
 
  บทคัดย่อ 

 
53901314 : สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา 
คําสําคัญ : มัลติมีเดียช่วยสอน, ทัศนธาต, ุ ตามแนวคิดการวิจารณ, ์ ยีน เอ มิทเลอร์ 

นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ : การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนว 
คิดการ วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ : 
อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน. 288 หน้า. 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ตามเกณฑ์ 80/80 2)เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนผ่านบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มีทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
3)เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียน มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อง ทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4)เพื่อศึกษา 
ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 40 คน การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ  E1/E2 ค่าร้อยละร้อยละของคะแนนที่เพิ่มขึ้นค่าเฉลี่ย และ 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1.การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 81/88 
2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียน และหลังเรียนจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีความก้าวหน้าทางการเรียนเท่ากับ 0.05 คิดเป็นร้อยละ 88.5 3.ผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของ 
นักเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 อยู่ในเกณฑ์ดีมาก 4.ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 ซึ่งอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ 
เหมาะสําหรับใช้เป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการเรียนรู้สําหรับนักเรียน  
 
 

 
สาขาวิชาทัศนศิลปศึกษา           บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือชื่อนักศึกษา..................................................             ปีการศึกษา 2557 
ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาค้นคว้าอิสระ................................................. 

 
 ง 

..................
ะ..........................................................................................................................................

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



Abstract 
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SURATSA RATTANAWAN: THE DEVELOPMENT OF MULTIMEDIA INSTRUCTION OF 
VISUAL ELEMENTS BASED ON GENE A. MITTLER'S. ART CRITICISM FOR STUDENTS' 
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The research is aimed. 1) To study the development of multimedia instruction of 

Visual elements based on Gene A. Mittler’s art criticism for students mathayom 1 in the 
first 80/80 2) the achievement before and after learning the development of multimedia 
instruction of Visual elements based on Gene A. Mittler’s art criticism for students 
mathayom 1 to study the visual performance of students using lessons. The 
development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. Mittler’s 
art criticism for students mathayom 1 to study the satisfaction of using the development 
of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. Mittler’s art criticism for 
study were students in the first semester of the first year High School in 2558. Under 
Saipanya School Bangkok statistical analysis of 40 E1 / E2 percentage points increase in 
the percentage of the mean and standard deviation, the researchers found. 1. the 
development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. Mittler’s 
art criticism  for students mathayom 1 Effective 81/88 2. The achievement of the 
students before class. And after learning of the use of the development of multimedia 
instruction of Visual elements based on Gene A. Mittler’s art criticism for students 
mathayom 1 for students who are first learning progress is 0.05 percent, 88.5 3. 
Performance of the visual arts. Students using the development of multimedia 
instruction of Visual elements based on Gene A. Mittler’s art criticism for student’s 
mathayom 1 that one in very good shape. 4. Satisfaction students per lesson. The 
development of multimedia instruction of Visual elements based on Gene A. Mittler’s 
art criticism for students mathayom 1 with an average of 4.54, which is at the highest 
level. Consistent with the hypothesis it is suitable for electronic media in learning for 
students. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยการให้ความช่วยเหลือแนะนําของ อาจารย์ ดร.วิสูตร โพธิ์เงิน 
ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ที่ได้กรุณาที่ให้คําแนะนําข้อคิดเห็นตรวจสอบ และแก้ไขร่างค้นคว้าอิสระ 
มาโดยตลอด ผู้เขียนจึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.คณิต เขียววิชัย ที่กรุณาให้เกียรติเป็นประธาน โดยม ี
รองศาสตราจารย์ศิริพงศ์ พยอมแย้ม เป็นกรรมการในการสอบค้นคว้าอิสระ ซึ่งได้กรุณาตรวจแก้ไขค้นคว้าอิสระ 
ฉบับนี้ให้ถูกต้องสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และ อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์ อาจารย์ ดร. โสมฉาย บุญญานันต์ และอาจารย์ 
ดร.นพมาตร พวงสุวรรณ ที่ให้คําปรึกษาแนะนําในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนรวมถึงเจ้าหน้าที่บัณฑิตวิทยาลัย มหา 
วิทยาลัยศิลปากร ทุกท่านที่ให้ความสะดวกด้านอํานวยการ และประสานงานในการทําค้นคว้าอิสระให้ผู้เขียน 
ตลอดมาตลอดจนค้นคว้าหาข้อมูลในการจัดทําค้นคว้าอิสระของผู้เขียนครั้งนี้ สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ท้ายนี้ผู้เขียนขอน้อมรําลึกถึงอํานาจบารมีของคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ใน 
สากลโลก อันเป็นที่พึ่งให้ผู้เขียนมีสติปัญญาในการจัดทําวิทยานิพนธ์ให้สําเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้เขียนขอให้เป็น 
กตเวทิตาแด่บิดา มารดา ครอบครัวของผู้เขียน อาจารย์สมควร แหสกุล อาจารย์อนุตรา สุวคันธกุล 
ช่วยตรวจผลงานนักเรียน นางสาวดวงฤดี ภู่แจ้ง นักเรียนช่วยพากษ์เสียงลงในมัลติมีเดียช่วยสอน และนักเรียน 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ตลอดจนผู้เขียนหนังสือ และบทความต่าง ๆ ที่ให้ความรู้แก่ 
ผู้เขียนจนสามารถให้วิทยานิพนธ์ฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยดี 
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