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52751303 : สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
ค าส าคัญ :  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย / องค์ประกอบศิลป์ 
  ดวงพร  วฆิเนศ : การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร.  
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์  : รศ.ศิริพงศ์  พยอมแย้ม, ศ.เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร และผศ.ดร.
ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม. 107 หน้า. 
 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 
1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวน 30 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญ 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 4) แบบสอบถามความพึงพอท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที 
(t-test) แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ

ผู้เชี่ยวชาญในระดับดีมาก ( x = 4.59, S.D. = 0.39) และสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1หลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = 0.36) 

สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา                                             บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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52751303: MAJOR: VISUAL ARTS EDUCATION 
KEY WORD: COMPUTER MULTIMEDIA INSTRUCTION PROGRAM / COMPOSITION 
 DUANGPORN  VIKANAIZ: THE DEVELOPMENT OF COMPUTER MULTIMEDIA INSTRUCTION 
PROGRAM FOR A SUBJECT NAMELY "COMPOSITION I" DESIGNED FOR UNDERGRADUATE STUDENTS OF THE 
FACULTY OF PAINTING, SCULPTURE, AND GRAPHIC ARTS, SILPAKORN UNIVERSITY. THESIS ADVISORS : 
ASSOC. PROF. SIRIPONG PAYOMYAM, PROF. EMERITUS PISHNU  SUPANIMIT, AND ASST. PROF. CHAIYOS  
PAIWITHAYASIRITHAM, Ed.D.  107 pp. 
  

The purposes of this research were : 1) to develop the computer multimedia 
instruction program for "Composition I" Course designed for undergraduate students of the Faculty 
of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, 2) to compare learning achievement 
through Computer Multimedia Instruction Program for "Composition I" Course designed for 
undergraduate students of the Faculty of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn 
University, 3) to investigate the satisfaction level of the students toward the computer multimedia 
instruction program for "Composition I" Course designed for undergraduate students of the Faculty 
of Painting, Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University. The research samples were 30 
undergraduate students of the faculty of Painting, Sculpture, and Graphic Arts, Silpakorn University 
who were enrolling in the Composition I course during the first semester of the academic year 
2014. The research instruments were : 1) a structured interview form, 2) the computer multimedia 
instruction program for "Composition I" Course, 3) an achievement test, and 4) a rating-scale 
questionnaire on students’ satisfaction level toward the computer multimedia instruction 

program. The data were statistically analyzed by using arithmetic mean ( x ), standard deviation 
(S.D.), and dependent samples t-test. 
 The results of this research were as follows: 
 1. The efficiency of computer multimedia instruction program for program for 

"Composition I" Course was ( x = 4.59, S.D. = 0.39) at the high level. 
 2. The students' learning achievement after using computer multimedia instruction 
program for "Composition I" Course was higher than before using computer multimedia instruction 
program at the .05 level of significance. 
 3. The students’ satisfaction toward the computer multimedia instruction program for 

"Composition I" Course " were shown at a high level. ( x  = 4.02, S.D. = 0.36)  
 

Program of Visual Arts Education                       Graduate School, Silpakorn University 
Student's  signature ........................................                            Academic Year 2014 
Thesis Advisors' signature 1. ......................................  2. ..................................... 3. ......................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 ฉ 

กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับค าช้ีแนะตรวจสอบแก้ไขข้อบกพร่อง
ต่างๆ จาก รศ.ศิริพงศ์  พยอมแย้ม ศ.เกียรติคุณพิษณุ  ศุภนิมิตร และผศ.ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม 
ผู้เป็นท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ ประธานกรรมการ รศ.พิเชษฐ์ เปียร์กล่ิน กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ขอกราบขอบพระคุณ ศ.เกียรติคุณชลูด นิ่มเสมอ ท่ีได้กรุณาอนุญาตให้ใช้ต ารา
องค์ประกอบของศิลปะในการวิจัย รวมถึงผู้เช่ียวชาญทุกท่านท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการสัมภาษณ์
และตรวจพิจารณาแก้ไขเครื่องมือให้สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ 

ขอบคุณอาจารย์วรวุฒิ มั่นสุขผล ส าหรับค าปรึกษาและช่วยเหลือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย ท่ีกรุณาช่วยอ านวยความสะดวกในการเก็บข้อมูลและทดลอง 
บุคลากรศูนย์คอมพิวเตอร์วังท่าพระทุกท่านท่ีเอื้อเฟื้อสถานท่ีในการทดลองและให้ความช่วยเหลือใน
ด้านต่างๆ เสมอมา  นักศึกษาคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ช้ันปีท่ี 1 และปีท่ี 3 ท่ีให้
ความร่วมมือในการวิจัยครั้งนี้  

ประโยชน์และคุณค่าของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบแด่ครอบครัวและบุคคล    
อันเป็นท่ีรัก ผู้มีพระคุณ ครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ทุกท่านท้ังในอดีตและปัจจุบัน 
เจ้าของผลงาน เอกสารต าราต่างๆ ท่ีท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จ  
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