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This paper aims to develop a multimedia project with the ability to encourage the synectic
thinking process on 3D Motion or Stop Motion topic, consisting of a chapter on 2D and 3D animation courses
for Secondary school year 5 students. The participants in this study included five students from
Srinakharinwirot University Prasanmit Secondary Demonstration School, enrolled in the Department of Arts in
the major of Animation who took the previously mentioned course during the first semester of the 2018
academic year in order to become the purposive sampling representatives in this search. A multiple choice
examination was used as a pre-test and post-test among the learners in the 3D Motion course, including the
multimedia project, which were set up as research tools. The research design used a One Group Pretest Posttest Design, an experimental research design and dependent sample was analyzed with the t -test
process. After the data was collected, it was found that the consequences of learning achievement after
applying the multimedia project was higher than before. In addition, this result had a statistical significance
of .01. In order to begin the process, set objectives such as analysis and promotion planning must be
achieved. The multimedia was also systematically improved. This project was tested for content and
educational technology but designed and made up of creditable knowledge. The conclusion provided an
outcome demonstrating that students pay more attention to the class due to the fact that the instructional
media consists of images, animation, and sounds attracted their interest. Furthermore, using computers and
multimedia for study provides an effective benefit for both aspects of learning as it is both practical and
beneficial for students in this major. Therefore, this method has been guaranteed and may be useful in terms
of improving educational standards.
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บทที่ 1
บทนา
ภูมิหลัง
สภาพ ปั จจุ บั น ใน การเรี ยน การสอน รายวิ ช าห ลั ก ก ารสร้ างภาพ เคลื่ อ น ไห ว
2 มิ ติ และ 3 มิ ติ นัน้ มี ก ารใช้ เ นื อ้ หาที่ ไม่ได้ ต้ อ งลงรายละเอี ย ดในเชิ งลึก มี สื่ อ ที่ เป็ น วี ดี ทัศ น์
เพื่อให้ นักเรียนได้ ดเู ป็ นตัวอย่างเพื่อความเข้ าใจในลักษณะงานภาพเคลื่อนไหวเพี ยงอย่างเดียว
ไม่มีสื่อการสอนที่ช่วยให้ นกั เรียนได้ เข้ าใจถึงกระบวนการสร้ างและมีทกั ษะในงานภาพเคลื่อนไหว
ซึ่งทาให้ นักเรียนขาดทักษะในการสร้ างงานภาพเคลื่อนไหว และขาดความเข้ าใจในเชิงลึก ผู้วิจัย
ได้ เล็ ง เห็ น ถึ ง ปั ญ หาเหล่ า นี ท้ ี่ จะส่ ง ผลกระท บ ต่ อ การเรี ย น รู้ ของนั ก เรี ย น ใน อน าค ต
จึงได้ ทาการศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อการสอนและศึกษากระบวนการคิดเพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์
ของนักเรียนพบว่า
ในปั จ จุบัน สื่อการเรี ยนรู้มีห ลากหลายรู ปแบบ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อเทคโนโลยี
เป็ นต้ น โดยสื่ อ เหล่า นี ม้ ี ค วามส าคัญ ต่อ การเรี ย นรู้ ของผู้เ รี ย น ท าให้ ผู้เรี ย นสามารถเรี ย นรู้
เข้ าใจเนื อ้ หาได้ ง่ายขึ ้น ซึ่งสื่อการเรี ย นรู้ที่ ผลิตขึน้ ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีความเหมาะสม
ที่จะนามาใช้ ในการนาเสนอ เนื่องจากสามารถสื่อสารได้ ทงตั
ั ้ วอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ
และเสี ย ง ที่ ผสมผสานกั น ได้ อย่ า งลงตั ว ท าให้ สามารถเรี ย นรู้ ได้ อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
วนัส นัน ท์ ยศน้ อย, (2012) การเรี ย นการสอนในประเทศไทยได้ มี ก ารพัฒ นามากขึน้ มีก ารน า
เทคโนโลยีเข้ ามาเป็ นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอน ทาให้ นกั เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม
ได้ น อ ก เห นื อ จ า ก ก า รเรี ย น ภ า ย ใ น ห้ อ ง เรี ย น ป ระ ก อ บ กั บ เท ค นิ ค ก า ร เรี ย น รู้
แบบโครงงานนัน้ ช่วยให้ นัก เรี ย นได้ ร่วมกัน เลือกท าโครงการที่ ตนเองสนใจ โดยร่วมกัน สารวจ
สังเกต และกาหนดเรื่ องที่ ตนสนใจ เพื่อเป็ นการฝึ กทักษะการคิดวิเคราะห์ อย่างมีวิจารณญาณ
คิดแก้ ปัญหา หรือคิดสร้ างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้ อันจะนาไปสูก่ ารเป็ นบุคคลแห่งการเรียนรู้ได้ ในที่สดุ
โดยผู้วิจัย ได้ ศึก ษาทฤษฎี ก ารจัด การเรี ย นรู้ แบบซิ น เนคติ ก ส์ (Synectics Method)
วราภรณ์ ตระกูลสฤษดิ์ , (2551) ซึ่งเป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ที่ ม่งุ พัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของ
ผู้เรี ยนและการคิด ร่วมกันเป็ นกลุ่ม จัดกระบวนการเรี ยนรู้ตามลาดับขัน้ ที่ กาหนดไว้ โดยอาศัย
กระบวนการเปรียบเทียบ ซึ่งจะสามารถเพิ่มความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรียนแต่ละคนและของกลุ่ม
ได้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ
3 มิติ ตามค าอธิ บ ายของสาระการเรี ย นรู้ได้ อธิ บ ายไว้ ว่า ศึก ษาค้ น คว้ าหลัก การและฝึ ก ปฏิบัติ
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เกี่ ย วกับ การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ และ 3 มิติ การสร้ างภาพให้ เกิ ด ความต่อเนื่ องและมี
ความสัมพันธ์กัน การสร้ างภาพแสดงออกของท่าทาง อารมณ์ ความรู้สกึ ที่ตอ่ เนื่องกัน เทคนิคการ
สร้ างงานในกระดาษ เทคนิค กระบวนการสร้ างภาพ ทัง้ ที่เป็ นประเภทวัตถุและสิ่งมีชีวิต ให้ มีการ
เคลื่อนไหวในท่าทางที่แตกต่างกันและเคลื่อนไหวอย่างเป็ นธรรมชาติ ทาให้ เกิดการเชื่อมโยงในการ
สร้ างภาพ และการลาดับภาพ รวมทัง้ การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟฟิ กในการสร้ างงาน เพื่อ
เป็ น พื น้ ฐานในการน าไปประยุก ต์ใช้ กับ งานสร้ างภาพแอนิ เมชัน ต่อไป โดยใช้ ก ระบวนการคิด
วิเคราะห์และสร้ างสรรค์ เพื่อให้ เกิดความรู้ ความคิด ความเข้ าใจ อย่างเป็ นระบบ สามารถสื่อสาร
สิ่ง ที่ เรี ย นรู้ ผ่า นผลงานศิ ล ปะได้ สามารถเลือ กใช้ เทคโนโลยี ด้ านต่าง ๆได้ อย่ างเหมาะสม มี
ความสามารถในการตัดสินใจ เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีทกั ษะในการดาเนินชีวิต สามารถทางาน
ร่วมกับ ผู้อื่ น ได้ อย่ างมีค วามสุข (หลัก สูตรแกนกลางการศึก ษาขัน้ พื น้ ฐานของโรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม). 2554: 402-403)
ดัง นั น้ การเรี ย นการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ จึ ง ช่ ว ยเพิ่ ม พู น การพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ และจิน ตนาการให้ ผ้ เู รี ย น ท าให้ ผ้ เู รี ย นเกิ ดความเข้ าใจและมีทัก ษะก่ อนที่ จ ะลงมือ
ปฏิบตั ิงานจริง ผู้วิจยั ในฐานะที่เป็ นผู้สอนประจากลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะจึงมีความมุง่ หมายที่จะ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว
3 มิติ (Stop motion) เพื่อเป็ นสื่อเสริ มในการเรียนการสอนของวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2
มิติ และ 3 มิติ ให้ กบั นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิ จัย ครัง้ นี ผ้ ้ ูวิ จัย ได้ ตัง้ จุด มุ่งหมายเพื่ อ พัฒ นาสื่ อ มัล ติ มี เดี ย แบบโครงงานที่
ส่งเสริ มกระบวนการคิ ดแบบซิ นเนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิช า
หลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 แผนการเรียน
แอนิเมชัน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์
เรื่ อ ง การเคลื่ อ น ไห ว 3 มิ ติ (Stop motion) ใน รายวิ ช าห ลั ก ก ารสร้ างภาพ เค ลื่ อ น ไห ว
2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้ จ ากการเรี ย นด้ วยสื่อ
มัล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว
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2มิติ และ 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับ
นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ได้ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์
เรื่องการเคลื่อนไหว 2มิติ และ 3มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2มิติ
และ 3มิติสาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่5ที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาพเคลื่อนไหว2มิติและ3มิติได้
2. เพื่อนาสื่อมัลติมีเดียแบบกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 2มิติ
และ 3มิติ (Stop motion) ในรายวิช าหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2มิติ และ 3มิติ นัก เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่5มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้
ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรที่ใช้ ในการวิจัย
ประชากรที่ ใ ช้ ในการวิ จัย ครั ง้ นี เ้ ป็ นนั ก เรี ย นชัน้ มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 กลุ่ม สาระ
การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ แผนการเรี ย นแอนิ เ มชัน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) กรุงเทพฯ จานวน 15 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ แผนการเรียนแอนิเมชัน
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ประสานมิต ร
(ฝ่ ายมัธยม) โดยใช้ เ กณฑ์ ก ารเลือกนัก เรี ย นจากผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นจากเทอมที่ ผ่านมา
ที่แตกต่างกันตังแต่
้ อ่อน ปานกลางไปจนถึงเก่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จานวน 5 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น (Independent variable)
สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์
เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ
3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
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ตัวแปรตาม (Dependent variable)
คุณ ภาพของสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบ
ซิน เนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว
2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้ วยการใช้ สื่อมัลติมีเดียแบบโครงงาน
ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชา
หลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
เนื ้อหาที่ทาการทดลอง
เนือ้ หาที่ใช้ ในการทดลองของรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ
3 มิติ การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ได้ แก่
หน่วยการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เรื่องที่ 1 Introduction to Stop Motion
- ความหมายของ Stop Motion
- ประวัติการทา Stop Motion
- เรื่องที่ 2 หลักการสร้ างงานสต็อปโมชัน
- เรื่องที่ 3 เทคนิคการเคลื่อนไหวงานปัน้ สต็อปโมชัน
- เคลย์แอนิเมชัน (Clay Animation)
- คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout Animation)
- กราฟิ กแอนิเมชัน (Graphic Animation)
- โมเดลแอนิเมชัน (Model Animation)
- แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่น ๆ (Object Animation)
- พิกซิลเลชัน (Pixilation)
- แบบทดสอบหลังเรียน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ก า รท ด ล อ ง ค รั ้ง นี ้ ด า เนิ น ก า ร ใน ภ า ค เรี ย น ที่ 2 ปี ก า รศึ ก ษ า 2560
ในเดือน สิงหาคม. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561
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นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย หมายถึ ง สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ ที่ ใ ช้ ในการสอนวิ ช าภาพเคลื่ อ นไหว
2 มิติ และ 3 มิติ ส าหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 เรื่ อ ง การเคลื่ อนไหว 2.มิ ติแ ละ 3 มิ ติ
(Stop motion)
2. การเรี ย นรู้แ บบโครงงาน หมายถึ ง กระบวนการแสวงหาความรู้ หรื อ การค้ น คว้ า
หาค าตอบในสิ่ ง ที่ ผ้ ูเรี ย นอยากรู้ หรื อ สงสั ย ด้ วยวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เป็ นวิ ธี ก ารเรี ย นรู้ ที่ ผ้ ูเรี ย น
ได้ เลือกศึกษาตามความสนใจของตนเองหรือกลุม่ เป็ นการตัดสินใจร่วมกัน จนได้ ชิ ้นงานที่สามารถ
น าผลการศึก ษาไปใช้ ได้ ใ นชี วิต จริ ง ซึ่ งผู้วิจัย สร้ างขึน้ โดยใช้ ใ นการเรี ย นการสอนกับ นัก เรี ย น
ใน รายวิ ช าภาพ เค ลื่ อ น ไห ว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ ส าห รั บ นั ก เรี ยน ชั น้ มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 5
เรื่อง การเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ (Stop motion)
3. กระบวนการคิ ด แบบซิน เนคติก ส์ หมายถึ ง กระบวนการเรี ย นรู้ที่ พัฒ นาขึน้ โดยใช้
กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ ซึ่ ง เป็ นกระบวนการเรี ย นรู้ หรื อ การแก้ ไขปั ญ หาโดย
ใช้ วิธีก ารอุป มา เพื่ อ เปรี ย บเที ย บสิ่ งที่ ต้อ งการเรี ย นรู้ หรื อปั ญ หากับ สิ่งที่ นัก เรี ย นคุ้น เคย หรื อ
ดัดแปลงสิ่งที่ค้ นุ เคยให้ แปลกออกไป
4. วิ ช าภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ แ ละ 3 มิ ติ หมายถึ ง วิ ช าเรี ย นในกลุ่ม วิ ช าเพิ่ ม เติ ม
กลุม่ สาระการเรี ยนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ , แอนิเมชันและออกแบบ) ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ภาคเรียนที่
2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม)
5. นั ก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 หมายถึ ง นั ก เรี ย นในแผนการเรี ย นแอนิ เ มชั น
ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์ , แอนิเมชันและออกแบบ) โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร(ฝ่ ายมัธยม)
6. คุณ ภาพของสื่อ มัล ติ มี เ ดี ย หมายถึ ง ผลการประเมิ น คุณ ภาพของสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย
แบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิน เนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ
(Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ซึ่งมีคณ
ุ ภาพอยู่ในระดับดีขึ ้นไป
7. ผล สั ม ฤ ทธิ์ ทางการเรี ย น หม ายถึ ง ค่ า รวม ของคะแน นส อบ ของนั ก เรี ย น
ที่ แสดงความแตกต่างระหว่างผลคะแนนสอบก่ อนเรี ย น และหลังเรี ยน จากการเรี ย นด้ วยการ
ใช้ สื่อมัลติ มีเดีย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิน เนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว
2 มิติและ 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับ
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นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 ที่ ได้ จ ากการเปรี ย บเที ย บทางสถิ ติ t-test Dependent ที่ ระดับ
นัยสาคัญทางสถิติ .01
กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึกษาเอกสาร และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องกับการพัฒนาสื่อมัลติมีเดี ยแบบโครงงาน
ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชา
หลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 สามารถสรุป
กรอบแนวคิดออกมาได้ ดงั นี ้
วิชาหลักการสร้ าง
ภาพเคลือ่ นไหว 2 มิติ
และ 3 มิติ

สือ่ มัลติมีเดียแบบโครงงาน

การสอนแบบซินเนคติกส์

กระบวนการเรียนรู้ ด้วยมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์
คุณภาพของสือ่ มัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรียนที่เรี ยนด้ วยการใช้ สอื่ มัลติมีเดีย
แบบโครงงานที่ส่งเสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์

ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
สมมติฐานการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ย นของนัก เรี ยนที่ เรี ยนด้ วยการใช้ สื่อมัลติมีเดียแบบโครงงาน
ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ (Stop motion)
ในรายวิช าหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
โดยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
เอกสารและงานวิจัย ที่ เกี่ ย วข้ องกับ การพัฒ นาสื่อมัลติมี เดีย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ ม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการ
สร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 มีหวั ข้ อดังนี ้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
2. การเรียนรู้แบบโครงงาน
3. กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ (Synectics)
4. แนวคิดเกี่ยวกับ Stop motion
5. แนวคิดเกี่ยวกับ ADDIE MODEL
6. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
7. ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
8. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา
มัลติ มีเดี ย (Multimedia) ตามพจนานุก รมศัพท์ คอมพิ วเตอร์ ฉบับ ราชบัณ ฑิ ตยสถาน
ปี พุทธศักราช 2546 แปลว่า สื่อประสม หรื อ สื่อหลายแบบ ซึ่งมีการใช้ อปุ กรณ์ ต่าง ๆ เพื่อร่วมกัน
นาเสนอข้ อมูลเป็ นหลัก โดยเน้ นที่ผลของการนาเสนอ
มัลติมีเดีย คือ การสื่อสารระหว่างกันด้ วยสื่อหลายสื่อร่วมกัน ทัง้ ทางด้ านสัมผัส ได้ ยิ น
และมองเห็ น เมื่ อ น าความคิ ด นี ม้ าใช้ ในระบบคอมพิ วเตอร์ เ รี ย กว่า คอมพิ วเตอร์ มัลติ มี เ ดี ย
คอมพิ วเตอร์ มัล ติ มี เ ดี ย คื อ การน าสื่ อ หลาย ๆ สื่ อเข้ ามาผสมผสานกัน โดยมี ค อมพิ วเตอร์
เป็ นตัวควบคุม ความเหมาะสมให้ สื่อต่าง ๆ สามารถแสดงผลออกมา และสื่อดังกล่าวได้ แก่ ภาพ
(Image) ซึ่ ง มี ห ลายชนิ ด ทั ง้ ภาพวาด ภาพถ่ า ย ภาพเคลื่ อ นไหวจากวิดี โอ ภาพที่ สัง เคราะห์
จากโปรแกรมคอมพิ ว เตอร์ เสี ย ง (Sound) ได้ แก่ เสี ย งพู ด เสี ย งบรรยาย เสี ย งดนตรี เสี ย ง
ที่สร้ างขึ ้นมาพิเศษ ข้ อความ (text) ได้ แก่ ตัวอักษร ในแบบต่าง ๆ กัน การสัมผัส (Touching) ได้ แก่
จอภาพที่ใช้ การ สัมผัสในการติดต่อผ่านการเมาส์ (ศิริชยั นามบุรี)
ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุวรรณ , (2546) ให้ ความหมายของมัลติมีเดีย ว่า มัลติมีเดีย หมายถึ ง
การนาองค์ประกอบของสื่อชนิดต่าง ๆ มาผสมผสานเข้ าด้ วยกัน ซึ่งประกอบด้ วยตัวอักษร ภาพนิ่ง
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ภาพเคลื่อนไหวหรื อ แอนิเมชัน เสียงและวิดีโอ โดยผ่านกระบวนการทางระบบคอมพิ วเตอร์ สื่อ
ความหมายกับผู้ใช้ อย่างมีปฏิสมั พันธ์และได้ บรรลุตามวัตถุประสงค์การใช้ งาน
กิ ด านัน ท์ มลิ ท อง (2543: 267) ได้ ใ ห้ ความหมายมัล ติ มี เดี ย ว่า มัล ติ มี เดี ย หมายถึ ง
การนาสื่อหลาย ๆ ประเภทมาใช้ ร่วมกันทัง้ วัสดุ อุปกรณ์ และวิธีการเพื่อให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน โดยการใช้ สื่อแต่ละอย่างตามลาดับขันตอนของเนื
้
้อหาและ
ในปั จ จุบั น มี การน าคอมพิ ว เตอร์ ม าใช้ ร่ ว มด้ วย เพื่ อ การผลิ ต หรื อ การควบคุม การท างาน
ของอุป กรณ์ ต่าง ๆ ในการเสนอข้ อ มูลของตัวอัก ษร ภาพกราฟิ ก ภาพถ่ า ย ภาพเคลื่ อ นไหว
แบบวีดีทศั น์ และเสียง
การนามัลติมีเดียมาใช้ ในแวดวงต่าง ๆ นัน้ ประโยชน์หลักเพื่อนาเสนอสินค้ าและบริ การ
หรื อสร้ างความรู้ ความเข้ าใจให้ มากขึน้ ด้ วยวิ ธีก ารสื่อ สารที่ ง่ายขึน้ นอกจากช่ว ยสนับ สนุ น
ประสิทธิภาพในการดาเนินงานแล้ ว มัลติมีเดียยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ เกิดความคุ้มค่าในการ
ลงทุนอีกด้ วย ทวีศกั ดิ์ กาญจนสุวรรณ, (2546: 96)
โครงสร้ างของระบบมัลติมีเดียจะแบ่งได้ เป็ นสองระบบใหญ่ ๆ คือ ระบบที่ใช้ สร้ างโปรเจค
มัลติมีเดีย ซึ่งจะเรียกว่า Authoring System และระบบที่แสดงโปรเจคมัลติมีเดีย ซึ่งมีชื่อเรียกว่า
Delivery System จะเห็นได้ วา่ ระบบที่ใช้ สร้ าง โปรเจคมัลติมีเดียนันมั
้ กจะต้ องใช้ เครื่องมือมากกว่า
ระบบที่ ใ ช้ แสดงโปรเจคมั ล ติ มี เ ดี ย ยกตัว อย่ า ง ไมโครคอมพิ ว เตอร์ จ ะติ ด ต่ อ กั บ อุป กรณ์
ทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางบอร์ ดต่าง ๆ ซึ่งอยู่ในรูป ของการ์ ดที่เสียบเข้ าสล็อต (slot) ของเครื่อง
โดยคอมพิวเตอร์ จะรับอินพุตได้ หลายทาง อาจจะรับผ่านทางคีย์บอร์ด เมาส์ แทร็กบอล ปากกา
แสง จอสั ม ผั ส ไมโครโฟนหรื อ จะอ่ า นข้ อมู ล จากอุ ป กรณ์ ภายนอก เช่ น จากแผ่ น ดิ ส ก์
จากสแกนเนอร์ จากเครื่ องบันทึกเสียงทัง้ เสียงพูดและเสียงดนตรี รวมไปถึงจากกล้ องวิดีโอและ
เครื่องเล่นวิดีโอทัว่ ไป
เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ที่ สามารถนาเสนอเนือ้ หาได้ มากทัง้ ข้ อความ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีทศั น์ และระบบอื่น ๆ ที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต เหมาะสมกับระบบ
ติดต่อผู้ใช้ (GUI: Graphics User Interface) เพราะมีความสะดวกในการใช้ งาน สร้ างสรรค์งาน
บทบาทของสื่อมัลติมีเดีย มีมากขึ ้นตามลาดับ เมื่อมีการนาสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกต์ใช้ กับงาน
ต่าง ๆมากมาย เช่น การเรียนการสอน การถ่ายทอดความรู้ การนาเสนอข้ อมูล การประชาสัมพันธ์
เป็ นต้ น ปั จจุบนั เทคโนโลยีเครือข่ายและการสื่อสาร ยิ่งส่งเสริมสื่อมัลติมีเดียได้ รับการพัฒนาอย่าง
กว้ าง สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ กว้ างไกล และรวดเร็ว มีผ้ คู นตอบสนองการใช้ สื่อมัลติมีเดียมากขึ ้น
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เช่น สื่อการเรี ย นการสอนระบบมัลติมีเดีย ผ่านเว็บ , ระบบประชาสัมพัน ธ์ออนไลน์ , ระบบการ
ประชุมผ่านเน็ตเวิร์ค
อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ข อ ง ข อ ง มั ล ติ มี เดี ย ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย อ ง ค์ ป ระ ก อ บ ที่ ส า คั ญ
W.Helgeron อ้ างถึงใน เกศรินทร์ โชคเพิ่มพูน, (2017) มีดงั นี ้
1. ข้ อความ (Text) หมายถึง ตัวหนังสือ และข้ อความที่สามารถสร้ างได้ หลายรูปแบบ
หลายขนาด การออกแบบให้ ข้ อ ความเคลื่อ นไหวเพิ่ มความสวยงามแปลกตา และน่ าสนใจ
ทังยั
้ งสามารถสร้ างข้ อความให้ มีการเชื่อมโยงกับคาสาคัญอื่น ๆ ซึ่งอาจเน้ นคาสาคัญเหล่านันด้
้ วย
สีหรือขีดเส้ นใต้ ที่เรี ยกว่า ไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) เพื่อให้ ผ้ ใู ช้ ทราบตาแหน่งที่จะเข้ าสูค่ าอธิบาย
เพิ่ ม เติ ม ทั ง้ นี ค้ าอธิ บ ายเหล่ า นั น้ อาจสร้ างไว้ ใ นรู ป แบบที่ น่ า สนใจ เช่ น Pop-up Boxes,
Animation, Video เป็ นต้ น
2. เสีย ง (Sound) เป็ น การน าเสีย งประกอบในการน าเสนอ เช่น เสีย งดนตรี เสีย ง
บรรยาย เสี ย งจากธรรมชาติ เพื่ อ ประกอบการน าเสนอที่ เ หมื อ นจริ ง และให้ ผู้ ใช้ รู้ สึ ก ว่ า
ได้ อยู่ในเหตุการณ์จริง
3. ภาพ (Picture) น าเสนอด้ วยภาพวาด ภาพถ่ า ย หรื อ น าเสนอในรู ป ไอคอน
แทนการเสนอภาพจริ งทัง้ หมดในเวลาเดีย วกัน ซึ่งไอคอนนี ผ้ ้ ใู ช้ สามารถเข้ าไปดูรายละเอีย ด
ทังหมดได้
้
4. การปฏิสัมพัน ธ์ (Interactive) นับ เป็ น คุณ สมบัติที่ มีความโดดเด่น กว่าสื่ออื่น ๆ
ที่ผ้ ใู ช้ สามารถโต้ ตอบกับ สื่อได้ ด้วยตัวเอง และมีโอกาสเลือกที่จ ะเข้ าสู่ส่วนใดส่วนหนึ่งของการ
นาเสนอเพื่อเลือกศึกษาได้ ตามความพอใจ
ระบบที่ใช้ ในการสร้ างผลงานทางมัลติมีเดีย
การสร้ างผลงานทางมัล ติ มี เ ดี ย อุ ป กรณ์ และเครื่ อ งมื อ ต่ า ง ๆเป็ นสิ่ ง จ าเป็ น
ในการสร้ า ง นอกจากนี ย้ ังต้ อ งมี สิ่งส าคัญ ต้ อ งใช้ ค วบคู่กัน ไปคื อ ซอฟต์ แวร์ ซึ่งในปั จ จุบัน นี ้
มีซอฟต์แวร์ ที่เกี่ยวกับงานประเภทนี ้มีให้ เลือกใช้ ได้ หลายตัวโดยที่ซอฟต์แวร์ที่ใช้ ในงานมัลติมีเดีย
เฉพาะทางที่เหมาะสมกับการสร้ างงาน ควรมีความสามารถดังนี ้
1. การสร้ างภาพเคลื่อนไหว มีตงแต่
ั ้ แบบพืน้ ฐานไปจนถึงแบบที่มีความซับซ้ อน
สูง ๆ และคุณลักษณะนี ้เป็ นเกณฑ์ในการวัดความสามารถของโปรแกรมซอฟต์แวร์ได้ เป็ นอย่างดี
2. ความสามารถในการจัด เก็ บ เสี ย งและการแสดงเสี ย งข้ อมูล ที่ ไ ด้ จ ากการ
บันทึกเสียงของไมโครโฟน เทปคาสเสท หรือคอมแพคดิสก์
3. ความสามารถในแสดงผลหรือการจัดเก็บภาพจากทีวีหรือจอมอนิเตอร์
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4. การแสดงรู ป ภาพเคลื่ อ นไหว โดยเป็ นการแสดงภาพนิ่ ง หลาย ๆ ภาพ
อย่างต่อเนื่องกันตามลาดับตามความเร็วที่กาหนดขึ ้น
เทคโนโลยีท่ เี กี่ยวข้ องกับมัลติมีเดีย
ระบบคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียนัน้ เป็ นการรวบรวมเทคโนโลยีหลาย ๆอย่างเข้ าด้ วยกัน
เพื่อให้ เกิดความสมบูรณ์ในการทางานจึงจาเป็ นต้ องมีเทคโนโลยีดงั ต่อไปนี ้
1. เทคโนโลยีการย่อขนาดข้ อมูลที่มีประสิทธิภาพ จะเป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่ง
ในการทางานของระบบคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
2. เทคโนโลยีส่งข้ อมูลไมโครคอมพิวเตอร์ การทางานของคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย
จะเป็ นการทางานเกี่ยวข้ องกับ ข้ อมูลในปริ มาณมหาศาลกระบวนการย่อและขยายขนาดข้ อมูล
จะต้ องเกิดอย่างรวดเร็วมากพอที่จะทาให้ การติดต่อส่งข้ อมูลระหว่างหน่วยความจาและอุปกรณ์
ต่าง ๆไม่ให้ เกิดการชะงักหรือล่าช้ าเพราะถ้ าเกิดเหตุการณ์เช่นนี ้ จะทาให้ การแสดงผลทัง้ ภาพและ
เสียงเกิดผิดพลาดไปจากที่เป็ นจริง
3. เทคโนโลยี ซ อฟต์แวร์ กล่าวได้ ว่าสิ่งที่ ทาให้ โลกของคอมพิ วเตอร์ มัลติมีเดีย
เป็ นจริงขึ ้นมาส่วนหนึ่งคือการพัฒนาของซอฟต์แวร์ที่มีประสิทธิภาพสูงและมีการใช้ งานได้ ง่ายขึ ้น
และประการที่สาคัญที่สดุ ก็คือความเหมาะสมกับเนื ้อหาหรือข้ อมูลที่จะนาเสนอ
เนื่ องด้ วยว่ามัลติมีเดีย ที่ เป็ น ภาพวีดีโอเคลื่อนไหวนัน้ จะเกิ ดจากการฉายภาพนิ่ ง
หลาย ๆ ภาพต่อเนื่องกันไปโดยมีมาตรฐานกาหนดไว้ ว่าความเร็วในการฉายภาพนันคื
้ อ 25 ภาพ
ต่ อ วิ น าที ในระบ บ PAL และ 29 ภาพ ต่ อ วิ น าที่ ในระบบ NTSC ดั ง นั น้ ข้ อมู ล วี ดี โ อหรื อ
ภาพเคลื่อนไหวที่ฉายเวลา 1 วินาที จะต้ องใช้ เนื ้อที่เก็บข้ อมูลกว่า 25 MB ซึ่งก็จะหมายความว่า
ซีดีรอม 1 แผ่นนัน้ จะเก็บข้ อมูลวีดีโอเคลื่อนไหวได้ เพียง 30 วินาทีเท่านัน้ เอง การแก้ ปัญหาภาพ
วีดี โอเคลื่ อนไหวมีขนาดข้ อมูลใหญ่ ที่ นิ ย มวิธีห นึ่งคือ การลดขนาดหรื อบี บ อัด ของข้ อมูลภาพ
ก่อนท าการบันทึกลงแผ่น ซีดีโดยปั จจุบัน มีวิธีการบี บอัดหรื อลดขนาดข้ อมูลต่าง ๆ มากมาย ทัง้
แบบที่ เป็ น ฮาร์ ด แวร์ และแบบที่ เป็ น ซอฟต์แวร์ การลดขนาดข้ อมูลภาพที่ ดีที่ สุดในปั จ จุบัน นัน้
จะสามารถลดขนาดของข้ อมูลลงได้ ประมาณ 20 เท่า ดังนัน้
ขนาดของข้ อมูล 1 วินาทีของวีดีโอเคลื่อนไหวเดิมจะต้ องใช้ เนื ้อที่ 25 MB ก็จะถูก
ลดขนาดลงมาเหลือ เพี ย ง 1 MB เท่ า นัน้ นอกจากวิธี ก ารลดขนาดข้ อมูล แล้ วยั งมี วิ ธีก ารอื่ น
ที่สามารถนาไปช่วยการทางานทางด้ านภาพวีดีโอได้ ดีขึ ้น เช่นการลดจานวนเฟรมต่อวินาที หรื อ
ลดความละเอียดของภาพลงไปวีดีโอบนเครื่ องพีซี ปั จจุบันมีมาตรฐานเกี่ยวกับการนาภาพวีดีโอ
และเสียงมาแสดงบนเครื่องพีซีเป็ นที่นิยมด้ วยกันหลายมาตรฐานซึ่งได้ แก่

11
1. INDEO เป็ นมาตรฐานที่พฒ
ั นาโดยอินเทล ซึ่งเป็ นมาตรฐานวิธีการย่อและ
ขยายข้ อมูลต่าง ๆโดยจะไม่ขึ ้นอยู่กับ ฮาร์ ดแวร์ หรื อซอฟต์แวร์ ใดโดยเฉพาะและทีมไมโครซอฟต์
ได้ นาเอาเทคโนโลยี INDEO นี ้ไปดัดแปลงใช้ ในโปรแกรม Microsoft Video for Window ด้ วย
2. VIDEO for Windows คือส่วนแสดงผลเพิ่ มเติมของโปรแกรม Windows
ของไมโครซอฟต์ ซึ่ งผู้ใ ช้ สามารถจะใช้ INDEO Codec กับ แฟ้ ม ข้ อ มูล Windows AVI (Audio
Video Intel: leave) ได้ น อกจากนัน้ VIDEO for Windows นี ย้ ังสนับ สนุน Media Vision Motive
Codec ซึ่งทาให้ ผ้ พู ฒ
ั นาโปรแกรมสาเร็จรูปต่าง ๆ สามารถทางานได้ ง่ายขึ ้น ผู้ใช้ สามารถเพิ่มเติม
Codec ใหม่ ๆ เข้ าไปใน VIDEO for Windows ได้ อย่างง่ายดาย
3. MPEG (Motion Picture Expert Group) เ ป็ น ม า ต ร ฐ า น Codec
ที่พัฒนาขึ ้นมาก่อน INDEO ของอินเทล ซึ่ง MPEG นี ้จะบังคับให้ ใช้ ความเร็วการแสดงผล เพื่ อให้
ภาพแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องมากที่สดุ
4. ITU-Tซึ่ ง เป็ น มาตรฐาน ของห น่ วยที่ มี ห น้ าที่ ออก มาตรฐาน ทาง
โทรคมนาคมของ ITU (International Telecom Union) เป็ น ผู้พัฒ นาระบบเน็ ต เวิ ร์ค ที่ เรี ย กว่า
X.25/Framerelay หรื อ X.509/LDAP ที่ ร้ ูจักกันดี ITU-T ได้ สร้ างการเข้ า/ถอดรหัส หลายฟอร์ แมต
เช่น H.246 ที่เป็ นที่นิยมมากที่เกี่ยวกับงานมัลติมีเดีย
ระบบมาตรฐานในมัลติมีเดียปั จจุบันนิยมใช้ กันอยู่ มีดังนี ้
1. MPEG-1 เป็ น มาตรฐานเกี่ ย วกับ วิดีโอ ก าเนิ ดอย่ างเป็ น ทางการในช่วงปี 1993
น าไปใช้ ใ นการสร้ างชนิ ด งานแบบ VCD ระบบ MPEG Audio Layer จะใช้ ข้ อมูลเสี ย งดิจิ ตอล
ขนาด 16 บิ ต บั น ทึ ก ด้ วยอั ต รา Sampling ซึ่ ง มากกว่ า Bandwidth ของเสี ย งปกติ 2 เท่ า
(การบัน ทึก เสีย งลงแผ่น Compact Disks จะถูก บัน ทึก ด้ วยอัตรา Sampling ขนาด 44.1 KHz)
ข้ อมูลเสียงระบบสเตอริโอที่ให้ คณ
ุ ภาพเสียงที่ดีซึ่ง ความยาวเพียง 1 วินาที จะต้ องใช้ พืน้ ที่ในการ
จัดเก็บสูงถึง 1400 Kibitz หากนากระบวนการเข้ ารหัสข้ อมูลเสียงด้ วยเทคโนโลยี MPEG มาใช้ บีบ
ย่ อ ข้ อ มูล เสี ย งก็ ส ามารถลดขนาดการเก็ บ ข้ อมูล ให้ เล็ก ลงประมาณ 12 เท่ า โดยไม่ ท าให้
รายละเอียดของคุณภาพเสียงต่าลง เทคโนโลยีการบีบย่อข้ อมูลเสียง MPEG ได้ รับการพัฒนามา
ตามลาดับ จนถึ งปั จ จุบัน การบี บ ย่ อข้ อมูลเสีย ง MPEG ได้ รับ การพัฒ นามาตามลาดับ จนถึ ง
ปั จ จุบัน การบี บ ย่ อ ถูก ใช้ งานอย่ างแพร่ ห ลาย เช่ น MP3 ไฟล์ ช นิ ด MP3 ไม่ได้ เ ป็ น มาตรฐาน
MPEG-3 อย่ างที่ ห ล าย ค น เข้ าใจ แ ต่ ค ว าม จ ริ งแ ล้ ว คื อเป็ น Layer ห นึ่ งใน MPEG-1
ระบบ MPEG-1จะแบ่งเป็ นการแสดงออกเป็ นหลายส่วน เช่น ส่วนของภาพ ส่วนของเสียง ส่วนของ
มีเดียอื่น ๆ เราสามารถหยิบเฉพาะบางส่วนไปใช้ งานจริงได้ ดังนันในส่
้ วนของเสียงใน MPEG-1 คือ
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ส่วนที่เราเรียกว่า Layer 2 และLayer 3 ในส่วนของ Layer 2 ในปัจจุบนั นี ้ไม่นิยมใช้ แล้ วเหลือเพียง
MPEG-1 Layer 3 หรื อ MP3 ที่นิ ยมใช้ มากที่สุดในปั จจุบัน การบีบ อัดข้ อมูลเสียง MPEG Layer
ต่าง ๆมี 3 Layer คือ
- MPEG Layer 1 มีอัต ราการบี บ ย่ อข้ อมูล 1:4 ด้ วยขนาดของสัญ ญาณเสีย ง
สเตอริโอ 192 Kbps ไปจนถึง 256 Kbp
- MPEG Layer 2 มี อัต ราการบี บ ย่ อ ข้ อ มูล 1:6 ไปจนถึ ง 1:8 ด้ วยขนาดของ
สัญญาณเสียงสเตอริโอ 192 Kbps ไปจนถึง 256 Kbp
- MPEG Layer 3 (MP3)มีอตั ราการบีบย่อข้ อมูล 1:10 ไปจนถึง 1:12 ด้ วยขนาด
ของสัญญาณเสียง สเตอริโอ 128 Kbps ไปจนถึง 112 Kbp ฟอร์ แมตที่คล้ ายคลึงกับ MPEG-1 คือ
Ogg Vorbis เป็ น ฟอร์ แมตออดิ โอ หรื อส่วนของเสี ย ง เกิ ดขึน้ ในปี 1998 เนื่ องจากระบบ MP3
ได้ รั บ ค ว า ม นิ ย ม ม าก จ น เป็ น ที่ รู้ จั ก ทั่ ว ไป ส ถ า บั น Fraunhofer Society ใน เย อ รมั น
ซึ่งเป็ นเจ้ าของสิทธิบัตรวิธีการบีบอัดเสียงใน MP3 ประกาศเรียกร้ องค่าลิขสิทธิ์กับผู้ใช้ งาน เพราะ
เหตุนี ้ จึงมี ค นกลุ่ม หนึ่ งประกาศสร้ างสิ่ งของที่ เท่ าเที ย มกับ MP3 ขึน้ มา แต่ไม่มี ลิข สิท ธิ์ ใ ด ๆ
(Public Domain) ซึ่งยิ่ งกว่าโอเพนซอร์ สอีก ในปี 2002 Ogg Vorbis 1.0 จึงปรากฎออกมา และ
กลายเป็ นหนึ่งในฟอร์แมตออดิโอหลักที่ทกุ โปรแกรมต้ องมี โดยใช้ ไฟล์นามสกุล .ogg มาตรฐานอื่น
ๆ ที่เทียบเคียง MP3 ได้ มีอยู่หลายฟอร์แมต เช่น ATRAC ของโซนี่, AC-3 ของ Dolby Digital(dB),
mp3PRO และ Windows Media Audio (.wma) ของไมโครซอพท์
2. MPEG-2 ปี 1994 โลกพัฒ นาขึน้ ไปอีก ขัน้ เมื่อ มาตรฐาน MPEG-2 ถูก คิด มาไว้
รองรับ DVD ความแตกต่างกับ MPEG-1 มีไม่มากนัก ยกเว้ น เรื่ องการเข้ ารหัส/ถอดรหัสที่ ใช้ วิธี
ทันสมัยมากขึ ้น แผ่นดีวีดีทุกแผ่นที่ใช้ ระบบ MPEG-2 สามารถใส่รหัสเพื่อป้องการผลิตซา้ โดยผิด
กฎหมาย
3. MPEG-3 เมื่ อ ความนิ ย ม HDTV (High Definition TV) เริ่ ม เข้ ามา MPEG เลย
พั ฒ นาคิ ด ค้ นมาตรฐานใหม่ ม าใช้ กั บ HDTV แต่ สุ ด ท้ ายก็ ต้ องยกเลิ ก ไปเพราะพ บว่ า
เพียงแค่MPEG-2 ที่มีอยู่เดิมก็พอสาหรับ HDTVแล้ ว
4. MPEG-4 เป็ นส่วนขยายของ MPEG-1 เดิมเพื่อรับรูปแบบมัลติมีเดียต่าง ๆที่เพิ่ม
ขึน้ มา เช่ น 3D หรื อ การเข้ ารหัส ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ MPEG-4 แบ่ งออกเป็ น หลายส่ว น
ตามหน้ าที่แต่ละส่วน และ MPEG (Moving Picture Expert Group) จะปล่อยให้ ผ้ ผู ลิตซอฟต์แวร์
เป็ น ผู้ พั ฒ น าโป รแก รม ที่ ใช้ จ ริ ง ๆ เองไม่ จ าเป็ น ต้ องใช้ ระบ บ MPEG-4 ทั ้ง ห ม ด ก็ ได้
ผู้พฒ
ั นาโปรแกรมสามารถเลือกพัฒนาได้ เป็ นบางส่วนก็พอ MPEG-4 มีรายละเอียดที่สาคัญ คือ
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4.1 MPEG-4 part 2 หรื อในส่วนที่ 2 รับ ผิดชอบกับ การจัดการวิดีโอ ฟอร์ แมต
วิดีโอสาคัญ ๆหลายตัวอิมพลีเมนต์ตาม part 2 หรือในส่วนที่ 2 นี ้ ได้ แก่
- DivX ผู้พฒ
ั นา part2 คนแรก ๆ คือไมโครซอฟต์ (.asf) และ DivX ในยุคแรก
ๆก็เป็ นเวอร์ชนั ที่สามารถแปลงไฟล์ .asf ให้ เก็บเป็ น .avi ได้ แต่ต้องใช้ การแก้ รหัส ในภายหลัง DivX
ได้ แก้ ไขให้ เป็ น อัลกอริ ทึมของตัวเอง (binary) และแจกให้ ใช้ ฟรี ส่วน source นัน้ เป็ นกรรมสิท ธิ์
ของบริ ษัท DivXNetworks ซึ่งก็ก่อตังโดยบรรดาแฮกเกอร์
้
ที่แฮกไมโครซอพท์ ปั จจุบนั DivX ได้ รับ
ความนิยมสูงมากโดยเฉพาะหนังที่ มาจากดีวีดี เพราะได้ คณ
ุ ภาพเท่าดีวีดีในขนาดเท่าซีดี
-XviD หลังจากที่ DivXNetworks ได้ ก่อตังขึ
้ ้นได้ เปิ ดโอกาสให้ โอเพ่นซอร์สข้ อ
มูล บางส่ว นใต้ โครงการ OpenDivX และมี นั ก พั ฒ นาสนใจใช้ งานกัน เยอะขึน้ แต่ภ ายหลัง
ได้ เ กิ ด เหตุก ารณ์ ขัด แย้ งขึ น้ ใน บริ ษั ท DivXNetworks ขึน้ การพั ฒ นาโครงการ OpenDivX
ได้ หยุดลงสร้ างความไม่พอใจในชุมชน OpenDivX ทางชุมชนจึงได้ พฒ
ั นารูปแบบการเข้ า/ถอดรหัส
(codec)ที่เป็ นโอเพ่นซอร์สขึ ้นมาแข่งกับ DivX และใช้ ชื่อ XviD (เป็ นการเขียนสลับอักษรจากหลัง
มาหน้ า) ระดับ ความนิ ย มนัน้ ใกล้ เคีย งกับ DivXOgg Theora ลัก ษณะเหมือนกับ Ogg Vorbis
ขึ ้นในระบบออดิโอ แต่ Theora เป็ นระบบเวอร์ชนั วิดีโอ การพัฒนายังไม่เสร็จ ความนิยมยังไม่เยอะ
เท่าที่ควร QuickTime เป็ น ฟอร์ แมตที่ใช้ ดูตวั อย่างหนังของบริ ษั ท แอปเปิ ล ก็รวมอยู่ในMPEG-4
part2 นี้ เช่นเดียวกับ Windows Media Video (.wmv)
4.2 MPEG-4 part 3 ใ น ส่ ว น ที่ 3 ได้ แ ก่ AAC (Advance Audio Coding)
เป็ น การอิมพลีเมนต์ ต าม MPEG-4 part 3 ซึ่ง แน่น อนว่า MPEG-1 ไม่สามารถเที ย บ MPEG-4
ได้ คณ
ุ ภาพเค้ าของ 96 kbps AAC เท่ากับ 128 kbps MP3 โดยมีผ้ พู ฒ
ั นาผลักดันหลักคือแอปเปิ ล
เพลงทุกเพลงที่ขายออกจาก iTunes Music Store (iTunes เป็ นซอฟต์แวร์ ฟังเพลงของแอปเปิ ล)
เป็ น AAC (Advance Audio Coding) นามสกุลของไฟล์ชนิดนี ้เป็ น .mp4 หรือ .m4a ด้ วยเหตุผล
ทางการตลาดของแอปเปิ ลที่ไม่ต้องการให้ ซ ้ากับชื่อเดิมและเปลี่ยนตัวเลขให้ ดใู หม่กว่า
4.3 MPEG-4 part 10 หรื อ ในส่ว นที่ 10 นี ด้ ูแ ล Advance Video Coding หรื อ
ส่วนของวิดี โอที่ ดี ก ว่า part 2 เรี ย กย่ อ ๆ ว่า AVC มีม าตรฐานเหมือนกับ H.264 เพี ย งแต่ AVC
เป็ น ชื่ อของทาง MPEG ส่วน H.264 เป็ น ชื่ อของ ITU-T เท่านัน้ เอง H.264 ตัวนี เ้ ป็ น ตัวเข้ าและ
ถอดรหัสวิดี โอในอนาคต บริ ษั ท แอปเปิ ลก็ใส่ไว้ ใน OSX 10.4 Tiger ที่ เป็ นระบบปฏิบัติการของ
แอปเปิ ล ทังดู
้ หนังผ่าน QuickTime และคุยผ่านทาง iChat (Apple H.264 Faq) นอกจากแอปเปิ ล
แล้ ว H.264 เริ่ ม ถู ก น าไปใช้ ในระบบที วี แ บบใหม่ ข องญี่ ปุ่ นและยุ โ รป ที่ น่ า สนใจกว่ า นั น้
คื อ ไม่ ว่ า มาตรฐานแผ่ น ดิ ส ก์ ใ นอนาคตจะเป็ นอย่ า งไร ระหว่ า ง HDDVD กั บ Bluray ทั ง้ คู่
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ก็ ใ ช้ มาตรฐานระบบ H.264 และระบบ H.264 นี ก้ ็ สนับ สนุน เครื่ องเล่น เกมส์แ ละดูห นัง PSP
ของ Sony ด้ วย
5. MPEG-7 มาตรฐานเกี่ ย วกับ ภาพและเสีย งเหมื อนอัน อื่น ๆ แต่เป็ น มาตรฐาน
ที่ เ ก็ บ ข้ อมูล เกี่ ย วกับ ตัวมี เดี ย (metadata) เช่น ชื่ อของหนัง หรื อถ้ าหนังเล่น มาถึ งช่ วงเวลานี ้
ให้ เล่นเพลงนี ้พร้ อมขึ ้นคาบรรยายใต้ ภาพ (subtitle) และตัวไฟล์นี ้ เป็ นต้ น อิมพลีเมนต์โดย XML
6. MPEG-21 เป็ นมาตรฐานมัลติมีเดียในอนาคต ตอนนีก้ าลังอยู่ในขันตอนทดลอง
้
จะมุง่ เน้ นการใช้ งานมัลติมีเดียผ่านเครือข่าย มากกว่าวิธีการแสดงผลแบบใน 1-2-4
คุณค่ าและข้ อจากัดของมัลติมีเดีย
คุณค่าของมัลติมีเดีย กิดานันท์ มลิทอง, (2540)
1. ดึงดูดความสนใจบทเรียนสื่อประสมที่ประกอบด้ วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว
แบบวิดีทศั น์ และเสียงจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ เป็ นอย่างดี และช่วยในการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียนด้ วย
2. ให้ สารสนเทศหลากหลาย การให้ ข้อมูลและสารสนเทศในปริมาณที่มากมาย และ
หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับเนื ้อหาบทเรียนที่สอน
ระมิด ฝ่ายรีย์, (2530) กล่าวว่า สื่อประสมที่ดีควรประกอบด้วยสิ่งเหล่านี้ คือ
1. มีความสะดวกในการใช้
2. มีการตรวจสอบและพัฒนาแล้ ว
3. มีครบตามจานวนผู้เรียน
4. เคยทดลองใช้ มาแล้ วหลายครัง้
5. สามารถยืดหยุ่นได้
6. ส่งเสริมความแตกต่างระหว่างบุคคล
7. ใช้ สื่อการสอนหลาย ๆ อย่างที่สมั พันธ์กนั และสอดคล้ องกับเนื ้อหา
8. จัดและประเมินผลแบบอิงเกณฑ์ หรือตามจุดประสงค์การเรียนรู้
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2. การเรียนรู้แบบโครงงาน
2.1 ความหมายของการสอนแบบโครงงาน
นักการศึกษาหลายท่านรวมทังสถาบั
้
นหลายแห่งได้ ให้ ความหมายของคาว่าโครงงาน
ไว้ ดงั นี ้
สุพิน บุญชูวงศ์, (2538)การสอนแบบโครงงาน กระบวนการแสวงหาความรู้ หรื อ
การค้ นคว้ าหาคาตอบในสิ่งที่ผ้ เู รียนอยากรู้หรือสงสัยด้ วยวิธีการต่าง ๆ เป็ นวิธีการเรียนรู้ที่ผ้ เู รียนได้
เลือกศึก ษาตามความสนใจของตนเองหรื อของ กลุ่ม เป็ น การตัดสิน ใจร่ วมกัน จนได้ ชิ น้ งานที่
สามารถน าผลการศึกษาไปใช้ ได้ ในชีวิตจริ ง การเรียนรู้แบบโครงงาน เป็ นการเรี ยนรู้ที่ใช้ เทคนิ ค
หลากหลายรูปแบบนามาผสมผสานกันได้ แก่ กระบวนการกลุม่ การฝึ กคิด การแก้ ปัญหา การเน้ น
กระบวนการ การสอนแบบปริศนาความคิด และการสอนแบบร่วมกันคิด เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนเรี ยนรู้เรื่อง
ใดเรื่องหนึ่งจากความสนใจ อยากรู้ อยากเรี ยนของผู้เรี ยนเอง โดยใช้ กระบวนการและวิธีการทาง
วิท ยาศาสตร์ ผู้เรี ยนจะเป็ นผู้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ เพื่ อค้ นหาคาตอบด้ วยตนเอง เป็ นการ
เรียนที่มงุ่ เน้ นให้ ผ้ เู รียนได้ เรียนรู้ จากประสบการณ์ตรงกับแหล่ง ความรู้เบื ้อง สามารถสรุปความรู้ได้
ด้ วยตนเอง
จิราภรณ์ ศิริทวี & ดนุชา ปนคา, (2551) กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน เป็ นการ
สอนให้ นักเรี ยนรู้จักท าโครงการวิจัยเล็ก ๆ ผู้เรี ย นได้ ลงมือปฏิบัติเพื่ อพัฒนาความรู้ ทักษะและ
สร้ างผลผลิตที่มีคณ
ุ ภาพระเบียบวิธดาเนินการเป็ นระเบียบวิธีการทางวิทยาศาสตร์ จุดประสงค์
หลัก ของการสอนแบบโครงงานต้ องกระคุ้น ให้ นัก เรี ย นรู้ จัก สังเกต รู้จักการตัง้ คาถาม รู้ จัก การ
ตังสมมติ
้
ฐาน รู้จักแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเพื่อตอบคาถามที่ตนอยากรู้ รู้จักสรุปและนาความ
เข้ าใจกับสิ่งที่ค้นพบ
สมศัก ดิ์ สินธุระเวชญ์ , (2542) กล่าวว่า โครงงานแบบโครงงาน เป็ นการเรี ยนรู้
อย่างหนึ่งที่ต้ องการให้ ผ้ เู รี ย นศึกษาค้ นคว้ าให้ ลึกซึง้ มากยิ่งขึ ้นในหัวข้ อที่ กาลังเรี ยน การศึก ษา
ค้ นคว้ านี ้อาจทาเป็ นรายบุคคลหรือเป็ นทีม ลักษณะที่สาคัญของโครงงานคือการศึกษาที่มงุ่ เพื่อหา
คาตอบให้ กับ ข้ อสงสัย ในเรื่ องนัน้ ๆ ที่ ผ้ ูเรี ย นหรื อกลุ่ม เพื่ อ ตัง้ ข้ อสงสัย ขึน้ มา เป้ าหมายของ
โครงงานคือให้ ได้ เรียนรู้มาขึ ้นในเรื่ องนัน้ ๆ มากกว่าที่จะค้ นหาคาตอบที่ถูกต้ องเพื่อตอบคาถาม
ของผู้สอน
ลัดดา ภู่เกี ยรติ, (2552) ได้ กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน เป็ น วิธีการเรี ยนรู้ที่
เกิดจากความสนใจใคร่ร้ ูของผู้เรียนที่อยากจะศึกษาค้ นคว้ าเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลาย ๆ สิ่งที่
สงสัยและอยากรู้คาตอบให้ ลกึ ซึ ้งชัดเจน หรือต้ องการเรียนรู้ในเรื่องนัน้ ๆ ให้ มากขึ ้นกว่าเดิม โดย
ใช้ ทัก ษะกระบวนการและปั ญ ญาหลาย ๆด้ าน มีวิธีก ารศึก ษาอย่ างเป็ น ระบบและมีขนั ้ ตอน
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ต่อเนื่อง มีการวางแผนในการศึกษาอย่างละเอียดแล้ วลงมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ จนได้ ข้อสรุป
หรือผลการศึกษาหรือคาตอบเกี่ยวกับเรื่ องนัน้ ๆซึ่งสามารถกล่าวได้ อีกนัยหนึ่งว่า โครงงานเป็ นอีก
รูปแบบหนึ่ง ของการทาวิจยั โดยเด็ก ๆ เพราะเด็กนักเรียนเป็ นผู้ลงมือปฏิบตั ิเพื่อที่จะพัฒนาความรู้
โดยใช้ ระเบี ยบวิธีการทางานที่เป็ นระบบใช้ วิธีการทางวิทยาศาสตร์ และทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ในการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ ความจริงจนได้ ข้อสรุป
การสอนแบบโครงการ หมายถึง การจัดการเรี ยนการสอนรูปแบบหนึ่งซึ่งให้
ความสาคัญกับเด็ก ส่งเสริมให้ เด็กแสวงหาคาตอบจากการเรียนเรื่องใดเรื่ องหนึ่งอย่างลุม่ ลึกเพื่อ
สร้ างองค์ความรู้ด้วยตนเอง โดยที่เด็กหรื อครูร่วมกันกาหนดเรื่ องที่ต้องการเรี ยนรู้ แล้ วดาเนินการ
แสวงหาความรู้ ด้ วยกระบวนการแก้ ปั ญ หา โดยครูเป็ น ผู้อานวยความสะดวกให้ เด็ก เรี ยนรู้จาก
ประสบการณ์ตรงและจากแหล่งเรียนรู้
2.2 ลักษณะการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
การสอนแบบโครงการเป็ น การจัดการเรี ย นการสอนที่ มีลกั ษณะสาคัญ โดยความคิด
พื ้นฐานเชื่อว่า การเรี ยนรู้ของเด็กมาจากการกระทา เด็กเป็ นผู้ที่ต้องพัฒนา มีความคิด มีความมุ่ง
หมาย ความต้ องการที่จะเรี ยนรู้ทาอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็ นของตนเองต้ องพึ่งตนเอง การสอน
แบบโครงการมุง่ พัฒนาทางร่างกายและจิตใจของเด็กไปพร้ อมกัน
วิธีจดั การเรียนการสอนมี 4 ระยะ คือ
ระยะที่ 1 เริ่มต้ นโครงการ เด็กจะร่วมกันคิดเรื่องที่สนใจ
ระยะที่ 2 ระยะวางแผนโครงการ เป็ นช่วงเวลาที่กาหนดจุดประสงค์ว่าต้ องการ
เรียนรู้อะไร กาหนดขอบเขตเนื ้อหา ระยะเวลาและวิธีการศึกษา
ระยะที่ 3 ด าเนิ น โครงการตามที่ ก าหนดไว้ ที่ เ น้ นกระบวนการแก้ ปั ญ หา
จัดเป็ นหัวใจของการสอนแบบโครงการ เพราะเด็กจะได้ รับข้ อมูลใหม่จากประสบการณ์ตรงหรื อ
เป็ น แหล่งข้ อ มูล พื น้ ฐานเพราะเด็ก ได้ ส นทนา พูด คุย กับ บุค คล และสืบ ค้ น จากแหล่งเรี ย นรู้
ขณะเดี ยวกัน เด็กสามารถค้ น ความรู้จ ากแหล่งข้ อมูลรอง (Secondary Sources) เช่น การดูวีดี
ทัศน์ การอ่านหนังสือ เป็ นต้ น
ระยะที่ 4 สรุ ป โครงการ ครู แ ละเด็ ก ร่ ว มวางแผนสรุ ป โครงการ เป็ นขัน้ ตอน
การประเมินโครงการ ทบทวนการปฏิบตั ิ และวางแผนโครงการใหม่ วิธีการสรุปโครงการอาจจะให้
เด็กนาผลงานที่ได้ รับมอบหมายมาแสดงต่อครูแล้ วอภิปรายประเด็นปั ญหา หรื อให้ เด็กนาเสนอ
ผลงาน ในรูปของการจัดแสดง จัดเป็ นนิทรรศการ หรือสาธิตผลงาน

17
สานัก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแห่งชาติ ได้ ก ล่าวถึ งลัก ษณะสาคัญ ของ
โครงงานไว้ ดงั นี ้
1. เป็ นเรื่องที่นกั เรียนสนใจสงสัยต้ องการหาคาตอบ
2. เป็ นการเรียนรู้ที่มีกระบวนการ มีระบบ ครบกระบวนการ
3. เป็ นการบูรณาการการเรียนรู้
4. นักเรียนใช้ ความสามารถหลายด้ าน
5. มีความสอดคล้ องกับชีวิตจริง
6. มีการศึกษาอย่างลุม่ ลึก ด้ วยวิธีการและแหล่งข้ อมูลที่หลากหลาย
7. เป็ นการแสวงหาความรู้และสรุปความรู้ด้วยตนเอง
8. มี ก ารน าเสนอโครงงานด้ วยวิ ธี ก ารที่ เ หมาะสมในด้ านกระบวนการและ
ผลงานที่ค้นพบ
9. ข้ อค้ นพบ สิ่งที่ค้นพบ สามารถนาไปใช้ ในชีวิตประจาวันได้
จิราภรณ์ ศิริทวี & ดนุชา ปนคา, (2551) แบ่งโครงงาน ออกเป็ น 2 ลักษณะคือ
1. โครงงานตามสาระการเรี ย นรู้ เป็ นโครงงานที่ บู รณาการความรู้ ทั ก ษะ
คุณ ธรรม จริยธรรม และค่านิยม ในกลุม่ สาระการเรียนรู้เป็ นพืน้ ฐานในการกาหนดโครงงานและ
การปฏิบตั ิ
2. โครงงานตามความสนใจ เป็ นโครงงานที่ผ้ เู รียนกาหนดขันตอนตามความถนั
้
ด
ความสนใจ และความต้ องการ โดยการนาเอาความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมจาก
กลุม่ สาระการเรียนรู้ตา่ ง ๆ มาบูรณาการกาหนดเป็ นโครงงานและการปฏิบตั ิ
สุวิทย์ & อรทัย, (2545) กล่าวถึงลักษณะสาคัญของโครงงานไว้ เช่นกันว่า
1. ผู้เรี ย นได้ เลื อ กเรื่ อ งหรื อ ประเด็ น ที่ จ ะศึ ก ษาด้ วยตนเอง ซึ่ ง อาจจะเป็ น
รายบุคคลหรือกลุม่ ก็ได้
2. ผู้เรียนเป็ นผู้เลือกวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้
3. ผู้เรียนเป็ นผู้ศกึ ษาหรือลงมือปฏิบตั ิด้วยตนเองทุกขันตอน
้
4. การศึ ก ษานั น้ มี ก ารเชื่ อ มโยงหรื อ บู ร ณ าการระหว่ า งความรู้ /ทั ก ษะ/
ประสบการณ์เดิมกับสิ่งใหม่
5. ผู้เรียนได้ มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้กบั ผู้เรียน

18
2.3 จุดประสงค์ ของการสอนแบบโครงงาน
สถานบัน การศึกษาหลายแห่งได้ ให้ ความหมายของจุดประสงค์ของการสอนแบบ
โครงงานไว้ ดงั นี ้
ไพฑูรย์ สินลารัตน์, (2549) ได้ กล่าวว่า การสอนแบบโครงงาน มีจุดประสงค์เพื่อ
ฝึ ก ทัก ษะการท างานด้ านต่าง ๆ นับ ตัง้ แต่ก ารเลือกโครงงาน การวางแผนการท างาน การสื่ อ
ความหมายด้ วยตัวอักษร และด้ วยวาจาที่ก่อให้ เกิดความคิดริเริ่ม ความคิดในสิ่งที่วิพากษ์ วิจารณ์
และความเชื่อมัน่ ในตนเอง ผู้เรียนได้ เรียนรู้ด้วยการปฏิบตั ิจริ ง ได้ จบั ต้ องจริง ได้ ทดลองและสรุปผล
การปฏิบตั ิเป็ นความรู้ความเข้ าใจ
โดยสรุปแล้ วอาจกล่าวได้ วา่ จุดมุ่งหมายของการสอนแบบโครงงาน เพื่อกระตุ้น
ให้ ผ้ เู รียนเกิดความอยากรู้อยากเห็น คิดเป็ น ทาเป็ น
ฟิ สเซอรัลล์ 1955 & อ้ างถึงใน บุษบา บุญชู, (2545) ได้ กล่าวถึงจุดประสงค์ของ
การสอนแบบโครงงานว่า
1. เพื่อกระตุ้น ความอยากรู้อยากเห็น ของผู้เรี ย น ทัง้ นี ้ เพราะการสอนแบบ
โครงงานผู้สอนให้ ผ้ เู รียนเลือกโครงงานด้ วยตนเอง แต่ก่อนที่จะเลือก ผู้สอนต้ องจัดสถานการณ์
ให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความอยากรู้อยากเห็น เสียก่อน จึงสามารถเลือกโครงงานได้ ฉะนัน้ การที่นัก เรี ย น
เกิดความอยากที่จะทาโครงงานหนึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีความสนใจในเรื่องนัน้ ๆ
2. เพื่ อให้ ผ้ เู รียนเห็นคุณค่าของการทากิจกรรมต่าง ๆ ในสถานการณ์ จริง ๆ
ซึ่งช่วยให้ เห็นคุณค่าของการทางานได้ ในที่สดุ
3. เพื่ อพัฒนาความเป็ นตัวของตัวเองที่จะสะสมเก็บรวบรวมและหาความรู้
อย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาศักยภาพของแต่ละบุคคลให้ เข้ าใจสถานการณ์และสิ่งแวดล้ อม
โดยใช้ ประสบการณ์ของตนเอง
5. เพื่อพัฒนาความรับผิดชอบที่ให้ เสรีภาพในการจัดและการกระทา
6. เพื่อพัฒนาให้ นกั เรียนมีความสามารถในการสร้ างแผน และดาเนินการให้
บรรลุเป้าหมาย
7. เพื่ อพั ฒ นาผู้ เรี ย นให้ มี ค วามคิ ด สร้ างสรรค์ แ ละท างานได้ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
8. เพื่อให้ ร้ ูจกั คิดและประเมินผลงานของตนเอง
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2.4 ประเภทของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
สุชาติ วงศ์สุวรรณ, (2542) ได้ จัดแบ่งโครงงานออกเป็ น ประเภทใหญ่ ๆ 4 ประเภท
ตามลักษณะของการปฏิบตั ิหรือการได้ มาซึ่งคาตอบ ดังนี ้
1. โครงงานที่เป็ นการสารวจรวบรวมข้ อมูล
โครงงานประเภทนี ้ เป็ นโครงงานที่มีวตั ถุป ระสงค์ เพื่อสารวจและรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่องหนึ่ง แล้ วนาข้ อมูล ที่ได้ จากการสารวจนัน้ มาจาแนกเป็ นหมวดหมู่และ
นาเสนอในรูปแบบต่าง ๆอย่างมีระบบ เพื่อให้ เห็นถึงลักษณะหรือความสัมพันธ์ของเรื่องดังกล่าวได้
ชัดเจนยิ่งขึ ้น การปฏิบัติตามโครงงานนี ้ ผู้เรี ยนจะต้ องไปศึกษา รวบรวมข้ อมูลด้ วยวิธีการต่าง ๆ
เช่น สอบถาม สัมภาษณ์ สารวจ โดยใช้ เครื่ องมือ เช่น แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ แบบบันทึก
ฯลฯในการรวบรวมข้ อมูลที่ ต้ องการศึก ษา ในการท าโครงงานประเภทสารวจข้ อมูล ไม่จ าเป็ น
จะต้ องมีตวั แปรเข้ ามาเกี่ยวข้ อง นักเรียนเพียงแต่สารวจรวบรวมข้ อมูลที่ได้ แล้ วนาข้ อมูลที่ได้ มาจัด
ให้ เป็ นหมวดหมูแ่ ละนาเสนอ ก็ถือว่าเป็ นการสารวจรวบรวมข้ อมูลแล้ ว
2. โครงงานที่เป็ นการค้ นคว้ าทดลอง
โครงงานประเภทนี ้ เป็ นโครงงานที่มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง
โดยเฉพาะ โดยการออกแบบโครงงานในรูป ของการทดลองเพื่ อศึก ษาว่า ตัวแปรหนึ่งจะมีผ ล
อย่างไรบ้ างด้ วยการควบคุมตัวแปรอื่นซึ่งอาจมีผลต่อตัวแปรที่ต้องการศึกษาไว้ การทาโครงการ
ประเภทนี จ้ ะมีขนั ้ ตอนการดาเนิ นงานประกอบด้ วยการกาหนดปั ญ หาการตังวั
้ ตถุประสงค์หรื อ
สมมติฐานการออกแบบทดลองการรวบรวมข้ อมูลการดาเนินการทดลอง การแปรผล และสรุปผล
การทดลอง
3. โครงงานที่เป็ นการศึกษาความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่
โครงงานประเภทนี ้ เป็ น โครงงานที่มีวตั ถุป ระสงค์เพื่ อเสนอความรู้ ทฤษฎี
หลักการ แนวคิดใหม่ ๆ เกี่ยวกับเรื่ องใดเรื่ องหนึ่ง ที่ยงั ไม่มีใครคิดมาก่อน หรือขัดแย้ ง หรื อขยาย
จากเดิ ม ที่ มี อ ยู่ ซึ่ งความรู้ ทฤษฎี หลัก การ หรื อ แนวคิ ด ที่ เสนอ ต้ อ งผ่า นการพิ สูจ น์ อ ย่ า งมี
หลัก การ หรื อวิธีการที่ น่าเชื่อถื อตามกติกา / ข้ อตกลงที่ กาหนดขึ ้นมาเอง หรื ออาจใช้ กติกาหรื อ
ข้ อตกลงเดิมมามาอธิบายข้ อความรู้ ทฤษฎี หลักการ แนวคิดใหม่ก็ได้ โครงงานที่ เป็ นการศึกษา
ความรู้ ทฤษฎี หลักการ หรือแนวคิดใหม่นี ้ ผู้ทาโครงงานต้ องเป็ นผู้ที่มีความรู้พืน้ ฐานในเรื่องนัน้ ๆ
เป็ นอย่างดี หรือต้ องมีการศึกษา ค้ นคว้ า ข้ อมูลมาประกอบอย่างลึกซึ ้ง จึงจะทาให้ สามารถกาหนด
ความรู้ ทฤษฎีหลักการหรือแนวคิดใหม่ ๆ ขึ ้นได้
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4. โครงงานที่เป็ นการประดิษฐ์ คดิ ค้ น
โครงงานประเภทนี ้ เป็ น โครงงานที่ มี วัตถุป ระสงค์ คื อ การน าเอาความรู้
ทฤษฎี หลัก การ หรื อแนวคิ ด มาประยุก ต์ใ ช้ โดยการประดิ ษ ฐ์ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ต่าง ๆ
เพื่ อประโยชน์ในการเรี ยน การทางาน หรื อการใช้ สอยอื่น ๆ การประดิษ ฐ์ คิดค้ นตามโครงงานนี ้
อาจเป็ นการประดิษฐ์ ขึ ้นมาใหม่ โดยที่ยังไม่มีใครทา หรื ออาจเป็ นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง หรื อ
ดั ด แปลงของเดิ ม ที่ มี อ ยู่ แ ล้ ว ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง ขึ น้ กว่ า ที่ เป็ นอยู่ รวมทั ง้ การสร้ าง
แบบจาลองต่าง ๆ เพื่ อประกอบการอธิบ ายแนวคิดในเรื่ องต่าง ๆ โครงงานที่ เป็ น การประดิษ ฐ์
คิดค้ นนีจ้ ะครอบคลุมเรื่ องต่าง ๆ ทัง้ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา สังคม อาชีพ สิ่งแวดล้ อม
ฯลฯ
เริงชัย จงพิพฒ
ั นสุข, (2542) ได้ แบ่งโครงงานออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
1. โครงงานส ารวจข้ อมู ล จุด ประสงค์ เพื่ อ ส ารวจรวบรวมข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ
เรื่องที่กาลังศึกษาหรืองานที่กาลังทาสาหรับนามาพัฒนาปรับปรุงส่งเสริมให้ กว้ างขวางหรือได้ ผลดี
ยิ่งขึ ้น
2. โครงงานศึกษาค้ นคว้ า จุดประสงค์เพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งวิทยาการ
ต่าง ๆ เช่น ห้ องสมุด สานัก งาน สถาบัน หรื อผู้ร้ ู ในสาขาวิช านัน้ ๆ โดยตรง เป็ น การฝึ ก ฝนหา
แนวทางในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง เพื่อนามาเทียบเคียงกับความรู้ที่ได้ โดยตรงจากตารา
หรื อรายงาน เอกสารทางวิช าการ รวมทัง้ การทดลองเพื่ อค้ น หาหรื อตรวจสอบกฎ ทฤษฎีห รื อ
ข้ อเท็จจริ ง ซึ่งผลจากการค้ นคว้ าทดลองอาจคลาดเคลื่อนไม่ครบถ้ วนหรื อละเอีย ดมากในบาง
แง่มมุ เมื่อได้ ปรับแก้ ด้วยวิธีทางที่ถูกต้ องจากผู้สอนแล้ วก็จะเป็ นแม่แบบแม่บ ทสาหรับการเรีย น
และการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในระดับชันที
้ ่สงู ขึ ้นหรือในชีวิตจริง
3. โครงงานสร้ างหรื อ พั ฒ นาชิน้ งาน จุ ด ประสงค์ เ พื่ อ ส่ ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์จากการสังเกต วิเคราะห์ เครื่องมือ เครื่องใช้ หรือกลวิธีในการจัดการต่าง ๆ แล้ วพัฒนา
หรื อสร้ างขึ ้นใหม่เพื่ อสนองตอบความต้ องการของสังคมตามความรู้ ความสามารถที่ มีอยู่ หรื อ
ที่ได้ รับจากบทเรี ยนการพัฒนาหรือสร้ างชิ ้นงานนีม้ กั จะเกิดขึ ้นหลังจากทาโครงงานสารวจข้ อมูล
และโครงงานศึกษาค้ นคว้ าทดลองมาก่อน เช่น การสร้ างหรื อพัฒนาเครื่ องจักรกล การสร้ างหรื อ
พัฒนาระเบียบวิธีจดั จาหน่ายผลิตภัณฑ์หรือผลิตผล การสร้ างหรือพัฒนาระบบการจัดการเงินของ
ธนาคารหรือสถาบันการเงินต่าง ๆเป็ นต้ น
จิ รศัก ดิ์ กนกอุด ม & พรพิ มล ผลวัฒ นะ, (2548) ได้ ก ล่าวว่า โครงงานโดยทั่วไป
แบ่งเป็ นประเภทใหญ่ ๆ 4 ประเภท ได้ แก่

21
1. โครงงานประเภทสารวจหรือรวบรวมข้ อมูล
ผู้เรียนที่จัดทาโครงงานประเภทนี ้ มีจดุ ประสงค์เพื่อสารวจและเก็บรวบรวม
ข้ อมูลเกี่ ย วกับ เรื่ องที่ ก าลังศึก ษา หรื องานที่ ก าลังท า โดยมี ระบบในการจ าแนกและน าเสนอ
เพื่อความชัดเจน วิธีการที่ใช้ อาจจะเป็ นการสัมภาษณ์ การใช้ แบบสอบถาม การสารวจจากสภาพ
จริง เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงหรือส่งเสริมให้ ได้ ผลดียิ่งขึ ้น เป็ นต้ น
2. โครงงานประเภทศึกษาค้ นคว้ า
ผู้เรียนที่จดั ทาโครงงานประเภทนี ้ มีจดุ ประสงค์เพื่อแสวงหาความรู้ตรวจสอบ
ข้ อเท็จจริ ง พิ สจู น์ทฤษฎีห รือเรื่ องเล่าต่าง ๆ จากการศึกษาค้ นคว้ าทัง้ จากแหล่งวิทยาการต่าง ๆ
เช่น ห้ องสมุด สถาบัน การศึก ษา แหล่งเรี ย นรู้ป ระเภทเอกสาร เช่น ตารา รายงานการค้ น คว้ า
ทางวิชาการ หรื อ เอกสารทางวิชาการหรื อตัวบุคคล ได้ แก่ ผู้ที่มีความรู้ในเรื่ องนันโดยตรง
้
ซึ่งเป็ น
แหล่งอ้ างอิงที่ มีข้อมูลชัด เจนและเชื่อถือได้ ผลที่ ได้ จ ากการค้ น คว้ าอาจจะไม่สมบูรณ์ ครบถ้ วน
แต่เมื่อได้ ป รับปรุ งแก้ ไขด้ วยวิธีการที่ ถูกต้ องจากผู้สอนแล้ ว ก็สามารถเป็ นแม่แบบแม่บ ทในการ
เรียนหรื อการศึกษาค้ นคว้ าเพื่อแสวงหาความรู้ด้วยตนเองในระดับชัน้ ที่สงู ขึ ้นหรื อนาไปใช้ ในชีวิต
จริงได้
3. โครงงานประเภททดลอง
ผู้เรี ยนที่จดั ทาโครงงานประเภทนี ้ มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาความเป็ นไปได้ ซึ่ง
การทดลองอาจจะมีหลายขันตอนเพื
้
่อให้ ได้ ข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจในเบื ้องต้ นแล้ วจึงศึกษา
ค้ นคว้ าต่อไป
4. โครงงานสิ่งประดิษฐ์
ผู้เ รี ย นที่ จั ด ท าโครงงานประเภทนี ้ จะได้ รั บ การส่ ง เสริ ม ให้ สร้ างสรรค์
สิ่ งประดิ ษ ฐ์ ห รื อ พัฒ นาชิ น้ งานโดยสิ่ งที่ ผ้ ูจัด ท าโครงงานจะได้ รับ คื อ การส่ง เสริ ม ความคิ ด
สร้ างสรรค์จากการสังเกต วิเคราะห์กลวิธีในการจัดการต่าง ๆ แล้ วพัฒนาหรือสร้ างชิ ้นงานขึ ้นใหม่
เพื่อสนองความต้ องการของสังคมตามความรู้ความสามารถที่มีอยู่หรือที่ได้ รับจากบทเรียน
2.5 ขัน้ ตอนการจัดการเรียนการสอนแบบโครงการ
การจัดการเรียนการสอยแบบโครงการมี 6 ขันตอนดั
้
งนี ้
STEP 1 การเตรียมความพร้ อม ครูเตรียมมอบหมายโครงงานโดยระบุในแผนการ
สอน ในชัน้ เรียนครูอาจกาหนดขอบเขตของโครงงานอย่างกว้ าง ๆ ให้ สอดคล้ องกับรายวิชา หรื อ
ความถนัด ของนักเรี ย น และเตรี ยมแหล่งเรี ย นรู้ ข้ อมูลตัวอย่ าง เพื่ อเป็ น แนวทางให้ นัก เรี ย นได้
ศึก ษาค้ นคว้ าเพิ่ มเติ ม สามารถใช้ เว็บ ไซต์ หรื อโปรแกรม moodle ในการ update ข้ อมูลแหล่ง
เรียนรู้ และการกาหนดนัดหมายต่าง ๆเกี่ยวกับการดาเนินโครงการได้
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STEP 2 การคิดและเลือกหัวข้ อ ให้ นกั เรี ยนเป็ นผู้สร้ างทางเลือกในการออกแบบ
โครงงานเอง เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ร้ ูจกั การค้ นคว้ าและสร้ างสรรค์ความรู้เชิงนวัตกรรม ครูอาจให้ ผ้ เู รียน
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้ องก่อน เพื่อเป็ นแนวทางในการเลือกหัวข้ อ การทางานเป็ นทีม กระตุ้น
ให้ เกิด brain storm จะทาให้ เกิดทักษะ ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการสื่อสาร และทักษะการ
สร้ างความร่วมมือ
STEP 3 การเขียนเค้ าโครง การเขียนเค้ าโครงของโครงงาน เป็ นการสร้ าง mind
map แสดงแนวคิด แผน และขันตอนการท
้
าโครงงาน เพื่อให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องมองเห็นภาระงาน บทบาท
และระยะเวลาในการดาเนินงาน ทาให้ สามารถปฏิบตั ิโครงงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
STEP 4 การปฏิ บั ติ โ ครงงาน นั ก เรี ย นลงมื อ ปฏิ บั ติ ต ามแผนที่ วางไว้ ใน
เค้ าโครงของโครงงาน ถ้ ามีก ารวางเค้ าโครงเอาไว้ แล้ ว นัก เรี ย นจะรู้ได้ เองว่าจะต้ องท าอะไรใน
ขันตอนต่
้
อไป โดยไม่ต้ องรอถามครู ในระหว่างการดาเนิ นการครูผ้ สู อนอาจมีการให้ คาปรึก ษา
อย่างใกล้ ชิดหรือร่วมแก้ ปัญหาไปพร้ อม ๆกับนักเรียน
STEP 5 การน าเสนอโครงงาน นัก เรี ย นสรุป รายงานผล โดยการเขียนรายงาน
หรือการนาเสนอในรูปแบบอื่น ๆเช่น แผ่นพับ โปสเตอร์จดั นิทรรศการ รายงานหน้ าชัน้ ส่งงานทาง
เว็บไซต์หรืออีเมล ถ้ ามีการประกวดหรือแข่งขันด้ วยจะทาให้ นกั เรียนเกิดความกระตือรือร้ นมากขึ ้น
STEP 6 การประเมินผลโครงงาน การประเมินโครงงานควรมีการประเมินผลการ
เรี ย นรู้ โดยหลากหลาย (muiti evaluation) เช่น นัก เรี ย นประเมิน ตนเอง ประเมิน ซึ่งกัน และกัน
ประเมินจากบุคคลภายนอก การประเมินจะไม่วดั เฉพาะความรู้หรือผลงานสุดท้ ายเพียงอย่างเดียว
แต่ จ ะวัด กระบวนการที่ ได้ ม าซึ่ งผลงานด้ ว ย การประเมิ น โดยครู ห ลายคนจะเป็ น การสร้ าง
ปฏิสมั พันธ์และทาให้ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูด้วยกันอีกด้ วย
3 กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ (Synectics)
3.1 ความหมายของซินเนคติกส์
ซิ น เน็ ค ติ ก ส์ (Synectics) มาจากรากศัพ ท์ ใ นภาษากรี ก คื อ Syn หมายถึ งน ามา
รวมกัน และ Etics หมายถึ ง ส่ว นประกอบที่ ห ลากหลาย รวมความแล้ ว หมายถึ ง การรวม
สิ่งที่ตา่ งกันเข้ าด้ วยกัน และ (สมศักดิ์ ภู่วิภาดาวรรณน์, 2544) ได้ ให้ ความหมาย ซินเนคติกส์ ไว้ ว่า
เทคนิ ค เชื่ อ มโยงสัม พั น ธ์ โดยการเปรี ย บเที ย บหรื อ เทคนิ ค อุป มาอุป ไมย นอกจากนี ม้ ี ผ้ ูใ ห้
ความหมายของซินเนคติกส์ไว้ ดงั นี ้
เสริ มศรี ไชยศร, (2543) กล่าวว่า ซินเน็คติกส์ เป็ นวิธีการที่เน้ น การพัฒนาความ
คล่องกับความแตกต่างทางภาษา และความคิดหลายวิธี
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ทิ ศ นา แขมมณี , (2558) กล่ า วว่ า การสอน กระบวนการคิ ด สร้ างสรรค์
(Synectics instructional model) เป็ นรูปแบบที่ช่วยให้ บคุ คลเกิดความเห็นที่ สร้ างสรรค์แตกต่าง
ไปจากเดิม หากลองคิดแก้ ปัญหาด้ วย วิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรือคิดโดยสมมติตวั เองเป็ น คน
อื่น และยิ่งถ้ าให้ บุคคลหลายกลุ่มประสบการณ์ มาช่วยกันแก้ ปัญหาก็จะได้ วิธีการที่หลากหลาย
และมี ประสิทธิภาพ นอกจากนันแล้
้ วการสอนแบบซินเนติกส์มี ความสาคัญอย่างยิ่งในการส่งเสริม
การคิดสร้ างสรรค์มี กระบวนการเปรียบเทียบ มีอิสระในการคิดที่หลากหลาย
อรทัย มูล ค า, (2552) กล่า วว่า เป็ น กระบวนการเรี ย นที่ มุ่ งพั ฒ นาความคิ ด
สร้ างสรรค์ของผู้เรียนและการคิดร่ วมกันเป็ นกลุม่ จัด กระบวนการเรียนรู้ตามลาดับขันที
้ ่กาหนดไว้
โดยอาศัย กระบวนการเปรียบเทียบ จึงสามารถเพิ่มความคิด สร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนแต่ละคนและ
ของกลุ่มผู้เรี ยนเกิด ความ คิ ดสร้ างสรรค์ในการสร้ างผลงานที่ แปลกใหม่เป็ นการคิดที่ อิสระใน
หลาย ๆ วิธีการ ฝึ กความกล้ าในการแสดงออก การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมือนผู้อื่น
สมจิตร์ ศรีสขุ , (2550) ได้ ทาการวิจยั เรื่ อง การพัฒนาความสามารถในการเขียน
เชิ งสร้ างสรรค์ ของ นัก เรี ย นชัน้ ประถมศึก ษาปี ที่ 6โดยใช้ รูป แบบการเรี ย นรู้ แบบ ซิ น เนคติก ส์
สอดคล้ องกับงานวิจัยของธนานันท์ชาติชนบท ได้ ทาการวิจัยเรื่อง การพัฒนาความสามารถด้ าน
ก า ร เขี ย น เชิ ง ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ข อ ง นั ก เรี ย น ชั ้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ปี ที่ 2 โด ย ใ ช้ แ น ว คิ ด
SynecticsInstructionModel
สรุปได้ วา่ กระบวนการคิดแบบซินเน็คติกส์ (Synectics) หมายถึง การพัฒนา
ความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนด้ วยวิธีการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันหรื อไม่เกี่ยวข้ องกันเข้ าด้ วยกัน
โดยใช้ กระบวนการเปรียบเทียบ เพื่อช่วยในการสร้ างผลงานที่สร้ างสรรค์ให้ แปลกใหม่ไม่ซ ้าเดิม
3.2 การเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีซนิ เนคติกส์
รูปแบบการเรียนการสอนกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ เป็ นรูปแบบที่พัฒนาความคิด
สร้ างสรรค์ อีก รู ป แบบหนึ่ง ซึ่งจอยส์ และวีล กล่าวว่า ซิ น เนคติกส์เป็ น วิธีสอนพัฒ นาความคิด
สร้ างสรรค์ ที่ น่าสนใจวิธีห นึ่ง Joyce & Weil, (1972) ซึ่งกอร์ ดอน และผู้ช่วยของเขามีความเชื่ อ
พื ้นฐานเกี่ยวกับความคิดสร้ างสรรค์ไว้ 4 ประการ คือ
1. ความคิ ด สร้ างสรรค์ เ กิ ด ขึ น้ อยู่ เ สมอ และมี ค วามส าคั ญ ต่ อ การด ารง
ชีวิตประจาวันของมนุษย์
2. กระบวนการของความคิดสร้ างสรรค์ไม่ใช่สิ่งลึกลับซับซ้ อน แต่สามารถอธิบาย
และฝึ กฝนคนให้ มีระดับความคิดสร้ างสรรค์เพิ่มขึ ้น
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3. การคิดสร้ างสรรค์ที่เกิดในศาสตร์วิชาการสาขาต่าง ๆ มีลกั ษณะคล้ ายคลึงกัน
ไม่วา่ จะเป็ นด้ านศิลปะ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ หรือวิศวกรรมศาสตร์ ศาสตร์ เหล่านี ้จาเป็ นต้ อง
ใช้ กระบวนการทางสติปัญญาเข้ ามาเกี่ยวข้ องในการคิดสร้ างสรรค์ทงนั
ั ้ น้
4. การคิดสร้ างสรรค์ของคนคนเดียวหรือกลุม่ คนที่มีลกั ษณะใกล้ เคียงกันมากทัง้
กระบวนการคิดและผลงานได้
แนวการสอนแบบซินเนคติกส์ ทิศนา แขมมณี , (2547) ได้ รูปแบบการเรี ยนการสอน
กระบวนการคิ ดสร้ างสรรค์ จากแนวคิดของกอร์ ดอน ที่ กล่าวว่าบุคคลทั่วไป มัก ยึด ติดกับวิธีคิด
แก้ ปัญหาแบบเดิม ๆของตนโดยไม่ค่อยคานึงถึงความคิดของคนอื่นทาให้ การคิดของตนคับแคบ
และไม่สร้ างสรรค์ บุคคลจะเกิดความคิดเห็นที่สร้ างสรรค์แตกต่างไปจากเดิมได้ หากมีโอกาสได้
ลองคิดแก้ ปัญหาด้ วยวิธีการที่ไม่เคยคิดมาก่อน หรื อคือโดยสมมติตวั เองเป็ นคนอื่น และถ้ ายิ่งให้
บุคคลจากหลายกลุ่มประสบการณ์ มาช่วยกันแก้ ปัญหา ก็จะยิ่งได้ วิธีการที่หลากหลายขึ ้น และมี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น ดังนัน้ กอร์ดอนจึงได้ เสนอให้ ผ้ เู รียนมีโอกาสคิดแก้ ปัญหาด้ วยแนวความคิด
ใหม่ ๆ ที่ ไม่เหมือ นเดิ ม ไม่อยู่ใ นสภาพที่ เ ป็ น ตัวเอง ให้ ลองใช้ ความคิด ในฐานะที่ เป็ น คนอื่ น
หรื อเป็ น สิ่งอื่น สภาพการณ์ เช่น นี ้ จะกระตุ้นให้ ผ้ เู รี ยนเกิ ดความคิดใหม่ ๆ ขึ ้นได้ กอร์ ดอนเสนอ
วิ ธี ก ารคิ ด เปรี ย บเที ย บแบบอุป มาอุป ไมยเพื่ อ ใช้ ในการกระตุ้นความคิ ด ใหม่ ๆไว้ 3 แบบ
คื อ ก ารเป รี ย บ เที ย บ แบ บ ต รง (Direct analogy) ก ารเป รี ย บ เที ย บ บุ ค ค ล กั บ สิ่ งขอ ง
(Personal analogy) และการเป รี ยบ เที ยบ ค าคู่ ขั ด แย้ ง (Compressed conflict) วิ ธี ก ารนี ้
มีประโยชน์มากเป็ นพิเศษสาหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนและการพูดอย่างสร้ างสรรค์ รวมทัง้
การสร้ างสรรค์งานทางศิลปะ
วิธีก ารซินเนคติก ส์อาศัยกิจกรรมการเปรียบเทีย บอุปมาอุปไมยเป็ นหลักในการจัด
กิจกรรม 3 วิธี คือ
1. การเปรี ยบเทียบแบบตรง (Direct analogy) เป็ นการเปรียบเทียบทางตรงของ
2 สิ่ง หรื อ มากกว่า สิ่งที่ นามาเปรี ยบเที ยบอาจเป็ นคน สัตว์ พื ช หรื อสิ่งของ โดยที่ ของที่น ามา
เปรียบเทียบไม่จาเป็ นต้ องเหมือนกันทุกประการ จุดประสงค์ คือ เพื่อให้ มองเห็นปัญหาในอีกแนว
หนึ่ง หรื อ เพื่อให้ เกิดความคิดใหม่ ซึ่งอาจนามาใช้ แก้ ปัญหาที่ต้องการได้ เช่น วิศวกรท่านหนึ่งเฝ้า
สังเกตดูหนอนเจาะท่อนไม้ เป็ นรูปรูคล้ ายอุโมงค์ ทาให้ วิศวกรผู้นี ้เกิดความริเริ่มสร้ างอุโมงค์ทางาน
ใต้ น ้าขึ ้นมา
2. การเปรียบเทียบบุคคลกับสิ่งของ (Personal analogy) การเปรียบเทียบแบบนี ้
นักเรียนต้ องทาตนเสมือนเป็ นสิ่งที่ต้องการเปรียบเทียบและบรรยายความรู้สกึ ที่เกิดขึ ้นเมื่อตนเป็ น
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สิ่งนัน้ สิ่งที่ จ ะเปรี ยบเทีย บอาจเป็ น คน พื ช สัตว์ หรื อสิ่งของ เช่น ให้ นัก เรี ย นสมมติตัวเองเป็ น
เครื่องยนต์หรือเมื่อรถติดไฟแดง การที่นกั เรี ยนต้ องสมมติตวั เองเป็ นสิ่งหนึ่ง ทาให้ เหลือความเป็ น
ตัวเองชัว่ ครู่ และต้ องการเปรียบเทียบจะทาให้ นกั เรียนเกิดความแปลกใหม่และความคิดสร้ างสรรค์
ขึ ้นได้ บุคคลอาจเอาความรู้สกึ ของตนเองไปใส่ในสิ่งสมมติและบรรยายความรู้สกึ ออกมาได้
3. ก ารเป รี ยบ เที ย บ ค าคู่ ขั ด แย้ ง (Compressed conflict) เป็ น การใช้ ค า
เปรียบเทียบ 2 คา ที่มีความหมายขัดแย้ งกันหรือตรงกันข้ าม มาอธิบายลักษณะของคน สัตว์ พืช
หรือสิ่งของที่ต้องการยกตัวอย่างคา เช่น ฉลาดในเรื่องโง่ ๆ หรือ สวยโทรม ๆ
การสอนแบบซินเนคติกส์ อาศัยกิจกรรมการเปรี ยบเทียบ 3 วิธีนี ้ ตัวอย่างคาถามที่
กระตุ้นให้ นกั เรียนคิดเปรียบเทียบ มีดงั นี ้
1. ตัวอย่างคาถามที่กระตุ้นการเปรียบเทียบทางตรง ได้ แก่ ผลส้ มเหมือนหรือต่าง
กับลูกปิ งปอง อะไรเบากว่ากัน
2. ตัวอย่ างคาถามที่ กระตุ้น การใช้ ตัวเองเปรี ย บเที ยบกับ สิ่งอื่น ได้ แก่ ถ้ าหาก
นักเรียนเป็ นก้ อนเมฆขณะนีน้ กั เรี ยนอยู่ที่ไหน และกาลังทาอะไรอยู่ นักเรียนจะรู้สกึ อย่างไร เมื่อถูก
แสงไฟสปอร์ ต ไลท์ เผาจนแห้ งผาก สมมติ ว่านัก เรี ย นเป็ น หนังสือ เล่ม ที่ ตัวเองชอบมากที่ สุด
จงบรรยายเกี่ยวกับตัวเอง
3. ตัวอย่างค าถามที่ก ระตุ้น การเปรี ย บเทีย บด้ วยคาคู่ขดั แย้ ง หรื อ ตรงกันข้ าม
ได้ แก่ บอกได้ ไหมว่า เครื่องมือหรือเครื่องใช้ ไฟฟ้าชนิดไหนที่ชอบยิ ้มและทาบึ ้งขณะเดียวกัน
วัตถุประสงค์ ของเรียนรู้
1. ต้ องการให้ นกั เรียนเกิดการเรียนรู้วา่ ในการแก้ ปัญหาใด ๆนัน้ สามารถแก้ ปัญหาได้
ด้ วยวิธีการที่ถกู ต้ องหลายวิธี
2. ต้ องการให้ นกั เรียนฝึ กการใช้ ความคิดหลายแง่มมุ
3. ต้ องการให้ นักเรี ยนเรี ยนรู้ที่จะยอมรับแนวความคิดที่แตกต่างจากแนวคิดเดิม ๆ
ที่ตนเองเคยมีอยู่ ทิศนา แขมมณี, (2547)
ขัน้ ตอนการเรียนรู้ตามแนวทฤษฎีซนิ เนคติกส์
จอยส์และวีล กล่าวว่า การสอนแบบซินเนคติกส์ มี 2 วิธีด้วยกัน คือ แบบที่ 1 ใช้ เพื่อ
สร้ างผลงานที่แปลกใหม่ และแบบที่ 2 ใช้ เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยงั ไม่ร้ ูจกั การจะใช้ วิธีแบบ
ที่ 1 หรือ แบบที่ 2 ย่อมขึ ้นอยู่กบั จุดมุง่ หมายของการสอน
ซินเนคติกส์ แบบที่ 1 เพื่อสร้ างผลงานที่แปลกใหม่ มีขนั ้ ตอนดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 บรรยายสถานการณ์ ขันนี
้ ค้ รูให้ นักเรี ยนบรรยายสถานการณ์หรื อหัวข้ อ
ตามที่นกั เรียนมองเห็น
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ขันที
้ ่ 2 การเปรี ยบเทียบทางตรง ขันนี
้ ้นักเรียนเปรี ยบเทียบทางตรง แล้ วเลือกอัน
ที่ดีที่สดุ มาอธิบายให้ กว้ างขึ ้น
ขันที
้ ่ 3 การเปรียบเทียบกับตนเอง ขันนี
้ น้ กั เรี ยนเปรี ยบเทียบสิ่งที่เลือกในขันที
้ ่2
กับ ตนเอง
ขันที
้ ่ 4 การหาคาที่มีความหมายขัดแย้ งกันจากการบรรยายในขันที
้ ่ 2 และขันที
้ ่3
นักเรียนคิดหาคาที่มีความหมาย หามาหลาย ๆคู่ แล้ วเลือกคูท่ ี่ดีที่สดุ
ขันที
้ ่ 5 การเปรียบเทียบทางตรง ขันนี
้ ้นักเรียนคิดหาการเปรียบเทียบทางตรงโดย
ใช้ คาคูท่ ี่เลือกในขันที
้ ่4
ขันที
้ ่ 6 ตรวจสอบปั ญ หาเริ่ มแรกอีก ครัง้ ขัน้ นี ค้ รูใ ห้ นัก เรี ย นหัน กลับมาสารวจ
ปั ญ หาเริ่ ม แรก แล้ วใช้ การเปรี ย บเที ย บขัน้ สุด ท้ าย โดยใช้ ประสบการณ์ ทั ง้ หทดที่ ได้ จาก
กระบวนการซินเนคติกส์เข้ าช่วย
ซินเนคติกส์ แบบที่ 2 เพื่อสร้ างความคุ้นเคยกับสิ่งที่ยังไม่ ร้ ูจัก มีขนั ้ ตอน ดังนี ้
ขันที
้ ่ 1 การให้ ข้อมูล ครูให้ ข้อมูลเกี่ยวกับข้ อใหมา
ขันที
้ ่ 2 การเปรียบเทียบ ครูแนะการเปรียบเทียบทางตรงแล้ วให้ นกั เรียนบรรยาย
ถึงการเปรียบเทียบนัน้
ขันที
้ ่ 3 การเปรี ย บเที ย บกับ ตนเอง ครู ให้ นัก เรี ย นเปรี ย บเที ย บหัวข้ อใหม่ของ
ตนเอง
ขัน้ ที่ 4 การบรรยายถึ งความสัม พัน ธ์ ใ นส่วนที่ เ ป็ น ไปได้ นัก เรี ย นอธิ บ ายถึ ง
การเปรียบเทียบในส่วนที่เหมือนกัน
ขันที
้ ่ 5 การบรรยายถึงความสัมพันธ์ในส่วนที่เป็ นไปไม่ได้ นักเรียนอธิบายว่าการ
เปรียบเทียบใช้ ไม่ได้ ในส่วนใด
ขันที
้ ่ 6 การสารวจ ผู้เรียนสารวจหัวข้ อใหม่ที่ต้องการศึกษาอีกครัง้
ขันที
้ ่ 7 การเปรียบเทียบ นักเรียนเปรียบเทียบระหว่างหัวข้ อใหม่กบั สิ่งที่คิดขึ ้นมา
ด้ วยตนเองและบรรยายถึ ง ส่ว นที่ ข อง 2 สิ่ งที่ ค ล้ า ยกัน และส่วนที่ ก ารเปรี ย บเที ย บใช้ ไม่ ได้
หรือเป็ นไปไม่ได้ ทิศนา แขมมณี. (2547)
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4 แนวคิดเกี่ยวกับ Stop motion
4.1 ประวัติความเป็ นมาของ Stop motion
การถ่ ายสต็อปโมชัน (อังกฤษ: stop motion) เป็ น แอนิ เมชัน ที่ ผ้ ทู าแอนิ เมชัน ต้ อง
สร้ างส่ว นประกอบต่ าง ๆ ของภาพขึน้ ด้ ว ยวิธี อื่ น นอกเหนื อ จากการวาดบนแผ่น กระดาษ
หรือแผ่นเซล และยังต้ องยอมเมื่อยมือ ขยับรูปร่างท่าทางของส่วนประกอบเหล่านันที
้ ละนิด ๆ แล้ ว
ใช้ กล้ องถ่ายไว้ ทีละเฟรมๆ
Stop-motion เริ่ ม มี ม าตั ง้ แต่ ช่ ว งปลายปี ค.ศ. 1800 มั น ถู ก สร้ างโดยใส่ ก าร
เคลื่อนไหวเข้ าไปในวัตถุที่เคลื่อนไหวไม่ได้ ลองมาเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติความเป็ นมาของ
Stop-motion ในสมัยก่อน การทา stop-motion ส่วนมากจะทากับวัตถุที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ ต้ อง
ทาการถ่ายรูปแล้ วก็ขยับวัตถุทีละน้ อยแล้ วก็ถ่ายรูปซา้ ไปซา้ มา พอได้ ภาพจานวนหนึ่ ง ก็จะนามา
เรี ย งต่ อกัน เพื่ อ ท าเป็ น หนัง stop-motion เรื่ อ งสัน้ เรื่ อ งแรก คื อ The Humpty Dumpty Circus
สร้ างโดย Albert Smith กับ Stuart Blackton ในปี 1899
Emile Cohl นักสร้ างการตูนและผู้สร้ างอนิเมชัน่ ชาวฝรั่งเศส เป็ นคนนา stop-motion
เข้ ามาสูอ่ เมริกา เขาใช้ ภาพวาด หุ่นจาลอง และอื่น ๆที่เคลื่อนไหวไม่ได้ เท่าที่เขาจะหาได้ สาหรับ
ทา stop-motion แล้ วหนัง stop-motion เรื่องแรกของเขา ชื่อว่า Fantasmagorie เขาสร้ างมันเสร็จ
ในปี 1908 ใช้ ภาพวาดทังหมด
้
700 ภาพ แล้ วถ่ายรูปขึ ้นมาเพื่อนามาทาเป็ นอนิเมชัน่
Willis O’Brien เป็ นผู้สร้ างเทคนิคพิเศษให้ กบั วงการภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่ องแรกที่
เขาร่ ว มสร้ างคื อ The Lost World ในปี 1925 ในภาพยนตร์ มี บ างช่ ว งที่ เป็ น stop-motion
ซึ่งเขาเป็ นคนทามัน จากผลงานนี ้ทาให้ เขาได้ ร่วมงานกับทีมสร้ าง King Kong
ปัจจุบนั มีการสร้ าง stop-motion จากหุ่นจาลองต่าง ๆอยู่มากมาย และมีการทาโดย
นาการเคลื่อนไหวของคนใส่เข้ าไป หนึ่งในนันคื
้ อ Tim Burton, Henry Selick และ Nick Park
4.2 เทคนิคการถ่ ายสต็อปโมชัน
การถ่ายสต็อปโมชันมีเทคนิคทาได้ หลากหลาย เช่น
1. เคลย์ แอนิเมชัน (Claymation) คือ แอนิเมชันที่ใช้ ห่นุ ซึ่งทาจากดินเหนียว ขี ้ผึ ้ง
หรือวัสดุใกล้ เคียง โดยใส่โครงลวดไว้ ข้างในเพื่อให้ ดดั ท่าทางได้
2. คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation) สมัยก่อนแอนิเมชันแบบนี ท้ าโดยใช้
วัส ดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้ า) ตัดเป็ น รู ป ต่าง ๆ และน ามาขยับ เพื่ อถ่ ายเก็ บ ไว้ ที ละเฟรม แต่
ปัจจุบนั ใช้ วิธีวาดหรือสแกนภาพเข้ าไปขยับในคอมพิวเตอร์ได้ เลย
3. กราฟิ กแอนิ เมชัน (Graphic animation) เป็ น อี ก เทคนิ ค ที่ น่ า สนใจไม่เ บา
เกิดจากการนากล้ องมาถ่ายภาพนิ่ งต่าง ๆ ที่เราเลือกไว้ (จะเป็ นภาพจากนิตยสาร หนังสือพิมพ์
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ฯลฯ ก็ได้ ) ที ละภาพ ทีละเฟรม แล้ วน ามาตัดต่อเข้ าด้ วยกันเหมือนเทคนิ คคอลลาจ (collage –
ปะติด) โดยอาจใช้ เทคนิคแแอนิเมชันแบบอื่นมาประกอบด้ วยก็ได้
4. โมเดลแอนิ เมชัน (Model animation) คือ การท าตัวละครโมเดลขึน้ มาขยั บ
แล้ วซ้ อนภาพเข้ ากับฉากที่มีคนแสดงจริงและฉากหลังเหมือนจริง
5. แอนิ เมชัน ที่เล่น กับ วัตถุอื่น ๆ (Object animation) ไม่ว่าจะเป็ น ของเล่น หุ่น
ตุ๊กตา ตัวต่อเลโก้ ฯลฯ อะไรก็ตามที่ไม่ใช่วสั ดุซึ่งดัดแปลงรูปร่างหน้ าตาได้ แบบดินเหนียว
6. พิกซิลเลชัน (Pixilation) เป็ นสต็อปโมชันที่ใช้ คนจริ ง ๆ มาขยับท่าทางทีละนิด
แล้ วถ่ายไว้ ทีละเฟรม เทคนิคนีเ้ หมาะมากถ้ าเราทาแอนิเมชันที่มีห่นุ แสดงร่วมกับคน และอยากให้
ทัง้ หุ่นทังคนดู
้ เคลื่อนไหวคล้ ายคลึงกัน หรือที่อยากได้ อารมณ์กระตุก ๆ
5 แนวคิดเกี่ยวกับ ADDIE MODEL

ภาพประกอบ 2 ADDIE MODEL
คือ การออกแบบระบบการเรียนการสอน กล่าวคือ กระบวนการพัฒนาโปรแกรมการสอน
จากจุดเริ่มต้ นจนถึงจุดสิ ้นสุด มีแบบจาลองจานวนมากมายที่นกั ออกแบบการสอนใช้ และสาหรับ
ตามความประสงค์ ท างการสอนต่าง ๆ กระบวนการออกแบบการเรี ย นการสอนแบบ ADDIE
MODEL สามารถสรุปเป็ นขันตอนทั
้
ว่ ไปได้ เป็ น 5 ขัน้ ประกอบไปด้ วย
1. ขัน้ การวิเคราะห์ (Analysis)
ขันตอนการวิ
้
เคราะห์เป็ นรากฐานสาหรับขันตอนการออกแบบการสอนขั
้
นตอน
้
อื่น ๆ ในระหว่างขันตอนนี
้
้ จะต้ องระบุปั ญ หา ระบุแหล่งของปั ญ หา และวินิจฉัยคาตอบที่ท าได้
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ขัน้ ตอนนี อ้ าจประกอบด้ วยเทคนิ ค การวิ นิ จ ฉั ย เฉพาะ เช่ น การวิ เ คราะห์ ค วามต้ องการ
(ความจ าเป็ น ) การวิเคราะห์ งาน การวิเคราะห์ ภ ารกิ จ ผลลัพธ์ ของขัน้ ตอนนี ม้ ัก ประกอบด้ วย
เป้ าหมาย และ รายการภารกิ จที่จะสอน ผลลัพธ์เหล่านีจ้ ะถูกนาเข้ าไปยังขันตอนการออกแบบ
้
ต่อไป
2. ขันการออกแบบ
้
(Design)
ขันตอนการออกแบบเกี
้
่ยวข้ องกับการใช้ ผลลัพธ์จากขันตอนการวิ
้
เคราะห์ เพื่ อ
วางแผนกลยุทธ์สาหรับ พัฒนาการสอน ในระหว่างขันตอนนี
้
จ้ ะต้ องกาหนดโครงร่าง วิธีการ ให้
บรรลุถึงเป้ าหมายการสอน ซึ่งได้ รับ การวินิ จฉัย ในระหว่างขันตอนการวิ
้
เคราะห์ และขยายผล
สารัตถะการสอน ประกอบด้ วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี ้
1. การออกแบบ Courseware (การออกแบบบทเรียน) ซึ่งประกอบด้ วยส่วน
ต่าง ๆ ได้ แก่ วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื ้อหา แบบทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-Test) สื่อ กิจกรรม
วิธีการนาเสนอ และแบบทดสอบหลังบทเรียน (Post-Test)
2. การออกแบบผัง งาน (Flowchart) และการออกแบบบทด าเนิ น เรื่ อ ง
(Storyboard)
3. การออกแบบหน้ าจอภาพ (Screen Design) การออกแบบหน้ าจอภาพ
หมายถึง การจัดพื ้นที่ของจอภาพเพื่อใช้ ในการนาเสนอเนือ้ หา ภาพ และส่วนประกอบอื่น ๆ สิ่งที่
ต้ องพิจารณา มีดงั นี ้
- การกาหนดความละเอียดภาพ (Resolution)
- การจัดพื ้นที่แต่ละหน้ าจอภาพในการนาเสนอ
- การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษรทังภาษาไทยและภาษาอั
้
งกฤษ
- การกาหนดสี ได้ แก่ สีของตัวอักษร สีของฉากหลัง สีของส่วนอื่น ๆ
- การกาหนดส่วนอื่น ๆ ที่เป็ นสิ่งอานวยความสะดวกในการใช้ บทเรียน
3. ขัน้ การพัฒนา (Development)
ขัน้ ตอนการพัฒ นาสร้ างขึน้ บนบนขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบ
จุดมุ่งหมายของขันตอนนี
้
ค้ ือ สร้ างแผนการสอนและสื่อของบทเรี ย น ในระหว่างขันตอนนี
้
ค้ ุณ
จะต้ องพัฒ นาการสอน และสื่อทัง้ หมดที่ ใช้ ใ นการสอน และเอกสารสนับ สนุน ต่าง ๆ สิ่งเหล่านี ้
อาจจะประกอบด้ ว ย ฮาร์ ดแวร์ เช่น เครื่ องมือสถานการณ์ จาลอง และซอฟต์แวร์ เช่น บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้ วยรายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี ้
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1. การเตรียมการเกี่ยวกับองค์ประกอบ ดังนี ้
- การเตรียมข้ อความ
- การเตรียมภาพ
- การเตรียมเสียง
- การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน
2. การสร้ างบทเรี ย น หลังจากได้ เตรี ย มข้ อความ ภาพ เสีย ง และส่วนอื่ น
เรี ย บร้ อยแล้ ว ขัน้ ต่อไปเป็ น การสร้ างบทเรี ย น โดยใช้ โปรแกรมคอมพิ วเตอร์ จัดการ เพื่ อเปลี่ย น
Storyboard ให้ กลายเป็ นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. การสร้ างเอกสารประกอบการเรี ยน หลังจากสร้ างบทเรี ยนเสร็จเรี ยบร้ อย
แล้ ว ในขันต่
้ อไปจะเป็ นการตรวจสอบและทดสอบความสมบูรณ์ขนต้
ั ้ นของบทเรียน
4. ขัน้ การนาไปใช้ (Implementation)
เป็ นขันตอนการด
้
าเนินการให้ เป็ นผล หมายถึงการนาส่งที่แท้ จริงของการสอน ไม่
ว่าจะเป็ นรูปแบบ ชันเรี
้ ยน หรือห้ องทดลอง หรื อรูปแบบใช้ คอมพิวเตอร์เป็ นฐานก็ตาม จุดมุง่ หมาย
ของขันตอนนี
้
ค้ ือการนาส่งการสอนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ขันตอนนี
้
จ้ ะต้ องให้ การ
ส่งเสริ ม ความเข้ า ใจของผู้เ รี ย นในสารปั จ จัย ต่า ง ๆ สนับ สนุน การเรี ย นรอบรู้ ของผู้เ รี ย นใน
วัตถุประสงค์ต่าง ๆ และเป็ นหลักประกันในการถ่ายโอนความรู้ของผู้เรียนจากสภาพแวดล้ อมการ
เรี ย นไปยังการงานได้ เ ป็ น การน าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ไปใช้ โดยใช้ กับ กลุ่มตัวอย่ างมาย เพื่ อ
ตรวจสอบความเหมาะสมของบทเรี ย นในขัน้ ต้ น หลังจากนัน้ จึงท าการปรับ ปรุ งแก้ ไขก่ อนที่ จ ะ
นาไปใช้ กบั กลุม่ เป้าหมายจริง เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน และนาไปให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญตรวจสอบ
ความเหมาะสมและประสิทธิภาพ
5. ขัน้ การประเมินผล (Evaluation)
การประเมินผล คือ การเปรี ยบเที ย บกับการเรี ย นการสอนแบบปกติ โดยแบ่ ง
ผู้เรียนออกเป็ น 2 กลุม่ เรี ยนด้ วยบทเรียน ที่สร้ างขึ ้น 1 กลุม่ และเรียนด้ วยการสอนปกติอีก 1 กลุ่ม
หลังจากนันจึ
้ งให้ ผ้ เู รียนทัง้ สองกลุม่ ทาแบบทดสอบชุดเดียวกัน และแปลผลคะแนนที่ได้ สรุปเป็ น
ประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นขัน้ ตอนนี ว้ ัด ผลประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของการสอน การ
ประเมินผลเกิด ขึ ้นตลอดกระบวนการออกแบบการสอนทัง้ หมด กล่าวคือ ภายในขันตอนต่
้
าง ๆ
และระหว่างขันตอนต่
้
าง ๆ และภายหลังการดาเนินการให้ เป็ นผลแล้ ว การประเมินผล อาจจะเป็ น
การประเมิ น ผลเพื่ อ พั ฒ นา (Formative evaluation) หรื อ การประเมิ น ผลรวม (Summative
evaluation) โดยสองขันตอนนี
้
้จะดาเนินการดังนี ้
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- การประเมินผลเพื่อพัฒนา (Formative Evaluation) ดาเนินการต่อเนื่องใน
ภายในและระหว่างขันตอนต่
้
าง ๆ จุดมุง่ หมายของการประเมินผลชนิดนี ้ คือ เพื่อปรับปรุงการสอน
ก่อนที่จะนาแบบฉบับขันสุ
้ ดท้ ายไปใช้ ให้ เป็ นผล
- การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) โดยปกติเกิดขึ ้นภายหลังการ
สอน เมื่อแบบฉบับขันสุ
้ ดท้ ายได้ รับการดาเนินการใช้ ให้ เป็ นผลแล้ ว การประเมินผลประเภทนีจ้ ะ
ประเมินประสิทธิผลการสอนทัง้ หมด ข้ อมูลจากการประเมินผลรวมโดยปกติมกั จะถูกใช้ เพื่อการ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการสอน
งานวิจัย นีไ้ ด้ มีศึกษาเกี่ ยวกับ การพัฒ นาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ส่งเสริ ม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการ
สร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิ ติ และ 3 มิติ สาหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 ตามแนวคิดของ
ADDIE Model ในทุกขันตอนเพื
้
่อให้ ได้ สื่อมัลติมีเดียที่มีคณ
ุ ภาพและสามารถนาไปใช้ ประโยชน์ได้
จริง
6. แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพ
การประเมินคุณ ภาพชุดสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่ อการประชาสัมพัน ธ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ ฑิ ต
สาขาเทคโนโลยี การศึก ษาและสื่อสารมวลชน ทัง้ ด้ านสื่อ เนื อ้ หาโดยประเมิน จากผู้เชี่ ย วชาญ
ทางด้ านสื่อและผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเนื ้อหาโดยใช้ มาตรวัดของลิเคิรท์
สุมาลี, (2542) มาตราวัดทัศนคติของลิเคิรท์ (Likert Scale) มาตราชนิ ดนีป้ ระกอบ
ข้ อความ ทัศนคติซึ่งเป็ นความรู้สกึ ต่อสิ่งที่จะวัดการสร้ างมาตรวัดคุณภาพ มีวิธีการดังนี ้
1. กาหนดคุณลักษณะที่ต้องการประเมินคุณภาพ โดยระบุวา่ จะวัดคุณลักษณะ
ของใครต่อสิ่งใด
2. นิยามความหมายของทัศนคติให้ ชัดเจนว่าประกอบด้ วยลักษณะใดบ้ างซึ่งจะ
ใช้ เป็ นกรอบสาหรับวัด
3. รวบรวมข้ อความที่ แสดงทัศนคติในระดับ ต่าง ๆ ของบุคคล ข้ อความนี ค้ วร
ครอบคลุมลัก ษณะทัง้ หมดที่ ต้ องการวัด โดยเขีย นข้ อคาถามมากกว่าจ านวนข้ อที่ ต้องการใช้
ข้ อความแสดงทัศนคติในทางที่ดี (บวก) และในทางที่ไม่ดี (ลบ) จานวนใกล้ เคียงกัน
4. ตรวจสอบข้ อความที่สร้ างขึน้ โดยพิจารณาเกี่ยวกับความครอบคลุมครบถ้ วน
ตามคุณลักษณะทังหมดที
้
่ต้องการวัด ตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้ องของภาษาแต่
ละข้ อความกับระดับของความเห็น โดยปกติมาตรวัดทัศนคติของลิเคิรท์จะแบ่งเป็ น 5 ระดับ ได้ แก่
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เห็นด้ วยอย่างมาก เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย ไม่แน่ใจ และไม่เ ห็นด้ วยอย่างมาก ถ้ าข้ อความบางอย่าง
ไม่สอดคล้ องกับระดับ ความเห็น หรื อความไม่ชัดเจนควรปรับ ปรุงแก้ ไขข้ อความ การตรวจสอบ
เบื ้องต้ นอาจทาได้ โดยผู้เชี่ยวชาญ
5. ทดลองใช้ ข้อความที่ผา่ นการตรวจสอบเบื ้องต้ นอาจมีบางข้ อความที่ไม่ชดั เจน
จึงควรนาไปทดสอบใช้ กับ กลุ่มตัวอย่างจานวนหนึ่ง เพื่ อตรวจสอบความเป็ น ปรนัยของคาถาม
ตรวจสอบว่ายังมีข้อความใดต้ องแก้ ไข การทดลองใช้ นี อ้ าจน าผลมาใช้ เพื่ อการตรวจสอบหา
คุณภาพด้ านเนื ้อหาอื่น ๆ ได้ แก่ ความเที่ยง ความตรง และอานาจจาแนก ของเครื่องมือวัด
6. กาหนดน ้าหนักคะแนนแต่ละตัวเลือก วิธีที่ทาได้ ง่ายได้ แก่ กาหนดตามน ้าหนัก
สมมติ (Arbitrary Weighting Method) เช่นกาหนดให้ แต่ละตัวเลือกมีนา้ หนักเป็ น 5,4,3,2 และ 1
สาหรับข้ อความในทางบวกส่วนข้ อความในทางลบนันมี
้ น ้าหนักสลับกัน คะแนนที่กาหนดจะใช้ เป็ น
เกณฑ์ ในการตรวจให้ ค ะแนน โดยตรวจข้ อคาถามที่ เป็ น บวกก่อนเปิ ดข้ อคาถามที่ เป็ น ลบ เมื่อ
ตรวจสอบทุกข้ อแล้ วจึ่งเริ่มตรวจข้ อความที่เป็ นลบจากนัน้ จึงนาคะแนนมารวมกันเป็ นทัศนคติของ
บุคคลนัน้
7. ทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินผลสัมฤทธิ์
Bloom, (1989) กล่าวถึงคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนว่าเป็ นตัวแปรตัวหนึ่งที่สามารถ
บ่งชีค้ ณ
ุ ภาพทางการเรี ยนของผู้เรี ยน และคุณภาพทางการศึกษาได้ และบลูมได้ ทาการวิจัยเสนอ
ทฤษฎีทางเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเรี ยนการสอนในโรงเรียน โดยกล่าวถึงตัวแปรที่มีอิทธิพลต่อ
ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3 ตัวแปร คือ
1. ตัว แปรด้ านพฤติ ก รรม ด้ านความรู้ และความคิ ด (Cognitive entry behavior)
หมายถึง ความสามารถทังหลายของผู
้
้ เรียนที่จาเป็ นและมีมาก่อนเรียนเรื่องนัน้ ๆ ซึ่งจะมีผลต่อการ
เรี ย นขัน้ ต่อไป ซึ่งประกอบไปด้ วย ความถนัด และพื น้ ฐานความรู้ เดิมของผู้เรี ย น ตัวแปรด้ าน
พฤติกรรม ด้ านความรู้ และความคิดของผู้เรียน จะอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่วดั ได้ ประมาณร้ อยละ 50 (r = .70)
2. ตัว แปรด้ านคุณ ลัก ษณะทางด้ า นจิ ต พิ สัย (Affective entry characteristics)
หมายถึง สภาพการณ์ หรือแรงจูงใจที่ทาให้ ผ้ เู รียนเกิดการเรียนรู้ได้ ได้ แก่ ความสนใจ และทัศนคติ
ที่มีต่อเนือ้ หาวิชาที่เรียน ตัวแปรด้ านคุณลักษณะทางด้ านจิตพิสยั จะอธิบายความแปรปรวนของ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่วดั ได้ ประมาณร้ อยละ 25 (r = .50)
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3. ตั ว แ ป ร ด้ า น คุ ณ ภ า พ ข อ งก า ร ส อ น ( Quality of instruction) ห ม า ย ถึ ง
ลักษณะเฉพาะของปฏิสมั พันธ์ระหว่างการสอนกับนักเรียน ได้ แก่ การได้ รับคาแนะนา หรือชี ้แนะ
ของครู การมีสว่ นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน การเสริมแรงจากการแก้ ไขข้ อผิดพลาดต่าง ๆ
ของผู้เรียนให้ ถูกต้ อง การให้ ข้อมูลย้ อนกลับ ทาให้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนเปลี่ยนแปลง ตัวแปร
ด้ านคุณภาพการเรียนการสอน จะอธิบายความแปรปรวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ ประมาณ
ร้ อยละ 25 (r = .50)
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้ อง
กรกนก ธูป ประสม, (2537) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง ผลของการใช้ กิ จ กรรมซิ น เน็ ค ติก ส์ ที่ มี ต่อ
ความคิ ด สร้ างสรรค์ ของเด็ก ปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดริ เริ่ ม
ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และความคิดละเอียดละออของเด็กปฐมวัยที่ใช้ กิจกรรม
ตามแผนการจัดประสบการณ์ ชนั ้ อนุบาลปี ที่ 3 ของสานัก งานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
สุขเกษม อุยโต, (2540) ได้ ศึก ษาเรื่ อง การพัฒนาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน วิช า
ประวั ติ การถ่ า ย ภาพ ห ลั ก สู ต รศิ ล ป ะภาพ ถ่ า ย ระดั บ ปริ ญ ญ าต รี ผลการวิ จั ย พ บว่ า
การประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนภาคสนาม ปรากฎผลว่ า ทุ ก เรื่ อ ง
ได้ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยได้ ค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพโดยรวม 91.83 ส่วนแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ท้ายบทเรียนได้ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ คือ 91.11 สามารถนาไปใช้ เป็ นเครื่องช่วยสอนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
สายใจ ตะพองมาตร, (2557) ได้ ศึก ษาเรื่ อ ง การพัฒ นาแผนการจัด การเรี ย นรู ้ แบบ
ซิน เนคติ กส์โ ดยใช้แนวคิ ดของศิลปิ นที่มีชื่อเสี ยง เพื่อส่ งเสริ มความคิ ด สร้ างสรรค์ข องนัก เรี ยน
ระดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย ผลการวิจัย พบว่า แผนการจัดการเรี ย นรู้ แบบซิ น เนคติก ส์โดยใช้
แนวคิดของศิ ลปิ นที่ มีชื่อเสียง ปรากฎผลว่า ทุกเรื่ องได้ ประสิท ธิภาพตามเกณฑ์ โดยได้ ค่าเฉลี่ย
ประสิทธิ ภาพที่ สร้ างขึน้ ในภาพรวมอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ ย (  = 4.39) และส่วนเบี ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.= 0.20)
อติ ยศ สรรคบุรานุรัก ษ์ , (2560) ได้ ศึกษาเรื่ อง ซิ น เนคติ กส์รูปแบบการสอนที่ ส่งเสริ ม
นวัต กรรมและกระบวนการคิ ด สร้ างสรรค์ ทัก ษะที่ จ าเป็ นในศตวรรษที่ 21 ผลการวิจัย พบว่า
ประสิ ท ธิ ภ าพของแผนการจัด การเรี ย นรู้ ตามรู ป แบบการสอนแบบซิ น เนคติ ก ส์ เ พื่ อ พั ฒ นา
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นาฏยประดิษฐ์ เชิง สร้ างสรรค์ E1 /E2 เท่ากับ 80.18/82.50 หลังเรี ยนผู้เรี ยนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเพิ่มขึ ้นจากก่อนเรียนอย่างมี นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สุรพล บุญ ลือ, (2558) ได้ ศึกษาเรื่ อง การวิจัย และพัฒนาห้ องเรี ย นเสมือนโดยใช้ ก าร
เรียนรู้ร่วมกันและการเรียน การสอนแบบซินเนคติกส์เพื่อพัฒนาความคิดสร้ างสรรค์ของนักศึกษา
ระดับ อุดมศึก ษา ในสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ และสาขาที่เกี่ ยวข้ องผลการวิเคราะห์คะแนน
ความคิ ด สร้ างสรรค์ พบว่า นิ สิต มีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ห ลัง เรี ย นสูงกว่าก่ อนเรี ยนอย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
เบนท์ลี Bently (1965) อ้ างถึงใน ชลิต กังวาราวุฒิ, (2556) ได้ ศึกษาความคิดสร้ างสรรค์
โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสิต มหาวิทยาลัยมินเนโซตา จานวน 75 คน เป็ นชาย 59 คน และหญิ ง
16 คน โดยใช้ แบบทดสอบความรู้ ความเข้ าใจ (Cognitive operation) ความจ า (Memory
operation) การคิดหลายทิศหลายทาง (Divergent thinking) และการประเมินค่า (Evaluation) ซึ่ง
จากการศึกษาพบว่า ความรู้ความเข้ าใจ และความจา ไม่มีความสัมพันธ์กับความคิดสร้ างสรรค์
ส่วนความคิดหลายทิศทาง และการประเมินค่า มีความสัมพันธ์กบั ความคิดสร้ างสรรค์
พาร์เนส์ Parnes (1976) อ้ างถึงใน ญาณี เพชรแอน, (2557) ได้ ดาเนินการศึกษาวิธีการ
ระดมสมองเพื่ อแก้ ปั ญ หาอย่ าง สร้ างสรรค์ โดยใช้ วิธีศึกษาทดลองเปรี ย บเที ย บ ระหว่างกลุ่ม
ทดลองที่ 1 ใช้ วิธีการระดมสมองที่ให้ ผู้เรียนทุกคนพูดเท่าที่คิดออกมาโดยไม่จาเป็ นจะต้ องเป็ นวิธี
แก้ ปัญหาที่ดีและสัมพันธ์กับเรื่อง ให้ พูด เท่าที่มีความคิดแวบเข้ ามาในสมอง กับกลุ่มทดลองที่ 2
ใช้ วิธีการระดมสมองที่ให้ ผ้ เู รียนเสนอวิธีคิด แก้ ปัญหาเฉพาะความคิดที่ดีและมีความสัมพันธ์กับ
เรื่อง ผลของการศึกษาแสดงให้ เห็นว่า ในระยะ เวลาที่เท่ากันกลุม่ ทดลองที่ 1 มีแนวทางในการคิด
แก้ ปั ญ หามากและได้ ผลกว่ากลุ่มทดลองที่ 2 ที่ต้อง ใช้ เฉพาะความคิดที่ ดีและสัมพัน ธ์กับเรื่ อง
เท่านัน้ การทดลองของพาร์ เนส์ แสดงให้ เห็นว่าการคิด แก้ ปัญหามีความสัมพันธ์กับปริ มาณของ
การคิด ซึ่งถ้ าต้ องการคิดในการแก้ ปัญหาอย่างสร้ างสรรค์ ก็ต้องพยายามให้ เกิดปริ มาณของการ
คิดหลายแนวทางแล้ วเอาแนวคิดเหล่านันไปทดลองปฏิ
้
บตั ิ
Kleiner (1991) อ้ างถึงใน สุรพล บุญลือ, (2558) ได้ ทาการวิจัยเรื่องผลของซินเนคติกส์
ในการฝึ กความคิ ดสร้ างสรรค์และ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้ านวิท ยาศาสตร์ ของนักเรี ยน โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลกระทบของ กิจกรรมซินเนคติกส์ ในด้ านความคิดสร้ างสรรค์และทักษะ
ความรูในเรื่องการเรียนของนักเรียน วิธีดาเนินการวิจัยมีสองกลุม่ คือกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง
โดยที่กลุม่ ทดลองสอนด้ วยบทเรียน มาตรฐาน (district’s standard science) โดยใช้ กระบวนการ
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ซินเนคติกส์ในขณะที่กลุม่ ควบคุมสอน ด้ วยบทเรียนมาตรฐานเดียวกันแต่ไม่ใช้ กิจกรรมซินเนคติกส์
สมมติฐานการวิจยั คือ
1) นักเรียนที่ใช้ กิจกรรมซินเนคติกส์มีคะแนนความรู้ความเข้ าใจด้ านวิทยาศาสตร์สงู
กว่าโดยแบบทดสอบ
2) กลุ่ม ทดลองมีคะแนนความคิดสร้ างสรรค์สงู กว่ากลุม่ ควบคุมด้ วยแบบวัดของทอ
แรนซ์ (Torrance tests of creative thinking)
3) นัก เรี ย นกลุ่มทดลองมีทัก ษะในด้ านความรู้ ความเข้ าใจ การประยุก ต์ใ ช้ การ
วิเคราะห์และสังเคราะห์สงู กว่าอย่างมีนัยสาคัญ การทดลองใช้ เวลา 4 สัปดาห์ทงั ้ 2 กลุ่ม ใช้ เวลา
10 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ รวมทังสิ
้ ้น 4 สัปดาห์ ผลการวิจยั พบว่า กลุ่มทดลองที่ใช้ กิจกรรมซินเนคติกส์
โดยเทคนิ คอุป มาอุป ไมย สามารถอธิบ ายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ได้ ดีก ว่ากลุ่มควบคุมทุก ข้ อ
นอกจากนี ้กิจกรรมซินเนคติกส์ยงั เป็ นทางเลือกสาหรับแบบจาลองการสอนของครูได้ อีกทางหนึ่ง
ชอว์และไคลแอต อ้ างถึงใน ปริยากร ธนาภาวราโชติ , (2561) ได้ ทาการศึกษารูปแบบที่
เหมาะสมในการ ฝึ กครูเพื่อสนับสนุนให้ เด็กเล็กเกิดความสามารถในการคิดอเนกนัยได้ โดยครูที่ทา
การสอนเด็ก จะต้ องได้ รับการฝึ กจากผู้เชี่ยวชาญก่อนกลุม่ ตัวอย่างงานวิจยั เป็ นเด็กอนุบาลซึ่งต้ อง
ถูกแบ่งเป็ น กลุ่มควบคุมและกลุม่ ทดลอง ครูจะต้ องวางแผนทาการสอนเป็ นเวลา 3 ชั่วโมง ต่อ 1
สัปดาห์ และครู ต้ องพบผู้เชี่ยวชาญเพื่อทาการฝึ กเทคนิคต่าง ๆที่นามาใช้ ในการสอนเด็ก เด็กใน
กลุ่ม ทดลองมี ครูผ้ ูสอนจ านวน 19 คน และกลุ่ม ควบคุม มีครู ผ้ สู อนจ านวน 18 คน ใช้ เวลา 8
สัปดาห์ในการสอน ผลการศึกษาพบว่าเด็กในกลุม่ ทดลองถูกถามคาถามเพื่อกระตุ้นให้ เกิดการคิด
อเนกนัยมากกว่า 250 คาถาม เมื่อเปรี ยบเทียบกับกลุม่ ควบคุมซึ่งมีเพียง 25 คาถาม ซึ่งมีผลทาให้
เด็กที่อยู่ในกลุ่มทดลอง มีความสามารถคิดอเนกนัยมากกว่ากลุ่มควบคุม จึงสรุปได้ วา่ รูปแบบที่
ประกอบด้ วยการพัฒนา ความรู้ โอกาสในการประยุกต์ความรู้มาใช้ และการประเมินผลของงานที่
ทามีผลไปเพิ่มจานวนของ คาถามที่สง่ เสริ มการคิดอเนกนัยได้ จากผลการวิจัยข้ างต้ นทาให้ เห็น
ชัดเจนว่าความสามารถในด้ านจิ น ตนาการและคิด สร้ างสรรค์มี ค วามสัม พัน ธ์ กับ ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรู้ที่ดีขึ ้น ส่งผลให้ มีเจตคติในการคิดและแก้ ปัญหา ตลอดจนความสามารถในการกล้ า
แสดงออกมากขึน้ การศึก ษาปฏิบัติด้วยกิ จ กรรมศิลปะสามารถ แก้ ปั ญ หาตัวแปรอิสระระดับ
นักเรียนและห้ องเรียน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิต
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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจยั
การศึกษาวิจยั เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริ มกระบวนการคิดแบบ
ซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2
มิ ติ แ ล ะ 3 มิ ติ ส าห รั บ นั ก เรี ย น ชั ้น มั ธ ย ม ศึ ก ษ าปี ที่ 5 เป็ น ก ารวิ จั ย เชิ งกึ่ งท ด ล อ ง
(Qvasi Experimenta Research)เพื่ อให้ ได้ ข้อมูลตามสภาพความเป็ น จริ งและเป็ น ปั จจุบัน ที่สุด
โดยผู้วิจัย ได้ ก าหนด ขอบเขตของวิจัย ตามความมุ่งหมายของงานวิจัย ที่ ตงั ้ ไว้ เป็ น หลัก สาคัญ
ประกอบด้ วยขันตอนต่
้
อไปนี ้
1. กาหนดประชากรและกลุม่ ตัวอย่าง
2. กาหนดเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
3. กาหนดการสร้ างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั
4. กาหนดการเก็บรวบรวมข้ อมูล
5. กาหนดการจัดกระทาและการวิเคราะห์ข้อมูล
6. กาหนดการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร
ประชากรที่ใช้ ในการวิจยั ครัง้ นี ้เป็ นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ศิลปะแผนการเรี ย นแอนิ เมชัน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) กรุงเทพฯ จานวน 15 คน
ตาราง 1 ประชากร
ห้ อง

ชาย

หญิง

รวม

ม. 5/3

3

12

15

รวม

3

12

15
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กลุ่มตัวอย่ าง
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ แผนการเรีย นแอนิเมชัน
ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึก ษา 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ประสานมิต ร
(ฝ่ ายมัธยม) ซึ่งได้ จากการที่ผ้ วู ิจยั ได้ ทาการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling)
จานวน 5 คน
ตาราง 2 กลุม่ ตัวอย่าง
กลุม่ ตัวอย่าง

ชาย

หญิง

รวม

ม. 5/3

2

3

5

รวม

2

3

5

2. เครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง
การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 มีเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจยั ดังนี ้
2.1 สื่อมัล ติ มีเ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ ม กระบวนการคิ ดแบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อ ง
การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
2.2 แบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ ของนัก เรี ย นที่ เ รี ย นด้ วยการใช้ สื่ อ
มัลติมีเดี ยแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิ นเนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ
(Stop motion) ในรายวิช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับ นัก เรี ย นชัน้
มั ธ ยมศึ ก ษ าปี ที่ 5 เป็ นแบ บทดสอบปรนั ย 4 ตั ว เลื อ ก ใช้ เป็ นแบบ ทดสอบก่ อ นเรี ย น
และแบบทดสอบหลังเรียน
3. การสร้ างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือที่ใช้ ในการวิจัย
การสร้ างสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติสาหรับ
นักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ดังนี ้
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3.1 ก าหนดรู ป แบบและประเภทของสื่อที่ จ ะน ามาใช้ ใ นการพัฒ นาสื่อมัลติมีเดี ย
กาหนดขอบเขตของเนือ้ หาที่จะใช้ ในการสร้ างและพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย แบบโครงงานที่ส่งเสริ ม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ประกอบด้ วยเนือ้ หา
เรื่องการเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
เรื่องที่ 1 Introduction to Stop Motion
- ความหมายของ Stop Motion
- ประวัติการทา Stop Motion
เรื่องที่ 2 หลักการสร้ างงานสต็อปโมชัน
เรื่องที่ 3 เทคนิคการเคลื่อนไหวงานปัน้ สต็อปโมชัน
- เคลย์แอนิเมชัน (Claymation)
- คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation)
- กราฟิ กแอนิเมชัน (Graphic animation)
- โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)
- แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่น ๆ (Object animation)
- พิกซิลเลชัน (Pixilation)
3.1.1 การวางแผนและการพัฒนาประกอบด้ วย
- กาหนดวัต ถุประสงค์ของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ส่งเสริ ม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
- กาหนดระยะเวลาการศึกษาและวิจยั
3.1.2 การพัฒ นารู ป แบบขัน้ ตอนของการพัฒ นาสื่ อมัลติมี เดีย แบบโครงงาน
ที่ ส่งเสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อง การเคลื่ อนไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ผู้วิจัย
ได้ ดาเนินการตามหลักการ 5 ขันตอนโดยใช้
้
หลักการแบบ ADDIE Model (Kevin kruse) (Kruse &
Keil, 2000)
- การวิเคราะห์ (Analysis)การวิเคราะห์ เพื่ อการพัฒนารูปแบบขันตอนของ
้
การพัฒ นาสื่ อมัล ติ มี เดี ย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิด แบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อ ง การ
เคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) โดยวิเคราะห์จากการสารวจสภาพปัญหาในรายวิชา ซึ่งมีการใช้
เนื ้อหาที่ไม่ได้ ต้องลงรายละเอียดในเชิงลึก มีสื่อที่เป็ นวีดีทัศน์เพื่อให้ นักเรี ยนได้ ดเู ป็ นตัวอย่างเพื่อ
ความเข้ าใจในลักษณะงานภาพเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว ไม่มีสื่อการสอนที่ช่วยให้ นักเรี ยนได้
เข้ าใจถึงกระบวนการสร้ างและมีทักษะในงานภาพเคลื่อนไหว และต้ องการพัฒนาขึ ้นมาใหม่โดย
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จัดท าในรูปแบบของสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง
การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ผู้ศกึ ษาจึงเริ่มกระบวนการวิเคราะห์เนื ้อหาดังต่อไปนี ้
- สร้ างแผนที่ความคิด (Mind Mapping) เพื่อค้ นหาหัวเรื่องที่ควรจะมีในสื่อ
มัลติมีเดีย ซึ่งได้ ทาการศึกษารายละเอียดของเนือ้ หาที่เกี่ยวข้ อง จากเอกสาร หนังสือ วารสาร เมื่อ
ได้ ข้ อมู ล เพี ย งพอแล้ ว จึ ง เริ่ ม เขี ย นแผนที่ ค วามคิ ด เพื่ อ เชื่ อ มโยงให้ เห็ น ถึ ง ความสัม พั น ธ์
ของหัวข้ อต่าง ๆ
- จัด ท าแผนภูมิหัวเรื่ องที่ สัมพัน ธ์กัน (Concept Chart) เพื่ อรวบรวมหัวข้ อ
เรื่ องที่มีความสัมพัน ธ์ในกลุ่มเดีย วกันจากการสร้ างแผนที่ ความคิด โดยมีการตัดและเพิ่ มหัวข้ อ
เรื่ องในบางส่ ว นเพื่ อความเหมาะสมของเนื อ้ หา จึ งได้ ออกมาทั ง้ หมด 3 เรื่ อง ที่ เป็ น
หัวข้ อหลักที่นกั เรียนควรเรียน ได้ แก่
- แบบทดสอบก่อนเรียน
เรื่องที่ 1 Introduction to Stop Motion
- ความหมายของ Stop Motion
- ประวัติการทา Stop Motion
เรื่องที่ 2 หลักการสร้ างงานสต็อปโมชัน
เรื่องที่ 3 เทคนิคการเคลื่อนไหวงานปัน้ สต็อปโมชัน
- เคลย์แอนิเมชัน (Claymation)
- คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout animation)
- กราฟิ กแอนิเมชัน (Graphic animation)
- โมเดลแอนิเมชัน (Model animation)
- แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่น ๆ (Object animation)
- พิกซิลเลชัน (Pixilation)
- แบบทดสอบหลังเรียน
1. กาหนดหัวข้ อก่อนและหลังของเนื ้อหา
2. กาหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม ซึ่งเป็ นการกาหนดเป้าหมาย
การเรียนให้ แก่ผ้ เู รียน ได้ ทราบในแต่ละบทเรียน
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- การออกแบบ (Design)จัดทา Storyboard ซึ่งมีรูปแบบหน้ าที่นาเสนอ การ
จัดวาง (Layout) การเชื่อมโยง (Link) ของเนือ้ หาในแต่ละหน่วยการเรี ยน กาหนดวิธีการนาเสนอ
เป็ นการออกแบบหน่วยการเรียน โดยในแต่ละหน่วยจะมีโครงสร้ างของการออกแบบใช้ หลักการ
ออกแบบและพัฒ นาสื่อมัลติ มีเดี ย ที่ มีด้วยกัน 5 ขัน้ ตอน คือ การวิเคราะห์ การออกแบบ การ
พัฒนา การนาเสนอ และการประเมินผล
- การพัฒนา (Development)
สร้ างกรอบเนื ้อหาบทเรียน
1. ระบุเนื อ้ หาที่ จะสอน, ระบุการจัดการสื่อต่าง ๆ และการนาเสนอ
ทางหน้ าจอ ลงในกรอบการสอน ซึ่งการเขีย นเนื อ้ หาลงในกรอบการสอนจะต้ องคานึ งถึงความ
ถูกต้ องของเนื ้อหา วิธีการสอน สื่อที่จะใช้ รวมถึงการปฏิสมั พันธ์ทางคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน
2. ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญด้ านเนือ้ หาดูความถูกต้ อง และความสมบูรณ์ ของ
เนือ้ หา โดยมีผ้ เู ชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนทางด้ านการเคลื่อนไหว
3 มิติ (Stop motion) และผู้เชี่ยวชาญด้ านสื่อมัลติมีเดีย จานวนอย่างละ 3 ท่าน
3. สร้ างแบบทดสอบสาหรับ บทเรี ย น สร้ างแบบทดสอบก่ อนเรี ย น
และหลัง เรี ย น โดยอาศั ย หลัก การสร้ างแบบทดสอบในการวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น
เป็ นแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
4. เลือกซอฟแวร์ที่ใช้ ในการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่
ส่งเสริ มกระบวนการคิ ดแบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิช า
หลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยพิจารณา
โปรแกรมที่สามารถตอบสนองความต้ องการของบทเรียนได้ เป็ นอย่างดี
- การนาไปทดลองใช้ (Implementation) ในระหว่างการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
แบบโครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้
น า สื่ อ ต่ า ง ๆ ที่ ไ ด้ ส ร้ า ง ขึ ้ น ไ ป ใ ห้ อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึ ก ษ า ต ร ว จ ส อ บ เ ป็ น ร ะ ย ะ
เพื่อปรับปรุงแก้ ไขสื่อดังกล่าวให้ มีความเหมาะสม จากนันน
้ าสื่อไปทดลองใช้ กับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่ง
เป็ นนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 เอกแอนิเมชัน เป็ นผู้ทดลอง
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- การประเมิ น ผล (Evaluation) การประเมิ น คุณ ภาพของการพั ฒ นาสื่ อ
มัลติมีเดี ยแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิ นเนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ
(Stop motion) ในรายวิช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 2 รูปแบบ คือ ด้ านเนื ้อหา และด้ านสื่อแล้ ว ผู้วิจัยได้ นา
สื่อที่ สร้ างขึน้ ไปให้ ผู้เชี่ ย วชาญท าการประเมิน คุณ ภาพของสื่อ และน าไปทดลองและทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
3.2 การสร้ างแบบประเมิ น คุณ ภาพของสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ง เสริ ม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการ
สร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 แบ่งการประเมินเป็ น 3
ด้ าน คือ
- แบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย ด้ านเนื ้อหา
- แบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย ด้ านการนาเสนอ
- แบบประเมินคุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย ด้ านการออกแบบ
ผู้ศกึ ษาวิจยั ได้ ใช้ แบบประเมินคุณภาพด้ านเนือ้ หาและด้ านสื่อของการพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดี ยแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิ นเนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ
(Stop motion) ในรายวิช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับ นัก เรี ย นชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ แบบประเมินที่มีลกั ษณะเป็ นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธี
ของลิเคอร์ ท (Likert, 1967) โดยกาหนดความหมายคะแนนของตัวเลือกในแบบประเมินแต่ล ะข้อ
ดังนี้
5 หมายถึง
มีระดับคุณภาพดีมาก
4 หมายถึง
มีระดับคุณภาพดี
3 หมายถึง
มีระดับคุณภาพปานกลาง
2 หมายถึง
มีระดับคุณภาพน้ อย
1 หมายถึง
มีระดับคุณภาพน้ อยที่สดุ
นาแบบประเมินคุณ ภาพด้ านเนือ้ หาและด้ านสื่อไปให้ ผู้เชี่ย วชาญทางด้ าน
เนื ้อหาและด้ านสื่อ ทาการประเมิน และนาแบบประเมินที่ได้ รับมาคานวณหาประสิทธิภาพของการ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว
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3 มิติ (Stop motion) ในรายวิช าหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรีย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
3.3. การสร้ างและหาคุณ ภาพของแบบทดสอบวัด ผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เป็ น
แบบทดสอบปรนัย 4 ตัวเลือก ใช้ เป็ นแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรี ยนการสร้ าง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ สาหรับวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ ก่อนเรี ยนและหลัง
เรียนของของการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง
การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ
สาหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 โดยแบบทดสอบที่ สร้ างขึน้ เป็ น แบบปรนัย 4 ตัวเลือก มี
ตัวเลือกที่ถกู เพียงคาตอบเดียว จานวน 20 ข้ อ ทาถูกได้ ข้อละ 1 คะแนน ทาผิด ไม่ตอบ หรื อตอบ
มากกว่า 2 ข้ อ ได้ 0 คะแนน มีขนตอนการด
ั้
าเนินงาน ดังนี ้
1. ศึกษาหลักการ แนวคิด และวิธีการสร้ างแบบทดสอบที่ดี วิธีหาความเที่ยงตรง
ความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบ การเขียนข้ อสอบ และการวิเคราะห์ข้อสอบจากตาราและงานวิจัย
ต่าง ๆ
2. สร้ างแบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ คลอบคลุมจุดประสงค์
ของการเรียนรู้
3. แบบทดสอบที่ สร้ างขึ ้นเสนอผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 คน เพื่ อตรวจสอบความ
เที่ ยงตรงตามเนือ้ หา (Content Validity) ความคลอบคลุมข้ อมูลเนื อ้ หา ความถูก ต้ องเหมาะสม
ความสมบูรณ์ของข้ อคาถาม ความสอดคล้ องระหว่างข้ อคาถามของแบบทดสอบกับจุดประสงค์
ของการวัด โดยนาค่าที่คานวนได้ มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ ดังนี ้
ให้ คะแนน +1 ถ้ าแน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้ คะแนน 0 ถ้ าไม่แน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ตรงตามวัตถุประสงค์
ให้ คะแนน -1 ถ้ าแน่ใจว่าข้ อคาถามวัดได้ ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์

43
4. วิเคราะห์ความเที่ยงตรงตามเนือ้ หาโดยใช้ คา่ ดัชนีความสอดคล้ องระหว่างข้ อ
คาถาม ของแบบทดสอบกับจุดประสงค์ของการวัด (IOC) คานวณได้ โดยใช้ สตู ร ดังนี ้
IOC

เมื่อ IOC
พฤติกรรม
∑ R คือ
N คือ

คือ

=

R
N

ดัช นี ค วามสอดคล้ องระหว่างข้ อ ค าถามกับ วัตถุป ระสงค์ เชิ ง

ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา
จานวนผู้เชี่ยวชาญด้ านเนื ้อหา

5. นาแบบทดสอบที่ผา่ นการวิเคราะห์ความสอดคล้ อง IOC จานวน 20 ข้ อ นาไป
ปรับ ปรุงแก้ ไขตามค าแนะนาของผู้เชี่ย วชาญ และนาไปทดลองใช้ ทดสอบกับ กลุ่มตัวอย่ าง คือ
นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิลปะ แผนการเรียนแอนิเมชัน โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ซึ่งได้ มาจากการเลือกกลุม่ ตัวอย่างแบบ
เจาะจง จ านวน 15 คน โดยข้ อที่ ถูก ให้ 1 คะแนน ท าผิด ไม่ตอบ หรื อตอบมากกว่า 2 ข้ อ ได้ 0
คะแนน
6. น าคะแนนทดสอบที่ ได้ ม าวิ เคราะห์ ห าคุณ ภาพของแบบทดสอบรายข้ อ
โดยวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) และค่าอานาจจาแนก (R) ด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป คัดเลือก
เฉพาะข้ อคาถามที่มีคา่ ความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และมีคา่ อานาจจาแนกตังแต่
้ 0.20 ขึ ้นไป
7. น าแบบทดสอบที่ เ ลื อ กไว้ จ านวน 20 ข้ อ ไปทดสอบกั บ กลุ่ม ตั ว อย่ า ง
คือ นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ ศิลปะ แผนการเรี ยนแอนิ เมชัน จ านวน
15 คน ซึ่งได้ มาจากการเลือกแบบเจาะจงนาคะแนนที่ได้ มาหาค่าความเชื่อมัน่ ของแบบทดสอบทัง้
ฉบับ โดยใช้ สตู ร KR-20 ของครูเดอร์ - ริชาร์ดสัน คานวณด้ วยโปรแกรมสาเร็จรูป
8. คัด เลือกแบบทดสอบวัด ผลสัมฤทธิ์ ที่ มีค่าสมบูรณ์ สอดคล้ องตามจ านวนที่
ต้ องการใช้ จริง คือจัดทาแบบทดสอบฉบับสมบูรณ์ แล้ วนาไปใช้ ทดสอบกับกลุม่ ตั วอย่าง ทัง้ ก่อน
และหลังเรี ย นของกลุ่มตัวอย่ าง คือ นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ศิลปะ
แผนการเรียนแอนิเมชัน จานวน 15 คน
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4. การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การวิจยั ในครัง้ นี ้ ผู้วิจยั ได้ ทาการสารวจและเก็บรวบรวมข้ อมูลในการศึกษา ดังนี ้
1. เก็ บ ข้ อมู ล ด้ าน เอกสาร จากการสื บ ค้ น และเก็ บ รวบรวมข้ อมู ล เอกสาร
จากหนังสือตาราวิชาการ และงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ อง
2. เก็บข้ อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจากการดาเนินการทาลองเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้การทดลองใช้ แบบแผนการทดลอง แบบกลุ่มทดลองกลุม่ เดียวที่มีการทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน (One-Group Pretest-Posttest Design) เพื่อศึกษาหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้และวัด
ความพึงพอใจของกลุม่ ตัวอย่าง
5. การจัดกระทาและการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิ จัย ครัง้ นี เ้ ป็ น การวิจัย เชิ ง กึ่ ง ทดลอง (Qvasi Experimenta Research) ผู้วิ จัย ได้
กาหนดแบบแผนการทดลองเป็ นแบบ กลุ่มทดลองกลุม่ เดียว ที่มีการสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
(One Group Pretest – Posttest Design) โดยแนะน าบทเรี ย นให้ กับ ผู้เรี ย นทราบรายละเอีย ด
เกี่ยวกับขันตอน
้
และวิธีการเรียน ให้ ผ้ เู รียนทราบก่อน
แบบแผนการทดลอง ผู้วิจัย ใช้ แบบแผนการทดลองแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียว มีการ
สอบก่ อนเรี ย น และหลังเรี ย น เพื่ อศึก ษาหาผลสัม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นรู้ของกลุ่มตัวอย่างตามที่
พิสณุ ฟองศรี , (2553) ได้ กล่าวไว้ ดังนี ้
ตาราง 3 การสอบก่อนเรียน และหลังเรียน
สอบก่อนเรียน

การจัดกระทา

สอบหลังเรียน

T1

X

T2

ความหมายของสัญลักษณ์
X แทน การจัดกระทา (Treatment) เป็ นการเรียนจากสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงาน
ที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion)
ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
T1
แทน การทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
T2
แทน การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
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1. ทดสอบก่ อ นเรี ย น (Pretest) เมื่ อ กลุ่ม ตัว อย่ า ง คื อ นัก เรี ย นชัน้ มัธ ยมศึก ษา
ปี ที่ 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้ศิลปะ แผนการเรียนแอนิเมชัน จานวน 5 คน ได้ มากจากการเลือกแบบ
เจาะจง ให้ กลุ่มตัวอย่างทุกคนทาแบบทดสอบก่อนเรี ยน (Pretest) เพื่อให้ ทราบว่ากลุ่มตัวอย่าง
มีความสามารถอยู่ในระดับใด และทาการเก็บผลคะแนนจากการทดสอบของกลุม่ ตัวอย่างไว้
2. การจัด กระท า (Treatment) ให้ ก ลุ่มตัวอย่ าง คือ นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ศิลปะ แผนการเรี ยนแอนิเมชัน จ านวน 5 คน เรี ยนจากสื่อมัลติมีเดียแบบ
โครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
พัฒนาขึ ้น
3. การทดสอบหลังเรียน (Posttest) หลังจากที่กลุม่ ตัวอย่าง นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษา
ปี ที่ 5 ก ลุ่ ม ส า ร ะ ก า ร เรี ย น รู้ ศิ ล ป ะ แ ผ น ก า ร เรี ย น แ อ นิ เม ชั น จ า น ว น 5 ค น
จากการเลือกแบบเจาะจง ได้ เรี ย นจากสื่อมัลติมี เดีย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ ม กระบวนการคิ ด
แบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) แล้ ว ผู้วิจัยจะให้ กลุ่มตัวอย่างทุกคน
ทาแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เพื่อให้ ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างเกิดความรู้ความเข้ าใจหลังจาก
ศึ ก ษาผ่ า นสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง
การเคลื่อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) เพิ่ ม ขึน้ ในระดับ ใด และท าการเก็ บ ผลคะแนนจากกลุ่ม
ตัวอย่างไว้
4. ทาการเก็บรวบรวมข้ อมูลที่ได้ จากการประเมินคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื ้อหา
และด้ านสื่อ คะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียน และแบบทดสอบหลังเรี ยนของกลุ่มตัวอย่าง คือ
นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ แผนการเรี ย นแอนิ เ มชัน จ านวน
15 คน ได้ ม ากจากการเลือ กแบบเจาะจง ซึ่งจะน ามารวมและหาค่าเฉลี่ย ของข้ อมูล และค่า
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ และนามาเปรียบเทียบกับสมมติฐาน
6. การวิเคราะห์ ข้อมูล
1. วิเคราะห์ห าคุณ ภาพของของสื่อมัลติมีเดีย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิด
แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลั ก การสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยใช้ วิธีในการวิเคราะห์
ข้ อมูล คือ การนาผลการประเมินคุณภาพด้ านเนือ้ หา ด้ านการนาเสนอ และด้ านการออกแบบ ที่
ได้ จากการประเมินของผู้เชี่ยวชาญ มาหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยคานวณค่าที่ได้
จากแบบประเมินคุณภาพทังทางด้
้
านความสมบูรณ์ของเนื ้อหาและสื่อ ของกลุม่ ผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งนา
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ข้ อมูลจากการประเมินด้ วยเกณฑ์การประเมินตามระดับคุณภาพ Rating Scale ด้ วยมาตรวัดแบบ
สเกลทัศนคติของลิเคิร์ท (Likert Scale) 5 ระดับ
5 หมายถึง
มีระดับคุณภาพดีมาก
4 หมายถึง
มีระดับคุณภาพดี
3 หมายถึง
มีระดับคุณภาพปานกลาง
2 หมายถึง
มีระดับคุณภาพน้ อย
1 หมายถึง
มีระดับคุณภาพน้ อยที่สดุ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพของผู้เชี่ยวชาญ
4.50 – 5.00
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพดีมาก
3.50 – 4.49
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพดี
2.50 – 3.49
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพปานกลาง
1.50 – 2.49
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพน้ อย
1.00 – 1.49
หมายถึง
มีคณ
ุ ภาพน้ อยที่สดุ
2. วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ท างการเรี ยนรู้ จากการน าผลการทาข้ อสอบก่อนเรี ยนและหลัง
เรียนมาวิเคราะห์โดยใช้ สถิติ t-test Dependent
7. สถิติท่ ใี ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ วิเคราะห์ผลจากแบบประเมินคุณภาพและแบบประเมินความพึงพอใจของ
การพัฒ นาสื่ อมัล ติ มี เดี ย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิด แบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อ ง การ
เคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ค่าเฉลี่ย (Mean)

 x=

𝑥̅

N

เมื่อ 𝑥̅
∑𝑥
N

คือ
คือ
คือ

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทังหมด
้
จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)



n
i==1

S.D.
เมื่อ S.D.
𝑥𝑖
x̅
n
∑

(xi

− x)

2

n −1

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนแต่ละตัว
ค่าเฉลี่ย
จานวนคะแนนในกลุม่
ผลรวม

2. สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์คณ
ุ ภาพของแบบทดสอบโดยการหาค่าความเที่ยงตรงตาม
โครงสร้ างของแบบทดสอบ โดยใช้ ดชั นีความสอดคล้ องระหว่างข้ อสอบกับจุดประสงค์การเรี ยนรู้
การวิเ คราะห์ ค วามยากง่าย การหาความเชื่ อ มั่น ของแบบทดสอบ โดยใช้ แบบทดสอบของ
Kuder & Richardson, (1937)
สถิติที่ใช้ ในการหาดัชนีความสอดคล้ อง (IOC)
IOC

=

เมื่อ IOC
∑R
N

R
N
คือ ความสอดคล้ องระหว่างวัตถุประสงค์กบั แบบทดสอบ
คือ ผลรวมของคะแนนจากผู้เชี่ยวชาญทังหมด
้
คือ จานวนผู้เชี่ยวชาญ

สถิติที่ใช้ ในการหาค่าความยากง่าย (P)

R
P

=
เมื่อ P
R
N

N

คือ
คือ
คือ

ความยาก
จานวนคนที่ทาข้ อนันถู
้ ก
จานวนคนที่ทาข้ อนันทั
้ งหมด
้
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สถิติที่ใช้ ในการหาค่าอานาจจาแนก (D)
Ru - RL

D

=
เมื่อ D
Ru
RL
N

N
2

คือ
คือ
คือ
คือ

ค่าอานาจจาแนก
จานวนคนที่ตอบถูกในกลุม่ เก่ง
จานวนคนที่ตอบถูกในกลุม่ อ่อน
จานวนคนในกลุม่ เก่งและกลุม่ อ่อน

สถิติที่ใช้ ในการหาค่าความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบ โดยใช้ สตู รคูเดอร์ ริชาร์ดสัน สูตรที่ 20 (KR-20) ล้ วน สายยศ & อังคณา สายยศ, (2543) ดังนี ้
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จานวนข้ อสอบในแบบทดสอบ
สัดส่วนของผู้ที่ตอบถูก
1-p = สัดส่วนของผู้ที่ตอบผิด
คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนัน้
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สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ใช้ t-test Dependent Variables
นาผลต่าง ๆระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน ไปคานวณจากสูตร
t-test Dependent แล้ วเปรียบเทียบค่ากับตารางนัยสาคัญที่ระดับ .05 ดังนี ้
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ผลต่างของคะแนนแต่ละคู่
จานวนคนในกลุม่ ตัวอย่าง

และหลังเรียน
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริ ม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการ
สร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับ นัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยมีผลการวิจัย
ดังต่อไปนี ้
1. สื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานส่ งเสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การ
เคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3
มิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่สร้ างขึน้
1.1 มีทงหมด
ั้
5 บท คือ
บทที่1 ทดสอบก่อนเรียน (Pretest)
บทที่2 Introduction to Stop Motion
- ความหมายของ Stop Motion
- ประวัติการทา Stop Motion
บทที่3 หลักการสร้ างงานสต็อปโมชัน
บทที่4 เทคนิคการเคลื่อนไหวงานปัน้ สต็อปโมชัน
- เคลย์แอนิเมชัน (Clay Animation)
- คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout Animation)
- กราฟิ กแอนิเมชัน (Graphic Animation)
- โมเดลแอนิเมชัน (Model Animation)
- แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่น ๆ (Object Animation)
- พิกซิลเลชัน (Pixilation)
บทที่5 การทดสอบหลังเรียน (Posttest)
1.2 สื่อมัลติ มีเดี ย ที่ สร้ างขึน้ เพื่ อส่งเสริ มกระบวนการคิด แบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อง การ
เคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
สาหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 กระบวนการคิ ดแบบซื น เนคติก ส์ หมายถึ ง การพัฒ นา
ความคิดสร้ างสรรค์ของผู้เรี ยนด้ วยวิธีการเชื่อมโยงที่แตกต่างกันหรื อไม่เกี่ยวข้ องกันเข้ าด้ วยกัน
โดยใช้ กระบวนการเปรียบเทียบ เพื่อช่วยในการสร้ างผลงานที่สร้ างสรรค์ให้ แปลกใหม่ไม่ซา้ เดิม
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โดยสื่อมัลติ มีเดี ย ที่ สร้ างขึน้ เพื่ อ ตอบโจทย์ ให้ กับ กลุ่ม นัก เรี ย นนัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5
กลุ่มสาระการเรี ยนรู้ศิ ลปะ แผนการเรี ย นแอนิ เมชัน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี ก ารศึกษา 2560 โรงเรี ย น
สาธิต มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) โดยใช้ เกณฑ์การเลือกนักเรีย น
จากผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนจากเทอมที่ผ่านมาที่แตกต่างกันตังแต่
้ อ่อน ปานกลางไปจนถึงเก่ง
ซึ่ ง ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 5 คน
ซึ่งสื่อมัลติมีเดีย เป็ นบทเรียนดิจิทัลควบคู่กบั แบบทดสอบคาถามเชิงอุปมาอุปไมย ที่ให้ ผ้ เู รียนได้
สร้ างสรรค์ และจิ ต นาการจากสื่อมัลติ มีเดี ย ทัง้ การอธิ บ ายเรื่ องราวของเนื อ้ หาหลัก การสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ และการเปรียบเทียบลักษณะการเคลื่อนไหวต่าง ๆ นันสู
้ ก่ ารตอบคาถามที่ใช้
ชุดคาถามเชิงอุปมาอุปไมยตามกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์
1.3 สื่อมัลติมีเดีย เกิด ขึ ้นเพื่อพัฒนาสื่อแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิ
นเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ทังนี
้ ้ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว
2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 สภาพการเรียนการสอนในรายวิชา มีการใช้
เนื ้อ ห า ที่ ไม่ ได้ ต้ อ งล งรา ย ล ะ เอี ย ด ใน เชิ งลึ ก มี สื่ อที่ เป็ น วี ดี ทั ศ น์ เพื่ อให้ นั ก เรี ย น
ได้ ดเู ป็ นตัวอย่างเพื่อความเข้ าใจในลักษณะงานภาพเคลื่อนไหวเพียงอย่างเดียว ไม่มีสื่อการสอน
ที่ช่วยให้ นกั เรียนได้ เข้ าใจถึงกระบวนการสร้ างและมีทกั ษะในงานภาพเคลื่อนไหว ซึ่งทาให้ นกั เรียน
ขาดทัก ษะในการสร้ างงานภาพเคลื่อ นไหว และขาดความเข้ าใจในเชิ งลึก ผู้วิจัย ได้ เล็งเห็ น
ถึงปัญหาเหล่านี ้ที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในอนาคต
1.4 คุณภาพของสื่อมัลติมีเดียเกิดขึ ้นเพื่อพัฒนาสื่อแบบโครงงานที่สง่ เสริ มกระบวนการ
คิดแบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ทัง้ นี ใ้ นรายวิช าหลัก การสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับ นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 จากความคิดเห็น ของ
ผู้เชี่ยวชาญทางด้ านเนือ้ หาพบว่า ความถูกต้ องของเนื ้อหาสอดคล้ องกับวัตถุประสงค์อยู่ในเกณฑ์
ดี,ความเหมาะสมของเนือ้ หาในแต่ละเรื่ องอยู่ในเกณฑ์ที่พอใช้ ความชัดเจนในการอธิบายเนื ้อหา
,ความต่อเนื่องของเนื ้อหา,ความเหมาะสมของการสรุปเนื ้อหา,ความเหมาะสมของเนื ้อหากับระดับ
ของผู้เรี ยนและความน่าสนใจในการดาเนิ นเรื่ องพบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ส่วนทางด้ านแบบฝึ กหัด
แบบทดสอบนันพบว่
้
า มีความชัดเจนของคาถาม,ความเหมาะสมของจานวนข้ อของแบบฝึ กหัดอยู่
ในเกณฑ์ดี ความเหมาะสมของการเสริ มแรงอยู่ในเกณฑ์ พอใช้ ความชัดเจนของคาถาม,ความ
เหมาะสมของจานวนข้ อของแบบทดสอบและความชัดเจนในการสรุปผลคะแนนท้ ายแบบทดสอบ
อยู่ในเกณฑ์ที่ดี
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สรุป ได้ ว่าสื่ อมัลติ มีเดีย ที่ สร้ างขึน้ มานัน้ สอดคล้ องกับ เนื อ้ หา และชุดค าถามใน
แบบทดสอบสามารถวัดและประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพได้
2. ผลจากการทดลองใช้ ส่ ือมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาสื่อแบบโครงงานที่ส่งเสริมกระบวนการ
คิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ทัง้ นีใ้ นรายวิชาหลักการ
สร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
2.1. ผลงานนักเรียนของกลุม่ ตัวอย่าง นักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุม่ สาระการเรียนรู้
ศิลปะ แผนการเรี ยนแอนิเมชัน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนค
ริ น ทรวิโรฒ ประสานมิต ร (ฝ่ ายมัธยม) ซึ่งได้ จากการที่ ผ้ วู ิจัย ได้ ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่ างแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) จานวน 5 คน
ผลงานของนางสาวนภัส นัน ท์ สว่างแจ้ ง น าเสนอในหัวข้ อเรื่ อง “ กาต่ายหมาย
MOON ” โดยตัว ผู้เรี ย นได้ ใช้ เทคนิ ค การเคลื่ อ นไหวจากที่ ได้ ศึ ก ษาจากสื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย โดย
เปรี ยบเทียบการเคลื่อนไหวผ่านกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ จากลักษณะการเคลื่อนที่ ของ
กระต่ายที่กระโดดลอยไปถึงพระจันทร์ด้วยเทคนิค Strainght Animation ในการทาภาพเคลื่อนไหว
และ Cutout Animation ในการตัดกระดาษสร้ างฉาก ตัวละคร โดยเนือ้ หาค่อนข้ างสันที
้ ่ควรมีการ
ปรับเพิ่มเติมเพื่อความน่าสนใจยิ่งขึ ้นแต่โดยรวมเข้ าใจได้ ง่าย และตัวผู้เรี ยนเข้ าใจหลักการสร้ าง
งานรวมไปถึงเทคนิคมากขึน้ และนามาประยุกต์ใช้ ตามความถนัดของตนได้ ทาให้ ผลงานเป็ นที่
น่าพอใจในระดับที่ดี

ภาพประกอบ 3. “กาต่ายหมาย MOON”
ภาพประกอบ 3. “กาต่ายหมาย MOON”
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ผลงานของนางสาวณัชชา ขวัญใจ นาเสนอในหัวข้ อเรื่อง “The fox” โดยตัวผู้เรียนได้
ใช้ เทคนิ คการเคลื่อนไหวจากที่ ได้ ศึกษาจากสื่อมัลติมีเดีย โดยเปรี ย บเที ยบการเคลื่อนไหวผ่าน
กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ โดยใช้ ลัก ษณะการเคลื่อ นไหวของสุนัขจิ ง้ จอกที่ ก ระโดด
ไต่ระดับการเคลื่อนไหวของคน รวมไปถึงการสมมติการเกิดของเปลวเพลิง โดยผลงานทัง้ หมดนี ้
ได้ เทคนิคการใช้ Cutout Animation ในการสร้ างฉากและตัวละคร และเทคนิคการเคลื่อนไหวแบบ
Post to Post Action เพื่อสร้ างภาพเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องเช่นช่วงจังหวะที่จิ ้งจอกมีการเพิ่มของ
หางมากขึน้ หรื อ การขยับ หัว หรื อ ขาในการก้ าวหรื อกระโดด และการน าเสนอผลงานที่ ใ ช้ สี
คุมอารมณ์ ของงานได้ อย่างน่าสนใจ และฉากที่ มีการใช้ ระยะและสีแทนวัตถุให้ เข้ าใจได้ ง่ายขึน้
รวมทังเนื
้ ้อหาที่เข้ าใจง่าย ส่งผลให้ ผลงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ภาพประกอบ 4. “The fox”
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ผลงานของนางสาววสวรรณ ตฤณาวุฒิพงษ์ นาเสนอในหัวข้ อเรื่อง “แมลงสาป” โดย
ตัวผู้เรี ย นได้ ใ ช้ เทคนิ ค การเคลื่ อนไหวจากที่ ได้ ศึก ษาจากสื่ อ มัล ติ มีเ ดีย โดยเปรี ย บเที ย บการ
เคลื่ อ น ไห วผ่ า นกระบ วนการคิ ด แบ บซิ นเน คติ ก ส์ ผลงานเรื่ องนี ม้ ี ค วามน่ า สน ใจใน
เรื่ อ งของการสร้ างภาพเคลื่อนไหวแบบเกิ น จริ งหรื อที่ เรี ย กว่า Exaggeration ผ่านหน้ าตาของ
ตัวละครเช่นปากที่อ้ากว้ างกว่าปกติหรือขนาดของสิ่งมีชีวิตที่ใหญ่กว่าปกติ รวมไปถึงการใส่เสียง
เพิ่ ม อารมณ์ ข องภาพให้ ส นุก มากยิ่ งขึน้ โดยทัง้ หมดผู้เ รี ย นได้ ศึก ษาเทคนิ ค การตัด กระดาษ
สร้ างภาพเคลื่ อ นไหวแบบ Cutout Animation และการน าเสนอเนื อ้ หาอย่ า งง่ า ยโดยเล่ น
กับ ความกลัวของคนสวนกับ ท่ าทางเกิ น จริ งเพื่ อให้ มี ความสนุก สนานมากขึน้ จึงเป็ น ผลงาน
ที่น่าสนใจและอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดี

ภาพประกอบ 5. “แมลงสาป”
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ผลงานของนางสาวณัฐณิชา เทพสาเริง นาเสนอในหัวข้ อเรื่อง “ยุง” โดยตัวผู้เรี ยนได้
ใช้ เทคนิ คการเคลื่อนไหวจากที่ ได้ ศึกษาจากสื่อมัลติมีเดีย โดยเปรี ย บเที ยบการเคลื่อนไหวผ่าน
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ โดยผู้เรียนได้ จินตนาการตัว ละครผ่านอวัยวะของร่างกายมนุษย์
อย่างฝ่ ามือโดยใช้ เทคนิคการนาเสนอเรื่องราวโดยใช้ Cutout Animation และการนาเสนออารมณ์
ของตัวละครผ่านดวงตาของตัวละคร เช่น ดวงตาแสดงความหงุดหงิดเมื่อมียุงบินผ่านไปผ่านมา
หรื อตัวละครเสีย ใจเมื่ อลบรอยเลือดแล้ วใบหน้ าบางส่วนหายไป จนดี ใจเมื่ อ ใบหน้ ากลับ มา
เหมือนเดิมผ่านการเขียนใหม่ของตัวดินสอ และการใช้ ฉากที่เรียบง่ายของผู้ถ่ายทอดผลงานเพื่อให้
ผู้ช มได้ สนใจตัวละครต่าง ๆ ของเรื่ องได้ อย่างดีเยี่ย ม การเล่นมุขท าได้ น่าสนใจและแปลงใหม่
ด้ วยที่เล่นกับตัวละครที่แปลกนัน่ คือมือที่มีชีวิต ทาให้ ผลงานอยู่ในระดับเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม

ภาพประกอบ 6. “ยุง”
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ผลงานของนายปั ณ ณ์ เลี ย้ งศรี น าเสนอในหั ว ข้ อ เรื่ อ ง “FOOTBALL LOVER”
โดยตัวผู้เรี ย นได้ ใช้ เทคนิคการเคลื่อนไหวจากที่ได้ ศึก ษาจากสื่อมัลติมีเดียโดยเปรี ยบเทีย บการ
เคลื่อนไหวผ่านกระบวนการคิด แบบซิ นเนคติก ส์ มีความน่าสนใจของการนาเสนอเรื่ องราวผ่าน
มุมมองที่หลายหลายเช่น มุมมองผ่านไหล่ของตัวละคร มุมมองเต็มตัว มุมมองด้ านข้ างตัวละคร
มุมมองด้ านบนตัวละคร ท าให้ ต ัวผลงานมีความสนุก ในการเล่น จากมุมมองรวมไปถึ งการให้
เรื่ องราวที่ ค่อยๆเพิ่ มอารมณ์ ของเรื่ องจนถึ งขันสุ
้ ด และสร้ างความน่าสนใจสุดในช่วงท้ ายเรื่ อง
การเอาการเคลื่อนที่แบบ Post to Post Action ที่เรื่ องราวจะเดินหน้ าเป็ นเส้ นตรงแต่มีการหยุดช่วง
ที่น่าสนใจด้ วยท่าทางการเคลื่อนไหวแบบ Anticipation ที่ตวั ละคนหยุดแล้ วรวบรวมพลังก่อนที่จะ
ดึงลูกฟุตบอลแล้ วรวมพลังในการแตะออกไป อีกทังผู
้ ้ รักษาประตูที่ใช้ หลักการเคลื่อนไหวแบบเกิน
จริง Exaggeration ที่ผ้ เู รี ยนได้ จิตนาการ การรับลูกฟุตบอลที่สร้ างสิ่งมีชีวิตสถิตในร่างของผู้รักษา
ประตู สร้ างความน่าสนใจมากขึ ้นในตอนท้ าย และการเล่าเรื่ องแบบหักมุมที่ ทัง้ สองนัน้ จากคู่แข่ง
กลายเป็ นคู่รัก โดยผู้เรี ยนได้ ใช้ เทคนิคการเล่าเรื่องแบบ Cutout Animation ที่ใช้ การตัดกระดาษ
สร้ างตัว ละครที่ ม ากมายและด้ ว ยความที่ ก ารเล่า เรื่ อ งมี ห ลายมุม ภาพท าให้ ตัว ล ะครต่า ง ๆ
ต้ องตัด กระดาษเป็ นตัวละครในมุมต่าง ๆ เพิ่ มเติม เป็ นผลในสื่อที่ผ้ เู รี ยนได้ ใช้ และทดสอบนัน้
ทาให้ ประสิทธิภาพของผลงานของผู้เรียนดีขึ ้น อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมาก

ภาพประกอบ 7 “FOOTBALL LOVER 1 ”
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ภาพประกอบ 8. “FOOTBALL LOVER 2 ”
2.2. ผลการวิเคราะห์การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนที่ได้ จากการ
เรี ย นด้ วยสื่ อ มัล ติ มี เดี ย แบบโครงงานที่ ส่ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง การ
เคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 โดยเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ก่อน-หลังเรียนใน
การพัฒ นาสื่ อมัล ติ มี เดี ย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิด แบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อ ง การ
เคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อนไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ
สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
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ตาราง 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน-หลังเรียน ในการพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย
แบบโครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
กลุม่ ทดลอง
N=5
ก่อนเรียน หลังเรียน

แบบทดสอบ

X

เรื่องสื่อมัลติมีเดียแบบซินเนคติกส์

S.D. X S.D.
7.40 .894 14.00 .837

t

-11.00

* มีระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผลการเปรียบเทียบค่าของคะแนนผลสัมฤทธิ์การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่
ส่งเสริ มกระบวนการคิ ดแบบซิ นเนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิช า
หลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ก่อนการจัด
กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (X = 7.40 , S.D = .894) และหลัง การจั ด กิ จ กรรม
การเรี ย นรู้ มี ค่ า คะแนนเฉลี่ ย (X = 14.00 , S.D = .837) จะเห็ น ได้ ว่ า คะแนนหลั ง เรี ย น
สูงกว่าก่อน เรียนทุกองค์ประกอบ/ลักษณะของความคิดสร้ างสรรค์ทางศิลปะ และเมื่อเปรียบเทียบ
ค่าคะแนนเฉลี่ย (X ) ของคะแนนความคิดสร้ างสรรค์ท างศิลปะ โดยใช้ ค่า t (test) ปรากฏว่า
คะแนนความคิด สร้ างสรรค์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
สรุป ได้ ว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ย นรู้ก่อน-หลังเรี ย นในการพัฒ นาสื่อมัลติมีเดีย
แบบโครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
ในรายวิช าหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็ นไปตามสมมติฐานข้ อที่ 1
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บทที่ 5
สรุ ปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การสร้ างสื่ อ มัล ติ มี เดี ย แบบโครงงานที่ ส่ ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์
เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ
และ3 มิติ สาหรับนักเรี ยน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ผู้ศึกษาได้ สรุปผลการศึกษาค้ นคว้ าตามลาดับ
ดังนี ้
ความมุ่งหมายของการวิจัย
ในการวิจัยครัง้ นี ้ผู้วิจยั ได้ ตงจุ
ั ้ ดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่สง่ เสริ ม
กระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการ
สร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่5แผนการเรียนแอนิเมชัน
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) ดังนี ้
1. เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์
เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ
และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
2. เพื่อเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนของนักเรี ยนที่ ได้ จ ากการเรี ย นด้ วยสื่อ
มัลติมีเดี ยแบบโครงงานที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิ นเนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ
(Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
วัตถุประสงค์ ของการวิจยั
1. เพื่ อ ได้ สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ง เสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์
เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ
3 มิติ สาหรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 ที่มีคณ
ุ ภาพ ซึ่งสามารถนาไปใช้ ในการเรียนการสอน
ในรายวิชาภาพเคลื่อนไหว 2 มิติและ 3 มิติ ได้
2. เพื่อนาสื่อมัลติมีเดียแบบกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 2มิติ
และ 3มิติ (Stop motion) ในรายวิช าหลักการสร้ า งภาพเคลื่อนไหว 2มิติ และ 3มิติ นัก เรี ยนชัน้
มัธยมศึกษาปี ที่5มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนได้
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ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากร
ประชากรที่ ใช้ ในการวิจัย ครัง้ นี เ้ ป็ น นัก เรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระ
การเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ แผนการเรี ย นแอนิ เ มชัน ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่ ายมัธยม) กรุงเทพฯ จานวน 15 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
นัก เรี ย นชั น้ มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 5 กลุ่ม สาระการเรี ย นรู้ ศิ ล ปะ แผนการเรี ย น
แอนิเมชัน ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา 2560 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนคริ นทรวิโรฒ ประสาน
มิตร (ฝ่ ายมัธยม) โดยใช้ เกณฑ์การเลือกนักเรียนจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเทอมที่ผา่ นมาที่
แตกต่างกันตัง้ แต่อ่อน ปานกลางไปจนถึงเก่ง ซึ่งผู้วิจัยได้ ทาการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จานวน 5 คน
ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรต้ น (Independent variable)
สื่ อ มัล ติ มี เ ดี ย แบบโครงงานที่ ส่ งเสริ ม กระบวนการคิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์
เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ(Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3
มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
ตัวแปรตาม (Dependent variable)
1. คุณ ภาพของสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบ
ซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2
มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรี ยนที่เรี ยนด้ วยการใช้ สื่อมัลติมีเดียแบบ
โครงงานที่สง่ เสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ใน
รายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5
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เนือ้ หาที่ทาการทดลอง
เนื ้อหาที่ใช้ ในการทดลองของรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3
มิติ การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ได้ แก่ หน่วยการเรียนรู้ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ
- แบบทดสอบก่อนเรียน
- เรื่องที่ 1 Introduction to Stop Motion
- ความหมายของ Stop Motion
- ประวัติการทา Stop Motion
- เรื่องที่ 2 หลักการสร้ างงานสต็อปโมชัน
- เรื่องที่ 3 เทคนิคการเคลื่อนไหวงานปัน้ สต็อปโมชัน
- เคลย์แอนิเมชัน (Clay Animation)
- คัตเอาต์แอนิเมชัน (Cutout Animation)
- กราฟิ กแอนิเมชัน (Graphic Animation)
- โมเดลแอนิเมชัน (Model Animation)
- แอนิเมชันที่เล่นกับวัตถุอื่น ๆ (Object Animation)
- พิกซิลเลชัน (Pixilation)
- แบบทดสอบหลังเรียน
ระยะเวลาที่ใช้ ในการทดลอง
ก า รท ด ล อ ง ค รั ้ง นี ้ด า เนิ น ก า รใน ภ า ค เรี ย น ที่ 2 ปี ก า ร ศึ ก ษ า 256 0
ในเดือน สิงหาคม. 2560 – กันยายน พ.ศ. 2561
สรุปผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการเรียนด้ วยสื่อมัลติมีเดีย
แบบโครงงาน ก่ อนและหลังเรี ย นการจัดกิ จ กรรม การเรี ย นรู้ การส่งเสริ ม กระบวนการคิดแบบ
ซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2
มิติ และ 3 มิติ สาหรับ นักเรี ย นชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 คะแนนกระบวนการคิดแบบซิ น เนคติก ส์
หลังการจัดการเรียนรู้การเรียนด้ วยสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงาน ก่อนและหลังเรียนการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้การส่งเสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
ในรายวิช าหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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โดยนัก เรี ยนนัก เรี ยนชัน้ มัธยมศึก ษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรี ย นรู้ ศิลปะ แผนการเรี ย น
แอนิ เ มชั น ภาคเรี ย นที่ 2 ปี การศึก ษา 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ
ประสานมิ ต ร (ฝ่ ายมัธ ยม) ซึ่ งได้ จากการที่ ผ้ ูวิ จัย ได้ ท าการเลื อ กกลุ่ม ตัว อย่ า งแบบเจาะจง
(Purposive sampling) จานวน 5 คนมีการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ก่อน-หลังเรียนใน
การพั ฒ น าสื่ อมั ล ติ มี เดี ย แบ บ โค รงงาน ที่ ส่ ง เสริ มก ระบ วน การคิ ดแบ บ ซิ นเนค ติ ก ส์
เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ
และ 3 มิติ สาหรับนักเรียนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 ได้ ดงั ต่อไปนี ้
ผลงานการทดลองของ นางสาวนภัส นั น ท์ สว่ า งแจ้ ง น าเสนอในหั ว ข้ อเรื่ อ ง
“ กาต่ายหมาย MOON ” ได้ นาเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบ สต๊ อปโมชัน ในการสื่อสารผ่านผลงาน
อย่ างเข้ า ใจง่ า ย รวมไปถึ ง เทคนิ ค การตัด ภาพแบบ คัต เอาต์ แ อนิ เ มชั น (Cutout animation)
สมัยก่อนแอนิเมชันแบบนี ้ทาโดยใช้ วสั ดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้ า) ตัดเป็ นรูปต่าง ๆ และนามาขยับ
เพื่ อถ่ ายเก็บ ไว้ ทีละเฟรม แต่ปั จจุบันใช้ วิธีวาดหรื อสแกนภาพเข้ าไปขยับในคอมพิวเตอร์ ได้ เลย
การนาเสนอในหัวข้ อเรื่อง “ กาต่ายหมาย MOON ”สามารถทาออกมาได้ ดี ผู้สอนนาองค์ประกอบ
ในด้ านแนวคิดเกี่ยวกับ ADDIE MODEL ในด้ านที่ 3 ขันการพั
้
ฒนา (Development) ขันตอนการ
้
พั ฒ นาสร้ างขึน้ บนขัน้ ตอนการวิ เ คราะห์ แ ละการออกแบบ จุด มุ่ง หมายของขัน้ ตอนนี ค้ ื อ
สร้ างแผนการสอนและสื่อของบทเรียน ในระหว่างขันตอนนี
้
จ้ ะต้ องพัฒนาการสอน และสื่อทังหมด
้
ที่ ใ ช้ ในการสอน และเอกสารสนับ สนุน ต่าง ๆ สิ่ งเหล่านี อ้ าจจะประกอบด้ วย ฮาร์ ด แวร์ เช่ น
เครื่ องมือสถานการณ์ จ าลอง และซอฟต์แวร์ เช่น บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน ประกอบด้ วย
รายละเอียดแต่ละส่วน ดังนี ้ การเตรียมการเกี่ยวกับองค์ประกอบ ดังนี ้
- การเตรียมข้ อความ
- การเตรียมภาพ
- การเตรียมเสียง
- การเตรียมโปรแกรมจัดการบทเรียน
ผู้สอนได้ นามาสอนกับ นักเรียนสามารถเข้ าใจและนามาประยุกต์ใช้ เข้ ากับผลงาน
นักเรี ยนทาด้ านภาพ (Picture) นาเสนอด้ วยภาพวาดออกมาได้ ค่อนข้ างดีและสร้ างเสน่ห์ให้ กับตัว
กระต่ายได้ อย่างดีทาให้ เด็กพัฒนาทางด้ านอารมณ์ (Emotional Growth) ศิลปะช่วยสนองความ
ต้ องการที่แสดงออกและการสร้ างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เมื่อเด็กสร้ างสรรค์ผลงานศิลปะสาเร็จ เด็กจะเกิด
ความพึงพอใจ มีอารมณ์แจ่มใส มีการแสดงออกอย่างเสรี มีความมัน่ ใจในตัวเองอันเป็ นพืน้ ฐาน
ของความเจริญทางด้ านอารมณ์เพื่อให้ เด็กมีความเจริญงอกงามในทางสร้ างสรรค์อย่า งสูงสุด และ
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ส่งเสริมความเจริญเติบโตตามวุฒิภาวะความสนใจ ความต้ องการของเด็ก อีกทังศิ
้ ลปะยังมีคณ
ุ ค่า
ในการส่งเสริมพัฒนาการด้ านต่าง ๆ ของเด็กต่อไป
ผลงานการทดลอง ของนางสาวณัชชา ขวัญ ใจ นาเสนอในหัวข้ อเรื่ อง “The fox”ได้
นาเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบ สต็อปโมชันในการเล่าเรื่ อง และเทคนิคการเคลื่อนไหวที่ต่อเนื่อง
ของตัวสุนัขจิ ้งจอกได้ อย่างน่าสนใจ รวมไปถึงการใช้ ฉากสร้ างสถานการณ์ ให้ กับตัวสุนักจิ ้งจอก
เพื่อกาหนดการเคลื่อนไหว และนักเรี ยนได้ เรี ยนรู้เกี่ยวกับคุณค่าและข้ อจากัดของมัลติมีเดียคือ
ผลงานสามารถดึงดูดความสนใจบทเรียนสื่อประสมที่ประกอบด้ วยภาพกราฟิ ก ภาพเคลื่อนไหว
แบบวิดีทศั น์ และเสียงจะดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้ เป็ นอย่างดี และช่วยในการสื่อสารระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรี ย นได้ ค่อนข้ างดี ด้ วยให้ สารสนเทศหลากหลาย การให้ ข้อมูลและสารสนเทศใน
ปริ ม าณที่ ม ากมาย และหลากหลายรู ป แบบเกี่ ย วกับ เนื อ้ หาบทเรี ย นที่ ส อนและศึก ษาการ
เคลื่อนไหวได้ อย่างน่าพอใจ
ผลงานการทดลอง ของนางสาววสวรรณ ตฤณาวุฒิ พ งษ์ น าเสนอในหัวข้ อเรื่ อ ง
“แมลงสาป”ได้ นาเทคนิคภาพเคลื่อนไหวแบบสต็อปโมชันโดยตัวเรื่องราวผ่านชายชุดอวกาศโดย
งานชิน้ นีม้ ีความน่าสนใจในเรื่ องของการสร้ างอารมณ์ ผ่านใบหน้ าของตั วละครโดยใช้ คทั เอาท์
แอนิเมชันมาช่วยสมัยก่อนแอนิเมชันแบบนี ้ทาโดยใช้ วสั ดุ 2 มิติ (เช่น กระดาษ, ผ้ า) ตัดเป็ นรูปต่าง
ๆ และน ามาขยับ เพื่ อถ่ ายเก็ บ ไว้ ที ละเฟรม แต่ปั จ จุบัน ใช้ วิธีวาดหรื อสแกนภาพเข้ าไปขยับ ใน
คอมพิวเตอร์ ได้ เลย ให้ ตวั ละครเอกนัน้ มีสีห น้ าที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลานักเรี ยนสามารถท า
ออกมาในระหว่างเหตุการณ์ของเรื่องได้ เป็ นอย่างดี
ผลงานการทดลอง ของนางสาวณัฐณิชา เทพสาเริง นาเสนอในหัวข้ อเรื่อง “ยุง” มีจุด
สนใจที่ตวั ละครเป็ นส่วนของร่างกายมนุษย์ แสดงผ่านแววตาของตัวละครให้ เกิดอารมณ์ของตัว
ละครการนาเรื่องใกล้ ตวั มาสร้ างเป็ นผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสต๊ อบโมชัน ที่เข้ าใจง่าย ผลงาน
นักเรี ยนสามารถรู้ได้ วา่ เข้ าใจคาว่า มัลติมีเดียเพราะมัลติมีเดียคือ การสื่อสารระหว่างกันด้ วยสื่อ
หลายสื่ อ ร่ ว มกั น ทั ง้ ทางด้ านสัม ผัส ได้ ยิ น และมองเห็ น เมื่ อ น าความคิ ด นี ม้ าใช้ ในระบบ
คอมพิวเตอร์ เรียกว่า คอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดีย คอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย คือ การนาสื่อหลายๆ สื่อเข้ า
มาผสมผสานกัน โดยมีคอมพิวเตอร์ เป็ นตัวควบคุม ความเหมาะสมให้ สื่อต่าง ๆ สามารถแสดงผล
ออกมา และสื่อดังกล่าวได้ แก่ ภาพ (Image) ซึ่งมีหลายชนิดทังภาพวาด
้
ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว
จากวิดีโอ ภาพที่สงั เคราะห์จากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เสียง (Sound) ได้ แก่ เสียงพูด เสียงบรรยาย
เสียงดนตรี เสียงที่สร้ างขึ ้นมาพิเศษ ข้ อความ (text) ได้ แก่ ตัวอักษร ในแบบต่าง ๆ กัน การสัมผัส
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(Touching) ได้ แก่ จอภาพที่ใช้ การ สัมผัสในการติดต่อผ่านการเมาส์ (ศิริชัย นามบุรี) และผลงาน
เป็ นที่พึงพอใจทังภาพ
้
เสียง และตัวอักษร
ผ ล ง า น ก า ร ท อ ล อ ง ข อ ง น า ย ปั ณ ณ์ เลี ้ย ง ศ รี น า เส น อ ใน หั ว ข้ อ เรื่ อ ง
“FOOTBALL LOVER” มีจุดเด่นจุน น่าสนใจในการนาเสนอภาพมุมมองของภาพที่มีการเปลี่ย น
ตาแหน่งภาพอยู่ตลอดเวลาทาให้ ผลงานมีความน่าสนใจ รวมไปถึงการใช้ ท่าทางเกินจริ งของตัว
ละครในเรื่ องสร้ างความน่าสนใจให้ กับ ผลงานชิ น้ นีไ้ ด้ เป็ น อย่างดี อัตราเร็ว ,อัตราเร่ง (Slow-in,
Slow-out) อ้ างอิงจากกฎฟิ สิ1กส์ที่ว่าหากโยนลูกบอลขึ ้นไปบนฟ้าแรกๆมันจะไปได้ เร็วแต่จะลด
ความเร็วลงจนหยุดนิ่งแล้ วกลับลงมาด้ วยความเร็วสม่าเสมอ เวลาสร้ างแอนิเมชันต้ องคานึงถึงตรง
นี ้เช่นกันเพราะการโยนขึ ้นอัตราความเร็วก็ไม่เท่ากันแต่เวลาลงกลับเหมือนขึ ้น นอกจากจะใช้ กับ
การโยนในแนวดิ่งแล้ วยังใช้ กบั แรงเหวี่ยงอีกด้ วยอย่างเช่นลูกตุ้มหรื อการส่ายของกระสอบทรายที่
ถู ก ชกอยู่ เป็ นต้ น ซึ่ ง การเดิ น ทางของลูก บอลนั ก เรี ย นท างานได้ ดี การกระท าที่ เ กิ น จริ ง
(Exaggeration) คือการที่แสดงอะไรออกไปอย่างเกินจริ งหน่อยๆ เพื่อให้ คนดูมีความรู้สึกร่วมได้
มากกว่าอย่างเช่น หากตัวร้ ายยิม้ ก็ต้องยิม้ กว้ างๆเห็นฟั นทัง้ ที่ชีวิตจริงคงไม่มีใครยิม้ ขนาดนัน้ แต่
เพื่อให้ เห็นชัดถึงความชัว่ ร้ ายจึงต้ องมีการแสดงความเกินจริงออกมา นักเรียนตอบโจทย์ข้อนี ้ดีที่สดุ
รวมไปถึงท่าทางการแสดงออกว่ากาลังมีท่าทางอย่างไรอยู่มีเสน่ห์ดงึ ดูด(Appeal) และเข้ าใจง่าย
การรับทาแอนิเมชันต้ องการความสมจริงไม่น้อยไปกว่าการสร้ างหนังสักเรื่องเลยจึง
ต้ องมีความละเอียดอ่อนในการสร้ างอย่างมากทุกขันตอน
้
ต้ องมีการวางแพลนก่อนหน้ าอย่างดีซึ่ง
ก็คือการเขียน Storyboard อีกทังคนท
้
าก็ต้องคอยสังเกตถึงสิ่งต้ นแบบและสร้ างให้ เป็ นธรรมชาติ
ที่สดุ เมื่อนัน้ จะได้ แอนิเมชันที่มีคณ
ุ ภาพเรื่องหนึ่งขึ ้นมาเลยทีเดียว
สรุปแล้ วผลงานนักเรียนของกลุม่ ตัวอย่างตรงตามวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมาย
การทาวิจัยเป็ นอย่างยิ่ง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนรู้ก่อน-หลังเรียนในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียแบบ
โครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซิ น เนคติก ส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
ในรายวิช าหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5
สูงกว่าก่ อนการจัด กิ จ กรรม อย่ างมี นัย สาคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .01 ซึ่ งเป็ น ไปตามสมมติฐ าน
นักเรี ยนชัน้ มัธยมศึกษาปี ที่ 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ แผนการเรี ยนแอนิเมชัน ภาคเรี ยนที่ 2
ปี ก ารศึก ษา 2560 โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย ศรี น คริ น ทรวิโรฒ ประสานมิต ร (ฝ่ ายมัธยม)
ซึ่ ง ได้ จากการที่ ผู้ วิ จั ย ได้ ท าการเลื อ กกลุ่ ม ตั ว อย่ า งแบบเจาะจง ( Purposive sampling)
จานวน 5 คนได้ เข้ าใจและเรียนรู้เกี่ยวกับขันตอนการเรี
้
ยนรู้ตามแนวทฤษฎีซินเนคติกส์

65
อภิปรายผล
การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ได้ จากการเรียนด้ วยสื่อมัลติมีเดีย
แบบโครงงาน การเรี ยนรู้การส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ
(Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ างภาพเคลื่ อ นไหว 2 มิ ติ และ 3 มิ ติ ส าหรั บ นัก เรี ย น
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 คะแนนกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ หลังการจัดการเรียนรู้การเรียนด้ วย
สื่อมัลติมีเดียแบบโครงงาน ก่อนและหลังเรียนการจัดกิจกรรม การเรียนรู้การส่งเสริมกระบวนการ
คิ ด แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลัก การสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรี ยนชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 สูงกว่าก่อนการจัดกิจกรรม
การเรี ยนรู้อย่างมีนัยสาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .01เช่นเดียวกับ อติยศ สรรคบุรานุรักษ์ , (2560) ได้
ศึกษาเรื่ อง ซินเนคติกส์รูปแบบการสอนที่ส่งเสริมนวัตกรรมและกระบวนการคิดสร้ างสรรค์ ทักษะ
ที่จาเป็ นในศตวรรษที่21 ผลการวิจยั พบว่า ประสิทธิภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ตามรูปแบบการ
สอนแบบซิ น เนคติ ก ส์เ พื่ อพัฒ นานาฏยประดิ ษ ฐ์ เ ชิ ง สร้ างสรรค์ E1 /E2 เท่ ากับ 80.18/82.50
หลังเรี ย นผู้เรี ย นมี ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นเพิ่ ม ขึน้ จากก่อนเรี ย นอย่ างมี นัย ส าคัญ ทางสถิ ติ
ที่ ระดับ .01 เบนท์ ลี Bently (1965) อ้ างถึ ง ใน ชลิ ต กั ง วาราวุฒิ , (2556) ได้ ศึ ก ษาความคิ ด
สร้ างสรรค์ โดยใช้ กลุม่ ตัวอย่างที่เป็ นนิสิต มหาวิทยาลัยมินเนโซตา จานวน 75 คน เป็ นชาย 59 คน
และหญิ ง 16 คน โดยใช้ แบบทดสอบความรู้ ความเข้ า ใจ (Cognitive operation) ความจ า
(Memory operation) การคิ ด หลายทิ ศ หลายทาง (Divergent thinking) และการประเมิ น ค่ า
(Evaluation) ซึ่งจากการศึก ษาพบว่า ความรู้ค วามเข้ าใจ และความจ า ไม่มีความสัมพัน ธ์กับ
ความคิดสร้ างสรรค์ ส่วนความคิดหลายทิศทาง และการประเมินค่า มีความสัมพันธ์กับความคิด
สร้ างสรรค์ และKleiner (1991) อ้ า งถึ งใน สุรพล บุ ญ ลื อ , (2558) ได้ ท าการวิ จัย เรื่ อ งผลของ
ซิน เนคติ ก ส์ใ นการฝึ ก ความคิ ด สร้ างสรรค์และ ผลสัมฤทธิ์ ท างการเรี ย นด้ านวิท ยาศาสตร์ ของ
นักเรียน ผลการวิจยั พบว่า กลุม่ ทดลองที่ใช้ กิจกรรมซินเนคติกส์ โดยเทคนิคอุปมาอุปไมย สามารถ
อธิบายแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ได้ ดีกว่ากลุ่มควบคุมทุกข้ อ นอกจากนี ้กิจกรรมซินเนคติกส์ยงั เป็ น
ทางเลื อ กส าหรับ แบบจ าลองการสอนของครู ได้ อี ก ทางหนึ่ ง ทัง้ นี จ้ ากผลการวิ เ คราะห์ ก าร
เปรี ย บเทีย บคะแนนมีป ระสิท ธิ ภาพตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดนัน้ เป็ น ผลอัน เนื่ องจากสื่อมัลติมีเดีย
ที่ พั ฒ นาขึ น้ ได้ ด าเนิ น การสร้ างและพั ฒ นาอย่ า งมี ร ะบบตัง้ แต่ ก ารก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์
การศึกษาวิเคราะห์เนือ้ หา การวางแผนดาเนินการพัฒนา โดยผ่านการตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ
ทังด้
้ านเนื ้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา การสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียนพบว่า ผู้เรียนมีความสนใจ
ในการศึกษาบทเรียน เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานการเรี ยนรู้การส่งเสริมกระบวนการคิด
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แบบซิ น เนคติ ก ส์ เรื่ อ ง การเคลื่ อ นไหว 3 มิ ติ (Stop motion) ในรายวิ ช าหลั ก การสร้ าง
ภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ เป็ นสื่อมัลติมีเดียที่เรียนรู้ด้วยตนเองที่ประกอบด้ วย ภาพกราฟิ ก
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ ทาให้ ผ้ เู รียนไม่ร้ ูสึกน่าเบื่อหน่ายกระตือ รื อร้ นในการเรียนมาก
ยิ่งขึ ้น และพบว่าการเรี ยนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ สื่อมัลติมีเดียสามารถใช้ ในการเรี ย นการสอนด้ าน
ทักษะทฤษฎีและทักษะการปฏิบตั ิได้ อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้ องตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้
สื่อมัลติมีเดียแบบโครงงานที่ส่งเสริมกระบวนการคิดแบบซินเนคติก ส์ และนาสื่อมัลติมีเดียแบบ
กระบวนการคิด แบบซิน เนคติกส์ มีผลสัมฤทธิ์ หลัง เรี ย นสูงกว่าก่ อนเรี ย นได้ เช่น เดียวกับ สายใจ
ตะพองมาตร, (2557) ได้ ศึกษาเรื่ อง การพัฒ นาแผนการจัดการเรี ย นรู้ แบบซิน เนคติก ส์โดยใช้
แนวคิ ดของศิ ลปิ น ที่ มีชื่ อเสีย ง เพื่ อส่งเสริ มความคิดสร้ างสรรค์ของนัก เรี ยนระดับ มัธยมศึกษา
ตอนปลาย ผลการวิจยั พบว่า แผนการจัดการเรี ยนรู้แบบซินเนคติกส์โดยใช้ แนวคิดของศิลปิ นที่มี
ชื่อเสียง ปรากฎผลว่า ทุกเรื่องได้ ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ โดยได้ คา่ เฉลี่ยประสิทธิภาพที่ สร้ างขึน้
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ ย (  = 4.39) และส่วนเบี ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.20)
และกรกนก ธูปประสม, (2537) ได้ ศึกษาเรื่ อง ผลของการใช้ กิจกรรมซินเน็คติกส์ที่มีต่อความคิด
สร้ างสรรค์ ของเด็ก ปฐมวัย ผลการวิจัย พบว่า ความคิดสร้ างสรรค์ด้านความคิดริ เริ่ ม ความคิด
คล่อ งแคล่ว ความคิ ด ยื ด หยุ่น และความคิด ละเอีย ดละออของเด็ก ปฐมวัย ที่ ใช้ กิ จ กรรมตาม
แผนการจัดประสบการณ์ชนั ้ อนุบาลปี ที่ 3 ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ข้ อเสนอแนะ
ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
1. การจัดสร้ างบรรยากาศทางการเรี ยนรู้ ครูผ้ สู อนจัดให้ มีบรรยากาศที่หลากหลาย
อิสระสนุกสนาน ผ่อนคลาย เพื่อให้ ผ้ เู รียนมีโอกาสเรียนเนือ้ หาสาระและแหล่งเรียนรู้ได้ ตามความ
สนใจ ของตนเองส่ ง ผลให้ ผู้เรี ย นเกิ ด แรงจู ง ใจในการคิ ด และปฏิ บั ติ ใ นทางที่ ส ร้ างสรรค์
ได้ อย่างเต็มศักยภาพของผู้เรียนมากยื่งขึ ้น
2. มี ก ารเผยแพร่ แ นวคิ ด แก่ ค รู ผ้ ูสอนทั ง้ ในสถานศึ ก ษาและต่ า งสถานศึ ก ษา
ข้ อเสนอแนะในการศึก ษาครัง้ ต่อไปควรพัฒนากิ จกรรมการเรี ยนรู้ สื่อมัลติมีเดีย แบบโครงงาน
ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชา
หลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2 มิติ และ 3 มิติ สาหรับนักเรียน ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 5 กับนักเรียน
ที่สนใจและสอดแทรกให้ เข้ ากับวิชาอื่นได้
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3. การเรี ย นรู้ บทเรี ย นสื่อมัลติ มีเดีย แบบโครงงานที่ ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบ
ซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion) ในรายวิชาหลักการสร้ างภาพเคลื่อนไหว 2
มิติ และ 3 มิติ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพนัน้ ผู้เรียนควรจะมีความรู้พืน้ ฐานและทักษะเบื ้องต้ นในการ
ใช้ คอมพิวเตอร์มาก่อน ฉะนันก่
้ อนที่จะทาการศึกษาสื่อมัลติมีเดียจึงต้ องศึกษาคาแนะนาการใช้ สื่อ
มัลติมีเดีย ที่ส่งเสริ มกระบวนการคิดแบบซินเนคติกส์ เรื่ อง การเคลื่อนไหว 3 มิติ (Stop motion)
เสียก่อน เพราะเมื่อผู้เรียนมีความเข้ าใจทฤษฎี วิธีการใช้ สื่อมัลติมีเดียเป็ นอย่างดี จะทาให้ ใช้ งาน
ได้ อย่างมีประสิทธิภาพและสนุกกับการเรียนรู้บทเรียนมากขึ ้น
4. ปั จจุบันโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ช่วยในการสร้ างบทเรี ยนมีจานวนมาก ซึ่งแต่ละ
โปรมแกรมมีข้อดีข้อจากัดแตกต่างกัน จึงควรศึกษาโปรแกรมที่นามาใช้ ในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย
ได้ ตามความเหมาะสม
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