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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) 
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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)  
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อใช้เป็นส่ือเสริมและ
แหล่งเรียนรู้ รวมท้ังเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระผู้สอน ส าหรับภาคทฤษฎีของวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 โดย
พัฒนาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญในระดับดีขึ้นไป และนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนรวมถึงมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีความเป็นมาดังนี้ 

ในการศึกษาทางด้านศิลปะนั้น นอกจากจะใช้ความสุนทรียะทางอารมณ์แล้ว ยังจะต้อง
เรียนรู้ในเรื่องกฎเกณฑ์ทางด้านองค์ประกอบของศิลปะด้วย ซึ่ง ชลูด  นิ่มเสมอ (2553: 30)  ได้กล่าวถึง
องค์ประกอบของศิลปะไว้ว่า ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่  2  ส่วน  คือส่วนท่ีมนุษย์สร้างขึ้น ซึ่ง
ได้แก่โครงสร้างทางวัตถุท่ีมองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง กับส่วนท่ีเป็นการแสดงออก
อันเป็นผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวัตถุอีกส่วนหนึ่ง เรียกองค์ประกอบส่วนแรกว่ารูปทรง (Form) หรือ
องค์ประกอบทางรูปธรรม และเรียกส่วนหลังว่าเนื้อหา (Content) หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้น
องค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักของศิลปะก็คือ  รูปทรงกับเนื้อหา  ถ้าจะเปรียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วน
ท่ีเป็นกาย เนื้อหาคือส่วนท่ีเป็นใจ รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่อาจแยกจากกันได้ ในงานศิลปะท่ีดีท้ังสองนี้    
จะรวมเป็นส่ิงเดียวกัน ถ้าแยกกันความเป็นเอกภาพก็ถูกท าลายชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติขึ้นได้ การ
สร้างสรรค์งานศิลปะให้ได้ดีนั้นผู้สร้างสรรค์จะต้องท าความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานเสียก่อน 
ไม่เช่นนั้นแล้วผลงานท่ีออกมามักไม่สมบูรณ์เท่าไรนัก และอนันต์  ประภาโส (2553)  ได้กล่าวถึง 
องค์ประกอบศิลป์ว่าเป็นเสมือนหัวใจดวงหนึ่งของการท างานศิลปะ ซึ่งในการท างานศิลปะให้ได้ดีต้องมี
ความรู้ความสามารถในการวาดเส้นเป็นอย่างดี ต้องเข้าใจในเรื่ององค์ประกอบศิลป์เป็นอย่างดีและต้อง
รู้จักทฤษฎีสีและสามารถน ามาใช้ในการท างานได้  สอดคล้องกับสวนศรี ศรีแพงพงษ์ (2534: 82)  ท่ีกล่าว
ว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นหลักการท่ีส าคัญในการสร้างสรรค์ให้งานศิลปะเกิดความงาม  ไม่ว่าจะเป็น
จิตรกรรม วาดเขียน ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและการพิมพ์ภาพ  หากปราศจากความรู้ความเข้าใจ
แล้วผลงานนั้นๆ ก็จะไม่มีค่าหรือความหมายใดๆ เลย   

จะเห็นได้ว่า องค์ประกอบศิลป์ เป็นหัวใจของการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะทุกสาขาไม่ว่าจะ
เป็นสาขาวิจิตรศิลป์หรือประยุกต์ศิลป์ วิชาองค์ประกอบศิลป์จึงเป็นวิชาหลักท่ีมีความส าหรับนักศึกษา
ทางด้านศิลปะ ซึ่งในด้านการเรียนการสอนศิลปะนี้ วุฒิ วัฒนสิน (2541: 139) กล่าวถึงการเรียนการสอน
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วิชาองค์ประกอบศิลป์ไว้ว่า เป็นพื้นฐานส าคัญส าหรับการก้าวไปเรียนรู้ศิลปะในขั้นต่อๆ ไปและในการสอน
ศิลปะนั้นควรใช้การสอนหลาย ๆ วิธีโดยไม่จ ากัดและสมควรมีส่ือการสอนท่ีเร้าความสนใจและหลากหลาย  
โดยวรวรรณ  ศรีสงคราม (2544: 3) ได้กล่าวถึงปัญหาของการเรียนการสอนศิลปะว่า จากการเรียนการ
สอนในสาขาวิชาศิลปศึกษาในภาคทฤษฎีของสถาบันการศึกษาท่ีพบมา มักประสบปัญหาในการเรียนการ
สอน การท าความเข้าใจในเนื้อหาส่วนใหญ่จะเป็นการสอนแบบบรรยาย  ซึ่งอาจมีส่ือประกอบด้วย แต่ส่ือ
การสอนบางชนิดอาจไม่สามารถท าให้ผู้เรียนเห็นภาพตามได้หรือส่ืออาจล้าสมัยไปบ้าง ไม่น่าสนใจ การ
เรียนรู้จึงเป็นนามธรรมผู้เรียนไม่สามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดีเท่าท่ีควร การศึกษาเนื้อหาในเรื่องจิตรกรรม 
โดยเฉพาะผลงานท่ีต้องการมีใช้ภาพประกอบในการเรียนการสอนมีความส าคัญยิ่ง ซึ่งการเรียนการสอนใน
สาขาทัศนศิลป ์ บทบาทของรูปภาพรวมไปจนถึงลักษณะมิติของงานจิตรกรรมแต่ละชนิดต้องใช้การรับรู้
เป็นส าคัญเพื่อการมองเห็นภาพที่เป็นรูปธรรมมากขึ้น เป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดพัฒนาการในการท าความเข้าใจ
ในเนื้อหาของผู้เรียน ซึ่งวิชาทางด้านศิลปะและการออกแบบเป็นวิชาท่ีมีเนื้อหาต่างจากวิชาอื่นๆ ท่ีมี
ลักษณะความเป็นรูปธรรมมากแต่ต้องอธิบายเป็นนามธรรม ซึ่งส่ือการเรียนการสอนทางด้านศิลปะนั้นมี
ด้วยกันหลายประเภท หนึ่งในนั้นคือส่ือประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยธนา เทศทอง (2545: 84-85) 
ได้สรุปแนวคิดของผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาวิชาศิลปะในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ไว้ว่า รปูแบบ
การโยงเนื้อหาเข้าสู่การเรียนการสอนควรยกตัวอย่างจากง่ายไปหายาก จากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ บอก
เหตุท่ีท าให้เกิดอธิบายให้เป็นรูปธรรม รูปแบบของตัวอย่างงานจิตรกรรมและความเหมาะสม ควรใช้ภาพที่
เข้าใจง่ายเป็นเรื่องใกล้ตัว การน าคอมพิวเตอร์มาเสริมในการเรียนการสอนควรใช้เป็นส่ือเสริมมากกว่าส่ือ
หลัก เพื่อเรียนรู้ด้วยตนเอง มีท้ังภาพและเสียงประกอบและจากผลการสรุปความเห็นจากผู้เช่ียวชาญด้าน
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ ได้กล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับไว้ว่า ผู้เรียนได้รับประโยชนต่์อการ
เรียนด้วยตนเองเนื่องจากเรียนได้ทุกเวลาสถานท่ี  ผู้เรียนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบศิลป์ได้ง่าย
กว่าในอดีต น่าสนใจ เรียนรู้ได้ง่ายกว่าการอ่านต าราเรียน เป็นแนวทางท่ีเหมาะสมกับการปฏิรูปการศึกษา 
และการเรียนการสอนในปัจจุบันผู้เรียนควรได้เรียนรู้ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์จึงเหมาะอย่างยิ่ง 
 วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 เป็นหนึ่งในวิชาแกนหลัก ของการศึกษาระดับปริญญาตรีช้ันปีท่ี 1 
ในคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งการเรียนการสอนรายวิชานี้         
มีท้ังภาคทฤษฎีและเน้นทักษะการฝึกปฏิบัติ เพื่อให้นักศึกษาเกิดคุณลักษณะตามท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 
 จากการท่ีผู้วิจัยได้เข้าร่วมสังเกตการสอน มี เห็นความสอดคล้องกับผลการสัมภาษณ์     
สิปปภาส วิรามร (2554) นกัศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ได้กล่าวถึงลักษณะการเรียนในช้ัน
เรียนว่าจะเรียนเป็นกลุ่มใหญ่ โดยมีการสอนในภาคทฤษฎีเฉพาะ เนื้อหาส่วนท่ีส าคัญ จะเน้นการ
ปฏิบัติงานและมีการวิจารณ์ผลงานเป็นกลุ่มย่อย ซึ่งจะต้องใช้เวลาในส่วนนี้มากเนื่องจากมีนักศึกษาเป็น
จ านวนมาก ปัญหาในการเรียนพบว่าวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 นี้ เป็นวิชาท่ีนักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทุกคน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



3 

 

 

จะต้องลงทะเบียนเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ซึ่งเป็นปีแรกของการเรียนในมหาวิทยาลัย จึงมีกิจกรรมต้อนรับ
น้องใหม่และกิจกรรมอื่นๆ อีกมาก รวมถึงมีภาระงานท่ีจะต้องปฏิบัติงานส่งเกือบทุกรายวิชา นักศึกษา
บางส่วนจะมีปัญหาในด้านการปรับตัว ต้องนอนดึกตื่นเช้า ร่างกายอ่อนเพลีย ป่วย ขาดสมาธิในการเรียน
จนถึงขาดเรียนในบางเนื้อหา ส่งผลให้ขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานท่ีถูกต้องตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น
โอกาสท่ีนักศึกษาจะสามารถทบทวนหรือศึกษาในภาคทฤษฎีให้เข้าใจก็คือ ต้องถามจากอาจารย์ผู้สอน 
หรือต้องศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเองจากต าราทางด้านองค์ประกอบศิลป์ แต่พบว่ามีข้อจ ากัดคือในบางหัวข้อ
มีความซับซ้อนหรือเป็นนามธรรมมาก การอธิบายด้วยตัวหนังสือและภาพนิ่งอาจต้องใช้เวลานานในการ
ท าความเข้าใจ หากมีส่ือท่ีสามารถอธิบายด้วยภาพเคล่ือนไหว มีภาพและสีท่ีคมชัดรวมถึงมีเสียงอธิบาย
เป็นล าดับขั้นตอนจะเกิดความชัดเจนและเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้รวดเร็วและง่ายขึ้นและสามารถใช้
ทบทวนได้ตามความต้องการและเป็นการแบ่งเบาภาระผู้สอนในการอธิบายซ้ าหลายรอบ 
 ส่ือการเรียนการสอนเป็นส่ิงท่ีมีบทบาทในวงการศึกษาเป็นอย่างมาก   เพราะเป็นตัวกลาง
หรือช่องทางในการถ่ายทอดองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์จากแหล่งความรู้ไปสู่ผู้เรียนและท าให้เกิดการ
เรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากส่ิงท่ีเป็นรูปธรรม กระตุ้นให้ผู้เรียนมี
ความสนใจในเรื่องท่ีจะเรียนมากขึ้น เกิดการเรียนรู้ได้ง่ายและสามารถจดจ าได้นาน ให้ประสบการณ์ท่ี
ส่งเสริมให้ผู้เรียนท ากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเองและน าประสบการณ์จากนอกช้ันเรียนมาสู่ในช้ันเรียนได้ 
โดยผู้ผลิตส่ือการสอนจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการออกแบบผลิตส่ือการสอน ส่วนผู้ท่ีน าส่ือการสอน
ไปใช้ต้องค านึงถึงการน าไปใช้ให้ตรงตามวัตถุประสงค์และเนื้อหาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน โดยส่ือการสอนอาจอยู่ในรูปแบบของวัสดุ อุปกรณ์หรือวิธีการสอน ซึ่งได้มีการพัฒนารูปแบบท่ี
หลากหลายมากขึ้นอันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน  การน าส่ือการสอนมาพัฒนา
การศึกษานั้น จึงจ าเป็นต้องพิจารณาถึงคุณค่าและความเหมาะสมควบคู่กันไป  
  ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทส าคัญต่อการด าเนินชีวิตมนุษย์ทุกคน ไม่ว่าจะเป็น 
ด้านธุรกิจ อุตสาหกรรม การแพทย์ การทหาร การบริหาร การปกครอง การส่ือสาร รวมถึงด้านการศึกษา 
ล้วนเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ท้ังส้ิน เพราะสามารถช่วยให้การขับเคล่ือนภารกิจต่างๆ ด าเนินไปด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว ถูกต้อง เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ การเกิดขึ้นของระบบมัลติมีเดียเป็นส่ิงท่ีท าให้
รูปแบบการใช้งานคอมพิวเตอร์เกิดการเปล่ียนแปลงไปอย่างมาก การส่ือความหมายด้วยคอมพิวเตอร์จึง
มิได้จ ากัดอยู่เพียงแต่การน าเสนอด้วยตัวอักษรเหมือนระบบด้ังเดิมอีกต่อไป แต่มีการส่ือสารด้วยภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดิทัศน์ ร่วมกับตัวอักษรด้วยอย่างกลมกลืน ผลท่ีได้ก็คือการส่ือความหมายท่ีเป็น
ธรรมชาติ เร้าใจและชวนใหติ้ดตามมากขึ้น จึงมีการน ามัลติมีเดียไปใช้ในงานต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวกับการน าเสนอ 
การแสดงข้อมูล การส่ือสาร การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อความบันเทิง เช่น การ
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ชมภาพยนตร์ การฟังเพลง การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ การฝึกอบรม การเรียนการสอน ล้วนเป็นผลมาจาก
บทบาทของระบบมัลติมีเดียท้ังส้ิน 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเกิดจากการน าระบบมัลติมีเดียซึ่งเป็นส่ือประสม ท่ีมีท้ัง
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียง วีดิทัศน์และการสร้างปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้เรียน ถูกน ามา
ผสมผสานกันเพื่อใช้ในด้านการเรียนการสอนสาขาวิชาต่างๆ ท้ังในระบบปกติและระบบการศึกษาทางไกล 
โดยเกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนคือ ช่วยให้การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนเกิดความสมบูรณ์ ชัดเจน 
จัดล าดับการน าเสนอส่ือความหมายได้ดีเข้าใจง่ายและรวดเร็ว สามารถร่นระยะเวลาการเรียนรู้ให้มี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลา เรียนซ้ าได้บ่อยครั้งเท่าท่ี
ต้องการและใช้ระยะเวลาเรียนตามความสามารถของแต่ละบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีความความ
แตกต่างระหว่างบุคคล ส่งผลให้ผู้เรียนไม่เกิดความกดดันเมื่อเรียนไม่ทันผู้อื่นหรือมีเหตุจ าเป็นต้องขาด
เรียนในบางเนื้อหา ในด้านการแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาบทเรียนให้ทันสมัยก็สามารถท าได้ง่ายและประหยัด
ค่าใช้จ่าย อีกท้ังช่วยในเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรบุคคลในการเรียนการสอนรวมท้ังสามารถช่วยแบ่ง
เบาภาระของผู้สอนได้เป็นอย่างดี 

ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียน่าจะเป็นรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับการ
พัฒนาเป็นส่ือเสริมและแหล่งเรียนรู้ ส าหรับภาคทฤษฎีของวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ระดับปริญญาตรี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร เนื่องจากมีคุณสมบั ติคือ สามารถ
น าเสนอเนื้อหาท่ีเป็นนามธรรมหรือซับซ้อนได้ดี สามารถรวบรวมเนื้อหาและส่ือต่างๆ ท่ีจ าเป็นเข้าไว้
ด้วยกันและน าเสนออย่างมีขั้นตอน ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจได้ง่ายและสะดวกในการเลือกศึกษาได้
ด้วยตนเองตามต้องการ ช่วยลดเวลาในการอ่านจากต ารา  อีกท้ังเป็นการแบ่งเบาภาระผู้สอนและ
สนับสนุนการเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยสนองตอบกับโครงการ
พัฒนาส่ือการเรียนการสอนของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ได้เป็นอย่างดี   
 
ค ำถำมกำรวิจัย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญอยู่
ในระดับใด 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 
1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร
สูงขึ้นหรือไม่ 
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 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากรอยู่ใน
ระดับใด 
 
วัตถุประสงค์กำรวิจัย  
    1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและ
ภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 
สมมติฐำนกำรวิจัย  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญใน
ระดับดีขึ้นไป 
  2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาท่ีด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 
ขอบเขตของกำรวิจัย   
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
   ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ภาคเรียนท่ี 1             
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 กลุ่มการเรียน 
    กลุ่มตัวอย่างในการวิ จัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 

   ส
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มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 กลุ่มการเรียน จ านวน 30 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้กลุ่มการเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา  
      ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร  
     ตัวแปรตามได้แก่  
  1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
  2.  ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  

 3. เนื้อหาท่ีใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย คือ ส่วนท่ีเป็นภาคทฤษฎีของ
วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ตามหลักสูตรของคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประกอบด้วยหัวข้อ องค์ประกอบของศิลปะ, พื้นท่ีว่างและแผ่นราบ (Space & Plane),ทัศนธาตุ 
(Visual Elements), รูปทรง (Form), จังหวะลีลา (Rhythm), ความผิดแผกแตกต่างและการซ้ า 
(Variation & Repetition), ความลึกและสัดส่วน (Depth & Proportion) โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับสร้าง Flash Animation และน าเสนอภายใต้โครงสร้าง HTML สามารถน าไปใช้ศึกษาได้ท้ังใน
แบบออฟไลน์และออนไลน ์

 4. ระยะเวลาท่ีใช้ในการทดลอง 3 ช่ัวโมง ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 
 
กรอบแนวคิดในกำรวิจัย   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การเรียนด้วยบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

 

    ตัวแปรตาม 

 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

จากบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

 
 ความพึงพอใจของนักศึกษา 

ท่ีมีต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

 

     ตัวแปรต้น 
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นิยำมศัพท์เฉพำะ   
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 หมายถึง  บทเรียนท่ีสร้างขึ้น

เพื่อใช้เป็นส่ือเสริมในภาคทฤษฎีของวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใช้ส าหรับการทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถของนักศึกษา 
โดยผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมาเป็นโปรแกรมการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ ซึ่งประกอบด้วยส่ือหลายชนิด ได้แก่ 
ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์และเสียงมาผสมผสานกันอย่างมีระบบและมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้เรียนมีค าแนะน า วัตถุประสงค์ เนื้อหาบทเรียน มีแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบประเมิน
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา 
 2. คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หมายถึง คุณค่าของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 โดยผ่านการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญท้ังด้านเนื้อหาและด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ว่ามีคุณลักษณะตรง มีความเหมาะสมและแสดงถึงความสามารถในการน าไปใช้ใน
การเรียนการสอนได้ตรงตามวัตถุประสงค์และสร้างความพึงพอใจแก่นักศึกษา โดยมีผลประเมินต้ังแต่ 
3.51 หรือในระดับดีขึ้นไป 
 3. ผู้เช่ียวชาญ หมายถึง บุคคลท่ีมีความรู้ความช านาญและมีประสบการณ์ในด้านท่ีเกี่ยวข้อง
กับการตรวจสอบคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 โดยแบ่งเป็น  2 
กลุ่มคือ 
       3.1. ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 หมายถึง บุคคลผู้ส าเร็จการศึกษา 
สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะ ระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชาศิลปะไม่น้อย
กว่า 5 ปี 
   3.2. ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษา หมายถึง บุคคลผู้ส าเร็จการศึกษาทางด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีประสบการณ์การท างานด้านเทคโนโลยีการศึกษา     
ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
 4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของคะแนนจากการประเมินนักศึกษาก่อนเรียนและ
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตร ี
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นจ านวน 20 ข้อ 
 5. ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย หมายถึง ความรู้สึกความรู้สึกนึกคิดของ
นักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  
 6. นักศึกษา หมายถึง ผู้เรียนในระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพ
พิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1. ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีคุณภาพไว้ใช้ในการ
เรียนการสอน 
 2. เป็นแนวทางในพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรายวิชาอื่น ๆ ต่อไป 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง 

 
 ในการวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้
ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง โดยได้แบ่งออกเป็นหัวข้อดังต่อไปนี้  
 

การเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป ์
 ค าอธิบายรายวิชา 
 วัตถุประสงค์และเนื้อหา 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

ความหมายของมัลติมีเดีย 
องค์ประกอบของมัลติมีเดีย 
ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
คุณลักษณะส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง   
งานวิจัยในประเทศ   
งานวิจัยในต่างประเทศ   
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การเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์  
 

  องค์ประกอบศิลป์ ถือได้ว่าเป็นความรู้พื้นฐานท่ีส าคัญของนักศึกษาศิลปะ โดยคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้การจัดการเรียนการสอนท้ังภาคทฤษฎี
และปฏิบัติในรายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 1 ดังนี้ 
 
ค าอธิบายรายวิชา องค์ประกอบศิลป์ 1 (Composition 1) 

 ศึกษาทฤษฎีขององค์ประกอบศิลป์ ปัจจัยเบ้ืองต้นของการสร้างรูปทรง เอกภาพใน
ธรรมชาติและเอกภาพในศิลปะ ปฏิบัติงานองค์ประกอบศิลป์ท่ีเกี่ยวข้องกับเส้น เนื้อที่ว่าง น้ าหนักอ่อน
แก่ สีและลักษณะพื้นผิว แนะน าความหมายของการสร้างสรรค์ ปัญหาเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ของศิลปิน
และวิธีการแสดงออก วิจารณ์แนะน าเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่ม 

 
 วัตถุประสงคแ์ละเนื้อหา 

1. บรรยายแนะน าวิชาองค์ประกอบศิลป์ ศิลปะคืออะไร การเรียน การปฏิบัติงานและ
ระเบียบข้อปฏิบัติ 

2. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้ออิสระ (2 มิติ) 
3. บรรยายความหมายความส าคัญของพื้นท่ีว่าง  การใช้พื้นท่ีว่างให้เหมาะสมและ

คุณลักษณะส าคัญของการใช้แผ่นราบ วิจารณ์ผลงานปฏิบัติหัวข้อเรื่อง “อิสระ” 
4. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อ “พื้นท่ีว่างและแผ่นราบ” 
5. บรรยายความหมายและความส าคัญในการใช้ปฐมธาตุต่างๆ ทางทัศนศิลป์ แนะน าธาตุ

ต่างๆ ของทัศนศิลป์ การรวมตัวกันของธาตุต่างๆ อย่างมีเอกภาพและฉายภาพตัวอย่างผลงานศิลปะ 
วิจารณ์ผลงานปฏิบัติหัวข้อเรื่อง “พื้นท่ีว่างและแผ่นราบ” 

6. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อ “เส้น” ด้วยการทดลองการใช้เส้นด้วยเทคนิคอุปกรณ์ท่ี
หลากหลายและพัฒนาไปสู่การใช้เส้นท่ีมีบุคลิกภาพของตนเอง 

7. บรรยายความหมายชนิดของรูปทรง ลักษณะความแตกต่างของรูปทรง หน้าท่ีของ
รูปทรงชนิดต่างๆ เพื่อการสร้างสรรค์งานศิลปะและฉายภาพตัวอย่างเรื่องรูปทรง วิจารณ์ผลงานปฏิบัติ
หัวข้อเรื่อง “เส้น” 

8. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อ “การผสมรูปทรง” ด้วยการผสมรูปทรง 2 ชนิด จากรูปทรง
ต่าง ๆ เช่น Organic Form, Geometric Form และ Free Form 

9. บรรยายลักษณะของจังหวะและลีลาในงานศิลปะและการใช้จังหวะลีลาในการสร้างงาน
ศิลปะ ฉายภาพตัวอย่างศิลปะ วิจารณ์ผลงานปฏิบัติหัวข้อเรื่อง “การผสมรูปทรง” 

10. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อ “จังหวะและลีลา” 
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11. บรรยายลักษณะการท าซ้ าในศิลปะ คล่ีคลายไปสู่ Variation การท าให้ผิดแผกแตกต่าง
กัน อันเป็นส่วนหนึ่งของกฎเอกภาพและฉายภาพตัวอย่างงานศิลปะในลักษณะ Repetition และ 
Variation วิจารณ์ผลงานปฏิบัติหัวข้อเรื่อง “จังหวะและลีลา” 

12. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อเรื่อง “Repetition & Variation” จ านวน 2 ช้ิน 
13. บรรยายเรื่องความลึก ลักษณะของความลึกจริงและความลึกลวง ท่ีใช้ในการ

แสดงออกทางศิลปะ แนะน าเรื่องสัดส่วนและฉายภาพตัวอย่างงานศิลปะเรื่อง “ความลึก” วิจารณ์
ผลงานปฏิบัติหัวข้อเรื่อง “Repetition & Variation” 

14. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อเรื่อง “ความลึก 2 มิติและ 3 มิติ” จ านวน 2 ช้ิน 
15. บรรยายสรุปเนื้อหาวิชาองค์ประกอบศิลป์และฉายภาพตัวอย่างงานศิลปะ วิจารณ์

ผลงานปฏิบัติหัวข้อเรื่อง “ความลึก 2 มิติและ 3 มิติ” 
16. ฝึกปฏิบัติงานตามหัวข้อ “งานสรุปประจ าภาค” วิจารณ์ผลงานสรุปประจ าภาคและ

ประเมินผล 
 สรุปหัวข้อบรรยาย 

1. บรรยายแนะน าวิชาองค์ประกอบศิลป์ (Introduction) 
2. บรรยายศิลปะคืออะไร 
3. พื้นท่ีว่างและแผ่นราบ (Space & Plane) 
4. ทัศนธาตุ (Visual Elements) 
5. รูปทรง (Form) 
6. จังหวะลีลา (Rhythm) 
7. ความผิดแผกแตกต่างและการซ้ า (Variation & Repetition) 
8. ความลึกและสัดส่วน (Depth & Proportion) 
9. บรรยายสรุปวิชาองค์ประกอบศิลป์ 
โดยรายละเอียดของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อสรุปได้ดังนี ้(ชลูด  นิ่มเสมอ, 2553: 4-298) 

 1. องค์ประกอบของศิลปะ  
 ศิลปะ คือ ส่ิงท่ีมนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่งอารมณ์ ความรู้สึก ความคิดหรือความ
งาม ศิลปะนั้นมีองค์ประกอบท่ีส าคัญอยู่ 2 ส่วนคือ ส่วนท่ีมนุษย์สร้างขึ้นซึ่งได้แก่โครงสร้างทางวัตถุท่ี
มองเห็นได้หรือรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสส่วนหนึ่ง เรียกว่ารูปทรง  (Form) หรือองค์ประกอบทาง
รูปธรรมและส่วนท่ีเป็นการแสดงออกอันเป็นผลท่ีเกิดจากโครงสร้างทางวัตถุเรียกว่า เนื้อหา (Content) 
หรือองค์ประกอบทางนามธรรม ดังนั้นองค์ประกอบท่ีเป็นโครงสร้างหลักของศิลปะ คือ รูปทรงกับเนื้อหา 
 รูปทรง คือ ส่ิงท่ีมองเห็นได้ในทัศนศิลป์เป็นส่วนท่ีศิลปินสร้างขึ้นด้วยการประสานกัน
อย่างมีเอกภาพของทัศนธาตุ (Visual Elements) ซึ่งได้แก่ เส้น น้ าหนักอ่อนแก่ของขาว-ด า ท่ีว่าง สี 
และลักษณะพื้นผิว รูปทรงให้ความพอใจต่อความรู้สึกสัมผัส เป็นความสุขทางตา พร้อมกันนั้นก็สร้าง
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เนื้อหาให้กับตัวรูปทรงเองและสัญลักษณ์ให้แก่อารมณ์ ความรู้สึกหรือปัญญาความคิดท่ีเกิดขึ้นในจิตใจ
ด้วย ถ้าจะเปรียบกับชีวิต รูปทรงคือส่วนท่ีเป็นกาย เนื้อหาคือส่วนท่ีเป็นใจ รูปทรงกับเนื้อหาจึงไม่อาจ
แยกจากกันได้ ในงานศิลปะที่ดีท้ังสองส่วนนี้จะรวมเป็นส่ิงเดียวกัน ถ้าแยกกัน ความเป็นเอกภาพก็จะถูก
ท าลายชีวิตของศิลปะก็ไม่อาจอุบัติขึ้นได้ 
 เนื้อหา คือ องค์ประกอบท่ีเป็นนามธรรมหรือโครงสร้างทางจิต ตรงกันข้ามกับส่วนท่ีเป็น
รูปทรง หมายถึง ผลท่ีได้รับจากงานศิลปะ ส่วนท่ีเป็นนามธรรมนีน้อกจากเนื้อหาแล้วยังมีเรื่อง (Subject) 
และแนวเรื่อง (Theme) รวมอยู่ด้วย ท้ังสามส่วนนี้ต่างก็มีความเช่ือมโยงและซ้อนทับกันอยู่ เรื่องเนือ้หา
ในงานบางประเภทเกือบแยกจากกันไม่ออก แต่ในงานบางประเภทเกือบไม่เกี่ยวข้องกนัเลย แนวเรือ่งคือ 
แนวทางของเรื่องและต้นทางท่ีจะน าไปสู่เนื้อหาซึ่งเป็นผลขั้นสุดท้าย  
 2. ทัศนธาตุ (Visual Elements) 

    ทัศนธาตุเป็นส่ือสุนทรียภาพท่ีศิลปินจะน ามาประกอบกันเข้าเป็นรูปทรงเพื่อส่ือ
ความหมายตามแนวเรื่องหรือแนวความคิดท่ีเป็นจุดมุ่งหมายนั้นและจ าเป็นต้องมีส่ิงหนึ่งท่ีจะยึดเหนี่ยว
ให้วัสดุเหล่านี้รวมตัวกันเข้าด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเป็นส่ิงใหม่ท่ีมีชีวิตมีความหมาย
ในตัวเอง  ทัศนธาตุประกอบด้วย 

  2.1 จุด (Point) จุดเป็นธาตุเบ้ืองต้นท่ีสุดของการเห็น จุดมีมิติเป็นศูนย์ ไม่มีความกว้าง 
ความยาวหรือความลึก เป็นธาตุท่ีไม่สามารถแบ่งออกได้อีก เป็นส่ิงท่ีเล็กท่ีสุดท่ีจะใช้สร้างรูปทรงและ
สร้างพลังเคล่ือนไหวของท่ีว่างขึ้นในภาพได้ ในธรรมชาติเราจะเห็นจุดกระจายซ้ าๆ อยู่ท่ัวไปในท่ีว่าง เช่น 
จุดท่ีสุกใสของกลุ่มดวงดาวในท้องฟ้า ลายจุดในตัวสัตว์และพืชบางชนิด เมื่อเราอยู่ท่ีสูงมองลงมายังกลุ่ม
คนจะเห็นเป็นจุดกระจายเคล่ือนไหวไปมา จุดท่ีเราเห็นซ้ าๆ เหล่านี้ท าให้เกิดต าแหน่งของรูปทรง (จุด) 
ในท่ีว่างขึ้น ซึ่งเป็นการเริ่มแรกท่ีสุดขององค์ประกอบศิลป์ ตัวจุดเองนั้นเกือบไม่มีความส าคัญอะไรเลย 
รูปร่างก็ไม่มี มิติกไ็ม่มี แต่เมื่อปรากฏตัวในท่ีว่างจะท าให้ท่ีว่างนั้นมีความหมายข้ึนมาทันทีกล่าวคือ ถ้า
เป็นจุดจุดเดียว ท่ีว่างกับจุดจะมีปฏิกิริยาผลักดันโต้ตอบซึ่งกันและกัน ถ้าเป็นหลายจุดปฏิกิริยานี้จะ
รุนแรงขึ้น เนื่องจากมีแรงดึงดูดและผลักดันกันระหว่างจุดต่อจุดเพิ่มข้ึนด้วยจุดท่ีรวมกันหนาแน่นเป็น
กลุ่ม เส้นรูปนอกหรือเส้นโครงสร้างของกลุ่มจะปรากฏตัวให้เห็นในจินตนาการ จุดท่ีซ้ ากันในจังหวะต่างๆ 
จะให้แบบรูป (Pattern) ของจังหวะท่ีเปล่ียนแปรไปได้อย่างไม่จ ากัด  
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ภาพที่ 2 จุด 

 
  2.2 เส้น (Line) ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์บ่งบอกว่างานทัศนศิลป์ช้ินแรกๆ ของ

มนุษย์นั้นเริ่มจากเส้น ดังท่ีเราจะเห็นได้จากภาพเขียนผนังถ้ าของคนสมัยด้ังเดิม (Primitive) การเริ่มต้น
ของงานศิลปะในวัยเด็กก็ใช้เส้นเช่นเดียวกัน เส้นเป็นทัศนธาตุเบ้ืองต้นท่ีส าคัญท่ีสุด เป็นแกนของ
ทัศนศิลป์ทุกแขนง เส้นเป็นพื้นฐานของโครงสร้างของทุกส่ิงในจักรวาล เส้นแสดงความรู้สึกได้ท้ังด้วยตัว
ของมันเองและด้วยการสร้างเป็นรูปทรงต่างๆ ข้ึน  

 
ภาพที่ 3 เส้นจากภาพเขียนผนังถ้ า 

 
  2.2.1 ค าจ ากัดความของเส้น ได้แก่ 1) เส้นเกิดจากจุดท่ีต่อกันในทางยาวหรือเกิด

จากร่องรอยของจุดท่ีถูกแรงแรงหนึ่งผลักดันให้เคล่ือนท่ีไป เส้นขึ้นต้นท่ีเป็นพื้นฐานจริงๆ มี 2 ลักษณคือ 
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เส้นตรงกับเส้นโค้ง เส้นทุกชนิดเราสามารถแยกออกเป็นเส้นตรงกับเส้นโค้งได้ท้ังส้ิน เส้นลักษณะอื่นๆ ท่ี
เราเรียกว่าเส้นขั้นที่ 2 ล้วนเกิดจากการประกอบกันของเส้นตรงและ/หรือเส้นโค้ง เช่น เส้นตรงแล้วโค้ง
สลับกัน เส้นฟันปลาเกิดจากเส้นตรงมาประกอบกัน เส้นโค้งประกอบเข้าด้วยกันจะได้เส้นลูกคล่ืนหรือ
เส้นเกล็ดปลา เส้นโค้งท่ีต่อเนื่องโดยมีแรงผลักดันให้ถ่างออกสม่ าเสมอจะเป็นวงก้นหอย เป็นเส้นพลังของ
จักรวาลท่ีจะเห็นได้จากกลุ่มดาว น้ าวน 2) เส้นเป็นขอบเขตของท่ีว่าง ขอบเขตของส่ิงของ ขอบเขตของ
รูปทรง ขอบเขตของน้ าหนักและขอบเขตของสี 3) เส้นเป็นขอบเขตของกลุ่ม ส่ิงของหรือรูปทรงท่ีรวมกัน
อยู่ เป็นเส้นโครงสร้างท่ีเห็นได้ด้วยจินตนาการ 

 
ภาพที่ 4 เส้นเกิดจากจุดท่ีต่อกันในทางยาว 

 
   2.2.2 คุณลักษณะของเส้น คือ 1) เส้นมีมิติเดียว คือ ความยาว 2) มีลักษณะต่างๆ 

มีทิศทางและมีขนาด 3) ลักษณะต่างๆ ของเส้น ได้แก่ ตรง โค้ง คด เป็นคล่ืน ฟันปลา เกล็ดปลา ก้นหอย 
ชัด พร่า ประ ฯลฯ  4) ทิศทางของเส้น ได้แก่ แนวราบ แนวดิ่ง แนวเฉียง แนวลึก 5) ขนาดของเส้น เส้น
ไม่มีความกว้าง มีแต่เส้นหนา เส้นบางหรือเส้นใหญ่ เส้นเล็ก ความหนาของเส้นจะต้องพิจารณา
เปรียบเทียบกับความยาว ถ้าเส้นส้ันแต่มีความหนามากจะหมดคุณลักษณะของความเป็นเส้น กลายเป็น
รูปร่าง (Shape) ส่ีเหล่ียมผืนผ้าไป 

 
ภาพที่ 5 ลักษณะต่างๆ ของเส้น 
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 2.2.3 ความรู้สึกท่ีเกิดจากลักษณะของเส้นมีดังนี้คือ 1) เส้นตรง ให้ความรู้สึก
แข็งแรง แน่นอน ตรง เข้ม ไม่ประนีประนอม หยาบและเอาชนะ 2) เส้นโค้งน้อยๆ หรือเส้นเป็นคล่ืน
น้อยๆ ให้ความรู้สึกสบาย เปล่ียนแปลงได้เล่ือนไหล ต่อเนื่อง มีความกลมกลืนในการเปล่ียนทิศทาง 
ความรู้สึกเคล่ือนไหวช้าๆ สุภาพ เป็นผู้หญิง นุ่มและอิ่มเอิบ ถ้าใช้เส้นแบบนี้มากเกินไปจะให้ความรู้สึก
กังวล เรื่อยเฉ่ือย ขาดจุดหมาย 3) เส้นโค้งวงแคบ เปล่ียนทิศทางรวดเร็ว มีพลังเคล่ือนไหวรุนแรง 4) เส้น
โค้งของวงกลม การเปล่ียนทิศทางท่ีตายตัวไม่มีการเปล่ียนแปลง ให้ความรู้สึกเป็นเรื่องซ้ าๆ เป็นเส้นโค้ง
ท่ีมีระเบียบมากท่ีสุด แต่จืดชืดท่ีสุด ไม่น่าสนใจท่ีสุด เพราะขาดความเปล่ียนแปร 5) เส้นโค้งก้นหอย ให้
ความรู้สึกเคล่ือนไหว คล่ีคลายและเติบโตเมื่อมองจากภายในออกมา ถ้ามองจากภายนอกเข้าไปจะให้
ความรู้สึกท่ีไม่ส้ินสุดของพลังเคล่ือนไหว เส้นก้นหอยท่ีพบในธรรมชาติมักจะวนทวนเข็มนาฬิกา เห็นได้
ในก้นหอย ในหมอกเพลิง ในการเกี่ยวพันของไม้เล้ือย เป็นเส้นโค้งท่ีขยายตัวออกไม่มีจุดจบ 6) เส้นฟัน
ปลาหรือเส้นคดท่ีหักเหโดยกระทันหัน เปล่ียนทิศทางรวดเร็วมาก ท าให้ประสาทกระตุก ให้จังหวะ
กระแทก เกร็ง ท าให้นึกถึงพลังไฟฟ้า ฟ้าผ่า กิจกรรมท่ีขัดแย้ง ความรุนแรงและสงคราม 

 
 

ภาพที่ 6 ความรู้สึกท่ีเกิดจากเส้นโค้ง 
 

 2.2.4 ความรู้สึกท่ีเกิดจากทิศทางของเส้น ได้แก่ 1) เส้นนอน กลมกลืนกับแรง
ดึงดูดโลก ให้ความรู้สึกพักผ่อน เงียบ สงบ เฉย ผ่อนคลาย ได้แก่ เส้นขอบฟ้า ทะเล ทุ่งกว้าง คนนอน 2) 
เส้นต้ัง ให้ความสมดุล มั่นคง แข็งแรง พุ่งขึ้น จริงจัง และเงียบขรึม เป็นสัญลักษณ์ของความถูกต้อง 
ซื่อสัตย์ มีความสมบูณณ์ในตัว เป็นผู้ดี สง่า ทะเยอทะยานและรุ่งเรือง 3) เส้นเฉียง เป็นเส้นท่ีอยู่ระหว่าง
เส้นนอนกับเส้นต้ัง ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหว ไม่สมบูรณ์ ไม่มั่นคง ต้องการเส้นเฉียงอีกเส้นหนึ่งมาช่วยให้
มั่นคงสมดุลในรูปของมุมฉาก เส้นเฉียงใช้มากในจิตรกรรมแบบคิวบิสม์ (Cubism) 4) เส้นท่ีเฉียงและโค้ง 
ให้ความรู้สึกขาดระเบียบ ตามยถากรรม ให้ความรู้สึกพุ่งเข้าหรือพุ่งออกจากท่ีว่าง 
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ภาพที่ 7 ความรู้สึกท่ีเกิดจากทิศทางของเส้นนอน 
 

 2.2.5 เส้นโครงสร้าง คือเส้นท่ีมองไม่เห็นด้วยตา เป็นเส้นในจินตนาการท่ีผู้ดูจะ
รู้สึกปะติดปะต่อเช่ือมโยงจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่ง เดินทางด้วยความรู้สึกไม่ใช่ด้วยการเห็น เป็นเส้นท่ีมี
ความส าคัญมากในศิลปะมีพลังอ านาจในงานศิลปะที่จะเคล่ือนไหวหรือหยุดนิ่ง ผ่อนคลายหรือตึงเครียด
ได้ เส้นโครงสร้าง มี 6 อย่าง คือ 1) เส้นแกนของรูปทรง เช่น เส้นศูนย์ถ่วงของคน เส้นแกนของผลไม้  
เส้นแกนของวัตถุส่ิงของต่างๆ  2) เส้นรูปนอกของกลุ่มรูปทรง  3) เส้นท่ีลากด้วยจินตนาการจากจุดหนึ่ง
ไปถึงอีกจุดหนึ่ง เช่น ดาวหมี ดาวจระเข้ ฯลฯ  4) เส้นท่ีแสดงความเคล่ือนไหวของท่ีว่าง 5) เส้น
โครงสร้างของปริมาตร เนื่องจากเส้นรูปนอก ไม่สามารถแสดงความโค้งนูนของปริมาตรได้ เส้นภายในจึง
เป็นเส้นโครงสร้างหรือเส้นจินตนาการอีกชนิดหนึ่งท่ีแสดงความรู้สึกเคล่ือนไหวของพื้นผิวให้รู้สึกใน
ปริมาตรของรูปทรง 6) เส้นโครงสร้างขององค์ประกอบ เกิดจากเส้นแกนของส่วนต่างๆ ท่ีประสานกัน
ก่อนท่ีจะมีรายละเอียดของรูปทรง  มีความส าคัญต่อการสร้างอารมณ์ความรู้สึกส่วนรวมของศิลปะมาก 
 

 
ภาพที่ 8 เส้นโครงสร้าง 
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 2.2.6 หน้าท่ีของเส้น มีดังนี้คือ 1) แบ่งท่ีว่างออกเป็นส่วนๆ  2) ก าหนดขอบเขต
ของท่ีว่าง หมายถึง สร้างรูปร่างหรือแบบรูปของท่ีว่าง 3) ก าหนดเส้นรูปนอกของรูปทรง หมายถึง การ
สร้างรูปทรง 4) ท าหน้าท่ีเป็นน้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา หมายถึง การแรเงาด้วยเส้น 5) ให้อารมณ์
ความรู้สึกด้วยตัวเอง  
 2.3 น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา (Tone) น้ าหนักคือ ความอ่อนแก่ของบริเวณท่ีถูก
แสงสว่างและบริเวณท่ีเป็นเงาของวัตถุหรือการระบายสีให้มีผลเป็นความอ่อนแก่ของสีหนึ่งหรือหลายสี
หรือบริเวณท่ีมีสีขาว สีเทาและสีด า ในความเข้มระดับต่างๆ ในงานช้ินหนึ่ง น้ าหนักท่ีใช้ตามลักษณะของ
แสงเงาในธรรมชาติจะท าให้เกิดปริมาตรของรูปทรง นอกจากจะท าให้ปริมาตรและความแน่นแก่รูปทรง
แล้ว น้ าหนักยังให้ความรู้สึกและอารมณ์ด้วยการประสานความอ่อนแก่ในตัวของมันเองอีกด้วย ในงาน
นามธรรมเราจะได้รับความรู้สึกจากความอ่อนและแก่ของน้ าหนักท่ีประสานกันอยู่ในภาพโดยตรง โดยไม่
ต้องผ่านรูปทรงท่ีรู้ได้เข้าใจได้ 

 
ภาพที่ 9 น้ าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา 

 
 2.3.1 ค าจ ากัดความของน้ าหนัก คือ 1) บริเวณมืดและสว่างของภาพ   2) ความ
อ่อนแก่ของสีเทาล าดับต่างๆ จากด ามาขาว  
 2.3.2 คุณลักษณะของน้ าหนัก คือ 1) มี 2 มิติ คือความกว้างกับความยาว 2) มี
ทิศทาง 3) มีลักษณะต่างๆ เช่นเดียวกับเส้นคือ ยาว ส้ัน เป็นคล่ืน ฯลฯ 4) มีรูปร่าง ได้แก่ กลม เหล่ียม 
อิสระ ฯลฯ 5) มีความอ่อนแก่ 6) มีลักษณะผิวต่างๆ   
 2.3.3 หน้าท่ีของน้ าหนัก มีดังนี ้1) ให้ความแตกต่างระหว่างรูปกับพื้นหรือรูปทรง
กับท่ีว่าง 2) ให้ความรู้สึกเคล่ือนไหวด้วยการน าสายตาของผู้ดู บริเวณท่ีน้ าหนักตัดกันจะดึงดูดความ
สนใจและถ้ามีบริเวณท่ีน้ าหนักตัดกันหลายแห่งจะน าสายตาให้เคล่ือนจากบริเวณหนึ่งไปอีกบริเวณหนึ่ง
ตามจังหวะท่ีศิลปินก าหนดไว้ ซึ่งอาจกลมกลืนสม่ าเสมอ หรือกระแทกกระท้ัน 3) ให้ความเป็น 2 มิติแก่
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รูปทรง  4) ให้ความเป็น 3 มิติแก่รูปทรง 5) ให้ความลึกในภาพ 6) ให้ความรู้สึกด้วยการประสานกันของ
น้ าหนัก 
 2.3.4 การใช้น้ าหนักด้วยวิธีต่างๆ กันของศิลปินมีดังนี้  1) ให้แสงเข้าทางด้านหนึ่ง 
อีกด้านหนึ่งเป็นเงา เป็นวิธีการของศิลปินที่เขียนภาพแบบเหมือนจริงท่ัวไป 2) ให้แสงเข้าตรงหน้า ส่วนท่ี
อยู่ใกล้จะมีน้ าหนักอ่อน ส่วนท่ีอยู่ไกลจะมีน้ าหนักแก่ เป็นวิธีการให้ปริมาตรแก่รูปทรงในงานจิตรกรรม
สมัยฟื้นฟูศิลปวิทยา (Renaissance) น้ าหนักท่ีใช้โดยวิธีนี้บางครั้งเรียกว่า กิอารอสคูโร (Chiaroscuro) 
เป็นภาษาอิตาลี แปลว่า ความสว่างและความมืด ต่างกับการให้ปริมาตรรูปทรงด้วยการใช้แสงและเงา 
(Light and Shadow) 3) แสงท่ีเกิดขึ้นจากจุดกลางของภาพ ส่วนมากจะเป็นแสงเทียนหรือแสงไฟฟ้า  
4) แสงท่ีเกิดขึ้นในจุดท่ีต้องการ ส่วนอื่นจะอยู่ในเงามืด 5) แสงกระจายเล่ือนไหลไปท่ัวภาพ โดยเกือบไม่
ค านึงถึงปริมาตรของรูปทรง เน้นความใกล้ ไกล ลึก ต้ืน ด้วยบรรยากาศของน้ าหนัก 6) แสงสว่างจ้าไม่มี
เงา มีน้ าหนักอ่อนท้ังรูปและพื้น ไม่เนน้ปริมาตรของรูปทรงแต่เน้นความสว่างของแสงและสี 7) แสงท่ีเต้น
ระริกกระจายไปท่ัวภาพ  
  2.4 แบบรูปของท่ีว่าง ท่ีว่างเป็นส่ิงท่ีมีอยู่เองตามธรรมชาติ โดยท่ีศิลปินไม่ต้องลงทุนซื้อ
หา ท่ีว่างท่ีมีอยู่ท่ัวไปจะมีมิติกว้าง ยาว ลึก ท่ีหาขอบเขตมิได้ แต่ท่ีว่างในงานศิลปะเป็นท่ีว่างท่ีถูกก าหนด
แล้วให้มีลักษณะและมิติตามท่ีศิลปินต้องการ ท่ีว่างเป็นทัศนธาตุท่ีมีบทบาทส าคัญมากในองค์ประกอบ
ของรูปทรงมีความสัมพันธ์กับรูปทรงและทัศนธาตุอื่นๆ ทุกชนิด ในท่ีนี้จะหมายถึงรูปร่างหรือแบบรูปของ
ท่ีว่าง ซึ่งเป็นทัศนธาตุหนึ่งท่ีใช้สร้างรูปทรง 

 
ภาพที่ 10 แบบรูปของท่ีว่าง 

 
 2.4.1 ค าจ ากัดความของแบบรูปของท่ีว่าง หมายถึง 1) ท่ีว่างท่ีถูกก าหนดด้วยเส้น
ให้มีรูปร่างขึ้น 2) แผ่นของน้ าหนัก 3) แผ่นราบท่ีมีลักษณะ 2 มิติหรือประกอบกันเป็น 3 มิติ 4) บริเวณ
ท่ีว่างท่ีเป็นบวกหรือลบ 
 2.4.2 คุณลักษณะของแบบรูปของท่ีว่าง คือ มีความกว้าง ความยาว ความลึก 
ทิศทางและลักษณะท่ัวๆ ไปเช่นเดียวกับเส้นและน้ าหนัก มีทิศทาง เคล่ือนไหวได้รอบตัวทั้งทางด่ิง ทาง
ราบ ทางเฉียงและทางลึก   
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  2.5 สี (Colour) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติท่ีน่ามหัศจรรย์ สีมีอยู่ในแสงแดด เป็นคล่ืน
แสงชนิดหนึ่ง จะปรากฏให้เห็นเมื่อแสงแดดส่องผ่านละอองน้ าในอากาศและเกิดการหักเหทอเป็นสีรุ้ง
ออกมา สีรุ้งท่ีเราเห็นในท้องฟ้ามีอยู่ 7 สีคือ ม่วง ม่วงน้ าเงิน น้ าเงนิ เขียว เหลือง ส้ม และแดง ถ้าเราน า
แท่งแก้วสามเหล่ียม (Prism) มาให้แสงแดดส่องผ่าน แท่งแก้วก็จะแยกสีออกจากแสงให้เห็นเป็นสีรุ้ง
เช่นเดียวกัน สีแต่ละสีมีความถี่ของคล่ืนแสงไม่เท่ากัน สีแดงมีความถ่ีต่ าท่ีสุดและมีช่วงคล่ืนยาวท่ีสุด 
คล่ืนแสงจะมีความถ่ีสูงขึ้นเรื่อยๆ จากแดงไปส้ม จนถึงม่วงท่ีมีความถ่ีสูงสุดและช่วงคล่ืนส้ันท่ีสุด คล่ืน
แสงท่ีมีความถ่ีต่ ากว่าแดงหรือสูงกว่าม่วงยังมีอยู่อกีมากมาย เช่น แสงอินฟราเรดท่ีมีความถ่ีต่ ากว่าแดง 
หรือแสงอัลตราไวโอเลตท่ีมีความถ่ีสูงว่าม่วง แต่ตาของมนุษยืไม่อาจรับความถ่ีขนาดนั้นได้ เช่นเดียวกับท่ี
หูของเราก็สามารถรับคล่ืนเสียงท่ีมีความถ่ีในช่วงหนึ่งเท่านั้น สีมีอยู่ 2 ชนิด คือ สีท่ีเป็นแสง (Spectrum) 
ได้แก่ สีท่ีเกิดขึ้นจากการหักเหของแสงกับสีท่ีเป็นวัตถุ (Pigment) ได้แก่ สีท่ีมีอยู่ในวัตถุธรรมชาติท่ัวไป 
เช่น พืช สัตว์ แร่ธาตุ ฯลฯ ในแสงนั้นมีสีต่างๆ รวมกันอยู่แล้วทุกสี แต่ได้ผสมกันอย่างสมดุลจนกลายเป็น
สีขาวใส เมื่อแสงกระทบวัตถุท่ีมีสี วัตถุนั้นจะดูดสีท้ังหมดของแสงไว้ แล้วสะท้อนสีท่ีเหมือนกับตัววัตถุ
เองออกมา เราจึงเห็นสีของวัตถุนั้น ยกตัวอย่างเช่น แสงส่องมาถูกลูกโป่งสีแดง สีแดงของลูกโป่งจะตอบ
รับกับสีแดงในแสงแล้วสะท้อนสีแดงนั้นเข้าสู่ตาของเรา วัตถุสีขาวจะสะท้อนสีออกมาทุกสี ส่วนวัตถุสีด า
ไม่สะท้อนสีใดเลยมันดูดเก็บไว้หมด 
 

 
 

ภาพที่ 11  ปรากฏการณ์สีในธรรมชาติ 
 
 2.5.1 ค าจ ากัดความของสี ได้แก่ 1) แสงมีความถ่ีของคล่ืนในขนาดท่ีตามนุษย์
สามารถสัมผัสได้ 2) แม่สีท่ีเป็นวัตถุ (Pigmentary Primary) ซึ่งประกอบด้วยสีเหลือง แดง น้ าเงิน      
3) สีท่ีเกิดจากการผสมของแม่สี 
 2.5.2 คุณลักษณะของสี สีเป็นทัศนธาตุท่ีส าคัญและมีบทบาทมากท่ีสุดในงาน
จิตรกรรม นอกจากจะมีคุณลักษณะของทัศนธาตุอื่นๆ อยู่ครบถ้วนแล้ว ยังมีลักษณะพิเศษเพิ่มขึ้น 3 
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ประการคือ 1) ความเป็นสี (Hue) หมายถึงว่า เป็นสีอะไร เช่น แดง เหลือง เขียว ฯลฯ ตามวงสี
ธรรมชาติ  2) น้ าหนักของสี (Value) หมายถึงความสว่างหรือความมืดของสี ถ้าเราผสมสีขาวเข้าไปในสี
สีหนึ่ง สีนั้นจะสว่างขึ้นหรือมีน้ าหนักอ่อนลงและถ้าเราเพิ่มสีขาวเข้าไปทีละน้อยๆ เป็นล าดับ เราจะได้ค่า
ของสีหรือน้ าหนักของสีท่ีเรียงล าดับจากแก่ท่ีสุดไปจนอ่อนท่ีสุด 3) ความจัดของสี (Intensity) หมายถึง 
ความสดหรือความบริสุทธิ์ของสีสีหนึ่ง สีท่ีถูกผสมด้วยสีด าจะหม่นลง ความจัดหรือความบริสุทธิ์จะลดลง 
ความจัดของสีจะเรียงล าดับจากจัดสุดไปจนหม่นท่ีสุดได้หลายล าดับ ด้วยการค่อยๆ เพิ่มปริมาณของสีด า
ท่ีผสมเข้าไปทีละน้อย จนถึงล าดับท่ีความจัดของสีมีน้อยท่ีสุด คือ เกือบด า  
 2.5.3 หน้าท่ีของสี สีท าหน้าท่ีเช่นเดียวกับน้ าหนักทุกประการ แต่เพิ่มหน้าท่ีพิเศษ
ท่ีส าคัญท่ีสุดขึ้นอีกประการหนึ่งคือให้อารมณ์ความรู้สึกด้วยตัวเองโดยตรง 
 2.5.4 วงสีธรรมชาติ ถ้าเราน าแถบสีรุ้งมาโค้งเข้าให้เป็นวงกลม เราจะได้วงท่ีมี 8 สี
โดยเพิ่มสีม่วงแดงซึ่งเป็นรอยบรรจบกันของมว่งกบัแดงเข้าไป 1 สี ถ้าเพิ่ม เขียวเหลือง เหลืองส้ม แสด 
และน้ าเงินเขียว เข้าไปอีก 4 สี จะได้วงสีธรรมชาติ 12 สีท่ีมีความสมดุลกัน แม่สีหรือสีขั้นต้น (Primary 
Colours) คือสี 3 สีท่ีไม่อาจผสมข้ึนมาได้ แต่แม่สีท้ังสามนี้สามารถน ามาผสมกันให้เกิดเป็นสีอื่นได้ ได้แก่ 
สีแดง (Crimson Lake) สีเหลือง (Gamboge) และสีน้ าเงิน (Prussion Blue) สีขั้นที่ 2  (Secondary 
Colours) เกิดจากการน าแม่สีแต่ละคู่ผสมกันอย่างละ 50 % จะท าให้เกิดเป็นสีขั้นที่ 2 เพิ่มข้ึนอีก 3 สี 
คือ ส้ม เขียวและม่วง สีขั้นที่ 3 (Tertiary Colours) เกิดจากการน าแม่สี ผสมกับสีขั้นที่ 2 ทีละคู่ อย่าง
ละ 50 % จะท าให้เกิดเป็นสีขั้นที่ 3 เพิ่มข้ึนอีก 6 สี สีกลาง (Neutral Colours)  เกิดจากการผสมแม่สี
ท้ัง 3 สีรวมกันหรือผสมทุกสีรวมกันจะได้สีเทาแก่เกือบด า 

 
ภาพที่ 12  วงสีธรรมชาติ 
 2.5.5 คู่สี สีท่ีอยู่ตรงข้ามกันในวงสีธรรมชาติเป็นคู่สีกัน ถ้าน ามาวางเคียงกันจะให้
ความสดใสให้พลังความจัดของสีซึ่งกันและกัน ท าให้เกิดการตัดกันหรือขัดแย้งกันอย่างมาก บางทีก็เรียก
คู่สีนี้ว่าเป็นสีตัดกันอย่างแท้จริง (True Contrast) คู่นี้ถ้าน ามาผสมกันจะได้เป็นสีกลาง แต่ถ้าน าสีหนึ่ง
เจือลงไปในคู่สีของมันเล็กน้อย จะท าให้สีนั้นหม่นลง ถ้าเจือมากก็จะหม่นมาก จิตรกรบางกลุ่มใช้คู่สีหรือ
สีตรงข้ามนี้แทนสีด าในการท าให้สีหม่นลง 
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 2.5.6 สีข้างเคียง เป็นสีท่ีอยู่ข้างเคียงกันในวงสีธรรมชาติ เช่น เหลืองกับเหลืองส้ม
จะกลมกลืนกัน ถ้ายิ่งห่างกันออกไป ความกลมกลืนจะลดน้อยลง ความขัดแย้งหรือความตัดกันจะเพิ่ม
มากขึ้น การตัดกันของสีแบบนี้เรียกว่า การตัดกันพร้อมกัน (Simultaneous Contrast) และถ้าสีท้ังสอง
นั้นห่างกันไปจนถึงจุดตรงข้ามกัน ก็จะกลายเป็นคู่สีหรือสีท่ีตัดกันอย่างแท้จริง สีท่ีตัดกันพร้อมกันนี้ถ้า
น ามาเทียบเคียงกัน สีตรงข้ามของแต่ละสีจะทอรังสีเข้าไปเจออีกสีหนึ่ง ท าให้สีนั้นดูเปล่ียนไป เช่น เมื่อ
น าเหลืองกับแดงมาเคียงกัน สีเหลืองจะดูเป็นสีเหลืองเขียวมากขึ้นและสีแดงจะดูเป็นม่วงแดง 
 2.5.6 การใช้สีมีอยู่ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การใช้สีกลมกลืน กับการใช้สีตัดกัน แต่จะใช้
ให้กลมกลืนหรือตัดกันเพียงไรนั้นย่อมขึ้นอยู่กับจุดหมายของศิลปินแต่ละคนในงานของแต่ละงาน การใช้
สีก็เช่นเดียวกับการใช้ทัศนธาตุอื่นๆ ถ้ากลมกลืนจนเกินไปก็จืดชืดและน่าเบื่อ ถ้าตัดกันมากเกินไปก็เกิด
ความขัดแย้งสับสนจนทนไม่ได้ การใช้สีท้ังสองวิธีนี้ยังพอแยกออกได้เป็น 7 แบบคือ 1) สีเอกรงค์ 
(Monochrome) ได้แก่ การใช้สีสีเดียวที่มีน้ าหนักอ่อนแก่หลายล าดับ เป็นการใช้สีกลมกลืนแบบสีเดียว 
2) สีข้างเคียง เป็นการใช้สีกลมกลืนแบบ 2 สี หรือ 3 สี  3) สีตรงข้าม เป็นการใช้สีตัดกันอย่างแท้จริง  
4) สีเกือบตรงข้าม เป็นการตัดกันของสีท่ีไม่ใช่คู่สี 5) สีตรงข้าม 2 คู่เคียงกัน เป็นการใช้สีท่ีตัดกันน้อย
กว่าวิธีท่ี 3 เพราะมีสีข้างเคียงท่ีกลมกลืนกันอยู่ด้วย 6) สี 3 เส้า เป็นการใช้สีท่ีตัดกันด้วยความเป็นแม่สี 
มีความเด่นอยู่ในตัวของทุกสี  7) สี 4 เส้า เป็นการใช้สีตัดกันอย่างแท้จริงถึง 2 คู่ แต่ก็ยังตัดกันน้อยกว่า
วิธีท่ี3 เพราะยังมีสีข้างเคียงท่ีพอจะเป็นตัวกลางให้เข้ากันได้บ้าง เช่น เหลืองส้มกับแดง หรือ เหลืองส้ม
กับเขียว แดงกับม่วง หรือแดงกับเหลืองส้ม  
 2.5.7 สีอุ่น-สีเย็น ถ้าเราแบ่งวงสีธรรมชาติออกเป็น 2 ซีกด้วยเส้นด่ิงเส้นหนึ่ง ซีก
ซ้ายมือซึ่งมีสีเหลือง (ครึ่งหนึ่ง) เหลืองส้ม ส้ม แดงส้ม แดง ม่วงแดง และม่วง (ครึ่งหนึ่ง) จะเป็นสีท่ีอยู่ใน
วรรณะอุ่น ซีกทางขวาซึง่มีสีเหลือง (อีกครึ่งหนึ่ง) เหลืองเขียว เขียว น้ าเงินเขียว น้ าเงิน ม่วงน้ าเงนิและ
ม่วง (อีกครึ่งหนึ่ง) จะอยู่ในวรรณะเย็น สีม่วงและเหลืองเป็นสีท่ีอยู่ในวรรณะกลางๆ ถ้าอยู่ในกลุ่มของสี
อุ่นก็จะอุ่นด้วย ถ้าอยู่ในกลุ่มสีเย็นก็จะเย็นด้วย ในการทดลองวัดอุณหภูมิของแถบสีท่ีเกิดจากการหักเห
ของแสงด้วยเครื่องวัดท่ีมีความไวมากๆ ปรากฏว่า ทางด้านท่ีเป็นสีแดงจะมีอุณหภูมิสูงกว่าด้านสีน้ าเงิน 
ศิลปินมีสีเป็นวัสดุเพียงอย่างเดียวก็สามารถสร้างงานจิตรกรรมท่ีสมบูรณ์ได้ เพราะในสีมีเส้น มีความจัด 
มีลักษณะผิว มีท่ีว่างของแผ่นสีอยู่ครบ 

 
ภาพที่ 13 สีอุ่น-สีเย็น 
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  2.6 ลักษณะผิว (Texture) หมายถึง ลักษณะของบริเวณพื้นผิวของส่ิงต่างๆ เมื่อสัมผัส
จับต้องหรือเมื่อเห็นแล้วรู้สึกได้ว่า หยาบ ละเอียด มัน ด้าน ขรุขระ เป็นเส้น เป็นจุด เป็นก ามะหยี่ ฯลฯ 
ลักษณะผิวมี 2 ชนิด คือ ลักษณะผิวท่ีจับต้องได้และลักษณะผิวท่ีท าเทียมขึ้น ลักษณะผิวท่ีสามารถจับ
ต้องได้ เช่น เปลือกของต้นไม้ ใบไม้ ก้อนหิน ผลไม้ ผิวหนังคน สัตว์ แก้ว ฯลฯ มนุษย์สามารถสัมผัสได้ท้ัง
ทางตาและกายสัมผัส ความรู้สึกท่ีสัมผัสได้ก็มักจะตรงกัน  ส่วนลักษณะผิวท่ีท าเทียมขึ้นเลียนแบบของ
จริง รับรู้ได้ทางตา เมื่อมองจะรู้สึกว่าหยาบหรือละเอียดแต่เมื่อสัมผัสจับต้องจริงกลับเป็นพื้นผิวเรียบๆ 
เช่น วัสดุสังเคราะห์ท่ีท าผิวเป็นลายไม้ ลายหินหรือรอยพู่กันในงานจิตรกรรม 
 

 
 

ภาพที่ 14 ลักษณะผิว 
 
 3. พื้นที่ว่างและแผ่นราบ (Space & Plane) 
 ท่ีว่างตามปกติจะกว้างขวางจนหาขอบเขตมิได้ เป็นท่ีท่ีส่ิงท้ังหลายท้ังปวงด ารงอยู่ ท่ีว่าง
เป็นทัศนธาตุท่ีมองไม่เห็นจะปรากฏตัวก็ต่อเมื่อมีทัศนธาตุอื่นมาก าหนดรูปร่างหรือมาก่อให้เกิดปฏิกิริยา
ขึ้น ท่ีว่างจึงเป็นเสมือนสนามหรือเวทีท่ีทัศนธาตุอื่นๆ จะลงไปแสดงหรือปรากฏตัวในบทบาทของรูปทรง 
ทัศนศิลป์แต่ละประเภทใช้ท่ีว่างต่างกันไปตามลักษณะของงาน งานจิตรกรรม ใช้ท่ีว่าง 2 มิติ แต่อาจท า
ให้เกิดการลวงตาเป็นเป็น 3 มิติได้ด้วยการประกอบกันของทัศนธาตุต่างๆ งานประติมากรรม ใช้ท่ีว่าง
จริงๆ โอบล้อมลูบไล้และเจาะทะลุรูปทรงเป็น 3 มิติ  งานสถาปัตยกรรมใช้ท่ีว่างจริงเช่นเดียวกับ
ประติมากรรมและยังเป็นท่ีว่างท่ีเราสามารถเข้าไปอยู่ภายในได้อีกด้วย งานประติมากรรมส่ิงแวดล้อม ใช้
แนวคิดท่ีให้ผู้ดูเข้าไปอยู่ในท่ีว่างท่ีห้อมล้อมด้วยรูปทรงได้เช่นเดียวกับงานสถาปัตยกรรม และการเต้น
ระบ าสมัยใหม่ ก็เป็นการสร้างท่ีว่างให้มีความหมาย ด้วยการก าหนดและเปล่ียนแปลงท่ีว่างด้วยร่างกาย
และความเคล่ือนไหวของคน 
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ภาพที่ 15 พื้นท่ีว่าง 
 
  3.1 ค าจ ากัดความของท่ีว่าง  
   3.1.1 ปริมาตรที่วัตถุหรือรูปทรงกินเนื้อที่อยู่ รูปทรง 3 มิติเมื่อปรากฏตัวในท่ีว่าง 
ปริมาตรของรูปทรงนั้นจะเข้าแทนท่ีท่ีว่างทันที ท่ีว่างท่ีถูกแทนท่ีด้วยรูปทรงนี้จะมีรูปร่างและปริมาตร
เช่นเดียวกับรูปทรงทุกประการ ถ้าเราจะพิจารณาจากการท าแม่พิมพ์ในงานประติมากรรมก็จะเห็นได้ชัด 
แม่พิมพ์ของวัตถุช้ินหนึ่งจะมีปริมาตรและรูปร่างของท่ีว่างเท่ากันและเป็นอย่างเดียวกับวัตถุนั้น ผิดกันแต่
เพียงว่าแม่พิมพ์นัน้มีปริมาตรเป็นลบหรือเรียกว่าปริมาตรของท่ีว่าง (Space Volume) แต่วัตถุมีปริมาตร
เป็นบวกหรือเรียกว่า ปริมาตรของมวล (Mass Volume)  
 3.1.2 อากาศท่ีโอบล้อมรูปทรงอยู่ เมื่อรูปทรงหนึ่งปรากฏในท่ีว่าง ผิวนอกท้ังหมด
ของรูปทรงนั้นจะถูกห้อมล้อมอย่างแนบสนิทด้วยที่ว่างทันที  
 3.1.3. ระยะห่างระหว่างรูปทรง บางครั้งเรียกว่า ช่องไฟ เช่น ช่องไฟระหว่าง
ตัวอักษรในการเขียนหนังสือหรือช่องไฟในลายไทย  
 3.1.4. ปริมาตรของความว่างท่ีถูกล้อมรอบด้วยเขต ได้แก่ ท่ีว่างภายในของวัตถุ
หรือรูปทรง เช่น ท่ีว่างภายในห้องห้องหนึ่งท่ีถูกล้อมด้วยผนัง พื้นและเพดาน ท่ีว่างภายในอุโมงค์หรือท่ี
ว่างภายในรูปทรงขนาดใหญ่ท่ีท าด้วยวัสดุสังเคราะห์ให้คนเข้าไปอยู่ข้างในได้ ฯลฯ ค าจ ากัดความข้อนี้
ต่างกับข้อ 1 ตรงท่ีว่าในข้อนี้เป็นปริมาตรของความว่างท่ีถูกโอบอุ้มด้วยระนาบหรือรูปทรงท่ีมีความกลวง
ข้างใน  
 3.1.5 พื้นท่ีของระนาบ (Plane) 2 มิติ ท่ีจิตรกรใช้เขียนรูปลงไป ได้แก่ กระดาษ 
ผ้าใบ ฯลฯ หรือเรียกว่าแผ่นภาพ (Format) ซึ่งตามปกติจะมีรูปส่ีเหล่ียมท่ีมีส่วนสัดต่างๆ กัน แต่บางครั้ง
อาจมีรูปนอกเป็นอย่างอื่นๆ เช่น สามเหล่ียม วงกลม วงรี ฯลฯ 
 3.1.6 การแทนค่าของความลึกลงบนระนาบท่ีเป็น 2 มิติ ได้แก่ การเขียนรูปให้
เห็นลวงตาว่ามีความลึก (Pictorial Space)  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



24 

 3.1.7 ปฏิกิริยาระหว่างน้ าหนัก สีและรูปทรงท่ีมีผลต่อประสาทตา ท่ีว่างแบบนี้
เห็นได้ชัดในงานจิตรกรรมแบบออปอาร์ต (Op Art) ท่ีปฏิกิริยาระหว่างท่ีว่างกับเส้น น้ าหนักหรือสี ท าให้
ผู้ดูเห็นผิวพื้นของภาพลึกตื้น นูน เว้า เป็นการสร้างความลึกลวงตาอีกวิธีหนึ่ง  
  3.2 ลักษณะของท่ีว่าง ท่ีว่างในงานศิลปะเป็นท่ีว่างท่ีได้ถูกควบคุมและก าหนดให้มี
ขอบเขตและความหมายตามท่ีศิลปินต้องการ มีหลายลักษณะดังนี้ 
 3.2.1 ท่ีว่างจริงและท่ีว่างลวงตา (Physical Space และ Pictorial Space) ท่ีว่าง
ของงานสถาปัตยกรรมและประติมากรรมเป็นท่ีว่างจริงๆ ท่ีสามารถสัมผัสได้ เราเรียกว่า ท่ีว่างจริงหรือท่ี
ว่างกายภาพ ส่วนท่ีว่างในงานจิตรกรรมหรือภาพพิมพ์ที่แสดงความลึกต้ืน เป็นท่ีว่างลวงตาท่ีเกิดขึ้นจาก
กรรมวิธีทางจิตรกรรมหรือการประกอบกันของทัศนธาตุ เราเรียกท่ีว่างชนิดนี้ว่า ท่ีว่างลวงตาหรือท่ีว่าง
แบบรูปภาพ 
 3.2.2 ท่ีว่างแบบ 2 มิติ (Two-dimensional Space) คือ ท่ีว่างท่ีก าหนดด้วย
ความกว้างและความยามเท่านั้น เป็นท่ีว่างของผิวพื้นท่ีแบนราบของส่ิงใดส่ิงหนึ่ง เช่น แผ่นภาพ กระดาษ 
หรือผ้าใบ ท่ีว่างระหว่างรูปทรงในงานจิตรกรรมท่ีมิได้แสดงความลึก 
 3.2.3 ท่ีว่างแบบ 3 มิติ (Three-dimensional Space) คือ ท่ีว่างท่ีก าหนดด้วย
ความกว้าง ความยาวและความลึก เป็นท่ีว่างท่ีมีปริมาตร เช่น ปริมาตรของห้องห้องหนึ่ง ท่ีว่างท่ีลูบไล้
รูปทรง 3 มิติ ท่ีว่างในทางลึกของงานจิตรกรรมท่ีแสดงด้วยการประกอบกันของทัศนธาตุให้เกิดลวงตา
เห็นเป็น 3 มิติ 
 3.2.4 ท่ีว่างท่ีเป็นกลาง (Neutral Space) หรือเป็นศูนย์ คือท่ีว่างท่ียังคงเป็น
ความว่างอยู่ ยังไม่มีการก าหนดขอบเขตหรือรูปร่างท่ีมีความหมายข้ึน ยังไม่แสดงปฏิกิริยาหรือพลังใดๆ 
ให้เรารับรู้ได้ เช่น ท่ีว่างของผนัง แผ่นผ้าใบ แผ่นกระดาษว่างๆ หรือท่ีว่างบนท้องฟ้า  
 3.2.5 ท่ีว่างบวกและท่ีว่างลบ (Positive Space และ Negative Space) เมื่อ 
ท่ีว่างบริเวณหนึ่งถูกก าหนดด้วยเส้นรูปนอกให้เกิดเป็นรูปร่างขึ้น ท่ีว่างท่ีมีรูปร่างนี้จะเริ่มมีพลัง มีความ
เคล่ือนไหวและมีความหมายข้ึน ส่วนท่ีว่างท่ีอยู่รอบๆ จะยังคงเป็นความว่างท่ีค่อนข้างเฉยอยู่ ถึงแม้จะมี
ความหมายข้ึนบ้างจากผลการกระท าของท่ีว่างส่วนท่ีมีรูปร่างนั้นเป็นส่วนน้อย ท่ีว่างท่ีมีรูปร่างนี้เรียกว่า 
ท่ีว่างบวกหรือท่ีว่างท่ีท างาน (Active Space) ส่วนท่ีว่างท่ีอยู่รอบๆ เรียกว่า ท่ีว่างลบหรือท่ีว่างอยู่เฉย 
(Passive Space)  
 3.2.6 ท่ีว่างสองนัย (Ambiguous Space) คือ บริเวณท่ีว่างท่ีถูกก าหนดด้วยเส้น
ให้เป็นรูปร่างขึ้น แต่รูปร่างของท่ีว่างท่ีเกิดขึ้นนี้มีความส าคัญหรือความหมายเท่าๆ กับท่ีว่างท่ีเหลืออยู่ 
จนไม่อาจตัดสินได้ว่าส่วนใดเป็นที่ว่างบวก ส่วนใดเป็นท่ีว่างลบ ท้ังสองส่วนจะเป็นท้ังบวกและลบสลับกัน
ท าให้เกิดพลังความเคล่ือนไหวของความไม่แน่นอนตลอดเวลา จากบวกไปเป็นลบ จากลบมาเป็นบวก  
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  3.3  แบบรูปของท่ีว่าง หมายถึง รูปร่างหรือบริเวณ 2 มิติของท่ีว่างท่ีถูกก าหนดขึ้นให้
เป็นบวก เป็นลบหรือเป็นสองนัย อาจแบ่งได้เป็น 2 แบบ คือรูปแบบปิด (Closed Pattern) และรูปแบบ
เปิด (Opened Pattern) 
 3.3.1 แบบรูปปิด ได้แก่ แบบรูปของท่ีว่างท่ีมีเส้นรอบนอกล้อมรอบบรรจบกัน ท า
ให้รูปร่างนั้นเป็นหน่วยท่ีแยกตัวออกจากท่ีว่างท่ีมีอยู่เดิม แบบรูปปิดนี้จะให้ความรู้สึกในพลังความ
เคล่ือนไหวแบบตึงเครียดจากการเผชิญท่ีหน้ากันระหว่างท่ีว่างบวกกับท่ีว่างลบ 
 3.3.2 แบบรูปเปิด ได้แก่ แบบรูปของท่ีว่างท่ีมีเส้นรอบนอกเปิดออกหรือพร่าเลือน
ท่ีจุดใดจุดหนึ่งหรือหลายจุด พลังความเคล่ือนไหวของท่ีว่างแบบนี้จะเป็นไปอย่างสงบสบายเคล่ือนไหวไป
ท่ัวท้ังส่วนท่ีเป็นบวกและส่วนท่ีเป็นลบ เหมือนท านบกั้นน้ าท่ีเปิดออก น้ าจากภายนอกกับน้ าภายใน
ไหลวนปนกันไป ให้ความรู้สึกในเรื่องท่ีว่างท่ีเข้าไปละลายความหนักแน่นของรูปทรง 
  การสร้างแบบรูปของท่ีว่างท่ีให้พลังความเคล่ือนไหวในลักษณะต่างๆ นี้ เป็นวิธีการ
อันหนึ่งซึ่งศิลปินใช้ก าหนดจังหวะหรือลีลาของความเคล่ือนไหวขึ้นในงาน ให้ผู้ดูเกิดความรู้ สึกหรือ
อารมณ์คล้อยตามไปด้วย 
  เมื่อเราสร้างส่ิงหนึ่งขึ้นในท่ีว่างเราเรียกส่ิงนั้นว่า รปูทรงในงานศิลปะชิ้นหนึ่งจึงมีรูปทรง
กับท่ีว่างประกอบกันอยู่ในงานประติมากรรม เราเรียกวัตถุท่ีสร้างขึ้นนั้นว่า “รูปทรง” และเรียกความว่าง
รอบๆ ท่ีลูบไล้ผิวนอกหรือบริเวณภายในของรูปทรงนี้ว่า “ท่ีว่าง” ในงานจิตรกรรมหรอืภาพพิมพ ์ เรา
อาจเรียกส่ิงท่ีเขียนขึ้นหรือพิมพ์บนแผ่นภาพว่า รูปทรง และเรียกบริเวณท่ีว่างรอบๆ รูปทรงว่าท่ีว่างก็ได้
แต่โดยท่ัวไปแล้วมักจะใช้ค าว่า รูป(Figure) แทนรูปทรงและพื้น (Ground) แทนท่ีว่าง เพราะค าว่า
รูปทรงกับท่ีว่างนั้นส่วนมากมักจะหมายถึงความกลม ความหนักแน่นของรูปในท่ีว่างท่ีมีความลึกเป็น 3 
มิติ รูปท่ีใช้คู่กับพื้นในท่ีนี้หมายถึง รูปร่างของส่ิงใดก็ได้ท่ีปรากฏบนพื้น เช่น คน สัตว์ ส่ิงของ จุด ขีด 
แบบ รูปเรขาคณิต รูปทรงนามธรรม การท่ีเราสามารถเห็นรูปทรงในธรรมชาติและในงานศิลปะได้ก็
เพราะรูปทรงกับท่ีว่างหรือรูปกับพื้นมีความแตกต่างกันในน้ าหนัก ในสีหรือในลักษณะผิว ถ้ารูปกับพื้นมี
น้ าหนัก สี หรือลักษณะผิวอย่างเดียวกัน เราจะไม่เห็นรูปเลย ดังนั้น ปัจจัยของการเห็นนอกเหนือจาก
ประสาทตาและแสงก็คือความแตกต่างกันของรูปกับพื้น รูปทรงกับท่ีว่างหรือรูปกับพื้นเป็นส่ิงตรงขา้มกัน 
แต่ต้องอาศัยกันและกัน รูปทรงท่ีจะเกิดขึ้นโดยไม่มีท่ีว่างนั้นเป็นส่ิงเป็นไปไมไ่ด้ เพราะท่ีว่างเป็นส่ิงท่ีมีอยู่
แล้วแต่ด้ังเดิม ส่วนท่ีว่างท่ีปราศจากรูปทรงก็จะเป็นความว่างท่ีไม่มีความหมายอะไร การเปล่ียนแปลง
ต าแหน่ง ขนาดหรือรูปร่างของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีผลกระทบไปถึงอีกฝ่ายหนึ่งและท าให้ผลส่วนรวมของ
ภาพเปล่ียนแปลงไปด้วย 
 4. รูปทรง (Form)  
 รูปทรง คือส่วนท่ีเป็นรูปธรรมของงานศิลปะ รปูทรงเป็นตัวการส าคัญท่ีส่ือความหาย
จากศิลปินไปสู่ผู้ดูและด้วยรูปทรงเพียงส่วนเดียว ศิลปินก็สามารถส่ือความหมายได้อยางสมบูรณ์โดยไม่
ต้องอาศัยเรื่องหรือเนื้อเรื่องใดๆ รูปทรงจึงมีความส าคัญท่ีสุด จนอาจกล่าวได้ว่า รูปทรงคืองานศิลปะ ค า
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ว่า รูปทรง (Form) รูปร่าง (Shape)และมวล (Mass) โดยท่ัวไปมักใช้แทนกันได้ มีความหมายใกล้เคียง
กัน แต่ในทางศิลปะ ค าเหล่านี้มีความต้ืนลึกและจ าเพาะเจาะจงแตกต่างกัน 

 รูปทรง หมายถึง 1) โครงสร้างทางรูปของงานศิลปะ ท่ีรวมท้ังรูปภายในและรูป
ภายนอก จะเป็นโครงสร้างท่ีก่อรูปข้ึนด้วยหน่วยเพียงหน่วยเดียวหรือหลายหน่วยรวมตัวกันขึ้นก็ได้ เช่น 
รูปทรงของงานประติมากรรมท่ีท าเป็นรูปคนคนเดียวหรืองานประติมากรรมกลุ่มคน รูปทรงของงาน
จิตรกรรมช้ินหนึ่ง หมายถึง ส่วนรวมของงานช้ินนั้นซึ่งอาจประกอบด้วยส่วนต่างๆ หลายส่วนหรือรูปทรง
ย่อยๆ หลายรูปทรง รวมท้ังท่ีว่างหรือฉากหลังด้วย 2) ส่วนท่ีเป็นรูปธรรม ซึ่งตรงข้ามกับเนื้อหาท่ีเป็น
ส่วนนามธรรมในงานศิลปะ (บางแห่งใช้ค าว่า “รูปแบบ”) 3) ส่ิงท่ีมีความแน่นทึบแบบ 3 มิติ ไม่ว่าจะ
เป็นวัตถุจริงอย่างงานประติมากรรมหรือเป็นเป็นของจริงอย่างงานจิตรกรรม 4) ส่ิงท่ีมีรูปนอกแน่นอนมี
ความหมาย 5) ส่ิงท่ีมีโครงสร้าง มีความหมาย มีเอกภาพในตัว เช่น คน สัตว์ ต้นไม้ จุลินทรีย์  6) ส่ิงท่ี
ตรงข้ามกับท่ีว่างในงานศิลปะ งานศิลปะนั้นถ้าเรามองดูในแง่กายภาพ จะเห็นมี 2 ส่วนประกอบกันอยู่ 
คือ รูปทรงกับท่ีว่าง 7) อาการท่ีแสดงหรือแบบอย่างในการจัดประสานส่วนต่างๆ เพื่อให้เกิดเอกภาพ
หรือความหมายขึ้นในงานศิลปะ เช่น การสร้างทัศนศิลป์ การแต่งวรรณกรรม หรือการประพันธ์ดนตรี  
8) ลึกซึ้งยิ่งไปกว่าความหมายท่ัวๆ ไป รูปทรงคือ รูปท่ีเกิดจากโครงสร้างท่ีมีเอกภาพและสุนทรียภาพ 

 

 
ภาพที่ 16 รูปทรง 

 
 รูปร่าง หมายถึง 1) รูปนอกของส่ิงท่ีมีลักษณะ 2 มิติ หรือ 3 มิติ เช่น แผ่นกลมกับลูก

กลม จะมีรูปร่างเป็นวงกลมเหมือนกันแต่มีรูปทรงต่างกันเพราะโครงสร้างต่างกนั 2) แบบรูปท่ีเป็น 2 มิติ 
แสดงเนื้อที่ของผิวที่เป็นระนาบมากกว่าจะเป็นแบบปริมาตรหรือมวล 3) รูปธรรมดาท่ีไม่มีความหมาย 
ไม่มีโครงสร้าง  
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ภาพที่ 17 รูปร่าง 

 
 ค าว่า “รูปร่าง” นี้มีความหมายท่ัวๆ ไปต้ืนกว่าค าว่า “รูปทรง” คนกลุ่มหนึ่งมีรูปทรง

เป็นอย่างเดียวกัน มีหัว มีล าตัว แขนขา มีโครงสร้างเหมือนกัน แต่คนเหล่านั้นมีรูปร่างไม่เหมือนกัน มี
อ้วน มีผอม มีสูง มีต่ า ดินเหนียวก้อนหนึ่งจะมีรปูร่างตามบุญตามกรรมของมันอยู่จนกว่าประติมากรจะ
ปัน้ให้เป็นรูปทรงท่ีมีความหมายขึ้น การท่ีจะรู้จักรูปทรงของส่ิงใดจะต้องรู้ถึงความหมายและจุดหมาย
ของมันมากกว่าเพียงรูปร่างภายนอก 

 มวล หมายถึง 1) กลุ่มของรูปทรง 2) ก้อนของรูปทรง 3) วัตถุท่ีมีความหนาแน่น มี
น้ าหนัก 

 เราจะเข้าใจความหมายของค าว่า รูปร่าง รูปทรงและมวลได้ง่ายข้ึน ด้วยการพิจารณา
ส่ิงเดียวกัน เช่น เรามอง “รูปทรง” ของคนท่ีความมีชีวิต มีอารมณ์ มีลักษณะโครงสร้างท่ีเป็น 3 มิติ เรา
มองดูว่าเขามีรูปร่างอย่างไร สูงหรือต่ า อ้วนหรือผอม จากรูปนอกไม่ได้พิจารณาถึงโครงสร้างทางสรีระ
หรือทางสุนทรียภาพ ถ้าคนคนนั้นเป็นคนอ้วนใหญ่ “มคีวามหนัก” เช่นนักมวยปล้ าญี่ปุ่นหรือนักยก
น้ าหนักรุ่นใหญ่ เราจะเห็น “มวล” ของเขาก่อนส่ิงอื่นใด เพราะเขามีปริมาตร ความแน่น ความเบ่งตัว
ของพื้นท่ีของร่างกายเป็นเด่นกว่ารูปร่างหรือรูปทรง 
 มิติของรูปทรง รูปทรงในงานศิลปะมี 2 แบบคือ 1) รูปทรง 3 มิติ ได้แก่รูปทรงท่ีมีความ
กว้าง ความสูงและความลึกหรือท่ีเรียกว่า รูปทรงท่ีแน่นตัน (Solid Form) เช่น รูปทรงของงาน
สถาปัตยกรรม รูปทรงของงานประติมากรรมลอยตัว รูปทรงของงานจิตรกรรมท่ีเขียนลวงตาให้เห็นเป็น
ปริมาตรและความลึกตื้น 2) รูปทรง 2 มิติ ได้แก่ รูปทรงท่ีมีความกว้างกับความยาว หรือท่ีเรียกว่า 
รูปทรงท่ีแบนราบ (Flat Form) เช่น รูปทรงของงานจิตรกรรมไทย รูปทรงของงานจิตรกรรมท่ีไมแ่สดง
ปริมาตร รูป 2 มิตินี้ บางครั้งอาจเรียกว่า รูปร่าง ถ้ารูปนอกของมันไม่มีความหมายพอ 
  รูปทรงในทางศิลปะอาจแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรง
อินทรียรูปและรูปทรงอิสระ  
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 รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) ได้แก่รูปทรงท่ีมีลักษณะเป็นแบบเรขาคณิต 
เช่น รูปกลม รูปสามเหล่ียม รูปส่ีเหล่ียม ฯลฯ ในธรรมชาติ ผลึกของสารต่างๆ จะมีรูปทรงแบบเรขาคณิต 
รูปทรงเหล่านี้เป็นรูปทรงท่ีให้โครงสร้างหรือเป็นพื้นฐานของรูปทรงอื่นๆ ศิลปินบางพวกใช้รูปทรง
เรขาคณิตเป็นหลักในการสร้ างงาน เ ช่น ศิลปิน คิวบิสม์  (Cubism)  ศิลปินคอนสตรัคติวิสม์ 
(Constructivism) และศิลปินนามธรรมบางพวก รูปทรงแบบนี้ให้ความรู้สึกเป็นกลาง แต่ศิลปินอาจ
น ามาประกอบกันเพื่อนแสดงความคิดหรืออารมณ์ด้วยวิธีการหรือแบบอย่างการแสดงออกของตนเอง   
ผู้เริ่มศึกษาควรท าความเข้าใจกับรูปทรงพื้นฐานเหล่านี้ให้ดีท่ีสุดก่อนท่ีจะก้าวไปศึกษารูปทรงชนิดอื่นๆ 
เพราะรูปทรงทุกประเภทจะมีรูปทรงเรขาคณิตเป็นโครงสร้างอยู่   

 

 
 

ภาพที่ 18 รูปทรงเรขาคณิต 
 
 รูปทรงอินทรียรูป (Organic Form)  หมายถึง รปูทรงของส่ิงมีชีวิต หรือลักษณะคล้าย

ส่ิงมีชีวิต มีโครงสร้างท่ีประกอบข้ึนด้วยการขยายตัวและผนักตัวของเซลล์ต่างๆ ได้แก่ คน สัตว์ พืช เซลล์
ของสัตว์และพืชท่ีน ามาขยาย กระดูก ปะการัง ฯลฯ  เมื่อกล่าวถึงอินทรียรูปในงานศิลปะ เราหมายถึง 
รูปทรงท่ีให้ความรู้สึกว่ามีโครงสร้างของชีวิตและเติบโตได้  

 
ภาพที่ 19 รูปทรงอินทรียรูป 

 
 รูปทรงอิสระ (Free Form) หมายถึง รูปทรงท่ีมิได้จ ากัดอยู่ในแบบเรขาคณิตหรือ

อินทรียรูป แต่เกิดขึ้นอย่างอิสระไม่มีโครงสร้างท่ีแน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของส่ิงแวดล้อม 
เช่น รูปทรงของหยดน้ า เมฆ บ่อน้ า ควัน มีลักษณะเล่ือนไหล รูปทรงเรขาคณิตให้ความรู้สึกเป็นกลาง 
รูปทรงอินทรียรูปให้ความมีชีวิต รูปทรงอิสระให้ความเคล่ือนไหว รูปทรงอิสระมีลักษณะขัดแย้งกับ
รูปทรงเรขาคณิตแต่กลมกลืนกับรูปทรงอินทรียรูป  
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ภาพที่ 20 รูปทรงอิสระ 

 
 5. จังหวะลีลา (Rhythm)  
  จังหวะเป็นค าท่ีใช้ในดนตรีและกวีนิพนธ์มาก่อน เป็นการวัดความช้าเร็วของช่วงเวลาท่ี
เสียงและถ้อยค าปรากฏอยู่ จังหวะจึงมีบทบาทส าคัญในทัศนศิลป์ การด ู การฟัง การสัมผัสส่ิงท่ี
เคล่ือนไหวช้าหรือเร็วเป็นช่วงๆ จะให้ความพอใจแก่เรา การฟ้อนร า เสียงกลอง สายลมท่ีพัดมาถูกกาย
ล้วนมีจังหวะ จังหวะเป็นการซ้ าของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป์หรือการซ้ าของเสียงดนตรีในช่วงท่ีเท่ากัน
หรือแตกต่างกัน จังหวะของการเห็นเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการแสดงออกที่ให้ความรู้สึกหรือความ
พอใจทางสุนทรียภาพในงานศิลปะ  
  จังหวะ คือ การซ้ าท่ีเป็นระเบียบ จากระเบียบง่ายๆ ธรรมดาท่ีมีช่วงห่างเท่าๆ กัน มา
เป็นระเบียบท่ีสูงขึ้นซับซ้อนขึ้น จนกลายเป็นรูปทรงของศิลปะ ส่วนลีลา คือ การเคล่ือนไหวท่ีมีจังหวะ 
การเยื้องกราย จังหวะลีลาในงานศิลปะ จึงเป็นการซ้ า การเน้น การผ่อนคลายสลับกันของทัศนธาตุอย่าง
มีเอกภาพและความหมายเป็นกฎข้อหนึ่งของเอกภาพที่เกิดจากการซ้ าของรูปทรง  
 

 
ภาพที่ 21 จังหวะลีลา 

 
 จังหวะเกิดขึ้นได้จากการซ้ าของหน่วยหรือการสลับกันของหน่วยกับช่องไฟและการ

เล่ือนไหลต่อเนื่องกันของเส้น รูปทรง น้ าหนัก หรือสี  จังหวะของดนตรีเป็นการซ้ าหรือการไหล
ต่อเนื่องกันของเสียงในกาลเวลา จังหวะของงานจิตรกรรมหรือประติมากรรมเป็นการซ้ าหรือการไหล
ต่อเนื่องกันของรูปทรงในท่ีว่าง เวลาและท่ีว่างเป็นตัวคงท่ี แต่จังหวะเป็นตัวท าให้เกิดความเร็ว ความช้า 
ความถี่ ความห่าง การไหลของรูปทรงหรือของน้ า คือ การเคล่ือนไหว เคล่ือนไหวไปในท่ีว่างและ
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กาลเวลา จังหวะท่ีเกิดขึ้นจากการซ้ าของหน่วย คือ การปรากฏตัวบนท่ีว่างของหน่วยต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้น
ไป โดยมีท่ีว่างค่ันอยู่ระหว่างหน่วย ท่ีว่างจะท าหน้าท่ีเป็นตัวก าหนดความถี่ห่างของจังหวะ หน่วยท่ีจะ
น ามาวางซ้ าเหล่านี้ ได้แก่ เส้น น้ าหนัก สี รูปทรง รวมไปถึงลักษณะผิว  ส่วนจังหวะท่ีเกิดจากการเล่ือน
ไหลหรือการล าดับข้ันท่ีต่อเนื่อง (Continuous Gradation) เป็นจังหวะของการเล่ือนไหลท่ีต่อเนื่องของ
เส้นและการล าดับข้ันของน้ าหนัก สี และรูปทรง โดยไม่มีท่ีว่างมาค่ัน การก าหนดจังหวะอยู่ท่ีลักษณะการ
เคล่ือนไหวของทัศนธาตุเอง เช่น เส้นลูกคล่ืนท่ีเล่ือนไหลไปอย่างสม่ าเสมอจะให้จังหวะต่อเนื่องท่ีเท่าๆ 
กัน น้ าหนักท่ีค่อยๆ จางลงเป็นจังหวะท่ีถดถอย สีท่ีเพิ่มความจัดขึ้นเป็นขั้นๆ ให้จังหวะท่ีก้าวหน้า การใช้
จังหวะเล่ือนไหลต่อเนื่องท่ีสม่ าเสมอผสมกับจังหวะแบบก้าวหน้าและถดถอยของทัศนธาตุต่างชนิด จะให้
จังหวะท่ีซับซ้อนยิ่งขึ้น เส้นท่ีเล่ือนไหลของสายน้ า เส้นรูปนอกของร่างกายคน การล าดับขั้นของสีใน
ท้องฟ้ายามเย็น เป็นจังหวะท่ีน่าสนใจอย่างยิ่ง มีความกลมกลืนและการขัดแย้งในปริมาณท่ีพอเหมาะ 
  นอกจากจังหวะท่ีเกิดจากช่วงห่างระหว่างรูปทรงท่ีน ามาซ้ ากันนั้นแล้ว ยังมีจังหวะท่ี
ซ่อนเร้นอีกชนิดหนึง่เคล่ือนไหวตามไปด้วย จังหวะอย่างแรกเป็นจังหวะของท่ีว่างหรือช่องไฟ แต่จังหวะ
อย่างหลังเป็นจังหวะของรูปทรง เราเรียกจังหวะของท่ีว่างว่า จังหวะภายนอกและจังหวะของรูปทรงว่า 
จังหวะภายใน จังหวะท้ังสองนี้เป็นของคู่กันเหมือนบวกกับลบ  
  แม่ลายกับแบบรูป (Motif and Pattern) จังหวะภายนอกของลวดลายจะด าเนินซ้ าๆ 
ไปได้ไม่มีวนัจบ เพราะมีแบบรูปของการซ้ า การเปล่ียนแบบรูปจะได้ลวดลายท่ีแตกต่างกันไปมากมาย 
โดยท่ีตัวแม่ลายยังคงรูปเดิมอยู่ ใน รูปทรงแม่ลาย คือรูปส่ีเหล่ียม แต่แบบรูปเปล่ียนแปลงไปเรื่อยๆ แบบ
รูปของแต่ละแบบแสดงด้วยเส้นเทา 
 6. ความผิดแผกแตกต่างและการซ้ า (Variation & Repetition) 
  เอกภาพในงานศิลปะ คือ การรวมตัวเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของส่วนต่างๆ ได้แก่ 
ความคิด รูปทรงและการแสดงออก โดยมีกฎเกณฑ์ดังนี้ 
  กฎเกณฑ์หลักของเอกภาพ คือ 1) ความขัดแย้งหรือความตรงกันข้าม คือ การรวมตัว
ของหน่วยที่ขัดแย้งกันอย่างมีดุลยภาพ 2) การประสาน คือ การเป็นตัวกลางให้แก่คู่ท่ีขัดแย้งและการ
รวมตัวของหน่วยที่เหมือนกันหรือการซ้ า 
  กฎเกณฑ์รองของเอกภาพ 1) ความเป็นเด่น คือ การเพิ่มหรือลดความส าคัญหรือความ
น่าสนใจของหน่วยใดหน่วยหนึ่งของคู่ท่ีขัดแย้งกัน 2) การเปล่ียนแปรหรือความผิดแผกแตกต่าง คือ การ
เพิ่มความขัดแย้งลงในหน่วยที่ซ้ ากันเพื่อป้องกันความจืดชืดน่าเบ่ือ 
  ในวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 จะท าการศึกษาส่วนหนึ่งของกฎเอกภาพ ได้แก่ การซ้ า
(Repetition) และความผิดแผกแตกต่างหรือการเปล่ียนแปร (Variation)  
  การซ้ า (Repetition) คือการปรากฏตัวของหน่วยที่เหมือนกันต้ังแต่ 2 หน่วยขึ้นไป 
เป็นวิธีการสร้างเอกภาพที่ง่ายท่ีสุด เป็นการรวมตัวของส่ิงท่ีอยู่ในฝ่ายเดียวกันเข้าด้วยกัน ไม่มีการขัดแย้ง 
เช่น การซ้ าของน้ าหนักด า การซ้ าของน้ าหนักเทา การซ้ าของเส้นต้ัง การซ้ าของรูปทรงท่ีเหมือนกัน การ
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ท่ีหลายหน่วยวางซ้ ากันท าให้เกิดระยะห่างระหว่างหน่วยหรือช่องไฟเรียกว่า "จังหวะ (Rhythm)" การซ้ า
ท่ีมีระยะห่างระหว่างหน่วยเท่ากัน หมายถึงจังหวะท่ีซ้ าเท่าๆ กัน ระยะห่างท่ีไม่เท่ากัน หมายถึง จังหวะท่ี
แตกต่างออกไปการซ้ าของหน่วยที่เหมือนกันในจังหวะท่ีเท่ากัน เป็นเอกภาพขั้นเริ่มแรกที่สุด สร้างได้ง่าย
ท่ีสุด  แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นเอกภาพที่จืดชืดท่ีสุด น่าเบ่ือท่ีสุด    

 
ภาพที่ 22 การซ้ า 

 
  ความผิดแผกแตกต่างหรือการเปล่ียนแปร (Variation) จะช่วยคลายความน่าเบื่อและ
ท าให้การซ้ ามีชีวิตและน่าสนใจขึ้น โดยท าหน่วยท่ีซ้ ากันอยู่นั้นให้แตกต่างกันออกไปบ้าง แต่ละหน่วยดู
คล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปทีละน้อย อาจท าได้โดย 
การเพิ่มความขัดแย้งให้กับหน่วยที่ซ้ ากัน โดยท าหน่วยที่ซ้ ากันอยู่นั้นให้แตกต่างกันออกไปบ้าง  ท าให้แต่
ละหน่วยดูคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกัน ความแตกต่างนี้เกิดขึ้นจากการเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปทีละน้อย , 
การเพิ่มความขัดแย้งให้กับจังหวะ ก็เป็นไปในท านองเดียวกันจะท าให้มีการเปล่ียนแปรของจังหวะ, การ
เพิ่มความขัดแย้งให้กับท้ังหน่วยและจังหวะ  ถ้ามีการเปล่ียนแปรทั้งรูปทรงของหน่วยและจังหวะการซ้ า  
จะท าให้องค์ประกอบนั้นน่าสนใจยิ่งขึ้น การซ้ าเป็นอีกวิธีหนึ่งท่ีจะสร้างเอกภาพให้แก่ส่ิงท่ีขัดแย้งหรือ
ตรงกันข้าม เพราะท่ีว่างระหว่างหน่วยจะเป็นตัวกลางช่วยประสานความขัดแย้งและการซ้ าท าให้
ความส าคัญของหน่วยลดลง แต่ความส าคัญของจังหวะจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเท่ากับเป็นการลดความส าคัญของ
การขัดแย้งลง 

 
ภาพที่ 23 ความผิดแผกแตกต่างหรือการเปล่ียนแปร 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



32 

  กฎของการซ้ าเป็นโครงสร้างเบื้องต้นของเอกภาพในธรรมชาติ เช่น การซ้ ากันของ
รูปทรงมนุษย์ สัตว์และพืชแต่ละชนิดแต่การซ้ านั้นจะมีการเปล่ียนแปรแตกต่างกันออกไป เช่น ในคน
กลุ่มหนึ่ง เราจะเห็นการซ้ ากันของโครงสร้างหรือรูปทรงได้ชัดเจน พร้อมกันนั้นเราก็ จะเห็นความ  
เปล่ียนแปรในรูปร่าง ขนาด อารมณ์ ความรู้สึกและทิศทางการเคล่ือนไหวของแต่ละคนแตกต่างกัน
ออกไปด้วย ซึ่งการเปล่ียนแปรมี 4  แบบ คือ การเปล่ียนแปรของรูปร่างลักษณะ, การเปล่ียนแปรของ
ขนาด, การเปล่ียนแปรของทิศทาง, การเปล่ียนแปรของท่ีว่างหรือจังหวะ 
 7. ความลึกและสัดส่วน (Depth & Proportion)   
   7.1 ความลึกในงานจิตรกรรมหรือมิติท่ี 3 เกิดขึ้นได้ 2 ทาง ทางแรกเกิดจากรูปทรงใน
ธรรมชาติท่ีเรารู้จักดีว่ามี 3 มิติ รูปทรงเหล่านี้ได้แก่ คน สัตว์ ส่ิงของ ทิวทัศน์ ฯลฯ ส่ิงเหล่านี้ถึงแม้จะ
เขียนขึ้นด้วยเส้นรูปนอกเพียงอย่างเดียวโดยไม่ต้องแสดงปริมาตรด้วยน้ าหนักหรือสี ผู้ดูก็จะรู้สึกได้เองว่า
เป็นรูปทรงท่ีมีปริมาตร เพราะความเคยชินท่ีได้เห็นอยู่เป็นประจ า และทางท่ีสองเกิดจากลักษณะของ
ทัศนธาตุ เราจะรู้สึกถึงความลึกของท่ีว่างได้เองโดยไม่ต้องรู้ว่าส่ิงนัน้เป็นอะไร เป็นความลึกท่ีเกิดจากการ
ท างานของทัศนธาตุโดยตรง ได้แก่ ทิศทางของเส้น เส้นท่ีขนานกันกับขอบของภาพจะให้ความรู้สึกเป็น 
2 มิติ ส่วนเส้นเฉียงเส้นทแยงจะรู้สึกว่าวิ่งลึกเข้าไปในภาพเป็น 3 มิติ ยิ่งเส้นเฉียงนั้นมีลักษณะโค้งจะยิ่ง
เพิ่มความรุนแรงของท่ีว่างในทางลึกมากข้ึน, น้ าหนักอ่อนแก่ของเส้น เส้นหนักจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ เส้นยิ่งมี
น้ าหนักเบายิ่งรู้สึกว่าอยู่ไกลออกไป, ขนาดของรูปทรงท่ีใหญ่กว่าจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ ขนาดท่ีเล็กกว่าจะรู้สึก
ว่าอยู่ไกลออกไป, ความออ่นแก่ของน้ าหนักท่ีเคียงกันอยู่ ถ้าน้ าหนักตัดกันมากจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ ตัดกัน
น้อยจะรู้สึกว่าไกลออกไป ถ้ายิ่งมีน้ าหนักกลืนกันกับพื้นจะรู้สึกยิ่งไกลออกไปมาก, ต าแหน่งของรูปทรงใน
ภาพ ส่ิงท่ีอยู่ใกล้ขอบล่างของแผ่นภาพจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ ส่ิงท่ีอยู่ตอนบนของภาพจะรู้สึกว่าอยู่ไกลหรือส่ิง
ท่ีวางอยู่กลางภาพจะได้รับความสนใจก่อนและรู้สึกว่าอยู่ใกล้ ส่วนส่ิงท่ีอยู่ข้างๆ นอกจุดรวมสายตาจะ
เห็นทีหลัง ท าให้รู้สึกว่าไกลกว่า, เส้นหรือรูปทรงท่ีมีรูปนอกคมชัดจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้   ท่ีพร่าเลือนจะรู้สึก
ว่าอยู่ไกล ท่ีคมชัดด้านหนึ่งแล้วพร่าเลือนในอีกด้านหนึ่งจะให้ความรู้สึกใกล้ไกลในตัวเอง วิธีนี้ให้
ความรู้สึกเรื่องบรรยากาศ ส่วนท่ีพร่าจะจมอยู่ในบรรยากาศและดูไกลออกไป, เส้นหรือรูปทรงท่ีซ้อนกัน 
ส่วนท่ีถูกซ้อนจะอยู่ไกล, เส้นหรือรูปทรงท่ีมีสีจัดจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ สีท่ีหม่นลงจะถอยไกลเข้าไปในภาพ, 
พื้นผิวหยาบจะรู้สึกว่าอยู่ใกล้ ท่ีละเอียดจะดูไกลออกไป 
  7.2 สัดส่วน (Proportion) เป็นกฎของเอกภาพที่เกี่ยวข้องกับความสมส่วนซึ่งกันและ
กันของขนาด (Dimensions) ในส่วนต่างๆ ของรูปทรงและระหว่างรูปทรง ท่ีเราเห็นคนหัวโต คนเต้ีย คน
ขายาวหรือคนขาส้ันเกินไป ก็เพราะขามีสัดส่วนผิดไปจากธรรมดาของคนท่ัวไป ในศิลปะก็มีความหมาย
เป็นธรรมดาของสัดส่วนนี้อยู่ สัดส่วนเป็นเรื่องของความรู้สึกทางสุนทรียภาพและของอุดมคติ การสม
สัดส่วนนี้หมายรวมไปถึงความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมกลมกลืนของสี แสง เงาและทัศนธาตุอื่นๆ ด้วย 
สัดส่วนในงานประติมากรรมของกรีกเป็นสัดส่วนท่ีเปล่ียนแปลงไปจากธรรมชาติ เพราะกรีกถือความงาม
แบบอุดมคติของตน สัดส่วนของคนในอุดมคติของกรีกนัน้มี 8 ส่วนของความยาวของใบหน้า แต่ในคน
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ธรรมดาท่ัวไปจะเป็น 7 ส่วนครึ่งเท่านั้น สัดส่วนในงานประติมากรรมของพวกแอฟริกันด้ังเดิม ก็ผิดไป
จากสัดส่วนของคนจริงมากเช่นเดียวกัน แต่การใช้สัดส่วนในงานศิลปะของคนพวกนี้มีจุดหมายต่างกับ
ของกรีก กล่าวคือ สัดส่วนตามอุดมคติของกรีกนัน้เป็นไปเพื่อความงาม ความประสานกลมกลืนกันของ
รูปทรงแต่สัดส่วนของพวกแอฟริกันด้ังเดิมเป็นไปเพื่อการเน้นความรู้สึกทางวิญญาณท่ีน่ากลัว 
  โกลเด้นเซ็กช่ัน (Golden Section) หรือ โกลเด้นรูล (Golden Rule) เป็นกฎเกณฑ์
ท่ีมีมาต้ังแต่สมัยคลาสสิกของกรีกใช้ก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนต่างๆ เป็นอัตราส่วน 1 : 1.168  
ถือเป็นสัดส่วนท่ีสมบูรณ์ท่ีสุด 
  สัดส่วนในงานทัศนศิลป์จะเริ่มต้นท่ีการแบ่งสัดส่วนพื้นผิวของภาพก่อน เมื่อท่ีว่าง
ของแผ่นภาพถูกแบ่งอย่างมีเอกภาพด้วยการตัดกันของสัดส่วนในปริมาณท่ีพอเหมาะมีความสัมพันธ์ซึ่ง
กันและกันและสัมพันธ์กับรูปร่างและส่วนสัดของแผ่นภาพส่วนรวมด้วยแล้วรูปทรงใดๆ ท่ีจะวางลงหรือ
เข้าไปแทนท่ีท่ีว่างนั้น ก็จะมีสัดส่วนสัมพันธ์กันเป็นเอกภาพ ความสัมพันธ์ระหว่างสัดส่วนของรูปทรง
ต่างๆ เป็นไปตามกฎของความขัดแย้ง ความเป็นเด่น ความเปล่ียนแปรและการซ้ า สัดส่วนท่ีสัมพันธ์กัน
ในรูปทรงแต่ละหน่วย ความสัมพันธ์ของหน่วยต่อหน่วย ความสัมพันธ์ของท่ีว่างระหว่างหน่วยหรือรอบๆ 
หน่วย จะต้องสัมพันธ์กับสัดส่วนของแผ่นภาพ ยิ่งกว่านั้ นรูปทรงส่วนรวมท้ังภาพนั้นจะต้องมี
ความสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงของโลกด้วย งานองค์ประกอบท่ีดีส่วนมากจะต้องต้ังอยู่ได้ในลักษณะเดียว
ตามท่ีผู้สร้างต้ังใจถ้าต้ังตะแคงไปทางด้านซ้าย ด้านขวาหรือกลับด้านบนลงล่าง ความสัมพันธ์ในสัดส่วน
ของงานนั้นจะเสียไป เพราะผลของแรงโน้มถ่วงท่ีกระท าผิดทิศทาง 

 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

 
ความหมายของมัลติมีเดีย  
 จากความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ได้เอื้อให้นักออกแบบส่ือสามารถ
ประยุกต์และน าส่ือรูปแบบต่างๆ มาใช้งานร่วมกันได้บนระบบคอมพิวเตอร์ ท่ีเรียกว่า "มัลติมีเดีย" 
(Multimedia) ซึ่งมีผู้ให้ความหมายไว้หลายท่านดังนี้  

ราชบัณฑิตยสถาน (2542: 66) ได้บัญญัติศัพท์ “Multimedia” ไว ้2 ค าคือ 1. ส่ือประสม  
2. ส่ือหลายแบบ  

 กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์ (2542: 254) กล่าวถึง มัลติมีเดียว่าไม่ใช้ส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพียงส่ิงเดียว
แต่เป็นการใช้ของหลายส่ิงร่วมกันท้ังวัสดุ (Software) และอุปกรณ์ (Hardware) ตลอดจนรูปแบบ 
วิธีการบันทึกข้อมูล ภาพ เสียง อักษร การปฏิสัมพันธ์และการเรียกใช้ข้อมูลด้วยระบบดิจิตอล (Digital) 
จากแหล่งต่าง ๆ ท้ังในและนอกเครือข่ายสารสนเทศ  

 กิดานันท์ มลิทอง (2548: 192) ได้อธิบายความหมายของ ส่ือประสม (Multimedia)  
โดยแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือความหมายแบบด้ังเดิมกับความหมายแบบใหม่ ดังนี้ ส่ือประสมแบบ
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ด้ังเดิมหมายถึง การน าส่ือหลายประเภทมาใช้ร่วมกันท้ังวัสดุ อุปกรณ์และวิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอน  โดยการใช้ส่ือแต่ละอย่างตามล าดับขั้นตอนของเนื้อหา    
ส่วนความหมายของส่ือประสมแบบใหม่ หมายถึง การน าเสนอข้อมูลด้วยในรูปแบบตัวอักขระ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงและการมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบท่ีมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง 

ไพโรจน์ เบาใจ (2548: 73) ได้ให้ความหมายของมัลติมีเดียว่า เป็นการใช้ส่ือหลายชนิด
รวมกันในการสอน อาจตัวหนังสือมีภาพและเสียง ส่วนของภาพก็มีท้ังภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว และ
ส่วนของเสียงก็มีท้ังเสียงบรรยาย สนทนา เสียงเพลงและเสียงประกอบ  

มนต์ชัย เทียนทอง (2548: 3) กล่าวถึงค าว่ามัลติมีเดียไว้ว่า ในปัจจุบันจะมุ่งเน้นไปท่ี
คอมพิวเตอร์เป็นส่วนใหญ่ โดยเป็นการน าคอมพิวเตอร์มาควบคุมส่ือต่างๆ ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ เสียงเพื่อให้ท างานร่วมกันในลักษณะของการผสมผสานอย่างเป็นระบบ  

จากความหมายข้างต้น อาจสรุปความหมายของ “มัลติมีเดีย” ในปัจจุบันได้ว่า หมายถึง  
การผสมผสานส่ือหลายชนิดเข้าด้วยกัน ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวีดิทัศน์รวมถึง
การมีปฏิสัมพันธ์โต้ตอบโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง เพื่อให้บทเรียนมีความน่าสนใจและบรรลุ
วัตถุประสงค์ในการเรียนการสอนหรือการส่ือความหมาย  

องค์ประกอบของมัลติมีเดีย  
จากความหมายของมัลติมีเดีย จะเห็นได้ว่าเกิดจากการผสมผสานส่ือหลายชนิดมารวมเข้า

ด้วยกัน เพื่อใช้ในการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนหรือการส่ือความหมาย ซึ่งประกอบด้วยส่ือชนิดต่าง ๆ ดังนี้    
(กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 194-196; มนต์ชัย เทียนทอง, 2548: 5-9; Tway, 1995: 5-7; Rosenborg, 
1993: 15 ) 

1. ตัวอักษร (Text) เป็นส่วนประกอบพื้นฐานของระบบมัลติมีเดีย ใช้พิมพ์เป็นข้อความ 
สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย แปลความหมายได้ตรงกัน สามารถปรับแต่งแบบอักษร สี และลักษณะ
พิเศษต่างๆ เพื่อเน้นข้อความได้ เช่น ตัวหนา ตัวเอน ตัวขีดเส้นใต้ ฯลฯ โดยมีหลักการใช้ข้อความคือ ใช้
เพื่อน าเสนอข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะส่วนเนื้อหาท่ีส าคัญ ไม่ควรใช้น าเสนอเนื้อหาจ านวนมากเพราะจะ
ท าให้น่าเบ่ือ และสามารถใช้เพื่อเป็นลิงค์เช่ือมโยงไปยังส่วนอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ใช้เป็นเมนู หรือปุ่มค าส่ัง 

2. ภาพนิ่ง (Still Image) ได้แก่ ภาพถ่าย ภาพเขียน ภาพวาดลายเส้นและภาพ
สัญลักษณ์ต่างๆ เป็นภาพท่ีไม่มีการเคล่ือนไหว นับได้ว่าเป็นส่ิงส าคัญของมัลติมีเดียเนื่องจากเป็นส่ิงท่ี
ดึงดูดสายตาและความสนใจของผู้ชม สามารถสร้างความคิดรวบยอดได้ดีกว่าการใช้ข้อความและใช้เป็น
จุดต่อประสานในการเช่ือมโยงหลายมิติได้อย่างน่าสนใจ ภาพนิ่งสามารถผลิตได้หลายวิธี เช่น การวาด 
การสแกนหรือการเขียนด้วยโปรแกรมสร้างภาพ จ าแนกได้เป็น 2 ลักษณะคือ  

 2.1 ภาพบิตแมพ (Bitmap) หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Raster เป็นภาพท่ีมีการเก็บ
ข้อมูลภาพเป็นแบบพิกเซลหรือ เป็นจุดเล็ก ๆ ท่ีแสดงค่าสี ดังนั้นในภาพหนึ่งจึงเกิดจากจุดเล็ก ๆ หลาย
จุดประกอบกันรวมเป็นภาพ จึงท าให้เห็นเป็นตารางส่ีเหล่ียมเมื่อขยายภาพท าให้ภาพ แต่ละภาพมีการ
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เก็บข้อมูลเป็นจ านวนมาก เมื่อน ามาใช้จึงต้องผ่านการบีบอัดข้อมูลภาพให้มีขนาดเล็กลงก่อน  ข้อดีของ
ภาพชนิดคือสามารถแสดงถึงการไล่เฉดสีและเงาอย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะส าหรับตกแต่งภาพถ่ายได้อย่าง
สวยงาม แต่มีข้อจ ากัดคือ จะเห็นเป็นรอยหยักเมื่อขยายภาพใหญ่ขึ้น ภาพบิตแมพท่ีรู้จักกันดี ได้แก่ ไฟล์
ท่ีมีนามสกุล .bmp, .gif, .jpg และ .tiff เป็นต้น  

 2.2 ภาพเว็กเตอร์ (Vector) เป็นภาพที่สร้างด้วยส่วนประกอบของเส้นลักษณะต่าง ๆ 
และคุณสมบัติเกี่ยวกับสีของเส้นนั้น ๆ โดยการค านวณทางคณิตศาสตร์ ลักษณะของเส้นจะเรียบและมี
ความคมชัดหากขยายใหญ่ขึ้น เมื่อมีการแก้ไขภาพ ก็จะเป็นการแก้ไขคุณสมบัติของเส้นต่างๆ ซึ่งจะไม่ท า
ให้ภาพสูญเสียความละเอียดเหมือนภาพบิตแมพ จึงเหมาะกับงานท่ีต้องการเปล่ียนแปลง ขนาดภาพเพื่อ
เหมาะสมกับการใช้งาน เช่น ภาพวาดลายเส้น การสร้างตัวอักษรและการออกแบบตราสัญลักษณ์ ภาพ
เว็กเตอร์จะมีนามสกุล .eps, .wmf, และ .pict  

3. ภาพเคลือ่นไหว (Animation) คือ ภาพนิ่งหลาย ๆ ภาพฉายต่อเนื่องกันด้วยความเร็ว
สูงต้ังแต่ 16 เฟรมต่อวินาทีขึ้นไป เพื่อน าเสนอขั้นตอนหรือปรากฏการณ์ภายในเวลาส้ัน ๆ การผลิต
ภาพเคล่ือนไหวต้องใช้โปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะในการสร้าง Animation และขนาดของไฟล์จะใหญ่
กว่าภาพนิ่งหลายเท่า การจัดเก็บภาพแบบแอนิเมชันท่ีใช้กันอย่างแพร่หลาย มีหลายรูปแบบไฟล์เช่น .gif 
.apng, .mng, .svg  

4. เสียง (Sound) เป็นส่วนประกอบท่ีสร้างความน่าสนใจในระบบมัลติมีเดีย ได้แก่ เสียง
บรรยาย เสียงดนตรี เสียง เอฟเฟกตต่์าง ๆ การเลือกใช้เสียงท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับเนื้อหาในการ
น าเสนอจะท าให้ระบบมัลติมีเดียมีความน่าสนใจและชวนติดตามมากยิ่งขึ้น การสร้างเสียงสามารถน าเข้า
จากแหล่งก าเนิดเสียงโดยตรงผ่านไมโครโฟนหรือน าเข้าจากแหล่งอื่น ๆ เสียงท่ีใช้ในส่ือมัลติมีเดีย ท่ีเป็น
ท่ีรู้จักและนิยมใช้อยู่ในฟอร์แมตต่อไปนี้ 

 4.1 WAVE (.wav) เป็นไฟล์เสียงท่ีได้มาจากการบันทึกเสียง แล้วเก็บไว้ในระบบ
ดิจิตอล ท าให้สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานต่างๆต่อได้อีก เช่น การปรับแต่งเสียง ผสมเสียง หรือ แปลง
ไปเป็นไฟล์เสียงประเภทอื่นๆได้ ไฟล์ประเภทนี้มีขนาดใหญ่ เพราะสามารถเก็บความละเอียดไว้ได้โดยไม่
มีการบีบอัดข้อมูล หากผ่านการบีบอัดให้มีขนาดไฟล์เล็กลง ก็จะท าให้คุณภาพของเสียงลดลงด้วยเช่นกัน  

 4.2 CD Audio (.cda) เป็นไฟล์เสียงท่ีบันทึกลงบนแผ่นซีดีใช้เล่นกับเครื่องเสียงท่ัวไป 
มีความคมชัดของสัญญาณมาก มีขนาดไฟล์ท่ีใหญ่เพราะไม่มีการบีบอัด ต้องเล่นผ่านอุปกรณ์อื่นๆ เช่น 
เครื่องเสียง , ซีดีรอม หรือ software บางชนิด 

 4.3 MIDI (.mid) ย่อมาจาก Musical Instrument Digital Interface เป็นไฟล์ท่ีไม่
สามารถบันทึกเสียงร้องได้เพราะเป็นการสังเคราะห์เสียงสร้างขึ้นมาแทนเครื่องดนตรีชนิดต่างๆ แล้วเก็บ
บันทึกไว้ในหน่วยความจ าเพื่อน าออกมาใช้งานต่อไป ข้อดีก็คือมีขนาดของไฟล์เล็กและแก้ไขได้ง่าย แต่ก็
มีปัญหาด้านคุณภาพของเสียง เนื่องจากมีเสียงเครื่องดนตรีไม่ครบ  
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 4.4 MP3 (.mp3) เป็นท่ีนิยมมากในปัจจุบัน เป็นไฟล์เสียงท่ีใช้วิธีการบีบอัดข้อมูลให้มี
ขนาดเล็กลงโดยใช้มาตรฐาน MPEG ขนาดไฟล์จะเล็กกว่าไฟล์ .wav หรือไฟล์เสียงท่ัวไปประมาณ 10 
เท่า แต่มีคุณภาพดใีช้ได้  

5. วีดิทัศน์ (Video) เป็นภาพเคล่ือนไหวและเสียงท่ีเกิดจากการถ่ายท าด้วยกล้องวีดิทัศน์ 
ตัดต่อและน าเสนอด้วยความเร็ว 30 ภาพต่อวินาที จะมีความคมชัดสูง ไฟล์ภาพลักษณะนี้จะมีขนาด
ใหญ่มาก การน ามาใช้ในงานมัลติมีเดียจึงต้องลดขนาดไฟล์ให้เล็กลงด้วยการใช้เทคนิคการบีบอัดภาพ 
รูปแบบภาพเคล่ือนไหวแบบวีดิทัศน์บีบอัดท่ีใช้กันท่ัวไปได้แก่  

 5.1 AVI (Audio/Video Interleave) เป็นฟอร์แมตท่ีพัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต์
เรียกว่า Video for Windows มีนามสกุลของไฟล์เป็น .AVI เป็นไฟล์ท่ีมีขนาดใหญ่ และมีความคมชัดสูง  

 5.2  MPEG (Moving Pictures Experts Group) เป็นรูปแบบของการบีบอัดไฟล์ 
เพื่อให้มีขนาดเล็กลงโดยคุณภาพของภาพและเสียงยังดีอยู่ โดย MPEG-1 มีนามสกุลคือ .MPG ใน
ปัจจุบันการเข้ารหัสแบบ MPEG จ าแนกได้เป็น MPEG-1 ใช้ในการเก็บข้อมูลของแผ่นวีซีดี, MPEG-2 ใช้
ในการเก็บข้อมูลของแผ่นดีวีดี,  MPEG-4 ใช้ในการประชุมทางไกลด้วยวีดิทัศน์และ Streaming Media 

 5.3 Quick Time เป็นฟอร์แมตท่ีพัฒนาโดยบริษัท Apple มีนามสกุลเป็น .mov 
6. การปฏิสัมพันธ ์ (Interaction) เป็นการโต้ตอบกับระบบงานมัลติมีเดีย เช่น การคลิก

เมาส์ เลือกรายการ ตอบค าถาม ใช้แป้นพิมพ์ การสัมผัสหน้าจอ การใช้ปากกาแสง หรือการปฏิสัมพันธ์
ในลักษณะอื่น ๆ การปฏิสัมพันธ์ท าให้มัลติมีเดียสมบูรณ์ขึ้น เป็นส่วนส าคัญท่ีท าให้ผู้ใช้เกิดความ
ประทับใจและสร้างการมีส่วนร่วม การด าเนินการให้มีปฏิสัมพันธ์จ าเป็นต้องใช้โปรแกรมช่วยจัดการให้ 
โดยสร้างเป็นปุ่มกด ข้อความหรือวิธีอื่น ๆ เมื่อผู้ใช้มีปฏิสัมพันธ์กับส่วนนี้ ระบบก็จะเช่ือมโยงไปยงัส่วน
ของข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นได้ท้ังข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวหรือวีดิทัศน์ท่ีมีการออกแบบไว้ก่อน
แล้ว รวมท้ังยังสามารถปฏิสัมพันธ์ไปยังส่วนของโปรแกรมย่อย ๆ เพื่อส่ังให้ท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง  

จะเห็นได้ว่าองค์ประกอบมัลติมีเดียมีหลายชนิด ได้แก่  ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว 
วีดิทัศน์ เสียงและการปฏิสัมพันธ์ ผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียสามารถเลือกใช้ได้ตาม
ความเหมาะสม ซึ่งในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้มีการน าทุกองค์ประกอบมาใช้ในการออกแบบบทเรียน 

 
ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
 มัลติมีเดียได้เข้ามามีบทบาทในหลายด้าน เช่น ด้านธุรกิจ บันเทิง การเมือง โทรคมนาคม 
และการศึกษา โดยทางการศึกษานิยมน ามัลติมีเดียมาใช้ใน 2 ลักษณะคือ ใช้เพื่อการน าเสนอข้อมูลและ
การใช้เพื่อเป็นส่ือส าหรับเรียนรู้ด้วยตนเอง ซึ่งนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียพอสรุปได้ดังนี้ (ฤทธิชัย อ่อนมิ่ง, 2547: 3-4; วรวิทย์ นิเทศศิลป์, 2551: 226-227) 
 1. แบบฝึกหัดและฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice) บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้       
มีวัตถุประสงค์คือ ฝึกความแม่นย าหลังจากท่ีเรียนเนื้อหาจากในช้ันเรียนมาแล้ว โปรแกรมจะไม่เสนอ
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เนื้อหาแต่ใช้วิธีสุ่มค าถามท่ีน ามาจากคลังข้อสอบ มีการเสนอค าถามซ้ า ๆ เพื่อวัดความรู้จริง มิใช่การเดา 
หรืออาจเป็นชุดของค าถามหรือแบบฝึกหัดท่ีเน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกเป็นขั้นตอน โดยเริ่มจากการฝึกปฏิบัติ
หรือฝึกทักษะในขั้นต้นก่อนแล้วจึงฝึกทักษะในขั้นสูงต่อไปตามล าดับ ค าถามท่ีให้ผู้เรียนตอบจะมีหลาย
รูปแบบและเฉลยค าตอบท่ีถูก เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนในแต่เรื่อง สามารถปรับระดับความยาก
ง่ายมีข้อมูลย้อนกลับและการเสริมแรง มักใช้ในการฝึกปฏิบัติวิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาต่างประเทศ 

 2. สอนเสริม (Tutorial) บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเสนอเนื้อหาแก่ผู้เรียนไม่ว่าจะ
เป็นเนื้อหาใหม่หรือทบทวนเนื้อหาเดิม บทเรียนจะท าหน้าท่ีคล้ายผู้สอน มีแบบทดสอบเพื่อทดสอบความ
เข้าใจของผู้เรียนและผู้เรียนมีอิสระท่ีจะตัดสินใจเลือกเรียนเนื้อหาส่วนใดก่อน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมี
ปฏิสัมพันธ์ตอบโต้กับบทเรียนและสามารถควบคุมการเรียนของตนได้ตามต้องการ ซึ่งคุณภาพของ
บทเรียนจะขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้สร้างท่ีสร้างออกมาให้มีความสมบูรณ์ในด้านเนื้อหา เปิดโอกาส
ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมและปรับได้เหมาะกับความแตกต่างของผู้เรียน  

 3. เกม (Games) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียประเภทเกมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
บรรยากาศในการเรียนรู้ กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับความรู้และความสนุกสนานเร้าใจ
ไปพร้อม ๆ กัน อาจจะไม่มีการสอนโดยตรงแต่จะต้องมีจุดประสงค์ท่ีแน่นอน โดยจะใช้เกมเพื่อส่งเสริม
ทักษะและความรู้ท้ังทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายนั้น ในการออกแบบอาจมีลักษณะ
ให้เล่นเป็นรายบุคคลโดยมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนหรือการเล่นเป็นกลุ่มก็จะมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียน
เพิ่มข้ึนอีกด้วย บทเรียนจะมีการแข่งขัน มีความท้าทาย มีการใช้คะแนน มีการแพ้ชนะ มีการเสริมแรง 
การใช้เกมในการสอนนอกจากจะใช้สอนโดยตรงแล้ว อาจออกแบบให้ใช้ในช่วงใดช่วงหนึ่งของการสอน 
เช่น ขั้นน า ขั้นเข้าสู่บทเรียน ขั้นสรุปหรือใช้เป็นการให้รางวัลได้เช่นกัน  

 4. สถานการณ์จ าลอง (Simulation) บทเรียนประเภทนี้เป็นการจ าลองสถานการณ์ต่าง ๆ 
ให้คล้ายคลึงกับสถานการณ์จริงมากท่ีสุด แต่จะลดระดับความจริงท่ีเป็นอยู่ในเรื่องของรูปทรง ขนาด 
เวลาและสถานท่ี สามารถมองเห็นได้อย่างละเอียดชัดเจน ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกในการตัดสินใจ เรียนรู้
เหตุการณ์และวิเคราะห์สถานการณ์ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ว่าควรจะท าอย่างไรกับเหตุการณ์ท่ี
เกิดขึ้นจากข้อมูลท่ีสร้างขึ้น ท าให้ผู้เรียนมีประสบการณ์เพิ่มขึ้น บทเรียนประเภทนี้จะดีกว่าการเรียนจาก
สถานการณ์จริงท่ีต้องเส่ียงอันตรายหรือลงทุนสูง ส่วนมากจะใช้ฝึกนักบิน ต ารวจและทหาร  

 5. การค้นพบ (Discovery) บทเรียนประเภทนี้จะออกแบบให้ผู้เรียนค้นหาค าตอบเองโดย
จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทดลองกระท าส่ิงต่าง ๆ เรียนจากส่วนย่อยและรายละเอียดก่อน จนกระท่ัง
สามารถหาข้อสรุปเป็นกฎเกณฑ์ซึ่งถือเป็นการค้นพบได้ด้วยตนเอง  โปรแกรมจะเสนอปัญหาให้ผู้เรียนได้
ลองผิดลองถูกและให้ข้อมูลแก่ผู้เรียนเพื่อช่วยผู้เรียนในการค้นพบนั้น จนกว่าจะได้ข้อสรุปท่ีดีท่ีสุดซึ่ง
ผู้เรียนอาจจะเรียนรู้โดยการค้นคว้าจากฐานข้อมูลแล้วลองแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก เสมือนเป็นการ
ท าแบบฝึกหัดในห้องปฏิบัติการบนเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อค้นพบสูตรหรือหลักการได้ด้วยตนเอง  
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 6. การแก้ปัญหา (Problem Solving) บทเรียนประเภทนี้จะเน้นการคิด การตัดสินใจโดย
มีการก าหนดเกณฑ์ให้แล้วผู้เรียนพิจารณาไปตามเกณฑ์ มีการให้คะแนนหรือน้ าหนักกับเกณฑ์แต่ละข้อ 
โดยการแก้ปัญหาแบ่งได้เป็น 2 ชนิด คือ ให้ผู้เรียนสร้างปัญหาเอง แล้วใช้โปรแกรมช่วยในการค้นหา
ค าตอบ ซึ่งอาจจะเป็นปัญหาต่างๆ ทางการค านวณ โดยเครื่องจะช่วยค านวณหรือค้นหาค าตอบจาก
ฐานข้อมูลหรือแหล่งอ้างอิงต่าง ๆ เพื่อแก้ปัญหาของผู้เรียนท่ีสร้างขึ้นได้ ส่วนอีกแบบหนึ่งเป็นแบบท่ี
ผู้ออกแบบบทเรียนได้สร้างปัญหาไว้แล้วส าหรับให้ผู้เรียนได้ค้นหาค าตอบ หลักการส าคัญท่ีใช้ในการ
สร้างบทเรียนประเภทนี้ คือ โปรแกรมไม่ควรให้มีการแก้ปัญหาโดยวิธีเดียว เพราะจะเป็นการค้นหา
วิธีการแก้ปัญหาซึ่งผิดกับจุดประสงค์ แต่ควรจะออกแบบบทเรียนท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เรียนใช้วิธีการต่างๆ 
ได้หลายๆ วิธีเพื่อหาค าตอบของปัญหานั้น  

 จะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ส าหรับการเรียนการสอนในแต่ละประเภทนั้น จะมี
ลักษณะเฉพาะในการน าไปใช้ ซึ่งผู้ออกแบบบทเรียนอาจมีการผสมผสานน าบทเรียนแต่ละประเภทมาใช้
ร่วมกันได้ ท้ังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้พัฒนา
ส่ือคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ในรูปแบบสอนเสริม (Tutorial) ซึ่งเหมาะส าหรับใช้
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนและผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล 

 
รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย มีการน าเสนอในหลายรูปแบบ ซึ่งท่ีนิยมมี 5 รูปแบบดังนี้ 
(ธนะพฒัน ์ถึงสุขและชเนนทร์ สุขวารี, 2538: 107-113; มนต์ชัย เทียนทอง, 2548: 12-14)  
 1. รูปแบบเส้นตรง (Linear Progression) รูปแบบนี้คล้ายการเปิดหน้าหนังสือ ท่ีมี
โครงสร้างแบบเส้นตรง  เรียงล าดับต้ังแต่เฟรมแรกต่อเนื่องไปจนถึงเฟรมสุดท้าย หากไม่เข้าใจก็สามารถ
เปิดย้อนกลับไปดูได้ โดยมากมักจะอยู่ในรูปไฮเปอร์เท็กซ์ ท่ีใช้ข้อความเป็นตัวหลักในการด าเนินเรื่อง 
รูปภาพ วีดิทัศน์หรือแอนิเมชันก็สามารถท างานได้โดยใส่ไปในรูปเส้นตรง รวมท้ังการใส่เสียงเข้าไปเพื่อ
เพิ่มความน่าสนใจเข้าไปอีก อาจเรียกได้ว่าเป็น Electronic Stories หรือ ไฮเปอร์มีเดีย (Hyper Media) 
มักใช้ในการน าเสนอผลงาน  
 

 
 
ภาพที่ 24 การน าเสนอมัลติมีเดียรูปแบบเส้นตรง 
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 2. รูปแบบอิสระ (Freeform, Hyper Jumping) รูปแบบนี้ ผู้เรียนจะสามารถข้ามไปมา
ระหว่างเฟรมได้อย่างอิสระ ซึ่งจะช่วยกระตุ้นความสนใจได้ดี ผู้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจะ
มีความเช่ียวชาญในการจัดโครงสร้างภายในโปรแกรม โดยต้องมีแผนการน าเสนอท่ีชัดเจนและต้อง
ระมัดระวังไม่ให้การข้ามไปมาเกิดการหลงทางหรือสับสน ดังนั้นจึงต้องมีการช้ีน าว่าผู้ใช้งานจะเข้าหา
ข้อมูลได้อย่างไร และจะเข้าหาด้วยวิธีไหนท่ีเร็วท่ีสุด หลังจากการออกแบบและสร้างงานแล้วต้อง
ตรวจสอบความเรียบร้อยและข้อผิดพลาดก่อน  

 

 
 

ภาพที่ 25 การน าเสนอมัลติมีเดียรูปแบบอิสระ 
 

 3. รูปแบบวงกลม (Circular Paths) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีมีรูปแบบวงกลม
ประกอบด้วยแบบเส้นตรงชุดเล็ก ๆ หลาย ๆ ชุด มาเช่ือมต่อกันและกลับสู่เมนูใหญ่ มีการท างานคล้าย
กับวงกลมซึ่งหมายถึงเป็นการวนครบรอบ โดยอาจจัดไว้เป็นกลุ่มเดียวกันในรายการ ให้เลือกของ
โปรแกรมก็ได้ ดังนั้นรายการให้เลือกจึงเป็นจุดท่ีรวมเฟรมการน าเสนอหลาย ๆ ชุดเข้าด้วยกัน รูปแบบนี้
เหมาะส าหรับข้อมูลท่ีสัมพันธ์กันในแต่ละส่วนย่อย ๆ แต่จ าแนกออกเป็นหลายหัวข้อ 

 

 
 

ภาพที่ 26 การน าเสนอมัลติมีเดียรูปแบบวงกลม  
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  4. รูปแบบฐานข้อมูล (Database) รูปแบบการน าเสนอแบบนี้ใช้หลักการจัดการ
ฐานข้อมูลเป็นหลัก โดยใช้ดัชนีค าเป็นตัวค้นหาข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ดัชนีค าเหล่านี้จะเช่ือมโยงไปยัง
ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว หรือเสียง จึงเหมาะส าหรับการน าเสนอพจนานุกรมศัพท์ในระบบ
มัลติมีเดีย ปัจจุบันมีการพัฒนาโปรแกรมหรือเครือ่งมือท่ีใช้ค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลโดยใช้ดัชนีค า ซึ่ง
เรียกเครื่องมือเหล่านี้ว่า Search Engine 

 
 

ภาพที่ 27 การน าเสนอมัลติมีเดียรูปแบบฐานข้อมูล  
 

 5. รูปแบบผสม (Compound Documents) รูปแบบนี้เป็นการน าท้ัง 4 รูปแบบท่ีกล่าว
มาข้างต้นมาผสมผสานกันเป็นการผสมต้ังแต่ 2 รูปแบบข้ึนไป ท้ังนี้ความเหมาะสมข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์
และลักษณะเนื้อหาของบทเรียนท่ีจะน าเสนอ 
 
คุณลักษณะส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 คุณลักษณะส าคัญของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ถือได้ว่าเป็นหลักการพื้นฐานในการ
น ามาใช้เป็นเกณฑ์เบื้องต้นท่ีจะพิจารณาว่าส่ือใดเป็นหรือไม่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย โดย
ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541: 8-10) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะส าคัญของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งถือว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรูปแบบหนึ่ง  โดยแบ่งออกเป็น 4 
ประการได้แก่ 

 1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง เนื้อหาสาระ (Content) ท่ีได้รับการเรียบเรียง
แล้วเป็นอย่างดี ท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้หรือได้รับทักษะตามท่ีผู้สร้างได้ก าหนดวัตถุประสงค์ไว้ โดย
อาจน าเสนอเนื้อหาในลักษณะทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ การน าเสนอเนื้อหาในลักษณะทางตรง ได้แก่ 
บทเรียนประเภทติวเตอร์ ซึ่งผู้เรียนจะได้รับเนื้อหาสาระและทักษะต่าง ๆ อย่างตรงไปตรงมา ส่วนการ
น าเสนอเนื้อหาในลักษณะทางอ้อม ได้แก่ บทเรียนประเภทเกมและการจ าลองสถานการณ์ ซึ่งเนื้อหา
สาระหรือทักษะท่ีผู้เรียนได้รับจะถูกแฝงเอาไว้ในบทเรียน สารสนเทศเป็นคุณลักษณะส าคัญประการหนึ่ง
ท่ีช่วยแยกความแตกต่างระหว่างบทเรียนประเภทเกมออกจากซอฟต์แวร์เกม ท่ีมุ่งเน้นความบันเทิงโดย
ไม่ได้มุ่งให้ความรู้หรือทักษะแก่ผู้เรียน ส่วนบทเรียนประเภทเกมจะต้องมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ใน
การท่ีจะน าเสนอเนื้อหาสาระความรู้หรือทักษะอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้เรียน 
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 2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล  (Individualization) หมายถึง บทเรียนมีคุณลักษณะใน
การตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งมีความแตกต่างในด้านบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ 
พื้นฐาน ความรู้ โดยท่ีผู้เรียนจะมีอิสระในการเลือกและควบคุมการเรียนให้เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น 
สามารถควบคุมเนื้อหา เลือกท่ีจะเรียนหรือข้ามไปยังเนื้อหาส่วนอื่น การย้อนกลับมาหรือออกจาก
บทเรียน สามารถล าดับของการเรียนเนื้อหาก่อนหลังได้เองตามต้องการ สามารถควบคุมการฝึกปฏิบัติ
หรือการทดสอบได้โดยเลือกท่ีจะท าหรือยกเลิกตลอดเวลา เป็นต้น บทเรียนคอมพิวเตอร์จึงต้องออกแบบ
ให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มากท่ีสุด 

 3. การโต้ตอบ (Interaction) หรือปฏิสัมพันธ์ในท่ีนี้หมายถึง การโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับ
คอมพิวเตอร์ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีออกแบบมาเป็นอย่างดีจะเอื้อให้เกิดการโต้ตอบระหว่าง
ผู้เรียนกับบทเรียนต่อเนื่องตลอดท้ังบทเรียน ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น การท่ีผู้เรียนสามารถคลิกเปล่ียนหน้าจอไปเรื่อย ๆ ทีละหน้านั้น ถือว่ายังไม่เพียงพอส าหรับการ
เรียนรู้ ควรจะต้องมีปฏิสัมพันธ์เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาในการคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ด้วย 

 4. การให้ผลย้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) การให้ผลย้อนกลับหรือการให้
ค าตอบกลับโดยทันทีนี้ถือเป็นการเสริมแรงตามแนวคิดของสกินเนอร์ (Skinner) ซึ่งถือเป็นคุณลักษณะ
ส าคัญท่ีขาดไม่ได้ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนท่ีสมบูรณ์จะต้องมีการทดสอบ
หรือประเมินความเข้าใจในเนื้อหาหรือทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  โดยการให้ผล
ย้อนกลับนี้เป็นวิธีท่ีผู้เรียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนได้ทันทีและถือเป็นจุดเด่นท่ีท าให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างจากซีดีรอมมัลติมีเดียท่ัวไป (Presentation Media) ท่ีน าเสนอเฉพาะ
เนื้อหาเรื่องราว รวมไปถึงแตกต่างจากส่ือประเภทอื่น ๆ ท่ีไม่สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน
พร้อมกับการให้ผลป้อนกลับโดยฉับพลัน  

 ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีความสมบูรณ์เหมาะสมในการน าไป
เป็นส่ือการเรียนการสอนนั้น ผู้ออกแบบควรพิจารณาถึงคุณลักษณะส าคัญท้ัง 4 ประการ ได้แก่ 
สารสนเทศ ความแตกต่างระหว่างบุคคล การโต้ตอบและการให้ผลย้อนกลับโดยทันที เพราะมีส่วนช่วย
ในการเรียนรู้และมีบทบาทต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 

 
ประโยชน์ของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 ประโยชน์ของมัลติมีเดียท่ีมีต่อการเรียนการสอนมีหลายประการ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้  
(ไพโรจน์ เบาใจ, 2548: 73-74; กิดานันท์ มลิทอง, 2548: 275) 
 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการการน าเสนอส่ิงท่ีเป็นล าดับข้ันตอนต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือสาธิต
ในเนื้อหาท่ียากหรือซับซ้อน เช่น การจ าลองสถานการณ์ การอธิบายส่ิงของเล็ก ๆ ท่ีมองด้วยตาเปล่าไม่
เห็น ไม่สามารถน าของจริงมาให้ดูได้หรือมีความเส่ียงเกินไปท่ีจะลงมือปฏิบัติกับของจริง 
 2. ช่วยดึงดูดความสนใจและเพิ่มความต้ังใจให้แก่ผู้เรียน 
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 3. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน ประหยัดเวลาและแบ่งเบาภาระผู้สอน 
 4. ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ดีกว่าส่ือชนิดอื่น 

5. ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความศักยภาพ 
 6. สามารถเรียนซ้ าได้บ่อยตามต้องการ 

7. สามารถปรับเปล่ียนแก้ไขให้ทันสมัยได้ง่าย  
 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียอย่างมีระบบนั้น ADDIE Model ถือได้ว่าเป็น 
กระบวนการในการออกแบบการเรียนการสอนท่ีเป็นท่ียอมรับระดับสากลว่า สามารถน ามาเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมนต์ชัย  เทียนทอง  (2548: 131) ได้
กล่าวว่า ADDIE Model เป็นรูปแบบท่ีได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางในการน ามาใช้ในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยรอดเดอริค ซิมส์ (Roderic Sims) แห่งมหาวิทยาลัยซิดนีย์ (University  of 
Technology Sydney) ได้น ารูปแบบ ADDIE มาปรับปรุงให้เป็นขั้นตอน โดยครอบคลุมสาระส าคัญใน
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ท้ังหมด ซึ่งมท้ัีงหมด 5 ขั้นตอน ได้แก่ Analysis (การวิเคราะห์), 
Design (การออกแบบ), Development (การพัฒนา), Implementation (การน าไปใช้), Evaluation 
(การประเมินผล) ซึ่งในแต่ละขั้นตอนมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1. ขั้นการวิเคราะห์ (Analysis) เป็นขั้นตอนในการท าความเข้าใจข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ การ
ก าหนดกลุ่มผู้เรียนเป้าหมายโดยท าการวิเคราะห์ศักยภาพ ปัญหาหรือความต้องการของผู้เรียน วิเคราะห์
งานหรือกิจกรรมส าหรับผู้เรียน ก าหนดวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม การประเมินและการวัดผล วิเคราะห์
เนื้อหาและแหล่งท่ีมาของเนื้อหา การจัดกลุ่มและล าดับความสัมพันธ์ของเนื้อหาในแต่ละหัวข้อ ก าหนด
รูปแบบในการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน การเก็บข้อมูลของผู้เรียน 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design) เป็นการน าผลจากขั้นการวิเคราะห์ มาวางแผนการสอน
เพื่อใหบ้รรลุวัตถุประสงค์ โดยการออกแบบบทเรียนซึ่งประกอบด้วย วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื้อหา 
แบบทดสอบก่อนบทเรียน ส่ือ กิจกรรม วิธีการน าเสนอ แบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังบทเรียน 
จากนั้นท าการออกแบบผังงาน (Flowchart) ออกแบบบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) และออกแบบ
หน้าจอภาพ (Screen Design) ซึ่งเป็นการจัดพื้นท่ีและองค์ประกอบของจอภาพส าหรับใช้ในการ
น าเสนอเนื้อหาและส่วนประกอบอื่น ๆ โดยส่ิงมีท่ีต้องพิจารณา ได้แก่ การก าหนดความละเอียดและ
ขนาดของภาพ การจัดพื้นท่ีแต่ละหน้าจอภาพในการน าเสนอ การเลือกรูปแบบและขนาดของตัวอักษร
ท้ังภาษาไทยและภาษาอังกฤษ การก าหนดสีของตัวอักษร สีของฉากหลังและสัญลักษณ์ต่าง ๆ รวมถึง
ต าแหน่งการเช่ือมโยงไปยังส่วนต่าง ๆ โดยค านึงถึงขนาดของไฟล์และความเร็วในการแสดงผลด้วย 
 3. ขั้นการพัฒนา (Development) ในขั้นตอนนี้เป็นการน าผลจากการออกแบบ มาสร้าง
เป็นส่ือการสอน โดยส่ิงท่ีต้องเตรียมการ ได้แก่ ข้อความ ภาพ เสียงและวีดิทัศน์ จากนั้นใช้โปรแกรม
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คอมพิวเตอร์ท าการสร้างบทเรียนตามบทด าเนินเรื่องท่ีได้ออกแบบไว้ โดยน าข้อมูลท้ังหมดท่ีได้เตรียมไว้
มาจัดเรียงและเขียนค าส่ังต่าง ๆ ให้บทเรียนท างานต่อเนื่องกันและโต้ตอบกับผู้ใช้งานได้อย่างสมบูรณ์
พร้อมท้ังจัดท าคู่มือการใช้งาน รวมถึงการตรวจสอบแก้ไขปรับปรุงและทดสอบความสมบูรณ์ของ
บทเรียน 
 4. ขั้นการน าไปใช้ (Implementation) เป็นขั้นตอนการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียท่ีสร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน โดยการทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อหา
ประสิทธิภาพหรือท าการประเมินคุณภาพบทเรียนโดยผู้เช่ียวชาญและท าการปรับปรุงแก้ไขให้สมบูรณ์ 
 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) เป็นการน าผลการทดลองท่ีได้มาสรุปผล โดยประเมิน
ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ การประเมินผลในแต่ละขั้นของการด าเนินการและการประเมินผลหลังจากการใช้
บทเรียนแล้วโดยการสรุปประเด็นต่าง ๆ ในรูปของค่าทางสถิติและแปลผล ผลท่ีได้ในขั้นตอนนี้จะสรุปได้
ว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพอย่างไร 
 โดยข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบ ADDIE สรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 28 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนตามรูปแบบ ADDIE 
 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

งานวิจัยในประเทศ 
 ธนา  เทศทอง (2545: 92-95) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนวิชาเลือกเสรี ศ 016 จิตรกรรม 2 เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์กับงานจิตรกรรม ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็น
ผู้เช่ียวชาญต่อการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 80/80 และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและศึกษาความพึงพอใจจากการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ท่ีเรียนวิชา     
ศ 016 จิตรกรรม 2  โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐมจ านวน 30 คน ได้มาด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย 
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ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 80.75/82.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้และผลการประเมิน
คุณภาพบทเรียนจากผู้เช่ียวชาญมีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด ส่วนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

อาวีมาศ เครือมาศ (2548: 39-42) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเรื่อง องค์ประกอบศิลป์กับงานจิตรกรรมส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4” เพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้คือ 85/85 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน
ได้แก่ นักเรียนระดับช่วงช้ันท่ี 4 โรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ท่ีก าลังศึกษาอยู่ภาคเรียนท่ี 2           
ปีการศึกษา 2547 จ านวน 48 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนมี
คุณภาพท้ังด้านเนื้อหาและด้านเทคนิคการผลิตส่ืออยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพ 87.09/86.85 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

อุทิศ ม่านโคกสูง (2548: 56-59) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียเรื่องทัศนศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3” เพื่อให้มีประสิทธิภาพ
ตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3 (ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2) โรงเรียน
มัธยมสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 48 คน ได้มา
จากการสุ่มหลายข้ันตอน ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 87.41/88.81 
เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 85/85 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดย
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาและผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่ระดับดี   

 ขวัญชัย กมลวัฒน์ (2549: 50-53) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่ององค์ประกอบของศิลปะ ระดับปริญญาตรี” โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาบทเรียนให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพ
บทเรียนได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   
ปีการศึกษา 2548 จ านวน 48 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนสุนทรียภาพของชีวิตเป็นวิชาพื้นฐาน ซึ่งได้มาจาก
การสุ่มหลายขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เรื่อง
องค์ประกอบของศิลปะ ระดับปริญญาตร ีมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีส่วนคุณภาพด้านเทคโนโลยี
ทางการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและบทเรียนมีประสิทธิภาพ 88.17/86.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีผู้วิจัย
ก าหนดไว้ 

รังสรรค์ ช่างดี (2550: 64-66) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่อง ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3” 
เพื่อให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักเรียนช่วงช้ันท่ี 3           
(ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1) โรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 48 คน  
ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



45 

มัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ียและร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก ส่วนการ
ประเมินของผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีและบทเรียนมีประสิทธิภาพ 93.30/85.70 
ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ปิยนัส สุดี (2552: 110-115) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาส่ือประสม เรื่องทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
พัฒนาส่ือประสมเรื่องทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์และศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการวิจัยได้แก่ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทพศิรนิทร์ 
ขอนแก่น จ านวน 64 คน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ส่ือประสม แผนการสอน แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบสอบถามความพึงพอใจ ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนมีประสิทธิภาพ 
85.62/86.04 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีต้ังไว้และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของผู้เรียนอยู่ในระดับ พึงพอใจมากท่ีสุด 

พฤทธิพร งามอุโฆษ (2550: 73-76) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องพื้นฐานงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2” กลุ่มตัวอย่างท่ี
ใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพบทเรียน เป็นนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1               
ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนถนอมพิศวิทยา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 2 
จ านวน 48 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายข้ันตอนเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาวิจัยประกอบด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส าหรับผู้เช่ียวชาญ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉล่ียและ    
ร้อยละ ผลการศึกษาวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง พื้นฐานงานศิลป์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ท่ีพัฒนาโดยผู้วิจัยมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีส่วน
คุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ  92.95/90.33 
 กฤษฎา ดาวกระจาย (2548: 55-58) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย วิชาการผลิตวัสดุกราฟิก เรื่องการประดิษฐ์ตัวอักษรส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ” การวิจัยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
85/85 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าเป็นนักศึกษาโปรแกรมเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ช้ันปีท่ี 2 ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2547 จ านวน 50 คน  ได้มาโดยการ
สุ่มอย่างง่าย เครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษาค้นคว้าคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แบบทดสอบวัดผล
การเรียนรู้และแบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือ 
ร้อยละและค่าเฉล่ีย  ผลการวิจัยปรากฏว่า คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากการประเมิน
ของผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีและมีประสิทธิภาพ 86.17/86.75 
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 ภคชาติ พุทธิปกรณ์ (2550: 50-52) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบกราฟิกส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4” โดยจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบกราฟกิ ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 85/85 โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 เรื่อง คือ ความหมายและความส าคัญของการออกแบบกราฟิก 
การจัดองค์ประกอบงานออกแบบกราฟิก และหลักการออกแบบกราฟิก กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็น
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 5 ช่วงช้ันท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร 
(ฝ่ายมัธยม) ท่ีก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2549 จ านวน 48 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่ม
หลายข้ันตอน สถิติท่ีใช้วิเคราะห์ข้อมูลคือร้อยละและค่าเฉล่ีย ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เรื่องการออกแบบกราฟิก ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 4 มีคุณภาพด้านเนื้อหาและด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดีมากและมีประสิทธิภาพ 88.50/87.90 
 พรชัย เสนารักษ์ (2550: 56-58) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องการสร้างรูปทรง 3 มิติจากแบบภาพ 2 มิติ ระดับปริญญาตรี” การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างรูปทรง 3 มิติจากแบบภาพ 2 มิติ และหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
85/85 กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนเป็นนักศึกษาระดับช้ันปริญญาตรี  
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ซึ่งก าลังเรียนวิชาการออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ ในภาคเรียน
ท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จ านวน 48 คนโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากแบบภาพ 2 
มิติ ระดับปริญญาตรี พร้อมแบบฝึกหัดด้านทักษะปฏิบัติแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ
แบบประเมินคุณภาพของบทเรียน สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือค่าร้อยละและค่าเฉล่ีย ผลการวิจัย 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องการสร้างรูปทรง 3 มิติ จากแบบภาพ 2 มิติ ระดับปริญญาตรี 
มีคุณภาพด้านเนื้อหาในระดับดีมากส่วนคุณภาพด้านเทคโนโลยีการศึกษาในระดับดี และมีประสิทธิภาพ 
96.57/95.36 

 แสงดาว เทียมทัน (2550: 65-71) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การสร้างและหาประสิทธิภาพการ
ใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาสถาปัตยกรรมไทย เรื่องบ้านเรือนไทย”  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพการใช้งานบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียวิชา
สถาปัตยกรรมไทย เรื่องบ้านเรือนไทยซึ่งประกอบไปด้วย 5 หัวข้อคือ เรือนเครื่องผูก เรือนไทยภาคกลาง 
เรือนไทยภาคเหนือ เรือนไทยภาคใต้และเรือนไทยภาคอีสาน โดยใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ช้ันสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยเป็นนักศึกษาระดับ ช้ันปีท่ี 1 หลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนนทบุรี จ านวน 25 คน ผลการวิจัย
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉล่ียเท่ากับ 84.42/85.92 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดคือ 80/80 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชา
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สถาปัตยกรรมไทย เรื่องบ้านเรือนไทย ท่ีสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการน าไปใช้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  
 ขวัญชนก เพี้ยนศรี (2553: 66-67) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

มัลติมีเดีย เรื่องสีในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนและความพึงพอใจของผู้เรียน เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย แบบประเมินคุณภาพ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียน โดยกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ พนักงานขายสีทาอาคาร บริษัท นิปปอนเพนต์(ประเทศ
ไทย) จ ากัด จ านวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี 
คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และความพึงพอใจของ
ผู้เรียนอยู่ในระดับมาก 

 

งานวิจัยต่างประเทศ  
 Wells and Kick (1996: 1) ได้เสนอว่า การน ามัลติมีเดียมาใช้ประกอบการเรียนการสอน

ให้ประสบความส าเร็จนั้น ส่ือมัลติมีเดียจะต้องน าเทคโนโลยีมาใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดความ
สมบูรณ์แบบ ได้แก่ การใช้กราฟิกท่ีมีคุณภาพสูง การจูงใจด้วยเทคนิคและเอฟเฟกต์ขั้นสูง การเช่ือมโยง
ในบทเรียนท่ีดี มีดนตรี เสียง ภาพเคล่ือนไหว มีภาพ 3 มิติและภาพเหมือนจริง โดยยกตัวอย่างการใช้
มัลติมีเดียด้วยระบบ MIS (Management Information Systems) ของภาคบริหารธุรกิจใน
มหาวิทยาลัยเทนเนสซี ท่ีออกแบบโปรแกรมเพื่อให้มีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียนด้วย
มัลติมีเดีย ท่ีท าใหผู้้เรียนนักเรียนเรียนรู้เนื้อหาและก้าวหน้าได้ด้วยตนเอง  

 จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่า
งานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียทางด้านศิลปะในระดับปริญญาตรียังมีจ านวน
น้อย โดยส่วนใหญ่จะเป็นงานวิจัยท่ีศึกษากับกลุ่มตัวอย่างในระดับมัธยมศึกษา แต่สามารถสรุปได้ว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียส่งผลต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน หากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้รับ
การพัฒนาให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ จะช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น 
สามารถตอบสนองผู้เรียนได้เป็นอย่างดีรวมถึงเกิดความพึงพอใจในการเรียน  
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บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้ันตอนในการศึกษาวิจัยดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
    3. แบบแผนการวิจัย 
 4. เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    5. การสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 6. วิธีด าเนินการวิจัย 
 7. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรม
และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ภาคเรียนท่ี 1             
ปีการศึกษา 2557 จ านวน 4 กลุ่มการเรียน 
    กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือ  นักศึกษาระดับปริญญาตรี  ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร 1 กลุ่มการเรียน จ านวน 30 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้กลุ่มการเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
 
ตัวแปรที่ศึกษำ  
  1. ตัวแปรต้น ได้แก่ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 2. ตัวแปรตาม ได้แก่  
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
  2.2 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
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แบบแผนกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้การวิจัยแบบกลุ่มเดียวสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One-Group 
Pretest - Posttest Design) (ล้วน สายยศและอังคณา สายยศ, 2538: 249) ซึ่งมีรูปแบบดังนี้ 
   
  
 T1    คือ การทดสอบก่อนเรียน  
 X    คือ การเรียนด้วยส่ือมัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
 T2    คือ การทดสอบหลังเรียน 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างเพื่อใช้สอบถามผู้เช่ียวชาญ 
2. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4. แบบสอบถามความพึงพอท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์1 
  

กำรสร้ำงเคร่ืองมือและหำคุณภำพเคร่ืองมือที่ใชใ้นกำรวิจัย 
 1. แบบสัมภำษณ์แบบมีโครงสร้ำง 
  การสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สอบถามความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญ
ในการหาแนวทางพัฒนาส่ือมัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 มีขั้นตอนด าเนินการดังนี ้
  1.1 ศึกษาเอกสารและต าราท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างและ
สร้างประเด็นสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญใน 2 ด้าน คือ ด้านเนื้อหาของวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 และด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา 
   1.2 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  1.3 น าแบบสัมภาษณ์ไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิง
เนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence: IOC) โดยมีเกณฑ์ในการ
พิจารณาคือ 
  เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
  ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน   -1 

              T1                         X                          T2 
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  ข้อค าถามท่ีเหมาะสมในการน าไปใช้สัมภาษณ์ จะต้องมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปจึงจะถือว่าค าถามนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าระหว่าง 0.67-1.00 โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 0.94 ซึ่งอยู่ใน
เกณฑ์ยอมรับได้ 
  1.4 น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 จ านวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติคือส าเร็จ
การศึกษา สาขาท่ีเกี่ยวข้องกับศิลปะ ระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีประสบการณ์ทางด้านการสอนวิชา
ศิลปะไม่น้อยกว่า 5 ปี และผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน 3 ท่าน มีคุณสมบัติคือส าเร็จ
การศึกษาทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา ระดับปริญญาโทขึ้นไปและมีประสบการณ์การท างานด้าน
เทคโนโลยีการศึกษา ไม่น้อยกว่า 5 ปี  
  1.5 น าความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญท้ัง 2 ด้าน มาวิเคราะห์สรุปประเด็นเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ซึ่งผลการวิเคราะห์
ประเด็นการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญต่อการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์  1 
ด้านเนื้อหาและด้านเทคโนโลยีการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 
  ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหามีความเห็นว่า ควรใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเพื่อเป็นส่ือ
เสริมในการเพิ่มช่องทางท่ีหลากหลายในการเรียนรู้ สามารถใช้อธิบายเนื้อหาท่ีซับซ้อนหรือเป็นนามธรรม
ได้สะดวกรวดเร็ว ผู้เรียนสามารถใช้ทบทวนบทเรียนได้ตลอดเวลาและบ่อยครั้งเท่าท่ีต้องการ ในการใช้
ภาพประกอบการอธิบายเนื้อหาควรใช้ภาพกราฟิกหรือภาพลายเส้นท่ีเรียบง่าย แล้วจึงโยงเข้าไปถึงภาพ
จากสภาพแวดล้อม ภาพจากธรรมชาติแล้วจึงยกตัวอย่างผลงานสร้างสรรค์ การยกตัวอย่างภาพผลงาน
ศิลปะเพื่อให้ผู้เรียนเห็นมุมมองในการสร้างสรรค์แบ่งได้เป็น 3 ลักษณะคือ ภาพตัวอย่างผลงานของ
นักศึกษาปีท่ีผ่านมา ภาพตัวอย่างผลงานของศิลปินไทยและภาพตัวอย่างผลงานของศิลปินต่างประเทศท่ี
สอดคล้องตามหัวข้อท่ีก าหนด จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นคุณภาพของผลงานในระดับท่ีแตกต่างกันออกไป 
เป็นการกระตุ้นการพฒันาผลงานของผู้เรียนและเป็นการเสริมสร้างแรงบันดาลใจต่อการท างานศิลปะ ส่ิง
ท่ีส าคัญคือ การอธิบายภาพที่ดีและชัดเจนตรงต่อเป้าหมายของหัวข้อ จะท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และ
เป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอน ในส่วนของทฤษฎีวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 เนื้อหาจะไม่ซับซ้อน
จนเกินไป แต่จะมีประเด็นและหัวข้อต่างๆ ซ้อนกันอยูซ่ึ่งผู้เรียนจะต้องท าความเข้าใจในเนื้อหาและ
รูปแบบของหัวข้อไปพร้อมกัน ในการสอนจะต้องค่อยๆ ช้ีประเด็นของการเรียนรู้แต่ละส่วนของรายวิชา
ออกมา ส่วนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบควรมีความเรียบง่ายสะดวกรวดเร็ว อาจยกรูปภาพมาเป็นโจทย์
ให้เลือกตอบหรือมีการออกแบบให้เลือกรูปหรือขยับรูปทรงได้ 
  และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษามีความเห็นว่า เนื้อหาในส่วนท่ีเป็นนามธรรม 
ควรมีการยกตัวอย่างท่ีหลากหลายและจ านวนมากๆ เริ่มจากตัวอย่างท่ีใกล้ตัว เพื่อให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจได้ง่ายข้ึน ส่วนเนื้อหาท่ีซับซ้อนต้องน าเสนอทีละขั้นตอนจากง่ายไปหายาก โดยแต่ละขั้นต้อง
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ประกอบด้วยการอธิบายประกอบตัวอย่าง อาจน าเสนอได้ท้ังภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและวีดิทัศน์ โดย
การยกตัวอย่างภาพผลงานศิลปะเพื่ออธิบายแต่ละเนื้อหา ควรมีการจัดล าดับตามเนื้อหาโดยเรียงจาก
ภาพที่เข้าใจง่ายพื้นฐานไปหาซับซ้อนตามล าดับ ในด้านการใช้เสียงประกอบในบทเรียนส่ือคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย เสียงบรรยายควรมีความชัดเจนออกเสียงภาษาไทยถูกต้อง น้ าเสียงน่าฟังเป็นธรรมชาติรู้สึก
สดใสกระฉับกระเฉงไม่อ่านยืดยาน หากเป็นเสียงอาจารย์เจ้าของวิชาจะน่าสนใจเพราะผู้เรียนจะรู้สึกว่ามี
อาจารย์มาสอนจริง แต่ถ้าน้ าเสียงของอาจารย์ไม่เหมาะก็ควรใช้เสียงผู้หญิงท่ีมีโทนเสียงน่าฟัง ผู้เรียน
ควรสามารถหยุดหรือย้อนกลับไปเพื่อฟังตรงส่วนท่ีไม่ทันได้อย่างสะดวก ส่วนเสียงประกอบมีเล็กน้อยใน
ส่วนท่ีไม่มีเสียงบรรยาย เป็นเสียงดนตรีเบาๆ จังหวะท่ีท าให้เกิดความสุนทรีย์และเข้ากันกับเนื้อหา ใน
ด้านเทคนิคในการน าเสนอท่ีน่าสนใจนั้น อาจน าเสนอเหมือนพิพิธภัณฑ์แสดงผลงานศิลปะหรือออกแบบ
ให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการคลิกดูภาพแล้วมีค าอธิบายใต้ภาพ มีปฏิสัมพันธ์ มีภาพตัวอย่างประกอบให้
มาก มีตัวหนังสือให้อ่านน้อยๆ ใช้เสียงบรรยายแทน การออกแบบหน้าจอควรมีการออกแบบกราฟิกท่ี
เหมาะสมสวยงาม เรียบง่ายแต่ดูดี ไม่รกเลอะเทอะจนเกินไป การท าส่ือมัลติมีเดียจะต้องท าให้ผู้เรียน 
เรียนด้วยความสนุก มีการเร้าให้ผู้เรียนสนใจ ส่วนของแบบฝึกหัดอาจท าเป็นเกมหรือแบบฝึกหัดจับคู่
ภาพ พลิกภาพหรือเติมค าข้อความส้ันๆ หรือสามารถเคล่ือนย้ายวัตถุภายในหน้าจอเพื่อผสมผสานกันได้ 
และแบบทดสอบควรเป็นแบบปรนัยประมาณ 20 ข้อ พร้อมบอกคะแนน 
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 โดยขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 29 ขั้นตอนการสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
   บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ี
ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์ เสียงบรรยายและเสียงดนตรีประกอบรวมถึงมี
แบบฝึกหัดและแบบทดสอบท่ีมีปฏิสัมพันธ์ ในการพัฒนานี้ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามกระบวนการของ 
ADDIE Model ได้แก่ Analysis (การวิเคราะห์), Design (การออกแบบ), Development (การพัฒนา), 
Implementation (การน าไปใช้) และ Evaluation (การประเมินผล) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  2.1 ศึกษาวิเคราะห์หลักสูตรเนื้อหารายวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 รวมท้ังศึกษาผลการ
สัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญแล้วก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา วิธีสอน การวัดประเมินผล ท่ีเหมาะสมต่อการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ซึ่งเนื้อหาบทเรียนประกอบด้วยหัวข้อ
ดังต่อไปนี้ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

ศึกษาและสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ 

น าแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีผ่านการตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขแล้วสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านเน้ือหาวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1

จ านวน 3 ท่าน 

ผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา 

จ านวน 3 ท่าน 

วิเคราะห์สรุปประเด็นจากการสัมภาษณ์  
เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  

แก้ไขปรับปรุง 
ไม่ผ่าน 
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    2.1.1 องค์ประกอบของศิลปะ 
 2.1.2 พื้นท่ีว่างและแผ่นราบ (Space & Plane) 
 2.1.3 ทัศนธาตุ (Visual Elements) 
 2.1.4 รูปทรง (Form) 
 2.1.5 จังหวะลีลา (Rhythm) 
 2.1.6 ความผิดแผกแตกต่างและการซ้ า (Variation & Repetition) 
 2.1.7 ความลึกและสัดส่วน (Depth & Proportion)  
  2.2 จัดท าโครงร่างเนื้อหารายวิชาและออกแบบบทด าเนินเรื่อง (Storyboard) แล้ว
น าไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม  
   2.3  สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  
  2.4 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมและแก้ไขปรับปรุง 
  2.5 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ไปให้ผู้เช่ียวชาญ
ทางด้านเนื้อหาวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 จ านวน 3 ท่านและผู้เช่ียวชาญทางด้านเทคโนโลยีการศึกษา
จ านวน 3 ท่าน ท าการประเมินคุณภาพส่ือโดยใช้แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับโดยมีเกณฑ์ในการพิจารณาคือ ต้องมีค่าเฉล่ีย
มากกว่าหรือเท่ากับ 3.50 ซึ่งค่าคะแนนท่ีได้จากการประเมินคุณภาพคือ ด้านเนื้อหาวิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1 มีค่าเฉล่ีย 4.39 (S.D. = 0.51) ด้านเทคโนโลยีการศึกษามีค่าเฉล่ีย 4.82 (S.D. = 0.26) ใน
ภาพรวมจากผู้เช่ียวชาญท้ังสองด้าน รวมท้ังหมด 6 ท่าน มีค่าเฉล่ีย 4.59 (S.D. = 0.39) ส่ือมีคุณภาพอยู่
ในระดับดีมาก 
  2.6 ปรับปรุงแก้ไขบทเรียนตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  โดยมีการเพิ่มเติม
ภาพประกอบและแก้ไขค าผิด 
  2.7 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 มาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและสอบถามความพึงพอใจ 
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 โดยข้ันตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         

 

 

 

ภาพที่ 30 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

 

ศึกษาและวิเคราะหห์ลักสูตร เนื้อหา รายวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

         ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 

- ด้านเน้ือหาวิชาองค์ประกอบศิลป์ จ านวน 3 ท่าน 

- ด้านเทคโนโลยีการศึกษา จ านวน 3 ท่าน 

 

น าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
มาใช้กับกลุ่มตัวอย่างเพื่อท าการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจ 

จัดท าโครงร่างเนื้อหาและออกแบบ Storyboard  
และน าไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ 

ก าหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
โดยน าความคิดเห็นจากผู้เช่ียวชาญมาเป็นแนวทางในการสร้าง 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 
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 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียน 
   การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  แบบปรนัย 
4 ตัวเลือก จ านวน 20 ข้อ ก าหนดให้ค่าคะแนนตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน โดย
แบบทดสอบฉบับนี้ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน มีข้ันตอนการด าเนินงาน ดังนี ้

  3.1 ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากเอกสารต าราเกี่ยวกับ
การสร้างแบบทดสอบ 

  3.2 วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหาสาระส าคัญของวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 น าผลการ
วิเคราะห์ไปสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

  3.3 สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ ให้ครอบคลุมและสอดคล้องกับ
เนื้อหาและวัตถุประสงค์ 

  3.4 น าแบบทดสอบท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  3.5 น าแบบประเมินไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน แบ่งเป็นผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 
จ านวน 2 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านการวัดและประเมินผลจ านวน 1 ท่าน ท าการตรวจสอบความ
เท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาคือ 
  เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
  ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
  เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  - 1 
  โดยเลือกข้อค าถามในแบบทดสอบท่ีมีค่าดัชนีความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไป 

 3.6 น าแบบทดสอบท่ีผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญ ไปทดสอบกับนักศึกษาช้ันปีท่ี 3 
คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ ท่ีเคยเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 มาแล้ว จ านวน  30 คน 
จากนั้นตรวจให้คะแนนและน าข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดย
ถือเกณฑ์การพิจารณาคือ ให้ข้อสอบมีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าอ านาจจ าแนก 
(r) มีค่าต้ังแต่ 0.2 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์ 2540:129) ซึ่งได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.33 - 0.80 และ
ค่าอ านาจจ าแนกระหว่าง 0.27 - 0.53 

 3.7 น าแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์ จ านวน 20 ข้อ มาวิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น 
(Reliability) โดยใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (Kuder Richardson) ซึ่งได้ค่าความเช่ือมั่น
เท่ากับ 0.76 

   ส
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 3.8 น าแบบทดสอบท่ีผ่านเกณฑ์แล้วไปใช้ในการทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อน
และหลังเรียน 

 โดยข้ันตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้
ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 30 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ศึกษาวิธีสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 

สร้างแบบทดสอบแบบปรนัย จ านวน 40 ข้อ 

 

  ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

วิเคราะห์วัตถุประสงค์ เนื้อหา  

 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง 

ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน 

ทดสอบกับนักศึกษาท่ีเคยเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  

 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) 

 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น  

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 20 ข้อ 
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 4. แบบสอบถำมควำมพึงพอที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชำองค์ประกอบ
ศิลป์ 1    
  การสร้างแบบสอบถามความพึงพอท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 มีข้ันตอนการสร้างดังนี้ 
  4.1 ศึกษาเอกสารและต าราท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
  4.2 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจโดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 
(Rating Scale)  5 ระดับ 
   4.3 น าแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม
และปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
  4.4 น าแบบสอบถามไปให้ผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเท่ียงตรงข้อ
ค าถามเชิงเนื้อหา (Content Validity) ความชัดเจนเหมาะสมของภาษาท่ีใช้และหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยมี
เกณฑ์ในการพิจารณาคือ 
 เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน  +1 
 ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน    0 
 เห็นว่าไม่สอดคล้อง  ให้คะแนน  - 1 
   โดยพิจารณาความเหมาะสมของข้อค าถามท่ีมีค่าเฉล่ียต้ังแต่ 0.50 ขึ้นไปจะถือว่า
ค าถามนั้นมีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา ซึ่งได้ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามมีค่าเท่ากับ 1.00 
  4.5  ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญ  
  4.6 น าไปใช้จริง โดยแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale)    
5 ระดับ จ านวน 22 ข้อและแบบสอบถามปลายเปิดเพื่อสอบถามความคิดเห็นอื่นๆ ซึ่งใช้เกณฑ์ในการ
แปลความหมาย ดังนี้ 
ตารางท่ี 1 แสดงเกณฑ์เฉล่ียของระดับความพึงพอใจ 

การให้คะแนน คะแนนเฉล่ีย ระดับความพึงพอใจ 
5 4.51 - 5.00 มากท่ีสุด 
4 3.51 - 4.50 มาก 
3 2.51 - 3.50 ปานกลาง 
2 1.51 - 2.50 น้อย 
1 1.00 - 1.50 น้อยท่ีสุด 
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  ค่าเฉล่ียท่ียอมรับได้จะต้องมีค่าต้ังแต่ 3.51  ขึ้นไป  นั่นคือระดับความความพึงพอใจ
ของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ อยู่ในระดับพอใจ
มากถึงมากท่ีสุด 

 โดยข้ันตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 สามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี ้
 

 
 
 

   

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 31 ขั้นตอนการสร้างแบบสอบถามความพึงพอท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1    
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 การทดลองใช้ส่ือคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร มีข้ันตอนการด าเนินงาน
ดังนี ้
 1. ด าเนินการทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 30 คน ทดลอง 1  คน ต่อเครื่องคอมพิวเตอร์  
1  เครื่อง 

2. นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน 

3. นักศึกษาเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

ศึกษาและสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ 
แบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จ านวน 22 ข้อ 

อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสมของแบบสอบถาม 

แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรง 
เชิงเนื้อหาและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 

IOC = 1.00 

แก้ไขปรับปรุง 

ไม่ผ่าน 

ไม่ผ่าน    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

4. เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้วท าการทดสอบหลังเรียน (Post-test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน 

5. นักศึกษาท าแบบสอบถามความพึงพอท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1    

6. น าคะแนนท่ีได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 โดยวิธีด าเนินการวิจัยสามารถสรุปเป็นแผนภาพได้ดังนี้ 
 
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 32 วิธีด าเนินการวิจัย 
 
กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้ 
 1. ค่าเฉล่ียเลขคณิต 

                                                x  = 
x

N
   

  x        แทน คะแนนเฉล่ีย 
  x     แทน ผลรวมของคะแนน 
  N   แทน จ านวนข้อมูล 
  
 2. ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

    S.D.  =      
    x

 
   x

 
   

      
 

  

ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) 

ทดสอบหลังเรียน (Post-test) 

 

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 

 

วิเคราะห์ข้อมูล 

 

ท าแบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



60 

  S.D.   แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  x      แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมด 

                    x
   แทน ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกก าลังสอง 

  N   แทน จ านวนข้อมูล 
 
 3. การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) (พวงรัตน ์ ทวีรัตน์, 2543: 162) 

    IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้อง 

  R    แทน คะแนนรวมความเห็นของผู้เช่ียวชาญ 
  N    แทน จ านวนผู้เช่ียวชาญ 

  
 4. การหาหาค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) (กานดา พูนลาภทวี, 2528: 164) 

 
 
 

 
 
 

p      แทน ระดับความยาก  
  r  แทน ค่าอ านาจจ าแนก 

  HR    แทน จ านวนคนท่ีเลือกตัวเลือกนั้นในกลุ่มสูง 
  LR   แทน จ านวนคนท่ีเลือกตัวเลือกนั้นในกลุ่มต่ า 
   HN  แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มสูง 

  LN   แทน จ านวนคนท้ังหมดในกลุ่มต่ า 

 
 5. การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบใช้สูตร คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 
(Kuder- Richardson Formular 20) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540: 123) 

 
 

 

n      แทน จ านวนข้อ 

  p      แทน สัดส่วนของคนท าถูกในแต่ละข้อ 

N

R
  IOC




LH

LH

NN

RR
 p






L                H

LH

NN

RR
r 




หรือ 
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  q     แทน สัดส่วนของคนท าผิดในแต่ละข้อ =1-p    

       แทน ความแปรปรวนของคะแนนท้ังฉบับ  
 
 6. การวิเคราะห์ข้อมูลของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปรียบเทียบผลคะแนนทดสอบ
โดยใช้สถิติ  t-test 

2

tS

   ส
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูลส าหรับการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 3 ตอนดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1     
โดยผู้เช่ียวชาญ 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
 ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
 
ตอนที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ  
 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  โดย
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาจ านวน 3 ท่าน และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน 3 ท่าน            
มีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

1. เนื้อหา  
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
4.67 

 
0.58 

 
ดีมาก 

1.2 เนื้อหามีความครอบคลุมครบถ้วนตามวัตถุประสงค์  4.33 0.58 ดี 
1.3 เนื้อหามีความถูกต้องตรงตามหลักสูตร 4.33 0.58 ดี 
1.4 ภาพประกอบมีความถูกต้องสอดคล้องกับเนื้อหา  4.33 1.15 ดี 
1.5 ภาษาท่ีใช้ส่ือความหมายชัดเจน ถูกต้องตามเนื้อหา  4.33 1.15 ดี 
1.6 เสียงบรรยายท่ีใช้ประกอบบทเรียนมีความถูกต้องเหมาะสม  4.33 0.58 ดี 
1.7 ล าดับขั้นในการน าเสนอเนื้อหามีความเหมาะสม  4.33 0.58 ดี 

   ส
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 
 (ต่อ) 

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

2. แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ 
2.1 แบบฝึกหัดมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

 
4.33 

 
0.58 

 
ดี 

2.2 แบบฝึกหัดมีค าส่ัง/เงื่อนไขท่ีชัดเจน 4.00 0.00 ดี 
2.3 แบบฝึกหัดมีข้อค าถามและเฉลยท่ีถูกต้อง 4.33 0.58 ดี 
2.4 แบบฝึกหัดมีจ านวนข้อท่ีเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
2.5 แบบทดสอบมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.67 0.58 ดีมาก 
2.6 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีค าส่ัง/เงื่อนไขท่ีชัดเจน  4.33 1.15 ดี 
2.7 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีข้อค าถามท่ีถูกต้อง 4.33 0.58 ดี 
2.8 แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนมีจ านวนข้อท่ีเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
3. การออกแบบหน้าจอ 
3.1 รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม 

 
4.67 

 
0.58 

 
ดีมาก 

3.2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
3.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
3.4 ตัวอักษรชัดเจนอ่านง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
3.5 การเว้นวรรคและตัดค าของประโยคถูกต้อง 4.33 0.58 ดี 
3.6 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
3.7 ภาพประกอบมีคุณภาพชัดเจนเหมาะสม 3.67 0.58 ดี 
3.8 ขนาดของภาพประกอบมีความเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
3.9 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้าจอมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
3.10 การจัดวางรูปแบบเนื้อหาและภาพในหน้าจอเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
3.11 การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วนสวยงามง่ายต่อการใช้ 4.67 0.58 ดีมาก 
3.12 เสียงบรรยายมีความชัดเจนเหมาะสม 4.00 0.00 ดี 
3.13 เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม 3.67 0.58 ดี 
3.14 ปุ่มควบคุมบทเรียนชัดเจนส่ือสารกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม  4.67 0.58 ดีมาก 
3.15 รูปแบบหรือวิธีการน าเสนอความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ
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ตารางท่ี 2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา 3 ท่าน 
 (ต่อ) 

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

4. เทคนิค  
4.1 การท างานของบทเรียนตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว 

 
4.33 

 
0.58 

 
ดี 

4.2 สามารถเช่ือมโยงไป-กลับเนื้อหาอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 4.00 0.00 ดี 
4.3 ความสามารถในการกลับเมนูหลักได้ตลอดเวลา 4.67 0.58 ดีมาก 
4.4 ตัวอักษรท่ีใช้แสดงผลได้ถูกต้อง รวดเร็ว 4.67 0.58 ดีมาก 
4.5 ภาพที่ใช้ประกอบแสดงผลได้ถูกต้อง รวดเร็ว 4.67 0.58 ดีมาก 
4.6 การเช่ือมโยง (link) ไปยังต าแหน่งต่างๆ ได้ถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.39 0.51 ดี 
  
 จากตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากผู้เช่ียวชาญด้าน
เนื้อหาจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.39 เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะอยู่ระหว่าง 3.67 - 4.67 
หมายถึงส่ือมีคุณภาพอยู่ในระดับดี แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1  
ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพส่ือ โดยผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหาได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า เพลง
ประกอบดูจะใหญ่ไปกว่าเนื้อหา, อาจมีการปรับรูปภาพให้มีตัวอย่างเพิ่มขึ้นอีกจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้น , ท าได้
สนุกดี 
 
 
 
 
 
 
 
  

   ส
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 
            การศึกษา 3 ท่าน  

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

1. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
1.1 มีค าแนะน าการใช้บทเรียนท่ีชัดเจน  

 
5.00 

 
0.00 

 
ดีมาก 

1.2 มีการก าหนดวัตถุประสงค์และระดับผู้เรียนชัดเจน 5.00 0.00 ดีมาก 
1.3 การน าเข้าสู่บทเรียนน่าสนใจและจูงใจผู้เรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
1.4 มีกลยุทธ์ เทคนิค วิธีการ ถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างน่าสนใจ 4.67 0.58 ดีมาก 
1.5 วิธีการน าเสนอเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 5.00 0.00 ดีมาก 
1.6 มีการออกแบบและจัดล าดับการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
1.7 การออกแบบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 4.67 0.58 ดีมาก 
1.8 ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนและเลือกเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง 5.00 0.00 ดีมาก 
1.9 แบบฝึกหัดมีการป้อนกลับ (feedback) อย่างเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 
1.10 มีคู่มือการใช้โปรแกรมเหมาะสมชัดเจน 4.67 0.58 ดีมาก 
2. การออกแบบหน้าจอ  
2.1 รูปแบบตัวอักษรมีความเหมาะสม 

 
4.67 

 
0.58 

 
ดีมาก 

2.2 ขนาดตัวอักษรมีความเหมะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
2.4 ตัวอักษรชัดเจนอ่านง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 4.67 0.58 ดีมาก 
2.5 การเว้นวรรคและตัดค าของประโยคถูกต้อง 4.67 0.58 ดีมาก 
2.6 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
2.7 ภาพประกอบมีคุณภาพชัดเจนเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
2.8 ขนาดของภาพประกอบมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
2.9 ปริมาณเนื้อหาในแต่ละหน้าจอมีความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
2.10 การจัดวางรูปแบบเนื้อหาและภาพในหน้าจอเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
2.11 การจัดวางองค์ประกอบได้สัดส่วนสวยงามง่ายต่อการใช้ 5.00 0.00 ดีมาก 
2.12 เสียงบรรยายมีความชัดเจนเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
2.13 เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
2.14 ปุ่มควบคุมบทเรียนชัดเจนส่ือสารกับผู้ใช้ได้อย่างเหมาะสม 4.67 0.58 ดีมาก 
2.15 รูปแบบหรือวิธีการน าเสนอความเหมาะสม 5.00 0.00 ดีมาก 
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ตารางท่ี 3 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี 
            การศึกษา 3 ท่าน (ต่อ)  

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล 

3. เทคนิค  
3.1 การท างานของบทเรียนตอบสนองได้อย่างรวดเร็ว  

 
4.67 

 
0.58 

 
ดีมาก 

3.2 สามารถเช่ือมโยงไป-กลับเนื้อหาอื่นๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 5.00 0.00 ดีมาก 
3.3 ความสามารถในการกลับเมนูหลักได้ตลอดเวลา  5.00 0.00 ดีมาก 
3.4 ตัวอักษรท่ีใช้แสดงผลได้ถูกต้อง รวดเร็ว 5.00 0.00 ดีมาก 
3.5 ภาพที่ใช้ประกอบแสดงผลได้ถูกต้อง รวดเร็ว  4.67 0.58 ดีมาก 
3.6 การเช่ือมโยง (link) ไปยังต าแหน่งต่างๆ ได้ถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.82 0.26 ดีมาก 
 
 จากตารางท่ี 4 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากผู้เช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยีการศึกษาจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.82 เมื่อน ามาเปรียบเทียบค่าเฉล่ียจะอยู่ระหว่าง 
4.33 - 5.00 หมายถึงส่ือมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพส่ือ โดยผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาได้ให้
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมคือ แก้ไขพิมพ์สระเกิน 1 ตัว, พิจารณาปฏิสัมพันธ์ท่ีเกิดกับผู้เรียนงานจะสมบูรณ์
ยิ่งขึ้น, ควรเพิ่มค าแนะน าเรื่องขนาดของหน้าจอท่ีเหมาะสม , ส่ือมีความน่าสนใจ รายละเอียดและ
ภาพประกอบท าให้ผู้เรียนเห็นภาพชัดเจน, เสียงเพลงเลือกได้เหมาะสมกับงาน, เป็นส่ือท่ีเหมาะสมกับ
การเรียนรู้และความแตกต่างระหว่างบุคคลได้ดี 
 การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จากผู้เช่ียวชาญด้านด้านเนื้อหาวิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 จ านวน 3 ท่าน ได้ค่าเฉล่ีย 4.39 (S.D. = 0.51) ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยี
การศึกษาจ านวน 3 ท่าน ได้ค่าเฉล่ีย 4.82 (S.D.=0.26) ในภาพรวมจากผู้เช่ียวชาญท้ังหมด 6 ท่าน ได้
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.59 (S.D. = 0.39) ส่ือมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก 
  
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีรายละเอียดตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 4 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
             มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

การทดสอบ จ านวน (N) คะแนนเต็ม x  S.D. t p 

ก่อนเรียน 30 20 12.43 1.65 
-17.69 .000 

หลังเรียน 30 20 16.00 1.44 
* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 จากตารางท่ี 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนเฉล่ียของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ได้ค่าเฉล่ีย 16.00 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 1.44 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนท่ีมีค่าเฉล่ีย 12.43  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.65 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 
ตอนที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 
 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักศึกษา ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา 
องค์ประกอบศิลป์ 1 มีรายละเอียดตามตารางดังนี้    
 
ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
             วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล ล าดับท่ี 

1. เนื้อหา 
1.1. เนื้อหาเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  

 
4.17 

 
0.38 

 
มาก 

 
7 

1.2. การอธิบายเนื้อหาชัดเจนและเข้าใจง่าย  3.80 0.66 มาก 13 
2. การออกแบบ 
2.1 การเริ่มต้นเข้าสู่บทเรียนมีความน่าสนใจ  

 
4.27 

 
0.58 

 
มาก 

 
4 

2.2 ขนาดตัวอักษรอ่านได้ง่าย 4.00 0.53 มาก 11 
2.3 สีของตัวอักษรมีความเหมาะสม 4.40 0.50 มาก 2 
2.4 สีของพื้นหลังมีความเหมาะสม 4.30 0.65 มาก 3 
2.5 ภาพประกอบเหมาะสมกับเนื้อหา 4.13 0.63 มาก 8 
2.6 ขนาดของภาพประกอบเหมาะสม 3.90 0.80 มาก 12 
2.7 ปุ่มควบคุมบทเรียนใช้งานได้ง่าย 4.03 0.81 มาก 10 
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ตารางท่ี 5 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย  
             วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 (ต่อ) 

รายการประเมิน x  S.D. แปลผล ล าดับท่ี 

2.8 เสียงบรรยายมีความเหมาะสม 4.07 0.74 มาก 9 
2.9 เสียงดนตรีประกอบมีความเหมาะสม 3.73 0.69 มาก 15 
2.10 การออกแบบหน้าจอโดยรวมมีความเหมาะสม 3.67 0.71 มาก 16 
2.11 แบบฝึกหัดมีความเหมาะสม 4.17 0.59 มาก 7 
2.12 แบบทดสอบมีความเหมาะสม 3.73 0.83 มาก 15 
3. การใช้งาน 
3.1 ความสะดวกในการเลือกบทเรียน 

 
3.67 

 
0.76 

 
มาก 

 
16 

3.2 สามารถทบทวนบทเรียนได้สะดวกและง่าย 3.80 0.66 มาก 13 
3.3 สามารถควบคุมบทเรียนได้ง่ายสะดวกในการใช้งาน  3.77 0.68 มาก 14 
3.4 ระยะเวลาและปริมาณเนื้อหาบทเรียนเหมาะสม 3.63 0.72 มาก 17 
3.5 บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.13 0.63 มาก 8 
4. ประโยชน์ 
4.1 บทเรียนกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้มากขึ้น 

 
4.23 

 
0.90 

 
มาก 

 
5 

4.2 มีประโยชน์ต่อการเรียน วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 4.57 0.63 มากท่ีสุด 1 
4.3 ความพึงพอใจต่อตัวบทเรียนในภาพรวม 4.20 0.71 มาก 6 

ค่าเฉล่ียรวม 4.02 0.36 มาก  

 
 จากตารางท่ี 6 พบว่าความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนด้วย บทเรียน

คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = 0.36) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อเรียงตามล าดับได้ดังนี้ ล าดับท่ี 1 มีประโยชน์ต่อการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 

1 นักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด ( x  = 4.57, S.D. = 0.63) ล าดับท่ี 2 สีของตัวอักษรมีความ

เหมาะสม นักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.40, S.D. = 0.50) ล าดับท่ี 3 สีของพื้นหลังมีความ

เหมาะสม นักศึกษาพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.30, S.D. = 0.65) และนักศึกษาได้ให้ข้อเสนอแนะ
ไว้ดังนี้ อยากให้เพิ่มตัวอย่างผลงานศิลปินให้มากขึ้น, ในบางเนื้อหาเสียงบรรยายยาวกว่าข้อความ ท าให้
อ่านจบก่อนเสียงบรรยาย การเช่ือมโยงยังมีบางจุดท่ีอาจท าให้นักศึกษาสับสนและข้ามไปยังเนื้อหาอื่นได้ 
รู้สึกสนุกในการเรียน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร การวิจัย
ครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญในระดับดี  
และศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รวมถึง
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1        
กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2557 คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
จ านวน 30 คน ได้มาด้วยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้กลุ่มการเรียนเป็น
หน่วยสุ่ม โดยมีข้ันตอนในการทดลองคือ นักศึกษาท าแบบทดสอบก่อนเรียน จากนั้นเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย แล้วท าแบบทดสอบหลังเรียนและท าแบบสอบถามความพึงพอใจแล้วท าการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 
 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย มีดังนี้คือ 

1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สอบถามผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา จ านวน 3 ท่าน 
และผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีการศึกษาจ านวน 3 ท่าน โดยแบบสัมภาษณ์นี้ได้ผ่านการตรวจแก้ไขจาก
ผู้เช่ียวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 จ านวน 7 หัวข้อ ซึ่งบทเรียน
จะประกอบด้วยส่ือตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์และเสียง มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน           
มีค าแนะน า วัตถุประสงค์ เนื้อหาบทเรียนพร้อมท้ังแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนี้ ได้ผ่านการประเมินคุณภาพจากผู้เช่ียวชาญ 
 3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก 
จ านวน 20 ข้อ โดยแบบทดสอบนี้ได้ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(IOC) ผ่านการหาค่าความยากง่าย ค่าอ านาจจ าแนกและการหาค่าความเช่ือมั่น  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



70 

 4. แบบสอบถามความพึงพอท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 
1 ซึ่งได้ผ่านการตรวจแก้ไขจากผู้เช่ียวชาญและหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าเฉล่ียเลขคณิต ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ท า
การทดสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test แบบไม่เป็นอิสระต่อกัน  สรุปได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการทดลองสรุปได้ดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร มีคุณภาพตามเกณฑ์ของ

ผู้เช่ียวชาญในระดับดีมาก ( x  = 4.59, S.D. = 0.39) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้ 
 2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์

มหาวิทยาลัยศิลปากร หลังเรียน ( x  = 16.00, S.D. = 1.44) สูงกว่าก่อนเรียน ( x  = 12.43, S.D. = 
1.65) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชาองค์ประกอบศิลป์ 
1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร

อยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = 0.36) 
 
การอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 1. จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลปรากฏ

ว่า มีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญในระดับดีมาก ( x  = 4.61) ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีต้ังไว้และเป็นไป
ตามสมมติฐานข้อท่ี 1 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของธนา  เทศทอง (2545: 92-95); อาวีมาศ เครือมาศ 
(2548: 39-42); ขวัญชัย กมลวัฒน์ (2549: 50-53); รังสรรค์ ช่างดี (2550: 64-66); กฤษฎา 
ดาวกระจาย (2548: 55-58); ภคชาติ พุทธิปกรณ์ (2550: 50-52);พรชัย เสนารักษ์ (2550: 56-58);   
แสงดาว เทียมทัน (2550: 65-71); และขวัญชนก เพี้ยนศรี (2553: 66-67) ท่ีผลการวิจัยพบว่าผลการ
ประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียมีคุณภาพตามเกณฑ์ของผู้เช่ียวชาญในระดับดีถึงดีมาก  
แสดงให้เห็นว่าว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นมีคุณภาพมีความเหมาะสมในการ
น าไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี อันเนื่องมาจากสาเหตุ ดังนี้ 
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ประการท่ี 1 ด้านเนื้อหา มีความถูกต้องสอดคล้องและครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ รวมถึง
ล าดับขั้นตอน วิธีการน าเสนอ เนื้อหาแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญ  
ด้านเนื้อหา โดยภาพรวมแล้วผู้เช่ียวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับดี  

 ประการท่ี 2 ด้านการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้น  โดยใช้
กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน ADDIE Model (มนต์ชัย  เทียนทอง, 2548: 131) ท่ีได้รับการ
ยอมรับในระดับสากลมาเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1 ซึ่งประกอบด้วย ส่วนของเนื้อหา ผู้วิจัยได้แบ่งโครงสร้างเนื้อหาเป็นไปตามหลักสูตรของคณะ
จิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งแบ่งออกเป็น 7 หัวข้อ คือ 
องค์ประกอบของศิลปะ, พื้นท่ีว่างและแผ่นราบ (Space & Plane), ทัศนธาตุ (Visual Elements), 
รูปทรง (Form), จังหวะลีลา (Rhythm), ความผิดแผกแตกต่างและการซ้ า (Variation & Repetition), 
ความลึกและสัดส่วน (Depth & Proportion)      โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียได้มีการก าหนด
วัตถุประสงค์และระดับผู้เรียนท่ีชัดเจน มีค าแนะน าการใช้บทเรียนและมีการน าเข้าสู่บทเรียนเพื่อเตรียม
ความพร้อมของผู้เรียน โดยการน าเสนอเนื้อหาในแต่ละหน้าจอได้ท าการแบ่งให้มีปริมาณท่ีเหมาะสมไม่
มากจนเกินไป ท าให้การรับรู้ท าได้ดีกว่าการน าเสนอเนื้อหาคราวละมากๆ มีการเลือกใช้ตัวอักษรท่ีไม่มี
ปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ท่ีมีรูปแบบ ขนาดและสีท่ีเหมาะสมชัดเจนอ่านง่าย มีการเลือกภาพประกอบท่ีมี
คุณภาพ น ามาจัดวางออกแบบหน้าจอเหมาะสมสวยงาม ง่ายต่อการใช้ รวมถึงมีเสียงบรรยายท่ีถูกต้อง
ชัดเจนและเสียงดนตรีท่ีเหมาะสม มีแบบทดสอบก่อนเรียนแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนและ
แบบฝึกหัดของแต่ละหัวข้อ ท่ีมีการให้ผลย้อนกลับหรือเฉลยในทันทีเพื่อเป็นการเสริมแรงให้ผู้เรียนทราบ
ผลความก้าวหน้า โดยจัดล าดับการเรียนรู้ท่ีสนองตอบความแตกต่างระหว่างบุคคลและผู้เรียนสามารถ
ควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเอง โดยการออกแบบบทเรียนท้ังหมดได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้เช่ียวชาญซึ่ง
โดยภาพรวมแล้วผู้เช่ียวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับดีมาก 

ประการท่ี 3 ด้านรูปแบบการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นนี้ได้ 
มีการแบ่งเนื้อหาและล าดับการน าเสนออย่างเป็นระเบียบและสัมพันธ์กัน สามารถเช่ือมโยงไปยังเนื้อหา
อื่นได้อย่างสะดวกและมีการแสดงผลอย่างรวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งาน โดยได้ท าการตรวจสอบและหา
ข้อบกพร่องแล้วท าการปรับปรุงแก้ไขให้ส่ือมีความสมบูรณ์มากท่ีสุด  

 ซึ่งจากท้ัง 3 ประการดังท่ีกล่าวมาข้างต้น มีความสอดคล้องกับแนวคิดด้านคุณลักษณะของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541: 8-10) ท่ีได้กล่าวไว้ว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์จะต้องมีเนื้อหาสาระท่ีได้รับการเรียบเรียงมาเป็นอย่างดี เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีออกแบบให้มีความยืดหยุ่นเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้มาก
ท่ีสุด โดยท่ีผู้เรียนมีอิสระในการเลือกและควบคุมการเรียนให้เหมาะสมกับตนเองได้ เช่น สามารถควบคุม
เนื้อหา เลือกท่ีจะเรียนหรือข้ามไปยังเนื้อหาส่วนอื่น การย้อนกลับมาหรือออกจากบทเรียน สามารถ
ล าดับการเรียนเนื้อหาก่อนหลังได้เองตามต้องการ สามารถควบคุมการฝึกปฏิบัติหรือการทดสอบได้โดย
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เลือกท่ีจะท าหรือยกเลิกตลอดเวลา มีการโต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับบทเรียน มีการเสริมแรงโดยให้ผล
ป้อนกลับหรือการให้ค าตอบกลับโดยทันที จะต้องมีการทดสอบหรือประเมินความเข้าใจในเนื้อหาหรือ
ทักษะต่างๆ ตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น เมื่อครบตามคุณลักษณะท่ีกล่าวมาจึงจะเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสมบูรณ์  
 2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรม
ประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่าโดยเฉล่ียคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว้ และมีความ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนา  เทศทอง (2545: 92-95) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเลือกเสรี ศ 016 จิตรกรรม 2 เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์กับงานจิตรกรรม 
ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม” ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  และปิยนัส สุดี (2552: 
110-115) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาส่ือประสม เรื่องทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1" ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคะแนนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 รวมถึงขวัญชนก เพี้ยนศรี (2553: 66-67) ได้
ท าการวิจัยเรื่อง "การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสีในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม " 
ผลการวิจัยพบว่า คะแนนสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ี ระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ส่งผลให้ผู้เรียนมี
ความรู้ความเข้าใจมากขึ้น จึงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงขึ้นกว่าก่อนเรียน ท้ังนี้เนื่องมาจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้ผ่านกระบวนการออกแบบโดยมีการน าองค์ประกอบต่างๆ ของ
มัลติมีเดีย ได้แก่ ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วีดิทัศน์และเสียงรวมท้ังการปฏิสัมพันธ์ (กิดานันท์ 
มลิทอง, 2548: 194-196; มนต์ชัย เทียนทอง, 2548: 5-9; Tway, 1995: 5-7; Rosenborg, 1993: 15) 
มาผสมผสานเข้าด้วยกันในบทเรียนอย่างเป็นระบบ เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถส่ือความหมาย
ได้ง่ายและรวดเร็วท่ีสุด โดยได้รับการตรวจสอบแนะน าปรับปรุงแก้ไขโดยผู้เช่ียวชาญ เพื่อให้ได้ส่ือท่ี
เหมาะสมในการเรียนการสอนจึงท าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และสามารถวัดผลสัมฤทธิ์ได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์  
 3. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบ
ศิลป์ 1 ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากรอยู่ในระดับมาก ( x  = 4.02, S.D. = 0.36) ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธนา  เทศทอง 
(2545: 92-95) ท่ีได้ท าการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเลือกเสรี ศ 016 
จิตรกรรม 2 เรื่องการจัดองค์ประกอบศิลป์กับงานจิตรกรรม ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
ราชินีบรูณะ จังหวัดนครปฐม”  พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่
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ในระดับดี ปิยนัส สุดี (2552: 110-115) ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาส่ือประสม เรื่องทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1" พบว่าความพึงพอใจ
ของนักศึกษาอยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด และขวัญชนก เพี้ยนศรี (2553: 66-67) ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
"การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องสีในการออกแบบงานสถาปัตยกรรม " พบว่าความพึง
พอใจของนักศึกษาอยู่ในระดับมาก ท้ังนี้อาจเป็นผลเนื่องมาจาก บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียวิชา
องค์ประกอบศิลป์ 1 มีการน าเสนอในรูปแบบอิสระ (ธนะพัฒน์ ถึงสุขและชเนนทร์ สุขวารี, 2538:   
107-113; มนต์ชัย เทียนทอง, 2548: 12-14) ซึ่งรูปแบบนี้ ผู้เรียนจะสามารถข้ามไปมาระหว่างเฟรมได้
อย่างอิสระตามความแตกต่างระหว่างบุคคล มีองค์ประกอบของมัลติมีเดียท่ีครบถ้วนซึ่งจะช่วยกระตุ้น
ความสนใจได้ดี ซึ่งไพโรจน์   เบาใจ (2548: 73-74) และกิดานันท์ มลิทอง (2548: 275) ก็ได้กล่าวถึง
ประโยชน์ของมัลติมีเดียท่ีมีต่อการเรียนการสอนไว้ว่า  ใช้เป็นเครื่องมือในการการน าเสนอส่ิงท่ีเป็นล าดับ
ขั้นตอนต่อเนื่อง เป็นเครื่องมือสาธิตในเนื้อหาท่ียากหรือซับซ้อน ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียน 
ประหยัดเวลาและแบ่งเบาภาระผู้สอน ช่วยสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ดีกว่าส่ือชนิดอื่น ตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ได้ด้วยตนเองตามความศักยภาพ สามารถเรียนซ้ าได้บ่อยตาม
ต้องการ ช่วยดึงดูดความสนใจและเพิ่มความต้ังใจให้แก่ผู้เรียนด้วย  
 จากการอภิปรายผลจะเห็นได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
ได้รับการพัฒนาให้เป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ สามารถสร้างความพึงพอใจให้แก่นักศึกษา และ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ จึงเหมาะท่ีจะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์นี้ไปใช้สนับสนุนการเรียนการ
สอนวิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 ต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะท่ัวไป 
  1.1 ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ผู้วิจัยควรมีความรู้ความเข้าใจใน
เนื้อหาวิชาของบทเรียนท่ีจะท าการพัฒนาเป็นอย่างดี หากผู้วิจัยไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าวิชาควรปรึกษา
ผู้เช่ียวชาญทางด้านเนื้อหาการสอน รวมถึงเข้าไปร่วมสังเกตการสอน จนมีความเข้าใจบริบทของการ
เรียนการสอนอย่างละเอียด เพื่อให้สามารถออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนและประเมินผลได้อย่าง
เหมาะสม นอกจากนี้ผู้วิจัยควรมีความรู้ในด้านเทคนิคการออกแบบมากพอสมควร ท้ังในด้านการ
ออกแบบกราฟิก การจัดการด้านเสียงและการจัดการบทเรียนด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปต่างๆ เพื่อให้การ
สร้างบทเรียนท าได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงสามารถแก้ไขข้อบกพร่องท่ีเกิดขึ้นได้ด้วยตนเอง  
  1.2 ปัจจุบันมีโปรแกรมส าหรับสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นจ านวนมาก ซึ่ง
แต่ละโปรแกรมมีข้อดีและข้อจ ากัดต่างกัน ผู้วิจัยจึงควรศึกษาคุณสมบัติของโปรแกรมท่ีใช้สร้างบทเรียน
อย่างละเอียดก่อนท่ีจะตัดสินใจเลือกโปรแกรมใดมาใช้สร้างและพัฒนาบทเรียน เพราะหากพบปัญหาใน
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ระหว่างการสร้างบทเรียนอันเกิดจากข้อจ ากัดของโปรแกรม อาจท าให้ต้องแก้ปัญหาโดยการเปล่ียน
โปรแกรมหรือเปล่ียนวิธีการน าเสนอ ซึ่งท าให้เกิดความยุ่งยากและเสียเวลามาก โดยการพิจารณาเลือก
ต้องค านึงถึงความสามารถของโปรแกรมและเวอร์ช่ันท่ีเข้ากันได้ดีกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน เพราะหาก
เลือกโปรแกรมท่ีหยุดการพัฒนาแล้วมาใช้งานอาจท าให้การแสดงผลไม่สมบูรณ์ รวมถึงต้องค านึงถึงความ
ง่ายและความสะดวกของผู้เรียนในการน าไปใช้งานอีกด้วย 

 1.3 ควรมีการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีสร้างและพัฒนาขึ้น  ไปต่อยอดปรับ
รูปแบบการแสดงผล เพื่อให้สามารถใช้งานร่วมกับอุปกรณ์สมัยใหม่ เช่น สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต  

 1.4 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ท่ีน าไปใช้งานในระบบอินเทอร์เน็ต 
และสามารถเช่ือมโยงไปยังแหล่งความรู้อื่นๆ ในอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้เรียนมีทางเลือกในการเรียนรู้ได้มาก
ขึ้นและเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่เป็นปัจจุบันและหลากหลาย 
 2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  2.1 ควรมีการน ากระบวนการวิจัยและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียไป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาทางด้านศิลปะอื่นๆ เพื่อช่วยเป็นส่ือส าหรับการเรียนรู้ด้วยตนเองและเป็นการแบ่ง
เบาภาระของผู้สอน 
  2.2 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในรายวิชาทางด้านศิลปะ
โดยน าเสนอในรูปแบบของบทเรียนประเภทอื่นๆ เช่น การฝึกหัดและการฝึกปฏิบัติ เกม สถานการณ์
จ าลอง การค้นพบ เพื่อเป็นทางเลือกท่ีหลากหลายในการเรียนรู้  

 2.3 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของการน าเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ี
สามารถวัดในด้านของทักษะผลงานการปฏิบัติได้เหมาะสมกับแต่ละเนื้อหารายวิชา 
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อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

2. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. รศ.ญาณวิทย์ กุญแจทอง  
อาจารย์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน   
อาจารย์ ภาควิชาส่ือผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. อาจารย์ ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  

3. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามความพึงพอใจ 
 1. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน   
อาจารย์ ภาควิชาส่ือผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. อาจารย์ ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 3. อาจารย์วรวุฒิ มั่นสุขผล  
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

4. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบประเมินคณุภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 1. อาจารย์คงศักดิ์ กุลกลางดอน   
อาจารย์ ภาควิชาส่ือผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. อาจารย์ ดร.ยุวรี  ผลพันธิน 
อาจารย์ ภาควิชาพื้นฐานทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร  
 3. อาจารย์วรวุฒิ มั่นสุขผล  
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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5. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตอบแบบสัมภาษณแ์บบมีโครงสร้าง 
ด้านเนื้อหา 
 1. ผศ.ทิพเนตร์ แย้มมณีชัย  
อาจารย์ พื้นฐานส่วนกลาง คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. อาจารย์จินตนา เปี่ยมศิริ  
อาจารย์ ภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. ผศ.ปราการ จันทรวิชิต  
อาจารย์ ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. ผศ. ดร.น้้ามนต์   เรืองฤทธิ์  
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. อาจารย์วรวุฒิ มั่นสุขผล  
อาจารย์ ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. อาจารย์ ดร.อภินภัศ จิตรกร  
อาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
6. รายชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ด้านเนื้อหา 
 1. รศ.ทินกร กาษรสุวรรณ 
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. ผศ.ปาริชาติ ศุภพันธ์ 
ภาควิชาภาพพิมพ์ คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 3. อาจารย์สืบสกุล ศรัณพฤฒิ 
ภาควิชาส่ือผสม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ด้านเทคโนโลยีการศึกษา 
 1. อาจารย์ไพฑูรย์ กานต์ธัญลักษณ์ 
อาจารย์ประจ้าภาควิชาเทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 2. อาจารย์ธิติรัตน์ รุ่งเจริญเกียรติ  
ประธานสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 3. ผศ.ดร.เอกนฤน  บางท่าไม้  
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 
1. ภาพนี้เป็นที่ว่างลักษณะใด 

 
ก. ท่ีว่างบวก 
ข. ท่ีว่างลบ 
ค. ท่ีว่างสองนัย 
ง. ท่ีว่างเป็นกลาง 
 
2. ภาพนี้เป็นที่ว่างลักษณะใด 

 
ก. ท่ีว่าง 2 มิติ 
ข. ท่ีว่าง 3 มิติ 
ค. ท่ีว่างสองนัย 
ง. ท่ีว่างเป็นกลาง 
 
3. ภาพนี้เป็นที่ว่างลักษณะใด 
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ก. ท่ีว่างลวงตา 
ข. ท่ีว่างสองนัย 
ค. ท่ีว่างเป็นกลาง 
ง. ท่ีว่างแบบ 2 มิติ 
 
4. ข้อใดไม่จัดว่าเป็นทัศนธาตุ 
ก. ท่ีว่าง 
ข. สัดส่วน 
ค. ลักษณะผิว 
ง. น ้าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา 
 
5. จากภาพ "เส้น" ท าหน้าที่ในข้อใด 

 
ก. แบ่งท่ีว่างออกเป็นส่วนๆ  
ข. ก้าหนดขอบเขตของท่ีว่าง 
ค. ก้าหนดปริมาตรของรูปทรง 
ง. เป็นน ้าหนักอ่อนแก่ของแสงและเงา 
 
6. จากภาพเป็นการใช้น้ าหนักด้วยวิธีใด 
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ก. ให้แสงเข้าตรงหน้า  
ข. แสงเกิดขึ นในจุดท่ีต้องการ 
ค. แสงเกิดขึ นจากจุดกลางของภาพ 
ง. ให้แสงเข้าทางด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเป็นเงา 
 
7. ภาพนี้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะของสีในข้อใด 

 
ก. ความเป็นสี (Hue) 
ข. น ้าหนักของสี (Value) 
ค. ความจัดของสี (Intensity) 
ง.  สีกลาง (Neutral Colours) 
 
8. ผลงานในภาพมีความเด่นชัดในเร่ืองใด 

 
ก. เส้น 
ข. มวล 
ค. รูปร่าง 
ง. รูปทรงเรขาคณิต 
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9. ภาพนี้เป็นรูปทรงประเภทใด 

 
ก. รูปทรงเรขาคณิต 
ข. รูปทรงอินทรียรูป 
ค. รูปทรงอิสระ 
ง. รูปทรงบริสุทธิ์ 
  
10. ภาพนี้เปน็รูปทรงประเภทใด 

 
ก. รูปทรงเรขาคณิต 
ข. รูปทรงอินทรียรูป 
ค. รูปทรงอิสระ 
ง. รูปทรงบริสุทธิ์ 
 
11. ภาพนี้เปน็การประกอบกันของรูปทรงแบบใด 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



87 

ก. รูปทรงเคียงกัน 
ข. รูปทรงต่อเนื่องกัน 
ค. รูปทรงท่ีผนึกเข้าด้วยกัน 
ง. รูปทรงท่ีแทรกเข้าหากัน 
 
12. ข้อใดกล่าวถึงจังหวะของลวดลายได้ถูกต้อง 
ก. มีระเบียบกฎเกณฑ์ชัดเจน 
ข. จบสมบูรณ์ในงานชิ นหนึ่ง 
ค. ท้าให้เกิดเอกภาพที่มีชีวิตชีวา 
ง. มีการเน้นสลับผ่อนคลาย 
 
13. จากภาพเป็นการเปลี่ยนแปรแบบใด 

 
ก. การเปล่ียนแปรของสี 
ข. การเปล่ียนแปรของขนาด 
ค. การเปล่ียนแปรของทิศทาง 
ง. การเปล่ียนแปรของน ้าหนัก 
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14. จากภาพเป็นการเปลี่ยนแปรแบบใด 

 
ก. การเปล่ียนแปรของจังหวะและขนาด 
ข. การเปล่ียนแปรของจังหวะและรูปร่าง 
ค. การเปล่ียนแปรของทิศทางและขนาด 
ง. การเปล่ียนแปรของทิศทางและรูปร่าง 
 
15. จากภาพ ไม่ใช่ การเปลี่ยนแปรในข้อใด 

 
ก. การเปล่ียนแปรของจังหวะ 
ข. การเปล่ียนแปรของรูปร่าง 
ค. การเปล่ียนแปรของทิศทาง 
ง. การเปล่ียนแปรขนาดของเส้น 
 
16. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง เก่ียวกับความลึกในงานจิตรกรรม 
ก. เส้นทะแยงจะรู้สึกว่าวิ่งลึกเข้าไปในภาพ 
ข. เส้นยิ่งมีน ้าหนักเบาจะยิ่งรู้สึกไกลออกไป 
ค. น ้าหนักท่ีตัดกันมากจะให้ความรู้สึกว่าอยู่ไกล 
ง. ขนาดของรูปทรงท่ีเล็กกว่าจะรู้สึกว่าอยู่ไกลออกไป 
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17. ข้อใด ไม่ใช ่แนวทางในการท าที่ว่างแบบ 2 มิติ ให้ดูเป็น 3 มิติ 
ก. การทับซ้อนกัน 
ข. การใช้ทัศนียภาพ 
ค. การวางรูปทรงต่อเนื่องกัน 
ง. การใช้สีและน ้าหนักอ่อนแก่  
 
18. ความหมายของ "สัดส่วน" ในข้อใดไม่ถูกต้อง 
ก. ความสัมพันธ์กลมกลืนกันระหว่างทัศนธาตุต่างๆ  
ข. ความสัมพันธ์ของวัตถุกับมาตราการวัดท่ีก้าหนดขึ น 
ค. ความสัมพันธ์ที่สมส่วนกันระหว่างขนาดส่วนต่างๆ ในรูปทรง 
ง. ความสัมพันธ์ที่สมส่วนกันระหว่างขนาดส่วนต่างๆ ในระหว่างรูปทรง 
 
19. จากสัดส่วนในภาพนี้ ศิลปินมีจุดมุ่งหมายอย่างไร 

 
ก. เพื่อเน้นสัดส่วนตามธรรมชาติ  
ข. เพื่อเน้นสัดส่วนในอุดมคติทางศาสนา 
ค. เพื่อเน้นความรู้สึกทางวิญญาณท่ีน่ากลัว 
ง. เพื่อเน้นการแสดงออกทางอารมณ์ของศิลปิน 
 
20.  โกลเด้นเซ็กชั่น (Golden Section) คือสัดส่วนข้อใด 
ก. 1 : 1 
ข. 1 : 1.2 
ค. 1 : 1.618 
ง. 1 : 2 
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ภาคผนวก ค 
ตัวอย่างขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
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ตัวอย่างขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
 

 ตัวอย่างการออกแบบหน้าจอส าหรับการจัดวางเนื้อหาบทเรียนแบ่งได้เป็น 3 ระยะ คือ 
ระยะท่ี 1 ได้ใช้พื้นหลังของเนื้อหาท่ีมีลักษณะพื้นผิวคล้ายกระดาษวาดเขียนและมีการใช้ตัวอักษรหลาย
ขนาดและยังไม่มีการการเช่ือมโยงกับเนื้อหาบทเรียนอื่นๆ ผู้เช่ียวชาญได้แนะน าให้ใช้พื้นหลังแบบเรียบ
ง่ายจะท าให้อ่านสบายตามากขึ้น จึงปรับปรุงในระยะท่ี 2 เปล่ียนมาใช้พื้นหลังของเนื้อหาเป็นสีขาว
เรียบๆ และใส่ลวดลายแบบเรียบง่ายไม่รบกวนสายตาท่ีพื้นหลังของบทเรียนแทนและปรับเปล่ียน
ต าแหน่งการวางหัวข้อพร้อมท าการเช่ือมโยงกับหน้าเนื้อหาบทเรียนอื่นๆ ได้ ส่วนในระยะท่ี 3 ได้ท าการ
ปรับปรุงโดยเปล่ียนรูปแบบตัวอักษรมาใช้ Font ท่ีไม่ติดปัญหาด้านลิขสิทธิ์ ปรับขนาดตัวอักษรให้มี
ขนาดเท่ากันเพื่อให้ดูสบายตา ปรับจ านวนหน้าเนื้อหาและเปล่ียนปุ่มการเช่ือมโยงให้ใช้งานได้สะดวก
และส่ือความหมายมากขึ้น พร้อมท้ังใส่ปุ่มส าหรับควบคุมเสียง  
 

 
ภาพที่ 33 การออกแบบหน้าจอเนื้อหาบทเรียน ระยะท่ี 1 
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ภาพที่ 34 การออกแบบหน้าจอเนื้อหาบทเรียน ระยะท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 35 การออกแบบหน้าจอเนื้อหาบทเรียน ระยะท่ี 3 
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 ตัวอย่างการพัฒนาวิธีการน าเสนอเนื้อหาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้นโดยเปล่ียน
จากการน าเสนอด้วยภาพนิ่ง มาเป็นการน าเสนอด้วยภาพเคล่ือนไหวพร้อมเสียงบรรยายและสามารถเล่น
ซ้ าได้ตามต้องการ  

 
ภาพที่ 36 การออกแบบการน าเสนอเนื้อหา ระยะท่ี 1 

 
ภาพที่ 37 การออกแบบการน าเสนอเนื้อหา ระยะท่ี 2 
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 ตัวอย่างการพัฒนาหน้า Intro การน าเข้าสู่บทเรียน มีการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ในระยะท่ี 1 
ผู้เรียนยังไม่สามารถควบคุมการน าเสนอได้และต้องรอจนเล่นจบจึงจะเข้าสู่หน้าถัดไปได้ จึงพัฒนาเป็น
ระยะท่ี 2 ผู้เรียนสามารถควบคุมการน าเสนอและเข้าสู่เนื้อหาได้ตลอดเวลาและได้เปล่ียนพื้นหลังให้เข้า
กับส่วนเนื้อหา และการพัฒนาในระยะท่ี 3 มีการปรับเปล่ียนเนื้อหาภาพเคล่ือนไหวของการน าเสนอ
เพื่อให้เข้ากับเนื้อหาของเมนูย่อยและหน้าเนื้อหาบทเรียน รวมท้ังสามารถเล่นวนซ้ าได้ตามต้องการ 
 

 
ภาพที่ 38 การพัฒนาส่วนของการน าเข้าสู่บทเรียน ระยะท่ี 1 
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ภาพที่ 39 การพัฒนาส่วนของการน าเข้าสู่บทเรียน ระยะท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 40 การพัฒนาส่วนของการน าเข้าสู่บทเรียน ระยะท่ี 3 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



96 

 ตัวอย่างการพัฒนาหน้าเมนูหลักและโครงสร้างบทเรียน มีการพัฒนาเป็น 3 ระยะ ในระยะ
ท่ี 1 ได้เลือกใช้ซอฟท์แวร์ส าหรับการประกอบบทเรียนมัลติมีเดีย ท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับส่ือท้ังใน
แบบออฟไลน์และออนไลน์ รวมถึงมีคุณสมบัติในการบันทึกติดตามความก้าวหน้าในการเรียนของผู้เรียน
ได้ แต่พบว่าในหัวข้อท่ีมีข้อความยาวจะต้องเล่ือนสกอร์บาร์ในการอ่านท าให้ไม่ค่อยสะดวก ในระยะท่ี 2 
จึงได้ท าการปรับให้มีการซ่อนหัวข้อบางส่วนเพื่อให้ดูเรียบง่ายและไม่เกิดสกอร์บาร์แต่พบปัญหาใน
ขั้นตอนการทดสอบคือ เครื่องคอมพิวเตอร์ท่ีใช้ในการสร้างบทเรียนนั้นแสดงผลได้ปกติ แต่เมื่อทดสอบ
กับคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ พบว่าการแสดงผลท าได้ไม่สมบูรณ์แตกต่างกันไปในแต่ละเครื่อง เช่น 
ตัวอักษรมีขนาดเปล่ียนไป รูปแบบเปล่ียน การแสดงผลไม่ครบถ้วน ไม่แสดงภาพพื้นหลัง ท้ังนี้มีสาเหตุ
เนื่องมาจากซอฟท์แวร์ท่ีเคยใช้งานได้ดีในช่วงท่ีผ่านๆ มานั้น ปัจจุบันได้หยุดท าการพัฒนาแล้ว แต่
บราวเซอร์ท่ีใช้แสดงผล HTML ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวอร์ช่ันท่ีสูงขึ้น ท าให้เกิดความไม่เข้า
กันของซอฟท์แวร์ จึงท าให้การแสดงผลไม่สมบูรณ์และในการใช้งานยังติดระบบรักษาความปลอดภัย
ต่างๆ ของเครื่องผู้ใช้ยังต้องท าการคลิกเมาส์เพื่อปิดการแจ้งเตือนความปลอดภัยต่างๆ ก่อนใช้งานอีก
ด้วย จึงท าให้เกิดความยุ่งยากไม่สะดวกในการใช้งาน ในระยะท่ี 3 จึงย้ายเนื้อหาท้ังหมดมาสร้างใน
ซอฟแวร์ตัวใหม่ท่ีแม้จะไม่สะดวกต่อผู้พัฒนาเพราะต้องใช้เวลามากในขั้นตอนการสร้างบทเรียน แต่
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียท่ีได้ออกมานั้น ผู้เรียนสามารถน าไปใช้งานได้ง่ายไม่ยุ่งยากและไม่ต้อง
ติดต้ังโปรแกรมเสริมใดๆ เพิ่มเติม เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้วิจัย 

 

 
ภาพที่ 41 การพัฒนาส่วนของเมนูหลักและโครงสร้างบทเรียน ระยะท่ี 1 
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ภาพที่ 42 การพัฒนาส่วนของเมนูหลักและโครงสร้างบทเรียน ระยะท่ี 2 

 

 
ภาพที่ 43 การพัฒนาส่วนของเมนูหลักและโครงสร้างบทเรียน ระยะท่ี 3 
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ภาคผนวก ง 
ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 
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ตัวอย่างบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย วิชาองค์ประกอบศิลป์ 1 

 
ภาพที่ 44 แสดงหน้าน าเข้าสู่บทเรียน 

 
ภาพที่ 45 แสดงหน้าเมนูหลัก 
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ภาพที่ 46 แสดงหน้าแนะน าการใช้งาน 

 
ภาพที่ 47 แสดงหน้าค าช้ีแจงแบบทดสอบ 
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ภาพที่ 58 แสดงหน้าแบบทดสอบก่อนเรียน 

ภาพที่ 49 แสดงหน้าสรุปผลคะแนนการท าแบบทดสอบ 
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ภาพที่ 50 แสดงหน้าเมนูย่อย 

ภาพที่ 51 แสดงหน้าเนื้อหาภาพเคล่ือนไหว 
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ภาพที่ 52 แสดงหน้าเนื้อหาปฏิสัมพันธ์ 

 
ภาพที่ 53 แสดงหน้าเนื้อหาภาพนิ่ง 
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ภาพที่ 54 แสดงหน้าเนื้อหาตัวอักษรและภาพนิ่ง 

 
ภาพที่ 55 แสดงหน้าเนื้อหาวีดิทัศน์ 
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ภาพที่ 56 แสดงหน้าแบบฝึกหัดแบบลากวาง 

 
ภาพที่ 57  แสดงหน้าแบบฝึกหัดทดลองสร้างช้ินงาน 
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ภาพที่ 58 แสดงหน้าแบบทดสอบหลังเรียน 

 
ภาพที่ 59 แสดงหน้าแบบทดสอบหลังเรียน 
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