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การวิจัยในครั้งนี ้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรูด้ ้วยตนเอง  เรื่อง 

ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิตส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนของนกัเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองกับนกัเรียนที่เรียนแบบปกติ และ
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 
6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จ านวน 64 คน ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย โดยใช้ส่ือเป็นเครื่องมือเก็บ
ขอ้มลู การวิเคราะหข์อ้มลูใชส้ถิติค่ารอ้ยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าT-Test  ผลการวิจยัพบว่า 
(1)ไดบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองที่มีคณุภาพ ดา้นเนือ้หามีคุณภาพอยู่ในระดบัดีมาก และ
ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษามีคุณภาพอยู่ในระดบัดี (2)การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนท่ี
เรียนโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบัการสอนแบบปกติ พบว่าผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
โดยรวมของผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสส์งูกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั 
.05 (3)ความพึงพอใจของนกัเรียนในการใชส่ื้ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง พบว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ย
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองมีความพึงพอใจระดบัมาก  จึงเป็นแนวทางในการสรา้งสรรคส่ื์อ
ของผูส้อนเพื่อน าไปพฒันาการจดัการเรียนการสอนท่ีเหมาะสม 
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The purpose for this research is to improve the development of electronic media for self-

learning on the visual arts reflecting life for sixth grade students at Phyathai School and to compare 
the learning effectiveness between group of students using electronic media for self-learning and 
ordinary groups of students, and to study the satisfaction of learners with electronic lessons. The 
sample consisted of 64 sixth grade students in the first semester of the 2020 academic year, obtained 
by simple random method. Using the media as a storage tool, the data were analyzed using 
percentage, mean, standard deviation and a t-test. The findings of the study revealed the following: 
(1) electronic media for self-learning on visual arts reflecting life that the quality of the electronic media 
for self-learning on visual arts reflecting life in terms of high quality educational technology; (2) to 
compare the achievement of the students who used electronic media for self-learning and normal 
teaching found that the overall academic achievement of the learners who used electronic media for 
self-learning was higher than normal teaching at a 0.05 level of significance; (3) a questionnaire was 
used to probe for student satisfaction that used electronic media for self-learning in visual arts 
reflecting life found that students who used electronic media for self-learning on visual arts, there was 
a high level of satisfaction. It is therefore a guideline in the creation of media for teachers to develop 
appropriate teaching and learning management methods. 

 
Keyword : Electronic media, Self-learning, Visual arts reflecting life 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

ปริญญานิพนธฉ์บบันีส้  าเร็จลลุ่วงไดด้ว้ยความกรุณาช่วยเหลือ และความเอาใจใส่อย่างดี
ยิ่งตลอดจนการใหค้ าแนะน า และขอ้คิดเห็นที่เป็นประโยชนอ์ย่างยิ่งส  าหรบัการปรบัแกไ้ขขอ้บกพร่อง
จากคณะกรรมการผูค้วบคุมปริญญานิพนธ์ ผูว้ิจัยขอกราบขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อธิพัชร ์ วิจิต
สถิตรตัน ์ที่ไดส้ละเวลาอันมีค่าเพื่อใหค้ าปรึกษาและขอ้เสนอแนะในการท าวิจัยในครัง้นี ้ พรอ้มทัง้
พิจารณาแกไ้ขขอ้บกพรอ่งต่างๆ ดว้ยความเอาใจใสเ่ป็นอย่างยิ่ง 

นอกจากนีผู้ว้ิจัยไดร้บัขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชนต่์อการสรา้งปริญญานิพนธ์ฉบับนีใ้ห้
สมบูรณม์ากยิ่งขึน้จากรองศาสตราจารย์ วรรณรตัน ์ ตัง้เจริญ ที่ใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นประธานการ
สอบปริญญานิพนธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิธรรม โรหิตะสุข ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็น
กรรมการการสอบปริญญานิพนธ์ ซึ่งเป็นประโยชนอ์ย่างมากในการท าปริญญานิพนธ์ ผูว้ิจัยรูส้ึก
ซาบซึง้ในความกรุณา ผูว้ิจยัขอกราบขอบพระคณุเป็นอย่างสงู 

ขอกราบขอบพระคณุ อาจารย ์ดร.กิตติศกัดิ์ แป้นงาม อาจารย ์ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร และ 
อาจารย์ ดร.เยาวลักษณ์ พิพัฒจ าเริญกุล  ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการ
ตรวจสอบคุณภาพด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา  และตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือให้มี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึน้ 

ขอกราบขอบพระคณุ ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า อาจารยต์รีวิทย ์พิจิต
รพลากาศ และนายปิตินันท ์บวัส าลี ที่กรุณาใหค้วามอนุเคราะหเ์ป็นผูเ้ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ
คณุภาพดา้นเนือ้หา และใหค้ าแนะน าตลอดจนตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณข์องเนือ้หา
ในบทเรียน 

ขอขอบพระคณุ ผูบ้รหิาร คณาจารย ์และนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท ที่
ใหค้วามอนเุคราะหแ์ละใหค้วามรว่มมือในการท าวิจยัในครัง้นีเ้ป็นอย่างดี 

ประโยชนแ์ละคณุค่าของปริญญานิพนธฉ์บบันี ้ ขอมอบแด่บิดามารดา ครูอาจารย ์และผูม้ี
พระคณุทุกท่านที่ไดใ้หค้วามเมตตา อบรม สั่งสอน จนผูจ้ดัท าปริญญานิพนธป์ระสบความส าเร็จใน
ครัง้นี ้
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บทที ่1 
บทน า 

 
ภูมิหลัง 

ปัจจุบันโลกไดเ้ขา้สู่สงัคมเศรษฐกิจยุคใหม่แห่งศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นยุคที่ครูไม่ไดเ้ป็น
เพียงผูถ้่ายทอดความรูใ้หก้บันกัเรียนฝ่ายเดียว แต่เป็นผูอ้อกแบบการเรียนรูแ้ละเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกใหก้บันกัเรียน โดยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูจ้ากการลงมือปฏิบติัจริง จึงเกิดการเรียนรูซ้ึ่งจะเกิด
จากภายในใจและสมองของนักเรียนเอง โดยการเรียนรูล้ักษณะนีเ้รียกว่า การเรียนรูโ้ดยการใช้
โครงงานเป็นฐาน PBL (Project-Based Learning) (วิจารณ ์พานิช.2555)เป็นการจดัการเรียนรูท้ี่
ใหน้ักเรียนเป็นศูนยก์ลาง โดยครูจะน าสิ่งที่นักเรียนสนใจมาใชใ้นการท ากิจกรรมการคน้คว้าหา
ความรูด้ว้ยตนเอง น าไปสู่การเพิ่มพูนความรูแ้ละทักษะที่ไดจ้ากการลงมือปฏิบติัจริง การฟังและ
การสงัเกตจากผูเ้ชี่ยวชาญ (ดษุฎี โยเหลาและคณะ, 2557: 19-20) ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรูท้กัษะ
เพื่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ 21 ไดแ้ก่ สาระวิชาหลกั ทกัษะดา้นการเรียนรูแ้ละนวตักรรม ทกัษะ
ชีวิตและอาชีพ ทกัษะดา้นสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี เป็นตน้ 

ศิลปะ เป็นหนึ่งวิชาหลกัที่ผูเ้รียนจ าเป็นตอ้งเรียนรูใ้นศตวรรษที่ 21 ซึ่งวิชาทัศนศิลป์เป็น
รายวิชาแขนงหนึ่งในกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ เป็นศาสตรท์ี่ว่าดว้ยความรูท้ี่ใชท้ั้งทฤษฎีและ
ทกัษะการปฏิบติั สง่เสรมิใหน้กัเรียนมีความคิดสรา้งสรรค ์เรียนรูแ้บบบูรณาการ มีจินตนาการทาง
ศิลปะ โดยทั่วไปครูมักจะสอนใหผู้เ้รียนเรียนรูต้ามขัน้ตอนของครูผูส้อน เรียนรูใ้นสิ่งที่ครูอยากให้
เรียน ท าใหผู้เ้รียนขาดอิสระในการเรียนรู ้ซึ่งในศตวรรษที่ 21 จ าเป็นตอ้งใหผู้เ้รียนเรียนไดรู้ด้ว้ย
ตนเอง ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผูเ้รียนคิดริเริ่มการเรียนเองโดยอาจจะไดร้บัความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น 
หรืออาจไม่ก็ได ้ซึ่งผูเ้รียนจะวิเคราะหส์ิ่งที่ตนเองตอ้งการ ก าหนดเป้าหมายและสื่อการเรียนรู ้หา
แหลง่ความรู ้เลือกใชว้ิธีการเรียนรู ้วางแผนการเรียนรู ้และประเมินผลการเรียนของตน (Knowles. 
1975: 18) 

จากแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2545-2559) ไดก้ าหนดแนวนโยบายเพื่อ
ด าเนินการพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการพฒันาประเทศโดยมีกรอบการด าเนินงานให้
ใชเ้ทคโนโลยีเพื่อลดความเหลื่อมล า้และเพิ่มคณุภาพของการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนส่งเสริมและสนบัสนุนผูใ้ชแ้ละผูผ้ลิตเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม้ีจิตส านึก จรรยาบรรณ 
มีความรบัผิดชอบต่อสงัคมในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพ รวมทัง้พัฒนาผูร้บัและผูใ้ช้
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใหม้ีความสามารถในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง สามารถเลือกสรรกลั่นกลอง
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และใชข้อ้มลูข่าวสารจากสื่อต่างๆ (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2551 : ออนไลน)์ 
ดงันัน้ สถาบนัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้งผลิตองคค์วามรูท้ี่จะช่วยในการพฒันาประเทศใหเ้ป็นสงัคม
แห่งการเรียนรูท้ี่จะท าใหผู้เ้รียนสามารถเขา้ถึงและเรียนรูไ้ดทุ้กเวลา เพื่อสอดคลอ้งกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ จึงมีการเอาเทคโนโลยีเข้ามากับระบบการศึกษา โดยการเรียนการสอนผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งเรียกว่า E-Learning 

การจดัการเรียนรูผ้่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์หรือ E-Learning เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียน
การสอนทั้งเนือ้หาวิชา แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ถูกพัฒนาขึน้ในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว 
ภาพกราฟิก มีเสียงประกอบ ส่งผลใหเ้กิดการเรียนรู้อย่างอิสระ โดยไม่ถูกจ ากัดอยู่ในกรอบของ
หลกัสตูร ท าใหผู้เ้รียนสามารถก าหนดแนวทางการเรียนรูข้องตนเองได้ตามความตอ้งการ ซึ่งการ
เรียนรูไ้ม่จ าเป็นตอ้งเรียนตามล าดบัขัน้ตอน ผูเ้รียนสามารถเรียนตามล าดบัการเรียนรูต้ามที่ตนเอง
ตอ้งการได ้การเรียนรูต้ามศักยภาพของตนเอง และความสนใจของผูเ้รียน ดังนั้นการสรา้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใช้ในการเรียนการสอน จะสามารถท าให้ผู ้เรียนรับรูไ้ด้รวดเร็วขึน้ ส่งผลให้
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูเ้รียนสงูขึน้ โดยสื่ออิเล็กทรอนิกสส์ามารถน าเสนอรูปแบบการเรียน
ลกัษณะต่างๆทัง้ขอ้ความ รูปภาพ ภาพยนตร ์ภาพเคลื่อนไหว เสียง ช่วยเพิ่มแรงจงูใจในการเรียนรู้
ใหผู้เ้รียนสามารถเชื่อมต่อคิดจากเนือ้หาไดโ้ดยง่าย (ธรรชนวล เกิดอินทร.์ 2549: 2)  

การจดัการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน ์เป็นการจดัการเรียนการสอนที่อาศัยศักยภาพ
ของอินเทอรเ์น็ตซึ่งเป็นสื่อการเรียนการสอนสมัยใหม่ที่มีเทคโนโลยีสูงสุดในขณะนี ้มาช่วย
เอือ้อ านวย เป็นเครื่องมือ และเป็นแหล่งสนับสนุนการเรียนการสอน ท าใหเ้กิดการเรียนรูอ้ย่าง
หลากหลาย เชื่อมโยงเครือข่ายที่สามารถเรียนไดทุ้กที่ทุกเวลา (เฉลิมพล ภูมิรินทร.์2550) ซึ่งหาก
น าสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่สรา้งขึน้ใหไ้ปอยู่ในระบบออนไลนส์ามารถเขา้ถึงสื่อไดอ้ย่างรวดเร็ว โดยใน
ปัจจุบนัเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตที่ช่วยในการจดัการเรียนการสอนมีอย่างหลากหลาย เช่น E-mail แอ
พลิเคชนั โซเชียลมีเดีย การประชุมทางไกล(Video conferencing) เป็นตน้ ครูผูส้อนจึงจ าเป็นตอ้ง
เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียน เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้ถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสอ์ย่างสะดวกและ
รวดเร็ว จะท าใหผู้เ้รียนใชค้อมพิวเตอรเ์กิดการรบัรูท้ี่หลากหลาย เช่น การมองเห็นภาพ การไดย้ิน
เสียง รวมไปถึงความสามารถในการโตต้อบกบัสื่อ ท าใหม้ีการน าสื่อมลัติมีเดียมาประยุกตใ์ชเ้ป็น
สื่อการสอนสมัยใหม่อย่างแพร่หลาย เนื่องจากเป็นการน าเทคโนโลยีมาใชใ้นการศึกษา จูงใจให้
ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนรูม้ากขึน้ ผูเ้รียนสามารถทราบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนไดท้นัที 
นอกจากนีก้ารใชส้ื่อมลัติมีเดียยงัประหยดัก าลงัคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจ าเป็นใน
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การใชผู้ส้อน หรือเครื่องมือที่มีราคาแพงหรืออนัตราย และเมื่อน าสื่อมลัติมีเดียนีไ้ปใชใ้นการจดัการ
เรียนการสอนผ่านเว็บ ท าใหส้ื่อเขา้ถึงผูเ้รียนไดใ้นวงกวา้งมากขึน้ (ณฐักร สงคราม. 2554) 

จากการสงัเกตที่ผูว้ิจยัปฏิบติัหนา้ที่ ครูผูส้อนรายวิชาทศันศิลป์ โรงเรียนพญาไท ระดบัชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 ในการเรียนแบบปกติ พบว่า ผูเ้รียนใหค้วามสนใจในการเรียนค่อนขา้งน้อย 
การใหค้วามร่วมมือในกิจกรรมต่างๆยงัไม่มากพอ สื่อการสอนรวมถึงบรรยากาศในหอ้งเรียนยงัไม่
กระตุน้และดึงดดูใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรูม้ากพอ แต่เมื่อมีการใชเ้ทคโนโลยีเช่น เปิดคลิปวีดีโอให้
นักเรียนดู ตลอดจนการใชส้ื่อโดยผผ่านการเรียนรูใ้นระบบออนไลน์ จะเห็นว่านักเรียนใหค้วาม
สนใจมากขึน้ ทัง้เนือ้หาดา้นทฤษฎีและการปฏิบติั 

ผูว้ิจยัจึงมีแนวคิดว่าการสอนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นสื่อ
นวตักรรมที่สามารถช่วยแกปั้ญหาในการจดัการเรียนการสอนไดดี้ เพราะวิชาทศันศิลป์นัน้เป็นวิชา
ที่ตอ้งใชท้กัษะ และการฝึกฝนเพื่อใหเ้กิดความช านาญ จึงจ าเป็นตอ้งมีการทบทวนและฝึกฝนอยู่
บ่อยๆ บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองจึงสามารถตอบสนองความตอ้งการสิ่ง
เหล่านีไ้ดเ้ป็นอย่างดี ผูว้ิจัยจึงสนใจที่จะผลิตสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
เรื่องทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อใหผู้เ้รียนมีพืน้ฐานที่จะน าไปใช้
ในการเรียน ทัง้ทางดา้นทฤษฎี การปฏิบติั รวมถึงเพื่อใหท้ราบถึงผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่าง
การเรียนโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิต ของ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เช่นกนั 
 
ความมุ่งหมายของงานวิจัย 

ในการวิจยัครัง้นีผู้ว้ิจยัไดต้ัง้ความมุ่งหมายไวด้งันี ้
1.เพื่อพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้น

ชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพญาไท 
2.เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และทกัษะดา้นการปฏิบติัของนกัเรียนที่

เรียนโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบันกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบ
ปกติแบบปกติ 

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 
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ความส าคัญของการวิจัย 
1.ไดบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
2.ท าใหท้ราบถึงความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้

ดว้ยตนเอง 
3.เป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อของผู้สอนเพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่

เหมาะสม 
ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรทีใ่ช้ในการวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เ ป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น

ประถมศกึษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนพญาไท จ านวน 197 คน 
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้เ ป็นนักเรียนซึ่งก าลังศึกษ าอยู่ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพญาไท จ านวน 64 คน ไดม้าโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพงึพอใจของผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุม่ควบคมุ   32 คน 
กลุม่ทดลอง    32 คน 

ตัวแปรทีศ่ึกษา 
1.ตัวแปรอิสระ ไดแ้ก่ การเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ทัศนศิลป์) 

เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต มี 2 วิธี ดงันี ้
1.1 การเรียนโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
1.2 การสอนแบบปกติ 

2.ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ 
2.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียน จ าแนกเป็น 2 ดา้น ดงันี ้

2.1.1 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรู ้
2.1.2 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นทกัษะปฏิบติั 

2.2 ความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
เรียนรูด้ว้ยตนเอง 
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นิยามศัพทเ์ฉพาะ 
1.ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต หมายถึง หน่วยการเรียนรู้ในรายวิชาทัศนศิลป์ ชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 6 มีเนือ้หาเก่ียวขอ้งกับการสรา้งงานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น มีที่มาจากภูมิปัญญา
ของชาวบา้นโดยอาศยัแรงบนัดาลใจจากอิทธิพลของความเชื่อในศาสนา งานทศันศิลป์ที่เก่ียวขอ้ง
กบัวฒันธรรมในทอ้งถิ่น เป็นบทเรียนที่นกัเรียนสามารถเขา้ใจและสรา้งผลงานออกมาเพื่อสะทอ้น
ใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นในทอ้งถิ่นในแต่ละภาคได ้

2.บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง หมายถึง บทเรียนที่ถูกบนัทึก
เป็นรูปแบบมลัติมีเดียเรียนจากคอมพิวเตอร ์โดยใชรู้ปแบบการสาธิต ประกอบดว้ยภาพเคลื่อนไหว 
ภาพประกอบ เสียงประกอบ ตัวอักษรแสดงเนือ้หาต่างๆ ประกอบกับการกิจกรรมการฝึกทักษะ
ปฏิบติัโดยใชเ้นือ้หาในกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ทศันศิลป์) โดยสรา้งบทเรียนที่ครอบคลมุเนือ้หา
เก่ียวกับเรื่อง ทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท โดยผูเ้รียนสามารถ
เรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากบทเรียน 

3.บทเรียนออนไลน ์หมายถึง การเขา้ถึงสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ใน
รูปแบบออนไลน ์เช่น แอพลิเคชั่นFACEBOOK แอพลิเคชั่น Puffin Web Browser เป็นตน้ 

4.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการเรียนรูท้ี่เกิดจากความรู ้ความจ า ความ
เขา้ใจเนือ้หา เรื่อง ทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิตที่เรียนจากสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ซึ่งไดจ้ากคะแนนการวัด
ความรูแ้ละทกัษะการปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 2 ดา้นคือ 

4.1ดา้นความรู ้หมายถึง ความสามารถทางดา้นความจ า ความรู ้ความเขา้ใจ ซึ่งวดั
ไดจ้ากการท าแบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัความรูข้องผูเ้รียน 

4.2 ด้านทักษะปฏิบัติ หมายถึง ความสามารถด้านการปฏิบัติซึ่งวัดได้จากการ
ประเมินการปฏิบติังานโดยใชแ้บบวัดทักษะปฏิบัติประเมินชิน้งานหลงัจากที่เรียนครบทุกหน่วย
การเรียนแลว้ 

5.ความพึงพอใจของผู้เรียน หมายถึง ความคิดเห็น หรือความรูส้ึกชอบ-ไม่ชอบ ของ
นกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ซึ่งวดัไดจ้ากแบบวดัความ
พงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

6.การสอนแบบปกติ หมายถึง การเรียนการสอนของนักเรียนภายในหอ้งเรียนโดยมี
ครูผูส้อนที่มีประสบการณใ์นกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ทศันศิลป์) เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ท า
การสอนโดยใชแ้ผนการจัดการเรียนรูป้ระกอบดว้ยการจัดกิจกรรม วิธีการสอน เนือ้หาในแต่ละ
บทเรียน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สมมติฐานการวิจัย 

การเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อน
ชีวิต ท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าการสอนแบบปกติแบบมีนยัส าคัญทางสถิติท่ี 
.05 
  

ความรู ้ ทกัษะปฏิบติั 

บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์

เพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

หน่วยที่ 1 บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสงัคม 
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 

หน่วยที่ 3 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 

เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 

การเรียนแบบปกติ 

ความรู ้ ทกัษะปฏิบติั 
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บทที ่2 
เอกสารและงานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 

 
เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งเก่ียวกับการพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ย

ตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท มีดงัต่อไปนี ้
1.เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พทุธศกัราช 2551 
2.เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัศิลปะสะทอ้นชีวิต 
3.เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบับทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์
4.เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน ์
5.เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
6.เอกสารที่เก่ียวขอ้งกบัความพงึพอใจ 
7.งานวิจยัที่เก่ียวขอ้ง 

 
1.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 

1.1 หลักสูตรการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
จากวิกฤตและปัญหาสังคมไทยในปัจจุบัน มิได้แสดงให้เห็นเพียงแค่ด้านสังคม

เท่านัน้ ยงัสะทอ้นถึงปัญหาทางดา้นการเมืองและการศึกษาดว้ย โดยเฉพาะทางดา้นการศึกษาที่
ผ่านมา ยงัไม่สามารถท าใหผู้เ้รียนใชช้ีวิตอย่างพอเพียงและมีความสขุ และสรา้งความภาคภูมิใจ
ในความเป็นตวัตนของคนไทยได ้เราไม่สามารถสรา้งสงัคมไทยใหเ้ป็นสงัคมแห่งการเรียนรู ้คนไทย
ส่วนใหญ่ใหค้วามส าคัญกับการเรียนรูย้ังไม่มากพอ ท าใหก้ารพัฒนาประเทศ การบริหารจัดการ
เรียนรู ้การท างาน และการตัดสินใจ มิไดอ้ยู่บนพืน้ฐานขององคค์วามรูเ้ป็นดา้นหลกั การพัฒนา
ประเทศในทกุดา้นจึงมกัมีขีดจ ากดัและเต็มไปดว้ยปัญหา(ชวกิจ ทองนุย้พราหมณ.์ 2554)  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 ได้สะท้อนให้เห็นถึงความ
พยายามที่จะผลกัดนัใหเ้กิดการปฏิรูปสงัคมในทุกดา้น รวมทัง้ดา้นการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
หมวด 3 สิทธิเสรีภาพของชนชาวไทย (ส านกังานคณะกรรมการการศกึษาแห่งชาติ. 2545) 

กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ (2544, น. 2-8) ในหลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน
เป็นหลักสูตรที่มีความเป็นเอกภาพ อีกทั้งยังเป็นหลักสูตรแกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรที่
ยืดหยุ่น ก าหนดจดุมุ่งหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรูใ้นภาพรวม คือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้
แต่ละกลุม่สาระ มาตรฐานการเรียนรูแ้ต่ละช่วงชัน้ ซึ่งจดัเป็นช่วงชัน้ละ 3 ปี จดัเฉพาะสว่นที่จ  าเป็น
ในการพฒันาคณุภาพชีวิต ความเป็นไทย การด ารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ความเป็นพลเมือง
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ที่ดีของชาติ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ สถานศึกษาจึงตอ้งมีการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาเป็น
รายปีหรือรายภาคเพื่อใหส้อดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชน สังคม คุณสมบัติอันพึงประสงค์ 
รวมถึงจดัใหส้อดคลอ้งกบัความถนดั ความสามารถ และความสนใจของผูเ้รียน 

กลา่วโดยสรุป หลกัสตูรการศึกษาขัน้พืน้ฐาน จ าเป็นตอ้งมีการจดัการศึกษาที่ตอ้งยึด
ผูเ้รียนเป็นศนูยก์ลาง ผูเ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละพฒันาตนเอง โดยสอดแทรกคุณธรรมและกระบวนการ
เรียนรู ้โดยบูรณาการความรูต่้างๆเขา้ดว้ยกัน ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล การจัดการ
ศกึษาจ าเป็นตอ้งเนน้การฝึกทกัษะปฏิบติั กระบวนการคิด การจดัการเรียนรู ้และสถานการณต่์างๆ 
และที่ส  าคัญการจัดการศึกษาต้องมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต ฝึกฝน ค้นคว้าวิจัยเพื่อพัฒนาองค์
ความรูแ้ละพฒันาสงัคม การเปรียบเทียบผลการเรียนรูด้ว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์วิชาทศันศิลป์ เรื่อง
ทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิต จึงสอดคลอ้งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ และคาดว่าบทเรียนจะ
สามารถส่งเสริมพฒันาความรู ้ความสามารถของผูเ้รียน และเป็นแนวทางในการเลือกสื่อมาใช้ใน
จดัการเรียนการสอนของครูผูส้อน 

1.2 ตัวชีว้ัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
ช่วงชั้นที ่2 (ป.4-ป.6) (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน. 2552: 1-16) 
ตาราง 1 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ (สาระทศันศิลป์) 
มาตรฐาน ศ 1.1 

ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป.6 

 
1. ระบสุีคู่ตรงขา้ม และอภิปรายเกี่ยวกบัการใชส้ีคู่ตรงขา้ม
ในการถ่ายทอดความคิดและอารมณ ์

•  วงสีธรรมชาติ และสคีู่ตรงขา้ม 

2. อธิบายหลกัการจดัขนาดสดัส่วนความสมดลุในการ
สรา้งงานทศันศลิป์ 

•  หลกัการจดัขนาด สดัส่วนความสมดลุในงาน
ทศันศิลป์ 

3. สรา้งงานทศันศลิป์จากรูปแบบ   2 มิติ เป็น 3 มิติ โดย
ใชห้ลกัการของแสงเงาและน า้หนกั 

•  งานทศันศิลป์รูปแบบ 2 มิติ และ 3  มิติ 

4. สรา้งสรรคง์านป้ันโดยใชห้ลกัการเพ่ิมและลด • การใชห้ลกัการเพ่ิมและลดในการสรา้งสรรค์
งานป้ัน 

5. สรา้งสรรคง์านทศันศิลป์โดยใชห้ลกัการ ของรูปและพืน้ที่วา่ง • รูปและพืน้ทีว่่างในงานทศันศิลป์ 

6. สรา้งสรรคง์านทศันศิลป์โดยใช ้ สีคู่ตรงขา้มหลกัการจดั
ขนาดสดัสว่น และความสมดลุ 

• การสรา้งสรรคง์านทศันศลิป์โดยใชส้คีูต่รงขา้ม  
หลกัการจดัขนาด สดัส่วนและความสมดลุ 

7. สรา้งงานทศันศลิป์เป็นแผนภาพ แผนผงั และ
ภาพประกอบ เพื่อถ่ายทอดความคิดหรือเร่ืองราวเกี่ยวกบั
เหตกุารณต์่าง ๆ  

• การสรา้งงานทศันศิลป์เป็นแผนภาพ  แผนผงั  
และภาพประกอบ 
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มาตรฐาน ศ 1.2 เขา้ใจความสมัพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม เห็นคุณค่า
งานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทย และสากล 
 

ตาราง 2 ตวัชีว้ดัและสาระการเรียนรูแ้กนกลางกลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ (สาระทศันศิลป์) 
มาตรฐาน ศ 1.2  
 

ชั้น ตัวชีว้ัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

ป.6 1. บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิต

และสงัคม 
• บทบาทของงานทศันศิลป์ในชวีิตและ

สงัคม 

2. อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของความเชื่อความ

ศรทัธาในศาสนาที่มีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
• อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์

ในทอ้งถิ่น 

3. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่น

ที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ของบคุคล 
• อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผล

ต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 

 
2.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 

งานทศันศิลป์ที่มีอยู่ในทอ้งถิ่น เป็นงานทศันศิลป์ที่แสดงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของคนไทย
ที่มาจากภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยอาศัยแรงบันดาลใจจากอิทธิพลของความเชื่อในศาสนา 
วฒันธรรมในทอ้งถิ่น ผลงานที่ออกมาจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงการใชช้ีวิตของชาวบา้นในทอ้งถิ่นนัน้ๆ 

2.1 บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม 
งานทัศนศิลป์ หมายถึง ผลงานศิลปะที่สามารถมองเห็นหรือสามารถสมัผัสได ้รบัรู ้

และชื่นชมดว้ยประสาทตา งานทศันศิลป์เป็นสิ่งที่มนุษยส์รา้งขึน้ สามารถสมัผสัจบัตอ้งได ้ซึ่งงาน
ทศันศิลป์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่ งานจิตรกรรม งานประติมากรรม และงานสถาปัตยกรรม 
ผลงานทศันศิลป์มีความส าคญัและก่อใหเ้กิดประโยชนต่์อการด าเนินชีวิตในดา้นต่างๆของมนุษย ์
ไดแ้ก่ เป็นผลิตภณัฑส์ิ่งของเครื่องใช ้ที่อยู่อาศยั ของตกแต่ง อาชีพ อนสุรณส์ถาน ฯลฯ 

งานทัศนศิลป์มีบทบาทในชีวิตและสังคม เพราะเป็นงานที่มาจากภูมิปัญญา โดย
สรา้งขึน้ตามความเชื่อ ความศรทัธา ศาสนา หรือสภาพทางภูมิศาสตรข์องทอ้งถิ่นนัน้ๆ เช่น วดัวา
อารามต่างๆ เครื่องมือจบัสตัวน์ า้ ถว้ย ชาม หมอ้ โอ่ง กระบงุ ตะกรา้ บา้นเรือน 
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ผลงานที่แต่ละทอ้งถิ่นสรา้งขึน้ลว้นมีความสมัพนัธเ์ก่ียวขอ้งกบัชีวิตของผูค้นในสงัคม
นัน้ๆ ไม่ว่าจะเป็นดา้นอาชีพ วฒันธรรมประเพณี การอยู่อาศยั การท ามาหากิน ผลงานที่ออกมาก็
มีความส าคญัต่อวิถีการด ารงชีวิตของคนในสงัคมมากเช่นกนั  

 
2.2 อิทธิพลของศาสนาทีม่ีต่องานทัศนศิลป์ในท้องถ่ิน 

ศาสนา คือ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจให้มนุษย์น าไปยึดถือปฏิบัติด้วยความเชื่อถือ 
ศรทัธา เพื่อน าทางชีวิตไปสู่ความเจริญ และมีความมั่นคง ปลอดภยั  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
มนุษย ์ศาสนาในโลกนีท้ี่ส  าคญัไดแ้ก่ ศาสนาพทุธ ศาสนาคริสต ์ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินด ูเป็น
ตน้ และในแต่ละศาสนาก็ยังมีนิกายต่างๆตามความเชื่อแตกแขนงสาขาไปอีกมากมาย แต่ทุก
ศาสนาและทุกนิกายลว้นสั่งสอนใหม้นุษยท์ุกคนเป็นคนดี ไม่ประพฤติตนเบียดเบียนหรือสรา้ง
ความทกุขย์ากเดือดรอ้นแก่ผูอ่ื้น ปาลภสัสร ์ภู่สากล (ออนไลน)์ 

เมื่อศาสนาเป็นสิ่งส าคญัในชีวิตมนุษย ์ดงันัน้จึงมีการสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์ ไดแ้ก่ 
งานจิตรกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม เพื่อใหศิ้ลปะหรือความงามมีผลต่อจิตใจและ
อารมณค์วามรูส้ึกของมนษุย ์เป็นการค า้จนุหรือเกือ้หนนุศาสนาใหด้ ารงอยู่ตลอดไป งานทศันศิลป์
ที่เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพทุธมีดงันี ้

2.2.1จิตรกรรมไทย 
ลายไทย เป็นลวดลายที่เขียนขึน้เพื่อใชส้  าหรบัตกแต่งภาพในงานจิตรกรรมไทย

หรือการวาดภาพระบายสี และในงานประติมากรรมและสถาปัตยกรรม 
ความหมายของศิลปะไทย 

สดุใจ และโชดก เก่งเขตรกิจ (2537: บทน า) กลา่วถึงศิลปะไทยว่า เป็นเคร่ืองชีถ้ึง
เอกลักษณะของความเป็นไทยที่รกัษาไวใ้นรูปของวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีซึ่ง
ประกอบไปดว้ยความอ่อนชอ้ยที่แฝงไวด้ว้ยความหนกัแน่นอย่างมั่นคง 

จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ศิลปะไทยเป็นศิลปะประจ าชาติที่มี
เอกลกัษณข์องตนเอง มีความอ่อนชอ้ยงดงาม มีแบบแผนสืบทอดต่อกนัมาจนถึงปัจจบุนั 

ความเป็นมาของลายไทย 
วิญญ ูคงฉิม (2545: 4) กล่าวว่า ลายไทยเป็นลวดลายที่เชื่อกันว่าช่างไทยไดร้บั

แรงบนัดาลใจมาจากธรรมชาติ เนื่องจากมีลายที่ชื่อว่า ลายพนัธุพ์ฤกษา ซึ่งไดป้ระดิษฐ์เลียนแบบ
ดอกไมห้รือใบไมช้นิดต่างๆ หรือน ามาดดัแปลงใหเ้กิดลายแปลกๆมากขึน้ แบบแผนลายไทยที่ เห็น
อยู่ทกุวนันี ้เป็นแบบแผนที่ตายตวั เนื่องจากลายไทยไดว้ิวฒันาการตวัเองเรื่อยมาตัง้แต่สมยัสุโขทยั 
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อยุธยา รตันโกสินทร ์เป็นเอกลกัษณป์ระจ าชาติไทย ซึ่งมีกฏเกณฑรู์ปแบบในการวาด ลายไทยมี
ชื่อเรียกต่างกนั เช่น ประจ ายาม ลายกระจงัตาออ้ย กระจงัใบเทศ กระหนกเปลว กระหนกสามตวั  

วิทย ์พิณคนัเงิน (ม.ป.ป.: 25) กลา่วถึงลายไทยว่า เป็นศิลปะที่งดงามประจ าชาติ 
มีลกัษณะอ่อนชอ้ย สวยงาม เมื่อน าลายไทยไปประดับตามสิ่งต่างๆ เช่น ของใชต่้างๆ จะท าให้
สวยงามมากขึน้ ตน้ก าเนิดของลายไทยนัน้มาจากการประดิษฐ์เครื่องแต่งกายของมนุษย ์ยกัษ์ ลิง 
ดว้ยเถาวัลย ์ใบไม ้และดอกไม ้ต่อจากนัน้ก็น าเคา้โครงมาดัดแปลงเป็นตัวกระหนกใหม้ีช่องไฟ 
ลวดลายวนไปมา อ่อนช้อย ช่องไฟได้สัดส่วนกัน ท าให้มีลีลาสวยงาม เช่น ลายก้านขด ลาย
กระหนกเปลว ลายใบเทศ เป็นตน้  

มานิต หล่อพินิจ(2536: 25) กล่าวว่า ลายไทยก าเนิดมาจากธรรมชาติ ได้แก่ 
ดอกไม ้ใบไม ้เถาวลัย ์ตาไม ้เปลวไฟ ซึ่งน ามาประดิษฐ์เป็นลาย ซึ่งสอดคลอ้งกบัปฏิพทัธ ์ดารดาษ 
(2538: 17)ที่ว่า ลายไทย เป็นรูปแบบที่ประกอบดว้ยเสน้เขียน หรือแกะสลกั โดยมีความงดงามเป็น
ที่นิยมนับถือเป็นแบบอย่างของศิลปะประจ าชาติไทย และมีมติตอ้งกันว่าเกิดจากรูปแบบของ
ธรรมชาติ น ามาประดิษฐ์ใหอ้ยู่ในรูปทรงเสน้ที่อ่อนชอ้ยประกอบเป็นลายที่เห็นว่างดงาม 

สรุปไดว้่า ลายไทย มีตน้ก าเนิดมาจากธรรมชาติ ผ่านการประดิษฐ์ ดดัแปลงให้
เกิดเป็นลวดลายไทยขึน้มา น าไปสูแ่บบแผนในการเขียนลายไทยที่อ่อนชอ้ย สวยงาม 

 
 

ภาพประกอบ 1 ภาพลายไทยบนตูพ้ระธรรม 

ที่มา : ลายไทยโบราณ (ออนไลน ์: 2560) 

รูปแบบของลายไทยและการน าไปใช ้
ลายไทยมีรูปแบบหลายประเภทที่นิยมน ามาเขียนกนัมากและเป็นแม่ลายที่ส  าคญัคือ 

1.ลายกระจงั 
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โชดก เก่งเขตรกิจ (2538:17) กล่าวถึงลายกระจงัไวว้่า เป็นลายไทยรูปแบบ
หนึ่งที่เรียงต่อกันเป็นแนวยาวเพื่อกั้นเชิงลวดลาย มีรูปแบบและชื่อเรียกแตกต่างกันออกไป เกิด
จากโครงสรา้งที่ใชแ้นวทางในการเขียนแตกต่างกัน เช่น กระจังตาออ้ย กระจังฟันปลา กระจังใบ
เทศ เป็นตน้ สอดคลอ้งกบัปฏิพทัธ ์ดารดาษ (2538: 189) ที่กล่าวว่า ลายกระจงัคือ ลายไทยที่อยู่
ในรูปทรงสามเหลี่ยมหนา้จั่ว อาจมาจากทรงของดอกบวัหรือกลีบดอกบวั รูปร่าง ส่วนของตาที่ติด
อยู่ตามปลอ้งตน้ออ้ย จึงมีชื่อเรียกว่า ตาออ้ย หรือกระจงัตาออ้ย 

2.ลายประจ ายาม 
วิญญู คงฉิม (2545: 86)ไดใ้หน้ิยามของลายประจ ายามว่า เป็นลูกจันหรือ

ดอกจนัที่ผ่าเอาเนือ้ขา้งในออกแลว้เหลือไวแ้ต่เปลือก ลายประจ ายามจะเขียนอยู่ในรูปรา่งสี่เหลี่ยม
จตัรุสัคลา้ยดอกไมท้ี่ไม่มีเกสร มีรูปวงกลมอยู่ตรงกลาง และมีกลีบมนแหลมคลา้ยกลีบบวัลอ้มอยู่
โดยรอบวงกลม 4 กลีบดว้ยกัน จะสงัเกตเห็นว่าลายประจ ายามจะนิยมน ามาประดับตกแต่งอยู่
ตามขอบประต ูหนา้ต่างหรือตามเสาของปราสาท วิหาร เจดีย ์โบสถ ์โดยติดประดบัอยู่ที่เครื่องสวม
ประจ าอยู่ทัง้ 4 มมุเช่นนีเ้รียกว่า “ประจ ายาม” โดยมีความเชื่อวา่มีไวเ้พื่อปอ้งกนัอนัตราย  

3. ลายกระหนก 
ปฏิพัทธ์ ดารดาษ (2538:31-51) อธิบายถึงลายกระหนกไว้ว่า ในกระบวน

ลายไทยทัง้หมด เป็นลายที่ส  าคญัมากที่สุด ซึ่งกระหนกเป็นงานศิลปะชัน้สงู ตอ้งอาศยัการฝึกฝน
จนช านาญประกอบดว้ยเชาว์ อีกทัง้ยงัตอ้งใชไ้หวพริบและความช านาญในขัน้ผูกลายเองได ้ลาย
กระหนกเป็นลายที่มีรายละเอียดซบัซอ้น เป็นลายที่เลียนแบบธรรมชาติ เช่น กิ่ง กา้น ใบ กาบ กอ 
โดยน ามาผูกเป็นลวดลาย ปิดทองรดน ้า การระบายสี ป้ันหรือแกะสลัก ลายกระหนกที่มี
ความส าคญัที่สดุคือ ลายกระหนกสามตวั เพราะเป็นตน้แบบของลายกระหนก 3 ชนิด คือ กระหนก
เปลว กระหนกใบเทศ และกระหนกหางโต ซึ่งเป็นจุดเริ่มตน้ของลายกระหนกชนิดต่างๆ ผูกเป็นรูป
สตัวต่์างๆ เพื่อใหรู้ว้่าลวดลายนีเ้ป็นดงสตัว ์หรือเป็นดงนก โดยใสล่วดลายตามความเหมาะสม   

ลายกระหนกเปลว เป็นลายไทยที่มีทรงคลา้ยกับลายกระหนกสามตัว เป็น
ลายประเภทที่มียอดพริว้สะบดัเหมือนเปลวไฟ และเขา้ไปปะปนอยู่ในแม่ลายอ่ืนๆ เช่น กระหนกใบ
เทศท่ีท ายอดของลายใหพ้ลิว้เรียกว่า ลายกระหนกใบเทศ 
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2.2.2 ประติมากรรมไทย 
ปาลภัสสร ์ภู่สากล(ออนไลน์) ประติมากรรมไทย หมายถึง ผลงานศิลปะที่

แสดงออกโดย 4 กรรมวิธี คือ การป้ัน การหลอ่ การแกะสลกั หรือการประกอบขึน้รูป ซึ่งมีแบบอย่าง
เป็นของไทย ซึ่งวสัดทุี่ใชใ้นการสรา้ง ไดแ้ก่ ดิน ปนู ไม ้อิฐ หิน โลหะ งาชา้ง กระดกู ฯลฯ 

ประติมากรรมแบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ประติมากรรมนนูต ่า ประติมากรรมนูน
สูง และประติมากรรมลอยตัว โดยงานที่เป็นลวดลายประกอบกับสถาปัตยกรรมจะเป็นงาน
ประติมากรรมนูนสูงและนูนต ่า เช่น ลวดลายแกะสลกัประดับตามอาคารบา้นเรือน โบสถ ์วิหาร 
พระราชวงั ลวดลายปนูป้ัน ฯลฯ และยงัสามารถน าไปตกแต่งงานประติมากรรมแบบลอยตวัไดอี้ก
ดว้ย 

 
 

ภาพประกอบ 2 พระพกัตรข์องพระพทุธรูปสมยัสโุขทยั เป็นงานประติมากรรมแบบลอยตวั เป็น
พระพทุธรูปที่มีความงดงามที่สดุของไทย 

ที่มา : พระพทุธรูปสมยัสโุขทยั (ออนไลน:์ 2560). 

 
2.2.3 สถาปัตยกรรมไทย 

(ออนไลน:์ 2560) สถาปัตยกรรมไทย หมายถึง สิ่งก่อสรา้งของไทย ที่มีลกัษณะ
แตกต่างกันออกไปทางภูมิศาสตร ์ไดแ้ก่ บา้นเรือน อาคาร โบสถ ์ วิหาร เป็นตน้ แต่สิ่งก่อสรา้งที่
เก่ียวขอ้งกบัศาสนาพทุธจะมีลกัษณะที่คลา้ยกนั เพราะเกิดจากความเชื่อและความศรทัธา อีกทัง้
ยงัมีแบบแผนที่เหมือนกนั สถาปัตยกรรมที่คนส่วนใหญ่นิยมศกึษา มกัเป็นสถปู เจดีย ์ โบสถ ์วิหาร 
และพระราชวงั เนื่องจากเป็นสิ่งก่อสรา้งที่มีความคงทน  ช่างที่เชี่ยวชาญไดส้รา้งสรรคแ์ละพฒันา
รูปแบบมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน 
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สถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศยั เช่น บา้นเรือน พระราชวังและต าหนกั เป็นตน้ 
บา้นเรือนนัน้จะเป็นสถานที่อยู่อาศยัของคนธรรมดาทั่วไป มีทัง้บา้นปนูและบา้นไม ้ซึ่งลกัษณะของ
บา้นไมแ้บ่งออกเป็น 2 ชนิดคือ เรือนเครื่องผูกและเรือนเครื่องสบั ซึ่งเรือนเครื่องผูกคือ เรือนไมไ้ผ่ 
หลงัคามุงดว้ยใบจาก อีกเรือนเรียกว่า เรือนเครื่องสบั ตัวเรือนท าจากไมต้ามแต่ละทอ้งถิ่น ส่วน
หลงัคานัน้มงุดว้ยกระเบือ้งดินเผา ลกัษณะของเรือนไมข้องไทยในแต่ละทอ้งถิ่นแตกต่างกนัและแต่
สิ่งที่เหมือนกนัคือ เป็นเรือนไมช้ัน้เดียว มีใตถ้นุสงู และหลงัคาเป็นทรงจั่วมีความเอียงลาดชนั  

พระราชวังและต าหนักเป็นเรือนที่อยู่ของพระราชวงศ ์ชนชั้นสูง หรือใชเ้รียกที่
ประทบัของพระมหากษัตริย ์ ส  าหรบัพระราชวงัซึ่งเป็นที่ประทบัของพระมหากษัตริย ์พระที่นั่งจะ
เป็นอาคารที่มีทอ้งพระโรงซึ่งมีที่ประทบัส าหรบัออกว่าราชการต่างๆ 

 

 
 

ภาพประกอบ 3 บา้นเรือนแบบไทยเป็นเรือนเครื่องสบั ที่มีโครงสรา้งเป็นไมจ้รงิประกอบกนั   โดย
ใชเ้จาะเดือยไม่ใชต้ะป ู สะดวกในการรือ้ถอนเคลื่อนยา้ย 

ที่มา : เรือนเครื่องสบั (ออนไลน:์ 2560). 

2.3 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถ่ินทีม่ีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 
2.3.1 ความหมายของวฒันธรรม 

พระราชบญัญัติวัฒนธรรมแห่งชาติ พุทธศักราช 2548 ไดใ้หค้วามหมายของค า
ว่า วฒันธรรมว่า สิ่งที่แสดงถึงความเจริญงอกงาม มีความเป็นระเบียบเรียบรอ้ย สรา้งความกลม
เกลียวกา้วหนา้ของชาติ และศีลธรรมที่ดีงามของประชาชน 

อารง สุทธาศาสน์ (2519: 132-133) กล่าวถึงความหมายของวัฒนธรรมไว้ว่า 
วฒันธรรม คือ แนวทางการด ารงชีวิตของคนในสงัคม หรือของกลุ่มคนที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งคน
ในสงัคมถือว่าวฒันธรรมเป็นสิ่งที่ดีงาม และเป็นสิ่งที่ควรปกปอ้งรกัษา 
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ด ารง ฐานดี (2520: 30) ไดก้ล่าวถึงวัฒนธรรมไวว้่า วัฒนธรรม คือ สิ่งที่มนุษย์
ก าหนดขึน้มาเพื่อใช้ในการด ารงชีวิตร่วมกันในสังคม อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่คนในสังคมส่วนใหญ่
ยอมรบั นบัถือและปฏิบติัตาม และสามารถถ่ายทอดสืบต่อไปยงัลกูหลานดว้ยเช่นกนั 

2.3.2 การสรา้งสรรคง์านทศันศิลป์ที่สะทอ้นวฒันธรรม 
วัฒนธรรมที่เก่ียวข้องกับงานทัศนศิลป์ไทย หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึง

ความเจริญงอกงามในงานทัศนศิลป์ไทย เป็นสิ่งที่แฝงอยู่ในงานทัศนศิลป์ทัง้ดา้นรูปแบบ เนือ้หา 
คติความเชื่อ และเทคนิควิธีการ จนส่งผลใหง้านทศันศิลป์ไทย มีลกัษณะอนัเป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะ
ตน และมีการอนรุกัษส์ืบทอดจนถึงปัจจบุนันี ้ ปาลภสัสร ์ภู่สากล(ออนไลน)์ 

งานทศันศิลป์ที่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัวฒันธรรม แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ งาน
ทัศนศิลป์ที่สะทอ้นในวัฒนธรรมทางดา้นวัตถุ และงานทัศนศิลป์ที่สะทอ้นในวัฒนธรรมทางดา้น
จิตใจ 

1.งานทัศนศิลป์ที่สะท้อนในวัฒนธรรมทางด้านวัตถุ หมายถึง วัฒนธรรมที่
สามารถสมัผัสจับตอ้งได ้ไดแ้ก่ สิ่งก่อสรา้งและงานประดิษฐ์ต่างๆ เช่น อาคาร บา้นเรือน รูปป้ัน 
ถว้ยชาม ภาพแกะสลกั เป็นตน้ 

2.งานทศันศิลป์ที่สะทอ้นในวฒันธรรมทางดา้นจิตใจ หมายถึง งานทศันศิลป์ที่ไม่
สามารถจับตอ้งได ้ไดแ้ก่ คุณความดี ความคิด ความเชื่อ ความศรทัธา ความกตัญญู ความมี
ระเบียบวินยั มารยาทที่ดีงาม เป็นตน้ ซึ่งสามารถถ่ายทอดอยู่ในงานทศันศิลป์ เช่น ภาพวาด งาน
ประดิษฐ์ดอกไมใ้บตอง และหตัถกรรมประกอบพิธีกรรมทางวฒันธรรม เป็นตน้ 
 

3.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับส่ืออิเล็กทรอนิกส ์
เครื่องคอมพิวเตอรปั์จจุบนั มีศักยภาพทางดา้น Hardware และ Software ที่สูงขึน้กว่า

สมยัก่อนมาก อปุกรณแ์ละระบบมลัติมีเดียเป็นปัจจยัหลกัที่สนองตอบต่อความตอ้งการของผูใ้ชส้งู
มาก ซึ่งแสดงผลในรูปของสื่อผสมหรือมัลติมี เดีย ประกอบด้วยตัวอักษร เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว และภาพวีดีทัศน์ จัดเป็นองค์ประกอบส าคัญของระบบมัลติมีเดีย ทางด้าน
ซอฟแวร ์มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากอักขระ สู่ความเป็นวัตถุ ซึ่งอยู่ในรูปของตัวเลข ตัวอักษร 
เครื่องหมาย สญัลกัษณ ์ความแตกต่างที่ปรากฏอย่างเห็นไดช้ัดเจนคือ การเขา้สู่โลกสามมิติของ
มลัติมีเดีย ที่เรียกความจริง เสมือนซึ่งท าใหเ้หมือนหนึ่งผูใ้ชโ้ปรแกรมไดเ้ขา้ไปเดินและไปพดูไดใ้น
โปรแกรมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใชง้านทางดา้นการศึกษาในปัจจุบนัและอนาคต สวุรุจ ค าสจุริต 
(2550: 10) 
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3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรแ์บบมัลติมีเดีย 
นกัการศึกษาและนกัวิชาการใหค้วามหมายของคอมพิวเตอรแ์บบมลัติมีเดียไวห้ลาย

ท่าน ดงันี ้
ไพริน บุญเดช (2539: 3) กล่าวว่า มลัติมีเดีย หมายถึง การรวบรวมวิธีการแสดง

ข่าวสารโดยน าเสนอผ่านภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจากวีดีโอ รวมทั้งเสียงพูด เสียงเพลง
ประกอบ  

ครรชิต มาลยัวงศ ์(2539: 30) กล่าวถึง มัลติมีเดียว่า ระบบที่ใชค้อมพิวเตอรท์ี่
ช่วยประมวลในการแสดงภาพและเสียง อีกทัง้ยงัแสดง ขอ้ความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่ อนไหวและ
เสียงได้พรอ้มกัน ซึ่งระบบมัลติมีเดียนี ้ช่วยให้การจัดท าใหบ้ทเรียนน่าสนุกขึน้ ผู้เรียนมีความ
เพลิดเพลินมากขึน้ 

บูรณะ สมชัย (2542: 19) ไดก้ล่าวถึงคอมพิวเตอรช์่วยสอนมัลติมีเดียไวว้่า เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอรช์่วยสอนอเนกทัศน ์สามารถน าเสนอไดทุ้กรูปแบบทั้ง ขอ้ความ กราฟิก 
ภาพเคลื่อนไหวจ าลอง เสียง และภาพยนตร ์นอกจากนีย้ังตอ้งสามารถปฏิสมัพันธ์ ( Interactive) 
กบัผูเ้รียนไดอ้ย่างเหมาะสมเช่นกนั 

กิดานนัท ์มลิทอง (2543: 269) กล่าวถึงมลัติมีเดียว่า การใชค้อมพิวเตอรใ์นการ
น าเสนอสารสนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอขอ้มลูประเภทต่างๆ เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง
และตวัอกัษร โดยที่ผูใ้ชง้านคอมพิวเตอรส์ามารถโตต้อบและมีปฏิสมัพนัธก์บัสื่อไดโ้ดยตรง  

อมรพรรณ เฟ่ืองทอง (2545 : 14) กลา่วไวว้่า มลัติมีเดีย คือ การน าเสนอสื่อต่างๆ
ตัง้แต่ 2 ชนิดขึน้ไป ไม่ว่าจะเป็นตวัอกัษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ เสียงบรรยาย เสียงดนตรี 
และเสียงประกอบ ใหม้าท างานร่วมกนัอย่างเป็นระบบ โดยมีเครื่องคอมพิวเตอรเ์ป็นส่วนกลางใน
การควบคุมการท างานซึ่งจะผสมผสานสื่อเหล่านั้นใหเ้ขา้กันไดเ้ป็นอย่างดี ตามวัตถุประสงคท์ี่
ตอ้งการ 

จากความหมายที่นักการศึกษาและนักวิชาการไดก้ล่าวถึงมัลติมีเดีย สามารถ
สรุปไดว้่า คือ เทคโนโลยีที่เป็นสื่อผสมและใชค้อมพิวเตอรเ์ป็นฐานในการน าเสนอภาพนิ่ง ขอ้ความ 
กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว กราฟ แผนภูมิ เสียงและวีดีทัศน์ในการเรียนการสอนและเน้นถึงการ
โตต้อบระหว่างผูใ้ชแ้ละสื่อ 
 

3.2 องคป์ระกอบของมัลติมีเดีย 
มลัติมีเดียมีองคป์ระกอบที่ส  าคัญ คือ ตวัอกัษร เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ

วีดิทศันแ์ละการมีปฏิสมัพนัธก์นั 
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1.เสียง (Sound) คือ เสียงในระบบดิจิตอล การน าเสียงมาใชเ้พื่อน าเสนอขอ้มูล 
หรือสรา้งสภาพแวดลอ้มจะท าใหก้ารน าเสนอนั้นน่าสนใจมากยิ่งขึน้ เช่น เสียงประกอบที่สรา้ง
ความต่ืนเตน้ เสียงน า้ไหล เป็นตน้ เสียงยงัสามารถใชเ้สรมิตวัอกัษร หรือน าเสนอสิ่งต่างๆที่ปรากฏ
บนจอได้เป็นอย่างดี ซึ่ งผู้ใช้สามารถท าการเล่นซ ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสต่์างๆ ได ้

2.ตัวอักษร (Text) เป็นองค์ประกอบพื ้นฐานที่ส  าคัญ ในการเขียนโปรแกรม
มัลติมีเดีย โปรแกรมประยุกตโ์ดยมากจะมีรูปแบบของตัวอักษรที่ท าใหผู้เ้ขียนนั้นสามารถเลือก
รูปแบบต่างๆได้หลายๆแบบ อีกทั้งยังสามารถเลือกสีและขนาดของตัวอักษรได้และสามารถ
เชื่อมโยงแบบปฏิสมัพันธ์ คือ การคลิกที่ตัวอักษรเพื่อเชื่อมโยงไปยังที่ต่างๆ เป็นลกัษณะของปุ่ ม
เมน ูเพื่อใหผู้ใ้ชง้านสามารถเลือกขอ้มลูต่างๆที่ตอ้งการจะศกึษาได ้

3.ภาพนิ่ง (Image) คือ ภาพวาด ภาพถ่ายที่ไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นสิ่งส าคญั
ในสื่อคอมพิวเตอรเ์พราะสามารถรบัรูไ้ดด้ว้ยการมองเห็น สามารถสื่อความหมายไดช้ัดเจนกว่า
ตวัอกัษร 

4.ภาพเคลื่อนไหว (Animation) คือ การเคลื่อนไหวของภาพนิ่งในลกัษณะต่างๆ 
ท าใหเ้กิดความน่าสนใจมากขึน้ อีกทัง้ยงัท าใหเ้กิดความเขา้ใจไดง้่ายยิ่งขึ ้น เช่น คนก าลงัวิ่ง การ
เคลื่อนไหวของลกูบอล ภาพเคลื่อนไหวมีขอบเขตตัง้แต่การสรา้งภาพนิ่งอย่างง่าย จากนัน้น าไปตดั
ต่อในโปรแกรมท าภาพเคลื่อนไหว ซึ่งจะท าใหภ้าพนิ่งนัน้เคลื่อนไหวไดต้ามตอ้งการ 

5.ภาพวีดิทัศน์ (Video) เป็นการใช้มัลติมีเดียที่น าเอาภาพวีดิทัศน์มารวมกับ
โปรแกรมน าเสนอที่เรียกว่า ดิจิตอลวีดีโอ สามารถน าเสนอไดผ้่านจอคอมพิวเตอร ์และมีเสียงออก
ทางล าโพง 

6.การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive link) คือ การใชปุ้่ ม ตัวอักษรหรือ
องคป์ระกอบอ่ืนๆในการเชื่อมโยง ท าใหผู้ใ้ชค้อมพิวเตอรส์ามารถเลือกขอ้มลูไดต้ามความตอ้งการ 
(ธรรชนวล เกิดอินทร.์ 2549) 

3.3 ประโยชนข์องคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดีย 
ประโยชนข์องคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียมีดงันี ้

1.ดึงดดูความสนใจผูเ้รียนไม่ใหเ้บื่อหน่าย และสรา้งบรรยากาศในการเรียนรูเ้มื่อ
ใชค้อมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย   

2.คอมพิวเตอรม์ัลติมีเดียสามารถสื่อความหมายและท าใหเ้กิดความเขา้ใจมาก
ขึน้ เนื่องจากมีการน าสื่อหลายประเภทมารวมกนัเพื่อเสนอขอ้มลูต่างๆ 
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3.ผูเ้รียนสามารถโตต้อบและมีปฏิสมัพันธ์กับเครื่องคอมพิวเตอร ์ท าใหเ้กิดการ
เรียนรูไ้ดเ้ป็นอย่างดี 

4.สง่เสรมิใหผู้เ้รียนไดเ้รียนตามเอกตัภาพ 
5.ผูเ้รียนสามารถควบคมุวิธีการเรียนของตนเองได ้
6.มีความแม่นย าในวิชาที่เรียน เพราะผูเ้รียนไดเ้รียนทีละนอ้ยจากง่ายไปหายาก 
7.มีการใหข้อ้มลูยอ้นกลบั และเสรมิแรงใหก้บัผูเ้รียนไดอ้ย่างรวดเรว็ 
8.ผูเ้รียนไม่สามารถดคู าตอบไดก้่อนเพราะเป็นการบงัคบัใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูก้่อน

การท าแบบฝึกหดั 
9.การใชค้อมพิวเตอรม์ลัติมีเดียจะท าใหผู้เ้รียนนัน้มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนที่สงู

กว่าผูเ้รียนปกติ 
10.ผู้เรียนมีความเข้าใจได้ง่ายขึน้เพราะมีการการจ าลองสถานการณ์โดย

คอมพิวเตอร ์มีความสามารถในการน าเสนอ และสอนทกัษะไดง้่ายกว่าการสอนแบบปกติ 
 11.คอมพิวเตอรม์ัลติมีเดียสามารถประเมินผลการเรียนรูข้องผูเ้รียนไดโ้ดยทันที

หลงัจากจบบทเรียน (ทกัษิณา สวนานนท.์ 2539: 214-215) 
3.4 ประเภทคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดีย 

คอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียกบัการศึกษานัน้ ไดถู้กน าไปใชป้ระโยชนห์ลากหลายรูปแบบ 
เพื่อใหเ้กิดองคค์วามรูแ้ก่ผูเ้รียน และผูท้ี่สนใจ ซึ่งไดแ้ก่ 

1.คอมพิว เตอร์มัล ติมี เ ดียที่ ใช้ในการเรียนการสอน (Computer Based 
Instruction) คือการสรา้งบทเรียนที่ใหผู้เ้รียนกับคอมพิวเตอรโ์ดยตรง บทเรียนมีการเตรียมจัดให้
ผู ้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับบทเรียนโดยการน าเสนอภาพ ตัวอักษร เสียง ค าบรรยาย 
สถานการณจ์ าลอง 

1.1 Self Training คือ โปรแกรมที่สรา้งขึน้เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรูแ้ละ
น าไปพฒันาตวัเองในดา้นต่างๆ อีกทัง้โปรแกรมยงัสามารถน าเสนอไดห้ลายรูปแบบ เช่น การสรา้ง
สถานการณจ์ าลอง การฝึกหดั เป็นตน้  

1.2 Assisted Instruction คือ โปรแกรมที่ถูกสร้างขึน้ เพื่อน าไปใช้ในการ
เรียนการสอนเนือ้หาต่างๆ หรืออาจน าไปใชเ้ป็นสื่อส าหรบัการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อสามารถเชื่อมโยง
ขอ้มลูต่างๆถึงกนัได ้

1.3 Edutainment คือ โปรแกรมส าหรบัการศึกษา ที่ประยุกต์ระหว่างความรู้
กบัความบนัเทิงในรูปแบบของเกมสต่์างๆ 
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2.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียใช้ประกอบการบรรยาย (Computer Generated 
Lecture Support) โดยน าเสนอทัง้ภาพ เสียงและตวัอกัษร ผ่านจอขนาดใหญ่ ที่ใหผู้เ้รียนสามารถ
รบัชมขณะการบรรยาย เพื่อท าใหก้ารบรรยายใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

3.คอมพิวเตอรม์ัลติมีเดียใช้ส  าหรับการสื่อสาร (Online Communication) คือ 
การเชื่อมต่อคอมพิวเตอรก์ับระบบเครือข่ายท าให้สามารถติดต่อสื่อสาร ส่งข่าวสาร รายงาน 
การบา้น รวมทัง้การเรียนออนไลนแ์บบประชมุรว่มทางไกล 

4.คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ใช้ในการสร้างสถานการณ์จ าลอง (Animation) 
ปัจจุบนัผูเ้รียนสามารถฝึกปฏิบติัหรือสรา้งสถานการณจ์ าลองจากคอมพิวเตอรไ์ด ้เพื่อเพิ่มทกัษะ
ในดา้นคอมพิวเตอรแ์ละเป็นการเตรียมตวัก่อนปฏิบติัจรงิ  

5.คอมพิว เตอร์มัล ติมี เ ดีย ใช้ส  าหรับค้นคว้าข้อมูลการวิจัย  (Database 
Research) เป็นการสืบคน้ขอ้มลูจากฐานขอ้มลูระยะไกล ช่วยในการสืบคน้ที่เก่ียวกบังานวิจยั อีก
ทัง้ยงัสามารถคดัลอก ท าส าเนา เอาค าบรรยาย ภาพ เสียง มาใชใ้นงานไดอี้กดว้ยเช่นกนั 

6.คอมพิวเตอรม์ัลติมีเดียที่ใชช้่วยเสริมการปฏิบัติงาน (Performance Support 
System) คอมพิวเตอรม์ลัติมีเดียสามารถน าเสนอสารสนเทศในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยเสรมิใหก้าร
ท างานดีขึน้ เช่น การใหค้ าแนะน า การช่วยจ า ใหค้วามหมาย คน้หา แสดงประวติั และอื่นๆ ชยัธวชั 
ตนตรง (2552) 

3.5 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ัลติมีเดีย 
การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรม์ลัติมีเดีย เป็นการพฒันานวตักรรมทางการศึกษาที่

น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่ง เพราะมีการน าเสนอที่แปลกออกไปโดยอาศัยความสามารถของ
คอมพิวเตอร ์เพราะฉะนัน้การพัฒนาสื่อใหม้ีคุณภาพจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมีการวางแผนโดย
ผ่านกระบวนการออกแบบอย่างเป็นขัน้ตอน เพื่อใหส้ื่อที่ผลิตมีประสิทธิภาพสงูสดุประกอบไปดว้ย
รายละเอียดดงันี ้

1.ชุดน าเสนอ (Presentation Packages) เป็นโปรแกรมที่พัฒนามาจากแนวคิด
ของการใชเ้ครื่องฉายภาพขา้มศีรษะ มาเป็นการน าเสนอโดยคอมพิวเตอร ์ชุดน าเสนอจะสรา้ง
ขอ้ความที่มีสีสนัสดใส สวยงาม มีภาพกราฟิก แผนภูมิ แผนภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ
และวีดิทศันเ์หลา่นีส้ามารถสรา้งจากโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมMicrosoft PowerPoint  

2.โปรแกรมส าเรจ็รูป (Authoring Packages) เป็นการพฒันาโปรแกรมมลัติมีเดีย 
ผูพ้ัฒนาสามารถเลือกใชฟั้งก์ชั่นต่างๆได ้ชุดประพันธ์สามารถออกแบบโปรแกรมไดต้ามความ
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ตอ้งการ เช่น การใชข้อ้ความ ภาพกราฟิก เสียง และภาพเคลื่อนไหวในการฝึกอบรม โปรแกรมที่ใช้
จะมี Toolbook, Authorware เป็นตน้  

3.การตัง้จุดหมายในการผลิตจ าเป็นตอ้งก าหนดจุดมุ่งหมายหลกัการเพื่อใชใ้น
การผลิต อีกทัง้ยงัก าหนดจดุหมายเชิงพฤติกรรม ที่จะช่วยก าจดัเนือ้หาในการผลิต 

4.การเตรียมเนือ้หา โดยในขัน้ตอนนีจ้ะเตรียมโดยท าเป็นลกัษณะโครงร่างเนือ้หา
หรือเตรียมเป็นเนือ้หาโดยละเอียดก็ได ้

5.การวางโครงเรื่อง เป็นการเรียงเรื่องราวใหม่ตามล าดบัเหตกุารณ ์ล าดบัหวัขอ้ 
เพื่อใหง้่ายต่อการน าไปเขียนบท 

6.การเขียนบท เป็นการสรา้ง Storyboard โดยตอ้งจินตนาการภาพขึน้มา ซึ่งภาพ
ที่เห็นไดต้อ้งไม่ซบัซอ้น สื่อไดต้รงเปา้หมายที่สดุและง่ายต่อการเขา้ใจมากที่สดุ จากนัน้น ามาล าดบั
เรื่องราวใหเ้หมาะสม จากนัน้น าเรื่องราวมาเขียนบท (Script) เพื่อใหเ้กิดความสมัพันธ์ระหว่าง
ขอ้ความ ภาพ และเสียง 

7.การก าหนดการด าเนินการผลิตในรูปแบบตาราง ซึ่งเป็นขัน้ตอนของการแจก
งานออกมาแต่ละดา้นใหช้ดัเจน เพื่อความสะดวกต่อการผลิต 

8.การเขียนคู่มือการใช ้เป็นการบอกรายละเอียดการใชง้าน เพื่อใหผู้ใ้ชส้ามารถ
ใช้งานได้อย่างถูกต้อง โดยคู่มือจะบอกเก่ียวกับตัวสื่อ วัตถุประสงค์ เนื ้อหา กิจกรรมที่เรียน 
อปุกรณท์ี่ใชป้ระกอบการเรียน เป็นตน้ 

9.การทดลองใชส้ื่อกับกลุ่มทดลอง หลงัจากสื่อถูกผลิตจนส าเร็จแลว้ จะตอ้งท า
การหาคณุภาพของสื่อโดยผูเ้ชี่ยวชาญ เมื่อผ่านการหาคณุภาพของสื่อแลว้ จึงท าการปรบัปรุงแกไ้ข
แลว้น าไปใชก้บักลุ่มทดลอง โดยการใชแ้บบวดัและประเมินผล 2 รูปแบบ ซึ่งรูปแบบแรกคือ วดัผล
สื่อ เพื่อตอ้งการทราบถึงขอ้ดีและขอ้เสียของสื่อและความรูส้ึกของกลุ่มทดลอง รูปแบบที่สองคือ 
วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน คือการท าการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพื่อเปรียบเทียบกับผล
การเปลี่ยนแปลงในการเรียนรูข้องสื่อ โดยใชแ้บบทดสอบเป็นเคร่ืองมือวดั 

10.การปรบัปรุงสื่อ หลังจากที่ไดร้บัการประเมินผลแล้ว น าสื่อมาปรบัปรุงจน
สมบรูณเ์พื่อใชใ้นการเผยแพรต่่อไป 

11.การผลิตเพื่อเผยแพร่ออกสู่สาธารณชน เมื่อไดส้ื่อที่มีคุณภาพ แลว้จึงน าไป
เผยแพร่ในรูปแบบการจ าหน่าย การใหย้ืม หรือแจกจ่ายไปตามหน่วยงานต่างๆ ควรจัดใหม้ีการ
ฝึกอบรมการใช้สื่อ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและสามารถผลิตสื่อให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 
ธรรชนวล เกิดอินทร ์(2549) 
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3.6 การพัฒนาส่ือการเรียนการสอน ADDIE Model 
ADDIE ย่อมาจาก Analysis Design Development Implementation Evaluation 

เป็นแบบจ าลองที่นิยมน ามาใชพ้ฒันา CBT โดยแต่ละขัน้ตอนมีรายละเอียดดงันี ้
-การวิเคราะห ์(Analysis) คือ กระบวนการรวบรวมความตอ้งการของผูใ้ช ้เพื่อ

น ามาวิเคราะหห์าเปา้หมายและวตัถปุระสงคข์องระบบ CBT 
-การออกแบบ (Design) คือ ขั้นตอนในการออกแบบเนื ้อเรื่อง (Story), บท 

(Script) และบอรด์เรียบเรียงเนื ้อหา (Storyboard) เพื่อระบุว่าการเรียนการสอนจะเกิดขึน้ใน
รูปแบบใด 

-การพัฒนา (Development) คือ ขัน้ตอนในการสรา้งและผลิตสื่อที่จะใชใ้นการ
เรียนการสอน 

-การน าไปใข ้(Implementation) คือ ขัน้ตอนการน าสื่อมาใชใ้นการเรียนการสอน 
-การประเมินผล (Evaluation) คือ ขัน้ตอนการประเมินผลส าเร็จของระบบ CBT 

เพื่อดวู่าตอ้งแกไ้ขอะไรบา้ง และน าขอ้ผิดพลาดเหล่านัน้มาเป็นแนวทางในการพัฒนางานในครัง้
ต่อไป (ทวีศกัดิ ์กาญจนสวุรรณ. 2552) 
 

4. เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน ์
4.1 ความหมายของบทเรียนออนไลน ์

ปรชัญนันท ์นิลสุข (2543) บทเรียนออนไลน ์หมายถึง การน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนผนวกกับการรวมเอาเครื่องมือต่างๆในเครือข่ายอินเทอรเ์น็ตเขา้มาประกอบเพื่อช่วยใน
การจัดการเรียนการสอน เช่น E-mail, Web board, Chat room, เครื่องมือสืบค้น , การประชุม
ทางไกล เป็นตน้  

เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2559) บทเรียนออนไลน ์หมายถึง สื่อที่ใชใ้นการเรียนรูปแบบ 
E-learning และเป็นการจัดการศึกษารูปแบบใหม่ที่สามารถอ านวยความสะดวกใหก้ับผูเ้รียนยุค
ปัจจุบนั โดยผูเ้รียนสามารถแสวงหาความรูจ้ากเนือ้หา บทเรียนที่จัดเตรียมไวผ้่านทางเครือข่าย
อินเทอรเ์น็ตไดท้กุที่ทกุเวลา ตามความตอ้งการ 

สวุฒัน ์บนัลือ (2559) บทเรียนออนไลน ์หมายถึง การเรียนการสอนออนไลน ์เป็นการ
ออกแบบการเรียนการสอนโดยมีการตัง้จุดประสงคไ์วอ้ย่างเป็นระบบ เป็นการจดักิจกรรมการเรียน
การสอน โดยน านวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้และพัฒนา เพื่อใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรูแ้ละเข้าถึงสื่อการ
เรียนรูท้กุที่ทกุเวลา 
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โดยสรุป บทเรียนออนไลน ์หมายถึง การออกแบบรูปแบบการสอนอย่างเป็นระบบใน
รูปแบบ E-learning โดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศถ่ายทอดหรือน าเสนอผ่านเครือข่ายอินเทอรเ์น็ต
ในยุคปัจจุบนั เช่น แอพลิเคชั่น , การประชุมออนไลน ์, E-mail และอ่ืนๆอีกมากมาย โดยที่ผูเ้รียน
สามารถเขา้ถึงบทเรียนอย่างไม่จ ากดัไดท้กุที่ทกุเวลา 

 
4.2 ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลน ์

ส่วนประกอบของบทเรียนออนไลนซ์ึ่งมีการน าเทคโนโลยีการเชื่อมต่ออินเทอรเ์น็ตมา
ใช ้มีดงัต่อไปนี ้(เขมณฏัฐ์ มิ่งศิรธิรรม.2559) 

4.2.1 บทเรียนออนไลน ์(Online of lesson) 
4.2.2 ระบบอินเทอรเ์น็ต (Internet network system) 
4.2.3 ตวัอกัษร (Text) 
4.2.4 มลัติมีเดีย (Multimedia) 

4.3 แนวคิดในการออกแบบบทเรียนออนไลน ์
4.3.1 กระบวนการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน ์ผ่าน Facebook โดยใช้

เครื่องคอมพิวเตอรด์ว้ย Web browser 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพประกอบ 4  การใชง้านบทเรียนออนไลนด์ว้ย Facebook 
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4.3.2 กระบวนการจัดการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน ์ผ่านApplication Puffin 
ดว้ยระบบปฏิบติัการ IOS และ Android 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 5  การใชง้านบทเรียนออนไลนด์ว้ย Application Puffin 
 
4.4 ประโยชนข์องบทเรียนออนไลน ์

ประโยชนข์องการเรียนการสอนผ่านบทรียนออนไลนม์ีมากมาย ขึน้อยู่กบัจดุประสงค์
ของการน าไปใช ้โดยถนอมพร เลาหจรสัแสง (2554) ไดก้ล่าวถึงประโยชนข์องการเรียนการสอน
บนเว็บไวด้งันี ้

4.4.1 การเรียนการสอนบนเว็บ ช่วยส่งเสริมแนวคิดในเรื่องของการเรียนรูต้ลอด
ชีวิต เพราะเป็นแหลง่ศกึษาหาความรูท้ี่กวา้งขวาง เพื่อใหผู้เ้รียนเขา้มาศกึษาและคน้ควา้หาความรู้
ไดอ้ย่างต่อเนื่องและสืบคน้ไดต้ลอดเวลา 

4.4.2 การเรียนการสอนบนเว็บ ช่วยใหผู้เ้รียนที่อยู่ในพืน้ที่ห่างไกล สามารถเรียน
ยอ้นหลงัได ้สามารถเรียนไดใ้นสถานที่ต่างๆ ที่อินเทอรเ์น็ตเขา้ถึงได ้ 

4.4.3 การเรียนการสอนบนเว็บ เป็นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพราะได้
ขอ้มูลที่หลากหลาย ปัจจุบนัเว็บนัน้ครอบคลุมสารสนเทศทั่วโลก ซึ่งการสอนบนเว็บจะแตกต่าง
จากการคน้ควา้ในหอ้งสมดุ โดยที่หอ้งสมดุยงัมีขอ้เสียในเรื่องของทรพัยากรทางที่มีอย่างจ ากดั 

4.4.4 การเรียนการสอนบนเว็บ ท าให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้น เพราะ
ลกัษณะของเว็บท่ีสามารถกระตุน้ผูเ้รียนไดแ้สดงความคิดเห็นโดย เช่น ใหน้กัเรียนไดร้ว่มมือในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ การใหน้ักเรียนไดม้ีโอกาสแสดงความคิดเห็นและแสดงไวใ้นแชท หรือการให้
นกัเรียนมีโอกาสไดพ้บปะกบัเพื่อน ครู หรือผูเ้ชี่ยวชาญในเวลาเดียวกนั 

4.4.5 การเรียนการสอนบนเว็บ ท าใหเ้กิดการมีปฏิสมัพนัธ์ 2 รูปแบบ คือ การมี
ปฏิสมัพันธ์กับผูเ้รียนดว้ยกัน และการมีปฏิสมัพนัธก์ับสื่อการสอน ซึ่งการมีปฏิสมัพันธก์ับผูเ้รียน
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ด้วยกันจะอยู่ในรูปแบบของการแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันในห้องสนทนา ส่วนการมี
ปฏิสมัพันธ์กับสื่อการสอนบนเว็บนัน้อยู่ในรูปแบบของการจัดการเรียนการสอน แบบฝึกหัด หรือ
แบบทดสอบที่ผูค้รูผูส้อนไดเ้ตรียมไวใ้หก้บัผูเ้รียน 

 
5.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

5.1 ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กรีฟฟิน (Griffin. 1983: 153) ใหค้วามหมายของการเรียนรูด้ว้ยตนเองว่า เป็นการ

เรียนรูเ้ฉพาะบุคคล โดยมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เกิดขึน้โดย
ความสามารถในการวางแผนปฏิบติัการและประเมินผลการเรียน ทัง้ในฐานะที่เป็นการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองและการเป็นสมาชิกในกลุม่ที่ท ารว่มกนั 

โนลศ์ (Knowles. 1975: 14) ให้ความหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเองว่า เป็น
กระบวนการที่ผูเ้รียนจะก าหนดความตอ้งการที่จะเรียนรูต้นเอง คือการก าหนดเป้าหมายในการ
เรียนรู ้แยกแยะ แจกแจงแหลง่ขอ้มลูในการเรียนรู ้คดัเลือกวิธีการท่ีจะเรียนรูอ้ย่างเหมาะสม 

พชัรี พลาวงศ ์(2526) กลา่วถึงการเรียนรูด้ว้ยตนเองว่า เป็นวิธีเรียนที่มีโครงสรา้งและ
เป็นระบบ โดยที่ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกเรียนเวลาใดหรือสถานที่ใดก็ได ้อีกทัง้ผูเ้รียนยงัสามารถ
ก าหนดเวลาในการเรียนแต่ละบทเองไดด้ว้ยเช่นกัน โดยจะมีคู่มือที่ช่วยอธิบายในแต่ละบทเรียน 
ชีแ้นะวิธีการเรียนไว ้

สมคิด อิสระวฒัน ์(2532) กลา่วถึงการเรียนรูด้ว้ยตนเองว่า เป็นการคน้ควา้หาความรู้
ที่ท าใหผู้เ้รียนสามารถด ารงชีวิตในสงัคมไดอ้ย่างมีความสขุ ท าใหผู้เ้รียนเป็นผูม้ีความใฝ่รู ้ใฝ่เรียน 
ท าใหบุ้คคลไดเ้รียนรูเ้รื่องต่างๆที่มีอยู่และสามารถด าเนินการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ผูเ้รียนจะเป็นผู้
คิดรเิริ่มและวางแผนการศึกษาไดด้ว้ยตนเอง การเรียนรูด้ว้ยตนเองจึงมีความส าคญัส าหรบับุคลใน
การจดัการเรียนรู ้การเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นการศึกษาหาความรูต้ามความสมคัรใจของผูเ้รียนเอง 

5.2 จุดมุ่งหมายของการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
กาเย่ และบริกส ์(Gang’e; & Briggs. 1974: 185-187) ไดก้ล่าวถึง การเรียนรูด้ว้ย

ตนเองว่า เป็นแนวทางที่ท าใหก้ารเรียนการสอนส าเร็จไดต้ามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว ้อีกทัง้ยงัตรง
กบัความตอ้งการของผูเ้รียนโดยมีความส าคญั คือ ใชป้ระเมินทกัษะของผูเ้รียนเบือ้งตน้ ช่วยในการ
จดัล าดบัการเรียนของผูเ้รียนแต่ละคนตามจุดมุ่งหมาย และเสรมิสรา้งความกา้วหนา้ทางการเรียน
ของผูเ้รียน 
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เสาวณีย ์สิกขาบณัฑิต (2528) กล่าวว่า การสรา้งบทเรียนเพื่อใหผู้เ้รียนเรียนรูด้ว้ย
ตนเองโดยยึดปฏิบติัในหลกัปรชัญาการศึกษา อีกทัง้ยงัอาศยัจิตวิทยาการเรียนรู ้ซึ่งมีวตัถปุระสงค์
ต่อไปนี ้

1.สนบัสนุนใหผู้เ้รียนมีความรบัผิดชอบ รูจ้กัการแกปั้ญหาและสามารถตดัสินใจ
ดว้ยตนเอง การเรียนรูด้ว้ยตนเองสอดคลอ้งและส่งเสริมการศึกษาตลอดชีวิต อีกทัง้ยงัส่งเสริมให้
ผูเ้รียนไดรู้จ้กัแสวงหาและไดเ้รียนรูใ้นสิ่งที่เป็นประโยชนต่์อตนเองและสงัคม  

2.สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งการเรียนดว้ยตนเองตอบโจทยค์วามจรงิ
ว่า คนเราย่อมมีความแตกต่างกนัทุกคน ไม่ว่าจะมีความแตกต่างทางดา้นสติปัญญา แตกต่างดา้น
บคุลิกภาพหรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกต่างที่มีผลต่อการเรียนรู ้

3.เนน้เสรีภาพในการเรียนรู ้หากผูเ้รียนเรียนดว้ยความตัง้ใจที่เกิดจากผูเ้รียนเอง 
จะท าใหผู้เ้รียนเกิดพฒันาการในการเรียนรูโ้ดยที่ครูผูส้อนไม่ตอ้งหาแรงจงูใจอ่ืนๆมากระตุน้ ผูเ้รียน
จะรูจ้กัตนเองมากขึน้ มีความมั่นใจและความพรอ้มที่จะกา้วหนา้ขึน้ไป 

โดยสรุป จุดมุ่งหมายของการเรียนรูด้้วยตนเอง คือเพื่อมุ่งพัฒนาความรูแ้ละ
ทกัษะของผูเ้รียน บนความแตกต่างดว้ยตวัของผูเ้รียนเอง เวลา โอกาส และสถานที่และยงัสะดวก
กบัครูผูส้อนในการเตรียมสื่อวางแผนการสอนไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 

5.3 ประโยชนข์องการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ไชยยศ เรืองสวุรรณ (2526: 188) และวีระ ไทยพานิช (2528: 126) กลา่วถึงประโยชน์

ของการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ดงันี ้
1.นักเรียนมีโอกาสท ากิจกรรมการเรียนรู้ตามความสนใจและตามก าลัง

ความสามารถของตนเอง 
2.นกัเรียนมีอิสระในการเรียนมากกว่าการสอนแบบปกติทั่วไป 
3.นกัเรียนสามารถรบัขอ้มลูยอ้นกลบัในทนัที 
4.การจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นไปตามขั้นตอนอย่าง

เหมาะสม 
5.เป็นการจงูใจนกัเรียน และนกัเรียนจะชอบบรรยากาศในโรงเรียนมากขึน้ 
สรุปไดว้่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองเป็นสื่อการเรียนการ

สอนที่ท าใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียนมากขึน้ สามารถเรียนรูไ้ด้ตามความต้องการของตนเอง
ตามล าดับขัน้ตอนอย่างเหมาะสม ผูเ้รียนสามารถประเมินผลการเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเองจากขอ้มลู
ยอ้นกลบั การเรียนรูด้ว้ยตนเองจึงท าใหผู้เ้รียนพฒันาตนเองไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ 
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6.เอกสารทีเ่กี่ยวข้องกับความพึงพอใจ 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ไดใ้หค้วามหมายของค าว่า “พึงพอใจ” 
คือ ความรูส้กึรกั ความรูส้กึชอบใจ และค าว่าพงึใจหมายถึง ความพอใจ ความรูส้กึชอบใจ 

วิรุฬ พรรณเทวี (2542) กล่าวถึงความพึงพอใจไวว้่า เป็นความรูส้ึกภายในใจที่แตกต่าง
กันของมนุษย ์หากมีความคาดหวังมากและไดร้บัการตอบสนองดว้ยดีจะเกิดความพึงพอใจเป็น
อย่างมาก และหากไม่ไดร้บัการตอบสนองตามที่คาดหวงัไวส้งู อาจจะเกิดความผิดหวงัหรือไม่พึง
พอใจเป็นอย่างมาก ทัง้นีข้ึน้อยู่กบับคุคลว่าจะมีความคาดหวงัมากหรือนอ้ย 

ไพศาล ทองโชติ (2554) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจว่า เป็นการแสดงออกทาง
ความรูส้ึก เช่น ประทบัใจ ชอบใจ เห็นดว้ย และภูมิใจในสิ่งที่ตนเองตอ้งการ ความพึงพอใจนัน้ท า
ให้เกิดความร่วมมือร่วมใจ เกิดความสามัคคี และเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้การท างานประสบ
ความส าเรจ็ 

จิตใส เกตุแกว้ (2556) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรูส้ึกรกัและชอบในสิ่งที่ตนเอง
ตอ้งการ ความพึงพอใจเป็นบ่อเกิดแห่งความร่วมมือร่วมใจ ท าใหเ้กิดความเขา้ใจอนัดีงามต่อกัน 
ซึ่งเป็นปัจจยัที่ท าใหก้ารด าเนินงานนัน้ประสบความส าเรจ็ ความพงึพอใจยงัช่วยใหเ้กิดความรกัใน
งาน โดยเฉพาะเมื่อบุคคลนัน้ไดม้ีส่วนร่วมในนโยบายวตัถุประสงคข์องการท างานในองคก์ร ซึ่งท า
ใหม้ีความรูส้ึกภาคภูมิใจ มีความกระตือรือรน้ มีความรูส้ึกมั่นคง และมีความมุ่งมั่นที่จะอุทิศตน
และทุ่มเทใหก้บัการท างานอย่างเต็มที่ 

สรุปไดว้่า ความพึงพอใจคือ ความรูส้ึกรกั ชอบ รูส้ึกพอใจกับสิ่งที่ตอบสนองต่อความ
ตอ้งการของบุคคล โดยบุคคลนั้นไดร้บัสิ่งที่ตอ้งการตรงตามวัตถุประสงคท์ี่ตั้งเป้าหมายไว ้เมื่อ
ได้รับตรงตามวัตถุประสงค์แล้วก็จะรูส้ึกพอใจ อีกทั้งยังได้รับการยอมรับทั้งปัจจัยภายในและ
ภายนอก 

 
7.งานวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 

7.1 งานวิจัยในประเทศ 
มุกดา อามาตย ์(2562) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียวิชา

พืน้ฐานงานประดิษฐ์ ส  าหรบันกัเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์วิทยาลยัอาชีวศกึษาเสาวภา โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อหาประสิทธิภาพของสื่อการสอนมลัติมีเดียวิชาพืน้ฐานงานประดิษฐ์ เรื่องดอกไม้
ประดิษฐ์ส  าหรบันักเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา และเพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการสอนมัลติมีเดีย วิชาพืน้ฐานงานประดิษฐ์ เรื่องดอกไม้
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ประดิษฐ์ส  าหรบันกัเรียนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ วิทยาลยัอาชีวศึกษาเสาวภา ผลการวิจยัพบว่า 
นักเรียนมีผลการประเมินระหว่างเรียนมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 80.68 และผลการประเมินหลัง
เรียนมีค่าประสิทธิภาพเป็น 85.74 แสดงว่า สื่อการสอนมัลติมีเดียมีค่าประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑท์ี่ก าหนดไว ้และความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อสื่อการสอนมลัติมีเดีย อยู่ในระดบัมาก 

ปรเมศวร ์สิริสุรภัคดี (2561) ไดศ้ึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร ์เรื่อง 
หลกัการท างานของคอมพิวเตอรส์  าหรบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวดัพทุไธศวรรยโ์ดย
มีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาสื่อมลัติมีเดียคอมพิวเตอร ์เรื่อง หลกัการท างานของคอมพิวเตอรส์  าหรบั
นกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 1 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลงั
เรียนดว้ยสื่อมลัติมีเดียคอมพิวเตอร ์และเพื่อประเมินความพงึพอใจของนกัเรียน ผลการวิจยัพบว่า 
สื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอรท์ี่พัฒนามีคุณภาพอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ย 4.18 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.83 นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์หลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดับ 
.05 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอรท์ี่พัฒนาขึน้อยู่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.14 และสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 

พัสกร ฤทธิ์ฤดี (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนบนแท็บเล็ต
ส าหรับการเรียนรูแ้บบสืบเสาะความรู ้ เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ พฒันาสื่อการสอนบนแท็บเล็ต เรื่องปรากฏการณข์อง
โลกและเทคโนโลยีอวกาศที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ พัฒนาแผนการจัดการความรู้แบบ
สืบเสาะความรูเ้รื่องปรากฏการณข์องโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ที่มีคณุภาพ และเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน ผลการวิจยัพบว่า สื่อการสอนบนแท็บเล็ตมีคณุภาพในระดับดี แผนการ
จดัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะความรู ้มีคณุภาพในระดับดีมาก นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01  

มนตรี ดีโนนโพธิ์ (2561) ได้ศึกษาการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรบันักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ส าหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ใหม้ีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 เพื่อศกึษาผลการใชบ้ทเรียนมลัติมีเดียทางการเรียนของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมที่ เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมัลติมีเดียวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ส าหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และผลคะแนนทดสอบ
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัศึกษาท่ีเรียนดว้ยบทเรียนมลัติมีเดียวิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวนั 
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คะแนนทดสอบหลงัเรียนสงูกว่าคะแนนทดสอบก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ซึ่ง
สอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ตัง้ไว ้

ปกครอง บวัวิรตันเ์ลิศ (2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อ
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูใ้นโรงเรียนระดบัประถมศกึษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มี ต่อโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้โรงเรียน
ในสงักดัอ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลการวิจยัพบว่า ความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อโครงการ
ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู ้ในโรงเรียนระดบัประถมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ ทัง้ในดา้นสิ่ง
ที่ผูเ้รียนไดร้บัจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้และการจดัการเรียนรูใ้นโครงการลดเวลาเรียน 
เพิ่มเวลารูอ้ยู่ในระดบัมาก เนื่องจากสิ่งที่ไดร้บัจากกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู ้ท าใหผู้เ้รียนได้
ฝึกฝนและพฒันาเพิ่มพนูความสามารถของตนเอง นอกจากนัน้ ยงัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมและสง่เสรมิใหผู้เ้รียน เรียนรว่มกนัอย่างมีความสขุ  

เสาวรี ภูบาลชื่น (2560) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพฒันากระบวนการจัดการเรียนรู้
โดยใชว้ิธีสอนแบบทางตรงร่วมกับเทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อส่งเสริมความสามารถดา้นทักษะ
ปฏิบติั ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจวิชาศิลปะ สาระนาฏศิลป์ ส าหรบันกัเรียนชัน้
ประถมศกึษาปีที่ 5 ผลการวิจยัพบว่า กระบวนการจดัการเรียนรูโ้ดยใชว้ิธีสอนแบบทางตรงร่วมกบั
เทคนิคเพื่อนช่วยเพื่อนมีความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากที่สดุ และนกัเรียนมีความพงึพอใจต่อการ
จดัการเรียนรูท้ี่พฒันาขึน้โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากที่สดุ 

มัณฑนา นนท์ไชย. (2559). ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบ
คอมพิวเตอรช์่วยสอนเพื่อส่งเสริมคุณลกัษณะการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง การร่างภาพจริงใหเ้ป็น
ลายเสน้และออกแบบบรรจุภณัฑ ์โดยใชห้อ้งเรียนออนไลน ์Google Classroom ส าหรบันกัศึกษา
ปรญิญาตร ีชัน้ปีที่ 1 สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย มีวตัถปุระสงคเ์พื่อพฒันาและประเมินคณุภาพสื่อ
การเรียนรู ้เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ของผูเ้รียนดว้ยสื่อการเรียนรู ้และศึกษาความพึงพอใจต่อ
การเรียนการสอนโดยใชส้ื่อการเรียนรู ้ผลการวิจยัพบว่า สื่อการเรียนรู ้มีคณุภาพรวมทกุด้านอยู่ใน
ระดบัมาก มีคณุภาพดา้นสื่ออยู่ในระดบัมาก มีคณุภาพดา้นเนือ้หาอยู่ในระดบัมาก ประสิทธิภาพ
ของสื่อเป็นไปตามเกณฑท์ี่ตัง้ไวคื้อ 80/80 ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนหลงัเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่าง
มีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และมีความพงึพอใจต่อการเรียนรูอ้ยู่ในระดบัมาก 

อทุมุพร แกว้ภู่ (2560) ไดท้ าการศกึษาเรื่อง ผลการจดัการเรียนรูโ้ดยใชก้ารสอนแบบ
อรรถลกัษณะ ที่มีต่อความสามารถทางการเขียนภาษาองักฤษ และความพึงพอใจที่มีต่อการเรียน
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สังกัดส านักงานศึกษาธิการ จังหวัดสมุทรปราการ มี
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วัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถด้านการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชก้ารจัดการเรียนรูปแบบอรรถลกัษณะ และเพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจต่อการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า คะแนน
เฉลี่ยความสามารถดา้นการเขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 หลงัเรียนโดยใช้
การสอนแบบอรรถลกัษณะสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และความพึง
พอใจต่อการเรียนของนกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ในภาพรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ 

7.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
อารึม(Arum, 2019) ได้ท าการศึกษาเรื่องการพัฒนาการออกแบบการเรียนรู้

อิเล็กทรอนิกส ์3 โครงการปวช. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส ์วิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลัยแห่งรฐั
จาการต์า มีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาการออกแบบการเรียนรูว้ิชาอิเล็กทรอนิกส ์3 รายวิชาปวช. 
อิเล็กทรอนิกส ์วิศวกรรมศาสตรม์หาวิทยาลยัแห่งรฐัจาการต์า วิธีการวิจยัที่ใชใ้นการศึกษาครัง้นี ้
คือการน ารูปแบบการออกแบบการเรียนการสอนของ ADDIE มาใช ้(วิเคราะหอ์อกแบบพัฒนา
น าไปใชแ้ละประเมินผล) ผลการวิเคราะหข์อ้มลูระบุว่า (1) การออกแบบการเรียนรูอิ้เล็กทรอนิกส ์
3 สามารถปรบัปรุงผลการเรียนรูไ้ด ้(2) นักเรียนมีความพึงพอใจเมื่อน ารูปแบบการเรียนรูน้ีไ้ปใช ้
ผลของการศึกษานีเ้พื่อสรา้งการออกแบบการเรียนรูท้ี่ครอบคลุมตามวัตถุประสงคข์องการเรียนรู้
อิเล็กทรอนิกส ์3 

ฟาดิลาและคนอ่ืนๆ (Fadila.A ;/et al.2019) การพฒันาแผ่นงานแฟลชอิเล็กทรอนิกส ์
Adobe Flash Cs6 เก่ียวกับตัวเลขเศษส่วนส าหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 7 ของโรงเรียน
มธัยมศกึษาตอนตน้ มีวตัถปุระสงคเ์พื่อตรวจสอบคณุภาพและการตอบสนองของนกัเรียนจากการ
ใชใ้บงานอิเล็กทรอนิกสท์ี่ใช ้Adobe Flash CS6 เรื่องเศษส่วนส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 
7 ของโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนตน้ ผลการวิจยัพบว่า การตอบสนองของนกัเรียนดา้นสื่อการเรียนรู้
มีเกณฑ์น่าสนใจมากโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.46และใบงานอิเล็กทรอนิกส์เป็นสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพซึ่งสามารถน าไปใชใ้นกระบวนการเรียนรูไ้ด ้

แดเนียล (Danielle L. Lusk.2009) ได้ศึกษาเรื่องการเรียนรู้มัลติมีเดียของความ
แตกต่างระหว่างบุคคล : การแบ่งโครงสรา้งสื่อและความสามารถในการจดจ า ผลการวิจัยพบว่า
การเรียนรูด้ว้ยมัลติมีเดีย เป็นส่วนส าคัญในการวัดความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น การท างาน
ของความจ า ผลของการท างานของความจ า ซึ่งการท างานของความจ านัน้จะไม่มีรูปแบบที่ชัดเจน 
มีทัง้การแบ่งและไม่แบ่งโครงสรา้ง สื่อมลัติมีเดียที่ใชใ้นการเรียนการสอนและมีความเก่ียวขอ้งกับ
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ประวติัศาสตร ์ความสามารถในการจดจ านัน้เป็นสญัญาณถึงผลลพัธท์ี่ดีของผูเ้ขา้ร่วมที่สามารถ
รบัรูแ้ละน าความรูไ้ปใชไ้ด ้

ฮารด์ลีย ์(Hadley.2006) ศกึษาการน าเทคโนโลยีมาใชก้ับการสอนของครู โดยศึกษา
ในเรื่องของการมีปฏิสมัพนัธโ์ดยการใชอี้เมล ์หอ้งสนทนา (Chat room) และเว็ปไซต ์(Web Sites) 
พบว่า อีเมล ์มีส่วนส่งเสริมและสนับสนุนการตอบค าถาม อีกทัง้ยังเป็นการเพิ่มโอกาสให้ครูกับ
นกัเรียนไดม้ีปฏิสมัพนัธก์นัมากขึน้ ลดความเกรงกลวัของนกัเรียนที่มีต่อครู หอ้งสนทนาหรือ Chat 
roomเป็นส่วนช่วยขยายขอบเขตในการสนทนาโตต้อบ และขอบเขตของค าถามที่ช่วยลดขอ้จ ากดั
ในการแสดงความคิดเห็นที่เก่ียวกับบทเรียน ส่วนปฏิสมัพนัธร์ะหว่างนกัเรียนกับแหล่งขอ้มูลจาก
เวิลดิ์ไวดเ์ว็บ ช่วยเพิ่มความสนใจ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีท่ีไดร้บัความนิยมมากที่สุด ท าใหน้ักเรียน
สามารถเขา้ถึงแหลง่ขอ้มลูไดท้กุเวลาทัง้กลางวนัและกลางคืน   

จากเอกสารและงานวิจัยที่ เก่ียวข้อง สรุปได้ว่า ความล า้สมัยของเทคโนโลยีใน
ปัจจุบนัสามารถพฒันาสื่อการสอนอิเล็คทรอนิกสแ์ละประยุกตใ์ชใ้นหลกัสตูรการศึกษาในรูปแบบ
ออนไลน ์สนบัสนุนการเรียนรูด้ว้ยตนเองแบบอิสระ สามารถช่วยใหผู้เ้รียนเลือกที่จะศึกษาในสิ่งที่
ตนเองสนใจโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ ครูผูส้อนควรท าความเขา้ใจในบริบทและเตรียมพรอ้ม
ส าหรบับทบาทใหม่ที่ตนเองจะตอ้งเรียนรู ้ขณะเดียวกนัก็สรา้งความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัเรื่องการ
เรียนการสอนระบบออนไลน์และสื่ออินเทอรเ์น็ตให้มากที่สุดเพื่อที่จะสามารถใช้เวลาคิดและ
พฒันาสื่อการสอนที่เป็นผลิตผลทางการศกึษา  
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
การศึกษาค้นคว้าผลการใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง 

ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6 ผู้วิจัยได้มีการด าเนินการตามล าดับ
ขัน้ตอนดงันี ้ 

1.ประชากรและกลุม่ตวัอย่าง 
2.เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจยั 
3.วิธีการสรา้งเครื่องมือ 
4.การด าเนินการวิจยั 
5.สถิติที่ใชใ้นการวิจยั 

 
1.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรทีใ่ช้ในการศึกษาวิจัย 
ประชากรที่ ใช้ในการศึกษาครั้งนี ้เ ป็นนักเรียนที่ก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น

ประถมศกึษาปีที่ 6  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 โรงเรียนพญาไท จ านวน 197 คน 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้เ ป็นนักเรียนซึ่งก าลังศึกษาอยู่ ในระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนพญาไท จ านวน 64 คน ไดม้าโดย
วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling) ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและความพงึพอใจของผูเ้รียนออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

กลุม่ควบคมุ    32 คน 
กลุม่ทดลอง    32 คน 

 
2.เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ(ทัศนศิลป์) เอกสารประกอบการเรียนและ
แบบประเมินสื่อ 

1.สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิตส าหรับ
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท 
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2.แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
3.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

3.1 ดา้นความรู ้
3.2 ดา้นทกัษะปฏิบติั 

4.แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
4.1 แบบประเมินค่าความสอดคลอ้งทางดา้นเนือ้หา 
4.2 แบบประเมินคณุภาพทางดา้นสื่อ 

5.แบบวัดความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
 
3.วิธีการสร้างเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย  

การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
การพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง  ทศันศิลป์สะทอ้น

ชีวิต ไดด้  าเนินการสรา้งโดย 
1.ศึกษาและวิเคราะหห์ลกัสูตร รวมทัง้คู่มือการสอนกลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ 

(ทศันศิลป์) เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
2.ก าหนดวตัถปุระสงคต์ามหลกัสตูร 
3.จดัแบ่งเนือ้หาออกเป็น 3 หน่วยการเรียน ประกอบดว้ยเนือ้หาดงัต่อไปนี ้

หน่วยที่ 1 บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสงัคม 
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
หน่วยที่ 3 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 

4.ศกึษาวิธีการสรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง จากเอกสาร
และงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบับทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เช่น ขัน้ตอนการสรา้ง
บทเรียน และทฤษฎีการเรียนรูท้ี่สง่ผลต่อการพฒันาสื่อการเรียนการสอน 

5.พฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้น
ชีวิต โดยใชโ้ปรแกรมส าหรบัพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์

5.1ออกแบบบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยเขียนบท
ภาพ (Story Board) จากนัน้เสนอผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 3 ท่านและผูเ้ชี่ยวชาญดา้นสื่อการสอน 3 
ท่านเพื่อตรวจสอบความถกูตอ้งทางดา้นเนือ้หาและสื่อ 

5.2 รวบรวมสื่อต่างๆ เช่น ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง ตวัอกัษร เสียง เป็นตน้ 
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5.3 ขัน้แปลงสื่อต่างๆใหอ้ยู่ในรูปของไฟลท์ี่จะใชก้ับบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

6.สรา้งบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  
7.น าบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 

ที่สรา้งเสร็จเรียบรอ้ยแลว้เสนอต่อประธานคณะกรรมการ ผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา และผูเ้ชี่ยวชาญ
ดา้นเทคโนโลยีการศึกษาเพื่อประเมินความสอดคลอ้งเชิงเนือ้หาและประเมินประสิทธิภาพของสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง  

การสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ 
1.ศกึษาหลกัสตูร และคู่มือการสอนวิชาศิลปะ กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ทศันศิลป์) 

เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
2.ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ทศันศิลป์) เรื่อง ทศันศิลป์

สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่6 และก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั 
3.จดัท าแผนการสอนรายคาบ เนือ้เรื่องที่ใชใ้นแต่ละคาบเรียน สื่อ กิจกรรมการสอน 

แบบทดสอบ 
4.น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาตรวจสอบความถกูตอ้ง 

การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
การสรา้งแบบทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของผูวิ้จยัใชส้  าหรบัวัดความรูแ้ละ

ทกัษะปฏิบติั โดยแบ่งออกเป็น 2 ชดุ คือ 
1.แบบทดสอบวดัความรู ้
2.แบบทดสอบวดัทกัษะปฏิบติั 

ซึ่งมีขัน้ตอนการสรา้งดงัต่อไปนี ้
การสร้างแบบทดสอบวัดความรู้ 

1.ศกึษาหลกัสตูร และคู่มือการสอนวิชาศิลปะ กลุม่สาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ทศันศิลป์) 
เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

2.ศึกษามาตรฐานการเรียนรู ้กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ (ทศันศิลป์) เรื่อง ทศันศิลป์
สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่6 และก าหนดผลการเรียนรูท้ี่คาดหวงั 

3.ศกึษาเอกสารและงานวิจยัที่เก่ียวขอ้งกบัการสรา้งแบบทดสอบและวดัความรู ้
4.สรา้งแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตวัเลือกจ านวน 50 ขอ้ ใหค้รอบคลมุวตัถุประสงค์

ของการเรียนการสอนตามเนือ้หาที่ก าหนด 
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5.น าแบบทดสอบไปใหผู้เ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาตรวจสอบ ผลปรากฏว่าใชไ้ม่ได ้4 ขอ้
ดงันี ้หน่วยที่ 2 คือขอ้ที่ 5และขอ้ที่47 และหน่วยที่ 3 คือขอ้ที่ 8 และขอ้ที่ 33 ดงันัน้จึงเหลือขอ้สอบ 
46 ขอ้ 

6.น าแบบทดสอบที่ตรวจเรียบรอ้ยแลว้ 46 ขอ้ ไปทดลองกบันกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปี
ที่ 1 จ านวน 100 คนที่เคยเรียน เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 

7.น าคะแนนที่ไดม้าท าการวิเคราะหห์าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) เป็น
รายขอ้โดยใชเ้ทคนิค 27% ของจงุ เตห ์ฟาน (ลว้น สายยศ; และองัคณา สายยศ. 2528: 179-181) 
โดยคดัเลือกขอ้สอบที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง .20-.80 และค่าอ านาจจ าแนก .20 ขึน้ไป 

8.เมื่อวิเคราะหค์วามยากง่ายแลว้ มีขอ้สอบที่ใชไ้ดจ้  านวน 36 ขอ้ และใชไ้ม่ไดจ้  านวน 
10ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้ที่ 21,32,34,38,39,41,42,43,44,46 

9.หาความเชื่อมั่นของแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ีคดัเลือกไวโ้ดยใชส้ตูร KR-20
ของคเูดอร ์รชิารด์สนั (Kuder- Richardson) จ านวน 36 ขอ้ 

 
ตาราง 3  แสดงคณุภาพของแบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 

หน่วยที่ จ านวนข้อ ความยากง่าย
(p) 

ค่าอ านาจจ าแนก
(r) 

ความเชื่อมั่น 

1 16 0.48-0.80 0.20-0.64 0.77 
2 10 0.28-0.80 0.20-0.42 0.44 
3 10 0.26-0.69 0.20-0.38 0.48 

รวม 36 0.26-0.80 0.20-0.64 0.56 

 
จากตาราง 3 แบบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนมีทัง้หมด 36 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่

ระหว่าง 0.26-0.80 ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.64 และ มีค่าความเชื่อมั่นของแบบ
วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนท่ี 0.56 โดยมีรายละเอียดของแต่ละหน่วยการเรียนดงันี ้

หน่วยที่ 1 มีแบบวดัผลจ านวน 16 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.48-0.80 
ค่าอ านาจจ าแนก(r)อยู่ระหว่าง 0.20-0.64 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.77 

หน่วยที่ 2  มีแบบวัดผลจ านวน 10 ขอ้  มีค่าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.28-
0.80 ค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.42 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.44 
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หน่วยที่ 3 มีแบบวดัผลจ านวน 10 ขอ้  มีค่าความยากง่าย (p)  อยู่ระหว่าง 0.26-0.69 
ค่าอ านาจจ าแนก(r) อยู่ระหว่าง 0.20-0.38 และมีค่าความเชื่อมั่น 0.48 

การสร้างแบบทดสอบวัดทักษะปฏิบัติ 
แบบทดสอบวดัทกัษะปฏิบติัเป็นแบบวดัทกัษะการปฏิบติังานของนกัเรียน ในการน า

ความรูท้ี่ไดจ้ากบทเรียนไปใชใ้นการปฏิบติังานตามขัน้ตอน มีการสรา้ง ดงัต่อไปนี ้
1.ศกึษาวิธีการสรา้งแบบวดัทกัษะปฏิบติั 
2.วิเคราะหเ์นือ้หาและวตัถปุระสงคข์องบทเรียน 
3.ระบุสถานการณ์ เรื่องราว เป็นเงื่อนไขที่ผู ้สอนก าหนดขึน้เพื่อให้ผู ้เรียนได้

ปฏิบติังาน 
4.ก าหนดรายการประเมินทกัษะปฏิบติัที่เป็นมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดบั เพื่อ

ประเมินผลงาน โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนนผลงานนกัเรียน ดงันี ้
 คะแนน  5  หมายถึง  คณุภาพดีมาก 

   คะแนน  4 หมายถึง  คณุภาพดี 
 คะแนน  3 หมายถึง  คณุภาพปานกลาง 
 คะแนน  2 หมายถึง  คณุภาพพอใช ้
 คะแนน  1 หมายถึง  คณุภาพควรปรบัปรุง 

การสร้างแบบประเมินคุณภาพบทเรียน 
แบบประเมินคณุภาพบทเรียนที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ส  าหรบัผูเ้ชี่ยวชาญใชเ้ป็นแบบประเมิน

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต มีขัน้ตอนดงันี ้
1.วิเคราะหค์ุณสมบัติที่ควรประเมินของเนื ้อหาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ

เรียนรูด้ว้ยตนเอง  
2.ศกึษาวิธีการสรา้งแบบประเมิน 
3.สรา้งแบบประเมินใหม้ีความสอดคลอ้งและครอบคลมุคณุสมบติัที่ควรประเมิน 
4.น าแบบประเมินที่ผูว้ิจยัสรา้งขึน้ใหป้ระธานคณะกรรมการและผูเ้ชี่ยวชาญดา้น

เนือ้หาท าการตรวจแลว้น ามาปรบัปรุงแกไ้ข 
5.น าแบบประเมินที่ผ่านการปรบัปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้ในการประเมินบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
6.เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

ก าหนดค่าระดบัความคิดเห็นออกเป็น 5 ระดบั ดงันี ้
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คะแนน  5  หมายถึง มีคณุภาพ ดีมาก 
คะแนน  4 หมายถึง มีคณุภาพ ดี 
คะแนน  3 หมายถึง มีคณุภาพ ปานกลาง 
คะแนน  2 หมายถึง มีคณุภาพ ตอ้งปรบัปรุง 
คะแนน  1 หมายถึง มีคณุภาพ ใชไ้ม่ได ้

และผลการประเมินจากผูเ้ชี่ยวชาญมีเกณฑใ์นการแปลความหมาย ดงันี ้
ค่าคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 4.51 – 5.00 หมายถึง มีคณุภาพ    ดีมาก 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 3.51 – 4.50 หมายถึง มีคณุภาพ   ดี 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 2.51 – 3.50 หมายถึง มีคณุภาพ    พอใช ้
ค่าคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.51– 2.50 หมายถึง มีคณุภาพ    ตอ้งปรบัปรุง 
ค่าคะแนนเฉลี่ยตัง้แต่ 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคณุภาพ    ใชไ้ม่ได ้

ผูว้ิจยัไดก้ าหนดเกณฑเ์พื่อวดัคณุภาพของบทเรียน คือ ตอ้งมีค่าตัง้แต่ 3.51 ขึน้ไป ซึ่งถือ
ว่าสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองมีคณุภาพในระดบัดีถึงดีมาก 

การสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 
แบบวดัความพึงพอใจ เป็นแบบสอบถามที่สรา้งขึน้เพื่อสอบถามความพึงพอใจของ

ผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยมีขัน้ตอนการสรา้ง ดงันี ้
1. ศึกษาเทคนิคและวิธีการสรา้งแบบวดัความพึงพอใจ จากเอกสารและงานวิจยั

ทีเก่ียวขอ้ง 
2. วิเคราะหเ์นือ้หาและวตัถปุระสงคข์องบทเรียน 
3. สรา้งแบบวดัความพึงพอใจที่เป็นรายการประเมิน ที่เป็นมาตราส่วนประมาณ

ค่า 5 ระดบั จ านวน 30 ขอ้ โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงันี ้
5   คะแนน หมายถึง  มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
4   คะแนน หมายถึง  มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 
3   คะแนน หมายถึง  มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง 
2   คะแนน หมายถึง  มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย 
1   คะแนน หมายถึง  มีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ผูว้ิจยัมีเกณฑใ์นการแปลความหมายค่าเฉลี่ยของคะแนน ดงันี ้
4.50 – 5.00 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
3.50 – 4.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 
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2.50 – 3.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง 
1.50 – 2.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย 
1.00 – 1.49 หมายถึง นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

4.น าแบบสอบถามความพึงพอใจที่สร้างขึน้ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านวัดและ
ประเมินผลทางการศกึษา เพื่อหาดชันีความสอดคลอ้งของค าถาม ซึ่งค่า (IOC) ตัง้แต่ 0.67-1.00 
 
4.การด าเนินการวิจัย  

การด าเนินการทดลองเพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
1.เตรียมหอ้งเรียน วสัดอุปุกรณ ์และตรวจสอบเครื่องมือที่ใชใ้นการน าเสนอบทเรียน

อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
2.ก าหนดระยะเวลาท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 5 คาบ

เรียน คาบเรียนละ 60 นาท ี
3.การด าเนินการทดลอง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ 

3.1 กลุม่ควบคมุ ใชก้ารสอนแบบปกติตามแผนการจดัการเรียนรูใ้นชั้นเรียน และ
ใชแ้บบประเมินทกัษะปฏิบติัของนกัเรียนในระหว่างเรียน 

3.2 กลุ่มทดลอง ใช้วิธีเรียนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง โดยให้ผู้เรียนศึกษาบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง 1 คนต่อเครื่อง
คอมพิวเตอร ์1 เครื่อง และฝึกทกัษะปฏิบติัควบคู่ไปกบับทเรียนในระหว่างการเรียน ผูว้ิจยัท าการ
ประเมินผลงานของผูเ้รียนโดยใชแ้บบประเมินทกัษะปฏิบติัควบคู่ไปกบัการปฏิบติังานของนกัเรียน 

4.หลังจากการด าเนินการทดลองแล้วให้กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ท าแบบทดสอบ
วดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชแ้บบทดสอบชดุเดียวกนั ชดุละ 36 ขอ้ จ านวน 2 ชดุ 

5.น าผลคะแนนท่ีไดจ้ากการท าแบบทดสอบไปวิเคราะหเ์พื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนของนกัเรียนที่เรียนโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองกบันกัเรียน
ที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 

6.วิ เคราะห์ผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เ รียนที่ มี ต่อ บทเรียน
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
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5.สถิติที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล  
การวิจยัครัง้นีป้ระมวลผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเรจ็รูป และวิเคราะหข์อ้มลูทางสถิติ ดงันี ้
5.1 สถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหข์้อมูล (ชูศรี วงศรั์ตนะ. 2550: 59-61) 

5.1.1 รอ้ยละ (Percentage) 
5.1.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) ใชส้ตูร 

   �̅�  =  
∑𝑥

𝑛
 

  เมื่อ  �̅�  = แทนค่าเฉลี่ย 

   ∑𝑥 = ผลรวมของคะแนนทัง้หมด 
   N = จ านวนสถิติในกลุม่ตวัอย่าง 
 

5.1.3 ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใชแ้ปลความหมาย
ของขอ้มลูในดา้นต่างๆ ในแบบสอบถามใชส้ตูร  
 

สตูรความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation หรือ S.D.) 

    S.D. =   √
𝑛∑𝑥2−(∑𝑥2)

n(n−1)
 

 
   เมื่อ 𝑠  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนของกลุ่ม
ตวัอย่าง 

   (∑𝑥2) แทน ผลรวมของคะแนนทัง้หมดยกก าลงัสอง 

   ∑𝑥2  แทน ผลรวมของคะแนนแต่ละตวัยกก าลงัสอง 

   𝑛  แทน ขนาดของกลุม่ตวัอย่าง 
5.2 สถิติทีใ่ช้ในการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

5.2.1 หาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบเป็นรายขอ้ (ลว้น 
สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2539: 209-210,217-219) 

5.2.2 ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสู้ตร KR-20 ของ คูเดอร ์ริชารด์สัน 
(ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2539: 197) 
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5.3 สถิติทีใ่ช้ในการทดสอบสมมติฐาน 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านความรู ้และด้านทักษะปฏิบัติ ระหว่าง

นกัเรียนที่เรียนโดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบันกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอน
แบบปกติ โดยใช ้t-test ส าหรบั Independent Sample 

ค่า (t – test for Independent Samples) (ลว้น สายยศ; และ องัคณา สายยศ. 2539: 
84-86) 

   

  t     =    

 
  

( ) ( )
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บทที ่4 
ผลการวิจัย 

 
การเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

จากการสรา้งและหาประสิทธิภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต รวมทัง้การหาผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่
มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองที่สรา้งขึน้ สามารถน าเสนอผลการศึกษาตาม
วตัถปุระสงคไ์ด ้ดงันี ้

1.เพื่อพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้น
ชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพญาไท 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และทกัษะดา้นการปฏิบติัของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบันกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบ
ปกติ 

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง 
 
1.เพ่ือพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อน
ชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 ของโรงเรียนพญาไท 

1.1 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 
บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต เป็นบทเรียน

ที่ใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเองผ่านคอมพิวเตอร ์น าเสนอออกมาในรูปแบบของขอ้ความ ภาพนิ่ง 
เสียง และภาพเคลื่อนไหว โดยประกอบไปดว้ยเนือ้หาภายในบทเรียน 3 หน่วยการเรียน ดงันี ้

หน่วยที่ 1 บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสงัคม 
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 

  หน่วยที่ 3 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 
 บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต สรา้งขึน้โดย
ใชก้ระบวนการในการสรา้งตามเนือ้หาที่ก าหนด ไดแ้ก่ 
  1.ภาพนิ่ง/ภาพเคลื่อนไหว (Picture/Video) 
  2.ตวัอกัษร (Text) 
  3.เสียงเพลงบรรเลง (Soundtrack) 
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 สว่นประกอบต่างๆนัน้เป็นสว่นที่สรา้งขึน้และน ามาประกอบกนัเพื่อท าใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 
และสรา้งแรงจงูใจในการเรียนส าหรบัผูเ้รียน เช่น ภาพนิ่ง และภาพประกอบที่สวยงาม ดนู่าสนใจ 
ตวัอกัษรที่มีขนาดอ่านเขา้ใจง่าย ไม่มากจนเกินไป รวมถึงเสียงเพลงบรรเลงประกอบบทเรียนที่
ดงึดดูใหผู้เ้รียนสนใจเรียนรูด้ว้ยตนเองมากขึน้ 
  

1.2 การหาคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 
 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 3 ท่าน และผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีทาง
การศึกษา 3 ท่าน ไดแ้สดงไวใ้นตาราง 4 
 
ตาราง 4 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หา 
 

รายการประเมิน �̅� ระดับของ
คุณภาพ 

1 
ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงคข์องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 

5.00 ดีมาก 

2 
ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา และการด าเนินเรื่องทศันศิลป์สะทอ้น
ชีวิต 

5.00 ดีมาก 

3 ความเหมาะสมของเนือ้หาที่น ามาใชก้บัส่ืออิเล็กทรอนิกส ์ 4.67 ดีมาก 
4 เนือ้หามีประโยชนเ์หมาะแกก่ารเป็นส่ือประชาสมัพนัธ ์ 4.33 ดี 
5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หาของสื่ออิเล็กทรอนกิส ์ 5.00 ดีมาก 

6 
ความเหมาะสมของรูปภาพ สอดคลอ้งกบัเนือ้หาเรื่องทศันศิลป์สะทอ้น
ชีวิต 

5.00 ดีมาก 

7 
ความเหมาะสมดา้นเนือ้หาสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่จะไปใชเ้ป็นส่ือช่วย
ประกอบการเรยีนการสอน 

4.67 ดีมาก 

8 ความเหมาะสมสอดคลอ้งภาพและค าบรรยาย 4.67 ดีมาก 
9 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสื่ออเิล็กทรอนิกส ์ 4.33 ดี 
10 เนือ้หามีประโยชน ์น่าสนใจ  5.00 ดีมาก 

 ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.77 ดีมาก 



  42 

 จากตาราง 4 ผลการประเมินคณุภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาทัง้ 3 ท่าน พบว่า บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองมีคณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดีมาก มีรายละเอียดดงันี ้ดา้นความ
สอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถุประสงคข์องการผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา และการด าเนินเรื่องทศันศิลป์สะทอ้น
ชีวิต ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หาของสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ความเหมาะสมของรูปภาพ 
สอดคลอ้งกบัเนือ้หาเรื่องทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต และเนือ้หามีประโยชน ์น่าสนใจ มีคณุภาพระดบัดี
มาก สว่น ความเหมาะสมของเนือ้หาที่น ามาใชก้บัสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ความเหมาะสมดา้นเนือ้หาสื่อ
อิเล็กทรอนิกสท์ี่จะไปใชเ้ป็นสื่อช่วยประกอบการเรียนการสอน และความเหมาะสมสอดคลอ้งภาพ
และค าบรรยาย มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมากตามล าดบั ส่วนเนือ้หามีประโยชนเ์หมาะแก่การเป็น
สื่อประชาสมัพนัธ ์และความสมบรูณข์องเนือ้หาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์อยู่ในระดบัดี 
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ตาราง 5 ผลการประเมินคณุภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต โดยผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 
 

รายการประเมิน �̅� ระดับของคุณภาพ 
ด้านภาพและเสียง 4.39 ดี 
1.ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง/เหมาะสมกบัเนือ้หา 5.00 ดีมาก 
2.ภาพประกอบมีความดงึดดู น่าสนใจ 4.33 ดี 
3.ความคมชดัของภาพในการน าเสนอ 4.67 ดีมาก 
4.ความสวยงามของการต์นูและฉาก 4.33 ดี 
5.ความสมัพนัธร์ะหว่างภาพและเสียง 4.33 ดี 
6.การกระตุน้ความสนใจของเสียงดนตรีประกอบ 3.67 ดี 
ด้านตัวอักษร 4.67 ดีมาก 
7.สีของตวัอกัษร สวยงาม ชดัเจน 4.67 ดีมาก 
8.ขนาดของตวัอกัษร 4.67 ดีมาก 
9.รูปแบบของตวัอกัษร 4.67 ดีมาก 
การน าไปใช้ 4.42 ดี 
10.ความชดัเจนในการชีแ้จงและการแนะน าสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ 4.67 ดีมาก 
11.ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ 4.33 ดี 
12.ความน่าสนใจและท าใหเ้กิดแรงจงูใจต่อการเรียน 4.00 ดี 
13.ความเหมาะสมของการน าเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ปใชใ้นการสอน 4.67 ดีมาก 

รวมเฉล่ีย 4.49 ดี 

 
จากตาราง 5 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต โดยผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาพบว่า คุณภาพของ
บทเรียนโดยรวมอยู่ในระดบัดี โดยมีคณุภาพรายดา้นดงันี ้

ด้านภาพและเสียงโดยรวมมีคุณภาพอยู่ ในระดับดี โดยมีคุณภาพในเ รื่อง
ภาพประกอบมีความดึงดูด น่าสนใจ ความสวยงามของการต์ูนและฉาก ความสมัพันธ์ระหว่าง
ภาพและเสียง และการกระตุน้ความสนใจของเสียงดนตรีประกอบ มีคุณภาพอยู่ในระดับดีส่วน
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ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง/เหมาะสมกับเนือ้หาและความคมชัดของภาพในการน าเสนอ มี
คณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 

ดา้นตวัอกัษรโดยรวมคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก โดยมีคณุภาพในเรื่องสีของตวัอักษร 
สวยงาม ชดัเจน ขนาดของตวัอกัษร และรูปแบบของตวัอกัษร มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 

ดา้นการน าไปใชโ้ดยรวมคณุภาพอยู่ในระดบัดี โดยมีคณุภาพในเรื่องความเหมาะสม
ของเวลาในการน าเสนอและความน่าสนใจและท าใหเ้กิดแรงจูงใจต่อการเรียน มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดี ส่วนความชัดเจนในการชีแ้จงและการแนะน าสื่ออิเล็กทรอนิกส์และความเหมาะสมของ
การน าเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ปใชใ้นการสอน มีคณุภาพอยู่ในระดบัดีมาก 

ขอ้เสนอแนะจากผูเ้ชี่ยวชาญทางดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา 
1.เสียงดนตรีควรลดลง เสียงดงัเกินไปส าหรบัการใหเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง 
2.หากมีเสียงบรรยายประกอบ จะท าใหบ้ทเรียนมีความน่าสนใจมากขึน้ หรืออดัเสียง

พากษล์งไปในบางค า แลว้ใหผู้เ้รียนกดฟัง เช่น ยี่เป็ง หรืออาจเป็นขอ้มลูค าอธิบายสัน้ๆ 
3. ในแต่ละหนา้ควรมีปุ่ มHome หรือปุ่ ม Back เพื่อกลบัไปสู่หนา้หลกั เช่น หนา้ของ

แบบทดสอบที่เมื่อกดเขา้ไปแลว้ จะไม่มีปุ่ มใหก้ดออกมา จนกว่าจะท าเสร็จ ซึ่งตอ้งเผื่อไวก้รณี
เผลอเขา้ไปกด จะไดส้ามารถกดกลบัออกมาได ้  

ผูว้ิจัยไดป้รบัปรุงคุณภาพใหดี้ขึน้ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเทคโนโลยีทาง
การศกึษา ดงันี ้

1.ผูว้ิจยัท าการปรบัลดเสียงดนตรีบรรเลง หากยงัเสียงดงัไดแ้นะน าใหน้กัเรียนกดปุ่ ม 
Mute ของเสียง 

2.ผูว้ิจยัท าการปรบัใสข่อ้มลูค าอธิบายสัน้ๆ เพื่อบรรยายใหน้กัเรียนเขา้ใจมากขึน้ 
3.ผูว้ิจยัท าการปรบัปรุงปุ่ ม Home / Back ในหนา้แบบทดสอบ 
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2. เพ่ือเปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และทักษะด้านการปฏิบัติของนักเรียนทีเ่รียน
โดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับนักเรียนทีเ่รียนด้วยการสอน
แบบปกติแบบปกติ 

2.1 เปรียบเทยีบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทางด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่
เรียนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง กับนักเรียนทีเ่รียนด้วยการ
สอนแบบปกติ 

 
ตาราง 6 ผลการเปรียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนและทางดา้นทกัษะปฏิบติัของนกัเรียนที่เรียนโดย
ใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบันกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
 

ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน �̅� S.D. d t 
ด้านความรู้     
   กลุม่ควบคมุ 19 5.00 

9.00 7.50 
   กลุม่ทดลอง 28 4.59 
ด้านทักษะปฏิบัติ     
   กลุม่ควบคมุ 14.67 0.58 

2.33 5.33 
   กลุม่ทดลอง 17 1.00 

 
จากตาราง 6 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนท่ีเรียนโดยใช้

บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบันกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ พบว่า 
ผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนโดยรวมของนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองสูงกว่าการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า ทางดา้นความรูแ้ละทักษะปฏิบัติผูเ้รียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนดา้นความรูแ้ละทกัษะปฏิบติั สงูกว่านกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการ
สอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 
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3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนทีม่ีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

3.1ความพึงพอใจของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง เร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 

 
ตาราง 7 ผลการประเมินความพงึพอใจของนกัเรียนท่ีใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ย
ตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
 

รายการประเมิน �̅� S.D. 
ระดบัของ

ความพึงพอใจ 
1 ค าแนะน าการใชแ้ละการแจง้ขอ้มลูพืน้ฐานของบทเรียนเหมาะสม 4.4 0.60 มาก 
2 เนือ้หาของบทเรียนสอดคลอ้งกบัจดุประสงคก์ารเรยีนรู ้ 4.45 0.76 มาก 
3 เนือ้หามคีวามถกูตอ้งชดัเจนตามสาระวิชา 4.6 0.60 มากที่สดุ 
4 การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม ส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.5 0.61 มากที่สดุ 
5 โครงสรา้งเนือ้หาครอบคลมุและครบตามก าหนด 4.5 0.61 มากที่สดุ 
6 การจดัล าดบัตามความยากง่ายมีความเหมาะสม 4.35 0.93 มาก 
7 การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุ่นสนองความแตกตา่งระหว่าง

บคุคล 
4.2 0.70 มาก 

8 กิจกรรมระหว่างเรียนของบทเรยีนน่าสนใจมคีวามเหมาะสม 4.4 0.75 มาก 
9 มีการสอนท่ีเขา้ใจงา่ย ชดัเจน และตรงประเด็น 4.55 0.76 มากที่สดุ 
10 ค าถามและแบบทดสอบวดัผลการเรียนรูม้ีความเหมาะสม 4.55 0.60 มากที่สดุ 
11 ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร อ่านงา่ย และสีพืน้มีความเหมาะสม 4.3 0.86 มาก 
12 ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และวดีทิศัน ์ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเนือ้หา 4.3 0.73 มาก 
13 เสียงประกอบ มคีวามเหมาะสม 4.15 1.04 มาก 
14 ระยะเวลาในการเรยีนมีความเหมาะสม 4.55 0.83 มากที่สดุ 
15 ปุ่ มควบคมุบทเรียนใชง้านง่ายและส่ือความหมายไดช้ดัเจน 4.25 0.79 มาก 
16 การเชื่อมโยงบทเรียนไปยงัส่วนตา่ง ๆ ถกูตอ้งและเหมาะสม 4.7 0.57 มากที่สดุ 
17 การมีปฏิสมัพนัธร์ะหวา่งผูเ้รียนกบับทเรียนมีความเหมาะสม 4.35 0.81 มาก 
18 สถานท่ี/ส่ือที่ใชใ้นการเรียน 4.65 0.67 มากที่สดุ 
19 การถา่ยทอดความรูอ้ยา่งชดัเจน 4.55 0.60 มากที่สดุ 
20 การสอนโดยภาพรวมของส่ือ 4.55 0.83 มากที่สดุ 
 รวมเฉลี่ย 4.44 0.74 มาก 
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จากตาราง 7 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเ้รียนที่ใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต พบว่า ผูเ้รียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต มีความพึงพอใจโดยรวมระดับมาก ยกเวน้ 
ขอ้เนือ้หามีความถูกตอ้งชัดเจนตามสาระวิชา การใชภ้าษาถูกตอ้งเหมาะสม สื่อความหมายได้
ชัดเจน โครงสรา้งเนือ้หาครอบคลุมและครบตามก าหนด มีการสอนที่เขา้ใจง่าย ชัดเจน และตรง
ประเด็น ค าถามและแบบทดสอบวดัผลการเรียนรูม้ีความเหมาะสม ระยะเวลาในการเรียนมีความ
เหมาะสม การเชื่อมโยงบทเรียนไปยงัสว่นต่าง ๆ ถกูตอ้งและเหมาะสม สถานที่/สื่อที่ใชใ้นการเรียน 
การถ่ายทอดความรูอ้ย่างชดัเจน และการสอนโดยภาพรวมของสื่อ ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในระดบั
มากที่สดุ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

นกัเรียนมีความพึงพอใจในการเชื่อมโยงบทเรียนไปยงัส่วนต่าง ๆ ถูกตอ้งและเหมาะสม 
มากที่สดุเป็นอนัดบัแรก ส่วนของสถานที่/สื่อที่ใชใ้นการเรียน มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สดุเป็นอนัดบัสอง เนือ้หามีความถูกตอ้งชดัเจนตามสาระวิชา มีความพงึพอใจโดยรวมอยู่ใน
ระดบัมากท่ีสดุเป็นอนัดบัสาม 

ส าหรับการใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม สื่อความหมายได้ชัดเจน โครงสร้างเนื ้อหา
ครอบคลุมและครบตามก าหนด มีการสอนที่เข้าใจง่าย ชัดเจน และตรงประเด็น ค าถามและ
แบบทดสอบวัดผลการเรียนรูม้ีความเหมาะสม ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสม การ
ถ่ายทอดความรูอ้ย่างชดัเจน และการสอนโดยภาพรวมของสื่อ นกัเรียนมีความพงึพอใจโดยรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด ส่วนเรื่องค าแนะน าการใชแ้ละการแจง้ข้อมูลพืน้ฐานของบทเรียนเหมาะสม 
เนือ้หาของบทเรียนสอดคลอ้งกับจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การจัดล าดับตามความยากง่ายมีความ
เหมาะสม การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุ่นสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล กิจกรรม
ระหว่างเรียนของบทเรียนน่าสนใจมีความเหมาะสม ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร อ่านง่าย และสีพืน้
มีความเหมาะสม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทัศน ์ชัดเจน สอดคลอ้งกับเนือ้หา ปุ่ มควบคุม
บทเรียนใชง้านง่ายและสื่อความหมายไดช้ัดเจน การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผูเ้รียนกับบทเรียนมี
ความเหมาะสม นกัเรียนมีความพงึพอใจมาก โดยเสียงประกอบ มีความเหมาะสม นกัเรียนมีความ
พงึพอใจมากเป็นอนัดบัสดุทา้ย 
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บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้้วยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์

สะทอ้นชีวิต สามารถสรุปผล และอภิปรายผลไดด้งันี ้คือ 
 
วัตถุประสงคข์องการวิจัย 

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั มีดงันี ้
1.เพื่อพฒันาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้น

ชีวิต ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนพญาไท ใหม้ีประสิทธิภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ
การเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

2.เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และทกัษะดา้นการปฏิบติัของนกัเรียนท่ี
เรียนโดยใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบันกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบ
ปกติ 

3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
 
สมมติฐานการวิจัย 

การเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
ท าใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าการสอนแบบปกติแบบมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตของการวิจัยเรื่อง การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง 
ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต มีดงันี ้

1.กลุ่มตัวอย่างท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจ
ของผูเ้รียน โดยใชก้ลุม่ตวัอย่างเป็นนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท จ านวน 64 คน 
ซึ่งผูว้ิจยัไดแ้บ่งกลุม่ตวัอย่างออกเป็น 2 กลุม่คือ 

กลุม่ควบคมุ  32 คน 
กลุม่ทดลอง   32 คน 
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2.เนือ้หาของวิชา  
หน่วยที่ 1 บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสงัคม 
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
หน่วยท่ี 3 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล  

เครื่องมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ ไดแ้ก่ บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรูศิ้ลปะ สาระทศันศิลป์ พรอ้มเอกสารประกอบการ
เรียนและแบบประเมินสื่อ 

1.บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต กลุ่ม
สาระการเรียนรูศิ้ลปะ สาระทศันศิลป์ ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 

2.แผนการจดัการเรียนรู ้เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
3.แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 

-ดา้นความรู ้
-ดา้นทกัษะปฏิบติั 

4.แบบประเมินคณุภาพของบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
-แบบประเมินคณุภาพทางดา้นเนือ้หา 
-แบบประเมินคณุภาพทางดา้นสื่อ 
-แบบวดัความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อ

การเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
 
ผลการวิจัย 

1.ได้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 
ประกอบดว้ยเนือ้หาจ านวน 3 หน่วยการเรียน ดงันี ้

หน่วยที่ 1 บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสงัคม 
หน่วยที่ 2 อิทธิพลของศาสนาที่มีผลต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
หน่วยที่ 3 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 

2.คณุภาพบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
ทางดา้นเนือ้หา มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และทางดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
คณุภาพโดยรวมอยู่ในระดบัดี 
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3.การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียนของผู้เ รียนท่ีเ รียนโดยใช้บทเ รียน
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง กบัผูเ้รียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติ พบว่า ผลสมัฤทธิ์

ทางการเรยีนโดยรวมของผูเ้รียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองสงูกว่า
การสอนแบบปกติ อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 

4.ผูเ้รียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์
สะทอ้นชีวิต มีความพงึพอใจมาก 
 
อภปิรายผลการวิจัย 

จากการวิจยัมีประเด็นส าคญัที่สามารถวิเคราะหแ์ละอภิปรายผลเก่ียวกบั การพฒันาสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ไดด้งันี ้

1.การพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
ทางดา้นเนือ้หา มีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และทางดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษา มี
คุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี ซึ่งเมื่อได้พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ภาพประกอบมีความ
สอดคลอ้งและเหมาะสมกับเนือ้หา ดา้นสีสนั ตัวอักษรและรูปแบบของสื่อการเรียนรูส้ามารถท า
ออกมาได้เหมาะสมกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ซึ่งขั้นตอนการผลิตสื่อนั้นผู้วิจัยได้
ท าการศกึษาหาขอ้มลูว่าสื่ออิเล็กทรอนิกสใ์ดเหมาะกบันกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษา หรือนกัเรียน
ชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 จนไดโ้ปรแกรมที่เหมาะสมและสามารถเรียนรูไ้ดด้ว้ยตนเอง จึงพัฒนาสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง โดยน าบทเรียนเรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ซึ่งเป็นบทเรียน
ในชั้นประถมศึกษาปีที่  6 สาระที่  1 มาตรฐาน ศ 1.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ 
ประวัติศาสตร ์และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ่น ภูมิปัญญาไทย และสากล โดยมีดว้ยกนั 3 หน่วยการเรียนรูคื้อ หน่วยที่ 1 บทบาทของงาน
ทัศนศิลป์ในชีวิตและสังคม หน่วยที่ 2 อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น และ
หน่วยที่ 3 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทัศนศิลป์ ระหว่างการสรา้งสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองนัน้ เกิดขอ้ผิดพลาดท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการพฒันาต่อ
ได ้ผูว้ิจยัจ าเป็นตอ้งท าการลงโปรแกรมและพฒันาใหม่ จนกระทั่งสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เรื่องทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 เสรจ็สมบรูณ ์

เมื่อผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่อง
ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 เสร็จสมบูรณแ์ลว้นัน้ ผูว้ิจยัไดท้ าการ
ใหผู้เ้ชี่ยวชาญตรวจเพื่อหาคณุภาพของสื่อ ทัง้ดา้นเนือ้หาและดา้นเทคโนโลยีทางการศกึษา โดยใน
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ดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาไดร้บัค าแนะน าและขอ้เสนอแนะในการปรบัปรุงสื่อ คือ ปรบัปรุงใน
เรื่องของเสียงประกอบ และค าบรรยายสัน้ๆ รวมทัง้การเผยแพรส่ื่อในรูปแบบออนไลน ์เช่น เผยแพร่
ผ่านFacebook เป็นตน้ เพื่อใหส้ื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองมีคณุภาพมากย่ิงขึน้ 

จากนัน้ผูว้ิจยัไดน้ าสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้น
ชีวิต ส าหรบันกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใชก้บักลุ่มทดลอง โดยผูว้ิจยัไดน้ าสื่ออิเล็กทรอนิกส์
นีล้งในโซเชียลมีเดีย คือ Facebook โดยผูว้ิจยัไดท้ าการสรา้งเพจที่ชื่อว่า สื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
“ทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิต” ป.6 โรงเรียนพญาไท ซึ่งนักเรียนกลุ่มทดลองสามมารถเขา้ถึงเพจไดง้่าย 
โดยไม่ตอ้งมีAccount ของ Facebook เพื่อง่ายต่อการใชง้านและง่ายต่อการเขา้ถึงสื่อ ผูว้ิจยัพบว่า
นักเรียนใหค้วามสนใจ และต่ืนเตน้กับการไดเ้รียนรูใ้นแหล่งเรียนรูใ้หม่ ทั้งนี ้นักเรียนบางคนได้
กลบัไปศกึษาเรียนรูด้ว้ยตนเองที่บา้นเพื่อเพิ่มพนูความรูข้องตนเอง มีอิสระในการเรียนมากขึน้ 

นอกจากการน าสื่อลงโซเชียลมีเดียใน Facebook ที่สามารถเรียนผ่านเครื่อง
คอมพิวเตอรแ์ลว้ ผูว้ิจัยยังคน้หาวิธีการเผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองผ่าน
สมาร์ทโฟนหรือแท็บเลต ปรากฎว่าสามารถดูสื่อได้ใน application ที่ชื่อว่า Puffin ซึ่งเป็น
Application ที่สามารถโหลดไดฟ้รีทัง้ในระบบ Android และ IOS ท าใหน้กัเรียนสามารถเขา้ถึงสื่อ
ไดอ้ย่างง่าย ซึ่งนกัเรียนสามารถเรียนรูไ้ดท้กุที่ ทกุเวลา ท าใหม้ีอิสระในการเรียนมากขึน้ 

2.จากการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองและการเรียนแบบปกติ เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต พบว่า 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง มีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสูง
กว่านักเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติุฐานท่ีตัง้ไว ้โดยกลุม่ตวัอย่างท่ีใชใ้นการเปรียบเทียบผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน เป็นนกัเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท จ านวน 64 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคมุจ านวน 32 คน เรียนใน
หอ้งเรียนปกติ และกลุ่มทดลองจ านวน 32 คน เรียนโดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้้วย
ตนเอง โดยพิจารณาผลสมัฤทธิ์รายดา้น ดงันี ้

2.1 ผลสมัฤทธิ์ดา้นความรู ้เมื่อนักเรียนท่ีเรียนในหอ้งเรียนปกติ และนักเรียนท่ี
เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่องทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต เรียนจบบทเรียน
แลว้ ผูวิ้จัยไดท้ าการทดสอบวัดผลสมัฤทธิ์หลงัการเรียน โดยเป็นขอ้สอบปรนัยทัง้หมด 36 ขอ้ 3 
หน่วยการเรียนรู ้ดังนี ้หน่วยที่ 1 บทบาทของงานทัศนศิลป์ในชีวิตและสงัคม หน่วยที่ 2 อิทธิพล
ของศาสนาที่มีผลต่องานทัศนศิลป์ในทอ้งถิ่น และหน่วยที่  3 อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มี
ผลต่อการสรา้งงานทัศนศิลป์ ผลปรากฏว่านักเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการ
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เรียนรูด้ว้ยตนเอง เร่ืองทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิต มีผลสมัฤทธิ์ดา้นความรูสู้งกว่านักเรียนที่เรียนดว้ย
การสอนแบบปกติ ทัง้นีม้ีสาเหตุมาจากนักเรียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง สามารถเรียนรูต้ามความสนใจของตนเอง มีอิสระมากกว่าการเรียนแบบปกติ สื่อที่ใช้
ในการทดลองช่วยกระตุน้ความสนใจกับนักเรียนและมีกิจกรรมใหน้ักเรียนไดม้ีปฏิสมัพนัธก์ับสื่อ
ส า ม า ร ถ ต อ บ ส น อ ง ไ ด้ เ ป็ น อ ย่ า ง ดี  ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ ง า น วิ จั ย ข อ ง  ม น ต รี   
ดีโนนโพธิ์  (2561) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนมัลติมี เ ดียวิชาภาษาจีนใน
ชีวิตประจ าวัน ส าหรบันักศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏจันทรเกษม โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนา
บทเรียนมัลติมีเดีย วิชาภาษาจีนในชีวิตประจ าวัน ส าหรบันักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม ซึ่งผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดบั .05 ซึ่งสอดคลอ้งกับสมมติฐานที่ตัง้ไวอี้กทัง้ยงัยงัสอดคลอ้งกบังานวิจัยของ พสักร ฤทธิ์ฤดี 
(2561) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนบนแท็บเล็ตส าหรบัการเรียนรูแ้บบสืบเสาะ
ความรู ้เรื่อง ปรากฏการณข์องโลกและเทคโนโลยีอวกาศ ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6  ผลการวิจยัพบว่า 
นกัเรียนมีผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนสงูกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  

2.2 ผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะปฏิบัติ มีการสรา้งแบบฝึกทักษะโดยค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งจ าเป็นตอ้งเนน้การฝึกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการเรียนรู ้และ
สถานการณ์ต่างๆ สอดคล้องกับแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 กรมวิชาการ มีประเด็นส าคัญที่ว่า “การจัดการ
ศึกษาตอ้งยึดผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง เชื่อว่าผูเ้รียนมีความสามารถในการเรียนรูแ้ละพัฒนาตนเอง 
โดยสอดแทรกคณุธรรมและกระบวนการเรียนรู ้โดยบูรณาการความรูต่้างๆเขา้ดว้ยกัน” ซึ่งผูเ้รียน
ได้ท าแบบฝึกทักษะปฏิบัติเมื่อเรียนจบแต่ละหน่วยการเรียนรู ้ โดยรวมปรากฏว่า ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดา้นทักษะปฏิบัติของผูเ้รียนที่เรียนดว้ยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ย
ตนเองสงูกว่าผูเ้รียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ ซึ่งมีความแตกต่างกนัเล็กนอ้ย เนื่องจากผูเ้รียน
ทัง้สองกลุ่มมีทัง้ผูเ้รียนเก่งและอ่อนอยู่ดว้ยกัน ผลสมัฤทธิ์ดา้นทักษะปฏิบติัจึงต่างกันเล็กนอ้ย ดู
จากตารางการเปรียบเทียบ ดงันี ้
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การเปรียบเทยีบการประเมินผลงานด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ด
ของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียนทีเ่รียน

ด้วยการสอนแบบปกติ (ผลงาน Follow Me) 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 4 4 4 การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 4 4 4 
ความคิดสรา้งสรรค ์ 4 4 4 ความคิดสรา้งสรรค ์ 3 3 3 
ความสมบรูณข์องผลงาน 4 4 4 ความสมบรูณข์องผลงาน 4 4 4 
การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 4 4 4 การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 3 4 3.5 
เทคนิค 4 4 4 เทคนิค 3 4 3.5 

สรุป 20 20 20 สรุป 17 19 18 
เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ดี เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ดี 

 
จากภาพ เป็นการเปรียบเทียบการประเมินผลงานดา้นทักษะปฏิบัติของนักเรียนที่ได้

คะแนนมากที่สดุของนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองและนกัเรียนที่
เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ จากการประเมินตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผลปรากฏว่า นักเรียนที่เรียน
ดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองสื่อความหมายของภาพชดัเจน ครบถว้น ถูกตอ้ง 
และตรงตามเนือ้หา มีความคิดสรา้งสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ เกิดจากความคิดของตนเอง ผลงาน
เสร็จสมบูรณ ์ตรงตามภาระงาน เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นได้ มีการน าองคป์ระกอบของการออกแบบ 
มาใชเ้หมาะสม กลมกลืน หลักการจดัภาพมีครบทัง้ 3 ขอ้ ไดแ้ก่ 1. เอกภาพ 2. ความสมดลุ 3. จุด
สนใจ และมีเทคนิคที่น่าสนใจ ผลงานเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัดี ส่วน
นกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติมีความเขา้ใจเนือ้หา มีความคิดสรา้งสรรค ์สรา้งสรรคภ์าพ
ออกมาอย่างสมบรูณ ์มีหลกัการจดัองคป์ระกอบศิลป์ และใชเ้ทคนิค ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบั
ดีเช่นกัน สรุปไดว่้าผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีไดค้ะแนนสูงสุดของทั้ง 2 กลุ่ม มี
คะแนนหลงัการประเมินแตกต่างกนัเล็กนอ้ย และโดยรวมอยู่ในระดบัดี  



  54 

การเปรียบเทยีบการประเมินผลงานด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีไ่ด้คะแนนต ่าทีสุ่ด
ของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียนทีเ่รียน

ด้วยการสอนแบบปกติ (ผลงาน Follow Me) 
 
 
 
 
 
 

 

 

ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 3 4 3.5 การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 3 3 3 
ความคิดสรา้งสรรค ์ 3 3 3 ความคิดสรา้งสรรค ์ 2 2 2 
ความสมบรูณข์องผลงาน 3 3 3 ความสมบรูณข์องผลงาน 2 2 2 
การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 3 2 2.5 การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 2 2 2 
เทคนิค 2 2 2 เทคนิค 2 2 2 

สรุป 14 14 14 สรุป 11 11 11 
เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ปานกลาง เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ปรับปรุง 

 
จากภาพ เป็นผลงานของนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

กบัผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติจากการประเมินตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผลปรากฏ
ว่า นักเรียนที่เรียนด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์สื่อความหมายของภาพชัดเจน ครบถ้วน ถูกต้อง มี
ความคิดสรา้งสรรค์ เกิดจากความคิดของตนเอง ผลงานเสร็จสมบูรณ์สื่อความหมาย ตรงตาม
ภาระงาน มีการน าองคป์ระกอบของการออกแบบ มาใชเ้หมาะสม กลมกลืน แต่ยงัขาดหลกัการจดั
ภาพ และยงัไม่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากพอ ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง สว่นนกัเรียนที่
เรียนดว้ยการสอนแบบปกติสามารถสื่อความหมายของภาพชัดเจน ครบถ้วน ถูกตอ้ง ผลงาน
ลอกเลียนแบบจากคนอ่ืนบางสว่น แต่ยงัขาดหลกัการจดัภาพ และยงัไม่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากพอ 
ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับปรบัปรุง สรุปไดว่้าผลสัมฤทธิ์ดา้นทักษะปฏิบัติของนักเรียนท่ีได้
คะแนนต ่าสดุของทัง้2กลุ่ม มีคะแนนหลงัการประเมินแตกต่างกนัชดัเจน คือ ผลงานของนกัเรียนที่
เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง คะแนนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และ
ผลงานนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยการสอนแบบปกติคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัปรบัปรุง  
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การเปรียบเทยีบการประเมินผลงานด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีไ่ด้คะแนน
มากทีสุ่ดของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียน

ทีเ่รียนด้วยการสอนแบบปกติ (ผลงาน Iphone ลายไทย) 

  

ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 4 4 4 การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 4 4 4 

ความคิดสรา้งสรรค ์ 4 4 4 ความคิดสรา้งสรรค ์ 3 4 3.5 

ความสมบรูณข์องผลงาน 4 4 4 ความสมบรูณข์องผลงาน 4 4 4 

การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 4 4 4 การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 3 3 3 

เทคนิค 4 4 4 เทคนิค 4 3 3.5 

สรุป 20 20 20 สรุป 18 18 18 

เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ดี เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ดี 

 
จากภาพ เป็นผลงานของนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

กบัผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติจากการประเมินตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผลปรากฏ
ว่า นกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองสื่อความหมายของภาพชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกต้อง และตรงตามเนือ้หาเรื่องลายไทย เกิดจากความคิดของตนเอง ผลงานเสร็จ
สมบรูณ ์ตรงตามภาระงาน เป็นแบบอย่างแก่ผูอ่ื้นได ้มีการน าองคป์ระกอบของการออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน หลกัการจดัภาพมีครบถว้นและมีเทคนิคที่น่าสนใจคือการใส่สีใหม้ีความโดด
เด่น ไล่ระดบัน า้หนกัอย่างสวยงาม ผลงานเป็นระเบียบเรียบรอ้ย ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี 
ส่วนนักเรียนที่ เรียนด้วยการสอนแบบปกติมีความเข้าใจเนื ้อหาเรื่อง ลายไทย  มีความคิด
สรา้งสรรค ์สรา้งสรรคภ์าพออกมาอย่างสมบูรณ ์การจัดองคป์ระกอบศิลป์ยังขาดความสมดลุใน
การวาดลายไทยต่างๆ และการใชเ้ทคนิคค่อนขา้งดี แต่ยงัขาดความน่าสนใจ ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่
ในระดบัดีเช่นกนั สรุปไดว่้าผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะปฏิบติัของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสงูสดุของทัง้2กลุ่ม 
มีคะแนนหลงัการประเมินแตกต่างกนัเล็กนอ้ย และคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัดี 
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การเปรียบเทยีบการประเมินผลงานด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีไ่ด้คะแนนต ่าทีสุ่ด
ของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียนทีเ่รียน

ด้วยการสอนแบบปกติ (ผลงาน Iphone ลายไทย) 

  

ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 4 4 4 การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 3 3 3 

ความคิดสรา้งสรรค ์ 3 3 3 ความคิดสรา้งสรรค ์ 3 3 3 

ความสมบรูณข์องผลงาน 3 2 2.5 ความสมบรูณข์องผลงาน 2 2 2 

การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 3 2 2.5 การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 2 2 2 

เทคนิค 2 2 2 เทคนิค 2 2 2 

สรุป 15 13 14 สรุป 13 15 12 

เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ปานกลาง เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ปานกลาง 

 
จากภาพ เป็นผลงานของนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

กบัผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ จากการประเมินตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผลปรากฏ
ว่า นกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองสื่อความหมายของภาพชัดเจน 
ครบถ้วน ถูกตอ้ง และตรงตามเนือ้หาเรื่องลายไทย มีความคิดสรา้งสรรค์เล็กน้อย ผลงานเสร็จ
สมบูรณแ์ต่รายละเอียดยงัไม่มากพอ ยงัขาดหลกัการจัดองคป์ระกอบศิลป์ เช่น ความสมดุลและ
จดุเด่น เทคนิคของการสรา้งสรรคง์านลายไทยยงัขาดความน่าสนใจ ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบั
ปานกลาง ส่วนนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติมีความเขา้ใจเนือ้หา มีความพยายามในการ
สรา้งสรรคง์าน ผลงานสมบรูณ ์แต่ยงัขาดรายละเอียดและความเอาใจใสใ่นการท างาน ยงัขาดการ
จัดองค์ประกอบศิลป์ เช่น จุดเด่นและการใช้สี และยังไม่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากพอในการ
สรา้งสรรคง์านลายไทย ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลางเช่นกนั สรุปไดว่้าผลสมัฤทธิ์ดา้น
ทักษะปฏิบติัของนักเรียนที่ไดค้ะแนนสูงสุดของทัง้2กลุ่ม มีคะแนนหลงัการประเมินแตกต่างกัน
เล็กนอ้ย และโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
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การเปรียบเทยีบการประเมินผลงานด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีไ่ด้คะแนนมากทีสุ่ด
ของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียนทีเ่รียน

ด้วยการสอนแบบปกติ (ผลงาน ผีตาโขน) 

 
 

ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 4 4 4 การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 4 4 4 

ความคิดสรา้งสรรค ์ 4 4 4 ความคิดสรา้งสรรค ์ 4 4 4 

ความสมบรูณข์องผลงาน 4 4 4 ความสมบรูณข์องผลงาน 3 4 3.5 

การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 4 4 4 การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 4 4 4 

เทคนิค 4 4 4 เทคนิค 4 3 3.5 

สรุป 20 20 20 สรุป 19 19 19 

เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ดี เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ดี 

 
จากภาพ เป็นผลงานของนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 

กบัผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ จากการประเมินตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผลปรากฏ
ว่า นกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองสื่อความหมายของภาพชัดเจน 
ครบถว้น ถกูตอ้ง และตรงตามเนือ้หา มีความคิดสรา้งสรรคผ์ลงานแปลกใหม่ แปลกตาในเรื่องการ
ออกแบบหนา้กากผีตาโขน เกิดจากความคิดสรา้งสรรคข์องตนเอง ผลงานเสร็จสมบูรณ ์ตรงตาม
ภาระงาน เป็นแบบอย่างแก่ผู้อ่ืนได้ มีการน าองค์ประกอบของการออกแบบ มาใช้เหมาะสม 
กลมกลืน มีการจดัองคป์ระกอบศิลป์ที่มีเอกภาพ ไม่มีความขดัแยง้กนั มีความสมดลุ ภาพไม่หนกั
ไปดา้นใดดา้นหนึ่ง และมีเทคนิคที่น่าสนใจ เช่น การลงสีใหเ้กิดจุดเด่นสลบักับการใชล้ายเสน้ใน
งาน ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับดี ส่วนนักเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติมีความเข้าใจ
เนือ้หาเรื่องผีตาโขนดี มีความคิดสรา้งสรรค ์มีหลกัการจัดองคป์ระกอบศิลป์ ความสมบูรณ์ของ
ผลงานและเทคนิคยงันอ้ย หากใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ผลงานจะสมบูรณแ์ละน่าสนใจมากขึน้ ซึ่ง
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คะแนนโดยรวมอยู่ในระดบัดีเช่นกนั สรุปไดว่้าผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะปฏิบติัของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนน
สงูสดุของทัง้2กลุม่ มีคะแนนหลงัการประเมินแตกต่างกนัเล็กนอ้ย และโดยรวมอยู่ในระดบัดี 

 

การเปรียบเทยีบการประเมินผลงานด้านทักษะปฏิบัติของนักเรียนทีไ่ด้คะแนนต ่าทีสุ่ด
ของนักเรียนทีเ่รียนด้วยส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเองและนักเรียนทีเ่รียน

ด้วยการสอนแบบปกติ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถ่ินทีม่ีผลต่อการสร้างงาน

ทัศนศิลป์ 
ผลงาน ผีตาโขน 

 
 

ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรูด้ว้ยตนเอง ผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การประเมิน ครู1 ครู2 คะแนน

เฉล่ีย 
การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 3 2 2.5 การสื่อความหมายและการเขา้ใจเนือ้หา 3 3 3 

ความคิดสรา้งสรรค ์ 3 3 3 ความคิดสรา้งสรรค ์ 2 2 2 

ความสมบรูณข์องผลงาน 3 3 3 ความสมบรูณข์องผลงาน 3 3 3 

การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 2 3 2.5 การจดัองคป์ระกอบศิลป์ 2 2 2 

เทคนิค 2 2 2 เทคนิค 2 2 2 

สรุป 13 13 13 สรุป 11 12 12 

เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ปานกลาง เกณฑก์ารประเมินทักษะปฏิบัติ ปานกลาง 

จากภาพ เป็นผลงานของนกัเรียนที่เรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง 
กบัผลงานนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติ จากการประเมินตามเกณฑท์ี่ก าหนด ผลปรากฏ
ว่า นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองสื่อความหมายของภาพยงัไม่ตรง
ตรงตามเนือ้หาเท่าที่ควร ในการวาดผีตาโขน ควรวาดให้มีความน่ากลัวเล็กน้อย  มีความคิด
สรา้งสรรคเ์ล็กนอ้ย ยงัไม่มีความโดดเด่น ผลงานเสรจ็สมบรูณ ์แต่ขาดรายละเอียดของภาพ การใช้
องคป์ระกอบศิลป์ยังมีนอ้ย ขาดจุดเด่นและความน่าสนใจ ยังขาดทักษะการระบายสี ซึ่งคะแนน
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนนกัเรียนที่เรียนดว้ยการสอนแบบปกติมีความเขา้ใจเนือ้หา แต่
สื่อสารออกมาอาจไม่ตรงตามเนือ้หา มีความพยายามที่จะวาดภาพสื่อความหมายออกมาให้
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เหมือนผีตาโขน ความคิดสรา้งสรรคแ์ละการใส่เทคนิคใหม่ๆยงัมีนอ้ย ผลงานสมบูรณ ์มีหลกัการ
จดัองคป์ระกอบศิลป์เรื่องความสมดลุ ซึ่งคะแนนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน สรุปไดว้่า
ผลสมัฤทธิ์ดา้นทกัษะปฏิบติัของนกัเรียนท่ีไดค้ะแนนสงูสดุของทัง้2กลุ่ม มีคะแนนหลงัการประเมิน
แตกต่างกนัเล็กนอ้ย และโดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 

3.จากผลการศกึษาความพงึพอใจของผูเ้รียนต่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรู้
ดว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิตพบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจโดยรวมระดบัมาก เนื่องจาก
ไดเ้ปลี่ยนบรรยากาศในการเรียน ผูเ้รียนมีความสขุที่ไดเ้รียนรูด้ว้ยสื่อการเรียนการสอนที่แปลกใหม่
และทนัสมยัในการเรียนการสอนวิชาศิลปะ ซึ่งหากผูเ้รียนไม่เขา้ใจสามารถหยุดดแูละกลบัมาดซู  า้
ได้ มีอิสระในการเรียนรู ้ผู ้เรียนสามารถปฏิบัติผลงานทักษะปฏิบัติได้ด้วยตนเอง อีกทั้งยังได้
ทดสอบความรูข้องตนเองในรูปแบบเกมส ์มีภาพที่สื่อความหมายชดัเจน เนือ้หาเขา้ใจง่ายสามารถ
เชื่อมโยงบทเรียนไปยงัส่วนต่างๆไดอ้ย่างเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้งกับงานวิจัยของมุกดา อามาตย ์
(2562) ไดท้ าการศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียวิชาพืน้ฐานงานประดิษฐ์  ผลวิจัย
ปรากฏว่า สื่อการสอนมัลติมีเดียมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด และนักเรียนมีความพึง
พอใจต่อสื่อการสอนมัลติมีเดีย อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับ ปรเมศวร ์สิริสุรภัคดี 
(2561) ไดศ้ึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียคอมพิวเตอร ์เรื่อง หลักการท างานของคอมพิวเตอร์
ส  าหรบันักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัดพุทไธศวรรย์ ผลการวิจัยพบว่า สื่อมัลติมีเดีย
คอมพิวเตอรท์ี่พัฒนามีคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับมาก และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ
มลัติมีเดียคอมพิวเตอรท์ี่พฒันาขึน้อยู่ในระดบัมาก 
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ข้อเสนอแนะ 
1.ขอ้เสนอแนะที่ไดจ้ากการวิจยั มีดงันี ้

1.1 จากการสังเกตการทำกิจกรรมของนักเรียนที่ใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือการเรียนรู้ด้วย

ตนเองเรื่อง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต พบว่าผูเ้รียนมีความกระตือรือรน้ในการท ากิจกรรมเป็นพิเศษ 
นกัเรียนไดท้ ากิจกรรมที่แปลกใหม่ เปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู ้นกัเรียนจึงสนใจการเรียนดว้ยสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์ป็นพิเศษ จึงคิดว่าควรมีการสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อใหน้กัเรียนไดเ้รียนรูด้ว้ยตนเอง ใน
รายวิชาอื่นๆที่หลากหลายมากขึน้ 

1.2 ควรจัดใหม้ีการอบรมการพัฒนาและผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้้วย
ตนเองในสถานศึกษา เพื่อใหค้รูไดม้ีนวตักรรมที่ทนัสมยัและเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอน
ใหดี้ยิ่งขึน้ 

1.3 การพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้้วยตนเอง จ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์
อิเล็กทรอนิกสห์รือเครื่องคอมพิวเตอรท์ี่มีความทนัสมยั และมีการอพัเดตโปรแกรมใหเ้ป็นปัจจุบนั 
หากใชอุ้ปกรณ์อิเล็กทรอนิกสห์รือคอมพิวเตอรรุ์่นเก่าอาจพัฒนาสื่อไดล้่าชา้และอาจเกิดความ
ผิดพลาดไดบ้่อยครัง้ 

2.ขอ้เสนอแนะในการวิจยัครัง้ต่อไป มีดงันี ้คือ 
2.1 ควรพฒันาสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองที่มีปฏิสมัพนัธก์บันกัเรียน

มากขึน้ โดยการพฒันาเกมแทรกลงในบทเรียนเพื่อกระตุน้นกัเรียนใหเ้กิดการเรียนรูม้ากขึน้ 
2.2 ควรพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่ อการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยเชื่อมโยงกับ

แหลง่ขอ้มลูภายนอก เช่น Youtube หรือเว็ปไซตท์ี่เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ 
2.3 ควรมีโปรแกรมที่สามารถท าสื่อชนิดนีแ้บบพืน้ฐาน ไม่ซับซ้อน และครูทุกคน

สามารถสรา้งสื่อเป็นของตนเองได ้
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ภาคผนวก ก 

ตวัอยา่งบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง 

เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
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ตัวอย่างเคร่ืองมือ 

ตัวอย่าง สือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที6่
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ตัวอย่าง สือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที6่
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ตัวอย่าง สือ่อิเล็กทรอนิกสเ์ร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที6่ 
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ภาคผนวก ข 

รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
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รายนามผู้เช่ียวชาญการตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
1.ดร.กิตติศกัดิ ์แปน้งาม  ศกึษานิเทศกช์ านาญการพิเศษ 

ส านกังานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศึกษา
นครนายก 

 
2.ดร.กนิษฐา บางภู่ภมร อาจารยม์หาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

พระจอมเกลา้ธนบรุี 
 
3.ดร.เยาวลกัษณ ์พิพฒัจ าเรญิกลุ รองคณบดี คณะครุศาสตรอ์ตุสาหกรรม  

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุี 
4.ผูช้่วยศาสตราจารย ์ดร.จกัรพงษ ์แพทยห์ลกัฟ้า อาจารยป์ระจ าสาขาวิชาศิลปศกึษา 
 
5.อาจารยต์รีวิทย ์พิจิตรพลากาศ หวัหนา้สาขาวิชาศิลปศกึษา 
 
6.นายปิตินนัท ์บวัส าลี ครู วิทยฐานะ ช านาญการ 

โรงเรียนอนบุาลสามเสน  
(ส านกังานสลากกินแบ่งรฐับาลอปุถมัภ)์ 
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ภาคผนวก ค 

หนังสือรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมส าหรับพจิารณา
โครงการวิจัยทีท่ าในมนุษย ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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ภาคผนวก ง 

แบบประเมินบทเรยีนอิเล็กทรอนิกสเ์พือ่การเรียนรู้ด้วยตนเองของ
ผู้เช่ียวชาญ 
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แบบประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิตส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนพญาไท 

(ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเนือ้หา) 
 
ค าชีแ้จง แบบประเมินคณุภาพชดุนี ้จดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูประกอบปรญิญานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิตส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
 กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความจรงิ และเติมค าหรือ
ขอ้ความลงในช่องว่าง 
 1.ชื่อ..................................................นามสกลุ......................................................... 
 2.ต าแหน่ง............................................................................................................... 
 3.สถานที่ท างาน...................................................................................................... 
 4.ระดบัการศึกษา 
   ปรญิญาตรี   ปรญิญาโท    ปรญิญาเอก 
   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ......................................................................................... 
ตอนที ่2 ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 ค าถามความเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญดา้นเนือ้หาเก่ียวกบัความเที่ยงตรงเชิงเนือ้หาเหมาะสม 
สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องสื่อการเรียนรู ้
 โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญท าเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่ตรงกบัความคิดเห็นของท่านตาม
ระดบัคะแนนดงันี ้

 5 หมายถึง ดีมาก  
4 หมายถึง ดี  
3 หมายถึง พอใช ้ 
2 หมายถึง ตอ้งปรบัปรุง  
1 หมายถึง ใชไ้ม่ได ้
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

1 
ความสอดคลอ้งของเนือ้หากบัวตัถปุระสงคข์องการผลิตสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 

     

2 
ล าดบัขัน้ตอนในการน าเสนอเนือ้หา และการด าเนินเรื่องทศันศิลป์
สะทอ้นชีวิต 

     

3 ความเหมาะสมของเนือ้หาที่น ามาใชก้บัสื่ออิเล็กทรอนิกส ์      
4 เนือ้หามีประโยชนเ์หมาะแก่การเป็นส่ือประชาสมัพนัธ์      
5 ความชดัเจนในการอธิบายเนือ้หาของส่ืออิเล็กทรอนิกส ์      

6 
ความเหมาะสมของรูปภาพ สอดคลอ้งกบัเนือ้หาเรื่องทศันศิลป์
สะทอ้นชีวิต 

     

7 
ความเหมาะสมดา้นเนือ้หาสื่ออิเล็กทรอนิกสท์ี่จะไปใชเ้ป็นส่ือช่วย
ประกอบการเรียนการสอน 

     

8 ความเหมาะสมสอดคลอ้งภาพและค าบรรยาย      
9 ความสมบรูณข์องเนือ้หาสื่ออิเล็กทรอนิกส ์      
10 เนือ้หามีประโยชน ์น่าสนใจ       
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
 

ลงชื่อ.....................................................ผูป้ระเมิน 
 (........................................................................) 
  วนัที่................/....................../…………...…… 
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แบบประเมินคุณภาพของสื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง 
ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 

ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนพญาไท 
(ส าหรับผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา) 

 
ค าชีแ้จง แบบประเมินคณุภาพชดุนี ้จดัท าขึน้เพื่อใชใ้นการวิเคราะหข์อ้มลูประกอบปรญิญานิพนธ์
การพัฒนาบทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิตส าหรบั
นกัเรียนชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 โรงเรียนพญาไท ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 3 ตอน ดงันี ้
  ตอนที่ 1 ขอ้มลูเก่ียวกบัสถานภาพของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญ 
  ตอนที่ 3 ขอ้เสนอแนะ 
ตอนที ่1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้เชี่ยวชาญ 
กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน  หนา้ขอ้ความที่ตรงกบัความจรงิ และเติมค าหรือขอ้ความลงใน
ช่องว่าง 
 1.ชื่อ.....................................................นามสกลุ...................................................... 
 2.ต าแหน่ง................................................................................................................. 
 3.สถานที่ท างาน....................................................................................................... 
 4.ระดบัการศึกษา 
   ปรญิญาตรี   ปรญิญาโท    ปรญิญาเอก 
   อ่ืนๆ โปรดระบ.ุ...................................................................................... 
 
ตอนที ่2 ความคิดเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
 กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องประเมิน 5 ระดบั ตามความคิดเห็นของท่านหลงัจาก
ตรวจสอบเนือ้หา โดยในแต่ละช่องการประเมินไดก้ าหนดค่าระดบัคะแนนไวด้งันี ้
   ระดบั 5 คะแนน หมายถึง  คณุภาพดีมาก 
   ระดบั 4 คะแนน หมายถึง  คณุภาพดี 

ระดบั 3 คะแนน หมายถึง  คณุภาพปานกลาง 
ระดบั 2 คะแนน หมายถึง  คณุภาพตอ้งปรบัปรุง 
ระดบั 1 คะแนน หมายถึง  คณุภาพใชไ้ม่ได ้
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ข้อ รายการประเมิน 
ระดับความคิดเหน็ 

5 4 3 2 1 
 ด้านภาพและเสียง      
1 ภาพประกอบมีความสอดคลอ้ง/เหมาะสมกบัเนือ้หา      
2 ภาพประกอบมีความดงึดดู น่าสนใจ      
3 ความคมชดัของภาพในการน าเสนอ      
4 ความสวยงามของการต์นูและฉาก      
5 ความสมัพนัธร์ะหว่างภาพและเสียง      
6 การกระตุน้ความสนใจของเสียงดนตรีประกอบ      
 ด้านตัวอักษร      
7 สีของตวัอกัษร สวยงาม ชดัเจน      
8 ขนาดของตวัอกัษร      
9 รูปแบบของตวัอกัษร      
 การน าไปใช้      

10 ความชดัเจนในการชีแ้จงและการแนะน าสื่ออิเล็กทรอนิกส ์      
11 ความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอ      
12 ความน่าสนใจและท าใหเ้กิดแรงจงูใจต่อการเรียน      

13 
ความเหมาะสมของการน าเสนอสื่ออิเล็กทรอนิกสไ์ปใชใ้น
การสอน 

     

 
ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะ 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................ผูป้ระเมิน 
 (......................................................................) 
 วนัที่................/....................../…………...…… 
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ภาคผนวก จ 

แบบวัดทักษะปฏิบัต ิ
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แบบวัดทักษะการปฏิบัติ 
ชื่อผลงาน.......................................................................... 

รูปแบบการสอน   เรียนแบบปกติ      เรียนโดยใชส้ื่ออิเล็กทรอนิกส ์

ล า 

ดบั 

ที่ 

ชื่อ-สกลุ 

ของผูร้บัการ
ประเมิน 

ความ
เขา้ใจ
เนือ้หา 

ความคิด
สรา้งสรรค ์

ความ
สมบรูณ์
ของผลงาน 

องคป์ระ 

กอบศิลป์ 

เทคนิค รวม 

20

คะแนน 

เฉล่ีย 

5

คะแนน 

เกณฑ์
คณุภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                         
2                         

3                         
4                         
5                         
6                         

7                         
8                         
9                         

10                         

11                         
12                         
13                         
14                         

15                         
16                         
17                         
18                         

19                         
20                         

 
ลงชื่อ..................................................................................ผูป้ระเมิน 

                                            (...............................................................................................) 
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ภาคผนวก ฉ 

แผนการจดัการเรยีนรู ้เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่1     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
รหัสวิชา ศ 16101                      หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 
เร่ือง บทบาทของงานทัศนศิลป์ทีส่ะท้อนชีวิตและสังคม(FOLLOW ME)  ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
ภาคเรียนที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง  ผู้สอน....................................................... 

   
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ศ.1.2 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม 
เห็นคณุค่างานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
2.ตัวชีว้ัด 
 ศ 1.2 ป6/1 บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสงัคม 

ศ 1.2 ป6/2 อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของความเชื่อความศรทัธาในศาสนาที่มีผลต่องาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
ศ 1.2 ป.6/3 ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบุคคล 

3.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ความสามารถในการสื่อสาร  
   ความสามารถในการคิด  

   ความสามารถในการแกปั้ญหา  
   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  

   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องภมูิปัญญาทอ้งถิ่น 
2.นกัเรียนอธิบายผลงาน FOLLOW ME ที่ตนเองออกแบบได ้
3.นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการของตนเองได ้
4.นกัเรียนสามารถเลือกใชว้สัดอุปุกรณใ์นการสรา้งงานศิลปะไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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5.สาระส าคัญ 
งานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น เป็นงานที่มาจากภมูิปัญญาของชาวบา้น โดยอาศยัแรงบนัดาล

ใจจากอิทธิพลของสิ่งต่างๆ ที่อยู่รอบตวัในการสรา้งสรรคผ์ลงาน เช่น ความเชื่อในศาสนา 
วฒันธรรมในทอ้งถิ่น ทกุผลงานที่ออกมาจึงสะทอ้นใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตของชาวบา้นในทอ้งถิ่นนัน้ๆ 
6.สาระการเรียนรู้ 
 -บทบาทของงานทศันศิลป์ในชีวิตและสงัคม 
 -การออกแบบภาพในรูปแบบINSTAGRAM 
7.ทักษะกระบวนการ 

-การใหเ้หตผุล 
-การสรุปความรู ้
-การจดัระบบความคิดเป็นแผนภาพ 
-ปฏิบติั 

8.คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

  รกัชาติ  ศาสน ์ กษัตรยิ ์   มุ่งมั่นในการท างาน 

  ซื่อสตัยส์จุริต   รกัความเป็นไทย 

  มีวินยั   มีจิตสาธารณะ 
  ใฝ่เรียนรู ้   มุ่งสูม่าตรฐานสากล 

  อยู่อย่างพอเพียง  

9.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เรียนแบบปกติ 

สัปดาหท์ี ่1 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-ครูเปิดภาพตวัอย่างงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่นใหน้กัเรียนด ูแลว้ตัง้ค าถามว่าแต่ละชิน้ชื่ออะไรและ
อยู่ภาคใด 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจเมื่อนกัเรียนตอบถกูตอ้ง 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูอธิบายบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสงัคม พรอ้มแสดงภาพตวัอย่างในpower 
point  
-ครูสอบถามนกัเรียนว่าภมูิล  าเนาของตนเองมีภมูิปัญญาทอ้งถิ่นใดบา้ง 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจนกัเรียนที่ตอบค าถามถกูและตัง้ใจเรียน 
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-ครูเปิดภาพตวัอย่างApplication Instagram ใหน้กัเรียนด ูแลว้อธิบายลกัษณะครา่วๆ 
-ครูใหน้กัเรียนปฏิบติังานออกแบบสรา้งสรรคใ์นกิจกรรม FOLLOW ME โดยสมมติใหน้กัเรียนรบั
บทบาทเป็น Blogger ท่องเที่ยว ออกแบบ INSTAGRAM แสดงการท่องเที่ยวของแต่ละภาค โดย
เลือกมาคนละ 1 ภาคในเชิงอนรุกัษผ์ลงานทศันศิลป์ OTOP ของดีของเด่นประจ าจงัหวดันัน้ๆ   
-ครูคอยใหค้ าแนะน า และซกัถามปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน 

ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ครูและนกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดใ้นสปัดาหน์ี ้
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเขา้ใจของนกัเรียนเรื่องบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและ
สงัคม 
-ครูอธิบายงานในสปัดาหห์นา้ 
 สัปดาหท์ี ่2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนในสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจเมื่อนกัเรียนตอบถกูตอ้ง 
-ครูตรวจดคูวามพรอ้มของนกัเรียนในการเตรียมอปุกรณม์าเรียน 

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูสุม่ผลงานที่นกัเรียนออกแบบสรา้งสรรคใ์นกิจกรรม FOLLOW ME ในสปัดาหท์ี่แลว้มาวิจารณ์
รว่มกนั พรอ้มใหค้ าแนะน า 
-ครูอธิบายเนือ้หาสอดแทรกเพิ่มเติมจากสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ใหน้กัเรียนปฏิบติังาน FOLLOW ME ต่อใหเ้สรจ็ในสปัดาหน์ี ้
-ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนตัง้ค าถามในขอ้สงสยัต่างๆ พรอ้มใหค้ าแนะน า 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ครูสรุปเนือ้หาเรื่อง บทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสงัคม 
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเขา้ใจของนกัเรียนเรื่องบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและ
สงัคม 
-ครูใหน้กัเรียนน าผลงานของนกัเรียนทุกคนมาติดบนหนา้กระดาน หนา้ชัน้เรียนเพื่อวิพากษ ์
วิจารณง์าน ติชมผลงานที่ตอ้งปรบัแกไ้ข (ครูเชิญ ครูคนอ่ืนๆมา ติชม วิพากษ์ วิจารณง์านดว้ย) 
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เรียนด้วยส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
สัปดาหท์ี ่1 

 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร ์1คนต่อ 1 เครื่อง 
-เปิดโปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบ์ทเรียนที่ 1 เรื่อง บทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิต
และสงัคม 
-นกัเรียนอ่านขอ้ตกลงการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสใ์หล้ะเอียดและท าความเขา้ใจ 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-นกัเรียนศกึษาเนือ้หาเรื่อง บทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสงัคม ดว้ยตนเอง 
-นกัเรียนศกึษาเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง งานทศันศิลป์ในภาคต่างๆ  
-นกัเรียนปฏิบติังาน FOLLOW ME โดยสมมติใหน้กัเรียนรบับทบาทเป็น Blogger ท่องเที่ยว 
ออกแบบ INSTAGRAM แสดงการท่องเที่ยวของแต่ละภาค โดยเลือกมาคนละ 1 ภาคในเชิง
อนรุกัษผ์ลงานทศันศิลป์ OTOP ของดีของเด่นประจ าจงัหวดันัน้ๆ   

ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ใหน้กัเรียนอธิบายสิ่งที่ไดเ้รียนมาว่าเขา้ใจอะไรบา้งจากการเรียนรูด้ว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
  

สัปดาหท์ี ่2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-นกัเรียนทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-นกัเรียนปฏิบติังานต่อจากสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ใหน้กัเรียนปฏิบติังาน “FOLLOW ME” ต่อใหเ้สรจ็ในสปัดาหน์ี ้ 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-นกัเรียนทบทวนเนือ้หาเรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
-ใหน้กัเรียนอธิบายสิ่งที่ไดเ้รียนมาว่าเขา้ใจอะไรบา้งจากการเรียนรูด้ว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
10.ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.หนงัสือศิลปะ ป.6 
 2.ใบงาน เรื่อง FOLLOW ME 
 3.สื่อ Power Point เรื่อง บทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสงัคม 

4.ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั สีไม ้
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11.ชิน้งานหรือภาระงาน 
 -ใบงานออกแบบสรา้งสรรคใ์นกิจกรรม FOLLOW ME 

 
 

12.การประเมินผล 
รายการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

ขั้นดีมาก 
(4 คะแนน) 

ขั้นด ี
(3 คะแนน) 

ขั้นพอใช ้
(2 คะแนน) 

ขั้นปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

1.ความเข้าใจ
เนือ้หา 

เนือ้หาถูกตอ้ง ชดัเจน 
ครบถว้น เขา้ใจง่าย 

เนือ้หาถูกตอ้ง ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย เป็นส่วนใหญ่ 

เนือ้หาถูกตอ้ง ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย เพียงเล็กนอ้ย 

เนือ้หาไม่ชดัเจน  

2.ความคิด
สร้างสรรค ์

มีความสรา้งสรรค ์แปลก
ใหม่ และมีประโยชน ์
น าไปใชไ้ด ้

มีความคิดสรา้งสรรค ์มี
ประโยชน ์ 

มีความคิดสรา้งสรรค ์มี
ประโยชนเ์พียงเล็กนอ้ย 

ไม่แสดงถึงความ
สรา้งสรรค ์แปลกใหม่  

3.ความสมบูรณข์อง
ผลงาน 

ผลงานเสรจ็เรียบรอ้ย มี
ความละเอียดประณีต มี
ความตัง้ใจใหผ้ลงาน
สมบรูณ ์

ผลงานเสรจ็เรียบรอ้ย มี
ความละเอียดประณีต มี
ความตัง้ใจใหผ้ลงาน
สมบรูณพ์อใช ้

ผลงานส่วนใหญ่ยงัไม่เสรจ็
เรียบรอ้ยสมบรูณ ์ไม่มี
ความละเอียดประณีต 

ผลงานไม่เสรจ็เรียบรอ้ย
สมบรูณ ์ไม่มีความ
ละเอียดประณีต 

4.การจัด
องคป์ระกอบศิลป์ 

มีการน าองคป์ระกอบของ
การออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพมีครบทัง้ 
3 ขอ้ไดแ้ก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบของ
การออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพขาดไป 1 
ขอ้ไดแ้ก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบของ
การออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพขาดไป 2 
ขอ้ไดแ้ก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 

5.เทคนิค มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ ผลงาน
เป็นระเบียบเรียบรอ้ย 

มีเทคนิคท่ีน่าสนใจเล็กนอ้ย 
ผลงานเป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 

ยงัไม่มีเทคนิคท่ีน่าสนใจ
มากพอ 

ขาดเทคนิคในผลงาน 
งานไม่เป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 
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13.เกณฑก์ารตัดสิน 
 13.1 ระดับคุณภาพ 

คะแนน      16 -20    ดี  
       คะแนน      12-15     ปานกลาง 
      ต ่ากว่า       12         ปรบัปรุง 
 13.2 การตัดสินผ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนจะผ่านจดุประสงคก์ารเรียนรูต้ามแผนการสอนนี ้ตอ้งมีผลการเรียนรู ้ตัง้แต่ระดบั 
ปานกลาง ขึน้ไป  
14.แหล่งอ้างอิง 
 ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต เร่ือง ศิลปะในท้องถ่ิน [ออนไลน]์. เข้าถึงได้จาก : 
http://innovation.kpru.ac.th/web17/551121719/innovation/index.php/5 (วนัทีค่้นข้อมูล 27 มกราคม 
2562). 

15.การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการหรือผู้ทีผู่้อ านวยการ
มอบหมาย 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ...............................................ผูต้รวจ 
(.............................................................) 
................./........................./.................. 
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16. บันทกึผลหลังการสอน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
17. ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
18. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................ผูท้  าการสอน 
(...............................................................................) 

ต าแหน่ง………………………….....................…………….. 
วนัที่................เดือน....................พ.ศ. .............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่2     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
รหัสวิชา ศ 16101                       หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 
เร่ือง อิทธิพลของศาสนาทีม่ีต่องานทัศนศิลป์ในท้องถิ่น (IPHONE ลายไทย) 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่6    ภาคเรียนที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง  ผู้สอน.................................................... 

   
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ศ.1.2 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม 
เห็นคณุค่างานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
2.ตัวชีว้ัด 
 ศ 1.2 ป6/1 บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสงัคม 

ศ 1.2 ป6/2 อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของความเชื่อความศรทัธาในศาสนาที่มีผลต่องาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
ศ 1.2 ป.6/3 ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบุคคล 

3.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ความสามารถในการสื่อสาร  
   ความสามารถในการคิด  

   ความสามารถในการแกปั้ญหา  
   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  

   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องอิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ 
2.นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องลายไทย 
2.นกัเรียนสามารถปฏิบติังาน เสือ้สายลายไทย ได ้
3.นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการของตนเองได ้
4.นกัเรียนสามารถเลือกใชว้สัดอุปุกรณใ์นการสรา้งงานศิลปะไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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5.สาระส าคัญ 
 อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
 "ลายไทย" ถือเป็นลวดลายที่เป็นมงคล เป็นของสงู ดงัจะเห็นไดจ้ากการใชล้ายไทย
ประดบัตกแต่งตามวดัวาอาราม และพระราชวงัเป็นส าคญั 
 การฝึกวาดเสน้ลายไทยจึงนบัเป็นสิ่งที่ดี เพราะนอกจากจะน ามาประยุกตใ์ชใ้นงาน
ออกแบบสรา้งสรรคต่์าง ๆ แลว้ ยงัเป็นการสืบทอดเอกลกัษณข์องชาติใหม้ั่นคงสืบไปดว้ย โดยลาย
ไทยเบือ้งตน้ที่ไดร้บัความนิยมมีหลายแบบ ยกตวัอย่างเช่น 

 
1. กระจังฟันปลา ทรงอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมดา้นเท่า มีรูปเป็นสามเหลี่ยมยอดเรียวแหลม 

โดยสามารถใชก้ระจงัฟันปลาเป็นลายติดต่อ ไดท้ัง้ซา้ย และขวา 
 

  
 
 
 
 

2. กระจังตาอ้อย ทรงอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมดา้นเท่า มีทรงตวัเสน้อ่อนเรียวทัง้ซา้ย และขวา
ปลายยอดแหลมมีรอยบาก (คือหยกั) ทัง้สองขา้ง 
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3. กระจังใบเทศ กระจงัใบเทศมีทรงภายนอกอ่อนเรียวเหมือนกระจงัตาออ้ย อยู่ในรูป
สี่เหลี่ยมดา้นเท่าเช่นเดียวกนั แต่ภายในตวั มีลวดลายภายใน ซึ่งกระจงัใบเทศมีวิธี
แบ่งตวั หรือสอดไสไ้ดห้ลายวิธี เมื่อตวัยิ่งโตขึน้ก็ยิ่งแบ่งตวัมากขึน้ และใส่ตวัซอ้นได้
มากขึน้ การแบ่งจงัหวะรอบตวัของกระจงัใบเทศนี ้เรียกว่า “แขง้สิงห”์ เมื่อตวักระจงั
ใบเทศใบย่ิงโตขึน้เท่าใด แขง้สิงหก์็จ าตอ้งแบ่งตวัตาม ขึน้ไปดว้ย ถา้แบ่งแขง้สิงหใ์ห้
เป็นล าดบัติดต่อกนัไม่ได ้ก็เท่ากบัเขียนกระจงัใบเทศไม่เป็น 

 
4. กระจังหู หรือกระจังปฏิญาณ มีทรงอยู่ในรูปสี่เหลี่ยมผืนผา้ กวา้งสองสว่น สงูสาม

สว่น ตอนบนมีทรงเหมือนกระจงั ใบเทศ แลว้ต่อกา้นลงมาอีกครึง่สว่นซา้ยและขวา มี
ตาอ่อนหรือกระจงัใบเทศหา้ม แต่ภายในตอนลา่งมีกาบทัง้ซา้ยและขวา เช่นเดียวกบั
กระจงัใบเทศ วิธีแบ่งตวัมีเป็นล าดบัคลา้ยกระจงัใบเทศ ตวัโตขึน้ก็มีการแบ่งตวัมาก
ขึน้ไปกระจงัรวน 
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 5. กระจังรวน มีสว่นเหมือนกระจงัหทูกุสว่น ตลอดจนแบ่งตวัทกุอย่างเหมือนกนัทัง้หมด 
แต่ใชย้อดลงปลายยอด (ยอดเฉ) ยอดปัด ไปทางซา้ยหรือขวาก็ได ้เป็นลายติดต่อซา้ยขวา 
 
6.สาระการเรียนรู้ 
 -ลายไทย 
 -การพบักระดาษ Origami 
7.ทักษะกระบวนการ 

-การใหเ้หตผุล 
-การสรุปความรู ้
-การจดัระบบความคิด 
-ปฏิบติั 

8.คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

  รกัชาติ  ศาสน ์ กษัตรยิ ์   มุ่งมั่นในการท างาน 

  ซื่อสตัยส์จุริต   รกัความเป็นไทย 

  มีวินยั   มีจิตสาธารณะ 
  ใฝ่เรียนรู ้   มุ่งสูม่าตรฐานสากล 

  อยู่อย่างพอเพียง  

9.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เรียนแบบปกติ 

สัปดาหท์ี ่1 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-ครูเปิดภาพวดัใหน้กัเรียนดแูลว้ตัง้ค าถามว่าเห็นงานทศันศิลป์ประเภทใดในภาพบา้ง 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจเมื่อนกัเรียนตอบถกูตอ้ง 
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 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูอธิบายเรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น พรอ้มแสดงภาพตวัอย่างใน
power point  
-ครูอธิบายเรื่อง ลายไทยเบือ้งตน้ พรอ้มยกตวัอย่าง 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจนกัเรียนที่ตอบค าถามถกูและตัง้ใจเรียน 
-ครูแจกใบงาน IPHONE ลายไทย ใหน้กัเรียนปฏิบติังาน  
-ครูคอยใหค้ าแนะน า และซกัถามปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน 

ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ครูและนกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดใ้นสปัดาหน์ี ้
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเขา้ใจของนกัเรียนเรื่องอิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 
-ครูอธิบายงานในสปัดาหห์นา้ 
 
 สัปดาหท์ี ่2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนในสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจเมื่อนกัเรียนตอบถกูตอ้ง 
-ครูตรวจดคูวามพรอ้มของนกัเรียนในการเตรียมอปุกรณม์าเรียน 

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูสุม่ผลงานที่นกัเรียนออกแบบสรา้งสรรค ์IPHONE ลายไทย ในสปัดาหท์ี่แลว้มาวิจารณร์ว่มกนั 
พรอ้มใหค้ าแนะน า 
-ครูอธิบายเนือ้หาสอดแทรกเพิ่มเติมจากสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ใหน้กัเรียนปฏิบติังาน IPHONE ลายไทย ใหเ้สรจ็พรอ้มตกแต่งผลงานใหเ้รียบรอ้ย 
-ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนตัง้ค าถามในขอ้สงสยัต่างๆ พรอ้มใหค้ าแนะน า 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ครูสรุปเนือ้หาเรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเขา้ใจของนกัเรียนเรื่องอิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 
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-ครูใหน้กัเรียนน าผลงานของนกัเรียนทุกคนมาติดบนหนา้กระดาน หนา้ชัน้เรียนเพื่อวิพากษ ์
วิจารณง์าน ติชมผลงานที่ตอ้งปรบัแกไ้ข (ครูเชิญ ครูคนอ่ืนๆมา ติชม วิพากษ์ วิจารณง์านดว้ย) 

เรียนโดยใช้ส่ือ 
 สัปดาหท์ี ่1 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร ์1คนต่อ 1 เครื่อง 
-เปิดโปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบ์ทเรียนที่ 2 เรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 
-นกัเรียนอ่านขอ้ตกลงการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสใ์หล้ะเอียดและท าความเขา้ใจ 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-นกัเรียนศกึษาเนือ้หาเรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น ดว้ยตนเอง 
-นกัเรียนศกึษาเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง ลายไทยเบือ้งตน้  
-นกัเรียนปฏิบติังาน IPhone ลายไทย ตามแบบฟอรม์ในบทเรียนอิเล็กทรอนิกส ์ 

ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ใหน้กัเรียนอธิบายสิ่งที่ไดเ้รียนมาว่าเขา้ใจอะไรบา้งจากการเรียนรูด้ว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 สัปดาหท์ี ่2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-นกัเรียนทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-นกัเรียนปฏิบติังานต่อจากสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ใหน้กัเรียนปฏิบติังาน “IPHONE ลายไทย” ต่อใหเ้สรจ็ในสปัดาหน์ี ้ 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-นกัเรียนทบทวนเนือ้หาเรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
-ใหน้กัเรียนอธิบายสิ่งที่ไดเ้รียนมาว่าเขา้ใจอะไรบา้งจากการเรียนรูด้ว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
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 10.ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.หนงัสือศิลปะ ป.6 
 2. สื่อ Power Point เรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
 3.สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเอง เรื่อง อิทธิพลของศาสนาที่มีต่องาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 

4.ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั สีไม ้
11.ชิน้งานหรือภาระงาน 
 -ผลงาน IPHONE ลายไทย 
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12.การประเมินผล 
รายการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

ขั้นดีมาก 
(4 คะแนน) 

ขั้นด ี
(3 คะแนน) 

ขั้นพอใช ้
(2 คะแนน) 

ขั้นปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

1.ความเข้าใจเนือ้หา เนือ้หาถกูตอ้ง ชดัเจน 
ครบถว้น เขา้ใจงา่ย 

เนือ้หาถกูตอ้ง ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย เป็นส่วน
ใหญ่ 

เนือ้หาถกูตอ้ง ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย เพียง
เล็กนอ้ย 

เนือ้หาไม่ชดัเจน  

2.ความคดิสร้างสรรค ์ มีความสรา้งสรรค ์แปลก
ใหม่ และมีประโยชน ์
น าไปใชไ้ด ้

มีความคดิสรา้งสรรค ์
มีประโยชน ์ 

มีความคดิสรา้งสรรค ์
มีประโยชนเ์พียง
เล็กนอ้ย 

ไม่แสดงถงึความ
สรา้งสรรค ์แปลกใหม่  

3.ความสมบูรณข์อง
ผลงาน 

ผลงานเสรจ็เรยีบรอ้ย มี
ความละเอียดประณีต มี
ความตัง้ใจใหผ้ลงาน
สมบรูณ ์

ผลงานเสรจ็เรยีบรอ้ย 
มีความละเอยีด
ประณีต มีความตัง้ใจ
ใหผ้ลงานสมบรูณ์
พอใช ้

ผลงานส่วนใหญ่ยงัไม่
เสรจ็เรียบรอ้ยสมบรูณ ์
ไม่มีความละเอยีด
ประณีต 

ผลงานไม่เสรจ็
เรียบรอ้ยสมบรูณ ์ไม่
มีความละเอยีด
ประณีต 

4.การจัด
องคป์ระกอบศิลป์ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพมีครบ
ทัง้ 3 ขอ้ไดแ้ก ่
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มา
ใชเ้หมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพขาด
ไป 1 ขอ้ไดแ้ก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มา
ใชเ้หมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพขาด
ไป 2 ขอ้ไดแ้ก่ 
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มา
ใชเ้หมาะสม 
กลมกลืน 

5.เทคนิค มีเทคนิคที่นา่สนใจ 
ผลงานเป็นระเบยีบ
เรียบรอ้ย 

มีเทคนิคที่นา่สนใจ
เล็กนอ้ย ผลงานเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 

ยงัไม่มเีทคนิคที่
น่าสนใจมากพอ 

ขาดเทคนิคในผลงาน 
งานไม่เป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 

 
13.เกณฑก์ารตัดสิน 
 13.1 ระดับคุณภาพ 

คะแนน      16 -20    ดี  
       คะแนน      12-15     ปานกลาง 
      ต ่ากว่า       12         ปรบัปรุง  
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13.2 การตัดสินผ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนจะผ่านจดุประสงคก์ารเรียนรูต้ามแผนการสอนนี ้ตอ้งมีผลการเรียนรู ้ตัง้แต่ระดบั 
ปานกลาง ขึน้ไป  
14.แหล่งอ้างอิง 
 ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต เรื่อง ลายไทยเบือ้งตน้ [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้าก
https://kamonnat55.wordpress.com/ (สืบคน้เมื่อ 28มกราคม2562) 
 
15.การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการหรือผู้ทีผู่้อ านวยการ
มอบหมาย 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ...............................................ผูต้รวจ 
(.............................................................) 
................./........................./.................. 

 
 
16. บันทกึผลหลังการสอน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
17. ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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18. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ........................................................ผูท้  าการสอน 

             ( ……………………………………………………. ) 
ต าแหน่ง…………………………………………………… 

วนัที่................เดือน....................พ.ศ. .............. 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที ่3     กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 
รหัสวิชา ศ 16101                       หน่วยการเรียนรู้ที ่3 ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 
เร่ือง The Mask    ช้ันประถมศึกษาปีที ่6  
ภาคเรียนที ่1 เวลา 2 ช่ัวโมง  ผู้สอน....................................................... 

   
1.มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ศ.1.2 เขา้ใจความสมัพนัธร์ะหว่างทศันศิลป์ ประวติัศาสตร ์และวฒันธรรม 
เห็นคณุค่างานทศันศิลป์ที่เป็นมรดกทางวฒันธรรม ภมูิปัญญาทอ้งถิ่น ภมูิปัญญาไทยและสากล 
2.ตัวชีว้ัด 
 ศ 1.2 ป6/1 บรรยายบทบาทของงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นชีวิตและสงัคม 

ศ 1.2 ป6/2 อภิปรายเก่ียวกบัอิทธิพลของความเชื่อความศรทัธาในศาสนาที่มีผลต่องาน
ทศันศิลป์ในทอ้งถิ่น 
ศ 1.2 ป.6/3 ระบุและบรรยายอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบุคคล 

3.สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
  ความสามารถในการสื่อสาร  
   ความสามารถในการคิด  

   ความสามารถในการแกปั้ญหา  
   ความสามารถในการใชท้กัษะชีวิต  

   ความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยี  
4.จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 

1.นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้ง
งานทศันศิลป์ 

2.นกัเรียนมีความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องประเพณีไทยในภาคต่างๆ 
2.นกัเรียนสามารภปฏิบติังาน The Mask ได ้
3.นกัเรียนสามารถถ่ายทอดความคิดสรา้งสรรค ์และจินตนาการของตนเองได ้
4.นกัเรียนสามารถเลือกใชว้สัดอุปุกรณใ์นการสรา้งงานศิลปะไดอ้ย่างถกูตอ้ง 
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5.สาระส าคัญ 
 อิทธิพลทางวัฒนธรรมในท้องถ่ินทีม่ีผลต่อการสร้างงานทัศนศิลป์ 
 ผลงานทศันศิลป์ลว้นมีปรากฎอยู่ในแต่ละวฒันธรรม  ซึ่งการสรา้งสรรคผ์ลงานทศันศิลป์
ขึน้มาก็ลว้นแต่ตอ้งการตอบสนองความตอ้งการของสงัคมทัง้สิน้  ส  าหรบัสงัคมไทย  ผลงาน
ทางดา้นทศันศิลป์มีความเป็นเอกลกัษณข์องตนเอง  ซึ่งจดุประสงคใ์นการสรา้งสรรคง์านมีอยู่
หลายปัจจยั  เช่นเดียวกบัทศันศิลป์สากลก็จะมีรูปแบบแตกต่างไปจากของไทย  และมีจดุประสงค์
ในการสรา้งสรรคท์ี่มีบางดา้นมีทัง้เหมือนและแตกต่างจากทศันศิลป์ไทย  การเรียนรูท้  าความเขา้ใจ
ทศันศิลป์ไทยและสากล  จะช่วยท าใหเ้ราสามารถเปรียบเทียบความแตกต่างของจุดประสงคใ์น
การสรา้งสรรคท์ศันศิลป์ระหว่างสองวฒันธรรมได ้

ผลงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทย  ผลงานทศันศิลป์ของไทยที่สรา้งขึน้แบ่งออกไดเ้ป็น 2 
ประเภท ไดแ้ก่ วิจิตรศิลป์ หรือ ศิลปะแท ้คือ ผลงานจิตกรรม ประติมากรรม และสถาปัตยกรรม 
และประยกุตศิ์ลป์ คือ การออกแบบตกต่าง และ แฟชั่น ซึ่งปัจจยัที่มีอิทธิพลต่อการสรา้งสรรค์
ผลงานทศันศิลป์ทัง้สองประเภท ไดแ้ก่ 
   1. แนวความคิกและปรชัญาความเชื่อ 
   2. วสัดแุละสิ่งแวดลอ้ม 
   3. การรบัอิทธิพลทางศิลปะ  
   4. หนา้ที่ใชส้อย 

สรุปไดว้่า  จุดประสงคข์องการสรา้งสรรคผ์ลงาน
ทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทย  เมื่อพิจารณาหลกัฐานทาง
โบราณสถาน  โบราณวตัถ ุ และศิลปวตัถทุี่ปรากฎตาม
ภมูิภาคต่างๆสว่นใหญ่จะพบถึงความเก่ียวขอ้งเชื่อมโยงกนั 
ในเรื่องของความของความเชื่อ  ความศรทัธาทางศาสนา
และประเพณี วฒันธรรมในแต่ละทอ้งถิ่นเป็นปัจจยัหลกั  ซึ่งจดุประสงคใ์นการสรา้งสรรคผ์ลงาน
โดยรวม 

ผลงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมสากล  ศิลปะสากลเป็นศิลปะที่มีพืน้ฐานมาจากศิลปะ
ตะวนัตก  มีวิวฒันาการมาหลายยุคหลายสมยั  และแพร่หลายไปยงัต่างชาติต่างๆ  ซึ่งผลงาน
ทศันศิลป์ที่สรา้งกนัขัน้มาในสมยัหลงัๆสว่นใหญ่จะใชแ้บบแผนตามแบบอย่างของศิลปะสากล  ใน
ระยะแรกงานศิลปะแบบสากลจะใชเ้ป็นแบบเลียนแบบธรรมชาติและสิ่งใกลต้วั  ระยะหลงัในสมยั
กรีกและโรมนัมีบทบาท  จึงมีการพฒันางานศิลปะรูปแบบต่างๆขึน้มา เปรียบเทียบความแตกต่าง
ของทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล 
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1.ทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทย จะคงไวใ้นรูปของขนบธรรมเนียม ประเพณี และวฒันธรรม 
เป็นศิลปะประจ าชาติที่เราควรภาคภมูิใจ โดยจะแบ่งเป็น 4 ช่วงใหญ่ๆ ดงันี ้
    - สมยัก่อนสโุขทยั 
    - สมยัสโุขทยั 
    - สมยัอยธุยา 
    - สมยัรตันโกสินทร ์ 

2.ทศันศิลป์ในวฒันธรรมสากล เป็นศิลปะ
ที่มีการผสมผสานแนวความคิดตลอดจนรูปแบบ
ต่างๆไวอ้ย่างกวา้งขวาง มีการใชว้สัด ุอปุกรณ ์
และวิธีการสรา้งสรรคผ์ลงานโดยอิสระ โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 สมยั 
   - สมยัโบราณ 
   - สมยักลาง 
   - สมยัใหม่ 

ดงันัน้  การท่ีจะเปรียบเทียบความแตกต่างของงานทศันศิลป์ในวฒันธรรมไทยและสากล
ใหเ้ห็นภาพอย่างละเอียดและมีความเด่นชดั  อาจเป็นไปไดย้ากเนื่องจากมีเนือ้หาสาระและ
รายละเอียดมาก  ในระดบัชัน้นีค้งตอ้งอาศยัการเปรียบเทียบความแตกต่างของทศันศิลป์ทัง้สอง
เป็นภาพรวม 
 
6.สาระการเรียนรู้ 
 -อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 
 -ประเพณีไทยในภาคต่างๆ 
7.ทักษะกระบวนการ 

-การใหเ้หตผุล 
-การสรุปความรู ้
-การจดัระบบความคิด 
-ปฏิบติั 

  



  108 

8.คุณลักษณะอันพึงประสงค ์

  รกัชาติ  ศาสน ์ กษัตรยิ ์   มุ่งมั่นในการท างาน 

  ซื่อสตัยส์จุริต   รกัความเป็นไทย 

  มีวินยั   มีจิตสาธารณะ 
  ใฝ่เรียนรู ้   มุ่งสูม่าตรฐานสากล 

  อยู่อย่างพอเพียง  

9.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
 เรียนแบบปกติ 

สัปดาหท์ี ่1 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนสิ่งที่เรียนในสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ครูเปิดภาพวฒันธรรมทอ้งถิ่นในภาคต่างๆใหน้กัเรียนด ูแลว้ตัง้ค าถาม 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจเมื่อนกัเรียนตอบถกูตอ้ง 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ครูอธิบายเรื่อง อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ พรอ้มแสดงภาพ
ตวัอย่างในpower point  
-ครูอธิบายเรื่อง ประเพณีในแต่ละภาค พรอ้มยกตวัอย่าง เช่น ผีตาโขน 

-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจนกัเรียนที่ตอบค าถามถกูและตัง้ใจเรียน 
-ครูใหน้กัเรียนออกแบบหนา้กากผีตาโขน (The Mask) ตามจินตนาการของตนเอง โดยยดึหลกัให้
ใกลเ้คียงรูปแบบจรงิมากท่ีสดุ  
-ครูคอยใหค้ าแนะน า และซกัถามปัญหาที่เกิดขึน้ในการปฏิบติังาน 

ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ครูและนกัเรียนรว่มกนัอภิปรายสรุปความรูท้ี่ไดใ้นสปัดาหน์ี ้
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเขา้ใจของนกัเรียนเรื่องอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อ
การสรา้งงานทศันศิลป์ 
-ครูอธิบายงานในสปัดาหห์นา้ 
 สัปดาหท์ี ่2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความรูใ้นเรื่องทศันศิลป์สะทอ้นชีวิตทัง้หมดที่เรียนมา 
-ครูเสรมิแรงใหก้ าลงัใจเมื่อนกัเรียนตอบถกูตอ้ง 
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-ครูตรวจดคูวามพรอ้มของนกัเรียนในการเตรียมอปุกรณม์าเรียน 
ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 

-ครูอธิบายเนือ้หาสอดแทรกเพิ่มเติมจากสปัดาหท์ี่แลว้ 
-ใหน้กัเรียนปฏิบติังาน The Mask ต่อใหเ้สรจ็ในสปัดาหน์ี ้
-ครูผูส้อนเปิดโอกาสใหน้กัเรียนตัง้ค าถามในขอ้สงสยัต่างๆ พรอ้มใหค้ าแนะน า 
 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ครูสรุปเนือ้หาเรื่อง อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 
-ครูตัง้ค าถามเพื่อทบทวนความเขา้ใจของนกัเรียนเรื่องอิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อ
การสรา้งงานทศันศิลป์ 
 เรียนโดยใช้ส่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

สัปดาหท์ี ่1 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-นกัเรียนใชค้อมพิวเตอร ์1คนต่อ 1 เครื่อง 
-เปิดโปรแกรมบทเรียนอิเล็กทรอนิกสบ์ทเรียนที่ 3 เรื่อง อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อ
การสรา้งงานทศันศิลป์ 
-นกัเรียนอ่านขอ้ตกลงการใชบ้ทเรียนอิเล็กทรอนิกสใ์หล้ะเอียดและท าความเขา้ใจ 
-นกัเรียนดภูาพวฒันธรรมทอ้งถิ่นในภาคต่างๆแลว้ตอบค าถามหรือเลน่เกม 
 ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-นกัเรียนศกึษาเนือ้หาเรื่อง อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ ดว้ย
ตนเอง 
-นกัเรียนออกแบบหนา้กากผีตาโขน (The Mask) ตามจินตนาการของตนเอง โดยยึดหลกัให้
ใกลเ้คียงรูปแบบจรงิมากท่ีสดุ  

ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-ใหน้กัเรียนอธิบายสิ่งที่ไดเ้รียนมาว่าเขา้ใจอะไรบา้งจากการเรียนรูด้ว้ยสื่ออิเล็กทรอนิกส ์
 สัปดาหท์ี ่2 
 ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน 
-นกัเรียนทบทวนบทเรียนอิเล็กทรอนิกสด์ว้ยตนเอง 

ขั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
-ใหน้กัเรียนปฏิบติังาน FOLLOW ME ต่อใหเ้สรจ็ในสปัดาหน์ี ้พรอ้มสง่ชิน้งานใหค้รูผูส้อน 
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 ขั้นสรุปผลการเรียนรู้ 
-นกัเรียนทบทวนเนือ้หาเร่ือง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต เพื่อเตรียมตวัสอบวดัผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
 
 
 
 
10.ส่ือ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1.หนงัสือศิลปะ ป.6 
 2.กระดาษแข็ง 
 3.สื่อ Power Point เรื่อง อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผลต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 

4.สื่ออิเล็กทรอนิกสเ์พื่อการเรียนรูด้ว้ยตนเองเรื่อง อิทธิพลทางวฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่มีผล
ต่อการสรา้งงานทศันศิลป์ 

5.ดินสอ ยางลบ ไมบ้รรทดั สีไม ้
11.ชิน้งานหรือภาระงาน 
 -ผลงาน The Mask 
 

 
 
  

ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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12.การประเมินผล 
รายการประเมิน เกณฑก์ารประเมิน 

ขั้นดีมาก 
(4 คะแนน) 

ขั้นด ี
(3 คะแนน) 

ขั้นพอใช ้
(2 คะแนน) 

ขั้นปรับปรุง 
(1 คะแนน) 

1.ความเข้าใจเนือ้หา เนือ้หาถกูตอ้ง ชดัเจน 
ครบถว้น เขา้ใจงา่ย 

เนือ้หาถกูตอ้ง ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย เป็นส่วน
ใหญ่ 

เนือ้หาถกูตอ้ง ชดัเจน 
เขา้ใจง่าย เพียงเล็กนอ้ย 

เนือ้หาไม่ชดัเจน  

2.ความคดิสร้างสรรค ์ มีความสรา้งสรรค ์
แปลกใหม่ และมี
ประโยชน ์น าไปใชไ้ด ้

มีความคดิสรา้งสรรค ์มี
ประโยชน ์ 

มีความคดิสรา้งสรรค ์มี
ประโยชนเ์พียงเล็กนอ้ย 

ไม่แสดงถงึความ
สรา้งสรรค ์แปลกใหม่  

3.ความสมบูรณข์อง
ผลงาน 

ผลงานเสรจ็เรยีบรอ้ย 
มีความละเอยีด
ประณีต มีความตัง้ใจ
ใหผ้ลงานสมบรูณ ์

ผลงานเสรจ็เรยีบรอ้ย มี
ความละเอียดประณีต 
มีความตัง้ใจใหผ้ลงาน
สมบรูณพ์อใช ้

ผลงานส่วนใหญ่ยงัไม่
เสรจ็เรียบรอ้ยสมบรูณ ์
ไม่มีความละเอยีด
ประณีต 

ผลงานไม่เสรจ็
เรียบรอ้ยสมบรูณ ์ไม่มี
ความละเอียดประณีต 

4.การจัด
องคป์ระกอบศิลป์ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มา
ใชเ้หมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพมีครบ
ทัง้ 3 ขอ้ไดแ้ก ่
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพขาดไป 
1 ขอ้ไดแ้ก ่
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มาใช้
เหมาะสม กลมกลืน 
หลกัการจดัภาพขาดไป 
2 ขอ้ไดแ้ก ่
1. เอกภาพ 
2. ความสมดลุ 
3. จดุสนใจ 

มีการน าองคป์ระกอบ
ของการออกแบบ มา
ใชเ้หมาะสม กลมกลืน 

5.เทคนิค มีเทคนิคที่นา่สนใจ 
ผลงานเป็นระเบยีบ
เรียบรอ้ย 

มีเทคนิคที่นา่สนใจ
เล็กนอ้ย ผลงานเป็น
ระเบียบเรียบรอ้ย 

ยงัไม่มเีทคนิคที่นา่สนใจ
มากพอ 

ขาดเทคนิคในผลงาน 
งานไม่เป็นระเบียบ
เรียบรอ้ย 

 
13.เกณฑก์ารตัดสิน 
 13.1 ระดับคุณภาพ 

คะแนน      16 -20    ดี  
       คะแนน      12-15     ปานกลาง 
      ต ่ากว่า       12         ปรบัปรุง  
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13.2 การตัดสินผ่านจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 ผูเ้รียนจะผ่านจดุประสงคก์ารเรียนรูต้ามแผนการสอนนี ้ตอ้งมีผลการเรียนรู ้ตัง้แต่ระดบั 
ปานกลาง ขึน้ไป  
14.แหล่งอ้างอิง 
 ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต เรื่อง ทศันศิลป์กบัวฒันธรรม [ออนไลน]์. เขา้ถึงไดจ้ากอา้งอิง : 
http://www.namsongkram.com/2015/01/blog-post_13.html (สืบคน้เมื่อ 28มกราคม2562) 
 
15.การตรวจปรับปรุงแก้ไขและข้อเสนอแนะของผู้อ านวยการหรือผู้ทีผู่้อ านวยการ
มอบหมาย 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ลงชื่อ...............................................ผูต้รวจ 
(.............................................................) 
................./........................./.................. 

 
16. บันทกึผลหลังการสอน 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
17. ปัญหาและอุปสรรค 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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18. ข้อเสนอแนะ 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

ลงชื่อ........................................................ผูท้  าการสอน 
( ……………………………………………………………….. ) 

ต าแหน่ง………………………………………………….. 
วนัที่................เดือน....................พ.ศ. .............. 
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ภาคผนวก ช 

แบบประเมินความสอดคลอ้งระหว่างขอ้สอบกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรู ้

กลุม่สาระการเรยีนรูศ้ลิปะ รหสัวิชา ศ16101 รายวิชาทศันศิลป์  
เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต ชัน้ประถมศกึษาปีที่ 6 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างขอ้สอบกับตัวชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ16101 รายวิชาทัศนศิลป์ เร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 
 

ค าชีแ้จง ใหท้่านพิจารณาว่าขอ้สอบท่ีสรา้งขึน้  สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรูท้ี่ก  าหนดหรือไม่  โดยการ
พิจารณาใหน้ า้หนกัดงันี ้
-1 คือ แน่ใจ  วา่ขอ้สอบนัน้ไม่สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรูท้ี่ก  าหนด 

 0 คือ ไม่แน่ใจ  วา่ขอ้สอบนัน้สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรยีนรูท้ี่ก  าหนดหรือไม่ 
+1 คือ แน่ใจ  วา่ขอ้สอบนัน้สอดคลอ้งกบัตวัชีว้ดั/ผลการเรียนรูท้ี่ก  าหนด 

 

ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

1.ประเพณียี่เป็ง ค าว่า “ยี่” แปลว่าอะไร 
   1.เพ็ญ 
   2.วนัเพ็ญเดือนสิบสอง 
3.สอง 
   4.พระจนัทรเ์ต็มดวง 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

2. ลายไทยใดที่เรามกัพบบริเวณฐานพระพุทธรูป 
    1.ลายหางไหล 
    2.ลายกนก 
 3.ลายบวั 
    4.ลายประจ ายาม 
 

   หน่วย2 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

3.ขอ้ใดคือลายกระจังหูหรือกระจังปฏิญาณ 

 
   1. 

   หน่วย2 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

 
   2. 

 
   3. 

 
   4. 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

4.งานทศันศิลป์ทอ้งถิ่นชิน้ใดมีไวส้  าหรบักันแดดกันฝน 
   1.เทียนพรรษา 
   2.ตุง 
3.งอบ 
   4.ขันโตก 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

5. จากภาพ ลายไทยนีเ้กิดขึน้จากดอกบวัพนัธุใ์ด 

 

   หน่วย2 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

   1.ดอกบวัสตัตบงกช 
2.ดอกบวัหลวง 
   3.ดอกบวัสตับุศย์ 
   4.ดอกบวัสาย 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

6. “กาแล” ประดบัอยู่ส่วนใดของบา้นเรือนไทยทางภาคเหนือ  
1.หลงัคา 
   2.ใตถุ้นบา้น 
   3.บนัได 
   4.หนา้ต่าง 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

7. งานแห่เทียนพรรษาที่มีชื่อเสียงมากที่สดุในประเทศไทยอยู่ใน
จังหวดัใด 
   1.นครราชสีมา 
2.อุบลราชธานี 
   3.ล าปาง 
   4.เชียงใหม่ 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

8.สิ่งใดเชื่อมโยงวฒันธรรมทางวตัถุและทางจิตใจใหเ้ขา้กันไดด้ี   
1.งานทศันศิลป์ 
   2.งานจิตรกรรม 
   3.งานประติมากรรม 
   4.งานสถาปัตยกรรม 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

9.โอ่งมงักร เป็นภูมิปัญญาทอ้งถิ่นในจังหวดัใด 
   1.สุพรรณบุรี 
   2.นครปฐม 
3.ราชบุรี 
   4.สิงหบ์ุรี 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

10.ประเพณี”ผีตาโขน” เดิมมีชื่อเรียกว่าอะไร 
1.ผีตามคน 
   2.ผีขอส่วนบุญ 
   3.ผีเร่ร่อน 
   4.ชิงเปรต 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 
 

11.ผลงานทางทศันศิลป์ในขอ้ใดมีอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนา  
   1.การท าเครื่องจักสาน 
   2.กระทง 
3.การแกะสลกัเทียนพรรษา 
   4.การทอผา้ 

   หน่วย2 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

12.ขอ้ใดถูกตอ้ง  
   1.แป้งไปร่วมงานประเพณีบุญบัง้ไฟที่ภาคเหนือ 
   2.ปอนดท์ าหนา้กากผีตาโขนเพื่อไปงานบุญผะเหวดที่ภาคใต้ 
   3.ปุณเขา้ร่วมงานประเพณีชิงเปรตที่ภาคกลาง 
4.ปิงไปร่วมงานประเพณียี่เป็งที่ภาคเหนือ 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

13.จากภาพ เป็นลายไทยพืน้ฐานมีที่มาจากสิ่งใด 

 
   1.ดอกบวั 
2.เปลวไฟ 
   3.ไมไ้ผ่ 
   4.เถาวลัย ์

   หน่วย2 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

14.กระติบขา้วเหนียว เป็นเครื่องจักสานที่ท  าจากวสัดุธรรมชาติ 
ยกเวน้วสัดุใด  
   1.ไมไ้ผ่ 
2.ผักตบชวา 
   3.ใบจาก 
   4.ใบลาน 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

15.กี่กระตุกหรือหูก เป็นเครื่องมือส าหรบัอะไร 
   1.จักรสาน 
2.ทอผา้ 
   3.เครื่องป้ันดินเผา 
   4.การวาดลวดลาย 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

16.จากภาพ งานทศันศิลป์ชิน้นีเ้รียกว่าอะไรและใชท้ าอะไร    หน่วย1 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

 
   1.แอบ้ขา้ว น ามาใส่ขา้วเหนียวของภาคเหนือ 
   2.กระติ๊บ น ามาใส่ขา้วเหนียวของภาคอีสาน 
3.ขันโตก น ามาจัดวางอาหารของภาคเหนือ 
   4.ขันโตก น ามาจัดวางอาหารของภาคอีสาน 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

17.เครื่องป้ันดินเผาที่มีชื่อเสียงโด่งดงัของภาคอีสานอยู่ที่ใด  
   1.อ าเภอด่านขุนทด จังหวดันครราชสีมา 
2.อ าเภอด่านเกวียน จังหวดันครราชสีมา 
   3.อ าเภอด่านซา้ย จังหวดัเลย 
   4.อ าเภอชุมแพ จังหวดัขอนแก่น 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

18.การสรา้งผลงานทศันศิลป์จากภูมิปัญญา ควรค านึงถึงสิ่งใด  
   1.เป็นการผสมผสานวฒันธรรมไทยและวฒันธรรมต่างชาติ  
   2.สามารถน าผลงานมาขายสรา้งรายไดใ้หก้ับตนเอง 
   3.การสรา้งผลงานใหม้ีความทันสมัยแปลกใหม่ 
4.การใชว้สัดุและอุปกรณท์ี่มีอยู่ในทอ้งถิ่น 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

19.ดนัยไปเที่ยวภาคใต ้ตอ้งการจะซือ้ของฝากไปใหคุ้ณแม่ที่
กรุงเทพฯ ดนัยควรซือ้สิ่งใด 
1.ย่านลิเภา 
   2.ร่มบ่อสรา้ง 
   3.ผา้ซิ่น 
   4.งอบ 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

20.บา้นเรือนไทยภาคใตจ้ าเป็นตอ้งยกพืน้ขึน้สูงเนื่องจากเหตุใด 
   1.เพราะมีอากาศหนาวเย็น 
2.เพราะมีฝนชุกตลอดปี 
   3.เพราะภูมิอากาศรอ้นตลอดปี 
   4.เพราะอยู่ใกลท้ี่ราบลุ่มและแม่น า้ 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

21.จากภาพเป็นผลงานทศันศิลป์ที่มีอิทธิพลมาจากสิ่งใด    หน่วย3 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

 
1.ความเชื่อ 
   2.ศาสนา 
   3.การท ามาหากิน 
   4.การประกอบอาชีพ 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

22.ตุง เป็นภาษาลา้นนาที่เรียกสิ่งใด 
   1.แห 
   2.งอบ 
   3.เสา 
4.ธง 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

23.ดอกไมท้ี่ช่างไทยโบราณถือเอาเป็นหลกัในการเขียนลวดลายไทย
คือดอกอะไร 
   1.ดอกดาวเรือง 
   2.ดอกกุหลาบ 
3.ดอกบวั 
   4.ดอกกลว้ยไม  ้

   หน่วย2 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

24.เม่ือคนเราไดช้ื่นชมกับผลงานศิลปะที่งดงามประณีต ท าใหจ้ิตใจ
แช่มชื่นละเอียดอ่อนตามไปดว้ย เป็นคุณค่าของงานทศันศิลป์ใน
ดา้นใด  
   1.ดา้นสงัคม 
   2.ดา้นสติปัญญา 
3.ดา้นจิตใจ 
   4.ดา้นเศรษฐกิจ 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

25.ขอ้ใดกล่าวถึงการท าหนังตะลุงไดถู้กตอ้ง 
   1.หนังธรรมดา คือ หนังที่ท  ามาจากหนังววัและหนังควาย ที่ผ่าน
การฟอกแลว้ 
2.หนังธรรมดา คือ หนังที่ท  ามาจากหนังววัและหนังควาย ยังไม่
ผ่านการฟอก 
   3.หนังแกว้ คือ หนังที่ท  ามาจากแก้ว และผ่านการฟอกแลว้  

   หน่วย3 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

   4.หนังแกว้ คือ หนังที่ท  ามาจากหนังววัและหนังควาย ยงัไม่ผ่าน
การฟอก 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

26.ประเพณีชิงเปรต จดัขึน้เพื่ออะไร  
   1.เพื่อขอฝน 
   2.เพื่อแย่งอาหารเปรต 
3.เพื่อท าบุญใหบ้รรพบุรุษ 
   4.เพื่อขอขมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

27.ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ าเป็นตอ้งใชศ้ิลปะประเภทใดมาก
ที่สุด 
   1.ภาพพิมพ ์
   2.จิตรกรรม 
   3.เทคนิคผสม 
4.ประติมากรรม 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

28.ขอ้ใดกล่าวถกูตอ้ง  
1.เมยป์ระดบัตุงหนา้บา้นเนื่องในงานบุญยี่เป็ง 
   2.เกา้ลอยโคมเพื่อขอฝนในประเพณีบุญบัง้ไฟ 
   3.แกว้ตกแต่งเรือกอและเพื่อใชใ้นงานแห่นางแมว  
   4.กลา้แต่งกายดว้ยชุดผีตาโขนมาร่วมงานประเพณีชิงเปรต  

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

29.วสัดุใดนิยมน ามาท าส่วนหนา้กากและหมวกของผีตาโขน 
   1.กระดาษและทางมะพรา้ว 
   2.กระดาษและหวดนึ่งขา้วเหนียว 
3.ทางมะพรา้วและหวดนึ่งขา้วเหนียว 
   4.ใชเ้ฉพาะหวดนึ่งขา้วเหนียวเท่านั้น 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

30.ร่มบ่อสรา้ง เป็นงานทศันศิลป์ที่มีชื่อเสียงของจังหวดัใด 

 
   1.น่าน 
   2.แม่ฮ่องสอน 
   3.เชียงราย 
4.เชียงใหม่ 
 

   หน่วย1 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

31. ผลงานใดบอกเรื่องราวในสมยัโบราณได ้

 
1. 

 
2. 

 
3. 

   หน่วย1 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

 
4. 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

32.จากภาพเป็นการละเล่นอะไร และอยู่ในภาคใด 

 
   1.เพลงฉ่อย: ภาคกลาง 
2.ลิเกฮูลู: ภาคใต ้
   3.ล าตดั: ภาคกลาง 
   4.ผีตาโขน: ภาคอีสาน 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

33.พิธีบายศรีสู่ขวญั เป็นประเพณีที่ส  าคญัของภาคใด 
   1.ภาคกลาง 
   2.ภาคเหนือ 
   3.ภาคใต ้
4.ภาคอีสาน 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

34.ขอ้ใดคือผลงานทศันศิลป์ที่เป็นเครื่องมือจับสตัวน์  า้  

 
1. 

   หน่วย1 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

35.รูปปูนป้ันพญานาคสะทอ้นวิถีชีวิตในดา้นใด  
   1.ความสวยงามของที่อยู่อาศยั 
   2.การประกอบอาชีพ 
   3.การเคารพสิ่งศกัดิ์สิทธิ์ 
4.ความเชื่อทางศาสนา 

   หน่วย2 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

36.การสรา้งบา้นเรือนที่แตกต่างกันในแต่ละทอ้งถิ่นเกิดจากปัจจัย
ใดเป็นส าคญั 
   1.ความเชื่อและการนับถือศาสนา 
   2.วฒันธรรมการแต่งกาย 
   3.วฒันธรรมการกิน 
4.สภาพภูมิศาสตร  ์

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

37.นักเรียนจะมีส่วนช่วยในการอนุรกัษ์ศิลปวฒันธรรมของชาติดว้ย
วิธีที่เหมาะสมไดอ้ย่างไร  
1.ไม่ท าลาย ขีดเขียนหรือน าสิ่งใดออกจากโบราณสถาน  
   2.ศึกษาหาความรูเ้กี่ยวกับศิลปวฒันธรรมของชาติ  
   3.ไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑเ์พื่อท ารายงาน 
   4.ระวังไม่ใหโ้จรลกัขโมยหรือโจรกรรมโบราณวตัถุ 

   หน่วย3 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

38.จากภาพ งานทศันศิลป์ชิน้นี ้สะทอ้นใหเ้ห็นสิ่งใด  

 
   1.การศึกษา 
2.ประเพณี 
   3.สิ่งเรน้ลบั 
   4.การด ารงชีวิต 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

39.ขอ้ใดเป็นภาพวาดแสดงความเชื่อของคนในทอ้งถิ่น  
   1.ภาพประเพณีสงกรานต์ 
2.ภาพการแห่นางแมว 
   3.ภาพชาวนาจูงควาย 
   4.ภาพจราจรติดขัด 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

40.ผลงานทศันศิลป์ในแต่ละทอ้งถิ่นมีอิทธิพลมาจากสิ่งใด  
   1.ภาษาใชใ้นทอ้งถิ่น 
   2.จ านวนประชากรในทอ้งถิ่น 
3.วิถีชีวิตของคนในทอ้งถิ่น 
   4.รูปร่างหนา้ตาของคนในทอ้งถิ่น 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

41.ขอ้ใด ไม่ใช่ แหล่งก าเนิดศิลปะไทย 
   1.วิถีชีวิต 
   2.ความเชื่อ 
   3.ประเพณี 
4.เศรษฐกิจ 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

42.งานทศันศิลป์เกี่ยวขอ้งกับเครื่องแต่งกายอย่างไร  
1.สีสนัของผา้ 
   2.วิธีการตดัเย็บ 
   3.เนือ้ผา้ที่ใช ้
   4.อุปกรณท์ี่ใชท้  า 

   หน่วย1 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

ศ 1.2  ป.6/1บรรยาย
บทบาทของงาน
ทศันศิลป์ที่สะทอ้น
ชีวิตและสงัคม 

43.จากภาพเป็นงานทศันศิลป์ที่สะทอ้นวิถีชีวิตดา้นใด 

 
   1.การนับถือศาสนา 
2.การประกอบอาชีพ 
   3.การท าเครื่องนุ่งห่ม 
   4.การสรา้งที่อยู่อาศัย 

   หน่วย1 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

44.นักเรียนจะมีวิธีการอนุรกัษ์ผลงานทศันศิลป์ในทอ้งถิ่นไดอ้ย่างไร  
   1.ปลูกสรา้งบา้นแบบตะวนัตก 
2.ช่วยดูแลรกัษาความสะอาดวดั 
   3.สวมใส่เสือ้ผา้ที่ทนัสมยัตามแฟชั่น 
   4.ออกกฎหมายหา้มซือ้ขายผลงานทศันศิลป์ 

   หน่วย3 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

45.จากภาพ เป็นลายไทยที่มีชื่อเรียกว่าอะไร 

 
1.ลายประจ ายาม 
   2.ลายกนกสามตวั 
   3.ลายรกัรอ้ย 
   4.ลายกระจังใบเทศ 

   หน่วย2 

ศ 1.2  ป.6/3ระบ ุและ
บรรยายอิทธิพลทาง
วฒันธรรมในทอ้งถิ่นที่
มีผลต่อการสรา้งงาน
ทศันศิลป์ของบคุคล 

46.ภาพใดที่เกี่ยวขอ้งกบัประเพณีความเชื่อในภาคเหนือ  

 
1. 

   หน่วย3 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

 
2. 

 
3. 

 
4. 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

47.ลวดลายทางศาสนาที่มีเอกลกัษณ ์สวยงาม อ่อนชอ้ย เรียกว่า
อะไร 
   1.ลายทาง 
2.ลายไทย 
   3.ลายฉลุ 
   4.ลายบวั 

   หน่วย2 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

48.หากนักเรียนไปวดั จะเห็นลายประจ ายามตกแต่งอยู่บริเวณใด
ของโบสถ ์ 
   1.หลงัคา 
   2.บนัได 
   3.เพดาน 
4.ประตู หนา้ต่าง 

   หน่วย2 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา

49.จากภาพ บริเวณที่ลูกศรชี ้เรียกว่าอะไร    หน่วย2 
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ตัวชีวั้ด/ผลการ
เรียนรู้ 

ข้อสอบ 
น ้าหนัก 

ข้อเสนอแนะ 
-1 0 +1 

ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

 
   1.แขง้เสือ 
2.แขง้สิงห ์
   3.ใบซอ้น 
   4.ลายกนก 

ศ 1.2  ป.6/2อภิปราย
เกี่ยวกบัอิทธิพลของ
ความเชื่อความศรทัธา
ในศาสนาที่มีผลต่อ
งานทศันศิลป์ใน
ทอ้งถิ่น 

50.หากนักเรียนจะศึกษาลายไทยจากวรรณคดีเร่ือง รามเกียรติ์ ควร
ไปศึกษาที่ใด  
   1.วดัอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร 
   2.วดัพระเชตุพนวิมลมังคลารามาชวรมหาวิหาร 
3.วดัพระศรีรตันศาสดาราม 
   4.วดัพระบาทน า้พุ 

   หน่วย2 

 

 ลงชื่อ..............................................................ผูป้ระเมิน 

         (.............................................................) 
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ตารางวิเคราะหค์วามสอดคลอ้งของข้อสอบกับตวัชีว้ัด/ผลการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

รหัสวิชา ศ16101  รายวิชาทัศนศิลป์ เร่ือง ทัศนศิลป์สะทอ้นชีวิต 
ตัวชีว้ัด/ 

ผลการเรียนรู้ 
ข้อสอบ 
ข้อที ่

คะแนนความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม IOC สรุปผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 
ศ 1.2  ป.6/3 1 1 0 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 2 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 3 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 4 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 5 -1 1 0 0 0 ใชไ้ม่ได ้
ศ 1.2  ป.6/1 6 1 1 0 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 7 1 0 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 8 -1 0 0 -1 0 ใชไ้ม่ได ้
ศ 1.2  ป.6/1 9 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 10 1 0 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 11 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 12 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 13 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 14 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 15 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 16 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 17 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 18 0 1 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 19 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 20 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 21 0 1 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 22 1 0 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 23 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 24 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 25 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 26 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 27 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 28 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้



  130 

ตัวชีว้ัด/ 
ผลการเรียนรู้ 

ข้อสอบ 
ข้อที ่

คะแนนความเหน็ของผู้เชี่ยวชาญ 
รวม IOC สรุปผล 

คนที1่ คนที2่ คนที3่ 
ศ 1.2  ป.6/3 29 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 30 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 31 0 1 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 32 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 33 0 0 0 0 0 ใชไ้ม่ได ้
ศ 1.2  ป.6/1 34 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 35 0 1 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 36 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 37 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 38 0 1 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 39 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 40 1 0 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 41 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 42 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/1 43 1 0 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 44 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 45 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/3 46 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 47 0 0 1 1 0.33 ใชไ้ม่ได ้
ศ 1.2  ป.6/2 48 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 49 1 0 1 2 0.66 น าไปใชไ้ด ้
ศ 1.2  ป.6/2 50 1 1 1 3 1.00 น าไปใชไ้ด ้

 

ลงชื่อ.............................................ครูประจ าวชิา ลงชื่อ..............................................หวัหนา้กลุ่มสาระฯ 

        (................................................)         (..................................................) 
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ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมินความพงึพอใจ 
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แบบประเมินความพึงพอใจ 
ส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต 

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนพญาไท 
ค าชีแ้จง 
 ตอนที ่1 ให้ท าเคร่ืองหมาย  ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ประเมิน 
 ตอนที ่2 ให้ท าเคร่ืองหมาย  ในช่องระดับความคิดเหน็ให้ตรงกับความคิดเหน็
ของนักเรียน 
ซึ่งความหมายของระดับความคิดเหน็มีดังนี้ 

ระดบั 5   นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มากที่สดุ 
ระดบั 4   นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั มาก 
ระดบั 3   นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั ปานกลาง 
ระดบั 2   นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ย 
ระดบั 1   นกัเรียนมีความพงึพอใจอยู่ในระดบั นอ้ยที่สดุ 

ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ประเมิน 
 เพศ  หญิง   ชาย  อาย.ุ..........ปี 
 
ตอนที ่2 ความคิดเหน็เกี่ยวกับความพึงพอใจทีม่ีต่อส่ืออิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 

ข้อค าถาม ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

1.ค าแนะน าการใชแ้ละการแจง้ขอ้มลูพืน้ฐานของบทเรียนเหมาะสม      
2.เนือ้หาของบทเรียนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู ้      
3.เนือ้หามีความถูกตอ้งชดัเจนตามสาระวิชา      
4. การใชภ้าษาถกูตอ้งเหมาะสม สื่อความหมายไดช้ดัเจน      
5.โครงสรา้งเนือ้หาครอบคลมุและครบตามก าหนด      
6.การจดัล าดบัตามความยากง่ายมีความเหมาะสม      
7.การออกแบบบทเรียนมีความยืดหยุ่นสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล      
8.กิจกรรมระหว่างเรียนของบทเรียนน่าสนใจมีความเหมาะสม      
9.มีการสอนที่เขา้ใจง่าย ชดัเจน และตรงประเด็น      
10.ค าถามและแบบทดสอบวดัผลการเรียนรูม้ีความเหมาะสม      
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ข้อค าถาม ระดับความคิดเหน็ 
5 4 3 2 1 

11.ขนาดตวัอกัษร สีตวัอกัษร อ่านง่าย และสีพืน้มีความเหมาะสม      
12.ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และวีดิทศัน ์ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเนือ้หา      
13.เสียงประกอบ มีความเหมาะสม      
14.ระยะเวลาในการเรียนมีความเหมาะสม      
15.ปุ่ มควบคมุบทเรียนใชง้านง่ายและสื่อความหมายไดช้ดัเจน      
16.การเชื่อมโยงบทเรียนไปยงัสว่นต่าง ๆ ถกูตอ้งและเหมาะสม      
17.การมีปฏิสมัพนัธร์ะหว่างผูเ้รียนกบับทเรียนมีความเหมาะสม      
18.สถานที่/สื่อที่ใชใ้นการเรียน      
19.การถ่ายทอดความรูอ้ย่างชดัเจน      
20.การสอนโดยภาพรวมของสื่อ      

 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ภาคผนวก ญ 

ภาพการทดลองใชบ้ทเรยีนอิเล็กทรอนกิสเ์พื่อการเรยีนรูด้ว้ยตนเอง  
เรื่อง ทศันศิลป์สะทอ้นชีวิต 
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ภาพการทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พือ่การเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ช้ันประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนพญาไท 
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ภาพบรรยากาศการเรียนโดยใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกสเ์พ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
เร่ือง ทัศนศิลป์สะท้อนชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที ่6 โรงเรียนพญาไท 
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ตัวอย่างผลงานนักเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้เขียน 
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