหาร

เสริฟสวย  กินสวย
เสริฟสวย กินสวย
อาหารน่าทาน

ประ เมินความพอใจ
ประเมินความพึงพอใจ

ข้อเสนอแนะ ตอนละ 15 Min.



ประชากรและกลุ่ ม ตัวอย่ าง
 
เครื� องมือ ที� ใช้ ในการวิจัย
 
การสร้ าง เครื� องมือ ที� ใช้ ในการวิจัย
 
วิธีการ ดํา เนินการทดลอง
 
การวิ เคราะ ห์ข้อ มูล
 
สถิ ติ ที� ใช้ ในการวิ เคราะ ห์ข้อ มูล

วธิดีาํเนนิการวจิยั



เครื�องมอืที�ใชใ้นการวจิยั

สื�อวดีทัีศน ์ชุด สาํรบัไทย



สื�อวดีีทัศน์

เ รื� อง ที�  1
นํ�าพริกอ่อง

เ รื� อง ที�  2
นํ�าพริกลงเรือ

เ รื� อง ที�  3
นํ�าพริกมะขาม



สื�อวดีีทัศน์

เ รื� อง ที�  4
แกงเลียง

เ รื� อง ที�  5
แกงขี�เหล็ก

เ รื� อง ที�  6
แกงส้ม



สื�อวดีีทัศน์

เ รื� อง ที�  7
แกงเขียวหวาน

เ รื� อง ที�  8
ยาํถัวพลู

เ รื� อง ที�  9
ยาํหมูย่าง



สื�อวดีีทัศน์

เ รื� อง ที�  10

ยาํแหนมสด



เรื�องที� 1
10%

เรื�องที� 2
10%

เรื�องที� 3
10%

เรื�องที� 4
10%

เรื�องที� 5
10%

เรื�องที� 6
10%

เรื�องที� 7
10%

เรื�องที� 8
10%

เรื�องที� 9
10%

เรื�องที� 10
10%

แผนการจดัการเรยีนรู ้

แผนที� 1 นํ�าพรกิอ่อง 1 ชม.
แผนที� 2 นํ�าพรกิลงเรอื 1 ชม.
แผนที� 3 นํ�าพรกิมะขามอ่อน 1 ชม.
แผนที� 4 แกงเลียง 1 ชม.
แผนที� 5 แกงขี�เหล็ก 1 ชม.
แผนที� 6 แกงสม้ 1 ชม.
แผนที� 7 แกงเขยีวหวาน 1 ชม.
แผนที� 8 ยาํถั�วพู 1 ชม.
แผนที� 9 ยาํหมูยา่ง 1 ชม.
แผนที� 10 ยาํแหนมสด 1 ชม. 



แบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธิ�
ทางการเรียนรู้

         สอดคล้องระหว่ างข้อสอบกับ จุด
ประสงค์การ เรียนรู ้ ( IOC)  ตั�งแ ต่  0 .5  -  1 .00
มี ค่ าความยากง่าย  (P)  ระหว่ าง  0 .20    –  0 .80
และมี ค่ า อํานาจจาํแนก  (R)
ตั�งแ ต่  0 .20    –  1 .00  เพื� อนาํมา ใช้ ในการสอบวัด
ความรู ้ห ลังจากการ เรียนการสอนสิ� นสุดลงแล้ว



วิธีดําเนินการทดลอง
2.1 จัดเตรียมสถานที�และเครื�องมือ จัดเตรียมห้องเรียน โต๊ะ เก้าอี� เครื�องรับโทรทัศน์
เครื�องเล่นวีดีทัศน์และแบบฝ�กปฏิบัติในการประกอบอาหารไทยระหว่างการเรียน
2.2 ผู้วิจัยชี�แจงอธิบายขั�นตอนในการเรียนให้นักศึกษาเข้าใจ
2.3 ทําการสอนโดยใช้วิธีการสอนแบบปกติในวิชาการประกอบอาหาร
เรื�องสาํรับไทย จาํนวน 10 เรื�อง ใช้เวลาสอนเรื�องละ 1 คาบๆละ 60 นาทีแต่ละเรื�องสอน
โดยการใช้รูปแบบการสอนแบบปกติ
2.4 ทําการสอนโดยใช้สื� อวีดีทัศน์ในการสอนวิชาการประกอบอาหาร ชุดสาํรับไทย ใช้
เวลาสอน 10 คาบๆละ 60 นาทีรวมทั�งสิ�น 10 เรื�องแต่ละเรื�องดาํเนินการสอนโดยใช้สื� อ
วีดีทัศน์ ดังนี� . 

AAI | Pro X



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล

สื�อวดีทัีศนม์ค่ีาประสทิธภิาพ 80/80



ผลการวเิคราะหข์อ้มูล

    ผลสมัฤทธิ�ทางการเรยีนหลังเรยีน
สงูกวา่ก่อนเรยีน เท่ากับ 28.02 มค่ีา
สว่นเบี�ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.33 
และมคีะแนนเฉลี�ยก่อนเรยีน เท่ากับ
23.02  มค่ีาสว่นเบี�ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 1.54



นักศึกษาที� เรียนด้วยสื� อวีดีทัศน์ สูงกว่า
นักศึกษาที� เรียนด้วยการสอนแบบปกติ

สื� อวีดีทัศน์ชุดสาํรับไทย มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80

สรปุผลวจิยัและขอ้เสนอแนะ




