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“ครูควรจัดกจิกรรมให้นักเรียนได้พฒันาทักษะ

กระบวนการในเรยีนรู้ให้เกดิความช านาญจาก

สื่อการสอนที่หลากหลาย” 

Credit: นางสาวธมลวรรณ  วิภัทรเมธีกุล ม.5/3  ปีการศึกษา 2558 



2 
 

การพัฒนาทักษะในการเรียน 

วชิาเครื่องปั้นดินเผาด้วยสื่อวดีิทัศน์ 
 

อาจารยย์ุทธนา วงษ์ทันท์ 

 

 วิชาเครื่องปั้นดินเผา เป็นวิชาเพิ่มเติมในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ

เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ด้านทักษะการผลิตภาชนะตั้งแต่เรื่อง

วัตถุดิบ วัสดุและอุปกรณ์ ขั้นตอน การผลิต ตลอดจนสามารถผลิตเครื่องปั้นดินเผาได้ 

นับเป็นสิ่งส าคัญตามสภาพที่พงึประสงคใ์นการเรียนการสอนของวิชาเครื่องปั้นดินเผา  

 

การพัฒนาทักษะกระบวนการด้านการขึ้นรูป ในการเรียนวิชาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อให้

นักเรียนเกิดความเข้าใจในการเรียน ผู้เขียนจึงขอน าเสนอ “การพัฒนาทักษะในการเรียน

เครื่องปั้นดนิเผาด้วยสื่อวีดทัิศน์” ซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จัดท าขึน้เพื่อพัฒนาทักษะ

กระบวนการการเรียนรู้ในวิชาเครื่องปั้นดินเผา ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งมี

เนือ้หาส าคัญเกี่ยวกับการผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ได้แก่ การคลึงดินขอบภาชนะ การ

คลึงดินฐานภาชนะ การประกอบภาชนะ การปั้นขั้วผลไม้ การคลึงดินเป็นใบไม้ และการ

ตกแต่งภาชนะ ซึ่งเน้นให้นักเรียนสามารถน าความรู้ที่ได้จากการเรียนด้วยสื่อวีดิทัศน์ไปสู่

การลงมือปฏิบัติ  

 
 
 

 ในการจัดกจิกรรมการเรียนรูโ้ดยใช้สื่อวีดิทัศน์ที่ให้นักเรยีนได้เห็นทั้งภาพและเสียง 

เป็นวิธีการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับแนวคิดการจัดการเรียนการสอนของ ทิศนา แขม

มณี (2553) ที่มุ่งส่งเสริมให้นักเรียนน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ โดยมีวิธีการสอนที่

เหมาะสม คือ (1) การสอนโดยใช้การบรรยายที่ครูถ่ายทอดความรู้จ านวนมากให้นักเรียน

โดยตรง ครูต้องเตรียมล าดับเนื้อหาและวิธีในการบรรยายให้เหมาะสม (2) การสอนโดย
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การฝึกปฏิบัติ เน้นการกระท าหรือท าเพื่อพัฒนาทักษะการปฏิบัติ เป็นการปฏิบัติจริง และ

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง (3) การสอนโดยใช้การสาธิต โดยครูเป็นผู้สาธิต 

แสดงกระบวนการผลิตให้ชมตามวัตถุประสงคท์ี่ก าหนดไว้ เพื่อให้เกดิการเรียนรู ้ 
 

ก่อนการเรียนด้วยสื่อวีดทัิศน์ 
 

ปัจจุบันการเรียนการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผาช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นวิชาสาระ

การเรียนรู้เพิ่มเติม โครงสร้างหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการ

จัดการเรียนการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผา ครอบคลุมวิธีสอน และสื่อการเรียนการสอน ครู

ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายและสาธิต โดยยึดครูเป็นศูนย์กลาง ให้นักเรียนปฏิบัติงานปั้น

ตามขั้นตอน ครูมีโอกาสสังเกตและให้ค าแนะน านักเรียนได้น้อย เพราะนักเรียนที่ไม่เข้าใจ

มักจะไม่ถามครู ท าให้ครูต้องใช้เวลาบรรยายและสาธิตให้นักเรยีนดูใหม่อีกครัง้  
 

การเรียนการสอนจากอดีตถึงปัจจุบัน มีการใช้สื่อการเรยีนการสอนไม่แตกต่างกัน

มากนัก สื่อที่นิยมใช้ส่วนใหญ่เป็นแบบเรยีน ต ารา แบบฝึกหัด และกระดานด า ซึ่งการสอน

ในบางคร้ังใช้สื่อการเรยีนการสอนจ านวนน้อย และไม่สามารถหาสื่อจรงิได้ ท าให้การเรียน

การสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผา ไม่ได้ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียนรูข้องนักเรยีน 

ผู้เขียนพบว่า นักเรยีนประสบปัญหาในการเรียน เนื่องจากปัญหาด้านวิธีการสอน 

ปัญหาด้านสื่อการเรียนการสอน และปัญหาที่เกดิขึน้จากครู คอื    ใช้วิธีสอนแบบบรรยาย

และการสาธิตให้นักเรียนดูแล้วลงมือปฏิบัติตามขั้นตอน ท าให้นักเรียนไม่สามารถจ า

ขั้นตอนการปั้นได้ครบ ครูไม่สามารถสอนในครั้งเดียวแล้วนักเรียนจ าได้หมด ครูต้องใช้

เวลาบรรยายและสาธิตให้นักเรยีนดูใหมซ่้ า ๆ เป็นผลให้ครูมีโอกาสสังเกตและให้ค าแนะน า

นักเรยีนได้น้อย และท าให้แผนการสอนที่เตรียมไว้เกิดความซับซ้อนในการด าเนินกิจกรรม

การเรียนการสอน อีกทั้งยังเป็นการสอนที่ยึดครูเป็นศูนย์กลาง สื่อการเรียนการสอนวิชา

เครื่องปั้นดินเผาที่ใช้กับนักเรียนท าให้เกิดปัญหาในการเรียนของนักเรียน เพราะสื่อส่วน

ใหญ่ คือ ตัวครูเพียงอย่างเดียว ท าให้นักเรียนไม่เข้าใจในบางขั้นตอนและเรียนอย่างไม่

สนุกสนาน เมื่อครูต้องบรรยายประกอบการสาธิตซ้ า ๆ ครูอาจต้องใช้เวลาพูดหลายครั้ง 

ซึ่งอาจรบกวนสมาธินักเรียนคนอื่น ๆ ท าให้บรรยากาศไม่เอื้อต่อการเรียน และไม่  จูงใจ

นักเรยีน  
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การเรยีนเครื่องปั้นดนิเผาด้วยสื่อวีดทัิศน์ 

 

 ในการจัดการเรียนการสอนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 

2542 เน้นให้เกิดความรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ดังนั้น การ

เรียนการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผา เรื่องการผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเน้นนักเรียน

เป็นศูนย์กลาง เป็นการสอนที่ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติ โดยจ าเป็นต้องใช้สื่อในการเรียนการ

สอนให้เหมาะสมกับวิธีการสอน คือ สื่อประสมในรูปของชุดการสอน ได้แก่ 1) สื่อสิ่งพิมพ์ 

เป็นสื่อชว่ยถา่ยทอดความรู้แทนครู ช่วยให้นักเรยีนมีความรูค้วามเข้าใจในเนื้อหาสาระและ

ประสบการณ์ สื่อภาพและเสียงช่วยให้นักเรียนได้เห็นความเป็นรูปธรรมเสมือนอยู่ใน

เหตุการณ์จริง (ชัยยงค์ พรหมวงศ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์ 2540: 161)   2) สื่อประเภท

เครื่องมือ เป็นตัวกลางถ่ายทอดความรู้จากสื่อวัสดุของครู  3) สื่อประเภทวิธีการใช้

กระบวนการเรยีนการสอน เช่น การบรรยาย การสาธิต เป็นต้น  (ชัยยงค ์พรหมวงศ์: 2521) 

 
 

ภาพที่ 1 นักเรยีนก าลงัเรียนวชิาเครื่องปั้นดินเผาด้วยสื่อวดีทิัศน์ 

 

 ผู้เขียนเห็นว่าสื่อประเภทวีดิทัศน์ ซึ่งใช้เป็นสื่อเสริมประกอบนั้น จะช่วยแสดง

ขั้นตอนหรือกระบวนการผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผา ในรูปแบบของรายการสาธิต ความ

ยาว 15 นาที เป็นภาพเคลื่อนไหวและมีเสียง ซึ่งเป็นข้อดีที่ช่วยให้นักเรยีนเข้าใจขั้นตอนการ

ผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาได้อย่างชัดเจน และนักเรยีนสามารถดูซ้ าได้ตามความต้องการ 
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โดยผู้เขียนได้จัดวีดิทัศน์ไว้ที่มุมสื่อให้นักเรยีนชม กรณทีี่นักเรียนยังไม่เข้าใจก็สามารถเปิดดู

ซ้ าอีกได้ ซึ่งจะช่วยท าให้เข้าใจเนื้อหาในประมวลสาระได้ดียิ่งขึ้น สอดคล้องกับ ประดิษฐ์ 

ฮวบเจรญิ (2520: 101) ได้กล่าวว่า วีดิทัศน์เป็นสิ่งที่ช่วยท าให้นักเรียนเห็นสภาพความเป็น

จรงิหรือย่นย่อในสิ่งที่เป็นจรงิ  

(1) มีประสิทธิภาพในการสื่อสารสูง ทั้งภาพเคลื่อนไหวที่เป็นภาพและเสียงในเวลา

เดียวกัน  

(2) สามารถต่อขยายให้นักเรียนดูคร้ังละหลาย ๆ คนได้ไม่จ ากัด  

(3) สามารถหยุดดูภาพนิ่งในจุดที่ต้องการ หรือดูภาพซ้ า หรือดูภาพช้าได้ โดยไม่

ท าให้เนื้อเรื่องเสียไป  

(4) ใช้ประกอบการเรียนรายบุคคลและรายกลุ่มได้สะดวก  

(5) ใช้ในการฝึกทักษะด้านต่าง ๆ ได้ดี  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 นักเรยีนก าลงัผลติภาชนะเครื่องปั้นดินเผาตามขัน้ตอน  

และผลงานของนักเรยีนที่เรยีนด้วยสื่อวดีิทัศน์ 
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หลังจากการเรียนด้วยสื่อวีดทัิศน์ 

 

ผู้เขียนได้สังเกตการเรียนวิชาเครื่องปั้นดินเผา และได้สอบถามนักเรียน นักเรียน

ส่วนมากมีความเห็นว่า สื่อวีดิทัศน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหา รวมถึงขั้นตอนการปั้น

ภาพเคลื่อนไหวที่เป็นทั้งภาพและเสียงในเวลาเดียวกัน สามารถหยุดดูภาพนิ่งในจุดที่

ต้องการหรือดูภาพซ้ า ดูภาพชา้ได้ภายหลังจากขั้นตอนหรือเนื้อหาที่จ าไม่ได้ ที่ส าคัญใช้ใน

การฝึกทักษะได้ดี และจากการสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับสื่อวีดิทัศน์ เรื่องการผลิตภาชนะ

เครื่องปั้นดินเผาพบว่า สื่อวีดิทัศน์ช่วยให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาสาระ โดยเฉพาะขั้นตอน

การผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาได้ดีขึ้น ทั้งนี้อาจเป็นเพราะสื่อวีดิทัศน์สามารถท าหน้าที่

แทนครู ให้ความรู้ และแสดงขั้นตอนการผลิตภาชนะเครื่องปั้นดินเผาได้ จากการสังเกต

ของผู้เขียนพบว่า วีดิทัศน์ชุดนีช่้วยให้นักเรยีนเข้าใจเนื้อหาสาระได้ดี นักเรียนบางคนที่ผลิต

เครื่องปั้นดินเผาไม่ได้ นักเรียนจะเปิดวีดิทัศน์ชมอีกครั้งหนึ่งภายหลังจากการชมไปพร้อม

กับผู้อื่น ดังนั้นจึงเป็นเครื่องยืนยันว่า วีดิทัศน์เป็นสื่อที่ส าคัญประเภทหนึ่งที่มีส่วนช่วยใน

การเรียนการสอนวิชาเครื่องปั้นดินเผา กล่าวคือวีดิทัศน์เป็นสื่อที่ใช้แทนครูได้ดี ท าให้

นักเรียนเปิดทบทวนได้หลายครั้งจนเข้าใจ ส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมี

ประสิทธิภาพ และเป็นการพัฒนาทักษะกระบวนการเรียนวิชาเครื่องปั้นดินเผาได้มี

ประสิทธิภาพในการเรียนรูเ้พิ่มขึน้  

  

 

 

 

 

 



7 
 

บรรณานุกรม  

กระทรวงศึกษาธิการ.  2551.  หลักสูตรแกนกลางการศกึษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 

2551. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณก์ารเกษตรแห่งประเทศไทย 

จ ากัด.  

ชัยยงค ์ พรหมวงศ ์และวาสนา ทวีกุลทรัพย์.  2540.  “ชุดการสอนรายบคุคล” เอกสาร

การสอนชุดวิชา สือ่พัฒนสรร หน่วยที ่4 นนทบุร:ี 

มหาวิทยาลยัสโุขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชา ศึกษาศาสตร์. 

ชัยยงค ์ พรหมวงศ์.  2521.  นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา. 

กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

ทิศนา  แขมมณ ีและคณะ.  2543.  “การคิดและการสอนคิด” ประมวลบทความ

นวัตกรรมเพื่อการเรยีนรูส้ าหรับครูยุคปฏิรูปการศึกษากรุงเทพมหานคร: คณะครุ

ศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

ประดิษฐ ์ ฮวบเจรญิ.  2520.  การบริหารกิจกรรมนักเรยีน.  กรุงเทพมหานคร: อักษร

บัณฑติ. 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2542.  พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ ฉบับพุทธศักราช 2542: กรุงเทพมหานคร.  

 

 

 

 

 

 

 

 


