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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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บทที่ 1 

บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

สังคมไทยในปัจจุบันมีความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ทั้งในเรื่องการติดต่อสื่อสารที่ 

เป็นไปอย่างรวดเร็วไร้พรมแดน จึงทําให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความคิด ความเชื่อ ค่านิยม 

และวัฒนธรรมโดยผ่านเครื่องมือสื่อสารทางด้านเทคโนโลยี การติดต่อสื่อสารที่สะดวก และรวดเร็ว 

การศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญต่อการพัฒนาประเทศดังนั้นการจัดการศึกษาจึงควรมุ่งเน้นการพัฒนาคน

ให้สมบูรณ์ทางด้านร่างกาย จิตใจสติปัญญา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต 

สามารถอยู่กับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 

ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 "การศึกษา" หมายความว่ากระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 

ของบุคคล และสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้จากการฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม 

การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้ เกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม 

สังคมการเรียนรู้ และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ความเจริญก้าวหน้า 

ทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และเศรษฐกิจ 

ของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วยจึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาของชาติ 

ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อสร้างคนไทยให้เป็นคนดี 

มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้างสรรค์ในเวทีโลก  

(กระทรวงศึกษาธิการ 2542 : 7) 

จากหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุธศักราช 2551 ได้ให้ความหมายของคําว่า 

ทัศนศิลป์ คือการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องทัศนธาตุ หลักองค์ประกอบศิลป์ สร้างและนําเสนอ 

ผลงานทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมรวมทั้ง สามารถใช้เทคนิค 

วิธีการของศิลปินในการสร้างสรรค์ผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์์ วิพากษ์วิจารณ์คุณค่า 

งานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมเห็นคุณค่า 

งานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นภูมิปัญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกต์ใช้ใน 

ชีวิตประจําวัน 

การจัดการศึกษาในปัจจุบันผู้เรียนมีความแตกต่างในหลายด้าน เช่นความรู้พื้นฐานสติปัญญา 

การรับรู้สังคมการเรียนรู้ และวัฒนธรรมทําให้สถานศึกษาต้องจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น 
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สําคัญ โดยคํานึงถึงความแตกต่างของผู้เรียนส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการเรียนรู้อย่างหลากหลาย ฝึกการ 

แก้ปัญหา การถ่ายทอดความคิดความเข้าใจอย่างเป็นระบบ มีทักษะการสื่อสาร ทักษะทางสังคม 

และการทํางานร่วมกับผู้อื่น ความแตกต่างของผู้เรียนซึ่งมีผลต่อการจัดการเรียนการสอนศิลปะ การ 

วิจารณ์ผลงานศิลปะ ย่อมเป็นไปได้ยากเพราะพื้นฐานความเข้าใจของนักเรียนแตกต่างกันส่งผลให้ 

นักเรียนไม่สนใจเรียน ไม่อยากเรียน และทําให้เกิดเจตคติที่ไม่ดีต่อวิชานั้น ๆ ส่งผลให้นักเรียนไม่เกิด 

สุนทรียะในการมองภาพผลงานศิลปะ 

จากการสอบถามปัญหาจากนักเรียน ครูผู้สอน ผู้บริหาร และผู้ปกครอง ผลที่สัมภาษณ์ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ วันที่ 19–23 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2558 ความต้องการของนักเรียนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจในความหมายของศิลปวิจารณ์ คิดว่าเป็นสิ่ง 

ที่ยากไม่สามารถเข้าใจได้ง่าย เมื่อความไม่เข้าใจในความหมายของศิลปวิจารณ์ทําให้ไม่สามารถตี 

ความภาพในผลงานศิลปะได้ จึงทําให้ความเข้าใจในความหมายของศิลปินลดน้อยลงส่งผลสู่การ สร้าง 

สรรค์ผลงานศิลปะกลายเป็นเรื่องยาก ด.ญ.ฐิติรัตน์ พัฒนชัยโกศล กล่าวว่าวิชาศิลปะเป็นวิชา 

ที่ไม่สําคัญต่อชีวิตประจําวัน ซึ่งไม่เหมือนวิชาสามัญที่ได้เรียนสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้ เมื่อ 

สอบถามจากครูผู้สอนผลปรากฏว่า สิ่งที่นักเรียนไม่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้คือนักเรียนไม่เข้าใจ 

ในเรื่องพื้นฐานของวิชาศิลปะ เพราะอาจจะเป็นสาเหตุทําให้นักเรียนไม่สามารถสร้างสรรค์ ผลงานได้ 

ในด้านครูครูผู้สอนวิชาศิลปะ นายชัยรัตน์ กรุมรัมย์ แนะนําว่าควรจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้นักเรียน 

เข้าใจในพื้นฐานศิลปะยิ่งขึ้น ส่วนผู้บริหารให้ความเห็นว่าวิชาศิลปะถือว่าเป็นวิชาที่พัฒนากระบวน 

ความคิดของนักเรียนจึงมีข้อเสนอว่า ลองหาวิธีว่าทําอย่างไรให้วิชาศิลปะกลายเป็นวิชาที่ช่วยส่งเสริม 

ความสามารถของนักเรียนให้มีศักยภาพเพิ่มมากขึ้น และทําอย่างไรนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 

6 จากหลากหลายโรงเรียนได้มีพื้นฐานด้านศิลปะที่เท่าเทียมกัน และสุดท้ายสอบถามจากผู้ปกครอง 

นักเรียน ผู้ปกครองส่วนใหญ่ไม่สนับสนุนวิชาศิลปะเท่าที่ควร เพราะคิดว่าวิชาศิลปะเป็นวิชาที่ไม่จํา 

เป็นต่อการเรียนต่อในอนาคต และไม่สนับสนุนให้นักเรียนศึกษาต่อในกลุ่มวิชาศิลปะ ส่วนน้อยที่ 

เข้าใจว่าเป็นวิชาที่ช่วยพัฒนาความคิดของนักเรียนให้มีความคิดแปลกใหม่ ความคิดสร้างสรรค์ การ 

พัฒนาทักษะทางด้านการวิจารณ์งานศิลปะซึ่งเป็นพื้นฐานของความเข้าใจใน การอธิบายแนวความคิด  

ของศิลปินที่ถ่ายทอดอารมณ์ความรู้สึกออกมาในรูปแบบของศิลปะจึงเป็นสิ่งที่น่าศึกษาซึ่งทําให้ผู้ชมเ

กิดสุทนรียะเป็นการพัฒนาจิตใจให้รู้จักการคิดวิเคราะห์ในอีกรูปแบบหนึ่ง ดังนั้นการทําให้ผู้เรียน 

เข้าใจในศิลปะเข้าใจในความเป็นสุนทรียภาพ เป็นหน้าที่ของครูที่ต้องแสวงหากระบวนการ หรือ 

วิธีการต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การวิจารณ์งานศิลปะ 

นั้นจําเป็นต้องอาศัยแนวความคิด เทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาช่วยการใช้นวัตกรรม หรือ 

เทคโนโลยีทางการศึกษาเป็นวิธีการที่มีความสําคัญ และจําเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียน เพราะ 

นวัตกรรมทางการศึกษามีส่วนช่วยในการสอนของครูให้เป็นไปตามความต้องการของครู และช่วยให้ 
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นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีระบบ สามารถฝึกฝนทักษะด้วยตนเองซึ่งมีมัลติมีเดียเป็นนวัตกรรม 

อย่างหนึ่ง ที่มีคุณค่าสําหรับการเรียนการสอนวิชาศิลปะความแตกต่างด้านพื้นฐานความรู้ทางด้าน 

ศิลปะ ส่งผลให้เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในศิลปวิจารณ์ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของครูเป็นผู้แสวงหา 

กลยุทธ์ในการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด การปรับปรุงการเรียนการสอนจึงต้อง 

อาศัยแนวคิดเทคนิค และวิธีการที่เหมาะสมเข้ามาช่วยซึ่งในปัจจุบันการใช้เทคโนโลยี ช่วยสอนเป็น 

วิธีการที่มีความสําคัญและจําเป็นต่อการเรียนรู้ของนักเรียนเพราะเทคโนโลยีทางการ ศึกษาช่วยส่ง 

เสริมให้การเรียนการสอนเป็นไปตามความต้องการของนักเรียน 

 ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ด้วยคอมพิวเตอร์ได้ถูกนํามาใช้ในทางการศึกษา เพื่อการเรียนการ 

สอน เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการเรียนการสอนโดยเนื้อหาวิชา แบบฝึกหัด และการทดสอบ ถูกพัฒนา 

ขึ้นในรูปแบบตัวหนังสือ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว ส่งผลให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาการเรียน 

การสอนให้มีประสิทธิภาพครูผู้สอนจําเป็นต้องเลือกใช้สื่อ สื่อประเภทใดมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ 

นักเรียน และสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้มากที่สุด ในการผลิตสื่อที่เหมาะสมกับการเรียน 

การสอนที่ประยุกต์เข้ากับความสารมารถของคอมพิวเตอร์ สื่อมัลติมีเดียสามารถแสดงภาพได้อย่าง 

รวดเร็ว สีสันของภาพสวย ภาพเคลื่อนไหวประกอบการเรียนสามารถใส่ได้อย่างไม่มีข้อจํากัด 

เสียงประกอบ ภาพประกอบบทเรียนทําให้เกิดอารมณ์ร่วมในการเรียน การตอบสนองโดยข้อมูล 

ย้อนกลับ (Feedback) ความต่อเนื่อง และรวดเร็วของบทเรียน แบบทดสอบ การผลิตสื่อสามารถ 

ควบคุมตัวแปลได้ในทุกกระบวนการผลิต รวมถึงการนําสื่อที่ผลิตได้ทําเป็น (CD-ROM) ทําให้มีความ 

สะดวกในการพกพา และสามารถเรียนได้กับคอมพิวเตอร์โดยไม่ต้องลงโปรแกรมทําให้ไม่ต้องเสียค่า 

ใช้จ่างเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามในภาวะโลกเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 

จึงเป็นทางหนึ่งที่มี ความเหมาะสมสําหรับการพัฒนาทรัพยากรบุคลของประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ 

แข่งขันสูง คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจัยพื้นฐาน ไม่ใช่ทางเลือกหรือของฟุ่มเฟือยแต่เป็น 

สาธารณูปโภคสําคัญที่รัฐต้องช่วยจัดหาให้มีใช้อย่างทั่วถึงทันสมัย คุณภาพดีราคาถูก โดยเฉพาะ 

สําหรับเด็กรุ่นใหม่ต้องเตรียมให้ทันยุค เป็นกําลังสําคัญในการแข่งขันของประเทศดังนั้น รัฐบาลจึงมี 2 

นโยบายพิเศษรองรับ คือ โครงการอินเตอร์เน็ทไร้สายในที่สาธารณะฟรี (Free Wi-Fi) และ โครง 

การคอมพิวเตอร์มือถือสําหรับนักเรียนทุกคน (One Tablet PC Per Child) เพื่อใช้ เป็นเครื่องมือ 

สําหรับการเรียนยุคใหม่ นโยบายของรัฐบาลเป็นแนวคิดที่จะนําเทคโนโลยี และการ สื่อสารการศึกษา 

มาประยุกต์ใช้กับการเรียนรู้ของนักเรียนรูปแบบใหม่โดยใช้คอมพิวเตอร์ Tablet เป็นเครื่องมือในการ 

เข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ทําให้นักเรียนมีโอกาสศึกษาหาความรู้ 

ฝึกปฏิบัติ และสร้างองค์ความรู้ต่าง ๆ  ได้ด้วยตนเองในการเรียนรู้ซึ่งสื่อ มัลติมีเดียยังเป็นสื่อที่ตอบ 

สนองระบบการทํางานของ Tablet อีกด้วย  (อมรรัตน์ ทองดี 2555: 5) 
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การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยนําผลการสัมภาษณ์มาศึกษาและวิเคราะห์ หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

2551 จึงพบว่าหลักสูตรต้องการนวัตกรรมการสอนที่ช่วยพัฒนาการสอนของครูผู้สอน และจากการ 

สังเกต นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การนํานวัตกรรมการเรียนการสอนมาช่วยในการพัฒนาผล 

สัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 

มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มาช่วยเสริมสร้างความเข้าใจให้แก่นักเรียน และ 

เป็นเครื่องมือที่น่าสน ในฐานะครูผู้สอนจึงมีความสนใจที่จะพัฒนามัลติมีเดียช่วยสอน ให้แก่ นักเรียน 

ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้เข้าใจในหลักการทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ หลักการ 

ศิลปวิจารณ์รวมไปถึงผลสัมฤทธิ์ในการเรียนวิชาศิลปะ และความพึงพอใจในการเรียนวิชาศิลปะเป็น 

ไปในทางที่ดี สามารถนําไปพัฒนาต่อในอนาคต จากแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ ผู้วิจัย 

จึงมีความสนใจตามแนวทฤษฎีศิลปวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ ที่ปฏิบัติการวิจารณ์ ผลงงานศิลปะ 4 

ขั้นตอน คือ การพรรณนา การวิเคราะห์ การตีความ และการตัดสิน นํามาพัฒนาผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนเรื่องทัศนธาตุ โดยใช้มัลติมีเดียช่วยสอน ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เหมาะสมกับช่วงวัย และพัฒนาการเพื่อศึกษาศักยภาพในการ 

รับรู้เกี่ยวกับองค์ประกอบการมองเห็นทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบ เพราะเด็กในช่วงวัยนี้มี 

พัฒนาการทางด้านจิตใจ และอารมณ์ พัฒนาความสามารถในด้านการเรียนรู้ และคิดหาเหตุผลลึกซึ้ง 

ในเชิงนามธรรม สามารถคิดวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ ได้มากขึ้น (อนัญญา สินรัชตานันท์ 2554 : 16) 

ดังนั้นในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทัศนธาตุ โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย 

ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 

ศึกษาปีที่ 1 เพื่อนําผลการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้มัลติมีเดียช่วยสอน การเข้าใจในความหมาย 

ของหลักการทัศนธาตุ และได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเด็กต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนผ่านบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มีทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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สมมุติฐานของการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 

2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนผ่านบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีระดับคะแนนสูงกว่าก่อนเรียน 

3. นักเรียนมีคะแนนการประเมินผลงานหลังศึกษาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
อยู่ในระดับดี คิดเป็นร้อยละ 70 

4. ความพึงพอใจของนักเรียนในการเรียนรู้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

1. ประชากร/กลุ่มเป้าหมาย 
1.1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียน 

สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ซึ่งคัดเลือกนักเรียนที่มี 
ความสามารถด้านศิลปะ โดยกําหนดให้เรียนวิชาจิตรกรรมเพิ่มเติม 1.0 หน่วยกิต จํานวน 40 คน 

1.2. กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย คือ ผู้วิจัยคัดเลือกโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling)  

2. ตัวแปรที่ศึกษา 
2.1. ตัวแปรต้น (Independent Variables) คือ สื่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 

เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
2.2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ 

2.2.1. ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมเีดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.2.2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน และหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.2.3. ผลปฏิบัติงานของนักเรียนหลังจากศึกษาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อง 
ทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.2.4. ความพึงพอใจในการศึกษาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

3. ระยะเวลาในการทดลอง 
20 ชั่วโมง / 1 ภาคเรียน (10 คาบเรียน คาบเรียนละ 2 ชั่วโมง) 
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4. เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย 
 วิชาที่ใช้ในการศึกษาในการวิจัยครั้งนี้คือ เนื้อหาเรื่องทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

และหลักศิลปวิจารณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สู่การสร้างบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 

ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยประกอบ 

ด้วยเรื่องทฤษฎีทัศนธาตุประกอบด้วย จุด,เส้น,รูปร่าง,รูปทรง,สี,แสงเงา,ที่ว่าง,พื้นผิว, หลักการจัดองค์ 

ประกอบศิลป์ และศิลปวิจารณ์ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ โดยแบ่งออกได้ดังนี้  

 ครั้งที่ 1 (Pretest) ทฤษฎีศิลป์ความหมายของศิลปะหลักการทัศนธาตุ (นักเรียนชมมัลติมี 
เดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ) 
 ครั้งที่ 2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (นักเรียนชมมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทฤษฎีการจัด 
องค์ประกอบศิลป์)  
 ครั้งที่ 3 หลักการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ (นักเรียนชมมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องหลักการ 
วิจารณ์) 
 ครั้งที่ 4 รูปแบบศิลปะ และหลักการวิจารณ์ผลงานใบความรู้เรื่องรูปแบบของงานจิตร 
กรรมเน้นเรื่อง semi abstract  
 ครั้งที่ 5 ปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข” 
 ครั้งที่ 6 ปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข”  
 ครั้งที่ 7 การวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ และทําแบบทด 
สอบความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
 ครั้งที่ 8 (Postest) วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ นักเรียน 
ทดสอบหลังเรียน และวิจารณ์ผลงาน 
 
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

ในการศึกษาเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนว 

คิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา 

ในพระบรมราชินูปถัมภ์ มีดังนี้ 

1. แนวคิดทฤษฎีศิลปวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ ขั้นตอนการปฏิบัติการวิจารณ์ผลงานศิลปะ มี 4 
ขั้นตอนดังนี้ คือ 

1.1. การพรรณนา (Description) เป็นการพิจารณาคุณค่าทางด้านเรื่องราว โดยเป็นขั้นตอนใน 
การกล่าวถึงรายละเอียดต่าง ๆ ของเรื่องราว หรือเนื้อหาสาระที่ปรากฏให้เห็นในผลงานศิลปะ เพื่อ 
ที่จะบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรหรือมีเรื่องราวอย่างไร และเป็นการกล่าวถึงรายละเอียดของ 
มูลฐานศิลปะ (elemental of art) ทฤษฏีทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี แสงเงา รูปร่างรูปทรง ที่ว่าง 
และพื้นผิว โดยพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ประกอบกันอยู่อย่างไร กล่าวคือเป็นการพรรณนาคุณค่าทาง 
เรื่องราว และมูลฐานศิลปะ ทั้งนี้เพื่อตอบปัญหาว่ามีอะไรปรากฏที่ผลงานศิลปะ 
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1.2. การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการพิจารณาคุณค่าทางออกแบบ (Design qualities) เป็นขั้น 
ตอนการอธิบายหลักการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยการใช้แผนภูมิในการออกแบบ (design 
chart) ในขั้นตอนผู้ดําเนินการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาว่าศิลปินได้นําเอามูลฐานศิลปะ อย่างไร 
(ผู้วิจารณ์กล่าวไว้ขั้นตอนการพรรณนา) มาผสมผสานเป็นโครงสร้างภายใต้หลักการศิลปะโดยการ 
บันทึกเครื่องหมายลงในแผนภูมิการออกแบบ หรือกล่าวสรุปอีกนัยหนึ่ง คือเป็นการวิเคราะห์เพื่อหา 
ความสัมพันธ์ระหว่างมูลฐานศิลปะกับหลักการศิลปะ ที่ศิลปินได้นํามาจัดวางให้มีความเป็นเอกภาพ  
เพื่ออธิบายว่า ผลงานศิลปกรรมนั้น ๆ ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร    

1.3. การตีความ (Interpretation) เป็นการพิจารณาคุณค่าการแสดงออก (Expressive 
qualities) โดยเป็นขั้นตอนการค้นหาความหมายจากสิ่งต่างๆ ภายในผลงานโดยพิจารณาว่าผลงาน 
ศิลปกรรมนั้น ๆ ได้มุ่งสะท้อนให้เกิดผลต่ออารมณ์ความรู้สึก หรือความคิดต่าง ๆ ในการสื่อสารต่อผู้ 
ชมงานศิลปกรรมนั้น ๆ อย่างไร 

1.4. การตัดสิน (Judgment) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการวิจารณ์อันเป็นความพยายาม 
เพื่อตอบข้อคําถามว่าผลงานศิลปกรรมนั้น ๆ ประสบความสําเร็จหรือไม่ดีหรือไม่ดีอย่างไร ทั้งนี้ 
จะต้องวินิจฉัย เพื่อตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่งตามแนวทฤษฎีศิลปะ (Theories of art) ซึ่งใช้ 
เป็นเกณฑ์ (Criteria) ในการบ่งชี้ความสําเร็จในคุณค่าเชิงสุนทรียภาพของผลงานศิลปกรรม 

บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในครั้งนี้ประกอบด้วย 

2. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 

2.1  ทฤษฎีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 

2.2  สื่อการเรียนรู้ 

3. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 

(ช่วงชั้นที่ 3) 

4. ทฤษฎีการเรียนรู้ 

5. ทัศนธาตุ (ชลูด นิ่มเสมอ : 2553) จุด, เส้น, รูปร่าง, รูปทรง, น้ําหนัก, สี, ที่ว่าง และพื้นผิว 

6. องค์ประกอบศิลป์ การซ้ํา, จังหวะ, ลวดลาย, การลดหลั่น, ทิศทาง, ความกลมกลืน, การตัดกัน, 

ความสมดุล และเอกภาพ 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  กรอบแนวคิดบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 

มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
1.1 ทฤษฎีการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสื่อ 

มัลติมีเดียเพื่อการศึกษา�(กิดานันท์  
มลิทอง, 2540) 

1.2 สื่อการเรียนรู้ (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 
2541) 

2. หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะทัศน
ศิลป์(หลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐานพุทธ
ศักราช 2551 ช่วงชั้นที่ 
- ทฤษฎีการเรียนรู้�(สุรางค์  
โค้วตระกูล,2539) 

3. ทัศนธาตุ (ชลูด  นิ่มเสมอ,2553) 
3.1. จุด (Point) 
3.2. เส้น (Line) 
3.3. รูปร่าง/รูปทรง (Shape/Form) 
3.4. น้ําหนัก (Value) 
3.5. พื้นผิว (Texture) 
3.6. สี (Color) 
3.7. ที่ว่าง (Space) 

4. องค์ประกอบศิลป์ การซ้ํา, จังหวะ, 
ลวดลาย, การลดหลั่น, ทิศทาง, 
ความกลมกลืน, การตัดกัน, ความสมดุล 
และเอกภาพ (ชลูด นิ่มเสมอ 2531-2544) 

5. ทฤษฎีศิลปวิจารณ์ 
กระบวนการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์  

4 ขั้นตอนดังนี้  (Mittler,1983) 

ขั้นที่ 1 การบรรยาย  ขั้นที่ 3 ตีความ 
ขั้นที่ 2 วิเคราะห์ ขั้นที่ 4 ตัดสิน 

�

บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศน 
ธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 

เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

(ช่วงชั้นที่ 3) 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมี 
เดีย ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์  

2. ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วย 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อง 
ทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

3. ผลการปฏิบัติงานหลังเรียนด้วยบท 
เรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศน 
ธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์  

4. ความพึงพอใจในการในการศึกษา 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อง 
ทัศน ธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน 
โดยมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นเพื่อนําเสนอเนื้อหาในความหมายนี้ คือ บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจก่อน และหลังการ 
จัดกิจกรรม การเรียนการสอน และคะแนนการวิจารณ์งานศิลปะของนักเรียนตามแนวคิดของยีน เอ 
มิทเลอร์ โดยแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

3. ทัศนธาตุ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มองเห็นได้ประกอบไปด้วย จุด เส้น รูปร่าง 
รูปทรง น้ําหนักอ่อน - แก่ สี บริเวณว่าง และพื้นผิว  

4. ทฤษฎีการจัดองค์ประกอบศิลป์ หมายถึง หลักองค์ประกอบศิลป์ที่นํามาใช้ในการจัดภาพ  
หรือการนําองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะมาจัดประสานสัมพันธ์กันเพื่อให้เกิดคุณค่าทางความงาม 
ประกอบด้วยการซ้ํา, จังหวะ, ลวดลาย, การลดหลั่น, ทิศทาง, ความกลมกลืน, การตัดกัน, 
ความสมดุล และเอกภาพ 

5. การวิจารณ์ หมายถึง การที่แสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ โดยการวิจารณ์แบ่งได้ 4 
ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 การบรรยายขั้นที่ 2 วิเคราะห์ขั้นที่ 3 ตีความ ขั้นที่ 4 ตัดสนิ (Mittler,1983) 

6. สื่อมัลติมีเดียช่วยสอน หมายถึง บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 “มัลติมีเดีย” (Multimedia) 
ประกอบด้วย ข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงเข้าด้วยกัน ตลอดจนมีการนําเอาระบบ 
โต้ตอบกับผู้ใช้ (Interactive) มาผสมผสาน  

7. ประสิทธิภาพของมัลติมีเดีย หมายถึง  นวัตกรรมที่ได้ประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนด 80/80 
ซึ่งมีความหมายดังนี้  

 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําได้จากแบบทดสอบ 

ระหว่างการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําได้จากแบบทดสอบ 

หลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

8. ความพึงพอใจของผู้เรียน หมายถึง ความคิดเห็นหรือความรู้สึกของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียน 
มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น 

9. ผลงานปฏิบัติ หมายถึง ผลงานศิลปะของนักเรียนที่สร้างสรรค์ขึ้นหลังจากเรียนด้วยบทเรียน 
มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

   ส
ำนกัหอ
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ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. สื่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. ได้การประเมินกระบวนการศิลปวิจารณ์ และความพึงพอใจ 
3. ได้แนวทางให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอน ได้รูปแบบการสอนให้สอนคล้องกับระดับพัฒนา 

การ และความสนใจของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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บทที่  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

 การวิจัยเรื่องบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นพื้นฐานในการทําวิจัยต่าง ๆ โดยเรียบ 
เรียง และกําหนดประเด็นการศึกษาดังนี้ 

1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ช่วงชั้นที่ 3 
1.1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1.2. หลักสูตรแกนกลาง 
1.3. หลักสูตรโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
2.1. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 
2.2. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 
2.3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 

3. ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะ 
4. ทฤษฎีทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์  
5. แนวคิดและทฤษฎีศิลปวิจารณ์ 
6. ทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
7. กระบวนการสร้างมัลติมีเดียช่วยสอน 
8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) ช่วงชั้นที่ 3 

จากพระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 4 
ในพระราชบัญญัตินี้ คือ "การศึกษา" หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญงอกงาม 
ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรมการสร้าง 
สรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม 
การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อนระดับอุดมศึกษา "การศึกษาตลอดชีวิต" 
หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ 
และการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สถานศึกษา 
หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย สถาบัน มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือของเอกชนที่มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในกา
รจัดการศึกษา 

มาตรฐานการศึกษา หมายความว่า ข้อกําหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะ คุณภาพที่พึงประสงค์ 
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่ง และเพื่อใช้เป็นหลักในการเทียบเคียงสําหรับ 
การส่งเสริมและกํากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผล และการประกันคุณภาพทางการศึกษา  

ผู้สอน หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ "ครู" หมายความว่า 
บุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหน้าที่หลักทางด้านการเรียน การสอนและการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วย 
วิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษา ทั้งของรัฐและเอกชน "ผู้บริหารสถานศึกษา" หมายความว่า บุคลากร 
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหาร สถานศึกษาแต่ละแห่ง ทั้งของรัฐและเอกชน "บุคลากรทางการศึกษา" 
หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้งผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็น 
ผู้ทําหน้าที่ให้บริการ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และ 
การบริหารการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ "กระทรวง" หมายความว่า กระทรวงการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรม  

หมวด 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มาตรา 63 รัฐต้องจัดสรรคลื่นความถี่ สื่อตัวนํา 
และโครงสร้างพื้นฐานอื่น ที่จําเป็นต่อการส่งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรคมนาคม 
และการสื่อสารในรูปอื่น เพื่อใช้ประโยชน์สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษา 
ตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรมตามความจําเป็น 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตํารา หนังสือ 
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อื่น วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาอื่น โดยเร่งรัดพัฒนาขีดความ 
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สามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนาเทค 
โนโลยี เพื่อการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขัน โดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเพื่อให้ 
มีความรู้ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และ 
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เพื่อการศึกษา 
ในโอกาสแรกที่ทําได้เพื่อให้มีความรู้ และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาในการแสวง 
หาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อ 
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้ 
เกิดการใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

มาตรา 68 ให้มีการระดมทุนเพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงินอุด 
หนุนของรัฐ ค่าสัมปทาน และผลกําไรที่ได้จากการดําเนินกิจการด้านสื่อสารมวลชนเทคโนโลยีสาร 
สนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กร ประชาชน 
รวมทั้งให้มีการลดอัตราค่าบริการเป็นพิเศษในการใช้เทคโนโลยีดังกล่าว เพื่อการพัฒนาคน และสังคม 
หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อการผลิตการวิจัย และการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อการ 
ศึกษา ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 69 รัฐต้องจัดให้มีหน่วยงานกลางทําหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนส่งเสริม และ 
ประสานการวิจัยการพัฒนา และการใช้รวมทั้งการประเมินคุณภาพ และประสิทธิภาพของ การผลิต 
และการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ของโลกยุคโลกาภิวัฒน์มีผลต่อการเปลี่ยนแปลง 
ทางสังคม และเศรษฐกิจของทุกประเทศรวมทั้งประเทศไทยด้วย จึงมีความจําเป็นที่จะต้องปรับปรุง 
หลักสูตรการศึกษาของชาติ ซึ่งถือเป็นกลไกสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของประเทศ เพื่อ 
สร้างคนไทยให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพพร้อมที่จะแข่งขัน และร่วมมืออย่างสร้าง 
สรรค์ในเวทีโลก 

หลักสูตรการศึกษาของประเทศที่ใช้อยู่คือ หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 (ฉบับ 
ปรับปรุง พ.ศ.2533) หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533) 
และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลายพุทธศักราช 2524 (ฉบับปรับปรุงพ.ศ.2533) ซึ่งกระทรวงศึกษา 
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ธิการโดยกรมวิชาการได้ติดตามผล และดําเนินการวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการ 
ศึกษาพบว่า หลักสูตรที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนานกว่า 10 ปี มีข้อจํากัดอยู่หลายประการไม่สามารถส่งเสริม 
ให้สังคมไทยก้าวไปสู่สังคมความรู้ได้ทันการณ์ ในเรื่องที่สําคัญดังต่อไปนี้ การกําหนดหลักสูตรจากส่วน 
กลางไม่สามารถสะท้อนสภาพความต้องการที่แท้จริงของสถานศึกษา และท้องถิ่น การจัดหลักสูตร 
และการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ยังไม่สามารถผลักดันให้ประเทศไทย 
เป็นผู้นําด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในภูมิภาคจึงจําเป็นต้องปรับปรุงกระบวนการ 
เรียนการสอนให้คนไทยมีทักษะกระบวนการและเจตคติที่ดีทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทค 
โนโลยี มีความคิดสร้างสรรค์ การจัดหลักสูตรไปใช้ยังไม่สามารถสร้างพื้นฐานในการคิด สร้างวิธีการ 
เรียนรู้ให้คนไทยมีทักษะในการจัดการและทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถเผชิญปัญหาสังคม และ 
เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้อย่างมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศยังไม่ 
สามารถที่จะทําให้ผู้เรียนใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการติดต่อสื่อสารและการค้น
คว้าหาความรู้จากแหล่งการเรียนรู้ที่มีอยู่หลากหลายในยุคสารสนเทศ 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 กําหนดให้บุคคล มีสิทธิเสมอกัน 
ในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพโดย 
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐ ต้องคํานึงถึงการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครอง 
ท้องถิ่นและชุมชน ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ได้กําหนดให้การศึกษา 
เป็นกระบวนการเรียนรู้ เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก 
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ 
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคมแห่งการเรียนรู้ และปจัจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ 
อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้ง ร่าง 
กาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถ 
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข เปิดโอกาสให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสาระ 
และกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว 
ได้กําหนดให้มีการจัดทําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อความเป็นไทย ความเป็นพลเมืองที่ดี 
ของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ และให้สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานจัดทําสาระของหลักสูตรในส่วนที่เกี่ยวกับสภาพปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้อง 
ถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าว กําหนดให้มีการศึกษาภาคบังคับ จํานวน 9 ปี 

ด้วยวิสัยทัศน์ของรัฐที่เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาในการสร้างคน สร้างงาน เพื่อช่วยกอบกู้ 
วิกฤตเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ เป็นการสร้างชาติให้มั่นคงได้อย่างยั่งยืน เชื่อมั่นในนโยบาย 
การศึกษาในการสร้างชาติ ปรับโครงสร้างและระบบการศึกษา ยึดหลักการบริหารจัดการที่เน้น 
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คุณภาพ ประสิทธิภาพและความเสมอภาค ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และเชื่อมั่นในนโยบาย 
การศึกษาเพื่อสร้างคน บูรณาการการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมในการปฏิรูปการเรียนรู้ และ 
เชื่อมั่นในนโยบายการศึกษาเพื่อสร้างงาน สร้างเยาวชนให้มีความรู้คู่กับการทํางาน กระทรวงศึกษา 
โดยอาศัยอํานาจตามความในบทเฉพาะกาล มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 จึงเห็นสมควรกําหนดให้มีหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยยึด 
หลักความมีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ กล่าวคือ เป็นหลักสูตร 
แกนกลางที่มีโครงสร้างหลักสูตรยืดหยุ่น กําหนดจุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ในภาพรวม 
12 ปี สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้แต่ละกลุ่มสาระ และมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
เป็นช่วงชั้นละ 3 ปี จัดเฉพาะส่วนที่จําเป็นสําหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความเป็นไทยความ 
เป็นพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพื่อการศึกษาต่อ ให้สถาน 
ศึกษาจัดทําสาระ ในรายละเอียดเป็นรายปีหรือรายภาคให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาในชุมชนสังคม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม 
และประเทศชาติ รวมถึงจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน 
แต่ละกลุ่มเป้าหมายด้วย 

การจัดการศึกษามุ่งเน้นความสําคัญทั้งด้านความรู้ ความคิด ความสามารถ คุณธรรม 
กระบวนการเรียนรู้ และความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อพัฒนาคนให้มีความสมดุล โดยยึดหลักผู้เรียน 
สําคัญที่สุด ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม 
ธรรมชาต ิ และเต็มศักยภาพ ให้ความสําคัญต่อความรู้เกี่ยวกับตนเอง และความสัมพันธ์ของตนเอง 
กับสังคม ได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติ และสังคมโลก รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
ความเป็นมาของสังคมไทย และระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหา 
กษัตริย์ทรงเป็นประมุข ความรู้ และทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ความรู้ความ เข้าใจ 
และประสบการณ์เรื่องการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากร ธรรมชาต ิ
และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน ความรู้เกี่ยวกับศาสนาศิลปวัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย 
และการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญา ความรู้ และทักษะด้านคณิตศาสตร์ และด้านภาษาเน้นการ 
ใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้อง ความรู้ และทักษะในการประกอบอาชีพการดํารงชีวิตในสังคมอย่างมี 
ความสุข 

สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการฝึกทักษะกระบวนการคิดการจัดการ การ 
เผชิญสถานการณ์ และการประยุกต์ความรู้มาใช้ป้องกันและแก้ไขปัญหา จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ 
เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ทําได้ คิดเป็น ทําเป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รู้ 
อย่างต่อเนื่องผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกัน ปลูกฝังคุณธรรมค่านิยม 
ที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ อํานวยความสะดวกเพื่อให้ 
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ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ 
เรียนรู้ โดยคํานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน และจัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลา 
ทุกสถานที่ และสามารถเทียบโอนผลการเรียนและประสบการณ์ได้ทุกระบบการศึกษา อนึ่งเพื่อ 
ให้การใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานบรรลุจุดหมายที่กําหนดไว้ สถานศึกษาต้องมีการประสาน 
สัมพันธ์ และร่วมมือกับบิดามารดา ผู้ปกครอง และบุคคลในชุมชนให้การพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ในสถานศึกษาเป็นไปอย่างต่อเนื่อง นอกจากนั้นกระทรวงศึกษาธิการยังจําเป็นต้องสนับสนุน ส่งเสริม 
ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในสถานศึกษา และนอกสถานศึกษาให้ครอบคลุมหลักสูตร และ 
กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อการพัฒนาไปสู่ความเป็นสากล ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการจะได้จัดทําเอกสาร 
ประกอบหลักสูตร เช่น คู่มือการใช้หลักสูตร แนวทางการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา คู่มือครู เอกสาร 
ประกอบหลักสูตรกลุ่มสาระต่างๆ แนวทางการวัดและประเมินผล การจัดระบบแนะแนวในสถาน 
ศึกษาการวิจัยในสถานศึกษา และการใช้กระบวนการวิจัยในการพัฒนาการเรียนรู้ ตลอดจนเอกสาร 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้ประชาชนทั่วไป ผู้ปกครอง และผู้เรียนมีความเข้าใจ และรับทราบบทบาท 
ของตนในการพัฒนาตนเองและสังคม 

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นไปตามนโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ จึงกําหนดหลักการของหลักสูตรการศึกษาขั้น 
พื้นฐานไว้ดังนี้เพื่อเป็นการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ มุ่งเน้นความเป็นไทยควบคู่กับความ 
สากลเป็นการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนจะได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน 
โดยสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนา และเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อ 
เนื่องตลอดชีวิตโดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มศักยภาพ 
เป็นหลักสูตรที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระ เวลา และการจัดการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่จัด 
การศึกษาได้ทุกรูปแบบ ครอบคลุมทุกเป้าหมายสามารถเทียบโอนผลการเรียน และประสบการณ์ 
จุดมุ่งหมาย หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ เป็นคนดี 
มีปัญญา มีความสุข และมีความเป็นไทย มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพจึงกําหนด 
จุดหมาย ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดังต่อไปนี้ เห็นคุณค่า 
ของตนเอง มีวินัยในตนเอง ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือ ศาสนาที่ตนนับถือ 
มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์ มีความคิดสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน รักการอ่าน 
รักการเขียน และรักการค้นคว้ามีความรู้อันเป็นสากล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และความเจริญก้าว 
หน้าทางวิทยาการ มีทักษะ และศักยภาพในการจัดการ การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี ปรับวิธีคิด 
วิธีการทํางานได้เหมาะสมกับสถานการณ์ มีทักษะ และกระบวนการโดยเฉพาะทางคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ทักษะการคิด การสร้างปัญญา และทักษะในการดําเนินชีวิต รักการออกกําลังกาย 
ดูแลตนเองให้มีสุขภาพและบุคลิกภาพที่ดี มีประสิทธิภาพในการผลิตและการบริโภคมีค่านิยมเป็น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

�	

ผู้ผลิตมากกว่าเป็นผู้บริโภคเข้าใจใน ประวัติศาสตร์ของชาติไทยภูมิใจในความเป็นไทยเป็นพลเมืองดี 
ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิต 
สํานึกในการอนุรักษ์ภาษาไทย ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี กีฬา ภูมิปัญญาไทย ทรัพยากรธรรมชาติ 
และพัฒนาสิ่งแวดล้อม รักประเทศชาติ และท้องถิ่น มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามให้สังคม 

สาระการเรียนรู้ กําหนดสาระการเรียนรู้ตามหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยองค์ความรู้ ทักษะ 
หรือกระบวนการการเรียนรู้ และคุณลักษณะหรือค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมของผู้เรียนเป็น 8 
กลุ่มดังนี้ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา 
และพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยีภาษาต่างประเทศ สาระการเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มนี้ 
เป็นพื้นฐานสําคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ โดยอาจจัดเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มแรก ประกอบด้วย 
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นสาระการ 
เรียนรู้ที่สถานศึกษาต้องใช้เป็นหลักในการจัดการเรียนการสอนเพื่อสร้างพื้นฐานการคิดและเป็นกลยุท
ธ์ในการแก้ปัญหาและวิกฤตของชาติ กลุ่มที่สอง ประกอบด้วย สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงาน 
อาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ เป็นสาระการเรียนรู้ที่เสริมสร้าง พื้นฐานความเป็นมนุษย์ 
และสร้างศักยภาพในการคิดและการทํางานอย่างสร้างสรรค์สาระ และ มาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศิลป์) 

สาระที่ 1: ทัศนศิลป์  

มาตรฐาน ศ 1.1 : สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์ คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิด ต่องานศิลปะ 
อย่างอิสระ ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน  

มาตรฐาน ศ 1.2 : เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม 
เห็นคุณค่างานทัศนศิลป์ ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม และภูมิปัญญาไทยและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การจัดการเรียนรู้ พระราชบัญญัติการศึกแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 22 กําหนด 
แนวทางในการจัดการศึกษาไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุดฉะนั้น ครู ผู้สอน และผู้จัดการศึกษา 
จะต้องเปลี่ยนแปลงบทบาทจากการเป็นผู้ชี้นํา ผู้ถ่ายทอดความรู้ไปเป็นผู้ช่วยเหลือส่งเสริม และ 
สนับสนุนผู้เรียนในการแสวงหาความรู้จากสื่อและแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง แก่ 
ผู้เรียนเพื่อนําข้อมูลเหล่านั้นไปใช้สร้างสรรค์ความรู้ของตน การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน นอกจากจะมุ่งปลูกฝังด้านปัญญาพัฒนาการคิดของผู้เรียนให้มีความสามารถในการคิด 
สร้างสรรค์คิดอย่างมีวิจารณญาณแล้วยังมุ่งพัฒนาความสามารถทางอารมณ์ โดยการปลูกฝังให้ผู้ 
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เรียนเห็นคุณค่าของตนเองเข้าใจตนเองเห็นอกเห็นใจผู้อื่น สามารถแก้ปัญหาข้อแย้งทางอารมณ์ 
ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เนื่องจากประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ในโลกกําลังประสบปัญหา 
ด้านสังคมเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องของความขัดแย้งทั้งความคิด และการกระทํา ของตัวบุคคล 
องค์กร และสังคม ฉะนั้นสถานศึกษาจะต้องมุ่งเน้นการเรียนรู้ เพื่อให้เข้าใจสถานการณ์หาทาง 
แก้ไขโดยเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับศาสนาและวัฒนธรรมเป็นกรณีพิเศษ การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ 
ต่าง ๆ มีกระบวนการ และวิธีการที่หลากหลายผู้สอนต้องคํานึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกาย และ 
สติปัญญา วิธีการเรียนรู้ความสนใจและความสามารถของผู้เรียนเป็นระยะ ๆ อย่างต่อเนื่องดังนั้น การ 
จัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น ควรใช้รูปแบบ / วิธีการที่หลากหลาย เน้นการจัดการเรียนการสอน 
ตามสภาพจริง การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้ร่วมกัน การเรียนรู้จากธรรมชาติการเรียนรู้จากการ 
ปฏิบัติจริง และการเรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของ กระบวนการเรียนรู้ 
การเรียนรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ต้องพยายามนํากระบวนการการจัดการ กระบวนการอนุรักษ์ และพัฒนา 
สิ่งแวดล้อม กระบวนการคิดและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุก 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ เนื้อหาและกระบวนการต่าง ๆ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ซึ่งการเรียนรู้ใน 
ลักษณะองค์รวม การบูรณาการเป็นการกําหนดเป้าหมายการเรียนร่วมกันยึดผู้เรียนเป็นสําคัญโดยนํา 
กระบวนการเรียนรู้จากกลุ่มสาระเดียวกัน หรือต่างกลุ่มสาระการเรียนรู้มาบูรณาการในการจัดการ 
เรียนการสอนซึ่งจัดได้หลายลักษณะ เช่น 1. การบูรณาการแบบผู้สอนคนเดียวผู้สอนสามารถจัดการ 
เรียนรู้โดยเชื่อมโยงสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ กับหัวข้อเรื่องที่สอดคล้องกับชีวิตจริง หรือสาระที่กําหนด 
ขึ้นมา เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม น้ํา เป็นต้น ครูผู้สอนสามารถเชื่อมโยงสาระ และกระบวนการเรียนรู้ 
ของกลุ่มสาระต่าง ๆ เช่น การอ่าน การเขียน การคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ต่าง ๆ ทําให้ 
ผู้เรียนได้ใช้ทักษะ และกระบวนการเรียนรู้ไปแสวงหาความรู้ความจริง จากหัวข้อเรื่องที่กําหนด 2. 
การบูรณาการแบบคู่ขนาน มีผู้สอนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันจัดการ เรียนการสอนโดยอาจยึดหัวข้อ 
เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แล้วบูรณาการเชื่อมโยงแบบคู่ขนาน เช่น ผู้สอนคนหนึ่งสอนวิทยาศาสตร์ 
เรื่องเงา ผู้สอนอีกคนอาจสอนคณิตศาสตร์เรื่องการวัดระยะทาง โดยการวัดเงา คิดคํานวณในเรื่องเงา 
ในช่วงเวลาต่าง ๆ จัดทํากราฟของเงาในระยะต่าง ๆ หรืออีกคนหนึ่งอาจให้ผู้เรียนรู้ศิลปะเรื่องเทคนิค 
การวาดรูปที่มีเงา 3. การบูรณาการแบบสหวิทยาการ การบูรณาการในลักษณะนี้นําเนื้อหาจากหลาย 
กลุ่มสาระมาเชื่อมโยงเพื่อจัดการศึกษา ซึ่งโดยทั่วไปผู้สอนมักจัดการเรียนการสอนแยกตามรายวิชา 
หรือกลุ่มวิชา แต่ในบางเรื่องผู้สอนจัดการเรียนการสอนร่วมกันในเรื่องเดียวกัน เช่น เรื่องวันสิ่ง 
แวดล้อมของชาติ ผู้สอนภาษาไทยจัดการเรียนการสอน ให้ผู้เรียนรู้ภาษา คําศัพท์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
ผู้สอนวิทยาศาสตร์จัดกิจกรรมค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ผู้สอนสังคมศึกษาให้ผู้เรียนค้นคว้า หรือ 
ทํากิจกรรมชมรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และครูผู้สอนสุขศึกษาอาจจัดให้จัดกิจกรรมเกี่ยวกับการรักษา 
สิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น 4. การบูรณาการแบบโครงการผู้สอนสามารถจัดการเรียนการ 
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สอนโดยบูรณาการเป็นโครงการโดยผู้เรียน และครูผู้สอนร่วมกันสร้างสรรค์โครงการขึ้นโดยใช้เวลา 
เรียนต่อเนื่องกันได้หลายชั่วโมง ด้วยการนําเอาจํานวนชั่วโมงของวิชาต่าง ๆ ที่ครูผู้สอนเคยสอนแยก 
กันนั้นมารวมเป็นเรื่องเดียวกันมีเป้าหมายเดียวกันในลักษณะของการสอนเป็นทีม ในกรณีที่ต้องการ 
เน้นทักษะบางเรื่องเป็นพิเศษ ครูผู้สอนสามารถแยกกันสอนได้ เช่น กิจกรรมเข้าค่ายดนตรี กิจกรรม 
เข้าค่ายภาษาอังกฤษ กิจกรรม เข้าค่ายศิลปะ เป็นต้น 

1. แนวการจัดการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้นมีดังนี้ 
1.1.1. ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 การจัดการเรียนรู้ต้องสนองตอบต่อความ 

สนใจของผู้เรียน โดยคํานึงถึงหลักจิตวิทยาพัฒนาการ และจิตวิทยาการเรียนรู้ ทั้งนี้ในแต่ละคาบ 
เวลาเรียนนั้นไม่ควรใช้เวลานานเกินความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ ให้ครบทุก 
กลุ่มสาระ ในลักษณะบูรณาการที่มีภาษาไทยและคณิตศาสตร์ เป็นหลัก เน้นการเรียนรู้ตาม 
สภาพจริง มีความสนุกสนานได้ปฏิบัติจริง เพื่อพัฒนาความเป็นมนุษย์ ทักษะพื้นฐานการติดต่อ 
สื่อสารในการคิดคํานวณ การคิดวิเคราะห์ และพัฒนาลักษณะนิสัยและสุนทรียภาพ  

1.1.2. ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 การจัดการเรียนรู้มีลักษณะ คล้ายกับช่วง  
ชั้นที่ 1 แต่จะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกเรียนในสิ่งที่ตนสนใจ มุ่งเน้นทักษะการทํางานเป็นกลุ่มการ 
สอนแบบบูรณาการ โครงงาน การใช้หัวเรื่องในการจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดทักษะ 
ในการคิด การค้นคว้า แสวงหาความรู้ สร้างความรู้ด้วยตนเอง สามารถสร้างสรรค์ผลงานแล้ว 
นําไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้อื่น 

1.1.3. ช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 การจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มี 
หลักการ ทฤษฎีที่ยาก ซับซ้อน อาจจัดแยกเฉพาะ และควรเน้นการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน 
มากขึ้น เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนเกิดความคิด ความเข้าใจ และรู้จักตนเองในด้านความสามารถ ความถนัด 
เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพ สถานศึกษาต้องจัดบรรยากาศการเรียนรู้ให้เหมาะสม 

1.1.4. ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 การจัดการเรียนรู้เริ่มเน้นเข้าสู่เฉพาะทางมากขึ้น 
มุ่งเน้นความสามารถ ความคิดระดับสูง ความถนัด และความต้องการของผู้เรียน ทั้งในด้านอาชีพ 
การศึกษาเฉพาะทาง ตลอดจนการศึกษาต่อสําหรับการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย 
ให้ยืดหยุ่นวิธีการจัด การเรียนรู้ได้ตามความเหมาะสมกับผู้เรียน สถานศึกษา และความต้องการ 
ของท้องถิ่น 

สื่อการเรียนรู้การจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และหลักสูตรสถานศึกษา 
มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชวีิต และใช้เวลาอย่างสร้างสรรค์ 
รวมทั้งมีความยืดหยุ่น สนองความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สังคมและประเทศชาติ ผู้เรียนสามารถ 
เรียนรู้ได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ และเรียนรู้ได้จากสื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ทุกประเภท รวมทั้ง 
จากเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นชุมชนและแหล่งอื่น ๆ เน้นสื่อที่ผู้เรียน และผู้สอน 
ใช้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ผู้เรียน ผู้สอนสามารถจัดทํา และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ขึ้นเอง 
หรือนําสื่อต่าง ๆ ที่มีอยู่รอบตัวและในระบบสารสนเทศมาใช้ในการเรียนรู้ โดยใช้วิจารณญาณ ในการ 
เลือกใช้สื่อ และแหล่งความรู้โดยเฉพาะหนังสือเรียนควรมีเนื้อหาสาระครอบคลุมตลอดช่วงชั้น สื่อสิ่ง 
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พิมพ์ควรจัดให้มีอย่างเพียงพอทั้งนี้ควรให้ผู้เรียนสามารถยืมได้จากศูนย์สื่อ หรือ ห้องสมุดของสถาน 
ศึกษาลักษณะของสื่อการเรียนรู้ที่จะนํามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ ควรมีความหลากหลายทั้งสื่อธรรม 
ชาติ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อเทคโนโลยี และสื่ออื่น ๆ ซึ่งช่วยส่งเสริมให้การเรียนรู้เป็นไปอย่างมีคุณค่า 
น่าสนใจชวนคิดชวนติดตามเข้าใจได้ง่าย และรวดเร็วขึ้นรวมทั้งกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการแสวงหา 
ความรู้เกิดการเรียนรู้อย่างกว้างขวางลึกซึ้ง และต่อเนื่องตลอดเวลาเพื่อให้การใช้สื่อการเรียนรู้เป็นไป 
ตามแนวการจัดการเรียนรู้ และพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้อย่างแท้จริง สถานศึกษาหน่วยงานที่ 
เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีหน้าที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรดําเนิน ดังนี้ 

จัดทําและจัดหาสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้ ศึกษา ค้นคว้า วิจัย 
เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน จัดทําและจัดหาสื่อการเรียนรู้ 
สําหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน และสําหรับเสริมความรู้ของผู้สอน ศึกษาวิธีการเลือก และการ 
ใช้สื่อการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสมหลากหลาย และสอดคล้องกับวิธีการเรียนรู้ธรรมชาต ิ
ของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน ศึกษาวิธีการวิเคราะห์ และประเมิน 
คุณภาพมาตรฐานสื่อการเรียนรู้ที่จัดทําขึ้นเอง และที่เลือกนํามาใช้ประกอบการเรียนรู้โดยมีการ 
วิเคราะห์ และประเมินสื่อการเรียนรู้ที่ใช้อยู่นั้นอย่างสม่ําเสมอ จัดหาหรือจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้ 
ศูนย์สื่อการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ ในสถานศึกษาและในชุมชนเพื่อการศึกษาค้นคว้าแลกเปลี่ยน 
ประสบการณ์การเรียนรู้ และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ จัดให้มีเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเชื่อมโยง 
และแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษาท้องถิ่น ชุมชน และสังคมอื่น จัดให้มีการกํากับติดตาม 
และประเมินผลการดําเนินงานเกี่ยวกับสื่อ และการใช้สื่อการเรียนรู้เป็นระยะ ๆ  

การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ให้ผู้สอนใช้พัฒนาคุณภาพผู้เรียน เพราะจะช่วย 
ให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความก้าวหน้า และความสําเร็จทางการเรียนของผู้เรียน 
รวมทั้งข้อมูลที่จะเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนา และเรียนรู้อย่างเต็มตามศักย 
ภาพสถานศึกษาในฐานะผู้รับผิดชอบจัดการศึกษาจะต้องจัดทําหลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติในการวัด 
และประเมินผลการเรียนของสถานศึกษา เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายถือปฏิบัติร่วมกัน และเป็น 
ไปในมาตรฐานเดียวกัน สถานศึกษาต้องมีผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการวัด และประเมินทั้งใน 
ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับชาติตลอดจนการประเมิน 
ภายนอก เพื่อใช้เป็นข้อมูลสร้างความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพของผู้เรียนแก่ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายใน และ 
นอกสถานศึกษา 

การวัดและประเมินผลระดับชั้นเรียน มีจุดหมายสําคัญของการประเมินระดับชั้นเรียน คือ 
มุ่งหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการคุณธรรม และค่านิยมอันพึง 
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ประสงค์ อันเป็นผลเนื่องจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้หรือไม่ / เพียงใด ดังนั้น การวัดและประเมิน 
จึงต้องใช้วิธีการที่หลากหลาย เน้นการปฏิบัติให้สอดคล้อง และเหมาะสมกับสาระการเรียนรู้กระบวน 
การเรียนรู้ของผู้เรียน และสามารถดําเนินการอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปในกิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยประเมินความประพฤติ พฤติกรรม การเรียน การร่วมกิจกรรม และผลงานจากโครงงาน 
หรือแฟ้มสะสมผลงาน ผู้ใช้ผลการประเมินในระดับชั้นเรียนที่สําคัญ คือตัวผู้เรียน ผู้สอน และพ่อแม่ 
ผู้ปกครอง จําเป็นต้องมีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย วิธีการ และค้นหาข้อมูลเกณฑ์ต่าง ๆ ที่ 
จะทําให้สะท้อนให้เห็นภาพสัมฤทธิ์ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ผู้เรียนจะทราบระดับความ 
ก้าวหน้า ความสําเร็จของตน ครู ผู้สอนจะเข้าใจความต้องการของผู้เรียนแต่ละคน แต่ละกลุ่มสามารถ 
ให้ระดับคะแนนหรือจัดกลุ่มผู้เรียน รวมทั้งประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของตนเองได้ 
ขณะที่พ่อแม่ ผู้ปกครอง จะได้ทราบระดับความสําเร็จของผู้เรียน  

สถานศึกษาเป็นผู้กําหนดหลักเกณฑ์การประเมิน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
สถานศึกษา การประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการ 
เรียนเป็นรายชั้นปีและช่วงชั้น สถานศึกษานําข้อมูลที่ได้นี้ไปใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการ 
เรียนการสอน และคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้ รวมทั้งนําผลการประเมิน 
รายช่วงชั้นไปพิจารณาตัดสินการเลื่อนช่วงชั้น กรณีผู้เรียนไม่ผ่านมาตรฐานการเรียนรู้ของกลุ่มสาระ 
ต่าง ๆ สถานศึกษาต้องจัดให้มีการเรียนการสอนซ่อมเสริม และจัดให้มีการประเมินผลการเรียนรู้ด้วย 

การพัฒนาศักยภาพครูถือเป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่จะพัฒนาให้เป็นครูมืออาชีพ โดยศึกษา 
วิเคราะห์ระบบต่าง ๆ ของสถานศึกษาว่ามีจุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร รวมทั้งระบบการเรียนการสอน 
การวัด และการประเมินผล การวิเคราะห์ครูผู้สอนในด้านความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 
ตลอดจนเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ข้อมูลสําหรับพิจารณาสนับสนุนให้มีการพัฒนา 
ศักยภาพของครูอย่างต่อเนื่อง การกําหนดให้ครูจัดการเรียนการสอนเป็นกลุ่ม การมีครูพี่เลี้ยง ครูทํา 
หน้าที่พัฒนาหลักสูตร ครูแนะแนว ทั้งหมดเป็นกระบวนการที่สถานศึกษาต้องพัฒนาสร้างสรรค์ให้ 
เป็นระบบ โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนที่มีประสิทธิภาพ พร้อมด้วยนวัตกรรมที่หลากหลายผู้เรียนมีระบบ 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีผู้เรียนเป็นผู้ช่วยครู เพื่อให้กระบวนการเรียนรู้ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิ 
ภาพ การพัฒนาศักยภาพครู ให้มีความเป็นผู้นําทางวิชาการ ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้กระบวนการวิจัย 
เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ อาศัยความร่วมมือของครูแกนนํา ครูต้นแบบ และสถาบันการศึกษาชั้นสูง เช่น 
คณะครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ของสถาบันราชภัฎ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งชมรมวิชาชีพ ซึ่งจะช่วย 
พัฒนาครูให้มีศักยภาพในการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่มีมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเกณฑ์กําหนดคุณภาพการเรียนรู้ของผู้เรียน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ 
เนื่องจากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นหลักสูตรที่ต้องอาศัยการตัดสินใจของผู้บริหารสถาน 
ศึกษา ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นหลักสําคัญ การจัดหลักสูตรสถานศึกษา  
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หลักสูตรสถานศึกษา  

สถานศึกษาเป็นชุมชนของการแสงหาความรู้ สถานศึกษาจึงต้องมีหลักสูตรของตนเอง คือหลัก 
สูตรสถานศึกษา ประกอบด้วยการเรียนรู้ทั้งมวลและประสบการณ์อื่น ๆ ที่สถานศึกษาแต่ละแห่ง 
วางแผนเพื่อพัฒนาผู้เรียน โดยจะต้องจัดทําสาระการเรียนรู้ทั้งรายวิชาที่เป็นพื้นฐาน และรายวิชาที่ 
ต้องการเรียนเพิ่มเติม เป็นรายปีหรือรายภาค จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทุกภาคเรียน และกําหนด 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์จากมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นส่วนประกอบที่สําคัญของการ 
จัดหลักสูตรสถานศึกษา จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาจะต้องทํางานร่วมกับ 
ครอบครัวและชุมชน ท้องถิ่น วัด และหน่วยงานทั้งภาครัฐ และเอกชนในท้องถิ่นเพื่อให้เกิดผลตาม 
จุดมุ่งหมายของหลักสูตรสองประการซึ่งจุดมุ่งหมายทั้งสองประการนี้ให้แนวทางที่สําคัญ ซึ่งสถาน 
ศึกษาต้องพัฒนาหลักสูตรภายในบริบทและแนวทางนั้น ๆ ดังนี้ หลักสูตรสถานศึกษาควรพัฒนา 
ให้เด็กเกิดความสนุกและความเพลิดเพลินในการเรียนรู้ เปรียบเสมือนเป็นวิธีสร้างกําลังใจ และเร้าใจ 
ให้เกิดความก้าวหน้าแก่ผู้เรียนให้ได้มากที่สุด มีความรู้สูงสุดสําหรับผู้เรียนทุกคน ควรสร้างความ 
เข้มแข็ง ความสนใจ และประสบการณ์ให้ผุ้เรียน และพัฒนาความมั่นใจให้เรียน และทํางานอย่าง 
เป็นอิสระ และร่วมใจกันควรให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้สําคัญ ๆ ในการอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น 
ได้ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสื่อสารส่งเสริมจิตใจที่อยากรู้อยากเห็นและมีกระบวนการคิดอย่าง
มีเหตุผล  

หลักสูตรสถานศึกษาควรส่งเสริมการพัฒนาด้านจิตวิญญาณ จริยธรรม สังคมและวัฒนธรรม 
และโดยเฉพาะพัฒนาหลักการในการจําแนกระหว่างถูกและผิด เข้าใจและศรัทธาในความเชื่อของตน 
ความเชื่อและวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ว่ามีอิทธิพลต่อตัวบุคคล และสังคมหลักสูตรสถานศึกษาต้อง 
พัฒนาหลักคุณธรรม และความอิสระของผู้เรียนและช่วยให้เป็นพลเมืองพลเมืองที่มีความรับผิดชอบ 
สามารถช่วยพัฒนาสังคมให้เป็นธรรมขึ้น มีความเสมอภาค ควรพัฒนาความตระหนัก เข้าใจ และ 
ยอมรับสภาพแวดล้อมที่ตนดํารงชีวิตอยู่ ยึดมั่นในข้อตกลงร่วมกันต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้งในระดับ 
ส่วนตน ระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับโลก หลักสูตรสถานศึกษาควรสร้างให้ผู้เรียนมีความ 
พร้อมในการเป็นผู้บริโภคที่ตัดสินใจแบบมีข้อมูล และเป็นอิสระ และเข้าใจในความรับผิดชอบ  

การสร้างหลักสูตรสถานศึกษา  

หลักสูตรจะต้องสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ และเปลี่ยนไปตาม 
ธรรมชาติของการศึกษา ผู้สอนต้องปรับปรุงกระบวนการสอนและประเมินกระบวนการสอนของตน 
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เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของผู้เรียนที่เปลี่ยนแปลง และผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทาง 
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม การศึกษาจะเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น ถ้าหลักสูตรมีการปรับปรุง ให้เป็น 
ไปตามความต้องการและความจําเป็นตลอดเวลา สถานศึกษาควรดําเนินการจัดทําหลักสูตรดังนี้  

กําหนดวิสัยทัศน์ สถานศึกษาจําเป็นต้องกําหนดวิสัยทัศน์เพื่อมองอนาคตว่า โลก และ 
สังคมรอบ ๆ จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร และสถานศึกษาจะต้องปรับตัว ปรับหลักสูตรอย่างไร จึงจะ 
พัฒนาผู้เรียนให้เหมาะสมกับยุคสมัย ในการสร้างหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์ ซึ่ง 
ทําได้โดยอาศัยความร่วมมือของชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูอาจารย์ ผู้เรียน ภาคธุรกิจ ภาครัฐ 
ในชุมชน ร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาแสดงความประสงค์อันสูงส่งหรือวิสัยทัศน์ที่ปรารถนา 
ให้สถานศึกษาเป็นสถาบันพัฒนาผู้เรียนที่มีพันธกิจ หรือภาระหน้าที่ร่วมในการกําหนดงานหลักที่ 
สําคัญ ๆ ของสถานศึกษา พร้อมด้วยเป้าหมายมาตรฐานแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ และการ 
ติดตามผล ตลอดจนจัดทํารายงานแจ้งสาธารณชน และส่งผลย้อนกลับให้สถานศึกษาเพื่อการ ปฏิบัติง 
านที่เหมาะสมตามหลักสูตรของสถานศึกษาและมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของชาติที่กํา
หนดไว้ กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์โดยอาศัยบุคคลต่าง ๆ เข้าไปมีส่วนร่วมนี้ เป็นกระบวนการที่มี 
พลังผลักดันให้แผนกลยุทธ์ที่สถานศึกษาสร้างขึ้นดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีทิศทาง ก่อให้ 
เกิดเจตคติในทางที่สร้างสรรค์ดีงามแก่สังคมของสถานศึกษามีระบบ และหน่วยสนับสนุนในการ 
ปฏิบัติงานเกิดขึ้นอย่างเป็นเครือข่ายเพียบพร้อม เช่น ระบบคุณภาพ ระบบหลักสูตร สาระการเรียนรู้ 
การเรียนการสอน สื่อการเรียนรู้ การวัดและประเมินผลการติดตาม การรายงาน ฐานข้อมูลการเรียนรู้ 
การวิจัยแบบมีส่วนร่วม มีระบบสนับสนุนครูอาจารย์เป็นต้น กระบวนการสร้างวิสัยทัศน์ด้วยวิธีดัง 
กล่าวนี้ จะนําไปสู่การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลักสูตร การกําหนดสาระการเรียนรู้หรือหัวข้อเรื่อง 
ในท้องถิ่นสนองตอบความต้องการของชุมชน 

การจัดหลักสูตรสถานศึกษา จากวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้ที่สถานศึกษา 
ได้กําหนดไว้ สถานศึกษาจะต้องจัดทําสาระการเรียนรู้จากช่วงชั้น ให้เป็นรายปี หรือรายภาค พร้อม 
กําหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้ให้ชัดเจน เพื่อให้ครูทุกคน คือ ครูผู้สอนและครูสนับสนุน ได้นําไป 
ออกแบบการเรียนการสอน การบูรณาการโครงการร่วม เวลาเรียน การมอบหมายงาน / โครงงาน 
แฟ้มผลงาน หรือการบ้านที่มีการวางแผนร่วมกันทั้งสถานศึกษาเป็นหลักสูตรสถานศึกษาที่ครอบ 
คลุมภาระงานการจัดการศึกษาทุกด้านของสถานศึกษา  

การกําหนดสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือภาค สถานศึกษานํา 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นของกลุ่มต่าง ๆ จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานวิเคราะห์ และกําหนด 
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ตามเป้าหมาย และวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา ด้วย 
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พิจารณากําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล พร้อมทั้ง 
การพิจารณาภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น และสามารถกําหนดในลักษณะผสมผสานการ 
จัดเป็นการเรียนแบบยึดหัวข้อเรื่องหรือจัดเป็นโครงงานได้  

การออกแบบการเรียนการสอนจากสาระการเรียนรู้ และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี หรือ 
รายภาค สถานศึกษาต้องมอบหมายครูผู้สอนทุกคนต้อง ออกแบบการเรียนการสอนโดยคาดหวังว่า 
ผู้เรียนควรจะสามารถทําอะไรได้ เช่นช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งมีชั้นประถมศึกษาปีที่ 1,2 และ 3 นั้น ผู้เรียน 
จะเรียนรู้สาระเรื่องที่กําหนดไว้ในระดับใด ยกตัวอย่างวิชาคณิตศาสตร์ ที่มีสาระที่ 1 : จํานวน และ 
การดําเนินการ และมีมาตรฐาน ค 1.1 : เข้าใจถึงความหลากหลายของการแสดงจํานวน และการ 
ใช้จํานวนในชีวิตจริง ผู้เรียนในช่วงชั้นนี้จะสามารถทําอะไรได้ เช่น ในช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 
1-3 กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นไว้ข้อหนึ่งว่า มีความคิดรวบยอด และความรู้สึกเชิงจํานวน 
เกี่ยวกับจํานวนนับและศูนย์ และผู้เรียนในช่วงชั้นนี้จะมีความสามารถอย่างไร เช่น ผู้เรียนในชั้น 
ประถมศึกษาปีที่ 1 สามารถนับได้ 1 ถึง 100 และมากกว่า เป็นต้น และออกแบบการเรียนรู้จะต้อง 
ให้ผู้เรียนพัฒนาได้ทั้งด้านความรู้ ความคิด ทักษะและเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์ และสังคม  

การกําหนดเวลาเรียนและจํานวนหน่วยกิต ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สถานศึกษา 
ต้องตระหนักถึงความจําเป็นที่จะต้องจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกกลุ่มสาระการเรี
ยนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะในด้านการอ่าน การเขียน การคิดเลข การคิดวิเคราะห์ และการใช้ 
คอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีการสอนที่ยึดหัวข้อเรื่องจากกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือสังคมศึกษา 
เป็นหลักตามความเหมาะสมของท้องถิ่นบูรณาการการเรียนรู้ด้วยกลุ่มสาระต่าง ๆ เข้ากับหัวข้อเรื่องที่ 
เรียนอย่างสมดุล ควรกําหนดจํานวนเวลาเรียนสําหรับสาระการเรียนรู้รายปี ดังนี้  

ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาทีปที่ 1-3 และช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 ควร 
กําหนดจํานวนเวลาสําหรับการเรียนตามสาระการเรียนรู้รายปีให้เหมาะสม และสอดคล้องกับความ 
จําเป็นในการสอน เพื่อเน้นทักษะระดับพื้นฐานเช่น การอ่าน การ เขียน การคิดเลข และ 
การคิดวิเคราะห์ โดยเฉพาะช่วงชั้นที่ 1 ซึ่งจะต้องจัดให้ผู้เรียนเรียนอย่างสนุกเพลิดเพลิน ซึ่งใน 
แต่ละคาบเวลาไม่ควรใช้เวลายาวเกินความสนใจของผู้เรียน นอกจากผู้เสนอจะจัดให้เป็น กิจกรรม 
เช่น การฝึกให้เขียนหนังสือเป็นเล่มเป็นต้น การเรียนการสอนควรดําเนินไปตามความสนใจ ของ 
ผู้เรียน ครูผู้สอนในช่วงชั้นที่ 1 ควรเข้าใจจิตวิทยาการสอนเด็กเล็ก อย่างลึกซึ้ง สามารถบูรณาการ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่าง ๆ ให้ผสมกลมกลืนตอบสนองต่อชีวิตที่อยากรู้ อยากเห็นของเด็กโดยเฉพาะ 
แต่ต้องไม่ลืมมุ่งเน้นทักษะพื้นฐานดังกล่าว สําหรับผู้เรียนในช่วงชั้นที่ 2 ซึ่งได้ผ่านการเรียน การเล่น 
เป็นกลุ่มมามาแล้ว ในช่วงชั้นนี้จึงมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเริ่มทํางานเป็นทีมการ สอน ตามหัวข้อเรื่องจึงเป็น 
เรื่องสําคัญ หัวข้อเรื่องขนาดใหญ่สามารถจัดทําเป็นหัวข้อย่อยทําให้ ผู้เรียนรับผิดชอบไปศึกษาค้นคว้า 
ตามหัวข้อย่อยเหล่านี้เป็นการสร้างความรู้ของตนเองและใช้กระบวนการวิจยัควบคู่กับการเรียนตา 
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และนําผลงานมาแดสงทําให้ผู้เรียนทุกคนได้ 
เรียนรู้ผลงานของกันและกันในรูปแฟ้มสะสมผลงาน การเรียนในช่วงชั้นที่ 3 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 
ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาคบังคับเป็นการเรียนที่มุ่งพัฒนาความสามารถ ความถนัด และ 
ความสนใจของผู้เรียน สถานศึกษานอกจากจะทบทวนการเรียนรู้ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ที่ได้เรียนรู้ตาม 
มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กําหนดไว้แล้ว จะต้องจัดการเรียนแบบบูรคณาการเป็นโครงงานมากขึ้น 
เป็นการเริ่มทําให้ผู้เรียนได้เข้าใจการศึกษาสู่โลกของการทํางานตามความต้องการของท้องถิ่นและสังค
ม นวัตกรรมด้านการสอนและประสบการณ์ในการทํางานด้านต่าง ๆ แม้การเรียนภาษาก็สามารถ 
เป็นช่องทางสู่โลกของการทํางานได้ และต้องชี้แจงให้ผู้เรียนได้ทราบว่าสังคมในอนาคตจะต้องอยู่ 
บนรากฐานของความรู้ สถานศึกษาจึ้งต้องจัดบรรยากาศให้อยู่ในสภาพแห่งการเรียนรู้ที่สมบูรณ์เป็น 
ตัวอย่างแก่สังคม และควรจัดรายวิชาหรือโครงงานที่สนองความถนัด ความสนใจของผู้เรียนเพิ่มขึ้น 
ด้วย การเรียนในช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ซึ่งเป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สถานศึกษาต้องจัดการเรียนรู้ เพื่อเตรียมตัวให้ผู้เรียนมีความพร้อมในด้านการศึกษาต่อในระดับที่สูง 
ขึ้นหรือการประกอบอาชีพ ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งส่งเสริมความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียนในลักษณะรายวิชาหรือโครงงาน  

มนนิภา ชุติบุตร (2538 : หน้า 16 – 18) ได้เสนอแนวทางการนําภูมิปัญญาท้องถิ่นไปใช้ 
ในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาดังนี้ 

1.เน้นการศึกษา วิเคราะห์ ทําความเข้าใจวิธีคิดและความคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
2.นํากระบวนการหรือแนวคิดของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
3.นํากระบวนการคิดของภูมิปัญญาชาวบ้านมาเสริมสร้างให้สอดคล้องกับแนวคิดแบบวิทยา

ศาสตร์ 
4.สร้างกระบวนการคิดหลายด้าน หลายมุมโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระแล้ว 

เชื่อมโยงกับชีวิตจริง 
5.ให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดทําหลักสูตร ตามหลักการของหลักสูตรนั้น หลัก 

สูตรที่สร้างขึ้นจําเป็นต้องมีความสอดคล้องกับสภาพปัญหา และสนองความต้องการของสังคมที่ใช้ 
หลักสูตรนั้นๆ โดยเหตุนี้หลักสูตรที่สร้างขึ้นมุกมุ่งหมายในการใช้ในชุมชนแห่งใดแห่งหนึ่งโดยเฉพาะ 
ย่อมตอบสนองต่อความต้องการของสังคมได้มากที่สุด ท้องถิ่นและชุมชนมีสภาพที่แตกต่างกันการ 
พัฒนาแต่ละท้องถิ่นก็ต้องมีความแตกต่างกัน เทคโนโลยีเจริญเร็ว จะทําหลักสูตรระดับชาติไปใช้กับ 
ท้องถิ่นก็ไม่ทันกับความเจริญของเทคโนโลยี สถานศึกษาจึงต้องจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 

แนวทางการจัดหลักสูตรสถานศึกษา เพื่อให้การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา ดําเนินไปด้วยดี 
บรรลุตามที่คาดหวัง จึงกําหนดแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้ การจัดทําสาระของหลักสูตร  1) กําหนด 
ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่กําหนด 
ไว้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาจัดเป็นผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาค ที่ระบุถึงความรู้ 
ความสามารถของผู้เรียน ซึ่งจะเกิดขึ้นหลังจากการเรียนรู้ในแต่ละปีหรือภาคนั้น การกําหนดผลการ 
เรียนรู้ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคของสาระการเรียนรู้ของรายวิชาที่มีความเข้ม (Honor Course) 
ให้สถานศึกษากําหนดได้ตามความเหมาะสม สอดคล้องกับรายวิชาที่จะจัด 2) กําหนดสาระการ 
เรียนรู้รายปีหรือรายภาค โดยวิเคราะห์จากผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี หรือรายภาคที่กําหนดไว้ 
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ในข้อ 1 ให้สอดคล้องกับสาระและมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น 
รวมทั้งสอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่นและของชุมชน 3) กําหนดเวลา และหรือจํา 
นวนหน่วยกิต สําหรับสาระการเรียนรู้รายภาคทั้งสาระการเรียนรู้พื้นฐาน และสาระการเรียนรู้ที่ 
สถานศึกษากําหนดเพิ่มเติมขึ้นดังนี้  

ช่วงชั้นที่ 1 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ช่วงชั้นที่ 2 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 และช่วงชั้นที่ 3 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 กําหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายปี และกําหนดจํานวนเวลาเรียนให้เหมาะสม 
และสอดคล้องกับมาตรฐาน ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาทีที่ 4-6 กําหนดสาระการเรียนรู้เป็นรายภาค 
และกําหนดจํานวนหน่วยกิตให้เหมาะสม สอดคล้องกับมาตรฐานและสาระการเรียนรู้ ในการกําหนด 
จํานวนหน่วยกิต ของสาระการเรียนรู้รายภาค สําหรับช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ใช้เกณฑ์ 
การพิจารณาที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ 40 ชั่วโมงต่อภาคเรียนมีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต  

สาระการเรียนรู้ที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นวิชาเฉพาะของสายอาชีพหรือโปรแกรมเฉ
พาะทางอื่น ๆ ใช้เกณฑ์การพิจารณา คือ สาระการเรียนรู้ที่ใช้เวลาจัดการเรียนรู้ระหว่าง 40-60 
ชั่วโมงต่อภาคเรียน มีค่าเท่ากับ 1 หน่วยกิต ทั้งนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดได้ตามความเหมาะสม 
และใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน 4) จัดทําคําอธิบายรายวิชา โดยการนําผลการเรียนรู้ที่คาดหวังรายปี 
หรือรายภาค สาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค รวมทั้งเวลาและจํานวนหน่วยกิตที่กําหนด ตามข้อ 1 
2 และ 3 มาเขียนเป็นคําอธิบายรายวิชา โดยให้ประกอบด้วย ชื่อรายวิชา จํานวนเวลา หรือ 
จํานวนหน่วยกิต มาตรฐานการเรียนรู้และสาระการเรียนรู้ของรายวิชานั้น ๆ สําหรับชื่อรายวิชามี 
แนวทางในการกําหนดดังนี้ ชื่อรายวิชาของสาระการเรียนรู้ ให้ใช้ตามชื่อกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ส่วนชื่อรายวิชาเลือกที่สถานศึกษาจัดทําเพิ่มขึ้น กําหนดได้ตามความเหมาะสมทั้งนี้ ต้องสื่อ 
ความหมายได้ชัดเจน มีความสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้ที่กําหนดไว้ในรายวิชานั้น 5) จัดทําหน่วย 
การเรียนรู้ โดยการนําเอาสาระการเรียนรู้รายปีหรือรายภาค ที่กําหนดไว้ไปบูรณาการจัดทําเป็นหน่วย 
การเรียนรู้หน่วยย่อย ๆ เพื่อความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ และผู้เรียนได้เรียนรู้ในลักษณะองค์รวม 
หน่วยการเรียนรู้ แต่ละหน่วยประกอบด้วย มาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ และจํานวนเวลา 
สําหรับการจัดการเรียนรู้ซึ่งเมื่อเรียนครบทุกหน่วยย่อยแล้ว ผู้เรียนสามารถบรรลุตามผลการเรียนรู้ 
ที่คาดหวังรายปีหรือรายภาคของทุกรายวิชา ในการจัดทําหน่วยการเรียนรู้ อาจบูรณาการทั้งภายใน 
และระหว่างสาระการเรียนรู้หรือเป็นการบูรณาการเฉพาะเรื่อง ตามลักษณะสาระการเรียนรู้หรือเป็น 
การบูรณาการที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้เรียน โดยพิจารณาจากมาตรฐานการเรียนรู้ที่มีความเกี่ยว 
เนื่องสัมพันธ์กัน การจัดการเรียนรู้สําหรับหน่วยการเรียนรู้ในแต่ละช่วงชั้น สถานศึกษาต้องจัดให้ 
ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการปฏิบัติโครงงานอย่างน้อย 1 โครงงาน 6) จัดทําแผนการจัดการเรียนรู้ โดย 
วิเคราะห์จากคําอธิบายรายวิชารายปีหรือรานภาคและหน่วยการเรียนรู้ที่จัดทํากําหนดเป็นแผนการจั
ดการเรียนรู่ของผู้เรียนและผู้สอน  

การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สถานศึกษาต้องจัดให้ผู้เรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะ 
สมกับวัย วุฒิภาวะ และความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู้เรียน โดยคํานึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 1) การ 
จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ชมรมวิชาการ เพื่อเกื้อกูลส่งเสริมการเรียนรู้ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2) จัด 
กิจกรรมตามความสนใจ ความถนัดตามธรรมชาติ และคงความสามารถ-ความต้องการของผู้เรียน 
และชุมชน 3) จัดกิจกรรมเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนมีบุคลิกภาพและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ฝึกการ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

�	

ทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง และส่วนรวม เช่นกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เป็นต้น 4) จัด 
กิจกรรมประเภทบริการด้านต่าง ๆ ฝึกการทํางานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 5) การ 
ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมอย่างเป็นระบบโดยให้ถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินผลการผ่านช่วงชั้นเรียน  

การกําหนดคุณลักษณะอันถึงประสงค์ สถานศึกษาต้องร่วมกับชุมชน กําหนดคุณลักษณะ 
อันพึงประสงค์ เพื่อเป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม คุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยมที่สถานศึกษาจะกําหนดเป็นคุณลักษณะอันพึงประสงค์นั้นสามารถกําหนด 
ขึ้นได้ตามความต้องการโดยให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา และความจําเป็นที่จะต้องมีการปลูกฝัง 
คุณธรรม จริยธรรมและค่านิยมดังกล่าวให้แก่ผู้เรียน เพิ่มจากที่กําหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ต่างๆ ในแต่ละภาคเรียนหรือปีการศึกษา ครูผู้สอนต้องจัดให้มีการวัด และประเมินผลรวมด้าน 
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน โดยเป็นการประเมินเชิงวินิจฉัย เพื่อการปรับปรุงพัฒนา 
และการส่งต่อ ทั้งนี้ควรประสานสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้ปกครอง และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันประเมินคุณ 
ลักษณะอันพึงประสงค์รายปี/รายภาค ในแต่ละช่วงชั้น สถานศึกษาต้องจัดให้มีการวัด และประเมิน 
ผลรวมด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน เพื่อทราบความก้าวหน้าและพัฒนาการของผู้เรียน 
สถานศึกษาจะได้นําไปกําหนดแผนกลยุทธ์ ในการปรับปรุงพัฒนาคุณลักษณะของผู้เรียนให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายที่กําหนด แนวทางการวัดและประเมินผลด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ให้เป็นไปตามที่ 
สถานศึกษากําหนด  

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน มี 
รูปแบบ และวิธีการที่หลากหลายเพื่อให้สอดคล้องกับความถนัด ความสนใจ และความต้องการ 
ของผู้เรียน โดยให้ผู้สอนนํากระบวนการวิจัยมาผสมผสาน หรือบูรณาการใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนและเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ สามารถใช้กระบวนการวิจัยเป็นส่วน 
หนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนการปฏิบัติ เริ่มตั้งแต่การวิเคราะห์ปัญหา การวางแผน 
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการดําเนินการแก้ปัญหาหรือพัฒนา การเก็บรวบรวมข้อมูล การสรุปผลการ 
แก้ปัญหาหรือพัฒนา และการรายงานผลการเรียนรู้ และการนําผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้  

การกํากับติดตามประเมิน และรายงานในการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษา ขั้น 
พื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญในการให้ทุกส่วนทุกฝ่ายในสังคม มีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา 
และกระจายอํานาจการศึกษาลงไปยังท้องถิ่นโดยตรง โดยเฉพาะสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้จัดการเรียน 
การสอนดังนั้นเพื่อให้ผลผลิตทางการศึกษา คือผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด และ 
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และสังคม จําเป็นต้องมีระบบการกํากับ ติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ทุกกลุ่มทุกฝ่ายมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการจัดการ 
ศึกษาเห็นความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรค ตลอดจนให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ ส่งเสริม และสนับสนุน 
การวางแผน และดําเนินงานการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างแท้จริง การกํากับติดตาม ประเมิน 
และรายงานผลการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นกลไกหนึ่งของการประกันคุณภาพการศึกษาให้
เป็นไปตามที่มาตรฐานกําหนด โดยต้องมีการดําเนินการที่เป็นระบบเครือข่าย ครอบคลมุทั้งหน่วยงาน 
ภายใน และภายนอกกระทรวง ตั้งแต่ระดับชาติ เขตพื้นที่ และสถานศึกษา ในรูปแบบของคณะกรรม 
การที่มาจากบุคคลทุกระดับ และทุกอาชีพ ในการกําหนดดูแล และประเมินผล ต้องมีการรายงานผล 
จากทุกระดับให้ทุกฝ่ายรวมทั้งประชาชนทั่วไปทราบ เพื่อค้นหาแนวทางร่วมกันพัฒนาคุณภาพต่อไป 
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เพื่อให้การจัดการศึกษาของสถานศึกษามีคุณภาพอย่างแท้จริง ต้องมีการประเมินผลการจัดการศึกษา 
ทั้งระดับชาติ เขตพื้นที่ และสถานศึกษา 

กล่าวโดยสรุปคือ จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ไปสู่หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และนํามาบูรณาการ กับวิชาศิลปะ การใช้สื่อ 
การสอนที่ครูควรเป็นผู้พัฒนา ผู้วิจัยได้เห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน คือ ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่ได้ 
ตระหนักถึงความสําคัญของวิชาศิลปะเท่าที่ควร ไม่สามารถเข้าใจถึงความงาม ความละเอียดอ่อน 
ความคิดสร้างสรรค์ที่แฝงอยู่กับผลงานศิลปะทําให้การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของนักเรียนดูล้มเหลว 
และขาดจินตนาการที่สําคัญไม่ถูกระบบกระบวนการการสร้างสรรค์ ในเรื่องราวเนื้อหาทัศนธาตุ  
องค์ประกอบศิลป์ ศิลปวิจารณ์ ซึ่งเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในทุกๆรูปแบบ ผู้วิจัย 
จึงสร้างเครื่องมือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทัศนธาตุ โดยใช้มัลติมีเดียช่วยสอน ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม 
ราชินูปถัมภ์ สิ่งที่ใช้ในการพัฒนาคือการนํามัลติมีเดียช่วยสอนมาให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ได้ 
เรียนรู้เพิ่มเติม ด้วยวัยของนักเรียนในระดับนี้กําลังพัฒนาความต้องการเป็นอิสระจากสิ่งต่าง ๆ จาก 
พ่อแม่ จากครอบครัว จากคุณครู การที่ต้องการเป็นอิสระดังกล่าวก็เพื่อจะเรียนรู้ และทําความเข้าใจ 
ตัวเอง จะมุ่งความสนใจและการรับรู้ไปยังเรื่องที่ลึกซึ้งขึ้น เป็นนามธรรมมากขึ้น และครุ่นคิดใคร่ 
ครวญ ด้วยตัวเองไม่ว่าพ่อกับแม่จะเห็นด้วยหรือไม ่ สมองของเขามีความรับรู้ และความพยายามทํา 
ความเข้าใจตามแบบของเขาอยู่ การที่เขาไม่เห็นด้วยกับพ่อแม่ ก็ใช่ว่าเพราะอยากต่อต้านท่าเดียว 
หรือปฏิเสธความเป็นพ่อแม่ แต่เพราะเขาก็มีเหตุผลตามมุมมองของเขา ฉะนั้น การที่เด็กฝึกคิดได้ 
ด้วยตัวเองเช่นนี้ ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ควรแก่การยินดี เขากล้าคิด มีความคิดของตัวเอง เป็นสิ่ง 
ที่มีค่ามาก ส่วนเรื่องที่ว่า "คิดถูก ไม่ถูก ควร ไม่ควร" นั้นเป็นสิ่งที่สามารถจะพัฒนาไปได้ในภายหลัง 
ยังไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแต่อย่างใด  

ดวงใจ กสานติกุล (2536:77) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของวัยรุ่นตามช่วงอายุของวัยรุ่น โดย 
แบ่งเป็น 3 ระยะ คือ 

1. วัยรุ่นตอนต้น (Pubertal Phase) เป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมาก ซึ่งมี 
ช่วงเวลายาวนานประมาณ 2 ปี ส่วนใหญ่อายุ 11-13 ปี มีความคิดหมกมุ่นเกี่ยวกับการเปลี่ยน 
แปลงของร่างกาย ทําให้อารมณ์แปรปรวนได้ง่าย 

2. วัยรุ่นตอนกลาง (Transitional Phase) อายุ 14-16 ปี เป็นวัยที่ยอมรับสภาพ 
ร่างกายที่เป็นหนุ่มเป็นสาวได้แล้ว ช่วยวัยนี้จะมีความคิดลึกซึ้ง (Abstract) จึงหันมาใฝ่หา อุดมการณ์ 
และเอกลักษณ์ของตนเอง เพื่อความเป็นตัวของตัวเอง และพยายามเอาชนะความผูกพันเกาะยึดติด 
พึ่งพิงบิดามารดา 

3. วัยรุ่นตอนปลาย (Adolescent Phase) อายุ 17-19 ปี เริ่มจากมีการเจริญเติบโต 
เข้าสู่วัยหนุ่มสาว เป็นเวลาของการฝึกวิชาชีพ ตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสม และการมีความสัมพันธ์ 
แบบผูกพันแน่นแฟ้น (Intimacy) 

ศรีธรรม ธนภูมิ (2535) ได้กล่าวถึงพัฒนาการของวัยรุ่นว่า กระบวนการในการพัฒนา 
ของวัยรุ่นจะค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะในระยะแรกวัยรุ่นยังต้องการดูแลช่วยเหลือ และรับฟังคํา 
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แนะนําจากบิดา มารดา และผู้ใหญ่ ทั้งในครอบครัวและในสังคม โดยได้แบ่งช่วงอายุเป็น 3 ระยะ 
เช่นกัน ได้แก่  

1. วัยแรกรุ่น (Puberty) อยู่ในช่วงอายุ 12-15 ปี  
2. วัยรุ่นตอนกลาง (Middle Adolescent) อยู่ในช่วงอายุ 16-17 ปี 
3. วัยรุ่นตอนปลาย (Late Adolescent) อยู่ในช่วงอายุ 18-20 ปี 
จะเห็นได้ว่า วัยรุ่นแต่ละระยะจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา โดยลักษณะดังกล่าว 

อาจมีการคาบเกี่ยวกันได้ในแต่ละช่วง ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงในวัยรุ่นโดยสรุปจะมีการเปลี่ยนแปล 
งทางร่างกาย ซึ่งรวมทั้งเพศ การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ ซึ่งรวมทั้งอารมณ์ สังคม สติปัญญา และ 
คุณธรรม เมื่อวัยรุ่นมีการพัฒนาไปตามขั้นตอนที่เหมาะสม เข้าสู่ความเป็นผู้ใหญ่ก็จะกลายเป็นบุคลิก 
ภาพที่ชัดเจนของตัวเอง สามารถวางแนวทางประกอบอาชีพ มีความสัมพันธ์กับเพื่อนต่างเพศที่พร้อม 
ต่อการสร้างครอบครัวใหม่และสามารถสัมพันธ์กับบิดา มารดาในบทบาทที่เป็นผู้ใหญ่ได้ 

ช่วงวัยสิบสามเป็นวัยเริ่มต้นของการมองตัวเองได้ชัดเจนขึ้น แรกสุดเริ่มที่การมองตัวเอง 
จากภายนอก รูปร่างหน้าตา เขาจะถูกดูดเข้าหากระจกอย่างกับถูกแม่เหล็กดูด เขาอยากมองให้เห็น 
ลึกลงไปว่าตัวเองมันเป็นอย่างไรแน่ และถ้าลองหวีผมแบบนี้มันจะเป็นอย่างไร สวมอย่างนี้แล้ว 
เป็นอย่างไร ถ้าสวมแบบอื่นจะเป็นอย่างไร อย่าไปมองเพียงด้านเดียวว่าเขาอยากหล่ออยากสวย 
เท่านั้น ที่จริงความอยากหล่ออยากสวย ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหายแต่อย่างใด เป็นธรรมชาติของมนุษย์ 
ทุกคน และเป็นเรื่องดีที่เขารู้จักดูแลตัวเอง แต่ที่สําคัญกว่าก็คือ เขากําลังทําความรู้จักรูปลักษณ์ 
ภายนอกของตัวเองอย่างลึกซึ้ง  ส่วนการมองเข้าไปยังตัวตนภายใน เป็นการสํารวจอย่างเจาะลึก 
มองเห็นความเป็นตัวของตัวเอง “เห็นความเห็นแก่ตัว เห็นความขี้เกียจ เห็นอารมณ์พายุ หรือเห็น 
ความไม่เข้าใจที่ตัวเองมีต่อคนอื่น ฯลฯ” แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเห็นตัวเองแล้ว เขาจะกลาย 
เป็นเด็กที่มีพฤติกรรมถูกใจพ่อแม่ขึ้นมาเอง หากเขาจะวิเคราะห์ตัวเอง ในข้อที่น่าแก้ไข เขาก็จะมุ่ง 
ความสนใจไปหาด้านที่เป็นจุดแข็ง เป็นความภาคภูมิใจ เช่น ความสามารถทางกีฬา ความรู้จักคิด 
รูปลักษณ์มากกว่าที่จะไปแก้ไขด้านที่เป็นจุดอ่อน ผู้ใหญ่เราก็เป็นอย่างนี้เหมือนกัน คือ อยากทํา 
เรื่องที่รู้ว่าเราทําได้ดี มากกว่าอยากไปแก้เรื่องที่เราทําเสีย วัยสิบสามที่เป็นปกติ จะสนใจ สติปัญญา 
ของตนมากขึ้น รู้ว่าสมองทําให้ตัวเองติดได้ และรู้จักคิด พวกเขาเริ่มอยากฝึกการทํางานของสมอง 
หรือที่เรียกว่าลับสมองของตน ดังนั้นก็จะสนใจเรียนรู้เรื่องต่างๆ ที่กว้างขวางออกไป สนใจที่จะหา 
เหตุผล ใช้ความคิดวิจารณญาณ บางคนอาจจะเริ่มที่จะคิดก่อนพูด มีวิธีคิดที่เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
ไม่อยากทําร้ายจิตใจคนอื่น บางคนเริ่มที่จะถึงคนอื่นก่อนที่จะคิดถึงตัวเอง คิดถึงคนที่ลําบากกว่า 
ตัวเองแม้ว่าจะดูเป็นวัยไม่ค่อยมีความสุขนัก แต่วัยสิบสามมีแนวโน้มที่จะยึดมั่นจริยธรรม  

เด็กวัยนี้ทั่วไปที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีตามสมควร จะรู้ว่าอะไรผิดอะไรถูก แม้ว่าบางครั้ง 
การทําเรื่องไม่เข้าท่าอาจทําให้สนุก มันสะใจ แต่พวกเขามีแนวโน้มพยายามทําสิ่งที่ถูก วัยนี้รู้ว่า 
ถ้าทําผิด จิตสํานึกของตัวเองจะคอยรบกวนอยู่ตลอดเวลา ส่วนใหญ่รับฟังเหตุผล เอาจริงกับ 
เรื่องความยุติธรรมมาก ตั้งมาตรฐานกับตัวเองและกับเพื่อนไว้สูงทีเดียว เช่น ต้องซื่อสัตย์ต่อกัน 
ยอมเสียประโยชน์เพื่อเพื่อน มิตรภาพสูงสุดเหนือสิ่งใด เป็นต้น จะเห็นว่า แม้เป็นวัยที่ถูกมองว่า 
ถดถอย แต่แท้ที่จริงวัยสิบสามของเรานั้นเขาลึกซึ้งขึ้นมากเหลือเกิน ปัญหาก็คือพ่อแม่ และผู้ใหญ่ 
ทั้งหลายจะมองทะลุเปลือกนอกที่ดูถดถอยเข้าไปเห็นการเติบโต ต่อยอดของหน่อความเป็นตัวของ 
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ตัวเองของเขาได้ดีเพียงไร หรือจะตัดหน่ออ่อนนั้นให้กุดไปเสีย เพียงเพราะเขาทําตัวไม่ถูกใจ ไม่ตรง 
ตามที่เราคาดหวัง ถ้าพ่อแม่สังเกต อาจจะเห็นว่าเขาเริ่มสนใจเรื่องอาชีพการงานในอนาคตอยู่บ้าง 
เหมือนกัน เริ่มสนใจอาชีพการงานของคนที่อยู่ใกล้ตัว หรือคนที่เขาสนใจ แต่น่าเสียดายสําหรับเด็ก 
ที่มีพื้นฐานขาดความมั่นคงในใจ เมื่อมาบวกกับธรรมชาติของพัฒนาการ ที่เป็นดังได้กล่าวมาทั้งหมด 
ของวัยนี้ ยิ่งทําให้พวกเขาวุ่นวายใจหนักขึ้นกว่าปกติ พวกเขาจะอ่อนไหว เต็มไปด้วยความกระวน 
กระวายใจ ทั้งรู้สึกไม่พอใจกับความเป็นตัวของตัวเอง แล้วก็อยากจะหนีจากตัวเอง พวกเขาต้องการ 
ความเข้าใจและความช่วยเหลือ ที่จะช่วยประคองให้เขาผ่านช่วงวัยนี้ไปได้อย่างเข้มแข็ง  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็น 
กําลังของชาติให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตสํานึกในความเป็น 
พลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุข   มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จําเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพ 
และการศึกษาตลอดชีวิต  โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้ 
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ  

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 

1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อความเป็นเอกภาพของชาติ 
มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ 
เจตคติ และคุณธรรมบนพื้นฐานของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพื่อปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอํานาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลา และการจัดการ 
เรียนรู้ 

5. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ  
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม 

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์   

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข    
มีศักยภาพในการศึกษาต่อ  และประกอบอาชีพ   จึงกําหนดเป็นจุดหมายเพื่อให้เกิดกับผู้เรียน  เมื่อ 
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน   ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวินัยและปฏิบัติ 
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา   การใช้เทคโนโลยี และมี 
ทักษะชีวิต  
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3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิต และการ 

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

มีจิตสาธารณะที่มุ่งทําประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข     

 กระทรวงศึกษาธิการ (2552)  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน สมรรถนะสําคัญของ 
ผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะ 
สําคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้ 

สมรรถนะสําคัญของผู้เรียน หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิด 
สมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 

ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ 
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเอง เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล 
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา 
ต่อรอง เพื่อขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก 
เหตุผล และความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ 
ที่มีต่อตนเองและสังคม 

ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพื่อนําไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 
หรือสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่ 
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าในความ 
สัมพันธ์ และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้ 
มาใช้ในการป้องกัน และแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบ 
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการนํากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้ใน 
การดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การทํางาน และการอยู่ 
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหา และความขัดแย้ง 
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ 
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
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ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ 
และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การทํางาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เพื่อ 

ให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต 
3. มีวินัย 
4. ใฝ่เรียนรู้ 
5. อยู่อย่างพอเพียง 
6. มุ่งมั่นในการทํางาน 
7. รักความเป็นไทย 
8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพิ่มเติมให้สอดคล้องตาม 

บริบทและจุดเน้นของตนเอง  

 มาตรฐานการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องคํานึงถึงหลักพัฒนาการทาง 
สมอง และพหุปัญญา หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงกําหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่ม 
สาระการเรียนรู้ ดังนี้  

1. ภาษาไทย 
2. คณิตศาสตร์ 
3. วิทยาศาสตร์  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาต่างประเทศ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ได้กําหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายสําคัญของการพัฒนาคุณภา

พผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม 
ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกสําคัญในการ 
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร 
จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไรรวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบ เพื่อการประกันคุณภาพ 
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ 
ทดสอบระดับเขตพื้นที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบ เพื่อประกัน 
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คุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งสําคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษา ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณ 
ภาพ ตามที่มาตรฐานการเรียนรู้กําหนด โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ตอนต้น 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ประจําปีการศึกษา 2558 ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมาย 
มีดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เรียนคอมพิวเตอร์-ศิลปะ ห้อง 7) 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ชั่วโมง รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ชั่วโมง 

รายวิชาพื้นฐาน 10.5 420 รายวิชาพื้นฐาน 11.5 460 

ท21101 ภาษาไทย 1 1.5 60 ท21102 ภาษาไทย 2 1.5 60 

ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1.5 60 ค21102 คณิตศาสตร์ 2 1.5 60 

ว21101 วิทยาศาสตร์ 1 1.5 60 ว21102 วิทยาศาสตร์ 2 1.5 60 

ส21101 สังคมศึกษา 1 1.5 60 ส21103 สังคมศึกษา 2 1.5 60 

ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 0.5 20 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2 0.5 20 

พ21101 สุขศึกษา 1 0.5 20 พ21103 สุขศึกษา 2 0.5 20 

พ 21102 กระบี่ 1  0.5 20 พ 21104 กรีฑา  0.5 20 

ศ21101 ศิลปะ 1 1.0 40 ศ21102 ศิลปะ 2 1.0 40 

ง21102 เทคโนโลยีสารสนเทศ 1 0.5 20 ง21103 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2 0.5 20 

อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 ง21101 งานประดิษฐ์ 1.0 40 

 อ21102 ภาษาอังกฤษ 1 1.5 60 

 

หมายเหตุ : ต่อตารางหน้าต่อไป 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

��

โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (เรียนคอมพิวเตอร์-ศิลปะ ห้อง 7) 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ปีการศึกษา 2558 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 1) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ภาคเรียนที่ 2) 

รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง รหัสวิชา รายวิชา/กิจกรรม หน่วยกิต ช่ัวโมง 

รายวิชาเพิ่มเติม 4.0(5.0) 160 

(200) 

รายวิชาเพิ่มเติม 3.5(4.5) 140 

(180) 

ว21201 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 1 0.5 20 ว21202 วิทยาศาสตร์เพิ่มเติม 2 0.5 20 

พ21202 เทเบิลเทนนิส 1 0.5 20 พ21204 เทเบิลเทนนิส 2 0.5 20 

ศ20209 จิตรกรรม 1 1.0 40 ศ20210 จิตรกรรม 2 1.0 40 

ง21201 เทคโนฯคอม 1 0.5 20 ง21202 เทคโนฯคอม 2 0.5 20 

ง20218 สารสนเทศเพื่อการ 
เรียนรู้ 

0.5 20 อ21202 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริม 
ทั กษะ 2 

1.0 40 

อ21201 ภาษาอังกฤษเพื่อเสริม 
ทักษะ 1 

1.0 40 ค21202 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 2 
(เลือกเพิ่มเติมสําหรับผู้
สนใจ) 

1.0 40 

ค21201 คณิตศาสตร์เพิ่มเติม 1 
(เลือกเพิ่มเติมสําหรับผู้
สนใจ) 

1.0 40  

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 60 

กิจกรรมแนะแนว 20 กิจกรรมแนะแนว 20 

กิจกรรมนักเรียน 

- เนตรนารี/ยุวกาชาด 
- ชมรม/ชุมนุม 

 

20 

20 

กิจกรรมนักเรียน 

- เนตรนารี/ยุวกาชาด 
- ชมรม/ชุมนุม 

 

20 

20 

กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ (10) กิจกรรมเพื่อสังคม และสาธารณะประโยชน์ (10) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียนทั้งสิ้น 14.5 

(15.5) 

640 

(680) 

รวมหน่วยกิต/เวลาเรียนทั้งสิ้น 15.0 

(16.0) 

660 

ตารางที่ 1 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 
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2. ทฤษฎีการเรียนรู้ 
ไตรรงค์ เจนการ (สํานักวิชาการ และมาตรฐานการศึกษา, สพฐ) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 

การเรียนรู้หมายถึงการเปลี่ยนพฤติกรรม ซึ่งเป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์ 
กับสิ่งแวดล้อม หรือจากการฝึกหัดรวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน งานที่สําคัญของคร ู
ก็คือช่วยนักเรียนแต่ละคนให้เกิดการเรียนรู้ หรือมีความรู้และทักษะตามที่หลักสูตรได้วางไว้ ครูมี 
หน้าที่จัดประการณ์ในห้องเรียน เพื่อจะช่วยให้นักเรียนเปลี่ยนพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ของแต่ละ 
บทเรียน นักจิตวิทยาได้พยายามทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของทั้งสัตว์และมนุษย์ และได้ค้นพบ 
หลักการที่ใช้ประยุกต์ เพื่อการเรียนรู้ในโรงเรียนได้ ทฤษฎีของการเรียนรู้มีหลายทฤษฎีแต่จะขอนํา 
มากล่าวเพียง 3 ทฤษฎี คือ 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 

ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม  

 ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม     

 1. พฤติกรรมทุกอย่างเกิดขึ้นโดยการเรียนรู้และสามารถจะสังเกตได้ 

2. พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนที่เป็นอิสระหลายอย่าง 

3. แรงเสริม (Reinforcement) ช่วยทําให้พฤติกรรมเกิดขึ้นได้ 

นักจิตวิทยาได้แบ่งพฤติกรรมของมนุษย์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 

พฤติกรรมเรสปอนเดนต์ (Respondent Behavior) หมายถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยสิ่งเร้า 
เมื่อมีสิ่งเร้าพฤติกรรมตอบสนองก็จะเกิดขึ้นซึ่งสามารถจะสังเกตได้ ทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการ 
เรียนรู้ประเภทนี้ คือ ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning 
Theory) 

พฤติกรรมโอเปอแรนต์ (Operant Behavior) เป็นพฤติกรรมที่บุคคลหรือสัตว์แสดง 
พฤติกรรมตอบสนองออกมา โดยปราศจากสิ่งเร้าที่แน่นอน และพฤติกรรมนี้มีผลต่อสิ่งแวดล้อม ส่วน 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ใช้อธิบาย Operant Behavior เรียกว่า ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบ 
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การกระทํา (Operant Conditioning Theory) ซึ่งทฤษฎีนี้เน้นว่าต้องการให้ Operant Behavior 
คงอยู่ตลอดไป  

ทฤษฎีในกลุ่มพฤติกรรมนิยม 

ทฤษฎีการเรียนรู้การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิก (Classical Conditioning Theory) หรือ 
แบบสิ่งเร้าผู้ค้นพบการเรียนรู้ลักษณะนี้คือ อีวาน พาฟลอฟ (Ivan Pavlov, 1849–1936) 
นักสรีรวิทยาชาวรัสเซียที่มีชื่อเสียงมาก พาฟลอฟสนใจศึกษาเกี่ยวกับระบบย่อยอาหาร โดยได้ทําการ-
ทดลองกับสุนัข ระหว่างที่ทําการทดลอง พาฟลอฟสังเกตเห็นปรากฏการณ์บางอย่างคือ ในบางครั้ง 
สุนัขน้ําลายไหลโดยที่ยังไม่ได้รับอาหารเพียงแค่เห็น ผู้ทดลองที่เคยเป็นผู้ให้อาหารเดินเข้ามาในห้อง 
นั้น สุนัขก็น้ําลายไหลแล้ว จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจุดประกาย ให้พาฟลอฟคิดรูปแบบ การทดลอง 
เพื่อหาสาเหตุให้ได้ว่า เพราะอะไรสุนัขจึงน้ําลายไหลทั้งๆ ที่ยังไม่ได้รับอาหาร พาฟลอฟเริ่มการ 
ทดลองโดยเจาะต่อมน้ําลายของสุนัข และต่อสายรับน้ําลายไหลออกสู่ขวดแก้วสําหรับวัดปริมาณ 
น้ําลาย จากนั้นพาฟลอฟก็เริ่มการทดลองโดยก่อนที่จะให้อาหารแก่สุนัขจะต้องสั่นกระดิ่งก่อน (สั่น 
กระดิ่งแล้วทิ้งไว้ประมาณ .25 –.50 วินาที) แล้วตามด้วยอาหาร (ผงเนื้อ) ทําอย่างนี้อยู่ 7–8 วัน 
จากนั้นให้เฉพาะแต่เสียงกระดิ่ง สุนัขก็ตอบสนองคือน้ําลายไหลปรากฏการณ์ เช่นนี้เรียกว่าพฤติกรรม 
สุนัขถูกวางเงื่อนไข หรือเรียกว่าสุนัขเกิดการเรียนรู้การวางเงื่อนไขเบบคลาสสิก จากหลักการข้างต้น 
สามารถ สรุปหลักการเรียนรู้ของพาฟลอฟ ดังนี้ การวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค = สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 
+ สิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไข = การเรียนรู้ จากการสังเกตสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการทดลอง 
ของพาฟลอฟ สามารถสรุปออกมาเป็นทฤษฎีการเรียนรู้ และกฎการเรียนรู้ดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

1. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์เกิดจากการวางเงื่อนไขที่ตอบสนองต่อความต้องการทาง
ธรรมชาต ิ

2. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สามารถเกิดขึ้นได้จากสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าตามธรรม
ชาติ 

3. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์ที่เกิดจากสิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าตามธรรมชาติจะลดล
งเรื่อยๆ และหยุดลงในที่สุดหากไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติ 

4. พฤติกรรมการตอบสนองของมนุษย์สิ่งเร้าที่เชื่อมโยงกับสิ่งเร้าตามธรรมชาติจะลดลงและหยุด
ไปเมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามธรรมชาติ 
และจะกลับปรากฏขึ้นได้อีกโดยไม่ต้องใช้สิ่งเร้าตามธรรมชาติ 

5. มนุษย์มีแนวโน้มที่จะจําแนกลักษณะของสิ่งเร้าให้แตกต่างกันและเลือกตอบสนองได้ถูกต้อง 
กฎแห่งการเรียนรู้ 
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1. กฎแห่งการลดภาวะ (Law of extinction) คือ ความเข้มข้นของการตอบสนอง 
จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ ถ้าอินทรีย์ได้รับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว หรือความ มีสัมพันธ์ 
ระหว่างสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขห่างออกไปมากขึ้น  

2. กฎแห่งการฟื้นคืนสภาพ (Law of spontaneous recovery) คือ การตอบสนองที่ 
เกิดจากการวางเงื่อนไขที่ลดลงเพราะได้รับแต่สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเพียงอย่างเดียว จะกลับปรากฏขึ้น 
อีก และเพิ่มมากขึ้น ๆ ถ้าอินทรีย์มีการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยไม่ต้องมีสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขมาเข้า 
คู่ช่วย 

3. กฎแห่งสรุปกฎเกณฑ์โดยทั่วไป (Law of generalization) คือ ถ้าอินทรีย์มีการเรียนรู้ 
โดยการแสดงอาการตอบสนองจากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขหนึ่งแล้ว ถ้ามีสิ่งเร้าอื่นที่มี 
คุณสมบัติคล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขเดิม อินทรีย์จะตอบสนองเหมือนกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้น  

4. กฎแห่งความแตกต่าง (Law of discrimination) คือ ถ้าอินทรีย์มีการเรียนรู้ โดยการ 
ตอบสนองจากการวางเงื่อนไขต่อสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขแล้ว ถ้าสิ่งเร้าอื่นที่มีคุณสมบัติแตกต่างจากสิ่งเร้า 
ที่วางเงื่อนไขเดิม อินทรีย์จะตอบสนองแตกต่างไปจาก สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไขนั้น เช่น ถ้าสุนัขมี 
อาการน้ําลายไหลจากการสั่นกระดิ่งแล้วเมื่อสุนัขตัวนั้นได้ยินเสียงประทัด หรือเสียงปืนจะไม่มีอาการ 
น้ําลายไหล ดังนั้น อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตในมุมมองของพาฟลอฟ คือ การวางเงื่อนไข 
แบบคลาสสิค ซึ่งหมายถึงการใช้สิ่งเร้า 2 สิ่งคู่กัน คือ สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข และสิ่งเร้าที่ไม่ได้ 
วางเงื่อนไขเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ คือ การตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไข ซึ่งถ้าสิ่งมีชีวิตเกิด 
การเรียนรู้จริงแล้วจะมีการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 2 สิ่งในลักษณะเดียวกัน แล้วไม่ว่าจะตัดสิ่งเร้า ชนิดใด 
ชนิดหนึ่งออกไป การตอบสนองก็ยังคงเป็นเช่นเดิม เพราะผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าที่ 
วางเงื่อนไขกับสิ่งเร้าที่ไม่วางเงื่อนไขกับการตอบสนองได้นั่นเอง 

 
การประยุกต์ใช้ในด้านการเรียนการสอน 

1.ในแง่ของความแตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างทางด้านอารมณ์มีแบบแผน การตอบ 
สนองได้ไม่เท่ากัน จําเป็นต้องคํานึงถึงสภาพทางอารมณ์ผู้เรียนว่าเหมาะสมที่จะสอนเนื้อหาอะไร 

2.การวางเงื่อนไข เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพฤติกรรมทางด้านอารมณ์ด้วย โดยปกติผู้สอนสามารถ 
ทําให้ผู้เรียนรู้สึกชอบหรือไม่ชอบเนื้อหาที่เรียนหรือสิ่งแวดล้อมในการเรียน 

3.การลบพฤติกรรมที่วางเงื่อนไข ผู้เรียนที่ถูกวางเงื่อนไขให้กลัวผู้สอน เราอาจช่วยได้โดยป้องกัน 
ไม่ให้ผู้สอนทําโทษเขา 

การสรุปความเหมือนและการแยกความแตกต่าง เช่น การอ่านและการสะกดคํา ผู้เรียน 
ที่สามารถสะกดคําว่า "round" เขาก็ควรจะเรียนคําทุกคําที่ออกเสียง o-u-n-d ไปในขณะ 
เดียวกันได้ เช่นคําว่า found, bound, sound, ground, แต่คําว่า wound (บาดแผล) 
นั้นไม่ควรเอาเข้ามารวมกับคําที่ออกเสียง o - u - n - d และควรฝึกให้รู้จักแยกคํานี้ออกจากกลุ่ม 
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ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์ (Operant Conditioning Theory) 

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์ (Operant Conditioning Theory) 
หรือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา ซึ่งมีสกินเนอร์ (B.F. Skinner) เป็นเจ้าของทฤษฎี 
สกินเนอร์ได้ทดลองการวางเงื่อนไขแบบโอเปอแรนท์กับหนูและนกในห้องทดลอง จนกระทั้งได้หลัก 
การต่าง ๆ มาเป็นแนวทางการศึกษาการเรียนรู้ของมนุษย์สกินเนอร์มีแนวคิดว่า การเรียนรู้เกิดขึ้น 
ภายใต้เงื่อนไข และสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสม เพราะทฤษฎีนี้ต้องการเน้นเรื่องสิ่งแวดล้อม สิ่งสนับ 
สนุนและการลงโทษ โดยพัฒนาจากทฤษฎีของ พาฟลอฟ และธอร์นไดค์ โดยสกินเนอร์มองว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์เป็นพฤติกรรมที่กระทําต่อสิ่งแวดล้อมของตนเอง พฤติกรรมของมนุษย์จะคง 
อยู่ตลอดไป จําเป็นต้องมีการเสริมแรง ซึ่งการเสริมแรงนี้มีทั้งการเสริมแรงทางบวก (Positive 
Reinforcement) และการเสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) การเสริมแรง หมายถึง 
ผลของพฤติกรรมใด ๆ ที่ทําให้พฤติกรรมนั้นเข้มแข็งขึ้น การเสริมแรงทางบวก หมายถึง สภาพการณ์ 
ที่ช่วยให้พฤติกรรมโอเปอแรนท์เกิดขึ้นในด้านความที่น่าจะเป็นไปได้ ส่วนการเสริมแรงทางลบเป็นการ 
เปลี่ยนแปลงสภาพการณ์อาจจะทําให้พฤติกรรมโอเปอแรนท์เกิดขึ้นได้ในการด้านการเสริมแรงนั้น 
สกินเนอร์ให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยได้แยกวิธีการเสริมแรงออกเป็น 2 วิธี คือ  

1. การให้การเสริมแรงทุกครั้ง (Continuous Reinforcement) เป็นการให้การเสริมแรงทุกครั้ง 
ที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้  

2. การให้การเสริมแรงเป็นครั้งคราว (Partial Reinforcement) เป็นการให้การเสริมแรงเป็นครั้ง 
คราว โดยไม่ให้ทุกครั้งที่ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค์ โดยแยกการเสริมแรงเป็นครั้งคราว 
ได้ดังนี้ 
2.1. เสริมแรงตามอัตราส่วนที่แน่นอน 
2.2. เสริมแรงตามอัตราส่วนที่ไม่แน่นอน 
2.3. เสริมแรงตามช่วงเวลาที่แน่นอน 
2.4. เสริมแรงตามช่วงเวลาที่ไม่แน่นอน การเสริมแรงแต่ละวิธีให้ผลต่อการแสดงพฤติกรรมที่ต่าง 

กัน และพบว่าการเสริมแรงตามอัตราส่วนที่ไม่แน่นอนจะให้ผลดีในด้านที่พฤติกรรมที่พึง 
ประสงค์จะเกิดขึ้นในอัตราสูงมาก และเกิดขึ้นต่อไปอีกเป็นเวลานานหลังจากที่ไม่ได้รับการ 
เสริมแรง จากการศึกษาและทดลองของสกินเนอร์นั้น สามารถสรุปเป็นลักษณะ และทฤษฎี 
การเรียนรู้ของทฤษฎีการวางเงื่อนไข แบบโอเปอแรนท์หรือทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการ 
กระทําได้ดังนี้ 
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ทฤษฎีการเรียนรู้ 

การกระทําถ้าได้รับการเสริมแรง จะมีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้น ส่วนการกระทําที่ไม่มีการเสริมแรง 
แนวโน้มที่ความถี่ของการกระทํานั้นจะลดลงและหายไปในที่สุด การเสริมแรงที่แปรเปลี่ยนทําให้ 
การตอบสนองคงทนกว่าการเสริมแรงที่ตายตัว การลงโทษทําให้เรียนรู้ได้เร็วและลืมเร็ว การให้ 
แรงเสริมหรือให้รางวัลเมื่อผู้เรียนกระทําพฤติกรรมที่ต้องการ สามารถช่วยปรับหรือปลูกฝังนิสัยที่ต้อง 
การได้ การนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

ในการสอนการให้การเสริมแรงหลังการตอบสนองที่เหมาะสมของเด็ก จะช่วยเพิ่มอัตราการ 
ตอบสนองที่เหมาะสมนั้น การเว้นระยะการเสริมแรงอย่างไม่เป็นระบบ หรือเปลี่ยนรูปแบบการ 
เสริมแรงจะช่วยให้การตอบสนองของผู้เรียนคงทนถาวร การลงโทษที่รุนแรงเกินไป มีผลเสียมาก 
ผู้เรียนอาจไม่ได้เรียนรู้หรือจําสิ่งที่เรียนรู้ไม่ได้ ควรใช้วิธีการงดการเสริมแรง เมื่อผู้เรียนมีพฤติกรรม 
ไม่พึงประสงค์ หากต้องการเปลี่ยนพฤติกรรม หรือปลูกฝังนิสัยให้แก่ผู้เรียน ควรแยกแยะขั้นตอน 
ของปฏิกิริยาตอบสนองออกเป็นลําดับขั้น โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน และ 
จึงพิจารณาแรงเสริมที่จะให้แก่ผู้เรียน 

ทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม (Constructivism) 

ทฤษฎี Constructivism มีหลักการที่สําคัญว่า ในการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้กระทํา 
(active) และสร้างความรู้ ความเชื่อพื้นฐานของ Constructivism มีรากฐานมาจาก 2 แหล่ง คือ 
จากทฤษฎีพัฒนาการของพีอาเจต์ และวิก็อทสกี้ ทฤษฎี Constructivism จึงแบ่งออกเป็น 2 ทฤษฎี 
คือ 

Cognitive Constructivism หมายถึงทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม ที่มีรากฐานมา 
จากทฤษฎีพัฒนาการของพีอาเจต์ ทฤษฎีนี้ถือว่าผู้เรียนเป็นผู้กระทํา (active) และเป็นผู้สร้าง 
ความรู้ขึ้นในใจเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีบทบาทในการก่อให้เกิดความไม่สมดุลทางพุทธิปัญญาขึ้น 
เป็นเหตุให้ผู้เรียน ปรับความเข้าใจเดิมที่มีอยู่ให้เข้ากับข้อมูลข่าวสารใหม่ จนกระทั่ง เกิดความสมดุล 
ทางพุทธิปัญญา หรือเกิดความรู้ใหม่ขึ้น 

Social Constructivism เป็นทฤษฎีที่มีพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการของวิก็อทสกี้ ซึ่ง 
ถือว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับผู้อื่น (ผู้ใหญ่หรือเพื่อน) ในขณะที่ผู้เรียน 
มีส่วนร่วมในกิจกรรม หรืองานในสภาวะสังคม (Social Context) ซึ่งเป็นตัวแปรที่สําคัญ และ 
ขาดไม่ได้ ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมทําให้ผู้เรียนสร้างความรู้ ด้วยการเปลี่ยนแปรความเข้าใจเดิมให้ถูก 
ต้องหรือซับ ซ้อนกว้างขวางขึ้น 
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ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้พุทธิปัญญานิยม 

1. ผู้เรียนสร้างความเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ด้วยตนเอง 

2. การเรียนรู้สิ่งใหม่ขึ้นกับความรู้เดิมและความเข้าใจที่มีอยู่ในปัจจุบัน 

3. การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมมีความสําคัญต่อการเรียนรู้ 

4. การจัดสิ่งแวดล้อม กิจกรรมที่คล้ายคลึงกับชีวิตจริงทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความ 
หมาย 

ตัวอย่างทฤษฎีในกลุ่มพุทธิปัญญานิยม 

ทฤษฎีทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูนเนอร์ บรูนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาที่ 
สนใจเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญาต่อเนื่องจากเพียเจต์ บรูนเนอร์เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่ง 
ที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจากกระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) แนวคิด 
ที่สําคัญของ บรูนเนอร์มีดังนี้ 

ทฤษฎีการเรียนรู้ 

1. การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของ
เด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก 

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน และสอด 
คล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ 

3. การคิดแบบหยั่งรู้ (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถพัฒนาความคิด 
ริเริ่มสร้างสรรค์ได้ 

4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ 
5. ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์ แบ่งได้เป็น 3 ขั้น ใหญ่ๆ คือ 

5.1 ขั้นการเรียนรู้จากการกระทํา (Enactive Stage) คือขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ 
ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ได้ดี การเรียนรู้เกิดจากการ 
กระทํา 

5.2 ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ 
และสามารถเรียนรู้จากภาพ แทนของจริงได้ 

5.3 ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นการเรียนรู้ สิ่งที่ซับ 
ซ้อน และเป็นนามธรรมได้ 
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การเรียนรู้เกิดได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถสร้าง หรือ 
สามารถจัดประเภทของสิ่งต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุดคือการให้ผู้เรียนค้นพบ 
การเรียนรู้ด้วยตนเอง (discovery learning) 

การนําไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 

1. กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความหมาย 
สําหรับผู้เรียน 

2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสม เป็นสิ่งจําเป็นที่ต้อง 
ทําก่อนการสอน 

3. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนื้อหา 
หรือความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอด 
และวิธีสอน ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผู้เรียน 

4. ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้มาก เพื่อช่วยส่งเสริม 
ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

5. การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งจําเป็น ในการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสม กับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะ 
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจําเป็น 
8. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเองสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเรียนรู้ได้ดี 
 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 

ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา (Social Cognitive Learning Theory) เป็น 
ทฤษฎีของศาสตราจารย์บันดูรา แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด (Stanford) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
บันดูรา มีความเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมากเป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเลียนแบบ 
และ เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์ (interact) กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบ ๆ ตัวอยู่เสมอบันดูรา อธิบาย 
ว่าการเรียนรู้เกิดจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในสังคมซึ่งทั้งผู้เรียน และสิ่งแวดล้อม 
มีอิทธิพลต่อกันและกัน 

ความคิดพื้นฐานของทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคมเชิงพุทธิปัญญา 

บันดูรา ได้ให้ความสําคัญของการปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม และถือว่าการเรียนรู้ 
ก็เป็นผลของปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อม โดยผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อกัน 
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และกัน บันดูราได้ถือว่าทั้งบุคคลที่ต้องการจะ เรียนรู้และสิ่งแวดล้อมเป็นสาเหตุของพฤติกรรม และ 
ได้อธิบายการปฏิสัมพันธ์ ดังนี้ 

บันดูรา ได้ให้ความแตกต่างของการเรียนรู้ (Learning) และการกระทํา (Performance) 
ว่าความแตกต่างนี้สําคัญมาก เพราะคนอาจจะเรียนรู้อะไรหลายอย่างแต่ไม่กระทํา บันดูราได้สรุปว่า 
พฤติกรรมของมนุษย์อาจจะแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท 

1. พฤติกรรมสนองตอบที่เกิดจากการเรียนรู้ ผู้ซึ่งแสดงออก หรือ กระทําสม่ําเสมอ 
2. พฤติกรรมที่เรียนรู้แต่ไม่เคยแสดงออกหรือกระทํา  
3. พฤติกรรมที่ไม่เคยแสดงออกทางการกระทํา เพราะไม่เคยเรียนรู้จริง ๆ บันดูรา ไม่เชื่อว่า 

พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจะคงตัวอยู่เสมอ  
 

การประยุกต์ในด้านการเรียนการสอน 

1. ตั้งวัตถุประสงค์ที่จะทําให้นักเรียนแสดงพฤติกรรม หรือเขียนวัตถุประสงค์เป็นเชิงพฤติกรรม 
2. ผู้สอนแสดงตัวอย่างของการกระทําหลายๆตัวอย่าง ซึ่งอาจจะเป็น คน การ์ตูน ภาพยนตร์ 

วิดีโอ โทรทัศน์และสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ 
3. ผู้สอนให้คําอธิบายควบคู่ไปกับการให้ตัวอย่างแต่ละครั้ง 
4. ชี้แนะขั้นตอนการเรียนรู้โดยการสังเกตแก่นักเรียน เช่น แนะให้นักเรียนสนใจสิ่งเร้าที่ควรจะ 

ใส่ใจหรือเลือกใส่ใจ 
จัดให้นักเรียนมีโอกาสที่จะแสดงพฤติกรรมเหมือนตัวแบบ เพื่อจะได้ดูว่านักเรียนสามารถ 

ที่จะกระทําโดยการเลียนแบบหรือไม่ ถ้านักเรียนทําได้ไม่ถูกต้องอาจจะต้องแก้ไขวิธีการสอนหรือ 
อาจจะแก้ไขที่ตัวผู้เรียนเอง 

ให้แรงเสริมแก่นักเรียนที่สามารถเลียนแบบได้ถูกต้อง เพื่อจะให้นักเรียนมีแรงจูงใจที่จะเรียน 
รู้ และเป็นตัวอย่างแก่นักเรียน 

ทฤษฎีการเรียนรู้(Learning Theory) มนุษย์สามารถรับข้อมูลโดยผ่านเส้นทางการรับรู้ 3 ทาง คือ 

1. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism)  
2. ปัญญานิยม (Cognitivism)  
3. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) 

1. พฤติกรรมนิยม (Behaviorism) พฤติกรรมนิยมมองผู้เรียนเหมือนกับ กระดาน 
ชนวนที่ว่างเปล่าผู้สอนเตรียม ประสบการณ์ให้กับผู้เรียน เพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้เรียน 
อาจ กระทําซ้ําจนกลายเป็นพฤติกรรม ผู้เรียนทําในสิ่งที่พวกเขาได้รับฟัง และจะไม่ทําการคิด 
ริเริ่มหา หนทางด้วยตนเองต่อการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสิ่ง ต่างๆ ให้ดีขึ้น  
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2. ปัญญานิยม (Cognitivism) ปัญญานิยมอยู่บนฐานของกระบวนการคิดก่อน 
แสดงพฤติกรรม การเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่จะถูกสังเกต สิ่งเหล่านั้น มันก็เป็นเพียงแต่การบ่งชี้ 
ว่าสิ่งนี้ กําลังดําเนินต่อไปในสมองของผู้เรียน เท่านั้น ทักษะใหม่ๆ ที่จะทําการสะท้อนส่งออกมา 
กระบวนการประมวลผลข้อมูลสารสนเทศทางปัญญา  

3. การสร้างสรรค์องค์ความรู้ด้วยปัญญา (Constructivism) การสร้างสรรค์ 
ความรู้ด้วยปัญญาอยู่บนฐานของ การอ้างอิงหลักฐานในสิ่งที่พวกเราสร้างขึ้นแสดงให้ปรากฏแก่ 
สายตาของ เราด้วยตัวของเราเอง และอยู่บนฐานประสบการณ์ของแต่ละบุคคล องค์ความรู้ 
จะถูกสร้างขึ้นโดยผู้เรียน และโดยเหตุผลที่ทุกคนต่างมีชุดของประสบการณ์ต่าง ๆ ของการเรียนรู้ 
จึงมีลักษณะเฉพาะตน และมี ความแตกต่างกันไปในแต่ละคน 

(ไตรรงค์ เจนการ สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, สพฐ.) ทั้งสามทฤษฏี 
ต่างมีความสําคัญเท่าเทียมกัน เมื่อได้การตัดสินใจที่จะใช้ยุทธศาสตร์นี้ มีสิ่งที่สําคัญ และจําเป็น 
ที่สุดของชีวิตที่ต้องพิจารณาทั้งสองระดับ คือ ระดับองค์ความรู้ของนักเรียนของท่าน และ 
ระดับการประมวลผลทางสติปัญญาที่ ต้องการในผลงานหรือภาระงานแห่งการเรียนรู้ ระดับการ 
ประมวลผลทางสติปัญญาที่ ต้องการสร้างผลงาน/ภาระงาน และระดับความชํานิชํานาญ 
ของนักเรียนของเรานี้ การมองหาภาพทางทฤษฎี จะมีความเป็นไปได้ที่สนับสนุนการมีความ 
พยายามที่จะเรียนรู้ทางยุทธวิธีบางทีก็มีความซับซ้อนและมีความเลื่อมล้ํากันอยู่บ้าง และก็มีความ 
จําเป็นเหมือนๆ กัน ในการวบรวมยุทธวิธีต่าง ๆ จากความแตกต่างที่เป็นจริง ทางทฤษฎี เมื่อ 
เรามีความต้องการ   

 การเรียนรู้ตามทฤษฎีของ Bloom ( Bloom's Taxonomy) Bloom ได้แบ่ง 
การเรียนรู้เป็น 6 ระดับ  

1. ความรู้ที่เกิดจากความจํา (knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 
2. ความเข้าใจ (Comprehension) 
3. การประยุกต์ (Application)  
4. การวิเคราะห์ ( Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้  
5. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถนําส่วนต่างๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่ได้ให้แตก 

ต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่  
6. การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิด ประกอบการตัดสิน 

ใจบนพื้นฐานของเหตุผลและเกณฑ์ที่แน่ชัด  
การเรียนรู้ตามทฤษฎีของเมเยอร์ (Mayor) ในการออกแบบสื่อการเรียนการสอน การ 

วิเคราะห์ความจําเป็นเป็นสิ่งสําคัญ และตามด้วยจุดประสงค์ของการเรียน โดยแบ่งออกเป็นส่วนย่อยๆ 
3 ส่วนด้วยกัน พฤติกรรม ควรชี้ชัดและสังเกตได้ เงื่อนไข พฤติกรรมสําเร็จได้ควร มีเงื่อนไข 
ในการช่วยเหลือ มาตรฐานพฤติกรรมที่ได้นั้นสามารถอยู่ในเกณฑ์ที่กําหนด ผู้เรียนอยู่ใน สภาพแวด 
ล้อมที่เป็นจริง เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวมความต่อเนื่อง (continuity) 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของบรูเนอร์ (Bruner) นักจิตวิทยาชาวอเมริกันผู้มีความสนใจใน 
พัฒนาการของมนุษย์เกี่ยวกับความสามารถใน การใช้วัฒนธรรมของตนเองเป็นเครื่องมือในการขยาย 
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ความสามารถเพื่อสร้างความ เจริญก้าวหน้าอย่างไม่มีความหยุดยั้งท่านผู้นี้เป็นผู้เสนอวิธีการเรียนรู้ 
ด้วยการค้นพบด้วยตนเอง (Discovery Learning) เทคนิคสําคัญในการจัดการศึกษา และการเรียน 
การสอนของบรูนเนอร์ ความรู้ถูกสร้างหรือหล่อหลอมโดยประสบการณ์ ผู้เรียนมีบทบาทรับผิดชอบ 
ในการเรียน ผู้เรียนเป็นผู้สร้างความหมายขึ้นมาจากแง่มุมต่างๆ ผู้เรียนอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เป็นจริง 
ผู้เรียนเลือกเนื้อหาและกิจกรรมเอง เนื้อหาควรถูกสร้างในภาพรวม ที่ถือว่าเป็นหลักการพื้นฐานของ 
เทคโนโลยีทางการศึกษาและการสอน พอสรุปได้ 4 ประการ คือ   

สุรางค์ โค้วตระกูล (2550: - )  ในการจัดการศึกษา และการเรียนการสอนนักการศึกษา และ 
ครูผู้สอนทั้งหลายจะต้องยอม รับว่าการจูงใจผู้เรียน หรือการสร้างความพอใจแก่ผู้เรียนให้เกิดความ 
รู้สึก อยากเรียนในสถานการณ์นั้น ๆ เป็นสิ่งสําคัญ จะต้องมีการจัดโครงสร้างของเนื้อหาวิชาให้เป็น 
ลําดับขั้นตอน มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันในอันที่จะทําให้ผู้เรียนเกิดมโนคติได้ดีที่สุด การจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนควรให้สอดคล้องกับหลักพัฒนาการทางสติปัญหาเช่นควร จะได้รับการสอนใน สิ่งที่ 
เป็นรูปธรรมแล้วจึงค่อยขยายมโนคตินั้นให้เกี่ยวกับ นามธรรมมากขึ้น การเสริมแรงในระหว่างการ 
สอนเป็นสิ่งจําเป็น เพราะว่าการเสริมแรงนั้นจะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการเรียนรู้ของ 
นักเรียนผู้เรียนมาก 

การเรียนรู้ตามทฤษฎีของไทเลอร์ (Tylor) ความต่อเนื่อง (continuity) หมายถึง ในวิชา 
ทักษะ ต้องเปิดโอกาสให้มีการฝึกทักษะในกิจกรรมและประสบการณ์บ่อยๆ และต่อเนื่องกัน การจัด 
ช่วงลําดับ (sequence) หมายถึง หรือการจัดสิ่งที่มีความง่าย ไปสู่สิ่งที่มีความยาก ดังนั้นการจัด 
กิจกรรมและประสบการณ์ ให้มีการเรียงลําดับก่อนหลัง เพื่อให้ได้เรียนเนื้อหาที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น 

บูรณาการ (integration) หมายถึง การจัดประสบการณ์จึงควรเป็นในลักษณะที่ช่วย 
ให้ผู้เรียน ได้เพิ่มพูนความคิดเห็นและได้แสดงพฤติกรรมที่สอดคล้องกัน เนื้อหาที่เรียนเป็นการเพิ่ม 
ความสามารถทั้งหมด ของผู้เรียนที่จะได้ใช้ประสบการณ์ได้ในสถานการณ์ต่างๆ กัน ประสบการณ์ 
การเรียนรู้ จึงเป็นแบบแผนของ ปฏิสัมพันธ์ (interaction) ระหว่างผู้เรียนกับสถานการณ์ที่แวดล้อม  

ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ของกาเย่ (Gagne) ทฤษฎีของกาเย่นี้จะให้ความสําคัญในการจัด 
ลําดับขั้นการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้สิ่งเร้า สิ่งแวดล้อม 
ภายนอกกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ และสังเกตพฤติกรรมของผู้เรียน ว่ามีการตอบสนองอย่างไร 
เพื่อที่จะจัดลําดับขั้นของการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้ถูกต้อง ทฤษฎีการเรียนรู้ 8 ขั้น ประกอบด้วย  

1. การจูงใจ (Motivation Phase) การคาดหวังของผู้เรียนเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้  
2. การรับรู้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Apprehending Phase) ผู้เรียนจะรับรู้สิ่งที่สอดคล้อง 

กับความตั้งใจ  
3. การปรุงแต่งสิ่งที่รับรู้ไว้เป็นความจํา (Acquisition Phase) เพื่อให้เกิดความจําระยะสั้น 

และระยะยาว 
4. ความสามารถในการจํา (Retention Phase)  
5. ความสามารถในการระลึกถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว (Recall Phase)  
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6. การนําไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว (Generalization Phase)  
7. การแสดงออกพฤติกรรมที่เรียนรู้ (Performance Phase)  
8. การแสดงผลการเรียนรู้กลับไปยังผู้เรียน (Feedback Phase) ผู้เรียนได้รับทราบผลเร็ว 

จะทําให้มีผลดี และประสิทธิภาพสูง  
 

องค์ประกอบที่สําคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ องค์ประกอบที่สําคัญที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ คือ  

1. ผู้เรียน (Learner) มีระบบสัมผัสและระบบประสาทในการรับรู้  
2. สิ่งเร้า (Stimulus) คือ สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นสิ่งเร้าให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  
3. การตอบสนอง (Response) คือ พฤติกรรมที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้  

การสอนด้วยสื่อตามแนวคิดของกาเย่  

1. เร้าความสนใจ มีโปรแกรมที่กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เช่น ใช้ การ์ตูน หรือ กราฟิก 
ที่ดึงดูดสายตา 

2. ความอยากรู้อยากเห็นจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนการตั้งคําถามก็เป็นอีกสิ่ง
หนึ่ง 

3. บอกวัตถุประสงค์ ผู้เรียนควรทราบถึงวัตถุประสงค์ ให้ผู้เรียนสนใจในบทเรียนเพื่อให้ 
ทราบว่าบทเรียนเกี่ยวกับอะไร 

4. กระตุ้นความจําผู้เรียน สร้างความสัมพันธ์ในการโยงข้อมูลกับความรู้ที่มีอยู่ก่อน เพราะ 
สิ่งนี้สามารถทําให้เกิดความทรงจําในระยะยาวได้เมื่อได้โยงถึงประสบการณ์ผู้เรียน โดยการตั้งคําถาม 
เกี่ยวกับแนวคิด หรือเนื้อหานั้นๆ 

5. เสนอเนื้อหา ขั้นตอนนี้จะเป็นการอธิบายเนื้อหาให้กับผู้เรียน โดยใช้สื่อชนิดต่างๆ ในรูป 
กราฟิก หรือ เสียง วิดีโอ 

6. การยกตัวอย่าง การยกตัวอย่างสามารถทําได้โดยยกกรณีศึกษา การเปรียบเทียบ เพื่อให้ 
เข้าใจได้ซาบซึ้ง 

7. การฝึกปฏิบัติ เพื่อให้เกิดทักษะหรือพฤติกรรม เป็นการวัดความเข้าใจว่าผู้เรียนได้เรียน 
ถูกต้อง เพื่อให้เกิดการอธิบายซ้ําเมื่อรับสิ่งที่ผิด 

8. การให้คําแนะนําเพิ่มเติม เช่น การทําแบบฝึกหัด โดยมีคําแนะนํา 
9. การสอบ เพื่อวัดระดับความเข้าใจ 
10. การนําไปใช้ กับงานที่ทําในการทําสื่อควรมี เนื้อหาเพิ่มเติม หรือหัวข้อต่างๆ ที่ควรจะ 

รู้เพิ่มเติม 
ธอร์นไดค์ นักการศึกษาและจิตวิทยาชาวเยอรมัน ผู้ให้กําเนินทฤษฎีแห่งการเรียนรู้ ได้เสนอ 

หลักการ ภารกิจของการสอนของครูไว้ 2 ประการ และเสนอหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยี 
ทางการศึกษาไว้ 5 ประการ ภารกิจการสอนของครู ควรจะดําเนินไปตามแนวของกฎ 2 ประการ คือ 

1. ควรจัดเรื่องหรือสิ่งที่จะสอนต่าง ๆ ที่ควรจะไปด้วยกัน ให้ได้ดําเนินไปด้วยกัน 
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2. ควรให้รางวัลการสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เหมาะสม และไม่ควรให้ความสะดวกใด ๆ ถ้าไม่ 
สามารถสร้างความสัมพันธ์เชื่อมโยงที่เหมาะสมขึ้นมาได้  

นอกจากนั้น ธอร์นไดค์ ยังได้กําหนดหลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีทางการศึกษา 
และการสอนของเขาไว้ 5 ประการคือ 

1. การกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ด้วยตนเอง (Self – Activity) 
2. การทําให้เกิดความสนใจด้วยการจูงใจ (Interest Motivation) 
3. การเตรียมสภาพที่เหมาะสมทางจิตภาพ (Preparation and Mental set) 
4. คํานึงถึงเรื่องเอกัตบุคคล (Individualization) 
5. คํานึงถึงเรื่องการถ่ายทอดทางสังคม (Socialization) 
 

3. ทฤษฎีพัฒนาการทางศิลปะ 
ลําดับของพัฒนาการทางศิลปะของเด็ก  

ศรียา นิยมธรรม (2544) ได้ให้ความหมายว่า ศิลปะจัดเป็นภาษาของมนุษย์ในอีกลักษณะ 
หนึ่งด้วยเหตุที่ศิลปะสามารถเป็นสื่อโยงความคิดความ เข้าใจต่อกันของมวลมนุษย์ได้ศิลปะเป็นส่วน 
หนึ่งของการแสดงออกทางภาษา การแสดงออกทางศิลปะมักจะแตกต่างกันออกไป ตามแนว 
จินตนาการ และการสร้างสรรค์ของแต่ละบุคคล นักจิตวิทยาส่วนมากเชื่อกันว่า ความคิดสร้างสรรค์ 
เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวและประจําตัวเชื่อกันว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นคุณสมบัติเฉพาะตัว และประ 
จําตัวสําหรับเด็ก ซึ่งจะพัฒนาการไปได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม และโอกาสที่ผู้ 
เกี่ยวข้องกับเด็กจะจัดสรรส่งเสริมให้ความคิดสร้างสรรค์นี้จะส่งผลสะท้อนถึงเด็กในหลาย ๆ ด้าน เช่น 
ระดับความเชื่อมั่นในตนเองการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นและสติปัญญา การแสดงออกเหล่านี้เราพอ 
จะมองเห็นได้จากการวาดภาพระบายสี การปั้น เป็นต้น วิคเตอร์โลเวนเฟลด์ (Victor Lowenfeld) 
นักจิตวิทยาการศึกษาได้ทําการศึกษาค้นคว้างานทางด้านศิลปะของเด็ก และการคิดสร้างสรรค์จาก 
งานทางศิลปะ โดยให้เด็กแสดงออกทุกอย่างอย่างอิสระเขาทดลองกับเด็กที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ 
ปานกลาง อายุตั้งแต่ 2 ปีครึ่งขึ้นไปให้เด็กวาดภาพด้วยสีเทียน จะสีอะไรก็ได้ พบว่าเด็กมีพัฒนาการ 
ในการวาดขีดเขี่ยเป็น 4 ขั้นด้วยกัน  

1. ขั้นขีดเขี่ย (Scribbling Stage) ประมาณอายุระหว่าง 2-4 ปี ขั้นนี้แบ่งระยะของพัฒนาการ 
ได้ออกเป็น 4 ขั้น คือ  

Disordered Scribbling (2 ปี) การขีดเขียนยังเป็นแบบสะเปะสะปะ กล่าวคือการขีดเขียน 
จะเป็นเส้นยุ่งเหยิง โดยปราศจากความหมาย ทั้งนี้เนื่องมาจากการประสานงานของกล้าม เนื้อยังไม่ดี 
เช่น การบังคับกล้ามเนื้อเล็ก ๆ ยังไม่ได้ จะทดลองง่าย ๆ โดยให้เด็กวัยนี้กํามือแล้วให้เด็กยกนิ้ว 
ที่ละนิ้ว หรือสองนิ้วก็ได้เด็กจะทําไม่ได้ หรือลองให้เด็กชกเรา เด็กจะยกแขนชกพร้อมๆ กันทั้ง 2 แขน 
เป็นต้น Longitudinal Scribbling ขั้นขีดเป็นเส้นยาว เด็กจะเคลื่อนแขนขีด ได้เป็นเส้นแนวยาว 
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ขีดเขี่ยซ้ํา ๆ หลายครั้ง ทั้งแนวตั้งและแนวนอนแสดงให้เห็นพัฒนาการทางกล้าม เนื้อว่าเด็กค่อยๆ 
ควบคุมกล้ามเนื้อของการเคลื่อนไหวของตนเองให้ดีขึ้นระยะนี้เด็กจะเริ่มรู้สึกสนุก และสนใจเป็น 
ครั้งแรก Circular Scribbling เป็นขั้นที่เด็กสามารถขีดลากเป็นวงกลมระยะนี้การประสานงาน 
ของกล้ามเนื้อ (motor Coordination) ดีขึ้นการประสานงานของกล้ามเนื้อมือ และ สายตา (Eye-
hand Coordination) ดีขึ้นเด็กสามารถขีดเส้น ซึ่งมีเค้าเป็นวงกลมเป็นวงกลมเป็นระยะเด็กเคลื่อน 
ไหวได้ตลอดทั้งแขน  

Noming Scribbling ขั้นให้ชื่อรอยขีดเขียน การขีดเขียนชักมีความหมายขึ้น เช่น 
จะวาดเป็นรูป น้อง พี่ พ่อ แม่ ซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเด็ก ขณะขีดเขียนไปเด็กก็จะบรรยายไปด้วย 
ถ่ายทอดออกมาในรูปการขีดเขียนและความคิดคํานึงในภาพ พัฒนาการทั้ง 4 ระยะนี้ ย่อมขึ้น 
อยู่กับเด็กแต่ละบุคคลไปคงตัวเสมอไป เด็กที่มีพัฒนาการขึ้นเร็วจะถึงขั้น Noming Scribbling 
ก่อนซึ่งนับเป็นขั้นพัฒนาการที่สําคัญมาก จากการใช้ความคิดนึกคิดในการเคลื่อนไหวของเด็ก ทั้ง ๆ 
ที่ภาพนั้นจะไม่เป็นรูปร่างดังกล่าวเลย ซึ่งเด็กจะบรรลุถึงขั้นนี้เมื่อใกล้ 4 ขวบ  

2. ขั้นเริ่มขีดเขียน (Pre-Schematic Stage) (4-7 ปี) เป็นระยะเริ่มต้นการขีดเขียนภาพ 
อย่างมีความหมาย การขีดเขียนจะปรากฏเป็นรูปร่างขึ้น สัมพันธ์กับความจริงของโลกภายนอก 
มากขึ้น มีความหมายกับเด็กมากขึ้น ซึ่งจะสังเกตได้จาก  

ก.  คนที่วาดอาจเป็น พ่อ แม่ พี่ น้อง ตุ๊กตาที่รัก ฯลฯ 
ข.  ชอบใช้สีที่สะดุดตาไม่คํานึงถึงความเป็นจริงตามธรรมชาติการแล้วแต่สีไหนประทับใจ 
ค.  ช่องไฟ (Space) ภายในภาพยังไม่เป็นระเบียบสิ่งที่เขียนมักกระจัดกระจาย  
ง.  การออกแบบ (Design) ไม่ค่อยมีหรือไม่มีเอาเลยแล้วแต่ จะนึกคิดหรือคิดว่าเป็นอย่างนั้น 

อย่างนี้ 
3. ขั้นขีดเขียน (Schematic Stage) (7-9 ปี) เป็นขั้นที่ขีดเขียนให้คล้ายของจริง และความ 

เป็นจริงจะพิจารณาได้ตามลําดับดังนี้  
ก.  คน รูปที่ออกมาจะแสดงพอเป็นสัญลักษณ์ ถ้าวาดรูปคนเราอาจไม่รู้ว่าเป็นคนรูปคน และ 

ภาพที่ออกมาเป็นรูปทรงเรขาคณิต เช่น ส่วนใดที่เด็กเห็นว่าสําคัญ น่าสนใจก็จะวาดส่วนใหญ่ 
เป็นพิเศษ ส่วนไหนที่ไม่สําคัญอาจตัดทิ้งไปเลย ฉะนั้นเราจะเห็นเด็กวัยนี้วาดภาพส่วนต่างๆ ขาดหาย 
ไป เช่น ลําตัว ขา เท้า ฯลฯ ซึ่งไม่ใช่เรื่องประหลาดอะไรเลย บางทีอาจเป็นเด็กหัวโต ตาโต แขนโต 
ฯลฯ แล้วแต่เด็กจะให้ความสําคัญอะไรและบางที่ในรูปหนึ่งจะย้ําหลายๆ อย่าง(ซ้ํากัน) ในภาพ  

ข.  การใช้สี ส่วนมากใช้สีตรงกับความจริง แต่มักใช้สีเดียวตลอด เช่น พระอาทิตย์ต้องสีแดง 
ตลอด ท้องฟ้าต้องสีฟ้าตลอด ประสบการณ์ของเด็กจะทําให้ใช้สีได้ถูกต้อง และตรงกับความเป็น 
จริงขึ้น ถ้าใบไม้สดต้องสีเขียว ถ้าใบไม้แห้งต้องสีน้ําตาล เป็นต้น  

ค.  ช่องวาง (Space) มีการใช้เส้นฐาน (based line) แล้วเขียนทุกอย่างสัมพันธ์กันบนเส้น 
ฐาน เช่น วาดรูป คน สุนัข ต้นไม้ บ้าน อยู่บนเส้นเดียวกัน ภาพที่ออกมาจะเป็นแบบลําดับเหตุการณ์ 
ส่วนสูง ขนาด ยังไม่มีความสัมพันธ์กัน เช่น ดวงอาทิตย์ อยู่บนขอบของกระดาษ รูปคนก็อาจสูง 
ถึงใกล้ขอบกระดาษ เป็นต้น  

ง.  งานออกแบบ ไม่ค่อยดี มักจะเขียนตามลักษณะที่ตนพอใจ  
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4. ขั้นวาดภาพของจริง (The Drawing Realism) (9-11 ปี) เป็นขั้นเริ่มต้นการขีดเขียน 
อย่างของจริงเนื่องจากระยะนี้ตามหลักจิตวิทยาพัฒนาการ เด็กเริ่มรวมกลุ่มกัน โดยแยกชาย หญิง 
เด็กผู้ชาย ชอบผาดโผน เดินทางไกล เด็กผู้หญิงสนใจเครื่องแต่งตัวเพื่อแต่งตัวงานรื่นเริง ฉะนั้น 
การขีดเขียนจะแสดงออกในทํานองต่อไปนี้คือ  

ก.  คน จะเน้นเรื่องเพศด้วยเครื่องแต่งตัว แต่กระด้าง ๆ  
ข.  ส ี ใช้ตามความเป็นจริง แต่อาจเพิ่มความรู้สึก เช่น บ้านคนจนอาจใช้สีมัวบ้านคนรวย 

อาจใช้สีสด ๆ มีชีวิตชีวา  
ค.  ช่องว่าง ทุกอย่างในช่องว่างเหลื่อมล้ํากันได้ เช่น ต้นไม้บังฟ้าได้ วาดฟ้าคลุมไปถึงดิน 

เส้นระดับ (Based Line) ค่อยๆ หายไป รูปผู้หญิงมักเน้นลวดลาย เครื่องแต่งกายมีดอกดวง รูปผู้ชาย 
ก็ต้องเป็นรูปคาวบอย การจัดวัตถุให้สัมพันธ์กันเป็นเรื่องสําคัญมากในระยะนี้ เพราะเป็นระยะแรก 
ของการพัฒนาการทางการรับรู้ทางสายตา ซึ่งจะนําไปสู่การวาดภาพสามมิติได้อีกต่อหนึ่ง  

ง.  การออกแบบ ประสบการณ์ของเด็กจะทําให้การออกแบบดีขึ้น เป็นธรรมชาติขึ้นรู้จักการ 
วางหน้าที่ของวัตถุต่างๆ  

5. ขั้นการใช้เหตุผล (The Stage of Reasoning) (11-12 ปี) ขั้นการใช้เหตุผล ระยะเข้าสู่วัยรุ่น 
เป็นระยะที่เด็กแสดงออกมาอย่างไม่รู้สึกตัว เช่น เอาบรรทัด ดินสอมาร่อนแล้วทําเสียงอย่าง 
เครื่องบิน เป็นต้น เด็กจะทําอย่างเป็นอิสระ และสนุกสนาน ถ้าผู้ใหญ่ทําก็เท่ากับไม่เต็มบาท 
ถ้าพิจารณาจากขั้นนี้จะสังเกตว่า  

ก.  การวาดคน จะเห็นข้อต่อของคน ซึ่งเป็นระยะเด็กเริ่มค้นพบ เสื้อผ้าก็มีรอยพลิ้วไหว 
มีรอยย่น รอยยับ คนแก่-เด็ก ต่างกันด้านสัดส่วนก็ใกล้ความจริงขึ้นมีรายละเอียดมากขึ้น แต่ราย 
ละเอียดที่จําเป็นเท่านั้นเน้นส่วนสําคัญที่เกินความจริง ชอบวาดตนเองแสดงความรู้สึกทางร่างกาย 
มากกว่าคุณลักษณะภายนอก  

ข.  สี แบ่งเป็น 2 พวก พวกแรกจะใช้สีตามความเป็นจริง (Visually Minded)ส่วนอีกพวก 
(Non visually minded) มักใช้สีตามอารมณ์และความรู้สึกตนเอง เช่น ตอนเศร้าตอนมีความสุข 
มักแสดงออกโดยเน้นความสัมพันธ์ทางอารมณ์กับโลกภายนอก 
นับเป็นงานแสดงออกซึ่งการสร้างสรรค์งานทางศิลปะ  

ค.  ช่องว่าง พวก Visually Minded รู้จักเส้นระดับ รูปเริ่มมี 3 มิติ โดยการจัดขนาดวัตถุเล็ก 
ลงตามลําดับ ระยะใกล้ไกล ส่วนพวก Non Visually Minded ไม่ค่อยใช้รูป 3 มิติ ชอบวาดภาพคน 
และมักเขียนโดยใช้ตนเองเป็นผู้แสดง สิ่งแวดล้อมจะเขียนเมื่อจําเป็นหรือเห็นว่าสําคัญเท่านั้น  

ง.  การออกแบบ พวก Visually Minded ชอบออกแบบทางสวยงาม พวก Non Visually 
Minded มองทางประโยชน์ อารมณ์แต่ทั้งนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่เข้าใจการออกแบบ 
อย่างจริงจัง 
 
ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ 

 จอร์น เพียเจต์ (พ.ศ. 2439 - 2523) Jean Piaget (ค.ศ.1896 - 1980) ผู้สร้างทฤษฎี 
พัฒนาการเชาวน์ปัญญา ทฤษฎีเกี่ยวกับพัฒนาการเชาวน์ปัญญาที่ผู้เขียนเห็นว่ามีประโยชน์สําหรับครู 
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คือ ทฤษฎีของนักจิตวิทยาชาวสวิส ชื่อ เพียเจต์ (Piaget) ที่จริงแล้วเพียเจต์ได้รับปริญญา 
เอกทางวิทยาศาสตร์ สาขาสัตวิทยา ที่มหาวิทยาลัยNeuchatel ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพียเจต์ 
(Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร 
ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บนรากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เขาอธิบาย 
ว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไปตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ 
เป็นลําดับขั้น พัฒนาการเป็นสิ่งที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการ 
จากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะทําให้เกิดผลเสียแก่เด็กเพียเจต์ (Piaget) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ 
พัฒนาการทางด้านความคิดของเด็กว่ามีขั้นตอนหรือกระบวนการอย่างไร ทฤษฎีของเพียเจต์ตั้งอยู่บน 
รากฐานของทั้งองค์ประกอบที่เป็นพันธุกรรม และสิ่งแวดล้อม เขาอธิบายว่า การเรียนรู้ของเด็กเป็นไป 
ตามพัฒนาการทางสติปัญญา ซึ่งจะมีพัฒนาการไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลําดับขั้น พัฒนาการ เป็นสิ่ง 
ที่เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่ควรที่จะเร่งเด็กให้ข้ามจากพัฒนาการจากขั้นหนึ่งไปสู่อีกขั้นหนึ่ง เพราะจะ 
ทําให้เกิดผลเสียแก่เด็ก แต่การจัดประสบการณ์ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในช่วงที่เด็กกําลัง จะ 
พัฒนาไปสู่ขั้นที่สูงกว่า สามารถช่วยให้เด็กพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เพียเจต์เน้นความ 
สําคัญของการเข้าใจธรรมชาติ และพัฒนาการของเด็กมากกว่าการกระตุ้นเด็กให้มีพัฒนาการเร็วขึ้น 
เพียเจต์ สรุปว่า พัฒนาการของเด็กสามารถอธิบายได้โดยลําดับระยะพัฒนาทางชีววิทยาที่คงที่ 
แสดงให้ปรากฏโดยปฏิสัมพันธ์ของเด็กกับสิ่งแวดล้อม  

ทฤษฎีการเรียนรู้  

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ มีสาระสรุปได้ดังนี้ (Lall and Lall, 1983:45-
54) พัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลเป็นไปตามวัยต่าง ๆ เป็นลําดับขั้น ดังนี้ 

ขั้นประสาทรับรู้และการเคลื่อนไหว (Sensori-Motor Stage)  

ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 2 ปี พฤติกรรมของเด็กในวัยนี้ขึ้นอยู่กับการเคลื่อนไหวเป็น 
ส่วนใหญ่ เช่น การไขว่คว้า การเคลื่อนไหว การมอง การดู ในวัยนี้เด็กแสดงออกทางด้านร่างกาย 
ให้เห็นว่ามีสติปัญญาด้วยการกระทํา เด็กสามารถแก้ปัญหาได้แม้ว่าจะไม่สามารถอธิบายได้ด้วยคําพูด 
เด็กจะต้องมีโอกาสที่จะปะทะกับสิ่งแวดล้อมด้วยตนเอง ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งจําเป็นสําหรับพัฒนาการด้าน 
สติปัญญาและความคิดในขั้นนี้ มีความคิดความเข้าใจของเด็กจะก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว เช่น สามารถ 
ประสานงานระหว่างกล้ามเนื้อมือ และสายตา เด็กในวัยนี้มักจะทําอะไรซ้ําบ่อยๆ เป็นการเลียนแบบ 
พยายามแก้ปัญหาแบบลองผิดลองถูก เมื่อสิ้นสุดระยะนี้เด็กจะมีการแสดงออกของพฤติกรรมอย่างมี 
จุดมุ่งหมาย และสามารถแก้ปัญหาโดยการเปลี่ยนวิธีการต่าง ๆ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการแต่กิจกรรม 
การคิดของเด็กวัยนี้ส่วนใหญ่ยังคงอยู่เฉพาะสิ่งที่สามารถสัมผัสได้เท่านั้น 
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ขั้นก่อนปฏิบัติการคิด (Preoperational Stage) ขั้นนี้เริ่มตั้งแต่อายุ 2-7 ปี แบ่งออกเป็น 
ขั้นย่อยอีก 2 ขั้น คือ  

ขั้นก่อนเกิดสังกัป (Preconceptual Thought) เป็นขั้นพัฒนาการของเด็กอายุ 2-4 ปี เป็น 
ช่วงที่เด็กเริ่มมีเหตุผลเบื้องต้น สามารถจะโยงความสัมพันธ์ระหว่างเหตุการณ์ 2 เหตุการณ์ หรือ 
มากกว่ามาเป็นเหตุผลเกี่ยวโยงซึ่งกันและกัน แต่เหตุผลของเด็กวัยนี้ยังมีขอบเขตจํากัดอยู่ เพราะเด็ก 
ยังคงยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง คือถือความคิดตนเองเป็นใหญ่ และมองไม่เห็นเหตุผลของผู้อื่น ความ 
คิดและเหตุผลของเด็กวัยนี้ จึงไม่ค่อยถูกต้องตามความเป็นจริงนัก นอกจากนี้ความเข้าใจต่อสิ่งต่างๆ 
ยังคงอยู่ในระดับเบื้องต้น เช่น เข้าใจว่าเด็กหญิง 2 คน ชื่อเหมือนกัน จะมีทุกอย่างเหมือนกันหมด 
แสดงว่าความคิดรวบยอดของเด็กวัยนี้ยังไม่พัฒนาเต็มที่ 
แต่พัฒนาการทางภาษาของเด็กเจริญรวดเร็วมาก  

ขั้นการคิดแบบญาณหยั่งรู้ นึกออกเองโดยไม่ใช้เหตุผล (Intuitive Thought) เป็นขั้น 
พัฒนาการของเด็ก อายุ 4-7 ปี ขั้นนี้เด็กจะเกิดความคิดรวบยอดเกี่ยวกับสิ่งต่างๆ รวมตัวดีขึ้น รู้จัก 
แยกประเภทและแยกชิ้นส่วนของวัตถุ เข้าใจความหมายของจํานวนเลข เริ่มมีพัฒนาการเกี่ยวกับ 
การอนุรักษ์ แต่ไม่แจ่มชัดนัก สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้โดยไม่คิดเตรียมล่วงหน้าไว้ก่อน รู้จัก 
นําความรู้ในสิ่งหนึ่งไปอธิบายหรือแก้ปัญหาอื่นและสามารถนําเหตุผลทั่วๆ ไปมาสรุปแก้ปัญหา โดย 
ไม่วิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนเสียก่อนการคิดหาเหตุผลของเด็กยังขึ้นอยู่กับสิ่งที่ตนรับรู้ 
หรือสัมผัสจากภายนอก 

ขั้นปฏิบัติการคิดด้านรูปธรรม (Concrete Operation Stage) ขั้นนี้จะเริ่มจากอายุ 7-11 ปี  

พัฒนาการทางด้านสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้สามารถสร้างกฎเกณฑ์ และตั้งเกณฑ์ 
ในการแบ่งสิ่งแวดล้อมออกเป็นหมวดหมู่ได้ เด็กวัยนี้สามารถที่จะเข้าใจเหตุผล รู้จักการแก้ปัญหา 
สิ่งต่างๆ ที่เป็นรูปธรรมได้ สามารถที่จะเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องความคงตัวของสิ่งต่างๆ โดยที่เด็กเข้าใจว่า 
ของแข็งหรือของเหลวจํานวนหนึ่งแม้ว่าจะเปลี่ยนรูปร่างไปก็ยังมีน้ําหนัก หรือปริมาตรเท่าเดิม 
สามารถที่จะเข้าใจความสัมพันธ์ของส่วนย่อย ส่วนรวม ลักษณะเด่นของเด็กวัยนี้คือ ความสามารถ 
ในการคิดย้อนกลับ นอกจากนั้นความสามารถในการจําของเด็กในช่วงนี้มีประสิทธิภาพขึ้น สามารถ 
จัดกลุ่มหรือจัดการได้อย่างสมบูรณ์ สามารถสนทนากับบุคคลอื่นและเข้าใจความคิดของผู้อื่นได้ดี 

ขั้นปฏิบัติการคิดด้วยนามธรรม (Formal Operational Stage) นี้จะเริ่มจากอายุ 11-15 ปี 

ในขั้นนี้พัฒนาการทางสติปัญญาและความคิดของเด็กวัยนี้เป็นขั้นสุดยอด คือเด็กในวัยนี้จะ 
เริ่มคิดแบบผู้ใหญ่ ความคิดแบบเด็กจะสิ้นสุดลง เด็กจะสามารถที่จะคิดหาเหตุผลนอกเหนือไปจาก 
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ข้อมูลที่มีอยู่ สามารถที่จะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์ สามารถที่จะตั้งสมมุติฐานและทฤษฎี และเห็นว่า 
ความเป็นจริงที่เห็นด้วยการรับรู้ที่สําคัญเท่ากับความคิดกับสิ่งที่อาจจะเป็นไปได้ เด็กวัยนี้มีความคิด 
นอกเหนือไปกว่าสิ่งปัจจุบัน สนใจที่จะสร้างทฤษฎีเกี่ยวกับทุกสิ่งทุกอย่าง และมีความพอใจที่จะ 
คิดพิจารณาเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่มีตัวตน หรือสิ่งที่เป็นนามธรรมพัฒนาการทางการรู้คิดของเด็กในช่วงอายุ 
6 ปีแรก ของชีวิตซึ่งเพียเจต์ ได้ศึกษาไว้เป็นประสบการณ์สําคัญที่เด็กควรได้รับการส่งเสริม มี 6 ขั้น 
ได้แก่  

- ขั้นความรู้แตกต่าง (Absolute Differences) เด็กเริ่มรับรู้ในความแตกต่างของสิ่งของที่ม 
องเห็น  

- ขั้นรู้สิ่งตรงกันข้าม (Opposition) ขั้นนี้เด็กรู้ว่าของต่างๆ มีลักษณะตรงกันข้ามเป็น 2 ด้าน 
เช่น มี-ไม่มี หรือ เล็ก-ใหญ่  

- ขั้นรู้หลายระดับ (Discrete Degree) เด็กเริ่มรู้จักคิดสิ่งที่เกี่ยวกับลักษณะที่อยู่ตรงกลาง 
ระหว่างปลายสุดสองปลาย เช่น ปานกลาง น้อย  

- ขั้นความเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง (Variation) เด็กสามารถเข้าใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของ 
สิ่งต่าง ๆ เช่น บอกถึงความเจริญเติบโตของต้นไม้  

- ขั้นรู้ผลของการกระทํา (Function) ในขั้นนี้เด็กจะเข้าใจถึงความสัมพันธ์ของการเปลี่ยน 
แปลง 

- ขั้นการทดแทนอย่างลงตัว (Exact Compensation) เด็กจะรู้ว่าการกระทําให้ของสิ่งหนึ่ง 
เปลี่ยนแปลงย่อมมีผลต่ออีกสิ่งหนึ่งอย่างทัดเทียมกัน 

ภาษาและกระบวนการคิดของเด็กแตกต่างจากผู้ใหญ่ กระบวนการทางสติปัญญามีลักษณะดังนี้ 

1. การซึมซับหรือการดูดซึม (assimilation) เป็นกระบวนการทางสมองในการรับประสบ 
การณ์ เรื่องราว และข้อมูลต่าง ๆ เข้ามาสะสมเก็บไว้เพื่อใช้ประโยชน์ต่อไป 

2. การปรับและจัดระบบ (accommodation) คือ กระบวนการทางสมองในการปรับประ 
สบการณ์เดิม และประสบการณ์ใหม่ให้เข้ากันเป็นระบบ หรือเครือข่ายทางปัญญาที่ตนสามารถ 
เข้าใจได้ เกิดเป็นโครงสร้างทางปัญญาใหม่ขึ้น 

3. การเกิดความสมดุล (equilibration) เป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากขั้นของการปรับ หาก 
การปรับเป็นไปอย่างผสมผสานกลมกลืนก็จะก่อให้เกิดสภาพที่มีความสมดุลขึ้น หากบุคคลไม่สามารถ 
ปรับประสบการณ์ใหม่ และประสบการณ์เดิมให้เข้ากันได้ ก็จะเกิดภาวะความไม่สมดุลขึ้น ซึ่งจะก่อให้ 
เกิดความขัดแย้งทางปัญญาขึ้นในตัวบุคคล 

 การนําไปใช้ในการจัดการศึกษาการสอนเมื่อทํางานกับนักเรียน ผู้สอนควรคํานึงถึงพัฒนา 
การทางสติปัญญาของนักเรียนดังต่อไปนี้ นักเรียนที่มีอายุเท่ากันอาจมีขั้นพัฒนาการทางสติ 
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ปัญญาที่แตกต่างกัน ดังนั้นจึงไม่ควรเปรียบเทียบเด็ก ควรให้เด็กมีอิสระที่จะเรียนรู้ และพัฒนาความ 
สามารถของเขาไปตามระดับพัฒนาการของเขา นักเรียนแต่ละคนจะได้รับประสบการณ์ 2 แบบคือ  

1. ประสบการณ์ทางกายภาพ (physical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อนักเรียนแต่ละคน 
ได้ปฏิสัมพันธ์กับวัตถุต่าง ในสภาพแวดล้อมโดยตรง  

2. ประสบการณ์ทางตรรกศาสตร์ (Logic mathematical experiences) จะเกิดขึ้นเมื่อ 
นักเรียนได้พัฒนาโครงสร้างทางสติปัญญาให้ความคิดรวบยอดที่เป็นนามธรรม 

หลักสูตรที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของเพียเจต์ควรมีลักษณะดังต่อไปนี้ คือ  

1. เน้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน โดยต้องเน้นให้นักเรียนใช้ศักยภาพของตนเองให้ 
มากที่สุด 

2. เสนอการเรียนการเสนอที่ให้ผู้เรียนพบกับความแปลกใหม่  
3. เน้นการเรียนรู้ต้องอาศัยกิจกรรมการค้นพบ  
4. เน้นกิจกรรมการสํารวจและการเพิ่มขยายความคิดในระหว่างการเรียนการสอน  
5. ใช้กิจกรรมขัดแย้ง (cognitive conflict activities) โดยการรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 

นอกเหนือจากความคิดเห็นของตนเอง  
 
การสอนที่ส่งเสริมพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนควรดําเนินการดังต่อไปนี้  

1. ถามคําถามมากกว่าการให้คําตอบ 
2. ครูผู้สอนควรจะพูดให้น้อยลง และฟังให้มากขึ้น  
3. ควรให้เสรีภาพแก่นักเรียนที่จะเลือกเรียนกิจกรรมต่าง ๆ  
4. เมื่อนักเรียนให้เหตุผลผิด ควรถามคําถามหรือจัดประสบการณ์ให้นักเรียนใหม่ เพื่อ 

นักเรียนจะได้แก้ไขข้อผิดพลาดด้วยตนเอง  
5. ชี้ระดับพัฒนาการทางสติปัญญาของนักเรียนจากงานพัฒนาการทางสติปัญญา ขั้นนาม 

ธรรม หรือจากงานการอนุรักษ์ เพื่อดูว่านักเรียนคิดอย่างไร  
6. ยอมรับความจริงที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมีอัตราพัฒนาการทางสติปัญญาที่แตกต่างกัน  
7. ผู้สอนต้องเข้าใจว่านักเรียนมีความสามารถเพิ่มขึ้นในระดับความคิดขั้นต่อไป  
8. ตระหนักว่าการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเพราะจดจํามากกว่าที่จะเข้าใจ เป็นการเรียนรู้ที่ไม่แท้จริง 

(pseudo learning)  
 

ในขั้นประเมินผล ควรดําเนินการสอนต่อไปนี้  

1. มีการทดสอบแบบการให้เหตุผลของนักเรียน  
2. พยายามให้นักเรียนแสดงเหตุผลในการตอนคําถามนั้น ๆ  
3. ต้องช่วยเหลือนักเรียนทีมีพัฒนาการทางสติปัญญาต่ํากว่าเพื่อร่วมชั้น 
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ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของบรูนเนอร์  

บรูนเนอร์ (Bruner) เป็นนักจิตวิทยาที่สนใจและศึกษาเรื่องของพัฒนาการทางสติปัญญา 
ต่อเนื่องจากเพียเจต์ บรูนเนอร์ เชื่อว่ามนุษย์เลือกที่จะรับรู้สิ่งที่ตนเองสนใจ และการเรียนรู้เกิดจาก 
กระบวนการค้นพบด้วยตัวเอง (discovery learning) แนวคิดที่สําคัญ ๆ ของ บรูนเนอร์ มีดังนี้ 
(Brunner,1963:1-54)  

ทฤษฎีการเรียนรู้  

1. การจัดโครงสร้างของความรู้ให้มีความสัมพันธ์ และสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา 
ของเด็ก มีผลต่อการเรียนรู้ของเด็ก  

2. การจัดหลักสูตรและการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับระดับความพร้อมของผู้เรียน และ 
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียนจะช่วยให้การเรียนรู้เกิดประสิทธิภาพ  

3. การคิดแบบหยั่งรู้ (intuition) เป็นการคิดหาเหตุผลอย่างอิสระที่สามารถช่วยพัฒนา 
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้  

4. แรงจูงใจภายในเป็นปัจจัยสําคัญที่จะช่วยให้ผู้เรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้  

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของมนุษย์แบ่งได้เป็น 3 ขั้นใหญ่ ๆ คือ  

1. ขั้นการเรียนรู้จากการกระทํา (Enactive Stage) คือ ขั้นของการเรียนรู้จากการใช้ 
ประสาทสัมผัสรับรู้สิ่งต่าง ๆ การลงมือกระทําช่วยให้เด็กเกิดการเรียนรู้ดี การเรียนรู้เกิดจากการ 
กระทํา 

2. ขั้นการเรียนรู้จากความคิด (Iconic Stage) เป็นขั้นที่เด็กสามารถสร้างมโนภาพในใจได้ 
และสามารถเรียนรู้จากภาพแทนของจริงได้  

3. ขั้นการเรียนรู้สัญลักษณ์และนามธรรม (Symbolic Stage) เป็นขั้นการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อน 
และเป็นนามธรรมได้ 

การเรียนรู้เกิดขึ้นได้จากการที่คนเราสามารถสร้างความคิดรวบยอด หรือสามารถจัดประเภท 
ของสิ่งต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม การเรียนรู้ที่ได้ผลดีที่สุด คือ การให้ผู้เรียนค้นพบการเรียนรู้ด้วย 
ตนเอง (discovery learning)  

การนําไปใช้ในการจัดการศึกษา / การสอน 

1. กระบวนการค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่ดีมีความหมายสําหรับ 
ผู้เรียน  

2. การวิเคราะห์และจัดโครงสร้างเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เหมาะสมเป็นสิ่งที่จําเป็นที่ต้อง
ทําก่อนการสอน 
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3. การจัดหลักสูตรแบบเกลียว (Spiral Curriculum) ช่วยให้สามารถสอนเนื้อหา หรือ 
ความคิดรวบยอดเดียวกันแก่ผู้เรียนทุกวัยได้ โดยต้องจัดเนื้อหาความคิดรวบยอด และวิธีสอนให้ 
เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการของผู้เรียน 

4. ในการเรียนการสอนควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดอย่างอิสระให้มากเพื่อช่วยส่งเสริมความคิ
ดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 

5. การสร้างแรงจูงใจภายในให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เป็นสิ่งจําเป็นในการจัดประสบการณ์การ 
เรียนรู้แก่ผู้เรียน 

6. การจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับขั้นพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน จะช่วย 
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี 

7. การสอนความคิดรวบยอดให้แก่ผู้เรียนเป็นสิ่งจําเป็น 
8. การจัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนได้ค้นพบการเรียนรู้ด้วยตนเอง สามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิด 

การเรียนรู้ได้ดี 
 

ทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของกาเย่  

กาเย่ ไม่ใช่นักจิตวิทยากลุ่มพุทธินิยมโดยตรง แต่ผลงานของเขาส่วนใหญ่ได้เน้นให้เห็น 
ถึงความเชื่อ และแนวคิดของกลุ่มพุทธินิยม กาเย่ใช้โมเดลการเรียนรู้สะสมเป็นตัวอธิบายความเจริญ 
ทางสติปัญญา และพัฒนาการของความสามารถใหม่ ๆ ที่มีผลมาจากการเรียนรู้ จากทัศนะของกาเย่ 
เด็กพัฒนาเนื่องจากว่า เขาได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนขึ้นเรื่อย ๆ พฤติกรรมที่อาศัยกฎที่ซับซ้อน 
เกิดขึ้นเพราะเด็กได้มีกฎง่าย ๆ ที่จําเป็นมาก่อน ในระยะเริ่มแรกเด็กจะได้รับนิสัยง่าย ๆ ที่ช่วย 
ทําหน้าที่เป็นจุดเริ่มต้น เพื่อให้ได้มาซึ่งกลไกพื้นฐาน และการตอบสนองทางคําพูดต่อมาก็จะเป็น 
การจําแนกความคิดรวบยอดเป็นกฎง่าย ๆ และในที่สุดก็จะเป็นกฎที่ซับซ้อน การพัฒนาทางสติ 
ปัญญา จึงได้แก่การสร้างความสามารถในการเรียนรู้สิ่งที่ซับซ้อนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ระยะหรือขั้นของการ 
พัฒนาการดูเหมือนว่าจะสัมพันธ์กับอายุของเด็ก เนื่องจากการเรียนรู้ต้องใช้เวลา มีข้อจํากัดทางสังคม 
เป็นตัวกําหนด หรือกฎเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราความเร็วในการให้ความรู้และข่าวสารแก่เด็ก สําหรับกาเย่ 
แล้ว ความสามารถในการเรียนรู้อาจต้องรอการฝึกฝนที่เหมาะสม การถ่ายทอดในแนวตั้ง และ 
แนวนอน 

กาเย่ ได้แบ่งวิธีการที่ประสบการณ์เดิมถ่ายโอนผลของมันไปสู่พฤติกรรมในอนาคตเป็น 2 วิธี 
ดังนี้ 1) การถ่ายโอนในแนวนอน ได้แก่ ปฏิสัมพันธ์ของเนื้อหาที่เรียนรู้จากสาขาหนึ่งกับวิธีการใหม่ ๆ 
ที่ใช้กับสาระในสาขาวิชาที่สัมพันธ์กัน ยกตัวอย่างเช่น นักปรัชญาที่คุ้นเคยกับการนําไปสู่ความ 
ไม่มีเหตุผล (Reduction to Absurdity) ในลักษณะที่เป็นสื่อในการพิสูจน์ข้อความต่างๆ ว่าไม่ถูกต้อง 
สามารถที่จะนําความรู้นี้ไปใช้กับการพิสูจน์ทางคณิตศาสตร์ที่เขาเผชิญได้ 2) การถ่ายโอนในแนวตั้ง 
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ได้แก่ การเรียนความรู้บางอย่างมาก่อนที่มีความจําเป็นต่อการเรียนความรู้อื่นๆ ในสาขาวิชาเดียวกัน 
ยกตัวอย่างเช่น การจะเรียนการคูณโดยไม่มีความรู้ในเรื่องการบวกมาก่อนจะยากมาก 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มผสมผสานของกาเย่ (Gagne’s eclecticism)  

โรเบิร์ต กาเย่  (Robert  Gagne)  เป็นนักปรัชญาและจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา 
(1916-2002)   ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน คือ ทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ (Condition  of  
Learning) โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่จัดอยู่ในกลุ่มผสมผสาน (Gagne’s eclecticism)   ซึ่ง 
เชื่อว่าความรู้มีหลายประเภท  บางประเภทสามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้ง  
บางประเภทมีความซับซ้อนจําเป็นต้องใช้ความสามารถในขั้นสูง   

ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่อธิบายว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบ  3  ส่วน  คือ 

ก.  หลักการและแนวคิด 

1)   ผลการเรียนรู้หรือความสามารถด้านต่าง ๆ  ของมนุษย์   ซึ่งมีอยู่  5  ประเภท  คือ 

 - ทักษะทางปัญญา  (Intellectual  skill)  ซึ่งประกอบด้วยการจําแนกแยกแยะ  การสร้าง 
ความคิดรวบยอด   การสร้างกฎ   การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง  

-  กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive  strategy)  

-  ภาษาหรือคําพูด (verbal  information) 

-  ทักษะการเคลื่อนไหว (motor  skills)  

-  และเจตคติ (attitude)  

2)   กระบวนการเรียนรู้และจดจําของมนุษย์   มนุษย์มีกระบวนการจัดกระทําข้อมูลในสมอง   
ซึ่งมนุษย์จะอาศัยข้อมูลที่สะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และในขณะที่กระบวนการ 
จัดกระทําข้อมูลภายในสมองกําลังเกิดขึ้น   เหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษย์มีอิทธิพลต่อการส่งเสริม 
หรือการยับยั้งการ เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในได้   ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน   กาเย่ จึงได้เสนอ 
แนะว่า ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละประเภท   ซึ่งมีลักษณะ 
เฉพาะที่แตกต่างกัน  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง   โดยการจัดสภาพภายนอก 
ให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน 
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 - วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้อย่างดี รวดเร็ว และ 
สามารถจดจําสิ่งที่เรียนได้นาน 

 - กระบวนการเรียนการสอน กาเย่ ได้นําเอาแนวความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึด 
หลักการนําเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอน 9 ประการ 
ได้แก่ 1) เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) 2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective)  3)  ทบ 
ทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) 4) นําเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New 
Information) 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน 
(Elicit Response) 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) 8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess 
Performance) และ 9) สรุปและนําไปใช้ (Review and Transfer) รายละเอียดแต่ละขั้นตอน มีดังนี้  

1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) กระตุ้นหรือเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกับบทเรียน 
และเนื้อหาที่จะเรียนการเร้าความสนใจผู้เรียนนี้อาจทําได้โดย การจัดสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดความ 
สนใจ  เช่น  การใช้ภาพกราฟิก  ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือการใช้เสียงประกอบบทเรียนในส่วนบทนํา 

2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) การบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์ของ 
บทเรียนนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการเรียนการสอนบนเว็บที่ผู้เรียนสามารถควบคุม 
การเรียนของตนเองได้โดย   การเลือกศึกษาเนื้อหาที่ต้องการศึกษาได้เอง   ดังนั้นการที่ผู้เรียนได้ 
ทราบถึงจุดประสงค์ของบทเรียนล่วงหน้า ทําให้ผู้เรียนสามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาบทเรียนที่ 
เกี่ยวข้อง  อีกทั้งยังสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่ตนยังขาดความเข้าใจที่จะช่วยทําให้ผู้เรียน 
มีความรู้ความสามารถตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียนที่ได้กําหนดไว้ 

3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิมช่วยกระตุ้น 
ให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น  รูปแบบการทบทวนความรู้เดิมในบทเรียนบนเว็บ 
ทําได้หลายวิธี  เช่น  กิจกรรมการถาม-ตอบคําถาม  หรือการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนอภิปราย หรือ 
สรุปเนื้อหาที่ได้เคยเรียนมาแล้ว  เป็นต้น  

4. นําเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) การนําเสนอบทเรียนบนเว็บสามารถ 
ทําได้หลายรูปแบบด้วยกัน  คือ  การนําเสนอด้วยข้อความ รูปภาพ  เสียง   หรือแม้กระทั่ง วีดิทัศน์   
อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ผู้สอนควรให้ความสําคัญก็คือผู้เรียน ผู้สอนควรพิจารณาลักษณะของผู้เรียน 
เป็นสําคัญเพื่อให้การนําเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 
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5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) การชี้แนวทางการเรียนรู้  หมายถึง  การ 
ชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนใหม่ผสมผสานกับความรู้เก่าที่เคยได้เรียนไปแล้ว   
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น  

6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นักการศึกษาต่างทราบดีว่าการเรียนรู้ 
เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง   ดังนั้นในการจัด 
การเรียนการสอนบนเว็บจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน  ซึ่งอาจทําได้โดย 
การจัดกิจกรรมการสนทนาออนไลน์รูปแบบ Synchronous หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน 
เว็บบอร์ดในรูปแบบ  Asynchronous  เป็นต้น  

7.    ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback)  ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการเรียนการ 
สอนบนเว็บก็คือการที่ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนได้โดยตรงอย่างใกล้ชิด   เนื่องจาก 
บทบาทของผู้สอนนั้นเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงผู้เดียวมาเป็นผู้ให้คําแนะนําและช่ว
ยกํากับการเรียนของผู้เรียนรายบุคคล และด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ตที่ทําให้ผู้เรียน และ 
ผู้สอน สามารถติดต่อกันได้ตลอดเวลา  ทําให้ผู้สอนสามารถติดตามก้าวหน้าและสามารถให้ผลย้อน 
กลับแก่ผู้เรียนแต่ละคนได้ด้วยความสะดวก   

8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ความสามารถผู้เรียน 
เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง เพราะทําให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ทราบถึงระดับความรู้ความ 
เข้าใจ ที่ผู้เรียนมีต่อเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ  การทดสอบความรู้ในบทเรียนบนเว็บสามารถทําได้ 
หลายรูปแบบ   ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย  การจัดทํากิจกรรมการอภิปรายกลุ่มใหญ่ 
หรือกลุ่มย่อยเป็นต้น  ซึ่งการทดสอบนี้ผู้เรียนสามารถทําการทดสอบบนเว็บผ่านระบบเครือข่ายได้ 

9. สรุปและนําไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและนําไปใช้ จัดว่าเป็นส่วนสําคัญ 
ในขั้นตอนสุดท้ายที่บทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ รวมทั้งข้อเสนอ 
แนะต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหา ผ่านมา 
แล้ว ในขณะเดียวกันบทเรียนต้องชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง หรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนว 
ทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไปหรือนําไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไป  

ทิศนา แขมมณี (2553:72) ได้กล่าวถึงทฤษฎีนี้ว่า (Robert Gagne) เป็นนักปรัชญา 
และจิตวิทยาการศึกษาชาวอเมริกา (1916-2002) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการสอน คือ ทฤษฎี 
เงื่อนไขการเรียนรู้ (Condition  of  Learning) โดยทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ จัดอยู่ในกลุ่ม 
ผสมผสาน (Gagne’s eclecticism)   ซึ่งเชื่อว่าความรู้มีหลายประเภท  บางประเภทสามารถเข้าใจได้ 
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อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้ง  บางประเภทมีความซับซ้อนจําเป็นต้องใช้ความสามารถใน 
ขั้นสูง ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเยอธิบายว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบ  3  ส่วน  คือ  
ก. หลักการ และแนวคิด 

1) ผลการเรียนรู้หรือความสามารถด้านต่าง ๆ  ของมนุษย์   ซึ่งมีอยู่  5  ประเภท  คือ 
- ทักษะทางปัญญา (Intellectual skill) ซึ่งประกอบด้วยการจําแนกแยกแยะ การสร้าง 

ความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง  
- กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive strategy) 
- ภาษาหรือคําพูด (verbal information) 
- ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) 
- และเจตคติ (attitude) 

 2) กระบวนการเรียนรู้และจดจําของมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการจัดกระทําข้อมูลในสมอง   
ซึ่งมนุษย์จะอาศัยข้อมูลที่สะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  และในขณะที่กระบวนการ 
จัดกระทําข้อมูลภายในสมองกําลังเกิดขึ้น เหตุการณืภายนอกร่างกายมนุษย์มีอิทธิพลต่อการส่งเสริม 
หรือการยับยั้งการ เรียนรู้ที่เกิดขึ้นภายในได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน กาเย่จึงได้ 

 เสนอแนะว่า ควรมีการจัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละประเภท   
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกัน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ภายในสมอง โดยการจัดสภาพ 
ภายนอกให้เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน  

ข. วัตถุประสงค์ 

 เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถจดจํา 
สิ่งที่เรียนได้นาน 

ค. กระบวนการเรียนการสอน 

 กาเย่ได้นําเอาแนวความคิดมาใช้ในการเรียนการสอนโดยยึดหลักการนําเสนอเนื้อหา และ 
จัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หลักการสอน 9 ประการ ได้แก่ 1)  เร่งเร้าความสนใจ 
(Gain Attention) 2) บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) 3 ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior 
Knowledge) 4)  นําเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) 5) ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 
(Guide Learning) 6) กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) 7) ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Provide Feedback) 8) ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) และ 9 สรุปและนําไปใช้ 
(Review and Transfer) รายละเอียดแต่ละขั้นตอน มีดังนี้ 
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 1. เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) กระตุ้นหรือเร้าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจกับบทเรียน 
และเนื้อหาที่จะเรียนการเร้าความสนใจผู้เรียนนี้อาจทําได้โดย การจัดสภาพแวดล้อมให้ดึงดูดความ 
สนใจ เช่น การใช้ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และ/หรือการใช้เสียงประกอบบทเรียนในส่วนบทนํา 

2. บอกวัตถุประสงค์ (Specify Objective) การบอกให้ผู้เรียนทราบถึงจุดประสงค์ของ 
บทเรียนนี้มีความสําคัญเป็นอย่างยิ่ง  โดยเฉพาะการเรียนการสอนบนเว็บที่ผู้เรียนสามารถควบคุมการ 
เรียนของตนเองได้โดย การเลือกศึกษาเนื้อหาที่ต้องการศึกษาได้เอง ดังนั้นการที่ผู้เรียนได้ทราบถึง 
จุดประสงค์ของบทเรียนล่วงหน้า ทําให้ผู้เรียนสามารถมุ่งความสนใจไปที่เนื้อหาบทเรียนที่เกี่ยวข้อง   
อีกทั้งยัง สามารถเลือกศึกษาเนื้อหาเฉพาะที่ตนยังขาดความเข้าใจที่จะช่วยทําให้ผู้เรียนมีความรู้ความ 
สามารถตรงตามจุดประสงค์ของบทเรียนที่ได้กําหนดไว้ 

3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวนความรู้เดิมช่วยกระตุ้นให้ 
ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น รูปแบบการทบทวนความรู้เดิมในบทเรียนบนเว็บทํา 
ได้หลายวิธี เช่น กิจกรรมการถาม-ตอบคําถาม หรือการแบ่งกลุ่มให้ผู้เรียนอภิปราย หรือสรุปเนื้อหา 
ที่ได้เคยเรียนมาแล้ว เป็นต้น 

4. นําเสนอเนื้อหาใหม่ (Present New Information) การนําเสนอบทเรียนบนเว็บ 
สามารถทําได้หลายรูปแบบด้วยกัน คือ การนําเสนอด้วยข้อความ รูปภาพ เสียง หรือแม้กระทั่ง 
วีดิทัศน์ อย่างไรก็ตามสิ่งสําคัญที่ผู้สอนควรให้ความสําคัญก็คือผู้เรียน ผู้สอนควรพิจารณาลักษณะ 
ของผู้เรียนเป็นสําคัญเพื่อให้การนําเสนอบทเรียนเหมาะสมกับผู้เรียนมากที่สุด 

5. ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) การชี้แนวทางการเรียนรู้ หมายถึง  
การชี้แนะให้ผู้เรียนสามารถนําความรู้ที่ได้เรียนใหม่ผสมผสานกับ ความรู้เก่าที่เคยได้เรียนไปแล้ว   
เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่รวดเร็วและมีความแม่นยํามากยิ่งขึ้น 

6. กระตุ้นการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) นักการศึกษาต่างทราบดีว่าการเรียนรู้ 
เกิดขึ้นจากการที่ผู้เรียนได้มีโอกาสมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนโดยตรง ดังนั้นในการจัด 
การเรียนการสอนบนเว็บจึงควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียน ซึ่งอาจทําได้โดย 
การจัดกิจกรรมการสนทนาออนไลน์รูปแบบ Synchronous หรือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นผ่าน 
เว็บบอร์ดในรูปแบบ  Asynchronous  เป็นต้น 

7. ให้ข้อมูลย้อนกลับ (Provide Feedback) ลักษณะเด่นประการหนึ่งของการเรียนการสอน 
บนเว็บก็คือการที่ผู้สอนสามารถติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนได้โดยตรงอย่างใกล้ชิด   เนื่องจากบทบาทของ 
ผู้สอนนั้นเปลี่ยนจากการเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้แต่เพียงผู้เดียวมาเป็นผู้ให้คําแนะนํา และช่วยกํากับการ 
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เรียนของผู้เรียนรายบุคคล  และด้วยความสามารถของอินเทอร์เน็ตที่ทําให้ผู้เรียน และผู้สอนสามารถ 
ติดต่อกันได้ตลอดเวลา  ทําให้ผู้สอนสามารถติดตามก้าวหน้า และสามารถให้ผลย้อนกลับแก่ผู้เรียน 
แต่ละคนได้ด้วยความสะดวก  

8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ความสามารถผู้เรียน 
เป็นขั้นตอนที่สําคัญอีกขั้นตอนหนึ่ง  เพราะทําให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนได้ทราบถึงระดับความรู้ความ 
เข้าใจ ที่ผู้เรียนมีต่อเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ การทดสอบความรู้ในบทเรียนบนเว็บสามารถทําได้ 
หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นข้อสอบแบบปรนัยหรืออัตนัย การจัดทํากิจกรรมการอภิปรายกลุ่มใหญ่ 
หรือกลุ่มย่อยเป็นต้น  ซึ่งการทดสอบนี้ผู้เรียนสามารถทําการทดสอบบนเว็บผ่านระบบเครือข่ายได้ 

9. สรุปและนําไปใช้ (Review and Transfer) การสรุปและนําไปใช้ จัดว่าเป็นส่วนสําคัญ 
ในขั้นตอนสุดท้ายที่บทเรียนจะต้องสรุปมโนคติของเนื้อหาเฉพาะประเด็นสําคัญ ๆ รวมทั้งข้อเสนอ 
แนะต่าง ๆ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเนื้อหาผ่านมา 
แล้ว ในขณะเดียวกันบทเรียนต้องชี้แนะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือให้ข้อมูลอ้างอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนว 
ทางให้ผู้เรียนได้ศึกษาต่อในบทเรียนถัดไปหรือนําไปประยุกต์ใช้กับงานอื่นต่อไป 

ทิศนา แขมมณี (2553:72) ได้ให้ความหมายไว้ว่า กานเย่ (Gagne) เป็นนักจิตวิทยา 
และนักการศึกษาในกลุ่มผสมผสานระหว่างพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม (Behavior Cognitivist) เขา 
อาศัยทฤษฎีและหลักการที่หลากหลาย เนื่องจากความรู้ที่หลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจ 
ได้อย่างรวดเร็วไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ้งบางประเภทมีความซ้ําซ้อนมาก จําเป็นต้องใช้ความสามารถ 
ในขั้นสูงกานเย่ ได้จัดขั้นกานเรียนรู้ซึ่งเริ่มจากง่ายไปหายาก โดยผสมผสานทฤษฎีการเรียนรู้ของกลุ่ม 
พฤติกรรมนิยม และพุทธินิยมเข้าด้วยกัน 

ทฤษฎีการเรียนรู้ กานเย่ (Gagne) ได้จัดประเภทของการเรียนรู้เป็นลําดับขั้นตอนจากง่ายไปหายากไว้ 
8 ประการ ดังนี้ 

1.1 การเรียนรู้สัญญาณ (signal-learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการตอบสนองต่อสิ่ง 
เร้าที่เป็นไปโดยอัตโนมัติ อยู่นอกเหนืออํานาจจิตใจ ผู้เรียนไม่สามารถบังคับพฤติกรรมไม่ให้เกิดขึ้นได้ 
การเรียนรู้แบบนี้เกิดจากการที่คนเรานําเอาลักษณะการตอบสนองที่มีอยู่แล้วมาสัมพันธ์กับสิ่งเร้าใหม่
ที่มีความใกล้ชิดกับสิ่งเร้าเดิม การเรียนรู้สัญณาณ เป็นลักษณะการเรียนรู้แบบการวางเงื่อนไขของ 
พาฟลอฟ 

1.2 การเรียนรู้สิ่งเร้า-การตอบสนอง (stimulus-response learning) เป็นการเรียนรู้ 
ต่อเนื่องจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง แตกต่างจากการเรียนรู้สัญญาณ เพราะผู้ 
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เรียนสามารถควบคุมพฤติกรรมตนเองได้ ผู้เรียนแสดงพฤติกรรม เนื่องจากได้รับการเสริมแรง การ 
เรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ และการเรียนรู้แบบวาง 
เงื่อนไข (operant conditioning) ของสกินเนอร์ซึ่งเชื่อว่าการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ผู้เรียนเป็นผู้กระ 
ทําพฤติกรรมที่แสดงออกเกิดจากสิ่งเร้าภายในของผู้เรียนเอง 

1.3 การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง (chaining) เป็นการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า 
และการตอบสนองที่ต่อเนื่องกันตามลําดับ เป็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการกระทํา การเคลื่อนไหว 

1.4 การเชื่อมโยงทางภาษา (verbal association) เป็นการเรียนรู้ในลักษณะคล้ายกับ 
การเรียนรู้การเชื่อมโยงแบบต่อเนื่อง แต่เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษา การเรียนรู้แบบการรับ 
สิ่งเร้า-การตอบสนอง เป็นพื้นฐานของการเรียนรู้แบบต่อเนื่องและการเชื่อมโยงทางภาษา 

1.5 การเรียนรู้ความแตกต่าง (discrimination learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถ 
มองเห็นความแตกต่างของสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะความแตกต่างตามลักษณะของวัตถุ 

1.6 การเรียนรู้ความคิดรวบยอด (concept learning) เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนสามารถจัด 
กลุ่มสิ่งเร้าที่มีความเหมือนกันหรือแตกต่างกันได้ พร้อมทั้งสามารถขยายความรู้ไปยังสิ่งอื่นที่นอก 
เหนือจากที่เคยเห็นมาก่อนได้ 

1.7 การเรียนรู้กฎ (rule learning) เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการรวมหรือเชื่อมโยงความคิด 
รวบยอดตั้งแต่สองอย่างขึ้นไป และตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น การที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้กฎเกณฑ์จะช่วย 
ให้ผู้เรียนสามารถนําการเรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์ต่างๆกันได้ 

1.8 การเรียนรู้การแก้ปัญหา (problem solving) เป็นการเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหา โดยการนํา 
กฎเกณฑ์ต่างๆมาใช้ การเรียนรู้แบบนี้เป็นกระบวนการคิดที่เกิดภายในตัวผู้เรียน เป็นการใช้กฎเกณฑ์ 
ในขั้นสูงเพื่อการแก้ปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อน และสามารถนํากฎเกณฑ์ในการแก้ปัญหานี้ไปใช้กับ 
สถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

2. กานเย่ได้แบ่งสมรรถภาพการเรียนรู้ของมนุษย์ไว้ 5 ประการดังนี้ 

             2.1 สมรรถภาพในการเรียนรู้ข้อเท็จจริง (verbal information) เป็นความสามารถใน 
การเรียนรู้ข้อเท็จจริงต่างๆ โดยอาศัยความจําและความสามารถระลึกได้ 

             2.2 ทักษะเชาว์ปัญญา (intellectual skills) หรือทักษะทางสติปัญญา เป็นความสามารถ 
ในการใช้สมองคิดหาเหตุผล โดยใช้ข้อมูล ประสบการณ์ ความรู้ ความคิดในด้านต่าง ๆ นับตั้งแต่ 
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การเรียนรู้ขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นทักษะง่ายๆไปสู่ทักษะที่ยากสลับซับซ้อนมากขึ้น ทักษะเชาว์ปัญญาที่สํา 
คัญที่ควรได้รับการฝึกคือ ความสามารถในการจําแนก (discrimintion) ความสามารถในการคิด 
รวบยอดเป็นรูปธรรม (concrete concept) ความสามารถในการให้คําจํากัดความของความ 
คิดรวบยอด (defined concept) ความสามารถในการเข้าใจกฎและใช้กฎ (rules) และความสามารถ 
ในการแก้ปัญหา (problem solving)   

            2.3 ยุทธศาสตร์ในการคิด ( cognitive strategies) เป้นความสามารถของกระบวนการ 
ทํางานภายในสมองของมนุษย์ ซึ่งควบคุมการเรียนรู้ การเลือกรับรู้ การแปลความ และการดึงความรู้ 
ความจํา ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมออกมาใช้ ผู้มียุทธศาสตร์ในการคิดสูงจะ มีเทคนิค มีเคล็ด 
ลับในการเรียนรู้ ความจํา ความเข้าใจ และประสบการณ์เดิมที่สะสมเอาไว้ออกมาใช้อย่างมีประสิทธิ 
ภาพ สามารถแก้ปัญหาที่มีสถานการณ์ที่แตกต่างกันได้อย่างดี รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้อย่าง 
สร้างสรรค์ 

            2.4 ทักษะการเคลื่อนไหว (motor skills) เป็นความสามารถ ความชํานาญในการปฎิบัติ 
หรือการใช้อวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ผู้ที่มีทักษะการเคลื่อนไหวที่ดีนั้น 
พฤติกรรมที่แสดงออกมาจะมีลักษณะรวดเร็ว คล่องแคล่ว และถูกต้องเหมาะสม 

            2.5 เจตคติ ( attitudes) เป็นความรู้สึกนึกคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการ 
ตัดสินใจของบุคคลนั้นในการที่จะเลือกกระทําหรือไม่กระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง 

 สรุปความรู้นั้นมีหลายประเภทซึ่งบางประเภทก็เข้าใจได้เร็ว บางประเภทก็เข้าใจยาก  การจัด 
การเรียนรู้แบบเป็นขั้นตอนโดยเริ่มจากเรื่องง่าย ไปสู่เรื่องที่ยากยิ่งขึ้น นักจิตวิทยาและนักการศึกษา 
แบบพฤติกรรมนิยมกับพุทธินิยม  เขาอาศัยทฤษฎีที่หลากหลาย จากความรู้ที่มีหลากหลายประเภท 
สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว ไม่ต้องใช้ความคิดที่ลึกซึ่ง ใช้การเรียนรู้จากง่ายไปหายาก  ในปัจจุบัน 
แม้ว่าจะมีทฤษฎีใหม่เกิดขึ้นมามาก แต่ก็ได้ผสมผสานการเรียนรู้ ในการแสวงหาความรู้ของมนุษย์  
ไม่ได้ ละทิ้งความรู้เก่า ๆ ไปเสียทั้งหมด 

ลักษณะด้านสติปัญญา (Intellectual Skills) ประกอบด้วยทักษะย่อย 4 ประการ คือ  

1. การจําแนกแยกแยะ (Discriminations) หมายถึง ความสามารถในการแยกแยะคุณสมบัติ 
ทางกายภาพของวัตถุต่าง ๆที่รับรู้เข้ามาว่าเหมือนหรือไม่เหมือน 

2. การสร้างความคิดรวบยอด (Concepts) หมายถึง ความสามารถในการจัดกลุ่มวัตถุ 
หรือสิ่งต่าง ๆ โดยระบุคุณสมบัติร่วมกันของวัตถุหรือสิ่งนั้น ๆ แบ่งเป็น 2 ระดับย่อย ๆ คือ  

2.1 ความคิดรวบยอดระดับรูปธรรม (concrete Concepts)  
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2.2 ความคิดรวบยอดระดับนามธรรมที่กําหนดขึ้นในสังคมหรือวัฒนธรรมต่าง ๆ (Defined 
Concepts) 

3. การสร้างกฎ (Rules) หมายถึง ความสามารถในการนําความคิดรวบยอดต่าง ๆ มารวมเป็น 
กลุ่ม ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้น เพื่อให้สามารถสรุปอ้างอิง และตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง 

4. การสร้างกระบวนการหรือกฎชั้นสูง (Procedures of Higher Order Rules) หมายถึง 
ความสามารถในการนํากฎหลาย ๆ ข้อที่สัมพันธ์กันมาประมวลเข้าด้วยกัน ซึ่งนําไปสู่ความเข้าใจที่ 
ซับซ้อนยิ่งขึ้น 

4.1 กลยุทธ์ทางความคิด (Cognitive Strategies) หมายถึง กระบวนการที่มนุษย์ 
ใช้ในการช่วยให้ตนได้รับข้อมูล และจัดกระทํากับข้อมูลจนเกิดการเรียนรู้ตาม ที่ตนต้องการ ประกอบ 
ด้วย  

4.2 กลวิธีเกี่ยวกับการใส่ใจ (Attending)  
4.3 กลวิธีเกี่ยวกับการทําความเข้าใจความคิดรวบยอด (Encoding)  
4.4 กลวิธีเกี่ยวกับการระลึกถึงสิ่งที่อยู่ในความทรงจํา (Retrieval)  
4.5 กลวิธีเกี่ยวกับการแก้ปัญหา (Problem Solving)  
4.6 กลวิธีเกี่ยวกับการคิด (Thinking) 
4.7 ข่าวสารจากคําพูด (Verbal Information)  

 คําพูดที่เป็นชื่อของสิ่งต่าง ๆ (Names or Labels) คําพูดที่เป็นข้อความ/ข้อเท็จจริง (Facts) 
ทักษะทางกลไก (Motor Skills) เจตคติ (Attitudes)  

กาเย่ มีความเชื่อต่อไปอีกว่าการเรียนรู้ และความจําที่เกิดขึ้นในโครงสร้างของสมองมนุษย์ 
เปรียบเทียบได้หรืออธิบายได้โดยทฤษฎีการจัดระบบข้อมูล (Information-Processing Theories) 
กล่าวคือ เมื่อเราได้รับข้อมูลจากภายนอก สมองของเราก็จะรับรู้และบันทึกเอาไว้ บางเรื่องก็เก็บเอาไว้ 
ในความทรงจําระยะสั้น ถ้าเรื่องนั้น ๆ มีความสําคัญสมองก็จะบันทึกไว้ในความทรงจําระยะยาว 
เปรียบเสมือนส่วนที่เก็บบันทึกข้อมูลของเครื่องสมองกล เมื่อถึงคราวที่จะใช้ข้อมูลที่บันทึกไว้นี้ สมองก็ 
จะส่งข้อมูลออกมาในรูปของความจํา หรือการระลึกได้ แล้วนําข้อมูลนั้น ๆ ไปใช้ตามที่ต้องการ 

การนําไปใช้ในการจัดการศึกษา / การสอน  

ความคิดของกาเย่ ในเรื่องนี้มีแนวปฏิบัติโดยตรงต่อการศึกษาในโรงเรียนหลายประการ การ 
ศึกษาในโรงเรียนไม่เพียงแต่จะสามารถทําให้เกิดผลด้านอัตราการพัฒนาสติปัญญาเท่านั้น แต่จะต้อง 
แสดงบทบาทที่สร้างอิทธิพลในเรื่องนี้อย่างชัดเจน หมายความว่า เด็ก ๆ จะต้องพัฒนาให้เร็วที่สุด 
ทันทีที่เราสามารถสอนเขาได้  

จากรูปแบบการเรียนรู้สะสมของกาเย่ ความพร้อมในการเรียนของนักเรียนมิได้ขึ้นอยู่กับ 
องค์ประกอบภายในทางชีววิทยาเท่านั้น แต่ขึ้นอยู่กับการจัดให้งานด้านทักษะมีความเหมาะสม และ 
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นิสัยที่จําเป็นสําหรับการเรียนทักษะใหม่ ๆ ที่ซับซ้อนมากขึ้นตามที่เราต้องการจะพัฒนา นอกจากนี้ 
ถ้าเด็กไม่สามารถจะเรียนรู้ทักษะเฉพาะบางอย่าง เช่น การอ่าน ก็จะมีการกําหนดให้ครูตรวจสอบ 
ขั้นตอนย้อนหลัง เพื่อหาสิ่งที่จําเป็นต้องเรียนรู้มาก่อนการเรียนรู้สิ่งเหล่านั้นแล้วเริ่มสอนอ่านใหม่  

วิธีของกาเย่อาจจะขัดกับแบบรูปของเพียเจต์ ซึ่งครูมีหน้าที่คอยดูว่าเด็กมีความสามารถ 
ทางด้านใดเมื่อไร แล้วเตรียมการให้เด็กได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้สอดคล้อง 
กับความสามารถของเขาในแต่ละระยะ และนําไปสู่พัฒนาการที่สูงขึ้นในทางการใช้ความคิด และสติ 
ปัญญา ตามนัยของกาเย่ครูสามารถสอนการคงที่ของปริมาณ (Conservation) หรือการอ่าน หรือ 
นามธรรมที่ต้องใช้ความคิด โดยการกําหนดลําดับขั้นตอนของประสบการณ์การเรียนเรียนรู้ที่จะนําไป 
สู่พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็ก 

4. ทฤษฎีทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์  
ทัศนธาตุ (Visual Elements) ในทางทัศนศิลป์ หมายถึง ส่วนประกอบของศิลปะที่มอง 

เห็นได้ ประกอบไปด้วย 

จุด (Dot) หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฏที่พื้นผิว ซึ่งเกิดจากการจิ้ม กด 
กระแทก ด้วยวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด จุด 
เป็นต้นกําเนิดของเส้น รูปร่าง รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ฯลฯ เช่น นําจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น 
และการนําจุดมาวางให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้  

เส้น (Line) เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้ เพราะทําให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์ และจิตใจ 
ของมนุษย์ เส้นเป็นพื้นฐานสําคัญของศิลปะทุกแขนง ใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็น และสิ่งที่คิด 
จินตนาการให้ปรากฏเป็นรูปภาพ เส้น (Line) หมายถึง การนําจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปใน 
ทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว หรือสิ่งที่เกิดจากการขูด ขีด เขียน ลาก ให้เกิดเป็นริ้วรอย  

- เส้นนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง เงียบสงบ นิ่ง ราบเรียบ ผ่อนคลายสายตา 
- เส้นตั้ง ให้ความรู้สึกสูงสง่า มั่นคง แข็งแรง รุ่งเรือง 
- เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง เคลื่อนไหว รวดเร็ว แปรปรวน 
- เส้นโค้ง ให้ความรู้สึกอ่อนไหว สุภาพอ่อนโยน สบาย นุ่มนวล เย้ายวน 
- เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว การคลี่คลาย ขยายตัว มึนงง 
- เส้นซิกแซ็ก หรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรง กระแทกเป็นห้วง ๆ ตื่นเต้น สับสนวุ่นวาย 

และการขัดแย้ง 
- เส้นประ ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน  

เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการ 
นําไปใช้ร่วมกับส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น เส้นโค้งคว่ําลง ถ้านําไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าการ์ตูน 
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รูปคน ก็จะให้ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง เสียใจ แต่ถ้าเป็นเส้นโค้งหงายขึ้น ก็จะให้ความรู้สึกอารมณ์ดี 
เป็นต้น 

รูปร่าง และรูปทรง (Shape & Form) 

รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ 
และ พืช มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้าง และความยาว รูปร่าง แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 

รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ 
และพืช เป็นต้น 

รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้าง 
แน่นอน เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็นต้น 

รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ 
ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรี ไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น 
รูปร่างของหยดน้ํา เมฆ และควัน เป็นต้น  

รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฏแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ 
คือมีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนาหรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร 
และมีน้ําหนัก 

น้ําหนักอ่อน-แก่ (Value) หมายถึง จํานวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และ 
แสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้ เมื่อเทียบกับน้ําหนักของสีขาว-ดํา ความอ่อนแก่ของแสงเงาทําให้ 
เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์กับเรื่องสีโดยตรง 

สี (Color) หมายถึง สิ่งที่ปรากฏอยู่ทั่วไปรอบ ๆ ตัวเรา ไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเอง 
ในธรรมชาติ หรือ สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น สีทําให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย เช่น ทําให้รู้สึกสดใส 
ร่าเริง ตื่นเต้น หม่นหมอง หรือเศร้าซึมได้ เป็นต้น สีและการนําไปใช้  

1. วรรณะของสี (Tone) จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะได้มีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น 2 
วรรณะ คือ 

1.1 สีวรรณะร้อน ได้แก่สีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน เช่น สีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง 
แดง ม่วงแดง เป็นต้น  

1.2 สีวรรณะเย็น ได้แก่ สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย เช่น สีเขียว เขียวเหลือง 
เขียวน้ําเงิน น้ําเงิน ม่วงน้ําเงิน ม่วง เป็นต้น 
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2. ค่าของสี (Value of color) หมายถึง สีใดสีหนึ่งทําให้ค่อย ๆ จางลงจนขาว หรือ 
สว่างและทําให้ค่อย ๆ เข้มขึ้นจนมืด 

3. สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียว หรือ 
ใช้เพียงสีเดียวในการเขียนภาพ โดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่ คล้ายกับภาพถ่าย ขาว ดํา 

4. สีส่วนรวม (Tonality) หมายถึง สีใดสีหนึ่งที่ให้อิทธิพลเหนือสีอื่นทั้งหมด เช่น การเขียน 
ภาพทิวทัศน์ ปรากฏสีส่วนรวมเป็นสีเขียว สีน้ําเงิน เป็นต้น 

5. สีที่ปรากฏเด่น (Intensity) หมายถึง วิธีการเขียนภาพที่ใช้สีสดใสให้ปรากฏเด่นขึ้นมาบน 
โครงสีส่วนรวมที่เป็นสีกลางหรือสีหม่น 

6. สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast) หมายถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติ เช่น 
สีแดงกับสีเขียว สีน้ําเงินกับสีส้ม สีม่วงกับสีเหลือง 

บริเวณว่าง (Space) หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรง หรือเนื้อหา 
ในการจัดองค์ประกอบใดก็ตามถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมาก และให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ 
ความรู้สึกอ้างอ้าง โดดเดี่ยว 

พื้นผิว (Texture) หมายถึง พื้นผิวของวัตถุตา่ง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ และมนุษย์สร้าง 
สรรค์ขึ้น พื้นผิวของวัตถุที่แตกต่างกัน ย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย (ชลูด นิ่มเสมอ หนังสือองค์ 
ประกอบศิลป์:2553,16) 

การจัดองค์ประกอบศิลป์ 

มนุษย์เรารับรู้ถึงความสวยความงาม ความพอใจ ของสิ่งต่างๆได้แตกต่างกับ ระดับความ 
พอใจของแต่ละบุคคล ก็แตกต่างกันออกไปทั้งนี้อาจขึ้นกับรสนิยม สภาพสังคม ศาสนา ความเชื่อ 
และสิ่งแวดล้อมที่ผู้รับรู้นั้นดํารงชีวิตอยู่ หากแต่ว่าผู้รับรู้นั้นได้เข้าใจถึงกระบวนการ องค์ประกอบ 
และพื้นฐานที่สําคัญของสิ่งที่ได้สัมผัส ก็ย่อมทําให้รับรู้ถึงความงาม ความพอใจนั้น ๆ เกิดขึ้นได้อย่าง 
แท้จริง ศิลปะนั้นดูเหมือนว่าจะไม่มีกฎเกณฑ์อะไรมากนัก เพราะอาศัยแต่ความสุนทรียะทางอารมณ์ 
เพียงประการเดียว แต่หากว่าได้ศึกษาถึงความสุนทรียะอย่างลึกซึ้งแล้ว จะเห็นว่ามันมีกฎเกณฑ์ 
ในตัวของมันเอง ซึ่งผู้เรียนจะต้องศึกษาถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านั้นที่ประกอบกันขึ้นเป็น 
งานศิลปะ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือผู้เรียนจะต้องเข้าใจในหลักองค์ประกอบของศิลปะ เป็นพื้นฐาน 
เสียก่อนจึงจะสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะที่มีคุณค่าและรับรู้ถึงความงามทางศิลปะ ได้อย่างถูกต้อง  

ความหมายขององค์ประกอบศิลป์ องค์ประกอบของศิลปะหรือ (Composition) นั้นมาจาก 
ภาษาละติน โดยคําว่า Post นั้นหมายถึง การจัดวาง และคําว่า Comp หมายถึง เข้าด้วยกัน 
ซึ่งเมื่อนํามารวมกันแล้วในทางศิลปะ Composition จึงหมายความถึง องค์ประกอบของศิลปะ การ 
จะเกิดองค์ประกอบศิลป์ได้นั้น ต้องเกิดจากการเอาส่วนประกอบของศิลปะ (Element of Art) มา 
สร้างสรรค์งานศิลปะเข้าด้วยหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (Principle of Art) จึงจะเป็นผลงาน 
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องค์ประกอบศิลป์ 
ความหมายขององค์ประกอบศิลป์นั้นได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายเอาไว้ ซึ่งพอสรุปได้ 
ดังนี้  

สวนศรี ศรีแพงพงษ์ (2549 : 82) ได้ให้ความหมายไว้ว่า คําว่าองค์ประกอบตามความหมาย 
พจนานุกรมราชบัณฑิยสถานคือ ส่วนต่าง ๆ ที่ประกอบกันทําให้เกิดรูปร่างใหม่ขึ้นโดยเฉพาะ 
องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง สิ่งที่ศิลปิน และนักออกแบบใช้เป็นสื่อในการแสดงออก และสร้าง 
ความหมาย โดยนํามาจัดเข้าด้วยกันและเกิดรูปร่างอันเด่นชัด  

สิทธิศักดิ์ ธัญศรีสวัสดิ์กุล (2550 : 56) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง 
เครื่องหมายหรือรูปแบบที่นํามาจัดรวมกันแล้วเกิดรูปร่างต่างๆ ที่แสดงออกในการสื่อ ความหมาย 
และความคิดสร้างสรรค์ ศิลปะที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อแสดงออกทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือ 
ความงาม ซึ่งประกอบด้วย ส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการแสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจาก 
โครงสร้าง 

มานิต กรินพงศ์ (2551:51) ได้ให้ความหมายไว้ว่า องค์ประกอบศิลป์ หมายถึง ส่วน 
ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ เช่น จุด เส้น รูปร่าง ขนาด สัดส่วน น้ําหนัก แสง เงา ลักษณะพื้นผิว 
ที่ว่างและสี  

สุชาติ เถาทอง,สังคม ทองมี,ธํารงศักดิ์ ธํารงเลิศฤทธิ์,รอง ทองดาดาษ (2555 : 3) ได้ให้ความ 
หมายไว้ว่า องค์ประกอบศิลป์ คือ ความงาม ความพอดี ลงตัว อันเป็นรากฐานเนื้อหาของศิลปะ 
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือที่สําคัญ ทางศิลปะให้ผู้สร้างสรรค์ได้สื่อสารความคิดของตนเองไปสู่บุคคลอื่น  

จากความหมายข้างต้นพอสรุปได้ว่าองค์ประกอบศิลป์ หมายถึงสิ่งที่มนุษย์ใช้เป็นสื่อ ในการ 
แสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยนําส่วนประกอบของศิลปะมาจัดวางรวมกัน อย่างสอดคล้องกลมกลืน 
และมีความหมาย เกิดรูปร่างหรือรูปแบบต่างๆอันเด่นชัด ซึ่งจากความหมายข้างต้น จะเห็นได้ว่าการ 
ที่จะเกิดผลงานศิลปะดีๆสักชิ้นนั้นผู้สร้างสรรค์จะต้องใช้กระบวนการ ที่หลากหลายมาประกอบกัน 
ได้แก่ องค์ประกอบพื้นฐานทางศิลปะ องค์ประกอบของศิลปะ และการจัดองค์ประกอบ ของศิลปะ 
มาถ่ายทอดลงในชิ้นงานหรือผลงานนั้นๆเพื่อให้ได้ผลงานที่มีคุณค่าทั้งด้านความงามและมีคุณค่าทางจิ
ตใจ อันเป็นจุดหมายสําคัญที่ศิลปินทุกคนมุ่งหวังให้เกิดแก่ผู้ชมทั้งหลาย  

ความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์ 
ในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะในสาขาต่างๆไม่ว่าจะเป็นสาขาวิจิตรศิลป์ หรือประยุกต์ศิลป์ ผู้สร้าง 
สรรค์นั้นต้องมีความรู้เบื้องต้นด้านศิลปะมาก่อน และศึกษาถึงหลักการองค์ประกอบพื้นฐาน องค์ 
ประกอบที่สําคัญ การจัดวางองค์ประกอบเหล่านั้น รวมถึงการกําหนดสี ในลักษณะต่าง ๆ เพิ่มเติมให้ 
เกิดความเข้าใจ เพื่อเวลาที่สร้างผลงานศิลปะ จะได้ผลงานที่มีคุณค่า ความหมาย และความงาม 
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เป็นที่น่าสนใจแก่ผู้พบเห็น หากสร้างสรรค์ผลงานโดยขาดองค์ประกอบศิลป์ ผลงานนั้นอาจดูด้อยค่า 
หมดความหมายหรือไม่น่าสนใจไปเลย ดังนั้นจะเห็นได้ว่าองค์ประกอบศิลป์ นั้นมีความสําคัญอย่าง 
มากในการสร้างงานศิลปะ มีนักการศึกษาด้านศิลปะหลายท่านได้ให้ทรรศนะในด้านความสําคัญของ 
องค์ประกอบศิลป์ที่มีต่อการสร้างงานศิลปะไว้ พอจะสรุปได้ดังนี้ 

ชลูด นิ่มเสมอ (2531-2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการสร้างสรรค์งานศิลปะให้ได้ดีนั้น 
ผู้สร้างสรรค์จะต้องทําความเข้าใจกับองค์ประกอบศิลป์เป็นพื้นฐานเสียก่อน ไม่เช่นนั้นแล้วผลงานที่ 
ออกมามักไม่สมบูรณ์เท่าไรนักซึ่งองค์ประกอบหลักของศิลปะก็คือรูปทรงกับเนื้อหา  

อนันต์ ประภาโส (2555:15) ได้ให้ความหมายไว้ว่าองค์ประกอบศิลป์เป็นเสมือนหัวใจ 
ดวงหนึ่งของการทํางานศิลปะ เพราะในงานองค์ประกอบศิลป์หนึ่งชิ้น จะประกอบไปด้วย การ 
ร่างภาพ (วาดเส้น) การจัดวางให้เกิดความงาม (จัดภาพ) และการใช้สี(ทฤษฎีสี) ซึ่งแต่ละอย่างจะ 
ต้องเรียนรู้สู่รายละเอียดลึกลงไปอีก องค์ประกอบศิลป์จึงเป็นพื้นฐานสําคัญ ที่รวบรวมความรู้หลาย ๆ 
อย่างไว้ ด้วยกัน จึงต้องเรียนรู้ก่อนที่จะศึกษาในเรื่องอื่น ๆ  

สวนศรี ศรีแพงพงษ์ (2550 : 82) ได้ให้ความหมายไว้ว่าองค์ประกอบศิลป์ การจัดองค์ 
ประกอบและการใช้สี เป็นหลักการที่สําคัญในการสร้างสรรค์ให้งานศิลปะ เกิดความงาม ไม่ว่าจะเป็น 
จิตรกรรม วาดเขียน ประติมากรรม สถาปัตยกรรมและการพิมพ์ภาพ หากปราศจากความรู้ ความ 
เข้าใจเสียแล้วผลงานนั้น ๆ ก็จะไม่มีค่าหรือความหมายใด ๆ เลย  

จีรพันธ์ สมประสงค์ (2551: 15) ได้ให้ความหมายไว้ว่าองค์ประกอบศิลป์จัดเป็นวิชาที่มี 
ความสําคัญสําหรับผู้ศึกษางานศิลปะ หากว่าขาดความรู้ความเข้าใจในวิชานี้แล้ว ผลงานที่สร้างขึ้นมา 
ก็ยากที่ประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานศิลปะสมัยใหม่ที่มีการแสดงเฉพาะ เส้น สี แสง เงา 
น้ําหนัก พื้นผิว จังหวะ และบริเวณที่ว่าง มีความจําเป็นอย่างยิ่งต้องนําหลักการ องค์ประกอบศิลป์ 
มาใช้ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์มีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับงานทัศนศิลป์โดยตรง ทั้งวิจิตรศิลป์ 
และประยุกต์ศิลป์ การจัดภาพหรือออกแบบสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ให้เกิดคุณค่าความงามนั้น 
การจัดองค์ประกอบศิลป์จะมีบทบาทสําคัญ มากที่สุด  

จากทรรศนะต่าง ๆ สรุปได้ว่า องค์ประกอบศิลป์เป็นหัวใจสําคัญของงานศิลปะทุกสาขา 
เพราะงานศิลปะใดหากขาด การนําองค์ประกอบศิลป์ไปใช้ ก็จะทําให้งานนั้นดูไม่มีคุณค่า ทั้งด้าน 
ทางกายและทางจิตใจของผู้ดูหรือพบเห็นขณะเดียวกัน ก็จะบ่งบอกถึงภูมิความรู้ ความสามารถของ 
ผู้สร้างสรรค์ผลงานนั้นด้วย การที่จะเข้าถึงศิลปะ (Appreciation) นั้น จะต้องผ่านการฝึกฝน 
และหาทางดูเพื่อให้เกิดความเข้าใจ ทั้งจะต้องมีรสนิยมที่ดีพอสมควร การฝึกฝนการทําซ้ํา ๆ 
อย่างสนใจ เมื่อนานเข้าก็จะเกิดความเข้าใจ ทําด้วยความคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านั้น จึงจะเข้าใจ รู้เห็นใน 
คุณค่าของศิลปะนั้น ๆ ได้ดี  
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องค์ประกอบพื้นฐานด้านนามธรรมของศิลปะเป็นแนวคิด หรือจุดกําเนิดแรกที่ศิลปินใช้เป็น 
สิ่งกําหนดทิศทาง ในการสร้างสรรค์ ก่อนที่จะมีการสร้างผลงานศิลปะ ประกอบด้วย เนื้อหากับ 
เรื่องราว  

1.เนื้อหาในทางศิลปะ คือ ความคิดที่เป็นนามธรรมที่แสดงให้เห็นได้โดยผ่านกระบวนการ 
ทางศิลปะ เช่น ศิลปินต้องการเขียนภาพที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับชนบท ก็จะแสดงออกโดยการเขียน 
ภาพทิวทัศน์ของชนบท หรือภาพวิถีชีวิตของคนในชนบทเป็นต้น  

2.เรื่องราวในทางศิลปะ คือส่วนที่แสดงความคิดทั้งหมดของศิลปินออกมาเป็นรูปธรรมด้วย 
กระบวนการทางศิลปะ เช่นศิลปินเขียนภาพชื่อชาวเขา ก็มักแสดงรูปเกี่ยวกับวิถีชีวิต หรือกิจกรรม 
ส่วนหนึ่งของชาวเขา นั่นคือเรื่องราว ที่ปรากฏออกมาให้เห็น ประเภทของความสัมพันธ์ของเนื้อหา 
กับเรื่องราวในงานทัศนศิลป์นั้น เนื้อหากับเรื่องราวจะมีความสัมพันธ์กัน น้อยหรือมาก หรืออาจไม่ 
สัมพันธ์กันเลย หรืออาจไม่มีเรื่องเลยก็เป็นไปได้ทั้งนั้น โดยขึ้นกับลักษณะของงาน และเจตนา ในการ 
แสดงออกของศิลปิน ซึ่งเราสามารถแยกได้ดังต่อไปนี้คือ  

- การเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง  

- เนื้อหาที่เป็นผลจากการผสมผสานกันของศิลปินกับเรื่อง  

- เนื้อหาที่เป็นอิสระจากเรื่อง  

- เนื้อหาไม่มีเรื่อง  

การเน้นเนื้อหาด้วยเรื่อง ได้แก่ การใช้เรื่องที่ตรงกับเนื้อหา และเป็นตัวแสดงเนื้อหา 
ของงานโดยตรง ตัวอย่างเช่น เมื่อศิลปินต้องการให้ความงามทางด้านดอกไม้เป็นเนื้อหาของงาน 
เขาก็จะหาดอกไม้ที่สวยงามมาเป็นเรื่อง สีสันและความอ่อนช้อยของกลีบดอกจะช่วยให้เกิดความงาม 
ขึ้นในภาพ  

เนื้อหาที่เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างศิลปินกับเรื่อง ในส่วนนี้ศิลปินจะเสนอความเห็น 
ส่วนตัว หรือผสมความรู้สึกส่วนตัวเข้าไปในเรื่อง เป็นการผสมกันระหว่างรูปลักษณะของเรื่องกับ 
จินตนาการของศิลปิน เช่นเรื่องความงาม ของดอกไม้ โดยศิลปินผสมความรู้สึกนึกคิดของตนเองลง 
ไปในเรื่องด้วย เขาจะดัดแปลง เพิ่มเติมรูปร่างของดอกไม้ให้งามไปตามทัศนะของเขา และใช ้
องค์ประกอบทางศิลปะเป็นองค์ประกอบทางรูปทรงให้สอดคล้องกับความงามของเรื่อง  

เนื้อหาที่เป็นอิสระจากเรื่อง เมื่อศิลปินผสมจินตนาการของตนเองเข้าไปในงานมากขึ้น ความ 
สําคัญของเรื่อง จะลดลง ดอกไม้ที่สวยที่เป็นแบบอาจถูกศิลปินตัดทอนขัดเกลา หรือเปลี่ยนแปลง 
มากที่สุด จนเรื่องดอกไม้ นั้นหมดความสําคัญไปอย่างสิ้นเชิง เหลือแต่เนื้อหาที่เป็นอิสระ การทํางาน 
แบบนี้ศิลปินอาศัยเพียงเรื่อง เป็นจุดเริ่มต้นแล้ว เดินทางห่างออกจากเรื่องจนหายลับไป เหลือแต่ 
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รูปทรง และตัวศิลปินเองที่เป็นเนื้อหาของงาน กรณีนี้เนื้อหาภายในซึ่ง หมายถึงเนื้อหาที่ที่เกิดขึ้น 
จากการประสานกันของรูปทรงจะมีบทบาทมากกว่าเนื้อหาภายนอก หรือบางครั้งจะไม่แสดงเนื้อหา 
ภายนอกออกมาเลย  

เนื้อหาไม่มีเรื่อง ศิลปินบางประเภท ไม่มีความจําเป็นต้องใช้เรื่องเป็นจุดเริ่มต้น งานของเขา 
ไม่มีเรื่อง มีแต่รูปทรง กับเนื้อหา โดยรูปทรงเป็นเนื้อหาเสียเองโดยตรง เป็นเนื้อหาภายในล้วน ๆ เป็น 
การแสดงความคิด อารมณ์ และบุคลิกภาพ ของศิลปินแท้ ๆ ลงไปในรูปทรงที่บริสุทธิ์ งานประเภทนี้ 
จะเห็นได้ชัดในดนตรีและงานทัศนศิลป์ที่เป็นนามธรรม และแบบนอนออบเจคตีฟ องค์ประกอบ 
พื้นฐานด้านรูปธรรมของศิลปะองค์ประกอบพื้นฐานด้านรูปธรรมของศิลปะ คือสิ่งที่แสดงแนวดิด 
เกี่ยวกับเนื้อหา และเรื่องราวของศิลปินให้เห็นหรือรับรู้ผ่านผลงานศิลปะ ประกอบด้วย เอกภาพ 
ดุลยภาพ และจุดเด่น  

เอกภาพ 
หมายถึงการนําองค์ประกอบของศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันให้แต่ละหน่วยมีความสัมพันธ์ เกี่ยวข้องซึ่งกัน 
และกัน ประสานกลมกลืนเกิดเป็นผลรวมที่แบ่งแยกไม่ได้ โดยถ่ายทอดเป็นผลงานศิลปะด้วย 
กระบวนการศิลปะ  

ดุลยภาพ คือการนําองค์ประกอบของศิลปะมาจัดเข้าด้วยกันให้เกิดความเท่ากันหรือสมดุล 
โดยมีเส้นแกนสมมุติ 2 เส้น เป็นตัวกําหนดดุลยภาพเส้นแกนสมมุติจะทําหน้าที่แบ่งภาพออกเป็น 
ด้านซ้าย และด้านขวา หรือด้านบนและด้านล่าง เพื่อให้ผลงานศิลปะที่ปรากฏเกิดความสมดุล 
ในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่นแบบซ้ายขวาเหมือนกันและแบบซ้าย ขวา ไม่เหมือนกัน  

จุดเด่น คือ ส่วนที่สําคัญในภาพ มีความชัดเจนสะดุดตาเป็นแห่งแรก รับรู้ได้ด้วยการมอง 
ผลงานที่สําเร็จแล้ว จุดเด่นจะมีลักษณะการมีอํานาจ ตระหง่าน ชัดเจนกว่าส่วนอื่นทั้งหมด โดยเกิด 
จากการเน้นให้เด่นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เช่น จุดเด่นที่มีความเด่นชัด หรือจุดเด่นที่แยกตัวออก 
ไปให้เด่น  

ส่วนประกอบขององค์ประกอบศิลป์ที่สําคัญ ซึ่งจะเป็นส่วนที่เรานํามาเพื่อสร้างสรรค์ผลงาน 
ทุกรูปแบบได้ดี ให้น่าสนใจ และมีความสวยงาม โดยคํานึงถึงปัจจัยที่ใช้ในการออกแบบ ดังนี้ 

1. สัดส่วนของภาพ (Proportion) 

2. ความสมดุลของภาพ (Balance) 

3. จังหวะลีลาของภาพ (Rhythm) 

4. การเน้นหรือจุดเด่นของภาพ (Emphasis) 

5. เอกภาพ (Unity) 
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6. ความขัดแย้ง (Contrast) 

7. ความกลมกลืน (Harmony) 

สิ่งต่างๆ ที่เราควรนํามาใช้ประกอบเข้าด้วยกัน คือ จุด, เส้น, รูปร่าง– รูปทรง, สี, ลักษณะผิว 
ส่วนประกอบต่างๆ ของศิลปะนํามาจัดประสานสัมพันธ์กัน ให้เกิดคุณค่า ทางความงาม เราเรียกว่า 
องค์ประกอบศิลป์ (Composition) 

รูปแบบการจัดองค์ประกอบทางศิลปะ 

การจัดองค์ประกอบ เป็นหลักที่สําคัญสําหรับผู้สร้างสรรค์ และผู้ศึกษางานศิลปะ เนื่องจาก 
ผลงานศิลปะใด ๆ ก็ตาม ล้วนมีจุดเด่นที่เน้นเป็นหลักใหญ่ๆ อยู่ในตัวดัวยกัน 2 ประการ คือ 

ทางด้านรูปทรง เกิดจากการนําเอา องค์ประกอบต่างๆ ของศิลปะ ได้แก่ เส้น, สี, แสงและเงา 
รูปร่าง รูปทรง พื้นผิว ฯลฯ มาจัดเข้าด้วยกัน เพื่อให้เกิดความงามทางศิลป์ (Art Composition) 

ทางด้านเรื่องราว หรือสาระของผลงานที่ศิลปินผู้สร้างสรรค์ต้องการที่จะแสดงออก ให้ผู้ชมได้ 
สัมผัส รับรู้ โดยอาศัยรูปลักษณะที่เกิดจากการจัดองค์ประกอบศิลป์นั่นเองหรืออาจกล่าวได้ว่า ศิลปิน 
จะนําเสนอเนื้อหาเรื่องราว ผ่านรูปลักษณะที่เกิดจากรวมองค์ประกอบทางศิลปะเข้าด้วยกัน ถ้า 
องค์ประกอบที่จัดขึ้นไม่สัมพันธ์กับเนื้อหาเรื่องราวที่นําเสนอ งานศิลปะนั้น ๆ ก็จะขาดความงามของ 
เรื่องราวที่จะเสนอถึงเรื่องที่ต้องการให้ผู้อื่นรับรู้ได้ตรงกับหัวข้อเรื่องหรือชื่อภาพนั้นไป ดังนั้น การจัด 
องค์ประกอบศิลป์ จึงให้ความสําคัญในการคิด ประยุกต์ ดัดแปลง เพื่อสร้างสรรค์งานศิลปะให้เกิด 
ความสวยงาม ดึงดูดผู้ชม หรือหน้าสนใจในงานนั้นๆ เพราะจะทําให้ 

ความสําคัญขององค์ประกอบศิลป์เป็นเรื่องที่ผู้เรียนศิลปะทุกคนต้อง เรียนรู้เป็นพื้นฐานเพื่อ 
ที่จะนําไปใช้ได้ให้เกิดประสิทธิภาพในการออกแบบโครงสร้าง หรือรูปร่างของภาพแล้วนําไปประยุกต์ 
ใช้ในงานออกแบบต่าง ๆ ได้ เช่น การจัดวางสิ่งของเพื่อตกแต่งบ้าน, การจัดสํานักงาน ,การจัดโต๊ะ 
อาหาร, จัดสวน, การออกแบบปกรายงาน, ตัวอักษร, และการจัดบอร์ด กิจกรรมต่างๆ สามารถ 
นําไปใช้กับการออกแบบอื่นๆ ได้เป็นอย่างดีซึ่งเหล่านี้ เราต้องอาศัยหลัก องค์ประกอบศิลป์ทั้งสิ้น 

5. แนวคิดและทฤษฎีศิลปวิจารณ์ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2525 : 765) การวิจารณ์ผลงานศิลปะ โดยเฉพาะงาน 

จิตรกรรม และประติมากรรม นับเป็นสิ่งจําเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่ง ถ้าการวิจารณ์นั้นเป็นไป 
อย่างเที่ยวธรรม และผู้วิจารณ์มีความรู้ความสามารถรอบรู้โดยกระทําไปโดยถูกทํานองคลองธรรม 
ย่อมเป็นการสนับสนุนให้ผู้สร้างผลงานได้ทํางานก้าวหน้าอย่างมีคุณภาพ ได้ให้ความหมายของคําว่า 
วิจารณ์ว่า หมายถึง การติชมโดยยึดหลักวิชาการโดยมีความรู้เชื่อถือได้การวิจารณ์โดยทั่วไปหมายถึง 
การแสดงความคิดเห็น ติชม ตามความรู้ และประสบการณ์เกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งพร้อมทั้งให้ข้อเสนอ 
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แนะเพิ่มเติม เพื่อการปรับปรุงแก้ไขผลงานนั้น ๆ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นโดยสุจริตใจศิลปวิจารณ์ จึงหมายถึง 
การแสดงความคิดเห็นต่อผลงานศิลปะ เช่นภาพเขียน ภาพปั้น และการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ในรูปแบบต่าง ๆ ทั่วไป เพื่อการเสนอแนะแก้ไขปรับปรุงโดยสุจริตใจ หลักการวิจารณ์งานศิลปะตาม 
หลักสุนทรียศาสตร์ 

ปัจจุบันศิลปินด้านทัศนศิลป์มีอิสระมากขึ้น แนวความคิด สร้างสรรค์ จินตนาการจึงไร้ 
ขอบเขต ผลงานทางทัศนศิลป์จึงออกมาหลายรูปแบบผสมผสานด้วยเทคนิคและวิธีการที่แปลกใหม่ 
ทําให้ผู้ที่ชมผลงานยากที่จะเข้าใจเนื้อหาและความงาม ดังนั้นเพื่อให้ผู้ชมเข้าใจในทัศนศิลป์เบื้องต้น 
โดยเฉพาะงานจิตรกรรมและประติมากรรมควรดูและสังเกตดังนี้ 

1. ดูการ์ดที่ติดงานใกล้ผลงาน (ถ้ามี) บอกชื่อผู้สร้างผลงาน ชื่อผลงาน เทคนิคผลงาน 
ว่าทําจากอะไร แบบใด อย่างไร เพื่อให้เข้าใจเนื้อหาเรื่องราวของผลงานเป็นอันดับแรก 

2. ดูว่าเป็นศิลปะสาขาอะไร ทัศนศิลป์แขนงใด ลักษณะใด และประเภทอะไร 
เช่นสาขาวิจิตรศิลป์ ทัศนศิลป์แขนงจิตรกรรม ลักษณะการวาดเส้นประเภทภาพหุ่นนิ่ง 

3. ดูสิ่งที่ทําให้เกิดมิติในผลงานทัศนศิลป์ ได้แก่ มิติในด้านรูปภาพและรูปทรง 
4. ดูส่วนประกอบของความงาม จุด (ถ้ามี) เส้น 2 ประเภท รูปร่าง 3 ประเภท (ถ้ามี) 

รูปทรง 3 ประเภท ความรู้สึกของสีและสีตรงข้าม แสงเงา พื้นผิว จังหวะ ความกลมกลืนของเส้น สี 
รูปทรง และหลักของการจัดภาพ 
ดูเกี่ยวกับการจัดภาพมี 2 แบบ คือ แบบประจําชาติ 2 แบบ  

1. แบบไทยประเพณีรูปแบบไทยเดิม 
2. แบบไทยประเพณีรูปแบบไทยประยุกต์ 

แบบสากล 2 แบบ 

1. แบบรูปธรรม 
2. แบบนามธรรม 

แบบร่วมสมัยมี 3 รูปแบบ 

1. รูปแบบรูปธรรม 
2. รูปแบบกึ่งนามธรรม 
3. รูปแบบนามธรรม 

แบบสากล แบบสมัยใหม่มี 2 รูปแบบ 

1. รูปแบบกึ่งนามธรรม 
2. รูปแบบนามธรรม 
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ดูทฤษฎีการถ่ายทอดทางทัศนศิลป์ เช่นทฤษฎีเหมือนจริง ทางปัญญา ฯลฯ ดูเรื่องราวที่ 
นํามาสร้างเกี่ยวกับเรื่องใด เช่น ประวัติศาสตร์ ศาสนา ชีวิตประจําวัน ฯลฯ ดูคุณค่าทางความงาม 
และคุณค่าทางเรื่องราว 

คุณสมบัติของผู้วิจารณ์งานศิลปะ 
ผู้วิจารณ์ที่ดีจําต้องประกอบด้วยคุณสมบัติของความเป็นผู้รอบรู้และมีคุณธรรมประจําใจพอสรุปได้ 
ดังนี้ 

1. เป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์ทางศิลปะประเภทใดประเภทหนึ่ง ที่จะวิจารณ์โดย 
เฉพาะ และรู้ละเอียดลึกซึ้ง 

2. เป็นผู้มีจิตใจรักชื่นชมในศิลปะและสุนทรียภาพอย่างแท้จริง 
3. เป็นผู้มีน้ําใจกว้างขวาง รักษาความเป็นกลาง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จัก 

ประนีประนอมแลกเปลี่ยนความคิดซึ่งกันและกัน 
4. เป็นผู้ที่มีความสามารถเชื่อมโยงวิชาความรู้อื่นๆ กับทัศนศิลป์ได้เป็นอย่างดี 
5. เป็นผู้ที่มีอุดมคติในการวิจารณ์ ไม่ใช้คําวิจารณ์เป็นเครื่องมือในการทําลายผู้อื่นมีความ 

จริงใจปราศจากอคติใด ๆ 
6. เป็นผู้ที่มีน้ําใจเป็นประชาธิปไตย เคารพสิทธิเสรีภาพของศิลปินและสามารถสื่อความ 

หมายให้ผู้อื่นเข้าใจได้ง่าย 
7. เป็นผู้ที่มีอารมณ์ และความรู้สึกเยือกเย็น หลีกเลี่ยงความรุนแรง สามารถสรุปปัญหาที่เกิด 

จากอารมณ์และเหตุผลได้ 
สรุปในการวิจารณ์ศิลปะใด ๆ ย่อมเป็นการยากที่จะวิจารณ์ได้ถูกต้องเที่ยวแท้เสมอไป เพราะ 

อาจมีภาพลวงตาทําให้ผู้วิจารณ์เกิดความเข้าใจผิดพลาด อันมีผลให้การวิจารณ์กลายเป็น นัก 
ประชาธิปไตยทั้งทางตรงและทางอ้อม ดังนี้ 

ประโยชน์ต่อวิจารณ์ผลงานศิลปะ 

1. ทําให้ทราบและเข้าใจแนวคิดสร้างสรรค์ของผู้สร้างผลงานด้านศิลปะต่างๆ 
2. ทําให้เป็นผู้มีหลักการบนพื้นฐานของปัญญา ที่สามารถรู้ให้เหตุผลตามเนื้อหาสาระที่ 

ถูกต้อง 
3. ทําให้ทราบถึงความเคลื่อนไหวของวงการศิลปะและสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจําวัน 
4. ได้แสดงออกตามประสบการณ์ด้วยเหตุผลและมีความเที่ยงธรรม 
5. ทําให้มีความรู้สึกนึกคิด ละเอียดและประณีตอยู่ในส่วนลึกของจิตใจ 
6. ทําให้เป็นผู้ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ มีความรักและความใกล้ชิดวงการศิลปะอย่างกว้าง 

ขวาง 
7. มีความภาคภูมิใจที่ได้ชมผลงานที่ได้วิจารณ์ และขอสนับสนุนให้เจ้าของผลงานได้ 

สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อสังคมต่อไป 
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ประโยชน์ต่อผู้สร้างผลงานทัศนศิลป์ 

1. มีโอกาสนําเสนอและอธิบายจุดมุ่งหมายแนวคิดสร้างสรรค์ในผลงานของตนเอง 
2. รับทราบแนวความคิดและข้อมูลของผู้อื่น เพื่อนําไปปรับปรุง แก้ไข เพิ่มเติม 

และพัฒนาให้ผลงานของตนดีและมีคุณค่ายิ่งขึ้น 
3. มีโอกาสแนะนําเทคนิคและวิธีการอย่างถูกต้อง 
4. มีขันติ เมื่อถูกกล่าวติเตียนโดยตรงและรู้จักยอมรับความเป็นจริง 
5. ผลงานถูกวิจารณ์เกิดการรับรู้ มีประสบการณ์มากขึ้น 
6. จิตใจเกิดพลังอย่างมีประสิทธิภาพในการสร้างสรรค์ผลงานด้านทัศนศิลป์ที่มีเป็นประโย

ชน์ต่อส่วนรวมต่อไป 
7. เกิดความรู้สึกที่ดี มีความเข้าใจกันระหว่างผู้สร้างสรรค์ผลงานและผู้วิจารณ์ 
สรุปในการทํางานศิลปะเมื่อทําขึ้นสําเร็จเป็นผลงาน และปรากฏแก่สายตาของมนุษย์ทั่วไป 

ก็มักจะได้รับการกล่าวขาน ติชม ซึ่งอาจมีผลงานทั้งทางบวกและทางลบต่อผู้วิจารณ์ ดังนั้น 
เพื่อไม่ให้ครหาหรือติเตียนเกิดขึ้น การวิจารณ์ควรเป็นไปในแนวทางสร้างสรรค์ตัวบุคคลและสังคม 
ในลักษณะของการให้ข้อเสนอแนะ ส่งเสริมให้กําลังใจ สําหรับตัวผู้วิจารณ์หรือผู้ประเมินผลงานศิลปะ 
จําเป็นต้องมีความเข้าใจในเรื่องของสุนทรียภาพและทัศนศิลป์เฉพาะแขนงเป็นอย่างดี 

ทฤษฎีศิลปศึกษาวัฏจักรใหม่มาและเก่าไป 

อํานาจ เย็นสบาย (2530:35-36) ภายหลังที่สงครามโลกครั้งที่ 2 จบสิ้นลงได้มีคนไทย 
จํานวนหนึ่ง หรือนักศึกษาไทยกลุ่มหนึ่งไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา หลังจากนั้นเมื่อกลับ 
มาสู่ประเทศไทยก็เป็นที่ทราบกันดีว่า ท่านเหล่านั้นกลายมาเป็นผู้มีบทบาทอันสําคัญ หรืออีกนัยหนึ่งก็ 
คือเป็นหัวหอกในการนําปรัชญาการศึกษาแบบก้าวหน้านิยม (Progressivism) เข้ามาเผยแพร่ใน 
ประเทศไทยในรูปการผลิตบุคลากรครูผู้สอน เข้าสู่ระบบการศึกษา ไม่เพียงแต่เท่านั้น ในช่วงปี 
พ.ศ.2497-2405 ก็ถอืเป็นอีกช่วงหนึ่งที่มีนักการศึกษากลุ่มใหญ่ ได้รับการช่วยเหลือทางด้านเงิน 
ทุนจากองค์การ เพื่อพัฒนาระหว่างประเทศ ไปศึกษาต่อในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีผลทําให้ 
ปรัชญาทางการศึกษาดังกล่าวฝังรากและแพร่หลายในหมู่นักการศึกษาเข้มข้นยิ่งขึ้น 

จากสภาพดังกล่าว หากจะถามว่า แล้วเกิดอะไรขึ้นในวงการศึกษาคําตอบก็คือ เกิดความ 
ขัดแย้งขึ้นระหว่างความคิดดั่งเดิมกับความคิดใหม่ที่ได้รับมา ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องทรรศนะที่มีต่อ 
ทิศทางการศึกษา จนกระทั่งถึงรายละเอียดว่าด้วยเรื่องแนวการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ ซึ่งในที่นี้ 
ขอกล่าวเฉพาะวิชาศิลปศึกษาเท่านั้น แต่เดิมนั้นวิชาศิลปะประเภทวาดเขียนแม้จะถูกบรรจุไว้ในหลัก 
สูตรการเรียนการสอนในการศึกษาภาคบังคับ หรือการศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่วิชาศิลปะก็ตกอยู่ในฐานะ 
ของวิชาที่ต่ําต้อยน้อยคะแนน จนมีผู้กล่าวว่าแม้องค์ 4 ของการศึกษาที่ให้ความสําคัญที่ทัดเทียม 
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กันในขณะนั้นคือ พุทธิศึกษา จริยศึกษา พลศึกษา และหัตถศึกษา (มีวิชาศิลปะรวมอยู่ด้วย) แต่ 
ในทางปฏิบัติ เราเน้นแต่เฉพาะวิชาทางพุทธิศึกษาเท่านั้น อย่างไรก็ตามภายหลังที่กลุ่มนั้นศึกษา 
กลุ่มดังกล่าวได้เข้ามามีบทบาทในการจัดการศึกษา ทรรศนะดั่งเดิมที่เคยมีต่อการศึกษาศิลปะก็ 
เปลี่ยนไปทั้งนี้เพราะเจ้าสํานักคือ จอห์นดิวอี้ ได้เขียนหนังสือชื่อ “Art as experience” ขึ้นมาโดย 
หนังสือเล่มนั้นถือว่าเป็นหนังสือที่ได้รับการขานรับอย่างกว้างขวาง กระทั่งนักการศึกษาไทยที่ไม่เคย 
มองเห็นความสําคัญของศิลปะเร่งให้การยอมรับ 

และยิ่ง วิกเตอร์ โลเวนฟิลด์ กับ วิกเตอร์ ดี. อามิโค ได้เสนอผลงานการค้นคว้าออกมา 
ในฐานะของนักทฤษฎีทางศิลปศึกษา ก็ยิ่งเพิ่มน้ําหนักมากยิ่งขึ้น สําหรับแนวคิดในทางศิลปะแบบ 
ก้าวหน้านิยมที่ยึดถือเด็กเป็นศูนย์กลาง พอจะสรุปได้ย่อๆ ดังนี้ ความสามารถทางศิลปะของเด็ก 
เป็นเรื่องภายในตัวของเด็ก ผู้ใหญ่ไม่ควรเข้าไปมีอิทธิพล เด็กต้องมีเสรีภาพในการสร้างงานศิลปะ 
เพื่อเด็กจะได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ส่วนในเรื่องผลงานศิลปะ ครูไม่ควรถือว่าเป็นเป้าหมาย แต่ควร 
ให้ความสําคัญในเรื่องของวิถีทาง ในเรื่องการวัดผล ประเมินค่า มีความเห็นว่าไม่สมควรที่จะ 
เอาเกณฑ์ของผู้ใหญ่ไปประเมินความบริสุทธิ์ในผลงานของเด็ก 
นอกจากนั้นครูศิลปะจะต้องรู้หน้าที่ของตนว่ามีขอบเขตแค่ช่วยกระตุ้นให้กําลังใจแก่เด็ก และที่สําคัญ 
อีกประการหนึ่งก็คือ การเรียนศิลปะของเด็กจะประสบผลก็คือ จะต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมสมบูรณ์ 
เพื่อช่วยส่งเสริมให้เด็กมีประสบการณ์ที่กว้างขวาง 

จากแนวคิดดังกล่าวเราก็จะพบว่าเป็นแนวคิดที่เน้นความสําคัญ ในเรื่องของเสรีภาพแบบ 
ปัจเจกบุคคล ซึ่งแน่นอนในทางสากลถือว่าเป็นแนวทางการเรียนการสอนศิลปะที่ต่างจากประเทศ 
ค่ายสังคมนิยม อีกนัยหนึ่งก็คือการวางรากฐานเพื่อหล่อหลอมเยาวชนต่างมีความแตกต่างกัน แต่ 
สําหรับภายในประเทศแนวการสอนดังกล่าว หรือการรับแนวคิดดังกล่าวได้สร้างความปั่นป่วนให้ 
เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยความคิดเหล่านั้นได้กลายเป็นเป้าโจมตีของคนกลุ่มใหญ่ ๆ อย่างน้อย 2 
กลุ่ม 

กลุ่มแรก คือ แนวความคิดแบบอนุรักษ์นิยมที่ไม่ต้องการเห็นความเปลี่ยนแปลง ที่ไม่ต้องการ 
เห็นความละเมิดขนบธรรมเนียมประเพณี 
ตลอดจนกระทั่งกฎเกณฑ์ทางศิลปะที่เคยปฏิบัติสืบทอดกันมา 

กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มที่มีแนวคิดแบบเผด็จการกล่าวอย่างเป็นรูปธรรมก็คือ การแพร่ขยายของ 
แนวคิดแบบก้าวหน้านิยมโดยเฉพาะทางด้านศิลปะในขณะนั้นอยู่ในยุคของเผด็จการครองเมือง  ซึ่ง 
เป็นเรื่องที่ยากแก่การทําให้เกิดความกลมกลืนขึ้นมาได้ และนี่คือความแปลกแยกที่เกิดขึ้นในทํานอง 
ที่ว่า ผู้นําประเทศต้องการให้ประชาชนมีวิญญาณเสรีแบบอเมริกา จึงนับว่าเป็นเรื่องที่แปลกแยกยิ่งนัก 
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และนี่คือปัญหาที่ครูสอนศิลปะผู้มีความคิดแนวก้าวหน้านิยมถูกมองว่าเป็นพวกหัวรุนแรง เป็นพวก 
ชอบทําลายของเก่า เป็นพวกนอกคอก 

เมื่อพิจารณาในขอบเขตการศึกษาศิลปะ ในระดับภาคบังคับ หรือในระดับพื้นฐานแล้ว แนว 
ความคิดในการสอนศิลปะแบบก้าวหน้านิยม ที่เน้นเด็กเป็นศูนย์กลาง ที่ให้เสรีภาพแบบปัจเจกบุคคล 
ในการแสดงออกก็ดูจะได้รับการขานรับอย่างชัดเจนเด่นชัดก็เฉพาะแต่โรงเรียนทั่วๆไป โดยเฉเพราะ 
โรงเรียนในชนบท กล่าวได้เลยว่าไม่ต้องพูดถึงครูผู้สอนวิชาศิลปะโดยเฉพาะ แค่โรงเรียนแห่งหนึ่งมี 
ครูคนหนึ่งทําหน้าที่สอนทุกชั้นและทุกวิชาได้ ก็นับว่าเป็นบุญกุศลแล้ว อีกประการหนึ่งที่ทําให้ 
แนวความคิดไม่ขยายไปเท่าที่ควร เพราะในหมู่ครูผู้สอนศิลปะต่างมีรากฐานจากสถาบันที่มีแนวความ 
คิดต่างกัน จึงทําให้การศึกษาศิลปะในระดับพื้นฐานอยู่ในสภาพชะงักงัน แต่ในเวลาต่อมาแนวคิดการ 
สอนศิลปะแบบก้าวหน้านิยม ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง นอกจากนั้นยังเป็นแนวคิดที่มีบทบาท 
ต่อการผลิตบุคลากรทางศิลปะ  

ทฤษฎีการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ของ ยีน เอ มิท เลอร์ (Gene A. Mittler, 1983) 

ยีน เอ มิท เลอร์ (Gene A. Mittler, 1983) เป็นศาตราจารย์ทางด้านวิจิตรศิลป์ และศิลปะ 
แห่งมหาวิทยาลัยเท็กซัส เทค (Texas Teach University) และเป็นศาตราจารย์พิเศษในการ 
บรรยายความรู้ทางด้านสุนทรียศาสตร์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปวิจารณ์ ให้แก่มหาวิทยาลัย 
หลายแห่งในมลรัฐอเมริกา เช่นมหาวิทยาลัยอินเดียน่า มหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐโอไฮโอ มหาวิทยาลัย 
แห่งมลรัฐอิลินอย และมหาวิทยาลัยแห่งมลรัฐฮาวาย เป็นต้น นอกจากนี้มิทเลอร์ เป็นที่ปรึกษา 
และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิให้กับสถาบันการศึกษาอีกหลายแห่ง ทั้งยังได้รับการเลือกให้ดํารงตําแหน่ง 
ในฐานะ รองประธานสมาคมศิลปศึกษาแห่งชาติ (National Art Education Association) ซึ่งจัด 
เป็นองค์กรที่มีความสําคัญต่อการพัฒนาหลักสูตร และการสอนศิลปะของสหรัฐอเมริกาด้วยเช่นกัน 

Mittler (1993) มีพื้นฐานทางการศึกษาในระดับปริญญาตรี และปริญญาโททางสังคมศึกษา 
และวิจิตรศิลป์ จาก Bowing Green State University และศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้าน 
การสอน และการวิจัย จาก Ohio State University นอกจากนี้ยังได้ผ่านการศึกษาในหลักสูตร 
เข้มข้นระดับสูงด้าน ศิลปะร่วมสมัย ศิลปศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลป์ จิตรกรรม และประติมากรรม  

มะลิฉัตร เอื้ออานันท์,2532 : ศรารัตน์ ลี้ไพบูลย์,2538 ได้ให้ความหมายไว้ว่า จาก 
พื้นฐานการศึกษาดังกล่าว Mittler มีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับการเรียนการสอนศิลปะ ดังจะเห็น 
ได้จากงานวิจัยในระดับดุษฎีบัณฑิต ในปี 1971 ที่เขาได้ศึกษาเกี่ยวกับสารประโยชน์ และบทบาท 
ของเจตคติที่มีต่อการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ โดยมี Emauel Barkan  เป็นประธานกรรมการ 
ที่ปรึกษา ซึ่งขณะนั้น Barkan เป็นผู้จุดประกายความเคลื่อนไหวต่อปรัชญาทางการศึกษา ศิลปะ 
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แนวใหม่ที่เรียกว่า DBAE (Discipline-Based Art Education) โดยมีแนวคิดการจัดการเรียน 
การสอนศิลปะ ที่เน้นประสบการณ์เสริมสร้างการรู้คิด (Cognitive) ให้กับผู้เรียนซึ่งได้จากการเรียนรู้ 
ทางศิลปะ 4 แกน ด้วยกัน คือ สุนทรียศาสตร์ ศิลปวิจารณ์ ประวัติศาสตร์ศิลป์ และศิลปะปฏิบัติ 
ทั้งนี้เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในด้านการเรียนรู้ การมองเห็นคุณคาของศิลปะ และความงาม 
กล้าแสดงออกด้วยเหตุผล และอารมณ์จากจินตนาการ อันเป็นคุณลักษณะของบุคคลที่มีความคิด 
ในเชิงวิเคราะห์และพัฒนา  

มุกดา บุญสอน (2532) ได้ให้ความหมายไว้ว่า จากแนวคิดดังกล่าวได้รับการตอบรับ 
จากนักวิชาการด้านศิลปะอย่างกว้างขวางโดยต่างแสดงความคิดเห็นและร่วมกันนําเสนอแนวทางการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อตอบสนองต่อปรัชญาการศึกษาศิลปะแนวใหม่ โดยได้รับความเห็นชอบจาก 
สมาคมศิลปศึกษาแห่งชาติ (National Art Education Association) สหรัฐอเมริกา  

Mittler เป็นผู้ที่ร่วมนําเสนอแนวคิดเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการศึกษาศิลปะดังกล่าวมา 
เป็นลําดับ ทั้งในเชิงการบรรยาย และผลงานข้อเขียนเชิงวิชาการ และในปี ค.ศ. 1986 Mittler 
ก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างยิ่งต่อแนวคิดของเขา ที่ได้เรียบเรียงไว้ในหนังสือ Art focus (มุดา 
บุญสอน, 2532) ซึ่งหนังสือดังกล่าวได้ใช้เป็นคู่มือการสอนศิลปะ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาอย่าง 
กว้างขวาง โดยมีองค์ประกอบภายในที่อธิบายถึงเนื้อหาสาระของศิลปะ ซึ่งครบคลุมประสบการณ์ 
เรียนรู้ในเชิงสุนทรียศาสตร์ (Aesthetics) ศิลปวิจารณ์ (Art Criticism) ประวัติศาสตร์ศิลป์ (Art 
history) และศิลปะปฏิบัติ (Art Production) โดยแนวความคิดที่เขาพัฒนาขึ้นนั้นง่ายต่อการ 
ทําความเข้าใจ และผู้สนใจในศิลปะสามารถเรียนรู้ได้ 

Mitter (1983) อ้างถึงแนวคิดของบรูเนอร์ (Bruner, 1956, 1958) ได้อธิบายพฤติกรรม 
การรับรู้ของมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์มีความอ่อนไหวเป็นพิเศษต่อการรับรู้ทางการเห็น ซึ่งศักยภาพดังกล่าว 
นี้ ทําให้มนุษย์มีคุณลักษณะพิเศษในการจําแนกการรับรู้ที่มีต่อวัตถุและสถานการต่างๆ ในสภาพ 
แวดล้อมออกเป็นลําดับขั้นดังนี้ 

1. Premature Decision-Making เป็นขั้นตอนการตัดสินใจ โดยปราศจากการไตร่ตรอง เป็น 
การจัดลําดับคุณลักษณะของสิ่งเล้าที่มีความคล้ายคลึงกันไว้ด้วยกับ 

2. Searching for internal Cues เป็นขั้นตอนการพินิจพิเคราะห์สิ่งบ่งชี้ภายใน เพื่อตรวจ 
สอบรายละเอียดของสิ่งเร้าด้วยความรอบครอบ 

3. Searching for external Cues เป็นขั้นตอบการพินิจพิเคราะห์สิ่งบ่งชี้ภายนอกเพื่อ ตรวจ 
สอบความถูกต้องและยืนยันข้อมูลการตัดสินใจ  

4. Final Decision-Making เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพื่อตัดสินใจจากข้อมูลของสิ่งที่บ่งชี้ ภายใน 
ภายนอกร่วมกัน 
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ด้วยเงื่อนไขดังกล่าว บรูนเนอร์ เชื่อว่า การรับรู้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อผู้เรียนได้ประมวลข้อมูล 
ข่าวสาร จาการที่มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม การรับรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่เลือกรับรู้ ซึ่งขึ้นอยู่กับความ 
เอาใจใส่ของผู้เรียนที่มีต่อสิ่งนั้น ๆ เนื่องจากผู้เรียนมีความอยากรู้อยากเห็น ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้เกิด 
พฤติกรรมสํารวจสภาพแวดล้อม 

นอกจากนี้แนวคิดที่สําคัญอีกประการหนึ่งที่ Mitter ได้นํามาสนับสนุนต่อการสร้างระบบ 
การเรียนการสอนดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดเกี่ยวกับเจตคติ (Attitude) ของ Sherif  และ Sherif (1967) 
ได้กล่าวไว้ว่ามนุษย์จะประเมินค่าสิ่งเร้าต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นในสภาพแวดล้อม โน้มเอียงไปตาม 
ประสบการณ์ และเจตคติที่ได้วางรูปแบบไว้ในอดีต ซึ่งกระบวนการที่เกิดขึ้นนี้เกือบจะเป็นไปโดย 
อัตโนมัติ กล่าวคือเมื่อบุคลหนึ่ง ๆ วางรูปแบบความพึงพอใจให้กับคน วัตถุ หรือสถานการณ์บางอย่าง 
ไว้ ในขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยงสิ่งเร้าอื่นๆ ที่มีความแตกต่างออกไป ซึ่งกล่าวได้ว่า พฤติกรรม การ 
ประเมินสิ่งเร้าของมนุษย์ จะเลือกตอบสนองโดยผ่านเงื่อนไข ตามที่เขาได้วางรูปแบบไว้จาก 
ประสบการณ์ในอดีต 

(Mittler,1983 : เชิดศักดิ์  โฆวาสินธุ์,2527) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ในการอธิบาย 
พฤติกรรมการรับรู้ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับกระบวนการจําแนกรายละเอียด และการประเมินผลสิ่งเร้า 
ในสภาพแวดล้อมอาจมีผลเกี่ยวเนื่องไปสู่พัฒนาการทางด้านเจตคติของบุคคลอันเป็นตัวกระตุ้นให้บุค
คลแสดงพฤติกรรมหรือโน้มน้าวที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้านั้นๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง หรือ 
ตอบสนองในการที่จะชอบหรือไม่ชอบต่อบุคคลวัตถุ สถานการณ์หรือความคิดเห็นต่างๆ  

Mittler ได้ประมวลหลักการจากแนวคิดดังกล่าว แล้วสร้างเป็นระบบการเรียนการสอน 
ศิลปจารณ์ เรียกว่า “กระบวนการรับรู้และประมวลผล” (Perceptual evaluative process) 
Mittler (1983) กล่าวถึงกระบวนการตามแนวคิด นี้ว่าครูศิลปะสามารถนําไปใช้กับ การเรียนการสอน 
ในชั้นเรียน เพื่ออธิบายให้กับผู้เรียนในขณะที่เผชิญหน้ากับผลงานศิลปะ ซึ่งนอกจากเป็นการเสริม 
สร้างประสบการณ์ทางการเห็น เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจคุณค่าผลงานศิลปกรรมแล้วยัง 
ทําให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้แนวทางการประเมินงานศิลปะด้วยกัน 

ระบบการเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ของ Mittler มีโครงสร้างสําคัญซึ่งประกอบด้วยขั้นวาง 
พื้นฐานการเรียนรู้ เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเห็น การนําเสนอเกณฑ์การพิจารณาคุณค่าทาง 
สุนทรียภาพ และแนวปฏิบัติการวิจารณ์ ดังนี้ 

1. ขั้นวางพื้นฐานการเรียนรู้ การเรียนการสอนขั้นแรกนี้ จะเริ่มต้นให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ 
กับสิ่งเร้า (ผลงานศิลปะ) โดยพรรณนาถึงสิ่งต่างๆที่ตนรับรู้ตามเจตคติหรือมุมมองที่ยังมีข้อจํากัด ตาม 
ภูมิหลังและประสบการณ์ทางศิลปะ ด้วยเหตุนี้ Mittler (1983) จึงได้เสนอแนะหลักการย่อยๆ เพื่อ 
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ให้ครูได้ใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน 
อันนําไปสู่ประสบการณ์การเรียนในเชิงศิลปวิจารณ์ต่อไป โดยมีหลักย่อยๆสามประการด้วยกัน คือ 

ประการแรก ครูจะต้องใช้กลวิธีการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้มีประสบการณ์ที่เรียกว่า cue 
search operation หมายถึง การแสวงหาความคิดเห็นจากการได้เห็นหรือรับรู้สิ่งต่างๆ หลายๆ สิ่ง 
หลาย ๆ ภาพ และด้วยวิธีที่หลายๆวิธี ที่จะนําไปสู่สิ่งที่ตนค้นหา Mittler เสนอแนะให้เพิ่มชนิด 
และวิธีการให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้มีความคิดกว้างขวางขึ้น 

ประการที่สอง ครูช่วยเสนอแนะเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการรู้คิดและสังเกตรายละเอียดปลีกย่อย 
ต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นให้เห็นสาระในความแตกต่างด้านรูปลักษณ์หรือคุณค่า เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจถึง 
ความหลากหลาย 

ประการที่สาม ในขั้นนี้เมื่อผู้เรียนได้มีทักษะการเรียนรู้ที่กว้างขวางขึ้น ก็สามารจะนําไปเป็น 
พื้นฐานในการพินิจพิเคราะห์ผลงานศิลปะต่อไป โดยครูจะเป็นผู้ชี้แนะแนวทางอย่างเป็นระบบ เพื่อ 
ให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าหาเหตุผลมาประกอบการอ้างอิงหรือสนับสนุนความคิดเห็นของตนเองด้วยความส
มัครใจใคร่รู้ 

อย่างไรก็ดีข้อเสนอแนะจากหลักการย่อย ๆ ดังกล่าวนี้ ถือได้ว่าเป็นภาระหน้าที่อันสําคัญ 
ของครู เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดลําดับประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน จากผลงานศิลปะที่มี 
ความแตกต่างกันทางด้านรูปลักษณ์ สื่อกลวิธีตามที่ Feldman (1981) อันประกอบด้วยรูปแบบ 
ความชัดเจนของวัตถุ (Style of objective accuracy) รูปแบบแสดงระเบียบแบบแผนของรูปทรง 
(Style of formal order) รูปแบบที่แสดงอารมณ์ (Style of emotion) และรูปแบบที่ 
แสดงความลึกลับเพ้อฝัน (Style of fantasy) 

2. เกณฑ์การพิจารณาคุณค่าทางสุนทรียภาพตามแนวทฤษฎีศิลปะ ประกอบด้วยคุณค่าทาง 
สุนทรียภาพ และทฤษฏีศิลปะ 3 แนวทางคือ 

2.1. แนวนิยมความจริง และคุณค่าทางเรื่องราว (Imitationalism and Literal 
Qualities) เป็นแนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะ โดยยึดเหตุผลและกฎเกณฑ์ตามความเป็นจริง 
แนวทฤษฎีที่จะมุ่งพัฒนาคุณค่าทางเรื่องราว (literal qualities) ที่แสดงเนื้อหาสาระในความ 
เหมือนจริง (Realistic) และเป็นจริงดังที่สายตามองเห็นการพิจารณาความสําเร็จของผลงานศิลปะ 
ตามแนวทฤษฎีนี้ จะให้ความสําคัญกับความสามารถในการเลียนแบบธรรมชาติ หรือทําให้มองดู 
เหมือนกับสิ่งที่เป็นอยู่จริงในธรรมชาติ 

2.2. แนวคิดรูปทรงและคุณค่าทางการออกแบบ (Formalism and Design Qualities) 
เป็นแนวทางการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มุ่งเน้นให้ความสําคัญกับความรู้สึกทางการจัดองค์ประกอบ 
หรือมูลฐานศิลปะ อันได้แก่ สี (Color) น้ําหนัก (Values) เส้น (Line) พื้นผิว (Textures) รูปร่าง 
(Shapes) รูปทรง (Form) และพื้นที่ว่าง (Space) ซึ่งมูลฐานศิลปะเหล่านี้ จะจัดวางกัน 
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อยู่ภายใต้หลักการศิลปะ แนวนิยมรูปทรงจึงมุ่งเน้นการพิจารณาผลงานศิลปะที่ ให้คุณค่าทาง 
การออกแบบ (Design Qualities) หรือกล่าวสรุปอีกนัยหนึ่งก็คือ เป็นการพิจารณาความหมาย 
และสาระในความเป็นเอกภาพของการจัดองค์ประกอบ ที่เกิดจากการประสานความสัมพันธ์ระหว่าง 
มูลฐานศิลปะ (Element of art) กับหลักการศิลปะ (Principles of art)  
 ซึ่งมีสิ่งดลใจจากรูปทรงเรขาคณิต มีการวางแผน มีกฎเกณฑ์ กฎที่ว่าอาจคิดขึ้นเองได้ 
พวกนี้เรียกว่า Formalist (มีระเบียบกฎเกณฑ์)ที่เชื่อมั่นว่าศิลปะคือรูปทรงนัยสําคัญ ศิลปะที่ดีที่สุด 
คือศิลปะที่ลดทอนจนกลายเป็นรูปทรงพื้นฐานที่มีความเรียบง่ายที่สุด และยกย่องว่า "แนวคิดสําคัญ 
กว่าการเล่าเรื่อง" 

 ทฤษฎีที่อธิบายความงามของศิลปะ ซึ่งหมายถึง การหาคําอธิบายว่าความงามคืออะไร 
อีเอฟแคริท ได้อธิบายไว้  

1.ทฤษฎีเหมือนจริง ความงามคือการทําให้เหมือนจริง  

2.ทฤษฎีเชาว์ปัญญา ความงามเกิดจากการเรียบเรียงความคิดที่ซับซ้อนพิสดาร  

3.ทฤษฎีอารมณ์นิยม ความงามเกิดจากการที่ศิลปินรู้จักเลือกสรร  

4.ทฤษฎีการแสดงออก ความงามเกิดจากการแสดงความรู้สึกทําให้ผลงานมีชีวิตชีวา  

5.ทฤษฎีรูปทรง ความงามเกิดจากการที่ศิลปินรู้จักสร้างรูปทรงที่เหมาะสมจึงสามารถสื่อ 
ความรู้สึก หรือความหมายได้อย่างดี 

ผู้สอนจําเป็นต้องอธิบายเพิ่มเติมว่าทฤษฎีความงามต่างจากกติกาความงามดังต่อไปนี้  

1. กติกาความงาม ซึ่งมีหลายชนิดแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ เพื่อตอบคําถามที่ว่า 
ความงามมีกี่ประเภทกําหนดด้วยกติกาอย่างไร  

2. ทฤษฎีความงาม มุ่งที่จะหาคําตอบที่ว่าความงามคืออะไรรสนิยมและทฤษฎีรสนิยม 
กล่าวว่า รสนิยม ไม่ใช่ความงามแต่มีความใกล้ชิดกับความงามมาก มาทําความเข้าใจถึงมุมมอง 
ที่นักปราชญ์แต่ละคน 

2.3. แนวนิยมอารมณ์ความรู้สึกและคุณค่าทางการแสดงออก (Emotionalism and 
Expressive Qualities) เป็นแนวคิดการสร้างสรรค์งานศิลปะที่มุ่งเน้นคุณค่าทางการแสดงออก 
(Expressive Qualities) ที่ศิลปินได้สื่อสารไปสู่ผู้ชม แนวทางการพิจารณาคุณค่าทางการแสดงออก 
มิได้มุ่งเน้นที่ผลสําเร็จของทักษะฝีมือในความเหมือนจริงหรือการจัดองค์ประกอบแต่ประการใด หาก 
ได้แต่ให้ความสําคัญกับคุณค่าที่รับรู้ได้ ซึ่งแสดงออกถึงอารมณ์สะเทือนใจ ความรู้สึก และความ 
คิดเห็นต่าง ๆ ในขณะมองเห็น 
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สุนทรียศาสตร์ มาจากคําในภาษาอังกฤษ Aesthetics บัญญัติโดยนักปราชญ์ชาวเยอรมันชื่อ 
อเล็กซานเดอร์ โบมการเต้น (Alexander Baumgarten ,1718-1762) โดยนํารากศัพท์จาก 
ภาษากรีกว่า Aistheticos แปลว่า ความรู้สึกทางการรับรู้ (Sense Preception) โดยมีที่มา 
จากปราชญ์สมัยกรีกทั้งหลาย เช่น อริสโตเติ้ล เพลโต ได้ถกเถียงปัญหาเกี่ยวกับความงามในด้านต่างๆ 
เช่น ความงามคืออะไร ค่าของ ความงามนั้น เป็นจริงที่อยู่โดยตัวมันเองหรือไม่ หรือว่าค่า 
ของความงามเป็นเพียงข้อความที่เราใช้กับ สิ่งที่เราชอบ ความงามกับสิ่งที่งามสัมพันธ์กันอย่างไร 
มีมาตรการตายตัวอะไร หรือไม่ ที่ทําให้เราตัดสินได้ว่า สิ่งนี้งามหรือไม่งามอย่างไร ปัญหาเกี่ยวกับ 
ความงามดังกล่าว ได้มีการถกเถียงกันมาตลอด ซึ่งโบมการเต้น ได้มีความสนใจใน 
ปัญหาความงามนี้มาก จึงได้ทําการค้นคว้ารวบรวมความรู้เกี่ยวกับความงามนี้ มาไว้ที่เดียวกัน อีกทั้ง 
ได้พัฒนาความรู้นี้ เพิ่มเติมให้มีเนื้อหาสาระเข้มขึ้น แล้วตั้งชื่อวิชาที่เกี่ยวกับ ความงาม 
หรือวิชาเกี่ยวกับความรู้สึก ทางการรับรู้ความงามของมนุษย์ว่า Aesthetics ส่วนในภาษาไทยใช้คําว่า 
"สุนทรียศาสตร์" เป็นคําแปลจากคํา Aesthetics โดยมาจาก คําสมาส สองคํา คือ สุนทรีย์+ศาสตร์ 
สุนทรีย์ แปลว่า ดี งาม ศาสตร์ แปลว่า วิชา ความรู้ ถ้าแปลตรงตัวตามรากศัพท์ สุนทรีย์ศาสตร์ ก็คือ 
วิชาความรู้ว่าด้วยความงาม นอกจากนี้ยังมีผู้ให้ คํานิยามและความหมาย ของสุนทรียศาสตร์ 
ไว้โดยเฉพาะอีกมากมาย ดังจะยกตัวอย่าง ที่สําคัญดังต่อไปนี้  

จากพจนานุกรมศัพท์ศิลปะไทย-อังกฤษ พ.ศ. 2530 สุนทรียศาสตร์ คือวิชาที่ว่าด้วย 
ความซาบซึ้งในคุณค่าของสิ่งที่งาม ไพเราะ หรือรื่นรมย์ ไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติหรืองานศิลปะ 

จากพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 สุนทรียศาสตร์ คือวิชาที่ว่าด้วยความงาม 
จากพจนานุกรมของ Webster สุนทรียศาสตร์ คือ การศึกษาหรือปรัชญาแห่งความงาม, 

ทฤษฎีว่าด้วยวิจิตรศิลป์ และความรู้สึกของบุคคลที่ต่อวิจิตรศิลป์ 
จากหนังสือศิลปสงเคราะห์ โดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีรศรี สุนทรียศาสตร์ หมายถึง 

การศึกษาความรู้สึกโดยธรรมดา ของคนเราทุกคน ซึ่งรู้จักค่าของวัตถุที่งาม ความเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยของเสียง และถ้อยคําที่ไพเราะ 

จาก รูเนส (Runes) นักปรัชญาชาวอังกฤษ สุนทรียศาสตร์ คือ ศาสตร์ว่าด้วยความงาม 
หรือสิ่งที่งาม โดยเฉพาะก็คือ ความงามในศิลปะ พร้อมด้วยมาตรการสําหรับทดสอบคุณค่าศิลปะ 

3. แนวการปฏิบัติการวิจารณ์ผลงาน ยีน เอ มิทเลอร์ (Gene A. Mittler) ขั้นตอน 
การปฏิบัติการวิจารณ์ผลงานศิลปะ มี 4 ขั้นตอนดังนี้ คือ 

3.1 การพรรณนา (Description) เป็นการพิจารณาคุณค่าทางด้านเรื่องราว โดยเป็น 
ขั้นตอนในการกล่าวถึงรายละเอียดต่างๆ ของเรื่องราว หรือ เนื้อหาสาระที่ปรากฏให้เห็นในผลงาน 
ศิลปะ เพื่อที่จะบ่งบอกให้รู้ว่าสิ่งที่เห็นนั้นเป็นอะไรหรือมีเรื่องราวอย่างไร และเป็นการกล่าวถึง 
รายละเอียดของมูลฐานศิลปะ (element of art) ทฤษฏีทัศนธาตุ เช่น จุด เส้น สี แสงเงา 
รูปร่างรูปทรง ที่ว่าง และพื้นผิว โดยพิจารณาว่าสิ่งเหล่านี้ประกอบกันอยู่อย่างไร กล่าวคือ 
เป็นการพรรณนาคุณค่าทางเรื่องราว และมูลฐานศิลปะ ทั้งนี้ เพื่อตอบปัญหาว่ามีอะไรปรากฏที่ 
ผลงานศิลปะ 

3.2 การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นการพิจารณาคุณค่าทางออกแบบ (Design 
qualities) เป็นขั้นตอนการอธิบายหลักการในการสร้างสรรค์งานศิลปะ ด้วยการใช้แผนภูมิใน 
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การออกแบบ (design chart) ในขั้นตอนผู้ดําเนินการวิเคราะห์จะต้องพิจารณาว่าศิลปิน ได้นําเอา 
มูลฐานศิลปะอย่างไร (ผู้วิจารณ์กล่าวไว้ขั้นตอนการพรรณนา) มาผสมผสานเป็นโครงสร้างภายใต้ 
หลักการศิลปะ โดยการบันทึกเครื่องหมายลงในแผนภูมิการออกแบบ หรือกล่าวสรุปอีกนัยหนึ่งคือ 
เป็นการวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างมูลฐานศิลปะกับหลักการศิลปะ ที่ศิลปินได้นํามาจัดวาง 
ให้มีความเป็นเอกภาพ เพื่ออธิบายว่า ผลงานศิลปกรรมนั้นๆ ถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร    

3.3 การตีความ (Interpretation) เป็นการพิจารณาคุณค่าการแสดงออก 
(Expressive qualities) โดยเป็นขั้นตอนการค้นหาความหมายจากสิ่งต่างๆ ภายในผลงานโดย 
พิจารณาว่าผลงานศิลปกรรมนั้น ๆ ได้มุ่งสะท้อนให้เกิดผลต่ออารมณ์ความรู้สึก หรือความคิดต่าง ๆ 
ในการสื่อสารต่อผู้ชมงานศิลปกรรมนั้นๆ อย่างไร 

3.4 การตัดสิน (Judgment) เป็นขั้นตอนสุดท้ายในกระบวนการวิจารณ์อันเป็นความ 
พยายามเพื่อตอบข้อคําถามว่า ผลงานศิลปกรรมนั้นๆ ประสบความสําเร็จหรือไม่ ดีหรือไม่ดีอย่างไร 
ทั้งนี้ จะต้องวินิจฉัย เพื่อตัดสินไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามแนวทฤษฎีศิลปะ (Theories of art) 
ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ (criteria) ในการบ่งชี้ความสําเร็จในคุณค่าเชิงสุนทรียภาพของผลงานศิลปกรรม 
 มิทเลอร์ ได้แนะนําขั้นตอนโดยละเอียดที่ครูจะนําผู้เรียนให้ตัดสินผลงานศิลปะอย่างเฉียบไว 
และอย่างมีสติปัญญานั้นสามารถแบ่งได้หกขั้นตอน (มะลิฉัตร  เอื้ออานันท์,2542) คือ  

1. ทําให้นักเรียนตระหนักถึงหมวดหรือแบบอย่างของผลงานศิลปะที่หลากหลาย เปรียบ 
เทียบส่วนประกอบหรือคุณสมบัติระหว่างกันและกัน ให้กับผู้เรียนได้รับรู้อย่างหลากหลาย (ให้ผู้เรียน 
ได้รับรู้หรือเห็น cue อย่างกว้างๆ เพื่อให้รับรู้อย่างกว้างขวาง)  

2. ขณะที่ผ่านประสบการณ์ในขั้นแรกให้ผู้เรียนได้เห็นลักษณะเฉพาะของแบบอย่างศิลปะ 
หรือทฤษฎีศิลปะนั้น ๆ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้คุณสมบัติใหม่ ๆ ที่ปรากฏให้เห็นในผลงานเหล่านั้น 
(เทียบเคียงกับผลงานในแบบอย่างเดียวกัน และที่แตกต่างกัน)  

3. ผู้เรียนรู้กลยุทธ์ในการค้นหาข้อมูล (เช่น ค้นหาไปตามขั้นตอนในการวิจารณ์) พิจารณา 
ถึงคุณสมบัติทีละอย่าง อย่างเฉพาะเจาะจง (ส่วนประกอบและองค์ประกอบศิลป์)  

4. ผู้เรียน “จันคู่” หรือเทียบว่าคุณสมบัติที่ชี้แนะการเห็นนั้นอยู่ในหมวดหมู่ใหญ่ๆ เช่นไร 
เช่นศิลปะแบบอย่าง (Style) มากมายที่อยู่ในหมวดรูปเรขาคณิต และหลายแบบอย่างเน้นเรื่องของ 
การแสดงออกทางอารมณ์  

5. ผู้เรียนสมารถเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งขึ้นก็สามารถหาทางพิจารณาผลงานศิลปะที่ตนเจ
าะจงจะศึกษา สามารถรวบรวม “สูตร” ที่ตนจะใช้ในการตัดสินผลงานชิ้นนั้นๆได้ด้วยตนเอง ซึ่งใน 
ขั้นตอนนี้ผู้เรียนย่อมจําเป็นที่จะต้องพยายามหาหลักฐานมาอ้างอิงสนับสนุนการตัดสินของตนซึ่งจะนํา
ไปสู่ขั้นสุดท้าย  

6. เกิดความสนใจใส่ใจจะแสวงหาความรู้เพื่อยืนยันความคิดเห็นของตนสิ่งนี้จะนําพาผู้เรี
ยนไปสู่การแสวงหานอกห้องเรียน เช่น การหาหนังสือหรือบทความอ่านเพิ่มเติม เร้าให้สนใจกับการ 
ไปเยี่ยมชมวัดวาอาราม และโบราณสถานต่างๆ โดยสมัครใจ 

 
6. ทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
การสื่อสารการเรียนรู้ 
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กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสื่อสาร หรือการสื่อความหมาย 
(Communication) หมายถึง การถ่ายทอดเรื่องราว การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแสดงออก 
ของความคิด และความรู้สึก เพื่อการติดต่อสื่อสารข้อมูลซึ่งกันและกันรูปแบบของการสื่อสาร 
แบ่งได้เป็น 2 รูปแบบ คือ 

การสื่อสารทางเดียว (One-Way Communication) เป็นการส่งข่าวสารหรือการสื่อความ 
หมาย ไปยังผู้รับแต่เพียงฝ่ายเดียว โดยที่ผู้รับไม่สามารถตอบสนองทันที (Immediate Response) 
กับผู้ส่งแต่อาจจะมีผลป้อนกลับไปยังผู้ส่งในภายหลังได้ การสื่อสารในรูปแบบนี้จึงเป็นการที่ผู้ส่ง 
และผู้รับไม่สามารถมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันได้ทันที 

การสื่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เป็นการสื่อสาร หรือการสื่อความหมาย 
ที่ผู้รับมีโอกาสตอบสนองมายังผู้ส่งได้ในทันที โดยที่ผู้ส่งและผู้รับอาจจะอยู่ต่อหน้ากันหรืออาจอยู่คน 
ละสถานที่ก็ได้ แต่ทั้งสองฝ่ายจะสามารถมีการเจรจาหรือการโต้ตอบกันไปมา โดยที่ต่างฝ่ายต่าง 
ผลัดกันทําหน้าที่เป็นทั้งผู้ส่งและผู้รับในเวลาเดียวกัน 

ดังนั้น ในการที่จะเกิดการเรียนรู้ขึ้นได้นี้ มักจะพบว่าต้องอาศัยกระบวนการของการสื่อสาร 
ในรูปแบบของการสื่อสารทางเดียว และการสื่อสารสองทาง ในลักษณะของการให้สิ่งเร้าเพื่อกระตุ้น 
ให้ผู้เรียนมีการแปลความหมายของเนื้อหาบทเรียนนั้น และให้มีการตอบสนองเพื่อเกิดเป็นการเรียนรู้ 
ขึ้น ลักษณะของสิ่งเร้าและการตอบสนองในการสื่อสารนี้ หมายถึง การที่ผู้สอนให้สิ่งเร้าหรือส่งแรง 
กระตุ้น ไปยังผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนมีการตอบสนองออกมา โดยผู้สอนอาจใช้สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ 
เช่น คอมพิวเตอร์ เป็นผู้ส่งเนื้อหาบทเรียน ส่วนการตอบสนองของผู้เรียน ได้แก่ คําพูด การเขียน 
รวมถึงกระบวนการทั้งหมดทางด้านความคิด การเรียนรู้ การเรียนรู้ซึ่งอาศัยรูปแบบการสื่อสาร 
ที่เกี่ยวข้องกับการให้สิ่งเร้าหรือแรงกระตุ้น การแปลความหมาย และการตอบสนองนั้น มีดังนี้ 

 การเรียนรู้ในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว เช่น การสอนแก่ผู้เรียนจํานวนมากในห้องเรียน 
ขนาดใหญ่ โดยการฉายวีดีทัศน์ โทรทัศน์วงจรปิด หรือวิทยุและโทรทัศน์การศึกษาแก่ผู้เรียนที่เรียนอยู่ 
ที่บ้าน ซึ่งการเรียนการสอนในลักษณะเช่นนี้ควรจะมีการอธิบายความหมายของเนื้อหาบทเรียน ให้ผู้ 
เรียน เข้าใจก่อนการเรียนหรืออาจจะมีการอภิปรายภายหลังจากการเรียน หรือดูเรื่องราวนั้นแล้วก็ได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและแปลความหมายในสิ่งเร้านั้นอย่างถูกต้องตรงกัน จะได้มีการตอบสนอง 
และเกิดการเรียนรู้ได้ในทํานองเดียวกัน 

 การเรียนรู้ในรูปแบบการสื่อสารสองทาง อาจทําได้โดยการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องช่วยสอน 
เช่น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยหรือการใช้เครื่องช่วยสอน เนื้อหาจะถูกส่งจากเครื่องไปยังผู้เรียน 
เพื่อให้ผู้เรียน ทําการตอบสนองโดยส่งคําตอบหรือข้อมูลกลับไปยังเครื่องอีกครั้งหนึ่ง การเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 


�

การสอนในลักษณะนี้มีข้อดีหลายประการ เช่น ความฉับพลันของการให้คําตอบจากโปรแกรมบทเรียน 
ที่วางไว้เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ผู้เรียน เป็นการทําให้ง่ายต่อการเรียนรู้ และทําให้การถ่ายทอด 
ความรู้บรรลุผลด้วยดี เป็นต้น  

ถึงแม้ว่าการเรียนรู้ในรูปแบบการสื่อสารสองทางนี้จะมีประสิทธิภาพดีต่อการเรียนรู้มากกว่าก
ารสื่อสารทางเดียวก็ตาม แต่บางครั้งแล้วในลักษณะของการศึกษาบางอย่างมีความจําเป็นต้องใช้การ 
เรียนการสอนในรูปแบบการสื่อสารทางเดียว เพื่อการให้ความรู้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้เพราะจํานวนผู้เรียน 
อาจจะมีมาก และมีอุปกรณ์ช่วยสอน ไม่เพียงพอ เป็นต้น 

สื่อการเรียนรู้ 

กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้ให้ความหมายว้าว่า สื่อนับว่าเป็นสิ่งที่มีบทบาทอย่างมาก 
ในการเรียนการสอน เนื่องจากเป็นตัวกลางที่ช่วยให้การสื่อสารระหว่างผู้สอน และผู้เรียนดําเนิน 
ไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเนื้อหาบทเรียนได้ตรงกับที่ผู้สอนต้องการ การ 
ใช้สื่อการสอนนั้นผู้สอนจําเป็นต้องศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ และคุณสมบัติของสื่อแต่ละชนิดเพื่อเลือก 
สื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอน และสามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เพื่อให้ 
กระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทปบันทึกเสียง 
สไลด์ วิทยุ โทรทัศน์ วีดิทัศน์ แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน 
เพื่อใช้เป็นเครื่องมือหรือช่องทางสําหรับผู้สอนส่งไปถึงผู้เรียน ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุ 
ประสงค์ หรือจุดมุ่งหมายที่ผู้สอนวางไว้ได้เป็นอย่างดี 

เอดการ์ เดล (Edgar Dale) ได้จัดแบ่งสื่อการสอนเพื่อเป็นแนวทางในการอธิบายถึง 
ความสัมพันธ์ระหว่างสื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ ในขณะเดียวกันก็เป็นการแสดงขั้นตอนของประสบ 
การณ์ การเรียนรู้ และการใช้สื่อแต่ละประเภทในกระบวนการเรียนรู้ด้วย โดยพัฒนาความคิดของ 
Bruner ซึ่งเป็นนักจิตวิทยา นํามาสร้างเป็น “กรวยประสบการณ์” (Cone of Experiencess) 
โดยแบ่งเป็นขั้นตอนดังนี้ 

ประสบการณ์ตรง โดยการให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากของจริง เช่น การจับต้อง 
และการเห็น เป็นต้น 

ประสบการณ์รอง เป็นการเรียนโดยให้ผู้เรียนเรียนจากสิ่งที่ใกล้เคียงความเป็นจริงที่สุด ซึ่ง 
อาจเป็นการจําลองก็ได้ 
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ประสบการณ์นาฏกรรมหรือการแสดง เป็นการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร เนื่อง 
จากข้อจํากัดด้วยยุคสมัยเวลา และสถานที่ เช่น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ หรือเรื่องราว 
ที่เป็นนามธรรม เป็นต้น 

การสาธิต เป็นการแสดงหรือการทําเพื่อประกอบคําอธิบายเพื่อให้เห็นลําดับขั้นตอนของการ  
กระทํานั้น 

การศึกษานอกสถานที่ เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ต่าง ๆ ภายนอกสถานที่เรียน อาจ 
เป็นการเยี่ยมชมสถานที่ การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ เป็นต้น 

นิทรรศการ เป็นการจัดแสดงสิ่งของต่าง ๆ เพื่อให้สารประโยชน์แก่ผู้ชม โดยการนํา 
ประสบการณ์หลายอย่างผสมผสานกันมากที่สุด 

โทรทัศน์ โดยใช้ทั้งโทรทัศน์การศึกษาและโทรทัศน์การสอนเพื่อให้ข้อมูลความรู้แก่ผู้เรียน 
หรือผู้ชมที่อยู่ในห้องเรียนหรืออยู่ทางบ้าน 

ภาพยนตร์ เป็นภาพที่บันทึกเรื่องราวลงบนฟิล์มเพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ทั้งภาพ 
และเสียงโดยใช้ประสาทตาและหู 

การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเป็นทั้งในรูปของแผ่นเสียง เทปบันทึกเสียง วิทยุ รูปภาพ 
สไลด์ ข้อมูลที่อยู่ในขั้นนี้จะให้ประสบการณ์แก่ผู้เรียนที่ถึงแม้จะอ่านหนังสือไม่ออกแต่ก็จะสามารถ 
เข้าใจเนื้อหาได้ 

ทัศนสัญลักษณ์ เช่น แผนที่ แผนภูมิ หรือเครื่องหมายต่าง ๆ ที่เป็นสัญลักษณ์แทนสิ่งของ 

วจนสัญลักษณ์ ได้แก่ ตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูดการใช้ 
กรวยประสบการณ์ของ เดล จะเริ่มต้นด้วยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมอยู่ในเหตุการณ์ หรือการกระทํา 
จริงเพื่อให้ผู้เรียนมีประสบการณ์ตรงเกิดขึ้นก่อน แล้วจึงเรียนรู้โดยการเฝ้าสังเกตในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 
ซึ่งเป็นขั้นต่อไปของการได้รับประสบ-การณ์รอง ต่อจากนั้นจึงเป็นการเรียนรู้ด้วยการรับประสบการณ์ 
โดยผ่านสื่อต่างๆ และท้ายที่สุดเป็นการให้ผู้เรียนเรียนจากสัญลักษณ์ซึ่งเป็นเสมือนตัวแทนของ 
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น  

กิดานันท์ มลิทอง (2540) ได้ให้ความหมายไว้ว่า นักจิตวิทยาท่านหนึ่งชื่อ เจโรม บรูนเนอร์ 
(Jerome Bruner) ได้ออกแบบโครงสร้างของกิจกรรมการสอนไว้รูปแบบหนึ่ง โดยประกอบด้วย 
มโนทัศน์ด้านการกระทําโดยตรง (Enactive) การเรียนรู้ด้วยภาพ (Iconic) และการเรียนรู้ 
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ด้วยนามธรรม (Abstract) เมื่อเปรียบเทียบกับกรวยประสบการณ์ของเดลกับลักษณะสําคัญ 3 
ประการ 

คุณค่าของสื่อการสอน สื่อการสอนสามารถใช้ประโยชน์ได้ทั้งผู้เรียนและผู้สอนดังต่อไปนี้ 
สื่อกับผู้เรียน  

เป็นสิ่งที่ช่วยให้การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจเนื้อหา 
บทเรียนที่ยุ่งยากซับซ้อนได้ง่ายขึ้นในระยะเวลาอันสั้น และสามารถช่วยให้เกิดความคิดรวบยอดใน 
เรื่องนั้นได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว สื่อจะช่วยกระตุ้นและสร้างความสนใจให้กับผู้เรียน ทําให้เกิด 
ความสนุกสนาน และไม่รู้สึกเบื่อหน่ายการเรียน การใช้สื่อจะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจตรงกัน และ 
เกิดประสบการณ์ร่วมกันในวิชาที่เรียนนั้น ช่วยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนมาก 
ขึ้น ทําให้เกิดมนุษยสัมพันธ์อันดีในระหว่างผู้เรียนด้วยกันเองและกับผู้สอนด้วย ช่วยสร้างเสริม 
ลักษณะที่ดีในการศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์จากการใช้สื่อเหล่านั้น 
ช่วยแก้ปัญหาเรื่องของความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยการจัดให้มีการใช้สื่อในการศึกษารายบุคคล 

สื่อกับผู้สอน 

การใช้สื่อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ประกอบการเรียนการสอน เป็นการช่วยให้บรรยากาศใน 
การสอนน่าสนใจยิ่งขึ้น ทําให้ผู้สอนมีความสนุกสนานในการสอนมากกว่าวิธีการที่เคยใช้การบรรยาย 
แต่เพียงอย่างเดียว และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในตัวเองให้เพิ่มขึ้นด้วย สื่อจะช่วยแบ่งเบาภาระ 
ของผู้สอนในด้านการเตรียมเนื้อหา เพราะบางครั้งอาจให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อได้เอง เป็นการ 
กระตุ้นให้ผู้สอนตื่นตัวอยู่เสมอในการเตรียมและผลิตวัสดุใหม่ ๆ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอน ตลอดจน 
คิดค้นเทคนิควิธีการต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนรู้น่าสนใจยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามสื่อการสอนจะมีคุณค่า 
ก็ต่อเมื่อผู้สอนได้นําไปใช้อย่างเหมาะสมและถูกวิธี ดังนั้น ก่อนที่จะนําสื่อแต่ละอย่างไปใช้ ผู้สอนจึง 
ควรจะได้ศึกษาถึงลักษณะและคุณสมบัติของสื่อการสอน ข้อดี และข้อจํากัดอันเกี่ยวเนื่องกับตัวสื่อ 
และการใช้สื่อแต่ละอย่าง ตลอดจนการผลิตและใช้สื่อให้เหมาะสมกับสภาพการเรียนการสอนด้วย 
ทั้งนี้เพื่อให้การจัดกิจกรรมการสอนบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

หลักการเลือกสื่อการสอน 
การเลือกสื่อการสอนเพื่อนํามาใช้ประกอบการสอนเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ อย่างมีประสิทธิภาพ 
นั้นเป็นสิ่งสําคัญยิ่ง โดยในการเลือกสื่อ ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียนให้ 
แน่นอนเสียก่อน เพื่อใช้วัตถุประสงค์นั้นเป็นตัวชี้นําในการเลือกสื่อการสอนที่เหมาะสม นอกจากนี้ 
ยังมีหลักการอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา คือ 

1. สื่อนั้นต้องสัมพันธ์กับเนื้อหาบทเรียนและจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
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2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจ และเป็นสื่อที่ส่งผลต่อการเรียนรู้มากที่สุด 
3. เป็นสื่อที่เหมาะกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน 
4. สื่อนั้นควรสะดวกในการใช้ วิธีใช้ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเกินไป 
5. เป็นสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนเป็นจริง 
6. มีราคาไม่แพงเกินไป หรือถ้าจะผลิตควรคุ้มกับเวลาและการลงทุน 
7. ทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวิทยาการเรียนรู้ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ทฤษฏีการเรียนรู้ และจิตวิทยาการ 

เรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา มีดังนี้ 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีซึ่งเชื่อว่าจิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษา 
ทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ (Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ 
ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) เชื่อว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้า 
ของมนุษย์จะเกิดขึ้นควบคู่กันในช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็น 
พฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทํา (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง ( Reinforcement) 
เป็นตัวการ โดยทฤษฏีพฤติกรรมนิยมนี้จะไม่พูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย์ ความทรงจํา ภาพ 
ความรู้สึก โดยถือว่าคําเหล่านี้เป็นคําต้องห้าม (Taboo) ซึ่งทฤษฎีนี้ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่ 
สําคัญในยุคนั้น ในลักษณะที่การเรียนเป็นชุดของพฤติกรรมซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามลําดับที่แน่ชัด การที่ 
ผู้เรียนจะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องมีการเรียนตามขั้น ตอนเป็นวัตถุประสงค์ ๆ ผลที่ได้จากการ 
เรียนขั้นแรกนี้จะเป็นพื้นฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆ ไป ในที่สุด 

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะมีโครงสร้าง
ของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการนําเสนอเนื้อหาในลําดับที่ 
เหมือนกัน และตายตัว ซึ่งเป็นลําดับที่ผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่าเป็นลําดับการสอนที่ดี และผู้เรียน 
จะสามารถเรียนรู้ได้อย่งมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นจะมีการตั้งคําถาม ๆ ผู้เรียนอย่าง 
สม่ําเสมอ โดยหากผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรูปผลป้อนกลับทางบวกหรือรางวัล 
(Reward) ในทางตรงกันข้ามหากผู้เรียนตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลับ 
ในทางลบ และคําอธิบายหรือการลงโทษ (Punishment) ซึ่งผลป้อนกลับนี้ถือเป็นการเสริมแรง 
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมที่ต้องการ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี 
พฤติกรรมนิยม จะบังคับให้ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ตามจุด ประสงค์เสียก่อน 
จึงจะสามารถผ่านไปศึกษาต่อยังเนื้อหาของวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หากไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดไว้ผู้เรียน 
จะต้องกลับไปศึกษาในเนื้อหาเดิมอีกครั้งจะกว่าจะผ่านการประเมิน 
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ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky) ที่ไม่เห็นด้วยกับ 
สกินเนอร์ (Skinner) บิดาของทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษย์ไว้ว่าเป็นเหมือน 
การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกี้เชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจมนุษย์ 
ไม่ใช้ผ้าขาวที่เมื่อใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษย์มีความนึกคิด มีอารมณ์ จิตใจ และความ 
รู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรที่จะคํานึงถึงความ 
แตกต่างภายในของมนุษย์ด้วย ในช่วงนี้มีแนวคิดต่างๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับการจํา 
(Short Term Memory , Long Term Memory and Retention) แนวคิด เกี่ยวกับการแบ่ง 
ความรู้ออกเป็น 3 ลักษณะคือ ความรู้ในลักษณะเป็นขั้นตอน (Proce-dural Knowledge) 
ซึ่งเป็นความรู้ที่อธิบายว่าทําอย่างไรและเป็นองค์ความรู้ที่ต้องการลําดับการเรียนรู้ที่ชัดเจน ความรู้ 
ในลักษณะการอธิบาย (Declarative Knowledge) ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบายว่าคืออะไร และ 
ความรู้ในลักษณะเงื่อนไข (Conditional Know-ledge) ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบายว่าเมื่อไร แและทําไม 
ซึ่งความรู้ 2 ประเภทหลังนี้ ไม่ต้องการลําดับการเรียนรู้ที่ตายตัว 

ทฤษฎีปัญญานิยมนี้ส่งผลต่อการเรียนการสอนที่สําคัญในยุคนั้น กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญานิยม 
ทําให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder) 
ซึ่งเป็นการออกแบบในลักษณะสาขา หากเมื่อเปรียบเทียบ กับบทเรียนที่ออกแบบตามแนวคิด ของ 
พฤติกรรมนิยม แล้ว จะทําให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนด้วยตัวเอง โดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งการมีอิสระมากขึ้นในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน สื่อ 
มัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมก็จะมีโครงสร้างของบทเรียนใน
ลักษณะสาขาอีกเช่นเดียวกัน โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในลําดับที่ไม่เหมือนกัน โดย 
เนื้อหาที่จะได้รับการนําเสนอต่อไปนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้ 
เรียนเป็นสําคัญ 

ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) ภายใต้ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) นี้ยัง 
ได้เกิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) ขึ้นซึ่งเป็นแนวคิดที่เชื่อว่าโครงสร้างภายใน 
ของความรู้ที่มนุษย์มีอยู่นั้นจะมีลักษณะเป็นโหนดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ ในการที่มนุษย์ 
จะรับรู้อะไรใหม่ ๆ นั้น มนุษย์จะนําความรู้ใหม่ ๆ ที่เพิ่งได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิม 
(Pre-existing Knowledge) รูเมลฮาร์ทและออโทนี่ (Rumelhart and Ortony,1977) ได้ให้ 
ความหมายของคํา โครงสร้างความรู้ไว้ว่าเป็นโครงสร้างข้อมูลภายในสมองของมนุษย์ซึ่ง รวบรวม 
ความรู้ เกี่ยวกับวัตถุ ลําดับเหตุการณ์ รายการกิจกรรมต่างๆ เอาไว้ หน้าที่ของโครงสร้างความรู้นี้ก็คือ 
การนําไปสู่การรับรู้ข้อมูล (Perception) การรับรู้ข้อมูลนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดโครงสร้าง 
ความรู้ (Schema) ทั้งนี้ก็เพราะการรับรู้ข้อมูลนั้นเป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ 
ใหม่เข้ากับความรู้เดิม ภายในกรอบความรู้เดิมที่มีอยู่และจากการกระตุ้นโดยเหตุการณ์หนึ่ง ๆ ที่ช่วย 
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ให้เกิดการเชื่อมโยงความรู้นั้น ๆ เข้าด้วยกัน การรับรู้เป็นสิ่งสําคัญที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ เนื่องจาก 
ไม่มีการเรียนรู้ใดที่เกิดขึ้นได้โดยปราศจากการรับรู้ นอกจากโครงสร้างความรู้จะช่วยในการรับรู้ และ 
การเรียนรู้แล้วนั้น โครงสร้างความรู้ยังช่วยในการระลึก (Recall) ถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เราเคยเรียนรู้มา 
(Anderson,1984) 

การนําทฤษฎีโครงสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโปรแกรมคอมพิว-เตอร์ จะส่งผล 
ให้ลักษณะการนําเสนอเนื้อหาที่มีการเชื่อมโยงกันไปมา คล้ายใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียนใน 
ลักษณะที่เรียกว่า บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia)  

ดังนั้นในการออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จึงจําเป็นต้องนําแนวคิดของทฤษฎีต่าง ๆ 
มาผสมผสานกัน เพื่อให้เหมาะสมกับลักษณะและโครงสร้างขององค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ โดย 
ไม่จําเป็นต้องอาศัยเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน และตอบสนองลักษณะโครงสร้างขององค์ความรู้ของสาขา 
วิชาต่าง ๆ ที่แตกต่างกันนั่นเอง 

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาและสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประเภทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อ 
การศึกษา 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2545) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา และ 
ความหมายของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาแต่ละประเภท ดังนี้ 

e-Learning และ CAI ต่างก็สามารถนําเสนอเนื้อหาบทเรียนในรูปของสื่อมัลติมีเดีย 
ทางคอมพิวเตอร์ นอกจากนี้รูปแบบการเรียนการสอนทั้งสองยังถือเป็นสื่อรายบุคคล ซึ่งมุ่งเน้นให้ 
ผู้เรียนมีโอกาสอ่าน และทําความเข้าใจเนื้อหาตามความสามารถของตน สามารถที่จะทบทวนเนื้อหา 
ตามความพอใจ หรือจนกว่าจะเข้าใจ สําหรับในด้านของการโต้ตอบกับบทเรียน และการให้ผล 
ป้อนกลับนั้น e – Learning จะขึ้นอยู่กับระดับของการนําเสนอและการนําไปใช้ หากมีการพัฒนา e - 
Learning อย่างเต็มรูปแบบ ในระดับ Interactive Online หรือ High Quality Online และ 
นําไปใช้ในลักษณะสื่อเติม หรือสื่อหลัก ผู้เรียนไม่เพียงจะสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้อย่างมีความ 
หมาย แต่ยังจะสามารถโต้ตอบกับผู้สอนและกับผู้เรียนอื่นๆ ได้อย่างสะดวกผ่านทางระบบของ e – 
Learning  

นอกจากนี้ผู้เรียนยังสามารถที่จะได้รับผลป้อนกลับจากแบบฝึกหัดและกิจกรรมที่ได้ออกแบบ
ไว้ รวมทั้งจากครูผู้สอนทางออนไลน์ได้อีกด้วย ในขณะที่ CAI นั้นลักษณะสําคัญของ CAI ที่ขาด 
ไม่ได้เลยก็คือ การออกแบบให้มีกิจกรรมที่ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับบทเรียนได้อย่างมีความหมาย 
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รวมทั้งการจัดให้มีผลป้อนกลับโดยทันทีให้กับผู้เรียนเมื่อผู้เรียนตรวจสอบความเข้าใจของตนจากการ
ทําแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ 

ข้อแตกต่างสําคัญระหว่าง e-Learning กับ CAI อาจอยู่ที่ การที่ e – Learning จะใช้เว็บ 
เทคโนโลยีเป็นสําคัญ ในขณะที่ CAI เป็นลักษณะของการนําเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียน 
การสอนตั้งแต่ยุค 1960 ซึ่งแต่เดิมมานั้นไม่ได้มีการใช้เว็บเทคโนโลยี ความหมายของคํานี้ 
จึงค่อนข้างยึดติดกับการนําเสนอบนเครื่อง Stand – Alone ไม่จําเป็น ต้องมีการเชื่อมต่อกับ 
เครือข่ายใด ๆ แม้ว่าในระยะหลังจะมีความพยายามใช้การใช้คําว่า CAI on Web บ้างแต่ก็ไม่ได้ 
รับความนิยมในการเรียกเท่าใดนัก ความหมายของ CAI จึงค่อนข้างจํากัดอยู่ในลักษณะ Off – line 
ดังนั้นเทคโนโลยีที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียน (Authoring System) ของ CAI และ e – Learning 
จึงมีความแตกต่างกันตามไปด้วย ผู้เรียนที่ศึกษาจาก CAI จึงมักจะเป็นการศึกษาจากซีดีรอมเป็นหลัก 
ในขณะที่ e –Learning นั้นผู้เรียนสามารถที่จะศึกษาในลักษณะใดระหว่างซีดีรอมหรือจากเว็บก็ได้ 
ในปัจจุบันแม้ว่าจะมีความพยามในการสนับสนุนให้ Authoring System สามารถปรับให้ใช้ 
แสดงบนเว็บได้ แต่ยังพบปัญหาในด้านขนาดของแฟ้มข้อมูลที่ใหญ่และส่งผลให้การโหลดข้อมูลช้า 
รวมทั้งปัญหาในด้านการทํางานซึ่งไม่สมบูรณ์นัก 

e – Learning และ WBI ต่างก็เป็นผลจากการผสมผสานระหว่างเว็บเทคโนโลยีกับกระบวน 
การออกแบบการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเรียนรู้ และแก้ปัญหาใน เรื่องข้อจํากัด 
ทางด้านสถานที่ และเวลาในการเรียน นอกจากนี้เช่นเดียวกันกับ WBI การพัฒนา e-Learning 
จะต้องมีการนําเทคโนโลยีระบบบริหารจัดการรายวิชา (Course Management System) มาใช้ด้วย 
เพื่อช่วยในการเตรียมเนื้อหาและจัดการกับการสอนในด้านการจัดการ (Management) อื่น ๆ 
เช่นในเรื่องของคําแนะนําการเรียน การประกาศต่าง ๆ ประมวลรายวิชา รายละเอียด เกี่ยวกับผู้สอน 
รายชื่อผู้ลงทะเบียนเรียน การมอบหมายงาน การจัดหาช่องทางการติดต่อสื่อสาร 
ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน และผู้เรียนด้วยกัน คําแนะนําต่าง ๆ การสอบ การประเมินผล รวมทั้งการ 
ให้ผลป้อนกลับซึ่งสามารถที่จะทําในลักษณะออนไลน์ได้ทั้งหมด ผู้สอนเองก็สามารถใช้ระบบบริหาร 
จัดการรายวิชานี้ในการตรวจสอบพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน ในกรณีที่ใช้การถ่ายทอดเนื้อหาใน 
ลักษณะออนไลน์ รวมทั้งการตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนจากการทําแบบทดสอบ หรือ 
แบบฝึกหัดที่ได้จัดไว้ 

สําหรับความแตกต่างระหว่าง e-Learning กับ WBI นั้นแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้ ความ 
แตกต่างอาจได้แก่การที่ e - Learning เป็นคําศัพท์ (Term) ที่เกิดขึ้นภายหลัง คําว่า WBI จึง 
เสมือนเป็นผลของวิวัฒนาการจาก WBI และเมื่อเว็บเทคโนโลยีโดยรวมมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว 
สิ่งที่เคยทําไม่ได้สําหรับ WBI ในอดีต ก็สามารถทําได้สําหรับ e – Learning ในปัจจุบัน 
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ตัวอย่างเช่นในช่วง 4-5 ปีที่แล้วเมื่อมีการพูดถึง WBI การโต้ตอบ(Interaction) ค่อนข้าง 
จํากัดอยู่ที่การโต้ตอบกกับครูผู้สอนหรือกับเพื่อนเป็นหลัก โดยที่เทคโนโลยีการโต้ตอบกับเนื้อหาเป็น 
สิ่งที่ทําได้ยาก อย่างไรก็ดีเมื่อกล่าวถึง e - Learningในปัจจุบันหากมีการพัฒนา e - Learning อย่าง 
เต็มรูปแบบอย่างเต็มรูปแบบในระดับ Interactive Online หรือ High Quality Online การ 
โต้ตอบสามารถทําได้อย่างไม่มีข้อจํากัดอีกต่อไป เพราะปัจจุบันเรามีเว็บเทคโนโลยีที่ช่วยสําหรับการ 
ออกแบบบทเรียนให้มีการโต้ตอบอย่างมีความหมายกับผู้เรียน และดังนั้นจึงส่งผลให้เกิดการพัฒนา 
ในด้านการนําไปประยุกต์ใช้ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นกว่าเดิมมาก 

นอกจากนี้เดิมทีความหมายของ WBI จะจํากัดอยู่ที่การสอนบนเว็บเท่านั้น เพราะแนว 
ความคิดหลักก็คือเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสารสนเทศบนเว็บเป็นหลักและการเรียนการสอนมัก
จะเน้นเนื้อหาในลักษณะตัวหนังสือ (Text –Based) และภาพ ประกอบหรือวีดิทัศน์ที่ไม่ซับซ้อน 
เท่านั้น ในขณะที่ในปัจจุบันผู้ที่ศึกษาจาก e–Learning จะสามารถเรียกดูเนื้อหาออนไลน์ก็ได้ 
หรือสามารถเรียกดูจากแผ่น CD-ROM ก็ได้ โดยที่เนื้อหาสารสนเทศที่ออกแบบสําหรับ e - Learning 
นั้นจะใช้เทคโนโลยีเชิงโต้ตอบ (Interactive Technology) รวมทั้งมีการใช้เทคโนโลยีมัลติมีเดีย 
(Mutimedia Technology) เป็นสําคัญ 

จากบทความดังกล่าวข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า สื่อมัลติมีเดียแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เป็นสื่อมัลติมีเดียที่เน้นการใช้งานในเครื่องเดี่ยว (Stand Alone) 
การสอนบนเว็บ (WBI) เป็นสื่อมัลติมีเดียที่เน้นการใช้งานในระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หรือ 
อินทราเน็ต e - Learning เป็นสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ที่สามารถใช้งานได้ทั้งใน CD-ROM และ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งมีระบบบริหารจัดการรายวิชา ( CMS หรือ LMS : Learning 
Management System) ทั้งสามรายการดังกล่าวข้างต้นเป็นพัฒนาการที่ต่อเนื่องกัน ในหลัก 
สูตรอบรมนี้ได้จัดให้ผู้รับการอบรมได้รับความรู้และทักษะในการสร้างสื่อการสอนบนเว็บ ที่ไม่ใช่เป็น 
การนําเนื้อหาในลักษณะตัวหนังสือ (Text–Based) แต่ได้พัฒนาการนําเสนอบทเรียน ในลักษณะ 
สื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ที่ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา ผู้สอน และ 
ผู้เรียนด้วยกัน โดยใช้โปรแกรม Macromedia Flash เป็นหลักในการพัฒนา และมีเป้าหมาย 
ให้สามารถใช้งานได้ทั้งในแผ่นซีดีรอม หรือศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตโดยตรง จึงมีลักษณะค่อน 
ไปทาง e - Learning เป็นอย่างมาก จะมีคุณ สมบัติที่ขาดอยู่ก็เฉพาะการบริหารจัดการรายวิชา 
(CMS หรือ LMS) เท่านั้น (การใช้ระบบบริหารจัดการรายวิชาเหมาะสําหรับสถาบันการศึกษา 
ขนาดใหญ่หรือมหาวิทยาลัยซึ่งมีรายวิชาจํานวนมากต้องใช้งบประมาณสูง และมีเครื่องบริการที่มี 
ความจุข้อมูลสูงมาก ไม่เหมาะสําหรับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาของกรมสามัญศึกษา)  

ความหมายของสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  
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สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ได้มีนักการศึกษาได้ให้นิยามความหมายของสื่อผ่าน 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Based Instruction) เอาไว้หลายนิยามดังนี้  

คาน (Khan, 1997) ได้ให้คําจํากัดความของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บ(Web Based 
Instruction) ไว้ว่า เป็นการเรียนการสอนที่อาศัยโปรแกรมไฮเปอร์มีเดียที่ช่วยในการสอน โดยการใช้ 
ประโยชน์จากคุณลักษณะและทรัพยากรของอินเทอร์เน็ต มาสร้างให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีความหมาย 
โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้อย่างมากมาย โดยส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ในทุกทาง 

คลาร์ก (Clark, 1996) ได้ให้คําจัดความของสื่อการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า เป็นการเรียน 
การสอนรายบุคคล ที่นําเสนอโดยการใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์สาธารณะหรือส่วนบุคคล และแสดงผล 
ในสรุปของการใช้ผ่านเว็บบราวเซอร์และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ติดตั้งไว้ได้โดยผ่านทางเครือข่าย 

รีแลน และกิลลานี (Relan and Gillani, 1997) ได้ให้ความหมายของสื่อการเรียนการสอน 
ผ่านเว็บเช่นกันว่า เป็นการกระทําของคณะหนึ่งในการเตรียมการคิดในกลวิธีการสอนโดยกลุ่ม 
คอมสตรักติวิซึมและการเรียนรู้ในสถานการณ์ร่วมมือกัน โดยใช้ประโยชน์จากคุณลักษณะ และ 
ทรัพยากรในเวิลไวด์เว็บ 

พาร์สัน (Parson,1997) ได้ให้ความหมายของการเรียนการสอนผ่านเว็บว่า เป็นการสอนที่ 
นําเอาสิ่งที่ต้องการส่งให้บางส่วนหรือทั้งหมดโดยอาศัยเว็บ โดยเว็บสามารถกระทําได้หลากหลายรูป 
แบบและหลากหลายขอบเขตที่เชื่อมโยงกัน ทั้งการเชื่อมต่อบทเรียน วัสดุช่วยการเรียนรู้ และ 
การศึกษาทางไกล 

ดริสคอล (Driscoll,1997) ได้ให้ความหมายของอินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนการสอนเอาไว้ว่า 
เป็นการใช้ทักษะหรือความรู้ต่างๆ ถ่ายโยงไปสู่ที่ใดที่หนึ่งโดยการใช้ เวิลไวด์เว็บเป็นช่องทางในการ 
เผยแพร่สิ่งเหล่านั้น 

คุณลักษณะของสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 

จากการที่สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา เราจึง 
สามารถนําคุณลักษณะของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษามาใช้นิยามคุณลักษณะของสื่อผ่านเครือข่ายอิน
เทอร์เน็ตได้ โดยมีผู้กล่าวถึงคุณลักษณะของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่น่าสนใจดังนี้  

กรมวิชาการ (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า เป้าหมายคือการสอน อาจใช้ช่วยสอน หรือ 
สอนเสริมก็ได้ ผู้เรียนใช้เรียนด้วยตนเอง หรือเรียนเป็นกลุ่มย่อย 2-3 คน มีวัตถุประสงค์ 
ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะ โดยครอบคลุมทักษะความรู้ ความจํา ความเข้าใจ และเจตคติ ส่วน 
จะเน้นอย่างใดมากน้อย ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และโครงสร้างของเนื้อหา เป็นลักษณะการสื่อสาร 
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แบบสองทาง ใช้เพื่อการเรียนการสอน แต่ไม่จํากัดว่าจะต้องอยู่ในระบบโรงเรียนเท่านั้น ระบบคอม 
พิวเตอร์สื่อมัลติมีเดียเป็นชุดของฮาร์ดแวร์ที่ใช้ในการส่งและรับข้อมูล รูปแบบการสอนจะเน้นการ 
ออกแบบการสอน การมีปฏิสัมพันธ์ การตรวจสอบความรู้โดยประยุกต์ทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎ ี
การเรียนรู้เป็นหลัก โปรแกรมได้รับการออกแบบให้ผู้เรียนเป็นผู้ควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด การ 
ตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อนับเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่ต้องกระทํา บทบาทของสื่อผ่านเครือข่าย 
อินเทอร์เน็ต 

จากการที่สื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนหนึ่งของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จึง 
สามารถอ้างอิงเอกสารที่กล่าวถึงบทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาได้ ดังนี้ 

กรมวิชาการ (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนเป็นนวัตกรรม 
ทางการศึกษาที่นักการศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง พัฒนาการของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียน 
การสอนในประเทศตะวันตกตั้งแต่ปี ค.ศ.1980 เป็นต้นมา มีความรุดหน้าอย่างเด่นชัด ยิ่งเมื่อ 
มองภาพการใช้งานร่วมกันกับระบบเครือข่ายด้วยแล้ว บทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 
จะยิ่งโดดเด่นไปอีกนานอย่างไร้ขอบเขต รูปแบบต่าง ๆ ของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนได้รับ 
การพัฒนาขึ้นตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ จนกระทั่งเมื่อกล่าวถึงสื่อมัลติมีเดีย 
ทุกคนจะมองภาพตรงกัน คือ การผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อนําเสนอผ่านระบบ 
คอมพิวเตอร์ และควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนได้ 
รับการบันทึกไว้บนแผ่นซีดีรอมและเรียกบทเรียนลักษณะนี้ว่า CAI เมื่อกล่าวถึง CAI จึงหมาย 
ถึงสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอบทเรียนโดยมีภาพ และเสียงเป็นองค์ประกอบหลัก โดยภาพและเสียง 
เหล่านี้อาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่ 
กับการออกแบบบทเรียน ส่วนเสียงนั้นอาจเป็นเสียงจริง เสียงบรรยาย และอื่น ๆ ที่เหมาะสม 
โดยทั้งหมดจะถ่ายทอดผ่านระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งต่อเป็นระบบเครือข่ายหรือคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

เมื่อเทคโนโลยีเครือข่ายมีความก้าวหน้ามากขึ้น การเรียนการสอนผ่านระบบเครือข่ายก็ได้ 
รับความสนใจเพิ่มมากขึ้นตามลําดับเช่นกัน เครือข่ายใยแมงมุมโลกหรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่าเว็บ 
(Web) ได้รับการพัฒนาและการตอบสนองจากผู้ใช้อย่างรวดเร็ว เริ่มตั้งแต่ ค.ศ. 1990 เว็บกลาย 
เป็นช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ธุรกิจทั่วโลกให้ความสนใจ ซึ่งรวมทั้งธุรกิจด้านการศึกษาด้วย โดย 
เฉพาะด้านการศึกษานั้น เว็บได้เปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกหนทุกแห่งในโลกมีโอกาสเข้าถึงข้อมูลที่อยู่ 
ในเว็บได้ใกล้เคียงกัน 

การเรียนการสอนบนเว็บ ( Web Based Instruction) ได้รับความสนใจจากนักการ 
ศึกษาเป็นอย่างมากในช่วง ค.ศ. 1995 ถึงปัจจุบัน งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการเรียน 
การสอนทั้งระบบการสอน และการออกแบบบทเรียนได้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันการพัฒนา 
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โปรแกรมสร้างบทเรียน หรืองานด้านมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการสร้างบทเรียน บนเว็บมีความก้าว 
หน้าขึ้น โปรแกรมสนับสนุนการสร้างงานเหล่านี้ล้วนมีคุณภาพสูง ใช้งานได้ง่าย เช่น โปรแกรม 
Microsoft FrontPage โปรแกรม Macromedia Dreamweaver โปรแกรม Macromedia 
Director โปรแกรม Macromedia Flash โปรแกรม Macromedia Firework ฯลฯ 
นอกจากโปรแกรมดังกล่าวแล้ว โปรแกรมช่วยสร้างมัลติมีเดียอื่น ๆ ที่ได้รับความนิยมในการนํามา 
สร้างบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน เช่น Macromedia Author ware และ Tool Book 
ก็ได้รับการพัฒนาให้สามารถใช้งานบนเว็บได้  

จากบทความดังกล่าวข้างต้นเป็นที่ยืนยันได้ว่า ความต้องการและความจําเป็นในการพัฒนา 
สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนมีสูงมาก ซึ่งสอดคล้องกับผลสรุปของข้อมูลจากแบบสํารวจความ 
ต้องการจําเป็นของศูนย์นวัตกรรมและการนิเทศทางไกล จึงมีความเห็นว่าสมควรนิเทศอบรมการ 
พัฒนาสื่อผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ให้แก่บุคลากรทางการศึกษาของกรมสามัญศึกษา เพื่อให้ 
เทคโนโลยีการสอนของประเทศไทยมีความเจริญและก้าวทันนานาประเทศ กับทั้งสามารถเชื่อมโยง 
สื่อการสอนเข้ากับแหล่งอ้างอิงความรู้ทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โครงสร้างและการออกแบบเว็บการเรียนการสอน  

สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การสร้างเว็บไซต์เพื่อใช้ทางการ 
ศึกษามีลักษณะโครงสร้างหลายรูปแบบ แต่ถ้าแยกตามประโยชน์การใช้งานตามแนวคิดของ เจมส์ 
(James, 1997) สามารถแบ่งเป็น 3 ประเภท คือ  

โครงสร้างแบบค้นหา (Electic Structure) ลักษณะของโครงสร้างเว็บแบบนี้ ไม่มีการ 
กําหนดขนาด รูปแบบ ไม่มีโครงสร้างที่ผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับเว็บ ลักษณะของเว็บแบบนี้ 
จะมีแต่การให้ใช้เครื่องมือในการสืบค้น หรือเพื่อค้นหาตามที่กําหนด ผู้เรียนสามารถเข้ามาค้นคว้า 
ในเนื้อหา โดยไม่มีโครงสร้างข้อมูลเฉพาะให้ได้เลือกจึงทําให้เกิดปัญหากับผู้เรียนเพราะไม่มีแนว 
ทางในการ สืบค้น 

โครงสร้างแบบสารานุกรม (Encyclopaedic Structure) เป็นการกําหนดโครงสร้างแบบ ทรี 
(Tree) หรือแบบต้นไม้ คือเป็นลําดับขั้นเพื่อใช้ในการเข้าถึงข้อมูลหรือเครื่องมือที่มีอยู่ในพื้นที่ของเว็บ 
หรืออยู่ภายนอกเว็บอย่างมีระบบ ซึ่งเว็บไซต์จํานวนมากที่มีอยู่ในปัจจุบันก็จะมีลักษณะเช่นนี้ โดย 
เฉพาะเว็บไซต์ทางการศึกษาที่ต้องรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน กลวิธีด้านโครงสร้างจึงจําเป็น 
ต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน 

โครงสร้างแบบการเรียนการสอน (Pedagogic Structure) เว็บช่วยสอนแบบนี้จะมีโครงสร้าง 
หลายอย่างในการนํามาใช้ในการสอนให้ตรงตามความต้องการ ซึ่งรู้จักกันดีในชื่อของคอมพิวเตอร์ 
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ช่วยสอน ความแตกต่างระหว่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับเว็บช่วยสอนก็คือ เว็บช่วยสอนจะมีการ 
เชื่อมโยงในลักษณะที่เรียกว่าไฮเปอร์เท็กซ์ และการเข้าถึงข้อมูลได้อย่างมากมายบนระบบอินเทอร์ 
เน็ต 

ในการวางแผนการสร้างบทเรียนโดยการใช้อินเทอร์เนตเป็นแหล่งเครื่องมือ ในการเรียนรู้ 
เรคส์ (Rakes, 1996) ได้มีข้อแนะนําที่อยู่บนพื้นฐานของรูปแบบการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
(Inquiry) โดยสรุปดังนี้ 

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การเลือกคําถาม ปัญหา เหตุการณ์ 
หรือสถานการณ์ ปัจจุบันในการท้าทายผู้เรียนเพื่อให้ค้นหาคําตอบ จุดมุ่งหมายของการเลือกเพื่อให้ 
เกิดการค้นหาโดยการใช้อินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือกําหนดจุดมุ่งหมายเฉพาะในการสอน เพื่อการ 
สืบค้นโดยบอกผู้เรียนให้ทราบแน่นอนถึงจุดสิ้นสุดของการเรียน จุดมุ่งหมายของข้อมูล ใช้เวลาเท่าไร 
ประเมินผลอย่างไร เลือกเว็บไซต์ที่เหมาะสม ให้ทันเวลาในการสอนตามอายุของผู้เรียน และอยู่ 
ในขอบเขตของหลักสูตร การแนะนํากระบวนการ อธิบายกฎเกณฑ์ให้ผู้เรียนได้ทราบว่า ผู้เรียนจะ 
ใช้ข้อมูลได้อย่างไร นําไปแก้ไขปัญหาหรือคําตอบอย่างไร ให้ผู้เรียนเข้าใจกระบวน การก่อนเรียน 
นําเสนอปัญหา ตั้งคําถามหรือสร้างสถานการณ์ให้คิด ซึ่งต้องให้ผู้เรียนหาคําตอบได้ในการสืบค้น 
ในอินเทอร์เน็ต ตรวจสอบ ประเมิน และจัดหาข้อมูล ผู้เรียนควรจะได้ข้อมูลและเนื้อหา ที่เป็น 
ประโยชน์ มีการอ้างถึงแหล่งข้อมูลและเสนอเนื้อหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล พัฒนาคําตอบ โดยให้ 
ผู้เรียนสรุป ตีความ ลงความเห็น และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อสรุปความคิดเห็นอธิบายคําตอบ 
ให้ผู้เรียนเข้าใจ นําเสนอข้อสนับสนุนที่ดีในการอธิบายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบทเรียน 

 การประเมินผล ผู้เรียนควรเขียนผลของการค้นหาการสืบค้นของตนเอง ให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ 
ได้พิจารณาวิธีการที่เขาใช้อย่างเหมาะสมกับการสอน ว่าตรงตามจุดประสงค์หรือไม่ การออกแบบ 
โครงสร้าง ของการเรียนการสอนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตควรจะประกอบด้วย ส่วนสําคัญดังนี้  

ข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชา ภาพรวมรายวิชา (Course Overview) แสดงวัตถุประสงค์ ของราย 
วิชา สังเขปรายวิชา คําอธิบายเกี่ยวกับหัวข้อการเรียน หรือหน่วยการเรียน การเตรียมตัวของผู้เรียน 
หรือการปรับพื้นฐานของผู้เรียน เพื่อที่จะเตรียมตัวเรียน เนื้อหาบทเรียน พร้อมทั้งการเชื่อมโยง 
ไปยังสื่อ สนับสนุนต่าง ๆ ในเนื้อหาบทเรียนนั้น ๆ  กิจกรรมที่มอบหมายให้ทําพร้อมทั้งการ 
ประเมินผล การกําหนดเวลาเรียน การส่งงาน แบบฝึกหัดที่ผู้เรียนต้องการฝึกฝนตนเอง การเชื่อมโยง 
ไปแหล่งทรัพยากรที่สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า ตัวอย่างแบบทดสอบ ตัวอย่างรายงาน ข้อมูลสําคัญ 
(Vital Information) แสดงข้อความที่จะติดต่อผู้สอนหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการลงทะเบียน ค่าใช้จ่าย 
การได้รับหน่วยการเรียน และการเชื่อมโยงไปยังสถานศึกษาหรือหน่วยงาน และมีการเชื่อมโยงไปสู่ 
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รายละเอียดของหน้าที่เกี่ยวข้อง ส่วนแสดงประวัติของผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ส่วนของการประกาศ 
ข่าว (Bulletin Board) ห้องสนทนา (Chat Room) ที่เป็นการสนทนาในกลุ่มผู้เรียนและผู้สอน 

นอกจากนี้เว็บการเรียนการสอนยังสามารถออกแบบและเพิ่มเติมการจัดการต่าง ๆ ได้ 
หลากหลายตามความต้องการของผู้สอน สิ่งที่สําคัญของการจัดการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 
ที่เป็นเว็บนั้นผู้สอนจะต้องมีขั้นตอนการจัดการเรียนการสอนดังนี้ 

ปทีป เมธาคุณวุฒิ (2540) ได้กําหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนการสอน การวิเคราะห์ผู้เรียน 
การออกแบบเนื้อหารายวิชา 

1. เนื้อหาตามหลักสูตรและสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน 
2. จัดลําดับเนื้อหา จําแนกหัวข้อตามหลักการเรียนรู้และลักษณะ เฉพาะของแต่ละหัวข้อ 
3. กําหนดระยะเวลาและตารางการศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
4. กําหนดวิธีการศึกษา 
5. กําหนดสื่อที่ใช้ประกอบการศึกษาในแต่ละหัวข้อ 
6. กําหนดวิธีการประเมินผล 
7. กําหนดความรู้และทักษะพื้นฐานที่จําเป็นต่อการเรียน 
8. สร้างประมวลรายวิชา 
การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต โดยใช้คุณสมบัติของอินเทอร์เน็ต 

ที่เหมาะกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น ๆ การเตรียมความพร้อมสิ่งแวดล้อมการเรียนการสอน 
ทางอินเทอร์เน็ต ได้แก่ 

สํารวจแหล่งทรัพยากรสนับสนุนการเรียนการสอน ที่ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงได้กําหนด 
สถานที่ และอุปกรณ์ที่ให้บริการและที่ต้องใช้ในการติดต่อทางอินเทอร์เน็ต สร้างเว็บเพจเนื้อหาความรู้ 
ตามหัวข้อของการเรียนการสอนรายสัปดาห์ สร้างแฟ้มข้อมูลเนื้อหาวิชาเสริมการเรียนการสอน 
สําหรับการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูล 

การปฐมนิเทศผู้เรียน ได้แก่ แจ้งวัตถุประสงค์ เนื้อหา และวิธีการเรียนการสอน สํารวจ 
ความพร้อมของผู้เรียน และเตรียมความพร้อมของผู้เรียนในขั้นตอนนี้ผู้สอนอาจจะต้องมีการทดสอบ 
หรือสร้างเว็บเพจเพิ่มขึ้นเพื่อให้ผู้เรียนที่มีความรู้พื้นฐานไม่เพียงพอได้ศึกษาเพิ่มเติมในเว็บเพจเรียนเส
ริม หรือให้ผู้เรียนถ่ายโอนข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ไปศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอน 
ตามแบบที่กําหนดไว้ในเว็บเพจจะมีเทคนิคและกิจกรรม ที่สามารถสร้างขึ้นได้แก่ 

1. การใช้ข้อความเร้าความสนใจที่อาจจะเป็นภาพกราฟิก ภาพการเคลื่อนไหว 
2. แจ้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา หรือหัวข้อในแต่ละสัปดาห์  
3. สรุปทบทวนความรู้เดิม หรือโยงไปหัวข้อที่ศึกษาแล้ว 
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4. เสนอสาระของหัวข้อต่อไป 
5. เสนอแนะแนวทางการเรียนรู้ เช่น กิจกรรมสนทนาระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่าง 

ผู้เรียนกับผู้เรียน กิจกรรมการอภิปรายกลุ่ม กิจกรรมการค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมกิจกรรมการตอบ 
คําถาม กิจกรมการประเมินตนเอง กิจกรรมการถ่าย-โอนข้อมูล 

6. เสนอกิจกรรมดังกล่าวมาแล้ว แบบฝึกหัด หนังสือหรือบทความ การบ้าน การทํารายงาน 
เดี่ยว รายงานกลุ่มในแต่ละสัปดาห์และแนวทางในการประเมิน ผลในรายวิชานี้ 

7. ผู้เรียนทํากิจกรรม ศึกษา ทําแบบฝึกหัดและการบ้าน ส่งผู้สอนทั้งทางเอกสาร ทางเว็บ 
เพจผลงานของผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนคนอื่น ๆ ได้ทราบด้วย และผู้เรียนส่งผ่านทางไปรษณีย์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 

8. ผู้สอนตรวจผลงานของผู้เรียน ส่งคะแนนและข้อมูลย้อนกลับสู่เว็บเพจประวัติของผู้เรียน 
รวมทั้งให้ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไปสู่เว็บเพจ ผลงานของผู้เรียนด้วย 

 
การประเมินผล 

ผู้สอนสามารถใช้การประเมินผลระหว่างเรียนและการและเมินผลเมื่อสิ้นสุดการเรียน รวมทั้งการที่ 
ผู้เรียนประเมินผลผู้สอนและการประเมินผล การจัดการเรียนการสอนทั้งรายวิชาเพื่อให้ผู้สอนนําไป 
ปรับปรุงแก้ไขระบบการเรียนการสอนทางอินเทอร์เน็ต 

การออกแบบเว็บช่วยสอนที่มีประสิทธิภาพเป็นทั้งศิลปะและวิทยาศาสตร์ และเป็นทั้งความ 
คิดสร้างสรรค์และการนําไปใช้ในสภาพการณ์จริงตามที่ผู้ใช้ต้องการและเหมาะสม โดยทั่วไปมี 
แนวทางสําหรับการให้ผู้ใช้สามารถใช้ได้อย่างสะดวก เช่น การออกแบบให้เหมาะสมกับรูปแบบ 
ความคิดของผู้ใช้ ช่วยให้ผู้ใช้มองเห็นภาพของระบบ มีความสม่ําเสมอแต่ต้องไม่น่าเบื่อ ความ 
สม่ําเสมออยู่ในลักษณะของคําสั่งที่ใช้กระบวนการที่ผู้ใช้ใช้ในการควบคุมและการเคลื่อนไหว จัดให้มี 
ขั้นตอนที่สั้นสําหรับผู้ที่มีประสบการณ์ และมีรายละเอียดสําหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มใช้ ให้ข้อมูลย้อนกลับ 
ในสิ่งที่ผู้ใช้ทํา ไม่ให้ผู้ใช้มองเห็นจอภาพที่ว่างเปล่า ทําหน้าจอภาพให้สามารถแสดงสิ่งต่าง ๆ ได้ 
อย่างมีความหมายและใช้อย่างคุ้มค่า ใช้ข้อความที่เป็นทางบวก สามารถสื่อหรือนําไปสู่การกระทําได้ 
โดยหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความรู้กันเฉพาะคนบางกลุ่มหรือเครื่องหมายที่ทําให้สับสนหรือคําย่อที่ไม่สื่อค
วามหมาย พยายามจัดหน้าจอภาพให้เหมาะสม น่าอ่าน และใช้การต่อไปยังเว็บเพจหน้าถัดไป 
มากกว่าที่จะใช้การเลื่อนหน้าจอภาพไปทางขวามือ พยายามไม่ให้มีข้อผิดพลาด ถ้ามีการเชื่อมโยง 
ภายในเพจจะต้องแน่ใจว่าผู้ใช้เข้าใจและสามารถทําได้อย่างสะดวก ถ้ามีการเชื่อมโยงกับภายนอก 
จะต้องมีข้อความบอกไว้ว่ามีการเชื่อมโยงกับสิ่งใด และเมื่อเรียกใช้จะแสดงสิ่งใดให้กับผู้ใช้เพื่อให้ผู้ 
ใช้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะมีประโยชน์ในการเรียกดูหรือไม่ ต้องมีเหตุผลที่สมควรในการนําสิ่งภาย 
นอกมาเชื่อมโยงกับเพจ และจะต้องทดสอบการเชื่อมโยงสม่ําเสมอเพื่อไม่ให้เกิดกรณีที่ไม่สามารถ 
เชื่อมโยงได้ 
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หลีกเลี่ยงการทําเว็บเพจที่ยาว จะต้องแบ่งสาระอย่างเหมาะสมหรือมีการจัดทําเป็นกลุ่ม การ 
จัดทําข้อความและภาพ จะต้องมีวัตถุประสงค์ มีการจัดเตรียมวางแบบขนาดของตัวอักษร สี 
การกําหนดปุ่มต่าง ๆ และการใช้เนื้อที่ ภาพที่ใช้ต้องไม่ใหญ่เกินไป และต้องไม่ใช้เวลานานในการ 
เชื่อมโยงภาพมาสู่เว็บเพจ การเชื่อมโยงภาพมาสู่เว็บเพจนั้นควรบอกขนาดของภาพเพื่อให้ผู้ใช้ตัด 
สินใจก่อนที่จะเลือกใช้ กําหนดการเชื่อมโยงกับบางแฟ้มข้อมูล เพื่อผู้ใช้สามารถ่ายข้อมูลทั้งแฟ้ม 
นั้นได้หรือสั่งพิมพ์ได้อย่างสะดวก จัดทําส่วนท้ายของเว็บเพจให้มีชื่อผู้ทํา E-mail ที่จะติดต่อได้ 
วันที่ที่มีการจัดทํา/แก้ไข เปลี่ยนแปลง แนวการเลือกต่าง ๆ เพื่อให้สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดได้ 
และจํานวนหน้าที่มีการจัดทําและต้องไม่ยาวเกินไปหรือสั้นเกินไป หลักสําคัญ คือ การทําให้เว็บเพจ 
น่าสนใจ โดยการใช้การเชื่อมโยง ศักยภาพในการที่จะดึงดูดความสนใจของผู้ใช้โดยการใช้ภาพ 
และการวางแบบ การใช้ง่ายและให้คุณค่าในการเรียนรู้ ต้องมีการปรับปรุงเว็บเพจอยู่เสมอ 

แมกกริล (Megreal, 1997) ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอแนะโครงสร้างของเว็บเพจ 
ของเว็บไซต์ สําหรับรายวิชา ซึ่งควรจะมีองค์ประกอบที่เป็นเว็บเพจ ดังต่อไปนี้ (อ้างถึงในสรรรัชต์ 
ห่อไพศาล,2544) 

โฮมเพจ (Home Page) เป็นเว็บเพจแรกของเว็บไซต์ โฮมเพจควรมีเนื้อหาสั้น ๆ เฉพาะ 
ที่จําเป็น เกี่ยวกับรายวิชา ซึ่งประกอบด้วย ชื่อรายวิชา ชื่อหน่วยงานผู้รับผิดชอบรายวิชา สถาน 
ที่โฮมเพจควรจะจบในหน้าจอเดียว ควรหลีกเลี่ยงที่จะใส่ภาพ กราฟิก ขนาดใหญ่ ซึ่งจะทําให้ต้องใช้ 
เวลาในการเรียกโฮมเพจ ขึ้นมาดู 

เว็บเพจแนะนํา (Introduction) แสดงขอบเขตของรายวิชา มีการเชื่อมโยง ไปยังรายละเอียด 
ของหน้าที่เกี่ยวข้อง ควรจะใส่ข้อความทักทาย ต้อนรับ รายชื่อผู้ที่เกี่ยวข้องกับการสอนวิชานี้ พร้อม 
ทั้งการเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจที่อยู่ของผู้เกี่ยวข้องแต่ละคน และเชื่อมโยงไปยังรายละเอียดของวิชา 

เว็บเพจแสดงภาพรวมของรายวิชา (Course Overview) แสดงภาพรวมโครงสร้างของ 
รายวิชา มีคําอธิบายสั้น ๆ เกี่ยวกับหน่วยการเรียน วิธีการเรียน วัตถุ ประสงค์ และเป้าหมายของวิชา 

เว็บเพจแสดงสิ่งจําเป็นในการเรียนรายวิชา (Course Requirements) เช่น หนังสืออ่าน 
ประกอบ บทเรียนคอมพิวเตอร์ ทรัพยากรการศึกษาในระบบเครือข่าย (On-Line Resourses) 
เครื่องมือต่าง ๆ ทั้ง ฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ โปรแกรมอ่านเว็บที่จําเป็นต้องใช้ในการเรียน 
ทางอินเทอร์เน็ตโดยใช้เว็บเพจ 

เว็บเพจแสดงข้อมูลสําคัญ (Vital Information) ได้แก่ การติดต่อผู้สอน หรือผู้ช่วยสอน 
ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์เวลาที่จะติดต่อแบบออนไลน์ได้ การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจลงทะเบียน ใบ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

��

รับรองผลการเรียน การเชื่อมโยงไปยังเว็บเพจคําแนะนํา การเชื่อมโยงไปใช้ห้องสมุดเสมือน และ 
การเชื่อมโยงไปยังนโยบายของสถาบันการศึกษา 

เว็บเพจแสดงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง (Responsibilities) ได้แก่ 
สิ่งที่คาดหวังจากผู้เรียนในการเรียนตามรายวิชา กําหนดการสั่งงานที่ได้รับมอบหมาย วิธีการประเมิน 
ผลรายวิชา บทบาทหน้าที่ของผู้สอน ผู้ช่วยสอน และผู้สนับสนุน เป็นต้น 

เว็บเพจกิจกรรมที่มอบหมายให้ทํา การบ้าน (Assignment) ประกอบด้วยงานที่จะมอบหมาย 
หรืองานที่ผู้เรียนจะต้องกระทํา ในรายวิชาทั้งหมด กําหนดส่งงาน การเชื่อมโยงไปยังกิจกรรมสําหรับ 
เสริมการเรียน 

เว็บเพจแสดงกําหนดการเรียน (Course Schedule) กําหนดวันส่งงาน วันทดสอบย่อย 
วันสอบ เป็นการกําหนดเวลาที่ชัดเจนจะช่วยให้ผู้เรียนควบคุมตัวเองได้ดีขึ้น 

เว็บเพจทรัพยากรสนับสนุนการเรียน (Resource) แสดงรายชื่อแหล่งทรัพยากรสื่อพร้อม 
การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ที่มีข้อมูล ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับรายวิชา 

เว็บเพจแสดงตัวอย่างทดสอบ (Sample Test) แสดงคําถาม แบบทดสอบ ในการสอบย่อย 
หรือตัวอย่างของงานสําหรับทดสอบ 

เว็บเพจแสดงประวัติ (Biography) แสดงข้อมูลส่วนตัว ของผู้สอน ผู้ช่วยสอน และทุกคนที่ 
เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนพร้อมภาพถ่าย ข้อมูลการศึกษา ผลงาน สิ่งที่น่าสนใจ 

เว็บเพจแบบประเมิน (Evaluation) แสดงแบบประเมินเพื่อให้ผู้เรียนใช้ในการประเมินผล 
รายวิชา 

เว็บเพจแสดงศัพท์ (Glossary) แสดงคําศัพท์และดัชนีคําศัพท์ และความหมายที่ใช้ในการ 
เรียนรายวิชา 

เว็บเพจการอภิปราย (Disussion) สําหรับการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสอบถาม 
ปัญหาการเรียนระหว่างผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งเป็นได้ทั้งการสื่อสาร แบบประสาน 
เวลา (Synchronous Communication) คือติดต่อสื่อสารพร้อมกันตามเวลาจริง และการสื่อสาร 
แบบไม่ประสานเวลา (Asynchronous Communication) ซึ่งผู้เรียนส่งคําถามไปในเว็บเพจ 
และผู้ที่จะตอบคําถาม หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น จะมาพิมพ์ข้อความเมื่อมีเวลาว่าง 

เว็บเพจประกาศข่าว (Bulletin Board) สําหรับให้ผู้เรียน และผู้สอนใช้ในการประกาศข้อ 
ความต่าง ๆ ซึ่งอาจจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการเรียนก็ได้ 
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เว็บเพจคําถามคําตอบที่พบบ่อย (FAQ Pages) แสดงคําถามและคําตอบเกี่ยวกับรายวิชา 
โปรแกรมการเรียน สถาบันการศึกษา และเรื่องที่เกี่ยวข้องเว็บเพจแสดงคําแนะนําในการเรียนรายวิชา 
คําแนะนําในการออกแบบเว็บไซต์ ของรายวิชา 

การสร้างเว็บการเรียนการสอนเป็นสิ่งที่ไม่ยากนัก แต่จากที่กล่าวมาจะเห็นว่ามีรายละเอียด 
เล็กน้อยมากมายในการสร้างเว็บ การเรียนการสอนผ่านเว็บจึงเป็นการจัดการอย่างจงใจ และนําเสนอ 
ข้อมูลที่มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โดยเฉพาะ ดังนั้นการออกแบบเว็บช่วยสอนจึงต้องพิจารณา 
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นอกจากนี้สิ่งที่ต้องคํานึงถึงในการสร้างเว็บการเรียนการสอนคือ การจัด 
ระเบียบของเนื้อหาในบทเรียนที่สร้างขึ้น เพื่อช่วยให้การเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นไปอย่างมีระบบ  

การจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 

ไพรัช ธัชยพงษ์ และพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2541) กล่าวว่าการจัดการเรียนการสอนผ่านเว็บ 
ผู้สอนและผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กันโดยผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์ของผู้เรี
ยนเข้าไว้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ให้บริการเครือข่าย (File Server) และเครื่องคอมพิวเตอร์ 
ของผู้ให้บริการเว็บ (Web Server) อาจเป็นการเชื่อมโดยระยะใกล้ หรือเชื่อมโยงระยะไกลผ่าน 
ทางระบบการสื่อสารและอินเทอร์เน็ต 

ผลสืบเนื่องจากการที่อินเทอร์เน็ตสามารถให้บริการไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก 
รวดเร็ว และง่ายในการใช้ จะทําให้เกิดการสื่อสาร (Communication) เพิ่มมากขึ้นในระบบ 
การศึกษา ทั้งที่เป็นการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้สอน ผู้สอนกับผู้เรียน และระหว่างผู้เรียนกับ 
ผู้เรียนด้วยกันเอง ทั้งนี้โดยมิได้ลดทอนการสื่อสารในรูปแบบเดิม โดยที่ผู้สอนสามารถใช้อินเทอร์เน็ตเ 
ป็นสื่อกลางในการให้การบ้าน รับการบ้าน และตรวจส่งคืนการบ้าน ในขณะเดียวกันการสื่อสาร 
ระหว่างนักเรียนสามารถช่วยส่งเสริมการทํางานกลุ่ม การปรึกษาหารือกับครู และเพื่อนนักเรียนในเชิง 
วิชาการได้มากขึ้น  

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการเรียนจะทําให้บทบาทของครูปรับเปลี่ยนไปจากการเน้นความเป็น
ผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้(Facilitator) มากขึ้นในขณะที่กระบวน การเรียนรู้ของนักเรียน 
จะเป็นการเรียนรู้เชิงรุกมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากฐานข้อมูลในอินเทอร์เนต เป็นปัจจัยบวกที่สําคัญ 
ประการหนึ่งที่เอื้ออํานวยให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนและค้นคว้าด้วยตนเอง (Independent 
Learning) ได้สะดวกรวดเร็วและมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามมีความจําเป็นที่จะต้องตระหนักว่า 
บทบาทและรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปนี้จะต้องมีการเตรียมการที่ดีควบคู่กันไปด้วย โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งในส่วนของครูที่จะต้องวางแผน การชี้แนะให้รัดกุมเพื่อการเรียนรู้ของเด็กมีประสิทธิผลดีขึ้น 
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จากการเรียนตามครูสอน (Passive Learning) มาเป็นการเรียนรู้วิธีการเรียน(Learning How to 
Learn) และการเรียนด้วยความอยากรู้ (Active Learning) อย่างมีทิศทาง 

ไพรัช ธัชยพงษ์ และพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2541) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ยุทธวิธี 
ในการเรียนการสอนผ่านเว็บ สามารถกระทําได้อย่างกว้างขวางโดยทําให้เกิดปฏิสัมพันธ์ และเป็น 
การสร้างความยืดหยุ่นในการเรียนการสอนระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยผ่านกระบวนการที่สามารถ 
กระทําได้บนเว็บ ฮิวส์และฮิวสัน (Hughes and Hewson, 1998) ได้อธิบายวิธีการในการเรียน 
การสอนผ่านเว็บว่าควรมีสิ่งที่พึงปฏิบัติดังต่อไปนี้คือ  

การแจ้งล่วงหน้า (Notices) เป็นการใช้เว็บโดยกําหนดพื้นที่เฉพาะ ที่เป็นบอร์ดในเว็บสําหรับ 
อาจารย์กําหนดนัดหมายหรือสั่งงาน ซึ่งผู้เรียนอาจจะได้รับการแจ้งล่วงหน้าผ่านอิเล็กทรอนิกส์เมล์ 
และสามารถสอบถามได้โดยอิเล็กทรอนิกส์เมล์เช่นกัน 

การนําเสนอ(Presentations) เป็นการนําเสนอด้วยเว็บที่ทําขึ้นทั้งผู้สอนและผู้เรียน โดยนํา 
เสนองานที่ได้รับมอบหมาย จัดทําแบบสัมมนาหรือประชุม นําเสนอผ่านเว็บไซต์ หรือโดยอิเล็กทรอ 
นิกส์เมล์หรือการเผยแพร่ในกลุ่ม เป็นกิจกรรมสื่อสารกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน 

การอภิปรายปกติ (Formal Discussions) เป็นการอภิปรายกันบนเว็บโดยการใช้ 
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมสนทนาแบบกลุ่ม ซึ่งเป็นเครื่องมือบนเว็บที่จัดเหมือนประชุม 
สัมมนา ซึ่งเป็นกลุ่มสนทนาที่แสดงเป็นรูปภาพแทนผู้ใช้หรือแทนชื่อของผู้ใช้ก็ได้ 

การใช้คําถามโดยรอคําตอบ (Questioning) เป็นการกําหนดคําถามขึ้นโดยผู้สอนใช้คําถาม 
และให้ผู้เรียนหาคําตอบ โดยคําตอบที่ตอบมาถ้าตรงกับคําถามที่กําหนด ก็จะเป็นการป้อนกลับไปยัง 
ผู้เรียนเพื่อการตอบสนองและประเมินผล 

การระดมสมอง (Brainstorms) เป็นการออกแบบเพื่อให้เกิดการตอบสนองต่อคําถามโดยผู้ 
เรียนต้องร่วมหาคําตอบ กระตุ้นให้เกิดการอภิปรายภายในเว็บจากคําถามที่กําหนดในกิจกรรม 
เดียวกัน 

การกําหนดสภาพงาน (Task Setting) เป็นการกําหนดกระบวนการในการทํางานส่งตาม 
กิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นรายงานหรือกลุ่มย่อย ซึ่งอยู่ในรูปแบบของเว็บไซต์ หรืออิเล็กทรอนิคเมล์ 

แบบฝึกหัด (Class Quizzes) เป็นการทดสอบผลทั้งชั้นเรียน หรือถามเพื่อประเมินผลของ 
การเรียน ซึ่งสามารถทําได้หลายวิธี เช่น เป็นแบบตัวเลือก หรือคําถามสั้น ๆ ที่จะมีการป้อน 
กลับตลอดเวลา และประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 
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การอภิปรายรายคู่นอกระบบหรือการศึกษาเป็นกลุ่ม การออกแบบพื้นที่ของเว็บช่วยสอนให้มี 
พื้นที่เฉพาะสําหรับการพบปะสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ รายคู่หรือกลุ่มนอกเหนือจากขั้นตอนปกติ 
ในการสอน ซึ่งสามารถทําเป็นสภากาแฟ ห้องสนทนา ห้องพักผ่อน ห้องสมุด ฯลฯ ซึ่งผู้ใช้เว็บ 
สามารถเข้าไปทํากิจกรรมได้อิสระในเว็บไซต์ที่จัดไว้ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้อย่างอิสระ 

ประโยชน์ของการใช้อินเทอร์เน็ตในการจัดการเรียนการสอน 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึงคุณค่าทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนผ่านสื่ออินเทอร์เน็ต ไว้ดังต่อไปนี้ 

จากการสํารวจคุณค่าทางการศึกษาของกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทั่วประเทศสหรัฐอเ
มริกา โดยวิทยาลัยครูแบงค์สตรีท (Bank Street college of education) ใน พ.ศ. 2536 
พบว่ากิจกรรมบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ช่วยเปิดโลกกว้างให้กับผู้เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 
บนเครือข่ายมีผลให้ผู้เรียนมีการรับรู้เกี่ยวกับ สังคม วัฒนธรรม และโลก (Social awareness, 
cultural awareness and awareness about the world) มากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจาก 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถติดต่อ สื่อสารกับผู้คนทั่วโลกได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะ 
เป็นในลักษณะปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกันในทันที (เช่น บริการ แชท ทอร์ค) หรือไม่ทันทีก็ตาม เช่น บริการ 
อีเมล์ เป็นต้น และยังอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถสืบค้น หรือเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศจาก 
ทั่วโลกได้โดยไม่จําเป็นว่าข้อมูลนั้นจะต้องมาจากแหล่งเดียวกันเสมอไป 

สามารถจัดหาขุมทรัพย์ ข้อมูล สารสนเทศมากมายมหาศาลแก่ผู้เรียน ในลักษณะที่สื่อ 
ประเภทอื่น ๆ ไม่สามารถทําได้ กล่าวคือ ไม่ว่าผู้เรียนจะต้องการค้นหาข้อมูลในลักษณะใด เช่น 
การค้นหาหนังสือ หรือ อ่านบทคัดย่อ (Abstract) จากห้องสมุดออนไลน์ การเข้าไปอ่านหนังสือ 
นิตยสารต่าง ๆ วรรณกรรม ตํารา วารสาร หรือเอกสารทางวิชาการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต การวาง 
แผนโครงการวิจัยเกี่ยวกับปัญหาปัจจุบันกับผู้เรียนที่อยู่ในสถาบันการศึกษาอื่น ๆ (ที่เชื่อมต่อกับเครือ 
ข่ายอินเทอร์เน็ตแล้ว) ไม่ว่าจะเป็นต่างโรงเรียน ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศก็ตามก็สามารถ 
ใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตนี้ในการนํามาซึ่งข้อมูลที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย 

ข้อได้เปรียบอีกประการหนึ่งของกิจกรรมบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็คือ ผลกระทบของ 
กิจกรรมต่อทักษะการคิดอย่างมีระบบขั้นสูง (High-order thinking skills) การคิด เชิงวิเคราะห์ 
(Critical thinking) การวิเคราะห์ข้อมูล การแก้ปัญหา และการคิดอย่างอิสระ (Bank Street 
College of Education, 2536) ทั้งนี้อาจเป็นเพราะธรรมชาติของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
ซึ่งเอื้ออํานวยให้ผู้เรียนเกิดการคิดเชิงวิเคราะห์ จากการที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวมข้อมูล 
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มากมายมหาศาล ผู้เรียนจึงจําเป็นต้องทําการวิเคราะห์อยู่เสมอ เพื่อแยกแยะว่าข้อมูลสารสนเทศใด 
เป็นข้อมูลที่มีสารประโยชน์ และข้อมูลสารสนเทศใดเป็นข้อมูลที่ไร้ประโยชน์ 

สนับสนุนการสื่อสาร และการร่วมมือกันของผู้เรียนไม่ว่าจะในลักษณะของผู้ร่วมห้องหรือ 
ผู้เรียนต่างห้องเรียนบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วยกัน เช่น ในการที่ห้องเรียนหนึ่งต้องการที่จะเตรียม 
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าพีเอช (PH) เพื่อส่งไปให้อีกห้องเรียนหนึ่งนั้น ผู้เรียนในห้องแรกจะต้องช่วยกัน 
ตัดสินทีละขั้นตอน ในวิธีการที่จะเก็บรวบรวมและการเตรียมข้อมูลอย่างไร เพื่อส่งข้อมูลค่า PH 
ไปให้ผู้เรียนอีกห้อง โดยที่ผู้เรียนต่างห้องสามารถเข้าใจได้โดยง่าย นอกจากนี้ผู้เรียนที่ใช้บริการ 
ข้อมูลเครือข่ายอินเทอร์เน็ตก็จะต้องทํางานร่วมกับบรรณารักษ์ หรือครูผู้สอนอย่างใกล้ชิดเพื่อให้ได้มา 
ซึ่งกลยุทธ์การสืบค้นข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 

สนับสนุนกระบวนการ สหสาขาวิชาการ (Interdisciplinary approach) กล่าวคือ ในการนํา 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตมาใช้เชื่อมโยงกับกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น นักการศึกษาสามารถที่จะ 
บูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ ภูมิศาสตร์ สังคม ภาษาไทย วิทยาศาสตร์ 
ฯลฯ เข้าด้วยกันได้อย่างเกี่ยวเนื่องและมีความ หมาย ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือตัวอย่างของ 
โครงการสํารวจพระอาทิตย์เที่ยงวัน (Noon observation project) นักเรียนที่ร่วมในโครงการนี้ 
นอกจากจะได้เรียนวิชาคณิตศาสตร์ในบริบทที่มีความหมายแล้ว ยังได้ความเข้าใจในภูมิศาสตร์โลก 
ได้เรียนรู้ความสําคัญของการวัดจากประสบการณ์จริง ได้คุณค่าของการเรียนร่วมกันเป็นกลุ่มและได้ 
ฝึกการเขียนรายงานอีกด้วย 

ช่วยขยายขอบเขตของห้องเรียนออกไป เพราะผู้เรียนสามารถที่จะใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตใน 
การสํารวจปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้เรียนมีความสนใจ เช่น ในการเรียนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น 
ผู้เรียนสามารถเลือกสํารวจปัญหาที่พบเห็นในชุมชนของตนเองได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหามลภาวะทางน้ํา 
อากาศ ฝุ่น หรือขยะ ฯลฯ ซึ่งเป็นปัญหาที่มีความเกี่ยวข้อง และมีความหมายกับตน 
มากกว่าการเรียนในห้องตามปกติ นอกจากนี้การที่ผู้เรียนได้ใช้เครือข่ายในการเรียนของตน เป็นการ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นซึ่งอาจมีความคิดเห็นที่แตกต่างกับตนได้นั้น ทําให้ผู้เรียนมี 
โอกาสที่จะมองปัญหานั้น ๆ ในหลายแง่มุมอีกด้วย 

การที่เครือข่ายอินเทอร์เน็ตอนุญาตให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ที่ให้คําปรึกษา 
ได้ และการที่ผู้เรียนมีความอิสระในการเลือกศึกษาสิ่งที่สนใจ ถือเป็นแรงจูงใจสําคัญอย่างหนึ่ง 
ในการเรียนรู้ของผู้เรียน 
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ผลพลอยได้จากการที่ผู้เรียนทําโครงการบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตตรงนี้ ทําให้ผู้เรียนมีโอกาส 
ที่จะทําความคุ้นเคยกับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ไปด้วยในตัว เช่น โปรแกรมประมวล 
ผลคํา เป็นต้น 

การเรียนการสอนผ่านเว็บจะต้องอาศัยคุณลักษณะของอินเทอร์เน็ต 3 ประการในการนําไป 
ใช้และประโยชน์ที่จะได้ (Doherty , 1998 อ้างถึงใน สรรรัชต์ ห่อไพศาล,2544) นั่นคือ การนําเสนอ 
(Presentation) ในลักษณะของเว็บไซต์ที่ประกอบไปด้วยข้อความ กราฟิก ซึ่งสามารถนําเสนอได้ 
อย่างเหมาะสมในลักษณะของสื่อ คือ 

การนําเสนอแบบสื่อทางเดียว เช่น ข้อความ  

การนําเสนอแบบสื่อคู่ เช่น ข้อความกับภาพกราฟิก  

การนําเสนอแบบมัลติมีเดีย ประกอบด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง และ 
ภาพยนตร์ หรือวีดีโอ 

การสื่อสาร (Communication) การสื่อสารเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องใช้ทุกวันในชีวิต ซึ่งเป็น 
ลักษณะสําคัญของอินเทอร์เน็ต โดยมีการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ตหลายแบบ เช่น 

การสื่อสารทางเดียว โดยดูจากเว็บเพจ 

การสื่อสารสองทาง เช่น การส่งอีเมล์โต้ตอบกัน การสนทนาผ่านอินเทอร์เน็ต 

การสื่อสารแบบหนึ่งแหล่งไปหลายที่ เป็นการส่งข้อความจากแหล่งเดียวแพร่กระจายไป 
หลายแห่ง เช่น การอภิปรายจากคนเดียวให้คนอื่นๆ ได้รับฟังด้วย หรือการประชุมทางคอมพิวเตอร์ 

การสื่อสารหลายแหล่งไปสู่หลายแหล่ง เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มในการสื่อสารบนเว็บ 
โดยมีคนใช้หลายคนและคนรับหลายคนเช่นกัน 

การก่อเกิดปฏิสัมพันธ์ (Dynamic Interaction) เป็นคุณลักษณะสําคัญของอินเทอร์เน็ต 
และคุณลักษณะที่สําคัญที่สุดมี 3 ลักษณะ คือ 

1. การสืบค้น 
2. การหาวิธีการเข้าสู่เว็บ 
3. การตอบสนองของมนุษย์ในการใช้เว็บ 

Pollack and Masters (1997) ประโยชน์ของการเรียนการสอนผ่านเว็บ ที่เป็น 
มิติใหม่ของเครื่องมือและกระบวนการในการเรียนการสอน (อ้างถึงในสรรรัชต์ ห่อไพศาล, 2544) 
ได้แก่ 
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1. การเรียนการสอนสามารถเข้าถึงทุกหน่วยงานที่มีอินเทอร์เน็ตติดตั้งอยู่ 
2. การเรียนการสอนกระทําได้โดยผู้เข้าเรียนไม่ต้องทิ้งงานประจําเพื่อมาอบรม 
3. ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอน เช่นค่าที่พัก ค่าเดินทาง 
4. การเรียนการสอนกระทําได้ตลอด 24 ชั่วโมง 
5. การจัดสอนหรืออบรมมีลักษณะที่ผู้เข้าเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้เกิดกับตัวผู้เข้าเรียนโดยตรง 
6. การเรียนรู้เป็นไปตามความก้าวหน้าของผู้รับการเรียนการสอนเอง 
7. สามารถทบทวนบทเรียนและเนื้อหาได้ตลอดเวลา 
8. สามารถซักถามหรือเสนอแนะหรือถามคําถามได้ด้วยเครื่องมือบนเว็บ 

สามารถแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นระหว่างผู้เข้ารับการอบรมได้โดยเครื่องมือสื่อสารในระบบอินเ
ทอร์เน็ต ทั้งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือห้องสนทนา (Chat Room) กระดานถามตอบ 
(Web Board) หรืออื่นๆ 

1. ไม่มีพิธีการมากนัก 
2. จากข้อความดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตมีประโยชน์หลายด้าน สามารถ 

นําประโยชน์มาประยุกต์ใช้ในระบบการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรม อาจใช้เพื่อเสริมการเรียน 
การสอนในเวลาปกติ หรือใช้เพื่อให้บริการภายหลังการอบรม 
การประเมินเว็บไซต์เพื่อการศึกษา 

สรรรัชต์ ห่อไพศาล (2544) ได้ให้ความหมายไว้ว่าการประเมินเว็บไซต์ สําหรับผู้ใช้ที่ 
ผู้ออกแบบต้องคํานึงถึงนั้น โซวอร์ด (Soward, 1997) ได้กล่าวว่า จะต้องอยู่บนฐานที่ว่า ผู้ใช้เป็นศูนย์ 
กลางโดยให้นึกถึงเสมอว่าเว็บไซต์ ควรเน้นให้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้ได้สะดวก ไม่ประสบปัญหาติดขัดใด ๆ 
การประเมินเว็บไซต์ มีหลักการที่ต้องประเมินคือ  

1. การประเมินวัตถุประสงค์ (Purpose) เว็บไซต์ ที่ดีต้องมีวัตถุประสงค์ว่า เพื่ออะไร เพื่อ 
ใคร และกลุ่มเป้าหมายคือใคร 

2. การประเมินลักษณะ (Identification) เว็บไซต์ควรจะทราบได้ทันทีเมื่อเปิดเข้าไปว่าเกี่ยว 
ข้องกับเรื่องใด ซึ่งในหน้าแรก (Homepage) จะทําหน้าที่เป็นปกหนังสือ (Title) ที่บอกลักษณะ 
และรายละเอียดของเว็บนั้น 

3. การประเมินภารกิจ (Authority) ในหน้าแรกของเว็บ จะต้องบอกขนาดของเว็บ 
และรายละเอียดของโครงสร้างของเว็บ เช่นแสดงที่อยู่และเส้นทางภายในเว็บ และควรบอกชื่อผู้ 
ออกแบบ 

4. การประเมินการจัดรูปแบบและการออกแบบ (Layout and Design) ผู้ออกแบบควรจะ 
ประยุกต์แนวคิดตามมุมมองของผู้ใช้ ความซับซ้อน เวลา รูปแบบที่เป็นที่ต้องการของผู้ใช้ 

5. การประเมินการเชื่อมโยง (Links) การเชื่อมโยงถือเป็นหัวใจของเว็บ เป็นสิ่งจําเป็น 
และมีผลต่อการใช้ การเพิ่มจํานวนเชื่อมโยง โดยไม่จําเป็นจะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ควรใช้เครื่องมือ 
สืบค้นแทนการเชื่อมโยงที่ไม่จําเป็น 
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6. การประเมินเนื้อหา (Content) เนื้อหาที่เป็นข้อความ ภาพ หรือเสียง จะต้องเหมาะสม 
กับเว็บ และให้ความสําคัญกับองค์ประกอบ ทุกส่วนเท่าเทียมกัน 

 
การประเมินสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  

กรมวิชาการ (2544) กล่าวว่า แนวคิดเดิมเกี่ยวกับการวัดผลจะเกี่ยวข้องกับการวัด 
(Measurement) และการประเมินผล (Evaulation) การวัด เป็นกระบวนการกําหนดระดับ 
ชั้นของลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล คุณภาพ ความสามารถหรือสิ่งต่าง ๆ ตามกฎเกณฑ์เป็นตัวเลข 
การวัดประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการวัด เครื่องมือที่ใช้วัด และการแปลผลจากการวัด การประเมิน 
ผล เป็นกระบวนการตัดสินคุณค่าจากข้อมูลที่รวบรวมได้จากการวัด ตามเกณฑ์หรือมาตรฐาน 
ที่กําหนดไว้ในวัตถุประสงค์ ปัจจุบันนักการศึกษาและนักวัดผลบางกลุ่มให้ข้อสังเกตว่า การใช้คําว่า 
การประเมินผลกับบุคคลควรทําอย่างระมัดระวัง เพราะการที่จะตัดสินคุณค่าว่าบุคคลนั้นมีคุณภาพ 
หรือไม่มีคุณภาพ ดีหรือเลวอย่างไร ผู้ประเมินผลมีหลักฐานหรือข้อมูลครอบคลุมเพียงพอที่จะตัดสิน 
เช่นนั้นหรือไม่ การประเมินผลสิ่งที่ไม่ใช่บุคคล เช่น การประเมินผลโครงการ การประเมินผลหลักสูตร 
หรือการประเมินผลเครื่องมือ และวัสดุอุปกรณ์ สามารถที่จะทําได้ครอบคลุมมากกว่า ด้วยเหตุนี้ 
คําว่าการประเมินผลปัจจุบันจะมีใช้ในหนังสือวัดและประเมินผลน้อยลงมาก และมีคําว่าประเมิน 
(Assessment) เข้ามาแทนที่ แม้นักการศึกษา และนักวัดผลจะใช้คําว่าประเมินในความหมาย 
ของการวัดอยู่ค่อนข้างมาก แต่ก็มีนักการศึกษาและนักวัดผลอีกส่วนหนึ่ง ที่ใช้การประเมินใน 
ความหมายของการประเมิน ผลเช่นกัน ในที่นี้เมื่อกล่าวถึงคําว่า การประเมิน จะหมายถึง 
กระบวนการที่เริ่มตั้งแต่การวัดไปสู่การตัดสินคุณค่า โดยที่การตัดสินคุณค่าจะใช้ในความหมายคล้าย 
กับการประเมินผล แต่มีความเฉพาะเจาะจงน้อยกว่า นอกจากนี้ การจะตัดสินคุณค่าสิ่งใด จะต้อง 
เกิดจากการเปรียบเทียบสิ่งนั้นกับเกณฑ์การวัดการตัดสินคุณค่า และการประเมินมีความ เกี่ยวข้องกัน 

จากนั้นเป็นขั้นตอนของการนําข้อมูลที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กําหนดไว้ 
เพื่อนําไปตัดสินคุณค่าต่อไป 

การวางแผนประเมิน ผู้ประเมินควรเริ่มต้นวางแผนการประเมินจากการตอบคําถามหลัก 4 
คําถามที่ว่า “ประเมินทําไม ประเมินอะไร ประเมินอย่างไร และจะตัดสินด้วยวิธีใด” คําถามหลัก 
ดังกล่าวนี้เป็นแนวคิดพื้นฐานที่จะนําไปสู่การวางแผนการประเมินที่มีคุณภาพต่อไป 

ประเมินทําไม การตอบคําถามนี้จะได้มาซึ่งจุดมุ่งหมายของการประเมิน จุดมุ่งหมายที่มีความ 
ชัดเจนจะช่วยให้ผู้ประเมินวางแผนการประเมินได้ ตั้งแต่วิธีการวัด การเลือกเครื่องมือ การเก็บรวบ 
รวมข้อมูล การวิเคราะห์ และการประเมินค่า ไปจนถึงการตัดสินคุณค่า  
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ประเมินอะไร เมื่อมีจุดมุ่งหมายชัดเจน ขั้นตอนต่อไปผู้ประเมินจะต้องระบุสิ่งที่จะประเมิน 
ให้ชัดเจนว่า สิ่งที่ต้องการประเมินนั้นมีลักษณะสําคัญอะไรบ้าง เพื่อจะได้เลือกวิธีการวัด และเครื่อง 
มือที่จะใช้วัดให้เหมาะสม และสอดคล้องกับสิ่งที่จะประเมิน 

ประเมินอย่างไร เมื่อจุดมุ่งหมาและขอบเขตการประเมินมีความชัดเจน ผู้ประเมินจะต้อง 
เลือกวิธีการวัดและการประเมินให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสิ่งที่ต้องการจะประเมิน เช่น ถ้าใช้วิธี 
การวัดเป็นการสอบ เครื่องมือจะเป็นแบบทดสอบข้อเขียน หรือถ้าเป็นการสอบถาม เครื่องมือ 
ก็จะเป็นแบบสอบถาม 

ตัดสินผลวิธีใด ผู้ประเมินจะต้องเลือกว่าจะใช้เกณฑ์อะไรในการตัดสิน ในการตีความผล 
การวิเคราะห์ จากนั้นผู้ประเมินนําผลการวิเคราะห์มาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่เลือกไว้เพื่อการตัดสิน 
ผลในที่สุด 

การกําหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และมาตรฐาน เมื่อมีกระบวนการการประเมินจะมีความชัดเจน 
และถูกต้องตามวัตถุประสงค์ที่จะประเมินจะต้องกําหนด ตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และมาตรฐาน  

ตัวบ่งชี้ หมายถึง ลักษณะสําคัญที่ใช้แสดงคุณภาพ หรือกระบวนการที่สามารถใช้บ่ง 
สถานภาพ ตัวอย่างของตัวบ่งชี้ เช่น GPA อาจเป็นตัวบ่งชี้ผลการสําเร็จการศึกษาของผู้เรียน 
หรือตัวบ่งชี้ของการออกแบบการสอนก็คือ การมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน ตัวบ่งชี้คุณภาพการออกแบบ 
หน้าจอ เช่น ความเหมาะสมและความน่าสนใจขององค์ประกอบด้านข้อความ ภาพและกราฟิก เสียง 
ฯลฯ ตัวบ่งชี้มีความสัมพันธ์กับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่ใช้ตัดสินความสําเร็จของการทํางาน การ 
ดําเนินการที่ผ่านมา 

เกณฑ์ (Criteria) หมายถึง ระดับที่ถือว่าแสดงคุณภาพและความเหมาะสม โดยผู้สอน 
หรือคณะของผู้สอน หรือผู้สอนและผู้เรียนเป็นผู้กําหนดขึ้นมา 

เพื่อใช้สําหรับการตัดสินคุณค่าของสิ่งที่จะประเมินต่อไป เช่น ผู้เรียนต้องสอบได้คะแนนมาก 
กว่าร้อยละ 65 จึงจะถือว่าสอบผ่าน หรือเกณฑ์ความสําเร็จของการเรียนการสอนคือผู้เรียน 
มากกว่าร้อยละ 90 สอบผ่าน ส่วนเกณฑ์การพิจารณาว่าการออกแบบหน้าจอได้คุณภาพเพียงไร 
ถ้าใช้แบบบันทึกการสังเกต 4 ระดับ เกณฑ์การมีคุณภาพคือจะต้องได้สูงกว่าระดับ 2 ขึ้นไป  

มาตรฐาน (Standard) หมายถึง ระดับการปฏิบัติที่แสดงถึงคุณภาพ ความเหมาะสมที่ยอม 
รับกันทางวิชาชีพหรืออย่างเป็นสากล ตัวอย่างเช่น มาตรฐานการสอบ TOEFL แบบใช้กระดาษ 
คําตอบ (Paper–based) คือจะต้องได้คะแนนแต่ละชุดตั้วแต่ 53 ขึ้นไป สําหรับสื่อมัลติมีเดียที่จะได้ 
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มาตรฐานจะต้องผ่านการประเมินทุกหัวข้อในระดับดีขึ้นไป หรือจากระดับ 2 ขึ้นไป จากระดับเกณฑ์ 
ที่กําหนดไว้ 4 ระดับ เป็นต้น 

 ความสัมพันธ์ของตัวบ่งชี้ และเกณฑ์ ที่จะนําไปสู่การตัดสินคุณค่า  เครื่องมือที่ใช้ในการประ 
เมิน การออกแบบเครื่องมือที่จะประเมินสื่อมัลติมีเดียขึ้นอยู่กับวิธีการวัด ที่ผู้ประเมินเลือกวิธีการวัด 
และเครื่องมือที่นิยมใช้กันวิธีวัด เครื่องมือ คือการทดสอบดังต่อไปนี้ 

- แบบทดสอบที่เป็นข้อเขียนชนิดเนื้อหาแบบปรนัย แบบอัตนัย หรือแบบปลายเปิด 
- แบบทดสอบภาคปฏิบัติ การสังเกต 
- แบบวัดการสังเกตทั้งแบบตรวจสอบรายการและแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
- แบบบันทึก การสอบถาม  
- แบบสอบถาม (Questionnaire)  
- แบบสอบถามความคิดเห็น (Optionnaire) การสัมภาษณ์ 
 - แบบสัมภาษณ์ การตรวจผลงาน 
 - แบบประเมินผลงาน 
ไม่ว่าจะเป็นการวัดแบบใด เครื่องมือที่ออกแบบจะต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพของ 

เครื่องมือทั้งความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) ก่อนนําไปใช้เครื่องมือ 
ที่มีความตรง (สามารถวัดได้ตรงกับที่สิ่งต้องการตรวจสอบ) จะให้ผลการตรวจสอบที่ เชื่อถือได้ 
และนําไปสู่การประเมินที่ถูกต้อง ส่วนเครื่องมือที่มีความเชื่อมั่นเมื่อนําไปใช้วัดภายใต้ สถานการณ์ 
ที่แตกต่างแต่เปรียบเทียบกันได้ จะให้ผลลัพธ์ออกมาใกล้เคียงกันหรือเหมือนกนัภาพ ต่อไปนี้จะช่วย 
ให้มีความเข้าใจถึงเครื่องมือที่มีความตรงและความเชื่อมั่น   

กรมวิชาการ (2544) ได้ให้ความหมายว้าว่า การตัดสินคุณค่า ข้อมูลที่ได้จากการวัดด้วย 
เครื่องมือซึ่งผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว จะนํามาตีค่าแล้วนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ หรือ 
มาตรฐานที่ผู้ประเมินกําหนดไว้ เพื่อตัดสินความมีคุณภาพ ความน่าเชื่อถือ สําหรับเกณฑ์ 
หรือมาตรฐาน จะกําหนดเท่าใดขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการประเมินนั้นๆ เช่น ถ้าแบบทดสอบ 
ข้อเขียนแบบปรนัยตีค่าว่า ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน อาจใช้เกณฑ์ร้อยละ 60 
เป็นเกณฑ์ผ่านหรือได้มาตรฐาน หรือแบบวัดที่เป็นมาตราส่วนประมาณค่าที่ตีค่าเป็น 4 ระดับ 
อาจใช้เกณฑ์ความมีคุณภาพ หรือได้มาตรฐานที่ระดับตั้งแต่ 2 การประเมินตัวสื่อมัลติมีเดีย 
สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วขึ้น เร้าความสนใจ ง่ายต่อการใช้ และผู้ 
เรียนได้เรียนตามระดับความ สามารถของตนเอง นอกจากนี้ด้านเทคนิค การแสดงผลทางหน้าจอ สี 
เสียง ภาพ เคลื่อนไหว จะต้องมีความเหมาะสม รวมทั้งจะต้องได้รับการตรวจสอบ ประสิทธิภาพ 
ของสื่อให้อยู่ในระดับที่ต้องการก่อนจะนําไปใช้ ดังนั้นการประเมินตัวสื่อมัลติมีเดียว่ามีคุณภาพ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

���

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาควรจะได้รับการประเมินทั้งคุณภาพของสื่อที่มีต่อการเรียนการสอ
น การออกแบบหน้าจอ การใช้งาน และประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียนั้นด้วย  

การประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย ต้องกําหนดตัวบ่งชี้ เกณฑ์ และมาตรฐาน ที่เหมาะสม 
กับสื่อมัลติมีเดีย และการกําหนดประเด็น องค์ประกอบ หรือหัวข้อการประเมิน จะต้องพิจารณาจาก 
ส่วนสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่ คุณภาพด้านการออกแบบการเรียนการสอน การออก แบบหน้าจอ 
และการใช้งาน 

ด้านการออกแบบการสอน การออกแบบการสอนที่ดีจะจูงใจผู้เรียน หรือให้ความรู้แก่ผู้เรียน 
ตามวัตถุประสงค์ของการเรียน ซึ่งจะต้องประกอบด้วยส่วนสําคัญดังนี้ 

วัตถุประสงค์การเรียน บทเรียนที่ดีจะต้องแสดงวัตถุประสงค์การเรียนรู้อย่างชัดเจน วัตถุ 
ประสงค์จะเป็นตัวบอกให้ทราบว่าเมื่อผู้เรียนศึกษาบทเรียนจบ ผู้เรียนจะได้ความรู้อะไรบ้าง นอกจาก 
นี้ยังช่วยให้ผู้สร้างบทเรียนออกแบบกิจกรรม และเลือกหัวข้อที่เหมาะสม เลือกวิธีการ นําเสนอ 
และยังช่วยให้ผู้สอนตัดสินใจได้ว่าบทเรียนลักษณะใดเหมาะสมกับผู้เรียน  

เนื้อหา สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา จะต้องมีเนื้อหาถูกต้องตามหลักวิชาและหลักการใช้ภาษา 
ความเหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้เรียน ผู้สอนจะต้องพิจารณาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
ว่ามีความเหมาะสมกับระดับความรู้ อายุ ทักษะความสามารถของผู้เรียน มีความเหมาะสมใน 
ด้านภาษา และช่วงเวลาที่ใช้ในการศึกษาหรือไม่ ในกรณีบทเรียนแบบสอนเนื้อหา (Tutorial) 
ความยาวในแต่ละบทเรียน ควรปฏิสัมพันธ์ สื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ดีจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ 
เหมาะสม เช่น ยอมให้ผู้เรียนแก้ไขความผิดพลาดที่มาจากการพิมพ์ได้ ให้ผู้เรียนได้โต้ตอบ 
และรับข้อมูลป้อนกลับได้ มีการเสริมแรงที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนอย่างมีความสุข ผู้เรียน 
สามารถแข่งขันกับคะแนนของตนเองหรือกับคะแนนของเพื่อนได้ สื่อด้านแบบฝึกหัดที่ดีจะช่วยให้ 
ผู้เรียน ได้ใช้บทเรียนนั้นหลายๆ ครั้ง จนเกิดทักษะมีผลสรุปความสามารถของผู้เรียนในรูปคะแนน 
ร้อยละ ตาราง หรืออัตราส่วนปฏิสัมพันธ์ ลักษณะดังกล่าวนี้เป็นแรงจูงใจแก่ผู้เรียน ให้ผลป้อนกลับที่มี 
ประสิทธิภาพทั้งคําตอบที่ถูกต้องและคําตอบที่ไม่ถูกต้อง มีการให้แรงจูงใจทางบวก ตลอดจนมี 
การประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียนให้เห็น ปรับใช้ตามความต้องการของผู้เรียน บทเรียนบางบทเรียน 
จะให้ผู้เรียนเลือกระดับความยากง่ายของบทเรียนได้ตามต้องการ มีส่วนสอน และอาจมีส่วนที่ผู้สร้าง 
บทเรียนสร้างให้มีการเก็บบันทึกและเก็บข้อคิดเห็นของผู้เรียนเมื่อเรียนซ่อมเสริมนั้นจบแล้ว  

การนําเสนอเนื้อหา การนําเสนอเนื้อหาที่น่าสนใจจะช่วยให้ผู้เรียนไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
การจัดวางตําแหน่งของข้อความ ขนาดของตัวอักษร ความกะทัดรัด มีภาพ มีเสียงประกอบอย่าง 
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เหมาะสม จะช่วยให้บทเรียนน่าสนใจตลอดเวลา การประเมินความสามารถของผู้เรียน คําถามที่ 
เหมาะสมจะช่วยให้มีการประเมินที่เหมาะสม  

ลักษณะคําถามที่มีในบทเรียน ควรเป็นคําถามที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน 
ไม่วกวนและกํากวม ประเมินคําตอบได้ทุกรูปแบบ ไม่ทําให้ผู้เรียนเกิดความพะวงกับขั้นตอน หรือกับ 
การหาคําตอบที่ถูกต้อง 

ในการประเมินคุณภาพของการออกแบบการสอน ใช้เครื่องมือ เช่น แบบสอบถาม 
แบบทดสอบ ข้อเขียนปรนัย อัตนัย แบบทดสอบภาคปฏิบัติ 

การออกแบบหน้าจอ การประเมินคุณภาพการออกแบบหน้าจอ จะประเมินองค์ประกอบ 
ด้านข้อความ ภาพ และกราฟิก เสียง และการควบคุมหน้าจอว่าได้คุณภาพระดับใด การประเมิน 
ข้อความ เป็นส่วนสําคัญของการออกแบบมัลติมีเดีย ให้ดูน่าสนใจ องค์ประกอบด้านข้อความ 
ประกอบด้วยส่วนย่อย ๆ หลายส่วน ได้แก่ รูปแบบต้องอ่านง่าย ขนาดตัวอักษรต้องเหมาะสมกับ 
ระดับผู้เรียน ความหนาแน่นของตัวอักษร และองค์ประกอบอื่นบนหน้าจอมีขนาดปานกลาง 
หรือเหมาะสมกับลักษณะเนื้อหาวิชา สีของพื้นหลังและสีของข้อความจะต้องเข้าคู่กันอย่างเหมาะสม 
ให้ผู้เรียนอ่านง่ายและสบายตา เป็นต้น การประเมินตัวสื่อมัลติมีเดียจะต้องประเมินว่า สื่อมัลติมีเดีย 
นั้นมีองค์ประกอบด้านข้อความเหมาะสมและเป็นไปตามลักษณะสําคัญขององค์ประกอบด้านข้อความ
หรือไม่ 

การประเมินภาพและกราฟิก ภาพที่ใช้ประกอบมีตั้งแต่ภาพนิ่ง ไปจนถึงภาพเคลื่อนไหว 
สื่อมัลติมีเดียจะต้องได้รับการประเมินว่า การใช้ภาพและกราฟิกเป็นไปตามหลักการใช้ต่อไปนี้หรือไม่ 
กล่าวคือ ภาพมีความชัดเจน ดูง่าย น่าสนใจ มีความหมายและมีขนาดพอเหมาะกับหน้าจอ 
สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย เนื้อหา และวัยของผู้เรียน การเสนอภาพจะต้องเป็นระเบียบ มีลําดับขั้น 
และดูง่าย ไม่ควรใช้ภาพจํานวนมากหรือภาพที่มีรายละเอียดมากหรือน้อยเกินไป ภาพ ๆ หนึ่ง 
ควรใช้เพื่อเสนอแนวคิดหลักแนวเดียว และรูปแบบที่แสดงผ่านจอภาพ จะต้องมีความชัดเจน 
และสวยงาม 

การประเมินเสียง เสียงที่ใช้ประกอบบทเรียนทั่วไปจะเป็นเสียงบรรยาย และเสียงประกอบ 
ซึ่งรวมถึงเสียงดนตรีด้วย หลักเกณฑ์การพิจารณาการใช้เสียงที่เหมาะสมควรพิจารณาจากคุณภาพ 
เสียง และการออกแบบเสียง ซึ่งได้แก่ คุณภาพเสียง เสียงที่ใช้ประกอบไม่ว่าจะเป็นเสียงพูด 
เสียงบรรยาย หรือเสียงดนตรีจะต้องมีความชัดเจนและถูกต้อง การออกแบบเสียง การประเมินการ 
ออกแบบเสียง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

���

ประกอบที่เหมาะสมกับเนื้อเรื่องและระดับผู้เรียน ความเหมาะสมกับเวลาและโอกาส ความ 
ยาวของเสียงสอดคล้องกับระยะการแสดงภาพ การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกที่จะฟังหรือไม่ 
ฟัง และปรับระดับความดังของเสียงได้ การใช้เสียงประกอบหรือเสียงดนตรี มีความสม่ําเสมอ 
ไม่มากเกินไป 

การประเมินการควบคุมหน้าจอ เกี่ยวข้องกับการประเมินในส่วนที่เป็นเมนูหรือหน้าโฮมเพจ 
ในเว็บว่า มีการกําหนดเส้นทางเดินและการใช้งานที่ง่าย สะดวก และคงเส้นคงวา ไม่สร้างความยุ่งยาก 
และสับสนให้กับผู้เรียน มีความเป็นมิตรกับผู้เรียน และเลือกคําสั่งที่ไม่ถูกต้องก็ไม่ทําให้โปรแกรมหยุด 
ทํางาน 

- ผู้เรียนมีความสะดวกในการใช้เมนู คีย์บอร์ด หรือส่วนประกอบอื่น ๆ หรือมีคําสั่งเลือก 
บทเรียนที่ต้องการเรียน เลือกที่จะย้อนไปดูหน้าที่ผ่านมา เลือกแบบการแสดงผลได้ 

- ผู้เรียนสามารถควบคุมอัตราการแสดงผลหน้าจอ จัดลําดับของบทเรียน เลือกบทเรียน 
ที่ต้องการ เลือกที่จะย้อนไปดูหน้าที่ผ่านมา เลือกแบบการแสดงผลได้ 

- การออกแบบเส้นทางเดินของบทเรียน และปุ่มควบคุมหน้าจอมีความสอดคล้องกับกิจกรรม 
การเรียน และหลักการออกแบบสื่อการสอนที่ทําให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

- เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการออกแบบหน้าจอ เช่น แบบสังเกตทั้งแบบตรวจสอบ 
รายการ แบบมาตราส่วนประมาณค่า แบบสอบถามความคิดเห็น ความพึงพอใจ 

- การประเมินการใช้งาน การประเมินการใช้งานเป็นการพิจารณาว่าสื่อมัลติมีเดียมีลักษณะ 
สําคัญที่ดีดังต่อไปนี้หรือไม่ 
1. การนําไปใช้งาน 
2. บทเรียนง่ายและสะดวกต่อการนําไปใช้ 
3. บทเรียนไม่มีข้อผิดพลาด (bug) และสามารถทํางานได้โดยไม่มีการสะดุด หรือหยุด 
4. ในการทํางานต้องไม่มีการหยุดเป็นระยะ ๆ เนื่องจากการทํางานของเครื่อง 
5. คําสั่งหรือรายละเอียดต่าง ๆ ในโปรแกรม ผู้ใช้สามารถอ่านหรือทําความเข้าใจได้ง่าย 

และมีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 
6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เหมาะสม ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิว 

เตอร์มากนัก 
7. ผู้เรียนไม่จําเป็นต้องใช้คู่มืออยู่ตลอดเวลา 
8. ไม่มีการแบ่งแยกเพศ เชื้อชาติในการใช้ 
9. ไม่ต้องให้ผู้สอนช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาในการใช้บทเรียน 
10. คู่มือครู 
11. มีคู่มือครู และมีเครื่องมือที่จําเป็นหรืออุปกรณ์ประกอบ 
12. มีคําแนะนํา และจัดเครื่องมือทางการศึกษาอื่น ๆ 
13. มีการแนะนําการจัดกลุ่มผู้เรียน 
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14. ในกรณีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสร้างสถานการณ์ คู่มือครูอาจจะมีการระบุไว้ 
ด้วยว่าผู้เรียนจะต้องมีทักษะใดมาก่อน เพื่อให้ผู้สอนได้เตรียมทักษะที่จําเป็นนั้นให้แก่ผู้เรียนก่อนการ 
ใช้บทเรียน 

15. เอกสารประกอบการใช้งาน 
16. มีเอกสารให้อ่านประกอบและเขียนไว้อย่างชัดเจนเกี่ยวกับการใช้งาน 
17. มีการสรุปการใช้บทเรียนไว้อย่างชัดเจนและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ 
เครื่องมือที่ใช้ประเมินคุณภาพการใช้งาน เช่น แบบสอบถามความคิดเห็น แบบสังเกต 

แบบสัมภาษณ์ นอกจากประเมินคุณภาพตัวสื่อมัลติมีเดียแล้ว ยังสามารถหาประสิทธิภาพของ 
สื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนต่อไปด้วย การหาประสิทธิภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย 

กรมวิชาการ (2544) กล่าวว่า การหาประสิทธิภาพตัวสื่อมัลติมีเดีย เป็นการหาประสิทธิภาพ 
และการนํามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ 
ในที่นี้การหาประสิทธิภาพตัวสื่อมัลติมีเดียจะเป็นการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยส
อน ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้สื่อมีความมั่นใจว่าจะเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนจริงเมื่อใช้สื่อนั้นแล้ว การหา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (E) หาจากอัตราส่วนของประสิทธิภาพของกิจกรรม 
หรืองานที่ได้รับมอบหมาย (E1) ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์โดยพิจารณาจากผลการสอบ (E2) หรือ 
E = E1 : E2 

E1 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมต่อเนื่องของการทํากิจกรรม หรือความรู้ที่เกิดขึ้น 
ระหว่างการเรียน 

E2 หมายถึง การประเมินพฤติกรรมขั้นสุดท้ายโดยพิจารณาจาก คะแนนสอบหลังการใช้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

E1 หาจากร้อยละของ (åX/N)/A  

åX หมายถึง คะแนนรวมของแบบฝึกหัดของผู้เรียนแต่ละคนใน กิจกรรมที่ผู้เรียนได้รับ 
มอบหมาย  

A หมายถึง ผลรวมของคะแนนเต็มของแบบฝึกหัดทุกชิ้น 

N หมายถึง จํานวนผู้เรียน 

E2 หาจากร้อยละของ (åF/N)/B  

åF หมายถึง คะแนนรวมของผลลัพธ์หลังเรียน  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

���

B หมายถึง คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน N หมายถึง จํานวนผู้เรียน 

ระดับประสิทธิภาพ 
จะช่วยให้ผู้เรียนได้รับความรู้จากการใช้สื่อมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพถึงระดับที่ผู้สร้างตั้งใจ หรือ 
เรียกว่า มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ การกําหนด E1 : E2 ให้มีค่าเท่าใดนั้น ผู้สร้างเป็นผู้พิจารณาตาม 
ความเหมาะสม โดยปกติวิชาประเภทเนื้อหามักจะกําหนดเป็น 80 : 80 ถึง 90 : 90 ส่วนวิชาประเภท 
ทักษะ จะกําหนดเป็น 75 : 75 แต่ไม่ควรตั้งเกณฑ์ไว้ต่ํา เพราะตั้งไว้เท่าใดมักจะได้ผลเท่านั้น 

เครื่องมือ CAI หรือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอน ที่ใช้บทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่ง ออกแบบไว้ เพื่อนําเสนอบทเรียนแทนผู้สอน และผู้เรียน สามารถ 
เรียนได้ด้วยตนเอง ตามลําดับขั้นตอน การเรียนรู้ อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ (Interactive) 
ระหว่างผู้เรียนกับ คอมพิวเตอร์ และผู้เรียนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับทันที 

 

 

การผลิตสื่อ CAI มีขั้นตอนการสร้าง ดังนี้ 

1 ขั้นการเตรียมการ (Preparation) ขั้นตอนการเตรียมนี้ ผู้ออกแบบ จะต้องเตรียมพร้อม 
ในเรื่องของความชัดเจนในการกําหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ เตรียมการโดยรวบรวมข้อมูล 
เรียนรู้เนื้อหา เพื่อให้เกิดการสร้างหรือระดมความคิด ขั้นตอนการเตรียมนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญมาก 
ตอนหนึ่ง ที่ผู้ออกแบบต้องใช้เวลาให้มาก เพราะการเตรียมพร้อมในส่วนนี้ จะทําให้ขั้นตอน 
ต่อไปในการออกแบบเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ 

2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) ขั้นตอนที่ 2 เป็นขั้นตอนที่สําคัญ 
ที่สุดขั้นตอนหนึ่ง ในการกําหนดว่าบทเรียนจะออกมาในลักษณะใด ซึ่งมีขั้นตอนในการออกแบบ ดังนี้ 

- ทอนความคิด (Elimination of Ideals)  
- วิเคราะห์งาน และแนวคิด (Task and Concept Analysis) 
- การออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary lesson Description) 
- ประเมิน และแก้ไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design) 

3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flow-chart Lesson) ผังงานคือชุดของสัญลักษณ์ต่างๆ ซึ่ง 
อธิบายขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมเป็นการ นําเสนอ ลําดับขั้นตอน โครงสร้างของบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และทําหน้าที่เสนอข้อมูล เกี่ยวกับโปรแกรม เช่น อะไรจะเกิดขึ้น 
เมื่อผู้เรียนตอบ คําถามผิด หรือ เมื่อไรที่จะมีการจบบทเรียน 

4. ขั้นตอนการสร้าง สตอรี่บอร์ด (Create Storyboard) การสร้างสตอรี่บอร์ด เป็นขั้นตอน 
ของการนําเสนอเนื้อหาและลักษณะของการนําเสนอเนื้อหา และลักษณะของการนําเสนอด้วย 
ข้อความภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียลงบนกระดาษ ก่อนที่จะนําเสนอบนหน้าจอ 
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คอมพิวเตอร์ต่อไป ในขั้นนี้ควรมีการประเมินและทบทวน แก้ไขบทเรียนจากสตอรี่บอร์ดนี้ จนกระทั่ง 
ผู้ร่วมงานในทีมทุกฝ่ายพอใจกับคุณภาพของบทเรียนเสียก่อน ผู้มีส่วนร่วมในการประเมินคือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ ผู้เรียนที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมาย เพื่อช่วยใน 
การตรวจสอบเนื้อหาที่อาจจะสับสน ไม่ชัดเจน ตกหล่น และเนื้อหาที่อาจจะยาก หรือง่ายเกินไป 
สําหรับผู้เรียน 

5. ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรรแกรม (Program Lesson) ขั้นตอน การสร้าง/เขียน 
โปรแกรมนี้ เป็นกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอร์ดให้กลายเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การเขียน 
โปรแกรมนั้นอาจใช้โปรแกรมภาษาต่างๆ เช่น เบสิก ปาสคาล หรือใช้โปรแกรมช่วยสร้างบทเรียน 
คอมพิวตเอร์ช่วยสอน เช่น Authoware, Toolbook ปัจจัยหลักในการพิจารณาโปรแกรมช่วย 
สร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เหมาะสมนั้น ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ที่ใช้ ลักษณะและประเภทของบทเรียน 
ที่ต้องการสร้าง ประสบการณ์ของผู้สร้าง(โปรแกรมเมอร์) และด้านงบประมาณ 

6. ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Design Instruction) เอกสารประกอบ 
บทเรียน อาจแบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ คู่มือการใช้ของผู้เรียน คู่มือการใช้ของผู้สอนคู่มือ 
สําหรับแก้ปัญหาเทคนิคต่าง ๆ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆไป (เช่น ใบงาน) ผู้สอนอาจ 
ต้องการข้อมูลเกี่ยวกับการติดตั้งโปรแกรม การเข้าไปดูข้อมูลผู้เรียน และการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ในหลักสูตร ผู้เรียนอาจต้องการข้อมูลในการจัดการกับบทเรียน และการสืบไปในบทเรียน คู่มือปัญหา 
เทคนิค ก็มีความจําเป็น หากการติดตั้งบทเรียน มีความสลับซับซ้อน หรือต้องการใช้เครื่องมือ 
อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น การติดตั้ง แลน เอกสารเพิ่มเติมประกอบ อาจได้แก่ แผนภาพ ข้อสอบ ภาพ 
ประกอบ 

7. ขั้นตอนการประเมิน และแก้ไข บทเรียน ( Evaluate and Revise) ในช่วงสุดท้าย 
เป็นการประเมินบทเรียน และเอกสารประกอบทั้งหมด โดยเฉพาะ การประเมินในส่วนของ 
การนําเสนอ และการทํางานของบทเรียน ในส่วนของการนําเสนอนั้น ผู้ที่ควรจะทําการประเมินคือ 
ผู้ที่เคยมีประสบการในการ ออกแบบมาก่อน ในการประเมินการทํางานของบทเรียนนั้น สังเกต 
พฤติกรรมของผู้เรียน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในขณะที่ใช้บทเรียน หรือสัมภาษณ์ ผู้เรียน หลังการ 
ใช้บทเรียน นอกจากนี้ ยังอาจทดสอบ ความรู้ขอผู้เรียน หลังจากที่ได้เรียน จากคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนนั้น ๆ แล้ว ขั้นตอนนี้ อาจครอบคลุม การทดสอบนําร่อง และประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

ดังนั้นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ 
ในการนําเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว 
และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้อง 
เรียนมากที่สุดโดยมีเป้าหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิด 
ความต้องการที่ จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว 
ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ นอกจาก 
นี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะ 
ประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



�

 

���

กระบวนการสร้างมัลติมีเดียช่วยสอน 

ประเภทของนวัตกรรม  

ชัยยงค์  พรหมวงศ์  (อ้างถึงใน  สุมิตา  บุญวาส  2546: 78) นวัตกรรม มี 2 ประเภท 
คือนวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด  นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่บางส่วน อาจเป็นของเก่าที่ใช้ไม่ได้ผลใน 
อดีต แต่นํามาปัดฝุ่นปรับปรุงใหม่หรือเป็นของปัจจุบันที่เราทําการปรับปรุงให้ดีขึ้นสํานักงานการอุดม
ศึกษา  (2546  :  2)  

นวัตกรรม มี 6 ประเภท คือ 

1. นวัตกรรมด้านระบบการศึกษา เช่น การศึกษารายบุคคล ระบบการสอนทางไกล การสอน
ระบบเปิด การศึกษานอกระบบโรงเรียน 

2. นวัตกรรมด้านหลักสูตรเช่นหลักสูตรแบบบูรณาการ หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง หลัก 
สูตรการศึกษาผู้ใหญ่ นวัตกรรมด้านการเรียนการ สอน เช่น การสอนเป็นคณะ 
ชุดการสอน บทเรียนโปรแกรม ศูนย์การเรียน การเรียนด้วยตนเอง การสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
 การสอนแบบ คอนสทรัคทิวิสซึ่ม การสอนแบบคอล์แลปบอราทอรี่ (ร่วมมือกัน) 

3. นวัตกรรมด้านการสื่อสารเทคโนโลยี เช่น สไลด์วีดีทัศน์  วิทยุ  โทรทัศน์  คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน(CAI)  การสอนผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร ์ หรืออินเทอร์เน็ต (Web-based  Instruction) 
หรือ  e- learning 

4. นวัตกรรมด้านการประเมินผล เช่น การวัดผลแบบอิงกลุ่ม อิงเกณฑ์ การวัดผล ก่อนเรียน 
การวัดผลหลังเรียน การวิเคราะห์ข้อสอบ 

5. นวัตกรรมด้านการบริหารการศึกษา การใช้ทฤษฎีบริหารจัดการ การใช้คอมพิวเตอร์จัดเก็
บข้อมูล อํานวย เดชชัยศรี  (2544 : 141) ได้กล่าวถึงนวัตกรรมมี 2 ลักษณะ  

 

1. นวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม 

2. นวัตกรรมที่เป็นนามธรรมนวัตกรรมมี 2 ประเภท คือ อัจฉรา ส้มเขียวหวาน (2549)  

1.1 นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ทั้งหมด ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อน เพิ่งค้นพบขึ้น 

1.2 นวัตกรรมที่เป็นสิ่งใหม่ผสมกับสิ่งเก่า คือการนําเอาสิ่งเก่าที่ไม่ได้รับความนิยมมาทํา การ 
ปรับปรุงให้เกิดเป็นสิ่งใหม่ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทัศนธาตุโดยใช้มัลติมีเดียช่วยสอน 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลักจิตวิทยาการ 
เรียนรู้ที่ใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของ 
กาเย่ กรอบแนวคิดในการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้มาใช้ในการออกแบบบทเรียน คอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน โดยใช้แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของกาเย่ 9 ขั้นตอน ในการออกแบบบทเรียน ดังนี้ 

ขั้นการ 
ออกแบบของกาเย ่

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักจิตวิทยา 

เร่งเร้าความสนใจ 

(Gain Attention) 

 

ผู้เรียนพบกับหน้าจอภาพเคลื่อน 
ไหวที่ประกอบด้วยภาพ เสียง และ 
วีดีโอ และสื่อ มัลติมีเดียอื่น ๆ ที่น่า 
สนใจ 

เบอร์ ลีน (Berlyne) ได้ศึกษาเกี่ยว 
กักระบวนการเรียนรู้ของ มนุษย์ และ 
สัตว์ อันผลสืบเนื่องมาจากความอยาก 
รู้อยากเห็นพบว่า มีองค์ประกอบที่ 
สําคัญ ของสิ่งเร้า 4 อย่างที่ส่งผลต่อ 
ความอยากรู้อยากเห็น คือ ความ 
แปลกใหม่ (Novelty) ความซับซ้อน 
(Complexity) ความประหลาดใจ 
(Surprisingness) ความไม่สอดคล้อง 
(Incongruity) Malone (1980) ได้ 
แบ่งประเภทของความอยากรู้อยาก 
เห็น คือ ความอยากรู้อยากเห็นด้าน 
ประสาทสัมผัส และความอยากรู้ อยาก 
เห็นในด้านความคิด และความ เข้าใจ 

บอกวัตถุประสงค์ 
(Specify Objective) 

 

หน้าจอเปลี่ยนเป็นภาพผู้บรรยาย 
ออกมาชี้แนะวิธีการใช้งาน 
และบอกวัตถุประสงค์ 
โดยใช้ภาพที่เหมาะสมกับผู้เรียน 

เมื่ออินทรีย์มีจุดมุ่งหมายในสิ่งที่จะกระทํา 
ก็จะทําให้เกิดพฤติกรรมนําไปสู่การเรียนรู้ 
(ธอร์นไดค์) มนุษย์ จะเลือกจุดหมายที่ 
ตนเองคิดว่ามีโอกาสทําได้สําเร็จประมาณค
รึ่งต่อครึ่ง หากสําเร็จหรือเนื่องจากบุคคล 
ผู้นั้นมีความสามารถมากขึ้น บุคคลนั้นก็จะ 
พยายามเลือกจุดหมายที่ยากขึ้นเรื่อย ๆ 
สรุปแล้วธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์คือ 
การตั้งจุดหมายที่ท้าทาย โดยมองเอา 
ความสําเร็จเป็นความพอใจและความนิยมช
มชื่นในตนเอง (ไวเนอร์ ) 
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ขั้นการ 

ออกแบบของกาเย่ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักจิตวิทยา 

นําเสนอเนื้อหาใหม่ 

(Present New 
Information) 

 

บทเรียนแสดงเมนู ที่ให้ผู้เรียนเลือก 
ได้ว่า อยากจะศึกษาเรื่องได ๆ ได้ 
ตามอัธยาศัย 

การเรียนรู้อย่างมีความหมายแตกต่า
งจากการเรียนแบบท่องจําโดยไม่คิด 
(Novak& Hauesian) 

เปียร์เจ (Piaget) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพัฒนา 
ด้านการรับรู้ของเด็ก เชื่อว่ามนุษย์เกิดมา 
พร้อมกับโครงสร้างสติปัญญาที่ไม่ซับซ้อน 
และจะค่อย ๆ มีการพัฒนาขึ้นตามลําดับ 
เมื่อได้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ผู้สอน 
จึงควรจัดสภาพแวดล้อมให้ผู้เรียนได้คิด ได้ 
รู้จักวิธีการ และ ให้เกิดการค้นพบด้วยตน 
เอง 

ชี้แนะแนวทางการเรียนรู้ 

(Guide Learning) 

 

ในบทเรียนมีการออกแบบให้บทเรียนมีค
วามสัมพันธ์กัน ของเนื้อหาความรู้ และมี 
การเรียงลําดับเนื้อหาอย่างเป็นระบบ 

การเรียนรู้เกิดจากการใช้เครื่องหมายเป็น
สิ่งชี้แนะหรือชี้ทาง ให้กระทําพฤติกรรม 
ไปสู่จุดหมายปลายทาง ดังนั้น การเรียนรู้ 
จึงเป็นกระบวนการค้นหาสิ่งที่มุ่งหวัง โดย 
อาศัยเครื่องหมายบางอย่างเป็นแนวนําไป
สู่เป้าหมายหรือเป็นการเรียนรู้เส้น ทางไป 
สู่เป้าประสงค์ โดยการสร้างความรู้ ความ 
เข้าใจจากความสัมพันธ์ระหว่างเครื่องหมา
ยและเป้าประสงค์ที่ต้องการ (ทอลแมน) 

ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้ดีและมากขึ้นหากมี 
คนช่วย ( วิก๊อทสกี้ ) 
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ขั้นการ 

ออกแบบของกาเย ่

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลักจิตวิทยา 

ให้ข้อมูลย้อนกลับ 

(Provide Feedback) 

 

บทเรียนมีการให้ข้อมูลย้อนกลับอย่าง 
เหมาะสมโดยมีการให้ทําแบบฝึกหัดและ 

เฉลยทันที มีการเสริมแรง เพื่อให้ได้ 
พฤติกรรมที่ต้องการจะให้เกิด 

การ เรียนรู้ของสิ่งมีชีวิตเกิดจากการวาง 
เงื่อนไข กล่าวคือการตอบสนองการเรียนรู้ 
ที่เกิดขึ้นต่อสิ่งเร้านั้น ๆ ต้องมีเงื่อนไข 
หรือการสร้างสถานการณ์ให้เกิดขี้น ถ้าจะ 
ทําให้สิ่งมีชิวิตตอบสนองตามเงื่อนไขที่ต้อง
การต้องใช้สิ่งเร้าอีกชนิด ซึ่งมีการตอบ 
สนองตามธรรมชาติ มาว่างคู่กับสิ่งเร้า 
ที่วางเงื่อนไข (พาลอฟ) 

การเสริมแรง คือลักษณะการให้รางวัล 
เพื่อก่อให้เกิดการลดแรงขับหรือลดความต้
องการลง หรืออาจกล่าวได้ว่า การเสริม 
แรง คือ ความสัมพันธ์ระหว่างแรงขับซึ่ง 
หมายถึงสภาพความเครียดอันเป็นผลมา 
จากความต้องการและรางวัล รางวัลหมาย 
ถึง ความพอใจที่ได้สนองตอบความต้อง 
การหรือได้ลดแรงขับลง (ฮัลท์) 

ตัวเสริมแรง เป็นตัวแปรสําคัญในการ 
เปลี่ยนพฤติกรรมหรือการเรียนรู้ของ ผู้ 
เรียน ตัวเสริมแรงเกี่ยวข้องกับความเร็ว 
ความอดทนในการทํางาน ความสามารถ 
บังคับตนเองและช่วยให้เกิดความคิดสร้าง
สรรค ์ การเสริมแรงอาจเป็นรูปแบบของ 
การให้รางวัลที่เหมาะสมหรืออาจเป็นควา
มพึงพอใจ ที่เกิดขึ้นจากความสําเร็จ 
ในการเรียนหรือการทํากิจกรรม (Skinner) 

สรุปและนําไปใช้ 

(Review and Transfer) 

หลังจากทําแบบทดสอบแล้ว 
บทเรียนนําเสนอข้อมูลและบทสรุปของเ
นื้อหาที่ได้เรียนให้แก่ผู้เรียนเพื่อเป็นการ
ทบทวนความจํา และนําไปใช้งานได้ 

การเรียนรู้โดยการรับอย่างมีความหมาย 
เป็นการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้รับมาจากการที่ผู้
สอน อธิบายสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ให้ฟัง และ 
ผู้เรียนรับฟังด้วยความเข้าใจ โดยผู้เรียน 
เห็นความสําคัญและความสัมพันธ์กับโครง
สร้างพุทธิปัญญาที่เก็บไว้ ในความทรงจํา 
และสามารถนํามาใช้ในอนาคต (ออซุเบล) 

 

แผนภูมิที่  2 แนวคิดการจัดการเรียนการสอนของกาเย่ 9 ขั้นตอน 
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 คิมเบิล  (   Kimble, 1964   ) “การเรียนรู้ เป็นการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวรในพฤติกรรม อัน 
เป็นผลมาจากการฝึกที่ได้รับการเสริมแรง" 

 ฮิลการ์ด และ เบาเวอร์  (Hilgard & Bower, 1981) “การเรียนรู้ เป็นกระบวนการเปลี่ยน 
แปลงพฤติกรรม อันเป็นผลมาจากประสบการณ์และการฝึก   ทั้งนี้ไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของพฤติ 
กรรมที่เกิดจากการตอบสนองตามสัญชาตญาณ ฤทธิ์ของยา หรือสารเคมี หรือปฏิกิริยาสะท้อนตาม 
ธรรมชาติของมนุษย์” 

 คอนบาค  ( Cranach)  "การเรียนรู้ เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อัน 
เป็นผลเนื่องมาจากประสบการณ์ที่แต่ละบุคคลประสบมา” 

 พจนานุกรมของเวบสเตอร์  (Webster’s Third New International Dictionary) "การเรียนรู้ 
คือ กระบวนการเพิ่มพูนและปรุงแต่งระบบความรู้ ทักษะ นิสัย หรือการแสดงออกต่าง ๆ อันมีผลมา 
จากสิ่งกระตุ้นอินทรีย์โดยผ่านประสบการณ์ การปฏิบัติ หรือการฝึกฝน" 

 ประดินันท์  อุปรมัย (2540, ชุดวิชาพื้นฐานการศึกษา (มนุษย์กับการเรียนรู้): นนทบุรี, พิมพ์ 
ครั้งที่15,หน้า 121) “การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงของบุคคลอันมีผลเนื่องมาจากการได้รับ ประสบ 
การณ์ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเหตุทําให้บุคคลเผชิญสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม “ประสบ 
การณ์ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหมายถึงทั้งประสบการณ์ทางตรงและประสบการณ์ทางอ้อม 
ประสบการณ์ทางตรง คือ ประสบการณ์ที่บุคคลได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเอง  เช่น เด็กเล็ก ๆ ที่ยัง 
ไม่เคยรู้จักหรือเรียนรู้คําว่า “ร้อน” เวลาที่คลานเข้าไปใกล้กาน้ําร้อน แล้วผู้ใหญ่บอกว่าร้อน และห้าม 
คลานเข้าไปหา  เด็กย่อมไม่เข้าใจและคงคลานเข้าไปหาอยู่อีก จนกว่าจะได้ใช้มือหรืออวัยวะส่วนใดส่วน 
หนึ่งของร่างกายไปสัมผัสกาน้ําร้อน จึงจะรู้ว่ากาน้ําที่ว่าร้อนนั้นเป็นอย่างไร  ต่อไปเมื่อเขาเห็นกาน้ําอีก 
แล้วผู้ใหญ่บอกว่ากาน้ํานั้นร้อนเขาจะไม่คลานเข้าไปจับกาน้ํานั้น  เพราะเกิดการเรียนรู้คําว่าร้อนที่ ผู้ใหญ่ 
บอกแล้ว  เช่นนี้กล่าวได้ว่าประสบการณ์ ตรงมีผลทําให้เกิดการเรียนรู้เพราะมีการเปลี่ยนแปลง ที่ทําให้ 
เผชิญกับสถานการณ์เดิมแตกต่างไปจากเดิม  ในการมีประสบการณ์ตรงบางอย่างอาจทําให้บุคคล มีการ 
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม แต่ไม่ถือว่าเป็นการเรียนรู้ ได้แก่ 

1. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากฤทธิ์ยา หรือสิ่งเสพติดบางอย่าง 
2. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเจ็บป่วยทางกายหรือทางใจ 
3. พฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงเนื่องจากความเหนื่อยล้าของร่างกาย 
4. พฤติกรรมที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนต่าง ๆ 
5. ประสบการณ์ทางอ้อม คือ ประสบการณ์ที่ผู้เรียนมิได้พบหรือสัมผัสด้วยตนเองโดยตรง 

แต่อาจ ได้รับประสบการณ์ทางอ้อมจาก  การอบรมสั่งสอนหรือการบอกเล่า การอ่านหนังสือต่าง ๆ 
และการรับรู้จากสื่อมวลชนต่างๆ  
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6. ทฤษฎีการเรียนรู้มีอิทธิพลต่อการจัดการเรียนการสอนมาก  เพราะจะเป็นแนวทางในการ 
กําหนดปรัชญาการศึกษาและการจัดประสบการณ์  เนื่องจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นสิ่งที่อธิบายถึง 
กระบวนการ วิธีการและเงื่อนไขที่จะทําให้เกิดการเรียนรู้และตรวจสอบว่าพฤติกรรมของมนุษย์ มี 
การเปลี่ยนแปลงได้อย่างไร 

 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สําคัญ แบ่งออกได้ 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 

1. ทฤษฎีกลุ่มสัมพันธ์ต่อเนื่อง (Associative Theories) 
2. ทฤษฎีกลุ่มความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Theories) 
 

ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

  ทฤษฎีนี้เห็นว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง 
(Response)  ปัจจุบันเรียกนักทฤษฎีกลุ่มนี้ว่า "พฤติกรรมนิยม" (Behaviorism) ซึ่งเน้นเกี่ยวกับ 
กระบวนการเปลี่ยนแปลง พฤติกรรมที่มองเห็น และสังเกตได้มากกว่ากระบวนการคิด และปฏิกิริยา 
ภายในของผู้เรียน ทฤษฎีการเรียนรู้กลุ่มนี้แบ่งเป็นกลุ่มย่อยได้ ดังนี้ 

 ทฤษฎีการวางเงื่อนไข (Conditioning Theories) 

 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค (Classical Conditioning Theories)  

 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบการกระทํา (Operant Conditioning Theory) 

 ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism Theories) 

2.1   ทฤษฎีสัมพันธ์เชื่อมโยง (Connectionism Theory)     
2.2   ทฤษฎีสัมพันธ์ต่อเนื่อง (S-R Contiguity Theory)  

 
ทฤษฎีการวางเงื่อนไขแบบคลาสสิค 

  อธิบายถึงการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้าตามธรรมชาติ และสิ่งเร้าที่วาง 
เงื่อนไขกับการ ตอบสนอง พฤติกรรมหรือการตอบสนองที่เกี่ยวข้องมักจะเป็นพฤติกรรมที่เป็น 
ปฏิกิริยาสะท้อน (Reflex) หรือ พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องอารมณ์ ความรู้สึก บุคคลสําคัญของทฤษฎีนี้   
ได้แก่ Pavlov, Watson, Wolpe etc. 

  Ivan P.  Pavlov นักสรีรวิทยาชาวรัสเซีย (1849 - 1936)  ได้ทําการทดลองเพื่อศึกษาการ 
เรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากการเชื่อมโยงระหว่างการตอบสนองต่อสิ่งเร้าตามธรรมชาติ ที่ไม่ได้วางเงื่อนไข  
(Unconditioned  Stimulus = UCS) และสิ่งเร้าที่เป็นกลาง (Neutral Stimulus)  จนเกิดการ 
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เปลี่ยนแปลงสิ่งเร้าที่เป็นกลางให้กลายเป็นสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (Conditioned Stimulus = CS)  
และการตอบสนองที่ไม่มีเงื่อนไข  (Unconditioned   Response  = UCR)  เป็นการตอบสนอง 
ที่มีเงื่อนไข (Conditioned Response = CR) ลําดับขั้นตอนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นดังนี้ 

ก่อนการวางเงื่อนไข 

1.    UCS    (อาหาร)               UCR     (น้ําลายไหล) 
2.    สิ่งเร้าที่เป็นกลาง  (เสียงกระดิ่ง)     น้ําลายไม่ไหล 

1. ขณะวางเงื่อนไข 
3.    CS   (เสียงกระดิ่ง) + UCS (อาหาร)   UCR (น้ําลายไหล) 

1. หลังการวางเงื่อนไข 
4.    CS   (เสียงกระดิ่ง) CR (น้ําลายไหล) 

หลักการเกิดการเรียนรู้ที่เกิดขึ้น  คือ  การตอบสนองที่เกิดจากการวางเงื่อนไข  (CR)  เกิด 
จากการนําเอาสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (CS)   มาเข้าคู่กับสิ่งเร้าที่ไม่ได้วางเงื่อนไข (UCS) ซ้ํากันหลาย ๆ 
ครั้ง ต่อมาเพียงแต่ให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (CS) เพียงอย่างเดียวก็มีผลทําให้เกิดการตอบสนองในแบบ 
เดียวกัน ผลจากการทดลอง Pavlov สรุปหลักเกณฑ์ของการเรียนรู้ได้ 4 ประการ คือ 

การดับสูญหรือการลดภาวะ (Extinction) เมื่อให้ CR นาน ๆ โดยไม่ให้ UCS เลย การตอบ 
สนองที่มีเงื่อนไข (CR) จะค่อยๆ ลดลงและหมดไป 

การฟื้นกลับหรือการคืนสภาพ (Spontaneous Recovery) เมื่อเกิดการดับสูญของการ 
ตอบสนอง (Extinction) แล้วเว้นระยะการวางเงื่อนไขไปสักระยะหนึ่ง เมื่อให้ CS จะเกิด CR 
โดยอัตโนมัติ 

1. การแผ่ขยาย หรือ การสรุปความ (Generalization) หลังจากเกิดการตอบสนอง 
ที่มีเงื่อนไข ( CR ) แล้ว เมื่อให้สิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข (CS) ที่คล้ายคลึงกัน จะเกิดการตอบสนอง 
แบบเดียวกัน 

2. การจําแนกความแตกต่าง (Discrimination) เมื่อให้สิ่งเร้าใหม่ที่แตกต่างจากสิ่งเร้า 
ที่วางเงื่อนไข จะมีการจําแนกความแตกต่างของสิ่งเร้า และมีการตอบสนองที่แตกต่างกันด้วย 

John B. Watson นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน (1878 - 1958) ได้ทําการทดลองการวางเงื่อนไข 
ทางอารมณ์กับเด็กชายอายุประมาณ 11 เดือน โดยใช้หลักการเดียวกับ Pavlov หลังการทดลองเขา 
สรุปหลักเกณฑ์การเรียนรู้ได้ ดังนี้ 

1. การแผ่ขยายพฤติกรรม (Generalization) มีการแผ่ขยายการตอบสนองที่วางเงื่อนไขต่อ 
สิ่งเร้าที่คล้ายคลึงกับสิ่งเร้าที่วางเงื่อนไข 
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2. การลดภาวะ หรือการดับสูญการตอบสนอง (Extinction) ทําได้ยากต้องให้สิ่งเร้าใหม่ 
(UCS) ที่มีผลตรงข้ามกับสิ่งเร้าเดิม จึงจะได้ผลซึ่งเรียกว่า Counter - Conditioning 

Joseph Wolpe นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน (1958) ได้นําหลักการ Counter - Conditioning 
ของ Watson ไปทดลองใช้บําบัดความกลัว (Phobia) ร่วมกับการใช้เทคนิคผ่อนคลายกล้ามเนื้อ 
(Muscle Relaxation)   เรียกวิธีการนี้ว่า Desensitization 
ลักษณะของการ์ตูนแอนิเมชั่นช่วยสอน   

1. ความหมาย แนวคิด และหลักการพื้นฐานของการ์ตูนแอนิเมชั่นช่วยสอน 
2. องค์ประกอบที่สําคัญของการ์ตูนแอนิเมชั่นช่วยสอน 
3. ประโยชน์ของการ์ตูนแอนิเมชั่นช่วยสอน 
4.  ขั้นตอนการสร้าง 
ขั้นตอนในการผลิตงานสําหรับทําการ์ตูนแอนิเมชัน ขั้นตอนการผลิตงานสําหรับทําการ์ตูน 

แอนิเมชันโดยทั่วไปแล้วมีพื้นฐานดังต่อไปนี้ 

1. Idea (ไอเดีย) หรือบางคนอาจใช้คําว่า แรงบันดาลใจ (Inspiration) ซึ่งจะเป็น สิ่งแรก 
ที่เราสร้างสรรค์จินตนาการและ ความคิด ของเราว่าผู้ชมของเราควรเป็นใคร อะไรที่เรา ต้องการ 
ให้ผู้ชมทราบ ภายหลัง จากที่ชมไปแล้ว ควรให้เรื่องที่เราสร้างออกมา เป็นสไตล์ไหน ซึ่งอาจจะมาจาก 
ประสบการณ์ ที่เราได้อ่านได้พบเห็น และสิ่งต่างๆ รอบตัวเป็นต้น 

2. Theme (โครงเรื่อง) โครงเรื่องจะประกอบไปด้วยการเล่าเรื่องที่บอกถึงเนื้อหาเรื่องราว 
ทุกอย่างใน ภาพยนตร์ทั้งตัวละคร ลําดับเหตุการณ์ ฉาก แนวคิด และที่สําคัญเราควรพิจารณาว่า 
การเล่าเรื่องควรจะมีการหักมุมมากน้อยเพียงไร สามารถ สร้างความ บันเทิงได้หรือไม่ และความ 
น่าสนใจนี้สามารถทําให้ผู้ชมรู้สึกประทับใจ จนสามารถระลึกในความทรงจํา และทําให้คนพูดถึง 
ตราบนานเท่านาน  

3. Port (เรื่องย่อ) เรื่อง ย่อคืออะไร เรื่องย่อคือเรื่องเล่าย่อ ๆ ของทั้งเรื่อง ส่วนใหญ่มักจะจบ 
ใน 1 หน้า A4 ถ้าใครอยากรู้เรื่องย่อ เป็นยังไงให้ดูที่หลัง DVD หนังไทย อาทิเช่น แฟนฉัน อะไร 
อย่างนี้ การเขียนเรื่องย่อ ไม่ต้องทําติส เขียนแบบทิ้งทายเป็นทีเซอร์หนังนะ แบบลงท้าย 
ว่า  "และเค้าจะเป็นอย่างไรต่อไป เค้าจะไปที่ไหน คุณเท่านั้นที่รู้ " เพราะ เราไม่ได้เอาไปเสนอขายใคร 
เขียนให้ชัดเจนแบบต้องเฉลยตอนจบของ six senses  

4. Script (บท) เป็น ขั้นตอนในการจับใจความสําคัญของเนื้อเรื่องให้ออกมาในแต่ละฉาก 
พร้อมทั้งกําหนดมุมกล้อง เทคนิคพิเศษ รวมถึงระยะเวลาของการเคลื่อนไหว โดยให้รายละเอียดต่างๆ 
เช่น ผู้จัดทําเสียงดนตรี (Musidcians) เสียงประกอบ (Sound Effects) จิตกรในการวาดหรือนัก 
ออกแบบตัวละคร (Artists) และแอนิเมเตอร์ (Animators) สร้างภาพให้กับตัวละคร (Characters 
Design) ขั้นตอนนี้เป็นการออกแบบ และกําหนดลักษณะนิสัย บุคลิกบทบาทต่างๆ และท่าทางการ 
เคลื่อนไหว ให้กับตัวละคร โดยอาศัยองค์ประกอบพื้นฐานของการออกแบบ ได้แก่ ขนาด (Size) 
รูปทรง (Shape) และสัดส่วน (Proportion)  
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5. บท คืออะไร บทคือตัวหนังสือที่เล่าเรื่องราวของการดําเนินเนื้อเรื่องแบบอ่านแล้วเห็น 
ภาพเป็นฉาก ๆ มีการบอกมุมกล้อง เทคนิคถ่ายทํา และ บทพูดไว้อย่างชัดเจน จะยกตัวอย่างบทจาก 
หนังสือเรื่อง "ลมหลง" ของชาติ กอบจิตติ มา ณ ที่นี้ SEQ ไตเติ้ล ภายใน ผับแห่งหนึ่ง กลางคืน 

ใกล้มาก ในความมืด ตัวอักษรชื่อเรื่อง ลมหลง ค่อยปรากฏขึ้นสักครู่ตัวอักษรเลือนหายไป 
เหลือไว้แต่ความมืด   เสียงผู้คนในผับค่อยดังขึ้น เป็นเสียงสรวลเสเฮฮา มีเสียงดนตรีแว่ผสม เป็นเสียง 
แซ็กโซโฟน (ท่วงทํานองโหยเศร้า- ใช้เป็นเพลงประกอบหลักของภาพยนตร์เรื่องนี้ 

แทนสายตา (กล้องหนัง 16 มม มีเสียงกล้องทํางานตลอด) ในความมืด ไม่ขีดไฟถูกจุดขึ้น 
แสงสว่างของมันทําให้เห็นเสลด (ป้ายบอกชื่อเรื่อง, ฉาก, คัต เป็นหนังของสายลม-สเลตของเขาเขียน 
แต่เพียงว่า "ในผับ 1" ) สักครู่ภาพดับวูปไป ทิ้งไว้แต่ความมืด...ตัวอักษรผู้แสดงปรากฏขึ้น เสียงผู้คน 
และเสียงแซ็กโซโฟนดังต่อเนื่อง- ตัวอักษรเลือนออก 

ใกล้มาก ภาพเลื่อนเข้าที่แซ็กโซโฟน เห็นนิ้วของนักดนตรีกําลังไล่เรียงไปตามท่วงทํานอง 
ภาพเลือนออกไปเป็นความมืดตัวอักษรรายชื่อผู้แสดง และผู้ที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นต่อ 
เนื่อง   ตัวอักษรเลือนออกนี่คือตัวอย่างคร่าว ๆ ของบทภาพยนตร์  

SEQ ไตเติ้ล  ภายในผับแห่งหนึ่งกลางคืน แปลว่าส่วนไตเติ้ล   ถ่ายภายใน (indoor)  สถานที่ 
ที่ผับแห่งหนึ่งเวลากลางคืน จากนั้นก็เป็นมุมกล้อง และการเคลื่อนกล้อง คําว่า  "แทนสายตา" 
ก็แปลตรงตัวครับ ภาพแทนสายตา ของ กล้อง 16 มม ยังมีคําว่า แพน ดอลลี่ช๊อต  หรือ ข้ามไหล่อีก 
เยอะแยะครับ อย่างที่เคยสอนไว้แล้วน่ะแพน - เคยสอนไว้แล้ว ดอลลี่ - คือไอ้รางรถไฟ แล้วเอาคน 
ไปยืนที่แท่นบนราง แล้วใช้คนเข็นราง จะได้ภาพคล้าย ๆ แพน แต่ไม่มีการบิดของ perspective 
ข้ามไหล่  คือ  ภาพที่เห็นด้านหลังของไหล่คนหนึ่งแต่เน้นหน้าของอีกคน ในหนังทั่วๆไปใช้อยู่บ่อยๆ 

Storyboards (บอร์ดภาพนิ่ง)   หรือที่รู้จักกันทั่วไปว่า สตอรีบอร์ด เป็นการใช้ภาพในการเล่า 
เรื่องให้ได้ครบถ้วน ทั้งเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นอารมณ์ในเหตุการณ์นั้นๆสีหน้า ท่าทาง ลักษณะต่างๆของ 
ตัวละครบอกถึงสถานที่ และมุมมองของภาพ ซึ่งภาพวาดทั้งหมด จะเรียงต่อเนื่องเป็นเหตุผลกัน 
เมื่อดูแล้วสามารถเข้าใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นได้อย่างชัดเจน เมื่อเราได้ Story board แล้วค่อยมาแตก 
เป็น shooting board อีกครั้ง Shooting board จะเหมือนกับ Story board เลย แต่ความละเอียด 
สูงกว่า มีทุกภาพที่จะอยู่ในหนัง Animation เพื่อจะให้คนทําต่อทําได้อย่างถูกต้อง 

Sound recording (บันทึกเสียง)   หลังจากที่เราได้ออกแบบตัวละคร และสร้างสตอรีบอรด์ 
เรียบร้อยแล้ว เราก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการอัดเสียง ซึ่งเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างยิ่ง บางสตูดิโอ 
อาจจะเริ่มต้นด้วยการอัดเสียง Soundtrack ก่อน ซึ่งการอัดเสียงประกอบแอนิเมชันจะแยกออกเป็น 
ประเภทของเสียงโดยหลักแล้วจะมี ดังนี้คือ  
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เสียงบรรยาย (Narration) เป็นส่วนสําคัญในการสร้างความเข้าใจ เป็นการปูพื้นฐานให้กับ 
ผู้ชมว่าเรื่องเป็นอย่างไร และยังเป็นการเชื่อมโยงให้เรื่องราวติดต่อกันด้วย  

บทสนทนา (Dialogue) เป็นหลักการหนึ่งในการสื่อเรื่องราวตามบทบาทของตัวละคร เป็น 
การสื่อความหมายให้ตรง ตามเนื้อเรื่องที่สั้น กระชับ และสัมพันธ์กับภาพ  

เสียงประกอบ (Sound Effects) เป็นเสียงที่นอกเหนือจากบรรยาย เสียงสนทนา เสียง 
ประกอบจะทําให้เกิดรู้สึก สมจริงสมจัง มีจินตนาการเช่น เสียงระเบิด เสียงฟ้าร้อง เป็นต้น ราวกับ 
ได้เข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือสถานที่นั้น  

ดนตรีประกอบ (Music) ช่วยสร้างอารมณ์ของผู้ชมให้คล้อยตามเนื้อหา และปรับอารมณ์ของ 
ผู้ชมระหว่างการเชื่อมต่อของฉากหนึ่งไปยังอีกฉากหนึ่งได้ด้วย  

Animatic Checking  (ตรวจความเรียบร้อยของแอนิเมชั่น)  Animatic คือการนําภาพที่วาด 
โดยช่างศิลป์ตามแนวคิด สร้างสรรค์มาประกอบกันเข้าเป็นเรื่องราวพร้อมเสียง ประโยชน์ของการทํา 
Animatic คือเวลานําเสนองานงานแอนิเมชั่นเบื้องต้นจะไม่หยาบเกินไปสามารถสื่อแนวคิด หลักใหญ่ 
ๆ ช่วยให้นักสร้างสรรค์สามารถทบทวนแนวความคิดก่อนที่จะผลิตเป็น ภาพยนตร์ทบทวนกรอบเวลา 
การดําเนินเรื่องราวเหตุผลที่สามารถอธิบายได้อย่างต่อเนื่อง สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมภาพหรือ ตัด 
เข้าสู่ฉากอื่นได้ทันที เพื่อให้ได้งานที่มีอารมณ์จังหวะ และองค์ประกอบที่ใกล้เคียงก่อนการ 
ทําแอนิเมชั่น Animatic คือ ภาพเคลื่อนไหวคร่าวๆ ทําให้เห็นจังหวะของภาพ เห็นการตัดต่อ 
การเคลื่อนของ Animation ไม่ต้องซอยแฟรมเยอะ  ปกติจะใส่เสียงไปด้วยเลย ตัวอย่างนี้ 

Refining the Animation  (ปรับแต่งชิ้นงาน) หลังจากที่เราได้ทํา Animatic แล้วจะต้อง 
นําไปปรับปรุงและ ตกแต่งแก้ไขสตอรีบอร์ด และขั้นตอนอื่นๆ โดยละเอียด เช่น ลักษณะงานศิลป์ 
(Character Art) ฉากหลัง (Background) เสียง (Sound) เวลา (Timeing) และส่วน 
ประกอบอื่นๆจนกระทั่งเข้าสู่การผลิตงานแอนิเมชั่นต่อไป โดยการวาดเส้นด้วยคอมพิวเตอร์ การลง 
สีฉาก และตัวละคร ภาพประกอบและเสียงต่อไป (Composting) ซึ่งในอดีตการปรับเปลี่ยนแผนงาน 
การทํา ภาพยนตร์การ์ตูน มีค่าใช้จ่ายสูง แต่ในปัจจุบันนี้ได้นําระบบดิจิตอล คือคอมพิวเตอร์ 
นั่นเองเข้ามาช่วยในการ สร้างงานแอนิเมชั่นทําให้ประหยัด ค่าใช้จ่ายได้มากขึ้น   เช่น การสร้าง 
Character Model Sheet การออกแบบ Character จะมีหลักการอยู่ 2 เรื่อง คือ Style และ 
Profile Profile Data เป็นสิ่งสําคัญมากๆสําหรับงานออกแบบ Character คือข้อมูลที่บอกบุคลิก 
ลักษณะตัวละคร มีอยู่ Style เป็นการเลือกสไตล์ของตัวการ์ตูนว่าจะออกมาแนวไหน เช่น แนวจริงจัง 
แนวน่ารักคิกขุ ใช้ลายเส้นแบบไหน สีสัน เช่น สื่อแอนิเมชั่นช่วยสอน และสื่อมัลติมีเดียช่วยสอน  
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8. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

งานวิจัยในประเทศ 

ไพฑูรย์ พูลสุข (2539 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการสอน 
ศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของ ยีน เอ มิทเลอร์ ที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศิลปวิจารณ์ของ 
นิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ด้านความรู้ ความเข้าใจ และด้านความสามารถทางการวิจารณ์ศิลปะ กลุ่ม 
ตัวอย่างประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือนิสิตสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาคการศึกษาปลาย ประจําปีการศึกษา 2539 จํานวน13 คน เครื่องมือ 
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบฝึกการวิจารณ์ผลงานศิลปะแบบ 
ประเมินตนเอง และแบบสอบถามความคิดเห็น ดําเนินการทดลองโดยใช้แบบแผนการทดลองแบบ 
Single Group Pretest-PostestDesign วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ยค่าส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1) ด้านความรู้ความเข้าใจ ผู้เรียน 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 2) ด้านความสามารถทางการวิจารณ์ 
ศิลปะ พบว่าความสามารถของผู้เรียนในการวิจารณ์ขั้นพรรณนา และการวิจารณ์ขั้นตีความไม่แตก 
ต่างกัน ส่วนการวิจารณ์ขั้นวิเคราะห์และการวิจารณ์ขั้นตัดสินแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ 

ธีระพงษ์ พิศาลบูรณะ (2543 : บทคัดย่อ) อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปวิจารณ์และนักศึกษา 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ด้านความรู้ในเนื้อหาของศิลปวิจารณ์ ได้แก่ 
เนื้อหาทฤษฎีศิลปวิจารณ์ กระบวนการวิจารณ์ สื่อและวิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล 
โดยส่วนรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย 
สําหรับด้านแนวคิดในการประเมินคุณค่าของผลงานตามทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ของอาเธอร์ เอฟแลนด์ 
ได้แก่ ทฤษฎีออบเจคทีฟ ทฤษฎีเอกซ์เพรสซีฟ และทฤษฎีแพรกเมาติก โดยส่วนรวมอยู่ในระดับ 
ไม่แน่ใจ ส่วนทฤษฎีมิเมติกนั้น อาจารย์และนักศึกษา มีความคิดเห็นโดยส่วนรวมอยู่ในระดับไม่เห็น 
ด้วย และไม่แน่ใจ ตามลําดับ 

การเรียนการสอนศิลปวิจารณ์ เป็นแขนงวิชาหนึ่งที่บรรจุอยู่ในหลักสูรทางด้านศิลปะ โดยมี 
เป้าหมายหลัก คือ การสร้างความเข้าใจในคุณค่าของงานศิลปะด้วยวิธีการมองควบคู่กับการคิด ผู้ชม 
งานศิลปะที่ได้รับการฝึกฝนมาก่อน จะพบข้อมูลและรายละเอียดอันเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์ 
คุณค่า ที่มีอยู่ในงานศิลปะนั้นๆ เป้าหมายอีกประการคือ ความสุขและความพึงพอใจ เมื่อได้แยกแยะ 
อย่างมีขั้นตอนอย่างมีระบบก็ยิ่งทําให้รู้ความหมายและเกิดความพอใจนั้น (กรมวิชาการ, 2532) 
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นักวิจารณ์ที่มีประสบการณ์จริง ๆ จะมีขีดความสามารถด้านสุนทรียศาสตร์มาก และหลายๆ 
ทาง เมื่อเขาเปิดเผยสิ่งที่ค้นพบในงานศิลปะออกมาก็เท่ากับเป็นการขยายความสามารถที่จะเข้าใจ 
และชื่นชมงานศิลปะชั้นนั้นให้กับบุคคลอื่นออกไปอีก แต่การอธิบายคุณค่าหรือระดับของผลงาน 
การัดสินว่าผลงานนั้น ดีอย่างไร อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ชอบประเมินค่าของาบางชิ้น 
ว่า ดีกว่า หรือเลวกว่า หรือมีค่ากว่าชิ้นอื่น ๆ การตัดสินเชิงวิเคราะห์เช่นนี้ในแต่ละคนจะมีระดับไม่ 
เท่ากัน และไม่ใช่เรื่องที่จะทํากันได้ง่าย ๆ โดยเฉพาะกับงานศิลปะซึ่งมีคนจํานวนมากต้องการหลัก 
เกณฑ์ในการตัดสินว่าอะไรดี ดีกว่า หรือดีที่สุด (กรมวิชาการ, 2532) 

การวิจารณ์จึงเป็นการนําเอาทฤษฎีทางสุนทรียศาสตร์มาวิทเคราะห์ผลงานศิลปกรรม โดยใช้ 
ทฤษฎีการวิจารณ์เป็นการตัดสิน ซึ่งมีอยู่หลายทฤษฎี (นิพนธ์ ทวีกาญจน์, 2530) โดยเฉพาะถ้า 
นักวิจารณ์ศิลปะไม่มีหลักและทฤษฎีหรือแนวปฏิบัติที่ชัดเจนแล้ว บทวิจารณ์ที่นําเสนอออกมาก็จะ 
กลายเป็นสิ่งเพ้อเจ้อไปได้ เพราะตั้งอยู่บนพื้นฐานความคิดส่วนตัวของนักวิจารณ์เกินไป ผกรมวิชา 
การ, 2532) ฉะนั้น ทฤษฎีการวิจารณ์จึงควรมีการนํามาใช้ แต่ปัญหาสําคัญ คือ ต้องรู้จักเลือกปรัชญา 
ทฤษฎี หรือแนวคิดให้สัมพันธ์สอดคล้องกับงานศิลปะที่กําลังพิจารณา ไม่เช่นนั้นการวินิจฉัยอาจ 
ผิดพลาดได้ (สุชาติ เถาทอง, 2537 ; วิรุณ ตั้งเจริญ, 2535) ฉะนั้น ศิลปะที่ต่างกันจึงอาจต้องใช้ 
ทฤษฎีตัดสินที่ต่างกัน และขณะเดียวกันแต่ละทฤษฎี ก็มีลักษณะเฉพาะในการประเมินค่าตัดสิน 
ของตนเองแตกต่างกัน (พีระพงษ์ กุลพิศาล, 2531) แต่อย่างไรก็ดีทฤษฎีการวิจารณ์แต่ละทฤษฎี 
เมื่อนํามาใช้จริงๆ มักจะมีลักษณะอัตวิสัยของผู้วิจารณ์ปนอยู่ไม่มากก็น้อย จึงไม่ใช่เรื่องแปลก ที่การ 
วิจารณ์แม้จะใช้ทฤษฎีการวิจารณ์เดียวกัน (นิพนธ์ ทวีกาญจน์, 2530) 

ปัจจุบันการวิจารณ์ศิลปะ โดยเฉพาะทางทัศนศิลป์ที่ปรากฏอยู่ในอาการศิลปะของไทย ยังไม่ 
ค่อยแพร่หลายเท่าที่ควรและมีการพัฒนาน้อยมาก ทั้งที่มีการวิจารณ์กันมานานแล้วในเมืองไทย 
ในส่วนของการศึกษา สถาบันที่ผลิตนักวิชาการนักวิจารณ์ศิลปะโดยตรงยังไม่มี มีแต่การสอนด้าน 
ประวัติศาสตร์ และศิลปศึกษาแต่ก็ยังไม่มีหลักสูตรศิลปวิจารณ์โดยตรง 

จากความเป็นมาและปัญหาดังที่ได้กล่าวมาในข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า การสอนศิลปวิจารณ์ 
เป็นการจัดกิจกรรมการสอนแบบหนึ่ง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดประสบการณ์ในการคิดวิเคราะห์ วิพากษ์ 
วิจารณ์มีความเชื่อมั่นในการแสดงออก ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุผล อันจะนําไปสู่ 
ทัศนศิลป์ รสนิยมที่ดีต่อการชื่นชมคุณค่าของผลงานศิลปะ ทําให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการวิจารณ์ 
ผลงานทัศนศิลป์ของอาจารย์และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรศิลปะของสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
เนื่องจากการเรียนการสอนในวิชาศิลปวิจารณ์นั้น อาจารย์ผู้สอนแต่ละคนมีการนําเอาทฤษฎีการ 
วิจารณ์ผลงานศิลปะ หรือยึดหลักวิธีการวิจารณ์ที่แตกต่างกันมาใช้ในกระบวนการเรียนการสอน ทั้งนี้ 
เพราะรูปแบบการอสนของผู้สอนแต่ละคน จะแตกต่างกันออกไปตามพื้นฐานความเชื่อ วิธีการสอน 
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ตลอดจนบุคลิกภาพของผู้สอนแต่ละคน นอกจากนี้ ในระบบการศึกษาศิลปะของเรา ผู้สอนส่วนใหญ่ 
ยังขาดความรู้ด้านนี้ และก็มีอีกส่วนหนึ่งที่มีความรู้ แต่ไม่มีโอกาสได้ใช้ เนื่องจากปัญหาของหลักสูตร 
และการบริหารหลักสูตร (กรมวิชาการ, 2532) ปัญหาเหล่านี้ จึงอาจเป็นปัจจัยที่ส่งอิทธิพลต่อ 
การวิจารณ์ศิลปะของนักศึกษาในแต่ละสถาบันแตกต่างกันออกไป 

ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ อาจจะเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน อันจะนําไปสู่ 
ความเข้าใจ และมีมาตรฐานร่วมในการประเมินคุณค่าของผลงานทางศิลปะ และยังเป็นส่วนสําคัญ 
ที่จะช่วยส่งเสริม และพัฒนาวิชาการศิลปะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตลอดจนการพัฒนาความคิด 
จิตใจของนักศึกษา ในด้านสุนทรียภาพ และความงามรวมถึงการมีรสนิยมที่ดี ออกมารับใช้ และ 
พัฒนาสังคม ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการจัดการศึกษาของประเทศต่อไป 

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลกับประชากรที่เป็น 
อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปวิจารณ์ จํานวนทั้งหมด 9 คน และนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายในหลักสูตรศิลปะ 
จํานวนทั้งหมด 224 คน โดยผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามไปแจกและรับคืนมาด้วยตนเอง รวมแบบ 
สอบถามของอาจารย์จํานวน 9 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 แบบสอบถามนักศึกษา จํานวนทั้งหมด 197 
ชุด คิดเป็นร้อยละ 88 สรุปได้ดังนี้อาจารย์ผู้สอนวิชาศิลปวิจารณ์ และนักศึกษา มีความคิดเห็น 
เกี่ยวกับการวิจารณ์ผลงานทัศนศิลป์ ด้านความรู้ในเนื้อหาของศิลปวิจารณ์ ได้แก่ เนื้อหาทฤษฎี 
ศิลปวิจารณ์ กระบวนการวิจารณ์ สื่อและวิธีการเรียนการสอน และการประเมินผล โดยส่วนรวมอยู่ 
ในระดับเห็นด้วย สําหรับด้านแนวคิดในการประเมินคุณค่าของผลงานตามทฤษฎีสุนทรียศาสตร์ ของ 
อาเธอร์ เอฟแลนด์ ได้แก่ ทฤษฎีออบเจคทีฟ ทฤษฎีเอกซ์เพรสซีฟ และทฤษฎีแพรกเมาติก 
โดยส่วนรวมอยู่ในระดับไม่แน่ใจ ส่วนทฤษฎีมิเมติกนั้น อาจารย์และนักศึกษา มีความคิดเห็นโดย 
ส่วนรวมอยู่ในระดับไม่เห็นด้วย และไม่แน่ใจ ตามลําดับ 

ไพทูรย์ เวทการ (2547 : บทคัดย่อ) “ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพทางวิจัยสําหรับ 
นักศึกษาครู และครูประจําการการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ   1)  พัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์ 
มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพวิจัยทางการศึกษา 
สําหรับนักศึกษาครูและครูประจําการ 2) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน   3) เพื่อศึกษาความก้าว 
หน้าของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้ชุดการสอน โดยมีสมมุติฐานว่า   ชุดการสอนมัลติมีเดีย คอม 
พิวเตอร์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เท่ากับหรือมากกว่า เกณฑ์ที่ 
กําหนด 75 / 70 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ ชุดการสอนจํานวน 12 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียน - 
หลังเรียนจํานวน 12 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.15 - 0.785 ลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหา 
ประสิทธิภาพของชุดการสอน เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาวิจัยการศึกษา  มหาวิทยาลัย 
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ราชภัฏลําปาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2547 จํานวน  25 คน ศึกษาความก้าวหน้าของผู้เรียน 
โดยใช้ T - TEST แบบ DEPENDENT ผลการวิจัยนี้ พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
81.07/57.80 -78.88/80.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่จํานวน 10 ชุดการสอนย่อย และต่ํากว่าเกณฑ์จํานวน 
2 ชุดการสอนย่อย แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่าน 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ 

วิสูตร โพธิ์เงิน (2547 : บทคัดย่อ) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนารูปแบบการสอน 
ศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของ ยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะของ 
นักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี กลุ่มประชากรในการวิจัย คือ ผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้านได้แก่ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษาจํานวน 5 คน ผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ทางศิลปะเด็กจํานวน 6 คน และผู้ 
เชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์จํานวน 4 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 1) แผนการ 
เรียนรู้ศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะ 
ของนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี 2) แบบสอบถามความคิดเห็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อรูปแบบ 
การสอนศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าความถี่ การหาค่าร้อยละ และการ 
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย ได้พบว่า การพัฒนารูปแบบการสอนศิลปศึกษาโดยใช้แผนการเรียนรู้ 
เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนศิลปศึกษาโดยวิธีศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎี ของยีน เอ 
มิทเลอร์ นั้นส่งเสริมการรับรู้ทางศิลปะ และสามารถนําไปจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนระดับชั้น 
ประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รูปแบบการสอนศิลปศึกษาที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้น 
ประกอบด้วย การกําหนด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้กิจกรรมการจัดการเรียนรู้ ขั้นตอน 
การสอนโดยบูรณาการวิธีศิลปวิจารณ์ 4 ขั้น ของยีน เอมิทเลอร์ แบ่งเป็น 5 ด้าน สรุปได้ดังนี้ 1) 
ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ จัดให้มีเนื้อหาสาระที่ยาก-ง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยเด็ก 2) ด้านกระบวน 
การเรียนรู้ เพิ่มเวลาในกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการสอนควรที่จะหลากหลาย และในแต่ละ 
แผนควรมีการสรุปในสิ่งที่เรียนรู้3)ด้านขั้นตอนในการวิจารณ์ศิลปะ ตามแนวทฤษฎียีน เอ มิทเลอร์ 
ความยาก - ง่าย การตั้งคําถามควรคํานึงถึงพัฒนาการด้านภาษาในเด็กนักเรียน และเน้นเด็กเป็น 
ศูนย์กลาง 4) สื่อ/ภาพเพื่อการวิจารณ์ ควรหลีกเลี่ยงภาพผลงานมีความซับซ้อน ควรหาภาพ 
ผลงานที่มีรูปแบบการจัดวางง่าย ๆ และมีความชัดเจน 5) ด้านการวัด และการประเมินผล ควร 
เพิ่มเกณฑ์การประเมินผลในการกระบวนการเรียนรู้ขั้นวิจารณ์ทั้ง 4 ขั้นตอน ทางด้านความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ทางศิลปะ 
ในเด็ก เกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้านมีความเห็นว่า 
แผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนศิลปศึกษา สามารถนําไปจัดการ 
เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปีได้ 
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เสน่ห์ กองศาสนา (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และเจตคติต่อการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนกับแบบปกติการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุ 
ประสงค์เพื่อ 1) เพื่อสร้างชุดการสอน เรื่อง สารและสมบัติของสาร ที่มีประสิทธิภาพ 80 / 80 2) 
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการสอนกับกลุ่ม 
ที่ได้รับการสอนแบบปกติ และ 3) เปรียบเทียบเจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการเรียน 
การสอนด้วยชุดการสอนกับกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ รูปแบบการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิง 
ทดลอง โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนเมืองใหม่ 
(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive 
sampling) จํานวน 41 คน แล้วสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (simple random sampling) เป็นกลุ่มทดลอง 
จํานวน 20 คน และกลุ่มควบคุม จํานวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยหรือใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ 1) ชุดการสอน เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
จํานวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ตามคู่มือครู จํานวน 5 แผน 3) แบบทดสอบวัด 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (achievement test) เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียน 
รู้วิทยาศาสตร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นแบบทดสอบแบบปรนัยเลือกตอบแบบ 4 
ตัวเลือก จํานวน 30 ข้อ และ 4) แบบวัดเจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ จํานวน 30 ข้อ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดย 1) ชุดการสอนหาประสิทธิภาพของกระบวนการ / ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E1 
/ E2 ) โดยใช้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 2) วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนการใช้ชุดการสอน 
เรื่อง สารและสมบัติของสาร ทั้งสองกลุ่มโดยใช้ค่าสถิติ t - test (independent samples) และ 3) 
วิเคราะห์เจตคติต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร ของกลุ่ม 
ทดลองและกลุ่มควบคุมโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบความแตกต่าง 
ของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม โดยใช้ค่าสถิติ t - test (independent samples) ผลการวิจัยพบว่า 1. 
ชุดการสอน เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้น 
มัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80 / 80 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สาร 
และสมบัติของสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับ 
การเรียนการสอนด้วยชุดการสอนสูงกว่านักเรียนที่ได้รับ�การสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 3. เจตคติต่อการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร กลุ่มสาระการ 
เรียนรู้วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ได้รับการเรียนการสอนด้วยชุดการสอน 
สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการสอนแบบปกติอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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รัตนกานต์ นิรัตติมานนท์ (2550 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษา “สื่อประหยัด สารพัดประโยชน์” 
เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มี 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอน ECONOMIC PICTURES (สื่อประหยัด 
สารพัดประโยชน์) เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อําเภอกะเปอร์ 
จังหวัดระนอง ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ 
ทดลองการจัดการเรียนรู้ คือ ชุดการสอน ECONOMIC PICTURES (สื่อประหยัด สารพัดประโยชน์) 
และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน 
ชุดการสอน และแบบประเมินเจตคติของนักเรียนผลการวิจัยพบว่าชุดการสอน ECONOMIC 
PICTURES (สื่อประหยัด สารพัดประโยชน์) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.90/86.05 และคะแนนทดสอบ 
ภาษาอังกฤษที่วัดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนอกจากนี้นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนด้วย 
ชุดการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก 

จเร  แจ่มดี, ทวนชัย  สว่างใจธรรม, ไพรจิตร  หิมโสภา (2550 : บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาเรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษิตและสํานวนไทยสําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปีที่ 2  ที่นําเสนอด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น 1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิว 
เตอร์ช่วยสอน  เรื่อง ภาษิตและสํานวนไทย  สําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่นําเสนอ 
ด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ก่อนเรียน และหลังเรียนด้วย 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษิตและสํานวนไทย 3.   เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผู้เรียน 
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   เรื่อง   ภาษิตและสํานวนไทย จะเห็นได้ว่าการนําสื่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ภาษิตและสํานวนไทยสําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  ที่นําเสนอด้วย 
การ์ตูนแอนนิเมชั่น  มาใช้ในการแก้ปัญหาที่นักเรียนไม่สามารถจําแนกได้ว่าข้อความใดเป็นสํานวนข้อ
ใดเป็นภาษิตได้ผลดี  นําให้นักเรียนสามารถจําแนกได้  ส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการสูงขึ้น และนักเรียน 
ชอบที่จะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี  เพราะ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเสมือนห้องเรียนโรงเรียนหนังสือ และเนื้อหาการเรียนรู้  ถูกแทนที่
ด้วยเนื้อหาดิจิทัล ลักษณะข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ 
เรียนไม่เบื่อต่อบทเรียน และจดจําเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่ง ขึ้น  อีกทั้งสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง 
และทบทวนบทเรียนได้ตามต้องการผลการวิจัย 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 
84.83/83.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์์ 2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วย 
บทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3. 
ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี จากการศึกษางานวิจัยทํา 
ให้ได้แนวคิดในการสร้างสื่อการเรียนการสอนและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
ประกอบรายวิชาที่สอน  ซึ่งในการสร้างนั้นจะต้องมีการศึกษาหลักการสร้าง  วิเคราะห์หลักสูตร  เนื้อ
หาบทเรียน  วิเคราะห์ผู้เรียน  สื่อที่จะสร้างจะต้องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  ความชอบและควา
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มสนใจของผู้เรียน  มีการผสมผสานของเทคนิค  กราฟิก  แอนนิเมชั่น  หลายรูปแบบเข้าด้วยกันเพื่อค
วามหลากหลายของสื่อการสอน  เพื่อเป็นการกระตุ้นความ สนใจของผู้เรียน 

งานวิจัยต่างประเทศ 

Elkin (1986: abstract) ได้ศึกษาถึงผลของการใช้แบบฝึกไวยากรณ์ภาษาอังกฤษด้วย 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางกลไกของนักเรียนระดับ 3 จากโรงเรียนขนาดใหญ่จํานวน 
74 คนโดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 41 คน กลุ่มควบคุม 33 คน โดยใช้การสอนตามหนังสือ 
เรียนกับคู่มือครูและการเรียน โดยฝึกไวยากรณ์ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า เพศ 
และระดับความสามารถของนักเรียนจากลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ด้านกลไก 
ทางภาษาและด้านการใช้ภาษาและผลสัมฤทธิ์ทางด้านกลไกทางภาษาระหว่างกลุ่มทดลองและกลุ่มคว
บคุมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านกลไกทาง 
ภาษา สูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ผลสัมฤทธิ์ทางด้านการใช้ภาษาไม่มีความแตกต่างกัน 

คลีเมนต์ (Clement : 1986) ได้นําผลการประเมินผลการเรียนรู้ระหว่างโปรแกรม 
คอมพิวเตอร์ภาษาโลโก และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทางด้านสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ และ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ผลสัมฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ในการบอกทิศทางโดยการ 
ทําการศึกษาเด็กอายุ 6-8 ปี จํานวน 72 คน ซึ่งได้รับการทดสอบพื้นฐานทางด้านสติปัญญา 
ความคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการอ่าน ทําการสุ่มกับเด็กจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน 72 คน 
แล้วทําการทดลอง 22 สัปดาห์ โดยให้กลุ่มที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาโลโก และคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนทางด้านสติปัญญาความคิดสร้างสรรค์ และการบอกทิศทางสูงกว่ากลุ่มคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
อย่างมีนัยสําคัญ และการเปลี่ยนแปลงทางด้านสติปัญญาสูงกว่า 2 ใน 3 ส่วน ส่วนการวัดผลสัมฤทธิ์ 
ทางการอ่าน และผลสัมฤทธิ์ทางด้านคณิตศาสตร์ไม่แตกต่างกัน 

Latham (1991: abstract) ศึกษาเกี่ยวกับผลของสีในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีต่อความ 
คงทนในการจดจํา คําศัพท์ภาษาอังกฤษที่ไม่คุ้นเคยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย พบว่า มี 
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญในด้านความจําระยะยาว ขึ้นอยู่กับเพศ และประสบการณ์ด้าน 
คอมพิวเตอร์ คือนักเรียนหญิงที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เป็นสีจะได้คะแนนทดสอบหลังเรียนสูง 
กว่านักเรียนหญิง ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีสีเดียว 

ลีลี่ (Leali : 1992) ได้ศึกษาถึงการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สําหรับนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษา โดยจัดนักเรียนให้เป็นกลุ่มย่อยกับคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง จากการวิจัยพบว่า 
นักเรียนที่เรียนเป็นกลุ่มจะมีผลการเรียนดีกว่ากลุ่มที่เรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนชายมีทัศนคติที่ดีต่อ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมากกว่านักเรียนหญิง  นักเรียนที่เรียนเป็นรายบุคคลจะแสดงทัศนคติด้านบวก 
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ต่อการเรียนแบบกลุ่ม และนักเรียนได้รับการ พิสูจน์ว่าเป็นผู้รับผิดชอบตัวเองจะมีโอกาสที่แสดง 
ความจํานงในการเรียนคณิตศาสตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ขณะเดียวกันจะต่อต้านการสอนคณิตศาสตร์ 
แบบดั่งเดิม 

อัล บาโน (สุดารัตน์ ดวงดาวงศ์ 2550 : ออนไลน์ ; อ้างอิงจาก Albano. 1987)  
ได้ทําการทดลองด้านความคิดสร้างสรรค์ภายในสมมุติฐานว่าความคิดนี้ประกอบด้วยทักษะทางสมอง 
4 ประการ คือ ทักษะด้านจินตนาการ (imagery) ทักษะด้านอุปมา (analogy) ทักษะด้านโย 
งความสัมพันธ์ (association) และทักษะด้านการเปลี่ยนแปลงรูป (transformation) กลุ่มตัวอย่างที่ 
ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นทหารสังกัดหน่วยสื่อสารอิเล็คทอนิคส์ ในรัฐนิวเจอร์ซี สหรัฐอเมริกา (U.S 
Army Communication Electronics Command) จํานวน 66 คน ใช้เวลาในการฝึก 20 ชั่วโมง 
ระหว่างเดือนมิถุนายน – กรกฎาคม 1985 โดยใช้แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ ของทอแรนซ์ 
ทั้งฉบับรูปภาพ และภาษาเป็นเครื่องมือวัดตัวแปรตาม ผลการทดลองพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความคิด 
สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น 

 จากผลการวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ จะเห็นว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทําให้ผู้ 
เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ใช้เวลาในการเรียนน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีการสอนแบบปกติ 
อีกทั้ง ยังตอบสนองเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล การนําเสนอที่น่าสนใจและรูปแบบแปลกใหม่ 
ของบทเรียน จึงทําให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความสนใจจากนักวิจัยและนักการศึกษาทั้งใน 
ประเทศ และต่างประเทศในการที่จะศึกษา และนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้ในการเรียนการสอน 
ซึ่งผู้วิจัยมีความสนใจที่จะนําบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใช้สอนวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อให้เกิด 
ประสิทธิภาพในด้านการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้น  
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บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) โดยการศึกษา 

และพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องทัศนธาตุ 
โดยใช้มัลติมีเดียช่วยสอน ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 เพื่อนําไปช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ไปใช้ในการเรียนศิลปะ และสามารถ 
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้ โดยมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. ตัวแปรที่ศึกษา 
3. ระเบียบวิธีวิจัย 
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
5. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
6. การดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูล 
7. การจัดกระทําต่อข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล 
8. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1. ประชากร ที่ใช้ในการทําวิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้มาโดย 
วิธีการสุ่ม cluster random sampling ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนได้เรียนวิชาเพิ่มเติม โดย กําหนดให้ 
เรียนวิชาศิลปะเพิ่มเติม (จิตรกรรม) 1.0 หน่วยกิต จํานวน 40 คน 

2. กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนสายปัญญา ในพระบรม 
ราชินูปถัมภ์ โดยคัดเลือกจาก นักเรียนที่มีผลการทดสอบก่อนเรียน ซึ่งมีคะแนนสูงสุด 3 คน ผลคะแนน 
ระดับปานกลาง 3 คน และผลคะแนนระดับต่ําสุด 3 คน รวมเป็นจํานวน 9 คน  
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 134 

ตัวแปรที่ศึกษา 
 1. ตัวแปรต้น (independent variables) ได้แก่ การเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอน เรื่องมัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ ยีน เอ มิท เลอร์ รายวิชาเพิ่มเติม (จิตรกรรม) กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ศิลปะ 
 2. ตัวแปรตาม (dependent variables) ได้แก่ 
  2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนว 
คิดการวิจารณ์ ยีน เอ มิทเลอร์  
       2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะปฏิบัติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยบทเรียน 
มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ ยีน เอ มิทเลอร์ 
  2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ ยีน เอ มิทเลอร์ 
 
ระเบียบวิธีการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนา (research and development) ผู้วิจัยจึงได้กําหนด 
แบบแผนการวิจัยแบบ one group pretest-posttest design (ล้วน สายยศ, และอังคณา สายยศ, 
2538: 249)  คือ การออกแบบให้ความรู้โดยมีการทดสอบก่อนการเรียนรู้ (pretest) จากนั้นนักเรียนได้ 
ศึกษาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ ยีน เอ มิทเลอร์ แล้วจึง 
ทําแบบทดสอบหลังการเรียนรู้ posttest ตามแบบแผนดังนี้ 

 
ทดสอบก่อนเรียนรู้ ทดลอง ทดสอบหลังเรียนรู้ 

T1 X T2 
 

 T1 หมายถึง แทนการทดสอบก่อนเรียน 
  X หมายถึง แทนการเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ ยีน เอ มิทเลอร์  

 T2 หมายถึง แทนการทดสอบหลังเรียน 
ตารางที่ 1 วิธีการดําเนินการวิจัย 
 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ในการดําเนินวิจัยในครั้งนี้มีเครื่องมือในการนําไปใช้ในการวิจัยรูปแบบการทดลองจะประกอบไป
ด้วยเครื่องมือวิจัยดังนี้ 

1. แบบสัมภาษณ์์  (Interview Form) 
2. สื่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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3. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศน 
ธาต ุตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

5. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 

ในการวิจัยในครั้งนี้มีการสร้างเครื่องมือใช้ในการวิจัยดังต่อไปนี้ 
1. การสัมภาษณ์ (Interview Form) มีขั้นตอนดังนี้ 

1.1 การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured interview) เป็นการสัมภาษณ์ที่เป็น 
มาตรฐานเวลาที่ทําการสัมภาษณ์นั้นผู้สัมภาษณ์จะสัมภาษณ์ตามคําถาม ที่มีการกําหนดไว้แล้วข้อดีของ 
การสัมภาษณ์แบบนี้ คือ ผู้สัมภาษณ์ไม่จําเป็นต้องมีความรู้สูงมากนัก และเวลาที่ใช้ในการสัมภาษณ์ไม่ 
มากนัก 

1.2 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
1.3 กําหนดประเด็นที่ต้องการทราบ โดยแยกออกเป็นประเด็นต่าง ๆ 
1.4 ร่างแบบสัมภาษณ์เสนอต่อคณะกรรมการควบคุม 
1.5 ทําแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอใน ข้อที่ 3  
1.6 นําแบบสัมภาษณ์ที่ได้จาก ข้อที่ 4 ไปให้ผู้เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2 ท่านพิจารณา เพื่อตรวจ 

สอบประเด็นอีกครั้ง  
1.7 นําแบบสัมภาษณ์ที่ทําการปรับแก้แล้วตาม ข้อ 5 ไปทดลองใช้โดยต้องทดลองใช้ใน 

กลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
1.8 หลังจากทดลองใช้แบบสัมภาษณ์ตาม ข้อ 6 แล้ว ทําการปรับแก้แบบสัมภาษณ์ให้สมบูรณ์ 

ก่อนนําไปใช้ในการวิจัยอีกครั้ง 
2. การหาประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 

มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีดังต่อไปนี้ 
เมื่อนําบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนไปพัฒนาปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้เชี่ยวชาญ แล้ว 

จึงนํามาหาประสิทธิภาพของมัลติมีเดียช่วยสอน โดยการทดลองกับนักเรียนตามเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

2.1 ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง (One-to-one Tryout) 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของสื่อ ในด้านการออกแบบ ขนาดของตัวอักษร ภาพนิ่ง/เคลื่อน 

ไหว คําบรรยาย สี เสียง ทดลองโดยใช้นักเรียนระดับเดียวกัน เก่ง ปานกลาง อ่อน อย่างละ 1 คน 
ดูสื่อที่สร้างขึ้นครูคอยซักถามนักเรียนเกี่ยวกับการออกแบบข้างต้น ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างโดยมีจุดประสงค์เพื่อปรับปรุง มัลติ 
มีเดียช่วยสอน เรื่องทฤษฎีทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้น 
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มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นําผลการทําแบบทดสอบระหว่างเรียน กับผลทดสอบ 
หลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 60/60 

2.2 ทดลองแบบกลุ่ม (Small Group Tryout) 
ทดลองกับนักเรียนจํานวน 9 คน ที่มีผลการเรียน สูง ปานกลาง และต่ํา จํานวนเท่าๆกัน 

ซึ่งเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  
เพื่อปรับปรุงมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทฤษฎีทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สํา 
หรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีความสมบูรณ์เหมาะสม การทดลองเหมือนการทดลองจริง โดย 
ใช้เครื่องมือทุกชนิด เช่น บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบสอบ 
ถามความพึงพอใจ เพื่อตรวจสอบเวลาในการปฏิบัติกิจกรรม และข้อบกพร่องของการออกแบบอื่น ๆ นํา 
ผล การทําแบบทดสอบระหว่างเรียนกับผลทดสอบหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 70/70 

2.3 ทดลองแบบภาคสนาม (Field Tryout) 
เป็นการทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 40 คน โดยการเลือกแบบเจาะจงกลุ่มนักเรียนที่เรียนวิชา 

เพิ่มเติมวิชาศิลปะ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
เพื่อหาคุณภาพมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทฤษฎีทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีการทดสอบก่อนเรียน เก็บคะแนนระหว่างเรียน ทดสอบหลังเรียน 
และสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนวิธีนี้ ถ้าจะทดสอบความคงทนในการเรียน ก็ใช้แบบทดสอบเดิม 
สอบอีกครั้งหลังการเรียนผ่านไป 2-3 สัปดาห์ นําผลคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 

3. การหาประสิทธิภาพของเครื่องมือวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน ด้วยบทเรียน 
มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแล้วนํากลับมาแก้ไขซึ่งผู้เชี่ยวชาญแก้ไขเรื่องการใช้ภาพในการ 
สื่อสารของนักเรียนยังไม่ชัดเจน เมื่อนําเครื่องมือกลับมาแก้ไข แล้วจึงนําไปให้นักเรียนทดสอบ 

4. การหาประสิทธิภาพของผลปฏิบัติงานของนักเรียน หลังจากศึกษาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือแล้วนํามาปรับแก้ จากนั้นนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 

5. การหาประสิทธิภาพของความพึงพอใจในการศึกษาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญ 
ตรวจสอบเครื่องมือแล้วนํามาปรับแก้ จากนั้นนําไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างอีกครั้ง 

6. เนื่องจากบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนไม่สามารถทําให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นสนใจ
ผู้เชี่ยวชาญแนะนําว่าควรมีตัวการ์ตูนใส่เข้าไปในบทเรียนด้วยเพื่อให้เข้าใจง่ายและน่าสนใจยิ่งขึ้น และ 
ผู้วิจัยจึงจัดการเรียนการสอนควบคู่กันไประหว่างชมเครื่องมือ จึงมีการคิดค้นการใช้สื่อในรูปแบบ Info 
graphic เรียนควบคู่กันไปด้วย จากนั้นจึงให้นักเรียนปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข” ในการวาดภาพ 
โดยใช้รูปแบบ Semi Abstract จากนั้นจึงนํามาผลัดกันวิจารณ์ผลงาน  

7. ให้นักเรียนวิจารณ์ผลงานศิลปะของศิลปิน ตนเอง และผู้อื่น เพื่อการพัฒนากระบวนการ 
คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ ผลงานศิลปะ 
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จากขั้นตอนการหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียช่วยสอน สามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
แผนภูมิที่ 2 การหาประสิทธิภาพมัลติมีเดียช่วยสอน 
 

8. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อง 
ทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

การสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีขั้นตอนดังนี้ 

3.1 ศึกษาทฤษฎี แนวทางการสร้างแบบทดสอบ ให้สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียน และเนื้อ 
หาที่ใช้ในการสร้างมัลติมีเดียช่วยสอน เพื่อสร้างแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 

3.2 ให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบทดสอบเพื่อหาค่าความสอดคล้อง ระหว่างเนื้อหาของแบบทด 
สอบกับจุดประสงค์การเรียนรู้ และนําผลวิเคราะห์ค่า (IOC : Index of Item – Objective 
Congruence)  IOC ของผู้เชี่ยวชาญไปปรับปรุงแบบทดสอบ  

ศึกษารายละเอียดการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 

กําหนดจุดประสงค์ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รูปแบบของบทเรียน และเกณฑ์การประเมิน 
จากการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 

สร้างบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 

ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาตรวจสอบ 
เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนตรวจสอบ 

เพื่อแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องเหมาะสม 

หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
1. ทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง นักเรียนจํานวน 3 คน และปรับปรุง 
2. ทดลองแบบกลุ่ม นักเรียนจํานวน 10 คน และปรับปรุง 
3. ทดลองภาคสนาม นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 40 คน 

เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 

ได้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนตามเกณฑ์ 80/80 
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3.3 นําแบบทดสอบไปทดลองใช้กับประชากรนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่เคยเรียนเรื่องทฤษฎี
ทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ ตามการเรียนการสอนปกติ จํานวน 9 คน 
เพื่อหาค่าความยากง่าย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น 

3.4 นําผลการทดสอบมาวิเคราะห์ปรับปรุง และเลือกแบบทดสอบที่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดเพื่อ 
นําไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

 
จากขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสามารถสรุปเป็นแผนภูมิได้ดังนี้ 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

9. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศน 
ธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็น 
เกณฑ์การประเมิน (Rubric Assessment)  แนวทางการให้คะแนน ซึ่งสามารถแยกแยะระดับต่าง ๆ  
ของความสําเร็จในการเรียน หรือการปฏิบัติของนักเรียนได้อย่างชัดเจน 4 ระดับ โดยการสร้างแบบ 
ประเมินผลงานของนักเรียนมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
 
 
 
 
 

ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาแบบทดสอบเพื่อหาค่าความสอดคล้อง (IOC)  

นําผลไปปรับปรุงแบบทดสอบ 

ทดลองใช้กับนักเรียน 9 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
เพื่อหาค่าความยากง่าย อํานาจจําแนก และความเชื่อมั่น 

วิเคราะห์ปรับปรุง และคัดเลือกแบบทดสอบที่ได้ตามเกณฑ์ 
เพื่อนําไปใช้ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 139 

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 

4 3 2 1 
คุณภาพของผลงาน ผลงานเสร็จสมบูรณ์ 

สื่อความหมายตรงตาม
ภาระงาน 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได้ 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  
สื่อความหมายตรงตาม
ภาระงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ์ ผลงาน ไม่เสร็จ 

การจัดองค์ประกอบ 
ศิลป์ 

มีการนําองค์ประกอบข
องการออกแบบ 
มาใช้เหมาะสม 
กลมกลืน 
หลักการจัดภาพมีครบทั้
ง 3 ข้อได้แก่  
1. เอกภาพ  
2. ความสมดุล  
3. จุดสนใจ 

มีการนําองค์ประกอบข
องการออกแบบ 
มาใช้เหมาะสม 
กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาดไป 
2 ข้อได้แก่  
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล  
3. จุดสนใจ 

มีการนําองค์ประกอบ
ของการออกแบบ 
มาใช้เหมาะสม 
กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาดไ
ป 1 ข้อได้แก่  
1. เอกภาพ  
2. ความสมดุล  
3. จุดสนใจ 

มีการนําองค์ประกอ
บของการออกแบบ 
มาใช้เหมาะสม 
กลมกลืน 

ความคิดสร้างสรรค์ ผลงานแปลกใหม่ 
เกิดจากความคิด  
สามารถเป็นแบบอย่างไ
ด้ 

ผลงาน แปลกใหม่ 
เกิดจากความคิด 

ผลงานลอกเลียนแบบ 
และผสมจากความคิด 

ผลงานลอกเลียนแบ
บ 

การเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงานศิลปะ 

การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ตามแนวความคิ
ดของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
มีเหตุมีผลตามความคิด
ของตนเอง มีการ 
ยกตัวอย่างสนับสนุนคร
บถ้วน 

การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ตามแนวความคิ
ดของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
มีเหตุมีผลตามความคิด
ของตนเอง 

การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ตามแนวความ
คิดของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ 
มีเหตุมีผลไม่สอดคล้อ
ง 

การวิเคราะห์ 
วิจารณ์ตามแนวคว
ามคิดของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ 
ซึ่งไม่ใช้หลักการใด 
ๆ เลย 

การส่งผลงานตรงต่อ 
เวลา 

ส่งผลงานตรงเวลาตาม
กําหนด 

ส่งผลงานล้าช้ากว่ากําห
นด ภายใน 2-4 วัน 

ส่งผลงานล้าช้ากว่ากํา
หนด 1 สัปดาห์ 

ส่งผลงานล้าช้ากว่า
กําหนด 2 สัปดาห์ 

เกณฑ์การประเมิน  คะแนน      16 -20     ดี   
                       คะแนน      12-15      ปานกลาง 
                        ต่ํากว่า       12          ปรับปรุง 

ตารางที่ 2 แบบประเมินผลงานนักเรียน 

1. แบบสอบถามความพึงพอใจโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีลักษณะเป็นแบบ 
สอบถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน 
ที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1 ฉบับ มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best 1986: 181 - 182) 
 สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศน 
ธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นมาตรา 
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ โดยกําหนดค่าระดับ 
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 
 สําหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดย 
ได้จากแนวคิดของเบสท์  (Best 1986: 195) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและราย 
ข้อดังนี้ 
 

คะแนน เท่ากับค่าเฉลี่ย ระดับ 
1 0.00 - 1.50 เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
2 1.51 - 2.50 เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
3 2.51 - 3.50 เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
4 3.51 - 4.50 เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
5 4.51 - 5.00 เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด  

  
 นําแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ  3  คน ได้แก่ 
 
ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสร้างแบบความพึงพอใจแนวคิดของเบสท์   
 
การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้วางแผนการดําเนินการทดลอง และเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ และสรุปผลคะแนน 
จากการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน และหลังเรียน คุณภาพของเครื่องมือบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่เรียนการวิจารณ์ผลงานศิลปะโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นําข้อมูลมาวิเคราะห์ดังนี้ โดยมีลําดับ 
ขั้นตอนดังนี้ 

2.1. กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบก่อนการทดลอง (Pretest) เพื่อวัดพื้นฐานความรู้ ผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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2.2. ดําเนินการทดลอง ให้กลุ่มตัวอย่างเรียนจากบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยกําหนดให้ผู้เรียนใช้ 
คอมพิวเตอร์ 1 คน ต่อ 1 เครื่อง ผู้วิจัยอธิบายถึงจุดมุ่งหมาย และวิธีการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอน จากนั้นจึงเริ่มทดลองโดยใช้เวลา 10 ครั้ง ครั้งละ 2 คาบ คาบละ 50 นาที ต่อ สัปดาห์ เป็นเวลา 
10 สัปดาห์ โดยการเรียนแต่ละหน่วยมีการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนทุกครั้ง  

2.3. หลังจากเสร็จสิ้นการทดลอง จึงนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อน และ 
หลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทดสอบกลุ่มตัวอย่าง (Post-test) 

2.4. ผู้เรียนปฏิบัติงานหลังจากเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.5. ให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ผลงานตรวจผลงานของนักเรียน 
2.6. นําแบบทดสอบวัดความพึงพอใจทดสอบนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง เพื่อวัดความพึงพอใจที่มีต่อ 

บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
การจัดกระทําต่อข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล นําข้อมูลมาวิเคราะห์ดังนี้ 

2.7. วิเคราะห์จากแบบสัมภาษณ์ 
2.8. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของเครื่องมือบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 

การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียนที่ถูกคัดเลือกว่าเป็นห้องที่มีความสามารถ 
ด้านศิลปะ จํานวน 40 คน หาค่า E1 เท่ากับ 80 และค่า E2 เท่ากับ 50 เพื่อการแก้ไขปรับปรุงนวัตกรรม 
จนกระทั่งได้ค่า E1 และค่า E2  เท่ากับเกณฑ์ที่กําหนด 
 80 ตัวแรก (E1)  หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําได้จากแบบทดสอบ 
ระหว่างการใช้นวัตกรรม เรื่องบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 80 ตัวหลัง (E2)  หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละ 80 ของคะแนนที่นักเรียนทําได้จากแบบทดสอบ 
หลังการใช้นวัตกรรมบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วย บทเรียน 
มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2.9. วิเคราะห์การปฏิบัติงานการสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนหลังจากการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วย
สอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
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แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทางด้านศิลปะ 
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านวิชาศิลปะตรวจผลงานของนักเรียนจํานวน 3 ท่าน โดยเกณฑ์การตัดสินโดย 
ตามหลักการของ ตารางที่ 4 แบบประเมินผลงานนักเรียน  

2.10. วิเคราะห์ผลความพึงพอใจในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 แบบสอบถามความคิดเห็น / ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีลักษณะเป็นแบบสอบถามแบบมาตร ส่วนประมาณค่า (Rating Scale)   5 ระดับ โดยสอบถามความคิด 
เห็นของนักเรียนที่มีต่อ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 1 ฉบับ 
มีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 
ศึกษาการสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของเบสท์ (Best 1986: 181 - 182) 

สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่สอนโดยใชบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 

ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นมาตราส่วน 
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ของลิเคิร์ท ข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ โดยกําหนดค่าระดับ 
ความคิดเห็นแต่ละช่วงคะแนนและความหมาย ดังนี้ 

 ระดับ  1 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 ระดับ  2 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 

 ระดับ  3 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง 
 ระดับ  4 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมาก 
 ระดับ  5 หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด   

 สําหรับการให้ความหมายของค่าที่วัดได้  ผู้ค้นคว้าได้กําหนดเกณฑ์ที่ใช้ในการให้ความหมายโดยได้ 
จากแนวคิดของเบสท์  (Best 1986: 195) การให้ความหมาย โดยการให้ค่าเฉลี่ยเป็นรายด้านและรายข้อ 
ดังนี้ 

1.0 - 1.50    หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
1.51 - 2.50   หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับน้อย 
2.51 - 3.50   หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับปานกลาง  
3.51 - 4.50   หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับ มาก 

 4.51 - 5.00   หมายถึง เหมาะสม / เห็นด้วยอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 นําแบบสอบถามความคิดเห็นให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา  
(Content  Validity)  ภาษาที่ใช้  และการประเมินที่ถูกต้อง  และนํามาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
ของเครื่องมือ  IOC  (Index of Item Objectives Congruence)  โดยกําหนดเกณฑ์การพิจารณา  คือ   

  
 เห็นว่าสอดคล้อง  ให้คะแนน   +1 
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 ไม่แน่ใจ   ให้คะแนน   0 
 เห็นว่าไม่สอดคล้อง ให้คะแนน  -1  
 

 การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบสอบถามความคิดเห็นโดยใช้ดัชนีความสอด 
คล้อง(IOC)  คํานวณค่าตามสูตร    

 
IOC  =   ΣR  

                       N     
 
  เมื่อ    IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้อง 
      ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N  แทน  จํานวนของผู้เชี่ยวชาญ 

 
 นําข้อมูลที่รวบรวมจากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณหาค่า IOC โดยใช้ดัชนีความ   
สอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาคํานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง 
แล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ได้ค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยผู้เชี่ยวชาญเสนอ 
แนะในการปรับปรุง 
 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแล้ว ไปสอบถามนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จํานวน 
40 คน ในขั้นหาประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 นําผลที่ได้มาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็น 
โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ของ Cronbach เกณฑ์การหาความเชื่อมั่นกําหนดไว้ 
0.80 ขึ้นไป  
 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ค่าเฉลี่ย  (mean) 

                                    Χ      =           ΣX 
                           N 
 

   เมื่อ  Χ   แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ΣX   แทน  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
          N แทน  จํานวนคะแนนในกลุ่ม 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (standard deviation) 
 

                   S.D      =   NΣX2 - (ΣX2)   
                               N (N-1) 
 

   เมื่อ  S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

     ΣX2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

      ΣX2  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดยกกําลังสอง 
          N    แทน  จํานวนคะแนนในกลุ่ม 

 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) (มาเรียม นิลพันธุ์ 2553 : 
177)  
 

IOC  =   ΣR  
                       N     

 
  เมื่อ    IOC  แทน  ดัชนีความสอดคล้องของเครื่องมือ มีค่าอยู่ระหว่าง -1 ถึง +1   
      ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
     N  แทน  จํานวนของผู้เชี่ยวชาญ 
 
ค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) เป็นวิธีที่ครอบบาค (Cronbach) 
สร้างขึ้นมาเพื่อใช้คํานวณหาความเที่ยงของแบบวัดที่มีการให้คะแนนไม่เป็น 0-1 เช่น 
แบบวัดทัศนคติของลิเคอร์ท (Likert) ที่มีให้คะแนนแบบ 4,3,2,1 และ 0 สัมประสิทธิ์แอลฟามีสูตรดังนี้ 

  = 
1−k

K  ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ Σ
− tZS
S 11

2

 

 
เมื่อ   

     แทน  ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
  S2     แทน  ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ 
  S2   แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
  K  แทน  จํานวนข้อสอบทั้งหมด 
 

α

α
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ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้คูเดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) (Kuder – Richardson) 
ใช้หาความเที่ยงของแบบทดสอบที่มีระบบการให้คะแนนแบบ 0,1  (ผิด 0, ถูก 1) โดยมีข้อตกลงว่า 
เนื้อหาของข้อสอบต่อเป็นเอกพันธ์กันมี 2 สูตรคือ 
สูตร K.R. -20 ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อไม่เท่ากัน 
 

  Rtt  = 
1−K

K   ⎥⎦

⎤
⎢⎣

⎡ Σ
− ZS
pq1  

 
 เมื่อ Rtt    แทน  ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
  K   แทน  จํานวนข้อสอบ 
  P   แทน   ความยากง่ายของข้อสอบแต่ละข้อ (สัดส่วนที่ตอบถุก) 
  q แทน   สัดส่วนที่ตอบผิด (1-p) 
  S2    แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
 
สูตร K.R. -20 ในกรณีที่ค่าความยากง่ายของข้อสอบทุกข้อเท่ากันหรือไม่แตกต่างกันมาก 
 

  Rtt  = 
1−K

K   ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −−
2

)(1
KS

XKX  

 
 เมื่อ      Rt  แทน  ความเที่ยงของแบบทดสอบ 
  K  แทน  จํานวนข้อสอบ 
  X  แทน   ค่าเฉลี่ยของคะแนนรวมของแบบทดสอบทั้งฉบับ 
  S2  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนรวมของแบบทดสอบ 
สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้ก่อนและหลัง)    

  1n
2D)(2Dn

Dt

−
∑ ∑−

∑=

 
   t   =   ค่าที 
   D = ผลต่างของคะแนน 
   n = จํานวนคน 
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สถิติทดสอบค่าที แบบ 0ne sample  (เปรียบเทียบผลการเรียนรู้กับเกณฑ์ที่กําหนด)  
 

t =    n
S

X

1

2

1

μ−

     
โดยที่ 

t   แทน ค่าทดสอบ t-test 
 แทน คะแนนหลังเรียน 
μ แทน คะแนนเกณฑ์ที่กําหนด 
S2  แทน ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
N  แทน จํานวนนักเรียน 

 ประสิทธิภาพของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) 

   E1 = 100×∑
Np
pi

 

 
  E1   แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
  ∑ p   แทน  ผลรวมคะแนนระหว่างใช้ของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 

ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  p     แทน คะแนนเต็มของทุกหน่วย บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
  N     แทน จํานวนผู้เรียน 
ประสิทธิภาพของผลผลิต (E2) 
 

   100
B
N

Y

E2 ×=

∑
 

 
  E2   แทน ประสิทธิภาพของผลผลิต 
    แทน คะแนนของหลังเรียน 
  B   แทน คะแนนเต็มของคะแนนสอบหลังเรียน 
  N   แทน จํานวนผู้เรียน 

Y∑

X
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แผนผังสรุปการดําเนินการวิจัยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
ขั้นตอนการวิจัย วิธีดําเนินงาน ผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนที่ 1 สร้างเครื่องมือ 
1. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศน

ธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. แบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน 
3. แบบประเมินการปฏิบัติงานของ 

นักเรียน 
4. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ขั้นตอนที่ 2 การทดลอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนที่ 3 วิเคราะห์ผล 

  

 
แผนภูมิที่ 4 แผนผังสรุปการดําเนินงานวิจัย 

1.ศึกษาเอกสารตํารา 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ประเด็นคําถามที่ใช้ในการสั
มภาษณ์ 

2.สัมภาษณ์ 

3.สร้างเครื่องมือ 
- บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์ 
- แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ 
เรียน 
- แบบประเมินการปฏิบัติงาน 
ของนักเรียน 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 

 

4.หาค่า IOC แก้ไข 

5.ทดลองกับกลุ่มที่ไม่ใช่ก
ลุ่มตัวอย่าง (Try Out) 
- ทดลองเดียว นักเรียน 3 คน 
และปรับปรุง 
- ทดลองแบบกลุ่มนักเรียน 
จํานวน 9 คน 

ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง 

วิเคราะห์ข้อมูล 

- แนวทางการสร้างบทเรี
ยนมัลติมีเดียช่วยสอน 
ด้านเนื้อหา และรูปแบบ 

- แนวทางการสร้างแบบวั
ดผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย
นด้านความรู้และทักษะ 

1.บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อ
งทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ 
2.วัดผลสัมฤทธิ์การเรียน ก่อน 
และหลังเรียน 
3.ประเมินผลการปฏิบัติงานของ
นักเรียน 
4.แบบสอบถามความพึงพอใจ 

1.ประสิทธิภาพของเครื่องมือ 
2.ข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
3.ผลการประเมินผลงาน 
4.ข้อมูลระดับความพึงพอใจ 

 

ผลการวิจัย 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ ” สําหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนสายปัญญา 
ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน 
มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียน 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนผ่านบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มีทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 3) ผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียน มัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อง 
ทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4) 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 โดยการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร ์สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลําดับดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
  ตอนที่ 2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  โดยใช้บทเรียน 
มัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
 ตอนที่ 3  ผลการประเมินผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน หลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
 ตอนที่ 4  ความพึงพอใจจากการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
  
ตอนที่ 1  ประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์ 

ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ผู้วิจัยได้ดําเนินการโดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ได้ผลดังนี้ 
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ตารางที่  4  แสดงผลการทดลองหาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตาม 
แนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

จํานวน
นัก 

เรียน 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน  
ประสิทธิ 

ภาพ 
E1 / E2 

 
ครั้งที่ 

1 
จุด 
 

 
ครั้งที่ 

2 
เส้น 

 
 

 
ครั้งที่ 

3 
รูป 
ร่าง 
รูป 
ทรง 

 
ครั้งที่ 

4 
สี 
 

 
ครั้งที่ 

5 
พื้นที่
ว่าง 

 

 
ครั้งที่ 

6 
พื้น 
ผิว 
 

 
ครั้งที่ 

7 
หลัก
การ 
จัด 
องค์ 
ประ 
กอบ 

 
ครั้งที่ 

8 
หลัก
การ 
วิจาร
ณ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 
 

40 
4.02 4 4.05 4.02 ��� ���� ���� ���� 30 26.55 	����/

88.5 คิดเป็นร้อยละ 	���� 
ร้อยละ 88.5 

 
 
 จากตารางที่ 4 พบว่าบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลการประเมินประสิทธิภาพของการ 
จัดการเรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) เท่ากับร้อยละ 81.07 และผลการประเมินประสิทธิภาพของ 
การจัดการเรียนรู้หลังเรียน (E2) เท่ากับร้อยละ 88.5 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 
 
ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียน  
โดยใชบ้ทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ตารางที่ 5  แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

รายการ ค่าเฉลี่ย 
(Χ ) 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

T-test Sig 

ก่อนเรียน 24.33 1.65 7.01* 0.00 
หลังเรียน 26.55 1.62 

   ส
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* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
จากตารางที่ 5 แสดงให้เห็นคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย ( Χ ) 24.33 

คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน มีค่าเฉลี่ย ( Χ ) 26.55 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
ก่อนเรียนเท่ากับ 1.65 หลังเรียนเท่ากับ 1.62 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 7.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า 
หลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
ตอนที่ 3  ผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน หลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน หลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วย 
สอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
คนที่ 

ผู้ให้คะแนนผลงานทัศนศิลป์  
Χ  

 
S.D. 

 
แปลผล 1 2 3 

1 17 20 19 �	�

� ����� ดีมาก 
2 19 19 20 ���� ����� ดีมาก 
3 18 17 19 �	� �� ดีมาก 
4 17 20 18 �	�� ����� ดีมาก 
5 17 20 18 �	�� ����� ดีมาก 
6 18 19 20 ��� �� ดีมาก 
7 19 18 20 ��� �� ดีมาก 
8 19 20 20 ���

� ����� ดีมาก 
9 18 19 20 ��� �� ดีมาก 
10 19.5 20 20 ���	� ���	� ดีมาก 
11 18 20 19 ��� �� ดีมาก 
12 18 19 20 ��� �� ดีมาก 
13 19 20 20 ���

� ����� ดีมาก 
14 19 20 20 ���

� ����� ดีมาก 
15 17 19 18 �	� �� ดีมาก 
16 18 20 19 ��� �� ดีมาก 
17 20 19 20 ���

� ����� ดีมาก 
18 20 20 20 ��� �� ดีมาก 
19 19 18 20 ��� �� ดีมาก 
20 20 20 20 ��� �� ดีมาก 
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ตารางที่ 6 แสดงผลการประเมินผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียน หลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วย 
สอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ต่อ) 

 
คนที่ 

ผู้ให้คะแนนผลงานทัศนศิลป์  
Χ  

 
S.D. 

 
แปลผล 1 2 3 

21 19 20 20 ���

� ����� ดีมาก 
22 18 19 20 ��� �� ดีมาก 
23 19 20 20 ���

� ����� ดีมาก 
24 20 20 20 ��� �� ดีมาก 
25 17.5 19 18 �	��
� ���
� ดีมาก 
26 17 20 18 �	�� ����� ดีมาก 
27 19 20 20 ���

� ����� ดีมาก 
28 20 20 20 ��� �� ดีมาก 
29 17 18 19 �	� �� ดีมาก 
30 17 19 19 �	�� ����� ดีมาก 
31 17 20 18 �	�� ����� ดีมาก 
32 19 19 20 ���� ����� ดีมาก 
33 18 18 19 �	�� ����� ดีมาก 
34 20 20 20 ��� �� ดีมาก 
35 19 18 20 ��� �� ดีมาก 
36 19.5 20 20 ���	� ���	� ดีมาก 
37 19.5 20 20 ���	� ���	� ดีมาก 
38 20 20 20 ��� �� ดีมาก 
39 20 20 20 ��� �� ดีมาก 
40 19 20 20 ���

� ����� ดีมาก 
รวม  19.18 0.71 ดีมาก 

 
 จากตารางที่ 6 แสดงให้เห็นถึงผลคะแนนการประเมินผลงานทัศนศิลป์ของนักเรียนหลัง 
จากการเรียนรู้ผ่านบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมมีระดับคะแนนมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ (Χ ) เท่ากับ 
19.18 อยู่ในระดับดีมากและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.71 
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ตอนที่ 4  ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนว 
คิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
ตารางที่ 7 ระดับความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

N=30 
รายการ Χ  S.D. แปลผล ลําดับ 

1. เนื้อหาเข้าใจง่ายสอดคล้องกับบทเรียน 4.63 0.48 มากที่สุด 3 
2. ภาพประกอบสอดคล้องกับบทเรียน 4.77 0.42 มากที่สุด 1 
3. การนําเสนอต่อเนื่องไม่ติดขัด 4.67 0.47 มากที่สุด 2 
4. ความชัดเจนของ ตัวอักษร  4.43 0.72 มาก 7 
5. เสียงบรรยายสอดคล้องกับเนื้อหา 4.60 0.49 มากที่สุด 4 
6. ไอคอนเครื่องมือชัดเจน 4.53 0.62 มากที่สุด 6 
7. ตัวอย่างมีความชัดเจนง่ายต่อการฝึก 4.53 0.62 มากที่สุด 6 
8. ภาพประกอบมีความถูกต้อง และความสวยงาม 4.37 0.71 มาก 8 
9. สามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง 4.30 0.69 มาก 9 
10. ภาพรวมของบทเรียนมีความสวยงาม และสอดคล้องกับ 
เนื้อหา 

4.57 0.67 มากที่สุด 5 

รวม 4.54 0.58 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( Χ ) เท่ากับ 4.54 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) เท่ากับ 0.58 นักเรียนมีความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ 1) ภาพประกอบสอดคล้องกับ 
บทเรียน 2) การนําเสนอต่อเนื่องไม่ติดขัด และ 3) เนื้อหาเข้าใจง่ายสอดคล้องกับบทเรียน เป็นลําดับ 
ขั้นตอนโดยมีค่าเฉลี่ย (Χ ) เท่ากับ 4.77, 4.67 และ 4.63 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.42,0.47 และ 0.48 ตามลําดับ 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เป็นการวิจัยเชิงทดลองและพัฒนา (research and 
development) เพื่อนักเรียนนําไปใช้ให้เกิดการเรียนรู้ และสามารถนําความรู้ความเข้าใจไปใช้กับ 
การเรียนวิชาศิลปะเพิ่มเติม โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะได้ โดยมีวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้ 
 

1. เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนผ่านบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มีทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

3. เพื่อศึกษาผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการใช้บทเรียนมัลติมเีดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรต้น (independent variables) คือ การเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
                ตัวแปรตาม (dependent variables) คือ 
          1.  ผลสัมฤทธิ์ทางทักษะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนโดยบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 

2. ผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง 
ทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 3.  ความพึงพอใจในการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 ระยะเวลาในการทดลอง 
 ผู้วิจัยดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 
ใช้เวลาในการทดลองสัปดาห์ละ 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที เป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ รวมทั้งหมด 20 
คาบเรียน 

   ส
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เครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ 

1. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

2. แบบทดสอบในแบบฝึกทักษะทางทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
3. แบบทดสอบในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ 
4. แบบประเมินผลการปฏิบัติงานทางทัศนศิลป์ของนักเรียนโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 

เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์  
5. แบบสอบถามวัดความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 

การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตามเกณฑ ์
มาตรฐานที่กําหนดไว้ คือ 80/80 โดย 
  2. หาค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนเฉลี่ยร้อยละที่ได้จากการทดสอบก่อนและหลังเรียนจาก 
การเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยนําไปคํานวณหาค่ามัชฌิมเลขคณิต (Χ ) และส่วนเบี่ยง 
เบนมาตรฐาน (S.D.) ของ   กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 
 3. เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ของนักเรียนโดยการทดสอบค่าที (t-test) แบบ independent 

4. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 ใช้ค่าสถิติค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Χ ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนําไป 
แปลความหมายค่าระดับตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สรุปผลการวิจัยดังนี้ 
 1.  บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนด (E1/E2) 
คือ 81/88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 
 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วย 
สอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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โดยผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 24.33 และผลสัมฤทธิ์หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย 26.55 เท่ากับ 
และค่า t- test เท่ากับ 7.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีผลสัมฤทธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 

3.  ผลงานการปฏิบัติทัศนศิลป์ของนักเรียน หลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

ในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากมีค่าเฉลี่ย (Χ ) เท่ากับ 19.18 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.71 
 4. ความพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่า 
เฉลี่ยเท่ากับ 4.54 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 และนักเรียนมีพฤติกรรม 
ความสนใจต่อการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด 
 
อภิปรายผล 
 ในการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สามารถนําไปสู่ผลการอภิปราย 
ได้ดังต่อไปนี ้
 1. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิท 
เลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีคุณภาพ และความเหมาะสมกับการเรียนรู้ 
วิชาศิลปะในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จากผลการวิจัยพบว่าบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนที่สร้างขึ้น 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้พบว่ามีผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการ 
เรียนรู้ระหว่างเรียน (E1) เท่ากับร้อยละ 81 และผลการประเมินประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ 
หลังเรียน (E2) เท่ากับร้อยละ 88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ 80/80 โดยนักเรียนได้ศึกษา และ 
ปฏิบัติตามจุดประสงค์ ข้อคําถาม และคําชี้แจง จากบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน ตามขั้นตอน 
เป็นไปตามแบบแผนกระบวนการที่วางไว้ ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการทางทักษะ ความรู้ความเข้าใจ 
และ  การนําไปประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในวิชาศิลปะเพิ่มเติม 
ที่ทําการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของวิสูตร โพธิ์เงิน (2547: บทคัดย่อ) การพัฒนารูปแบบ 
การสอนศิลปะศึกษาโดยวิธีศิลปะวิจารณ์ตามแนวคิดทฤษฏีของยีน เอ มิทเลอร์ ที่ส่งเสริมพบว่า 1) 
ด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้ จัดให้มีเนื้อหาสาระที่ยาก-ง่ายเหมาะสมกับช่วงวัยเด็ก 2) ด้านกระบวน 
การเรียนรู้ เพิ่มเวลาในกิจกรรมการเรียนรู้ รูปแบบการสอนควรที่จะหลากหลาย และในแต่ละ 
แผนควรมีการสรุปในสิ่งที่เรียนรู้3)ด้านขั้นตอนในการวิจารณ์ศิลปะ ตามแนวทฤษฎียีน เอ มิทเลอร์ 
ความยาก - ง่าย การตั้งคําถามควรคํานึงถึงพัฒนาการด้านภาษาในเด็กนักเรียน และเน้นเด็กเป็น 
ศูนย์กลาง 4) สื่อ/ภาพเพื่อการวิจารณ์ ควรหลีกเลี่ยงภาพผลงานมีความซับซ้อน ควรหาภาพ 
ผลงานที่มีรูปแบบการจัดวางง่าย ๆ และมีความชัดเจน 5) ด้านการวัด และการประเมินผล ควร 
เพิ่มเกณฑ์การประเมินผลในการกระบวนการเรียนรู้ขั้นวิจารณ์ทั้ง 4 ขั้นตอน ทางด้านความคิดเห็น 
ของผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวิจารณ์ และผู้เชี่ยวชาญด้านการรับรู้ทางศิลปะ 
ในเด็ก เกี่ยวกับแผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ด้านมีความเห็นว่า 
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แผนการเรียนรู้ และองค์ประกอบแผนการเรียนรู้ในรูปแบบการสอนศิลปศึกษา สามารถนําไปจัดการ 
เรียนรู้ให้เด็กนักเรียนประถมศึกษาช่วงอายุ 7-9 ปีได้ (2547: บทคัดย่อ) เช่นเดียวกับไพรฑูรย์ พูลสุข 
ได้ทําการวิจัยเรื่องผลการสอนศิลปวิจารณ์ตามแนวทฤษฎีของยีน เอ มิทเลอร์ พบว่า 1) ด้านความรู้ 
ความเข้าใจ ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการเรียนสูงกว่าก่อนการเรียน 2) ด้านความ 
สามารถทางการวิจารณ์ศิลปะ พบว่าความสามารถของผู้เรียนในการวิจารณ์ขั้นพรรณนา และ 
การวิจารณ์ขั้นตีความไม่แตกต่างกัน ส่วนการวิจารณ์ขั้นวิเคราะห์ และการวิจารณ์ขั้นตัดสิน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ (2539: บทคัดย่อ)  เช่นเดียวกับว่าที่ร้อยตรีกีรติ กุลบุตร ได้ทําการวิจัย 
เรื่องผลของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ 
ทางการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่มีความบกพร่องทางการอ่านผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียน 
ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่านเมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการมี 
ส่วนร่วมของผู้ปกครองมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัย สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 2) 
นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง มีพฤติกรรมไม่พึง 
ประสงค์ลดลงเนื่องจากได้ใกล้ชิดผู้ปกครองส่งผลให้เชื่อฟังผู้ ปกครองมากขึ้น (2553: บทคัดย่อ) 
เช่นเดียวกับ นายไพทูรย์ เวทการ ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนาชุดการสอน คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
ตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ ทางวิจัยสําหรับนักศึกษาครู 
และครูประจําการการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาชุดการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตาม 
แนวคิดการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพ วิจัยทางการศึกษาสําหรับ 
นักศึกษาครูและครูประจําการ 2) หาประสิทธิภาพของชุดการสอน 3) เพื่อศึกษาความก้าวหน้า 
ของนักศึกษาจากการเรียนโดยใช้ ชุดการสอนมัลติมีเดียคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นสามารถใช้ในการเรียน 
การสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่ากับหรือมากกว่า เกณฑ์ที่ กําหนด 75 / 70 เครื่องมือที่ใช้ 
ในการวิจัย คือ ชุดการสอนจํานวน 12 ชุด แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนจํานวน 12 ฉบับ 
มีค่าความเชื่อมั่น 0.15 - 0.785 ลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองหา ประสิทธิภาพ ของชุดการสอน 
เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่เรียนวิชาวิจัยการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลําปาง ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2547 จํานวน  25 คน ศึกษาความก้าวหน้าของผู้เรียน โดยใช้ T - TEST แบบ 
DEPENDENT ผลการวิจัยนี้ พบว่าชุดการสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.07/57.80 -78.88/80.00 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่จํานวน 10 ชุดการสอนย่อย และต่ํากว่าเกณฑ์จํานวน 2 ชุดการสอน ย่อย 
แสดงให้เห็นว่าชุดการสอนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียตามแนวคิดการเรียนรู้ผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ 
สร้างขึ้นสามารถนําไปใช้ในการเรียนการสอนได้ (2547 : บทคัดย่อ) เช่นเดียวกับถาวร เปี่ยมพร้อม 
(2544: บทคัดย่อ)   ได้ทําการวิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกการเขียนสะกดคํา สําหรับนักเรียนชั้นประ 
ถมศึกษาปีที่ 4 ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า แบบฝึกที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 92.72/92.50 สูงกว่า 
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนแบบ 
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยแบบฝึกหัด อย่างมีนัยสําคัญทาง 
สถิติที่ระดับ .01 
 2.  จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง 
ทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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พบว่าคะแนนผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนของนักเรียนมีค่าเฉลี่ย (Χ ) 24.33 คะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียน 
มีค่าเฉลี่ย (Χ ) 26.55 และมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ก่อนเรียนเท่ากับ 1.65 หลังเรียนเท่ากับ 
1.62 ส่วนค่าสถิติ t มีค่าเท่ากับ 7.01 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหลังเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน   
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน    
อาจสืบเนื่องมาจากเนื้อหาภายในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นี้ตรงกับความสนใจของนักเรียนที่ต้องการ 
เรียนรู้เนื้อหาทางด้านทัศนธาตุ องค์ประกอบศิลป์ และการวิจารณ์ตามทฤษฎียีน เอ มิทเลอร์ 
ผ่านขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้ที่นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการให้ความรู้ผ่านโครงสร้างทั้ง 
ทางด้านทฤษฏีการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพชัดเจน และเหมาะสม โดยมีรายละเอียดที่เข้าใจง่าย 
สามารถฝึกฝนกับตนเองได้ และช่วยส่งเสริมความเข้าใจของนักเรียนต่อการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ 
ได้เป็นอย่างดี โดยคะแนนทดสอบหลังการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิด 
การวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สูงกว่าก่อนการใช้อย่างเห็นได้ชัด เป็นสื่อช่วยพัฒนานักเรียนก่อให้เกิด 
ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นสื่อการเรียนรู้ที่ดีทั้งในและนอกห้องเรียน ดังนั้นบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
1 จึงมีความสําคัญต่อนักเรียนและมีประโยชน์ต่อวิชาศิลปะ สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริพงศ์ 
พยอมแย้ม (2545: บทคัดย่อ) ทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะ ในการประดิษฐ์ 
ตัวอักษรด้วยชุดฝึกทักษะด้วยตนเองโดยนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พบว่า 
นักศึกษาที่มีทักษะ ในการประดิษฐ์ตัวอักษรหลังจากการใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .01  จะเห็นได้ว่าชุดฝึกทักษะในการประดิษฐ์อักษรด้วยตนเอง 
เป็นพื้นฐานที่ใช้ถ่ายโยงการเรียนรู้ระหว่างครูผู้สอนกับตัวผู้เรียน ทั้งยังมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้ของ 
นักเรียนปลูกฝังชีวิตที่ดีเพื่อการดํารง ชีวิตที่มีคุณภาพ ช่วยการเรียนของนักเรียนที่อ่อนเสริมความรู้ 
ของนักเรียนที่เก่ง ดังนั้นการนํารูปแบบ และสร้างแนวทางการสอนที่ดีมาใช้ย่อมส่งผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนของนักเรียนให้สูงขึ้นตามไปด้วย  
 จากการให้นักเรียนได้ลงมือทํางานปฏิบัติและตรวจให้คะแนน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน 
นักเรียนที่ทําแบบทดสอบได้คะแนนสูง อาจได้คะแนนจากการทํางานปฏิบัติต่ํากว่านักเรียนที่ทําแบบ 
ทดสอบได้คะแนนต่ํา ซึ่งมีตัวแปรหลายประการที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นักเรียน 
ได้แก่ พื้นฐานทางความคิด หรืพุทธิพิสัย เช่น สติปัญญาที่เกิดจากกรรมพันธุ์ ความฉลาด ความถนัด 
และลักษณะพื้นฐานด้านจิตพิสัย เช่น ความสนใจ ความมานะตั้งใจ และความขยัน รวมทั้งเจตคติต่อ 
รายวิชา คุณภาพการเรียนการสอน เช่น การเสริมแรงจากครูการได้รับคําแนะนํา และการมีส่วนร่วม 
ในการเรียนการสอน (Bloom, 1982: 166-175, อ้างถึงใน วิวัตร์ พงษ์สุภา, 2544: 14-15) 
นอกจากนั้นยังมีปัจจัยอื่น ๆ อีกมากมายที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อการเรียน เช่น ปัจจัยทางด้าน เศรษฐกิจ 
สังคม แรงจูงใจ ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญา ได้แก่ เชาว์ ปัญญา ความถนัด ความรู้พื้นฐาน 
ดั้งเดิมของนักเรียน องค์ประกอบด้านอารมณ์ ได้แก่ แรงจูงใจในการเรียน ความสนใจ ลักษณะนิสัย 
และทัศนคติ เป็นต้น และองค์ประกอบด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ครอบครัว ฐานะทางเศรษฐกิจ 
หลักสูตร และคุณภาพการจัดการเรียนการสอน เป็นต้น  
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 3.  นักเรียนที่ได้ใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นั้นสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
ด้วยความเชื่อมั่นในตนเอง และแสดงความงามในลักษณะเฉพาะผ่านผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ 
ผ่านการเรียนรู้โดยการฝึกทักษะปฏิบัติทางกิจกรรมของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แสดงให้เห็น 
ถึงผลคะแนนการประเมินผลงานทัศนศิลป์ชิ้นสุดท้ายของนักเรียนในภาพรวมมีระดับคะแนนมีค่าเฉลี่ย
อยู่ที่ (Χ ) เท่ากับ  19.18 อยู่ในระดับดีมากและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.71 
กระบวนการเรียนรู้นั้นมีความสัมพันธ์ต่อการวิเคราะห์และการสร้างสรรค์ผลงานทางทัศนศิลป์ เป็น 
การเรียนรู้ที่สามารถฝึกฝนด้วยตนเอง ทําให้เกิดแง่มุมความหลากหลายทางการแสดงออกใน ลักษณะ 
เฉพาะตน สิ่งดังกล่าวแสดงถึงความมั่นใจในการแสดงออกสู่ผลงานอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
สร้างสรรค์ซึ่งส่งผลต่อความเข้าใจในคุณค่า การพัฒนาการเรียนในรายวิชาศิลปะ และการนําไป 
ประยุกต์ใช้ในการดําเนินชีวิตอย่างมีประโยชน์  ศุภรัก สุวรรณวัจน์  (2554: บทคัดย่อ) แสดงให้เห็น 
ว่าหลังเรียน ที่เรียนรู้จากต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แนวคิดการออกแบบ 
ย้อนกลับ ในรายวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ 1  นักเรียนมีผลสัมฤทธ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน และการ 
ประเมินความเข้าใจที่คงทนยั่งยืน จากการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ครั้ง พบว่าพัฒนาการเรียนรู้ 3 
ครั้งมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยทางสถิติที่ระดับ .05 กนต์ธีรา หิรัญยะมาน (2552: 91) ได้ทําการ 
วิจัยเรื่องการสร้างแบบฝึกเพื่อพัฒนาการรับรู้ทางศิลปะ สําหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 
เนื่องจากเป็นแบบฝึกพัฒนาความสามารถที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง และแต่ละการฝึกสามารถนํา 
ประสบการณ์ต่าง ๆ มารวบรวมเป็นผลงานที่นักเรียนสามารถคิดต่อยอดได้จาก การฝึกที่ผ่านมา 
ทําให้เมื่อนําองค์ความรู้ทั้งหมดมารวบรวมสร้างสรรค์เป็นผลงานภาพวาดระบายสี ที่มีความน่าสนใจ 
มีองค์ประกอบชัดเจนและเทคนิควิธีการใช้สีที่สะดุดตาผู้ดู โดยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนนี้จะให้ 
นักเรียนได้ ปฏิบัติมากมีคําสั่งและตัวอย่างประกอบดังนั้นแบบฝึกจึงสร้างทักษะให้ผู้เรียนเกิดความ 
ชํานาญเพิ่มขึ้น 
 4. ผลการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน 
เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่านักเรียนได้เรียนรู้ การใช้ทักษะที่มีความ 
สัมพันธ์กับความถนัดในความแตกต่างของแต่ละบทเรียน สร้างการเรียนรู้สู่ความเข้าใจอย่างมีขั้นตอน 
จากกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปฏิบัติได้ง่ายไปสู่กิจกรรมที่ท้าทายความสามารถ ของตัวผู้เรียนมากขึ้น 
เห็นได้จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักเรียนมีความพึงพอใจกับการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วย
สอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มากที่สุด  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยดังนี้ (Χ ) เท่ากับ 4.54 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.58 
นักเรียนมีความพึงพอใจใน 3 ลําดับแรก คือ 1) 2) และ 3) (Χ ) เท่ากับ 4.77, 4.67 และ 4.63 
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.42,0.47 และ 0.48 ตามลําดับ ทั้งนี้เพราะ 
ได้รับการพัฒนาอย่างเป็นระบบหลายขั้นตอน ทั้งในส่วนของผู้เชี่ยวชาญ และตัวแทนของกลุ่มตัวอย่าง 
ในการทดลอง การปรับปรุงแก้ไขจุดบกพร่อง จึงกระทําหลายขั้นตอนหลายระยะจนใกล้เคียงกับ 
ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง เพราะการพัฒนาการเรียนการสอนนั้นมีอิทธิพล และสามารถ 
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ที่จะจูงใจให้นักเรียนสนใจที่จะเรียนในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการ 
วิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เมื่อนักเรียนได้ทําการศึกษา 
แล้วจะเห็นได้ว่า  เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเป็นเนื้อหาที่ทําความเข้าใจได้ง่าย  มีคําชี้แจง 
ตามขั้นตอนกระบวนการเรียนรู้และภาพประกอบตัวอย่างการปฏิบัติแต่ละบทเรียนจะมีข้อ เสนอแนะ 
และแสดงความคิดเห็นซึ่งส่งผลให้ทราบต่อความคิด ความรู้สึกในการสะท้อนต่อสิ่งที่ได้เรียนรู้สอด 
คล้องกับรัตนกานต์ นิรัตติมานนท์ ได้ศึกษา “สื่อประหยัด สารพัดประโยชน์” 
เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของ นักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มี 
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาชุดการสอน ECONOMIC PICTURES (สื่อประหยัด สารพัดประ 
โยชน์) เพื่อเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยม ศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง 
เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1 โรงเรียนกะเปอร์วิทยา อําเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใช้ ทดลองการจัดการเรียนรู้ คือ 
ชุดการสอน ECONOMIC PICTURES (สื่อประหยัด สารพัดประโยชน์) และเครื่องมือที่ใช้ในการ 
เก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมิน ชุดการสอน 
และแบบประเมินเจตคติของนักเรียนผลการวิจัยพบว่าชุดการสอน ECONOMIC PICTURES 
(สื่อประหยัด สารพัดประโยชน์) มีประสิทธิภาพเท่ากับ 88.90/86.05 และคะแนนทดสอบ 
ภาษาอังกฤษที่วัดความก้าวหน้าเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนอกจากนี้ นักเรียนมีเจตคติต่อการเรียนด้วย 
ชุดการสอนโดยภาพรวม อยู่ในระดับพึงพอใจมาก (2550 : บทคัดย่อ) เช่นเดียวกับจเร  แจ่มดี, 
ทวนชัย  สว่างใจธรรม, ไพรจิตร  หิมโสภา   ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ภาษิตและสํานวนไทยสําหรับผู้เรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 2  ที่นําเสนอด้วยการ์ตูนแอนนิเมชั่น 
ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 84.83/83.00 ซึ่งเป็นไป 
ตามเกณฑ์์ 2) การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ความคิดเห็นของผู้เรียน 
ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับดี จากการศึกษางานวิจัยทําให้ได้แนวคิดในการสร้าง 
สื่อการเรียนการสอนและการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ประกอบรายวิชาที่สอน ซึ่งใน 
การสร้างนั้นจะต้องมีการศึกษาหลักการสร้าง วิเคราะห์หลักสูตร เนื้อหาบทเรียน วิเคราะห์ผู้เรียน  
สื่อที่จะสร้างจะต้องเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน  ความชอบและความสนใจของผู้เรียน  มีการผสม 
ผสานของเทคนิค  กราฟิก  แอนนิเมชั่น  หลายรูปแบบเข้าด้วยกันเพื่อความหลากหลายของสื่อการ 
สอน  เพื่อเป็นการกระตุ้นความ สนใจของผู้เรียน (2550 : บทคัดย่อ) เช่นเดียวกับศุภรัก สุวรรณวัจน์ 
การพัฒนาต้นแบบการเรียนการสอน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับสําหรับหลัก 
สูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์การจัดการเรียนการสอนตาม 
แนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ของรายวิชาในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต เพื่อพัฒนาต้นแบบ 
การเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาออกแบบบรรจุภัทฑ์ 
1 สําหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต และเพื่อทดลองใช้ต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่อ 
อิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาออกแบบบรรจุภัทฑ์ 1 สําหรับหลักสูตร 
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต พบว่า 1) อาจารย์ที่สอนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิตไม่ได้ออกแบบ 
การเรียนรู้ตามขั้นตอนของการออกแบบย้อนกลับ และผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ พบว่าต้นแบบ 
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การเรียนการสอนผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ซึ่งพัฒนาโดยผู้วิจัยโดยใช้แนวคิดการออกแบบย้อนกลับ ใน 
รายวิชาออกแบบบรรจุภัทฑ์ 1 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมมาก โดยมี 
ค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ที่ 4.7 และมี่ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.50 2) ผลทดลองต้นแบบ พบว่า 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตที่เรียนรู้จากต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ 
การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาออกแบบบรรจุภัทฑ์ 1 ก่อนเรียนและหลังเรียนมีความแตกต่าง 
กันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ลําดับ .01 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 3)  การประ 
เมินความเข้าใจที่คงทนยั่งยื่นจากผลการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 3 ครั้ง พบว่าพัฒนาการเรียนรู้ 3 ครั้ง 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.5 และการศึกษาความพึงพอใจ ของนิสิต 
ที่มีต้นแบบการเรียนการสอนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้การออกแบบย้อนกลับในรายวิชาออกแบบบ
รรจุภัทฑ์ 1 สําหรับหลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต 4) นิสิตมีความพึงพอใจมาก โดยมี 
ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ที่ 4.3 เบี่ยงเบนมาตรฐานโดยรวมอยู่ที่ 0.69 (2554: บทคัดย่อ)   
 
ข้อเสนอแนะ 
                 จากผลการวิจัยที่เสนอไปแล้วนั้น ผู้วิจัยขอนําเสนอแนวคิดและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ 
ผลการวิจัยครั้งนี้เป็น 2 ประการ   คือ  ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้  และข้อเสนอแนะเพื่อ 
การวิจัยครั้งต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 ข้อเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช้ 
 1. จากผลการวิจัยพบว่า นักเรียนตั้งใจที่จะศึกษาหาความรู้จากบทเรียนมัลติมีเดีย 
ช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 เป็นอย่างมากโดยนักเรียน ให้ความสนใจในเนื้อหามากขึ้น ดังนั้น จึงควรมีขั้นตอนรูปภาพ 
ผลงานตัวอย่าง ประกอบคําบรรยาย  ให้มีความชัดเจนตรงกับเนื้อหาที่ต้องการนําเสนอและมีความ 
หลากหลาย 
 2. ควรส่งเสริมให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีด้วยการจัดการเรียนการสอน ของครูผู้สอนเอง 
หรือการสร้างรูปแบบที่เร้าความสนใจเพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติต่อวิชาศิลปะ และการวิจารณ์ผลงาน 
ศิลปะ ว่านักเรียนสามารถทําได้ และเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียน หรือวิชาศิลปะไม่ได้มุ่งที่ความสวย 
งามของ ผลงานดังเช่นที่ปลูกฝังกันมาตั้งแต่อดีตเพียงอย่างเดียวจะต้องทําให้เข้าใจ ซาบซึ้งถึงคุณค่า 
ของศิลปะ อันจะก่อให้เกิดลักษณะศิลปะนิสัยที่จะส่งผลต่อการนําไปปรับใช้ในดําเนินชีวิตได้อย่าง 
เหมาะสมมีความสุข 
 3. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ควรมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอน ที่สามารถตอบสนอง 
การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริง และความแตกต่างระหว่างบุคคลจึงควรพัฒนา 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในกลุ่มสาระวิชาอื่น ๆ ที่ต้องอาศัยการฝึกปฏิบัติ หรือการใช้ทักษะ 
ปฏิบัติ 
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 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
 ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเพื่อทําการวิจัยในครั้งต่อไปสําหรับผู้ที่สนใจในการพัฒนาบทเรียนมัลติมี 
เดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปีที่ 1 ดังนี้ 
  1. ควรมีการวิจัยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ อย่างต่อเนื่องโดยมีการเผยแพร่สู่ในสื่อสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ 
ทางการศึกษากับผู้สนใจ 

2. ควรมีการวิจัยในเรื่องการพัฒนามัลติมีเดีย อย่างหลากหลายรูปแบบ 
3. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดียช่วยสอน หรือบทเรียนช่วยสอน ในเนื้อหาสาระอื่น ๆ 

ที่เกี่ยข้องกับสาระทัศนศิลป์ 
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และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

2. อาจารย์ ดร.อินทิรา พรมพันธุ์  อาจารย์ประจําภาควิชาศิลปะ ดนตรี    
และนาฏศิลป์ศึกษา คณะครุศาสตร์ 

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
3. ดร.นพมาตร  พวงสุวรรณ  ครู ชํานาญการพิเศษ โรงเรียนเทพศิรินทร์ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
 
คําชี้แจง 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ไม่มีเจตนาที่จะประเมินบุคคลหรือสถาบันใดๆ ผลที่ได้จากการวิจัยจะนําเสนอภาพรวมของการสร้าง 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
ซึ่งเป็นข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างสูง สําหรับการนําไปใช้พัฒนาบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
และในการสอนวิชาศิลปะต่อไป 
 

 
ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์...........................................................................................................เพศ..................... 
สถานที่ทํางาน.......................................................................................ตําแหน่ง..................................... 
วันที่ให้สัมภาษณ์...................................................................................................................................... 
เวลาที่ให้สัมภาษณ์................................................................................................................................... 
 
1. ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับการสอนวิชาศิลปะ และศิลปวิจารณ์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษา 
อย่างไร................................................................................................................................................... 
2. วัตถุประสงค์ในการสอนวิชาศิลปะ เรื่องศิลปะวิจารณ์ มุ่งให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์ด้านใด.............. 
3. หลักการสอนวิชาศิลปะ เรื่องศิลปะวิจารณ์ ควรเป็นอย่างไร............................................................ 
4. ทฤษฎีประเภทใดเหมาะสําหรับนํามาใช้ในการสอนวิชาศิลปะ และศิลปะวิจารณ์........................... 
5. หลักในการสอนศิลปะวิจารณ์ควรเป็นอย่างไรเพื่อให้ผู้เรียนมาความสามารถในการวิจารณ์............ 
6. กิจกรรมใดควรมาใช้ในการสอนวิชาศิลปะ เรื่องศิลปะวิจารณ์......................................................... 
7. หลักและวิธีประเมินผลแบบใดควรนํามาใช้ในวิชาศิลปะ เรื่องศิลปะวิจารณ์.................................... 
8. สื่อใดควรนํามาใช้ในวิชาศิลปะ และศิลปะวิจารณ์........................................................................... 
9. สื่อวิชาศิลปะ และศิลปะวิจารณ์ ควรมีองค์ประกอบในเรื่องใดบ้าง................................................. 
10. แนวโน้มของการเรียนการสอนวิชาศิลปะ และศิลปะวิจารณ์ ควรเป็นอย่างไร................................ 

 
____________________________________ 
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คําชี้แจง   การให้คะแนนผลการปฏิบัติผลงานศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

(คะแนนเต็ม 12 คะแนน) 

หมายเหตุ : สําหรับการให้คะแนนผลงานของนักเรียน 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 

คุณภาพของผลงาน ผลงานเสร็จสมบูรณ ์
สื่อความหมายตรง 

ตามภาระงาน 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได ้

ผลงานเสร็จสมบูรณ ์
สื่อความหมายตรง 

ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ ์ ผลงาน ไม่เสร็จ 

หลักการทัศนธาตุ 
การจัดองค์ประกอบ 

ศิลป์ 

ใช้หลัการทัศนธาตุ 
มีการนําองค์ประกอบของ

การออกแบบมา 
ใช้เหมาะสมกลมกลืนหลัก

การจัดภาพมี 
ครบทั้ง 3 ข้อได้แก ่

1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล 
3. จุดสนใจ 

ใช้หลัการทัศนธาตุ 
มีการนําองค์ประกอบขอ

งการออกแบบมา 
ใช้เหมาะสม กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาด 

ไป 1 ข้อได้แก ่
1. เอกภาพ 

2. ความสมดุล 
3. จุดสนใจ 

ใช้หลัการทัศนธาตุ 
มีการนําองค์ประกอบของก
ารออกแบบมาใช้เหมาะสม 

กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาด 

ไป 2 ข้อได้แก ่
1. เอกภาพ 

2. ความสมดุล 
3. จุดสนใจ 

ใช้หลัการทัศนธาตุ 
องค์ประกอบของการออก

แบบมาไม่น่าสน 
ใจ 

ความคิดสร้างสรรค ์ ผลงานแปลกใหม่เกิด 
จากความคิดสามารถ 

เป็นแบบอย่างได้ 

ผลงาน แปลกใหม่เกิด 
จากความคิด 

ผลงานลอกเลียนแบบ 
และผสมจากความคิด 

ผลงานลอกเลียนแบบ
ผู้อื่นทั้งหมด 

เกณฑ์การประเมิน  คะแนน      10 -12    ดี   
                       คะแนน      7-9      ปานกลาง 
                         ต่ํากว่า       6         ปรับปรุง 
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คําชี้แจง แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

หมายเหตุ : สําหรับการให้คะแนนผลงานของครู 

รายการประเมิน เกณฑ์การให้คะแนน 
4 3 2 1 

คุณภาพของผลงาน ผลงานเสร็จสมบูรณ ์
สื่อความหมายตรง 
ตามภาระงาน 
เป็นแบบอย่างแก่ผู้อื่นได ้

ผลงานเสร็จสมบูรณ์  
สื่อความหมายตรง 
ตามภาระงาน 

ผลงานเสร็จสมบูรณ ์ ผลงาน ไม่เสร็จ 

การจัดองค์ประกอบ 
ศิลป ์

มีการนําองค์ประกอบของ
การออกแบบมา 
ใช้เหมาะสมกลมกลืนหลัก
การจัดภาพมี 
ครบทั้ง 3 ข้อได้แก่  
1. เอกภาพ  
2. ความสมดุล  
3. จุดสนใจ 

มีการนําองค์ประกอบของ
การออกแบบมา 
ใช้เหมาะสม กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาด 
ไป 1 ข้อได้แก่  
1. เอกภาพ 
2. ความสมดุล  
3. จุดสนใจ 

มีการนําองค์ประกอบของ
การออกแบบมาใช้เหมาะ
สม กลมกลืน 
หลักการจัดภาพขาด 
ไป 2 ข้อได้แก่  
1. เอกภาพ  
2. ความสมดุล  
3. จุดสนใจ 

มีการนําองค์ประกอบขอ
งการออกแบบมา 
ใช้เหมาะสมกลมกลืน 

ความคิดสร้างสรรค ์ ผลงานแปลกใหม่เกิด 
จากความคิดสามารถ 
เป็นแบบอย่างได้ 

ผลงาน แปลกใหม่เกิด 
จากความคิด 

ผลงานลอกเลียนแบบ 
และผสมจากความคิด 

ผลงานลอกเลียนแบบผู้อื่
นทั้งหมด 

การเคราะห์ 
วิจารณ์ผลงาน 

ศิลปะ 

การวิเคราะห์วิจารณ์ 
ตามแนวความคิดของ ยีน 
เอ มิทเลอร์มีเหตุ 
มีผลตามความคิดของตนเ
องมีการยกตัว 
อย่างสนับสนุนครบ 
ถ้วน 

การวิเคราะห์วิจารณ์ 
ตามแนวความคิดของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ 
มีเหตุมีผลตามความ 
คิดของตนเอง 

การวิเคราะห์วิจารณ์ 
ตามแนวความคิดของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ 
มีเหตุมีผลไม่สอด 
คล้อง 

การวิเคราะห์วิจารณ์ 
ตามแนวความคิดของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ 
ซึ่งไม่ใช้หลักการใด ๆ เลย 

การส่งผลงานตรง 
ต่อเวลา 

ส่งผลงานตรงเวลา 
ตามกําหนด 

ส่งผลงานล้าช้ากว่า 
กําหนด ภายใน 2-4 วัน 

ส่งผลงานล้าช้ากว่า 
กําหนด 1 สัปดาห์ 

ส่งผลงานล้าช้ากว่า 
กําหนด 2 สัปดาห์ 

เกณฑ์การประเมิน  คะแนน      16 -20     ดี   
                       คะแนน      12-15      ปานกลาง 
                         ต่ํากว่า       12          ปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงานนักเรียน (นักเรียนประเมินผลงานตนเอง)  
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

รายวิชา..........................................................................ชั้น.................................................. 
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................ 

คําชี้แจง ให้นักเรียนประเมินผลงานศิลปะโดยเขียนข้อความลงตามหัวข้อข้างล่างนี้ 
 
หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะตามรูปแบบของยีน เอ มิทเลอร์ 
ขั้นบรรยาย………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
...………………………….……………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..........................................
ขั้นวิเคราะห์……………….……………………………………………………………………………………………………………..
…..………………………….………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขั้นตีความ……………………………………...………………………..........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขั้นตัดสิน 
 ภาพนี้สวยเพราะ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ภาพนี้ไม่สวยเพราะ…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุป นักเรียนให้คะแนนผลงาน…………………………..เต็ม 12 คะแนน 
�
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แบบประเมินผลงานนักเรียน (นักเรียนประเมินผลงานผู้อื่น)  
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

รายวิชา..........................................................................ชั้น.................................................. 
ชื่อ-นามสกุล ........................................................................................................................ 

คําชี้แจง ให้นักเรียนประเมินผลงานศิลปะโดยเขียนข้อความลงตามหัวข้อข้างล่างนี้ 
 
หลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะตามรูปแบบของยีน เอ มิทเลอร์ 
ขั้นบรรยาย………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..
...………………………….……………….………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………..........................................
ขั้นวิเคราะห์……………….……………………………………………………………………………………………………………..
…..………………………….………………………………….……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ขั้นตีความ……………………………………...………………………..........................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
ขั้นตัดสิน 
 ภาพนี้สวยเพราะ……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ภาพนี้ไม่สวยเพราะ…………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
สรุป นักเรียนให้คะแนนผลงาน…………………………..เต็ม 12 คะแนน 
�
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ชื่องาน...................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาพผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ชื่อศิลปิน................................................................................................................................ 
แนวความคิด..........................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
คําชี้แจง ให้ท่านทําเครื่องหมาย  �  ในช่องระดับที่ตรงกับความพึงพอใจของท่านเพียงช่องเดียว 
เท่านั้น 
 
 
 
 
 

 
ข้อ 

 
ข้อความ 

ระดับความพึงพอใจ 
5 4 3 2 1 

1 เนื้อหาเข้าใจง่ายสอดคล้องกับบทเรียน      
2 ภาพประกอบสอดคล้องกับบทเรียน      
3 การนําเสนอต่อเนื่องไม่ติดขัด      
4 ความชัดเจนของ ตัวอักษร       
5 เสียงบรรยายสอดคล้องกับเนื้อหา      
6 ไอคอนเครื่องมือชัดเจน      
7 ตัวอย่างมีความชัดเจนง่ายต่อการฝึก      
8 ภาพประกอบมีความถูกต้อง 

และความสวยงาม 
     

9 สามารถทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเอง      
10 ภาพรวมของบทเรียนมีความสวยงาม 

และสอดคล้องกับเนื้อหา 
     

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                          ลงชื่อ……………………………………ผู้ประเมิน 
 

1 เหมาะสม / เห็นด้วย   น้อยที่สุด 
2 เหมาะสม / เห็นด้วย   น้อย 
3 เหมาะสม / เห็นด้วย   ปานกลาง 
4 เหมาะสม / เห็นด้วย   มาก 
5 เหมาะสม / เห็นด้วย   มากที่สุด     ส

ำนกัหอ
สมุดกลาง
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1. ข้อใดไม่ใช่ทัศนธาตุทั้งหมด 

 1. จุด เส้น รูปร่าง 

 2. สี บริเวณว่าง ลักษณะผิว 

 3. ขนาด สัดส่วน แสงเงา 

 4. ดุลยภาพ บรรยากาศ เอกภาพ 
2. ลายจุดจากภาพด้านล่างคือจุดในลักษณะใด 

 
    1. จุดที่เกิดจากธรรมชาติ 

    2. จุดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ 

    3. จุดที่เกิดจากการทดลอง 

    4. ถูกทุกข้อ 
3. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึกใกล้ ไกล คือ 
การนําเส้นมาใช้เพื่อความรู้สึกในด้านใด 

 1. เพื่อให้เกิดมิติ 

 2. เพื่อให้เกิดความรู้สึก 

 3. เพื่อให้เกิดความสนุก 

 4. ไม่มีข้อใดถูก 

4. ข้อใดคือเส้นในงานทัศนศิลป์ 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  
 
 

โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ 
ข้อสอบวัดผล        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

รายวิชาศิลปะเพิ่มเติม (จิตรกรรม) รหัสวิชา ศ20210 คะแนนเต็ม 30 คะแนน เวลา 50 นาที 
 

คําชี้แจง ทําเครื่องหมาย X ทับลงใน � ให้ตรงกับข้อที่เลือก (1  2  3  4)  
�

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. รูปร่างมีกี่มิติ 

 1. 2 มิติ   
 2. 3 มิต ิ   
 3. 4 มิติ 

 4. 5 มิติ 
 

6. สิ่งของที่อยู่ไกลจะมีขนาดอย่างไร 

 1. ขนาดเล็ก   
 2. ขนาดกลาง   
 3. ขนาดใหญ่ 

 4. ไม่สามารถสรุปได ้
7. ข้อใดคือการใช้สีที่ถูกต้อง 

 1.เอ๋ใส่เสื้อสีแดงเพื่อให้รู้สึกเย็นสบาย 

 2.อ้นทาสีเขียวที่รั้วบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น 

 3.เอกทาสีน้ําตาลที่ผนังบ้านเพื่อให้เกิดความ    
          สดชื่น 

 4. ถูกทุกข้อ 
8. จากภาพคือทัศนธาตุในข้อใด

 
 1. เส้น    
 2. รูปทรง   
 3. พื้นที่ว่าง 

 4. พื้นผิว 
9. ลักษณะผิวมีลักษณะอย่างไร 

 
 1. เรียบ   

    2. ขรุขระ   
 3. มันวาว 

 4. ละเอียด 
10. Unity แปลว่าอะไร 

 1. จุดเด่น   
 2. เอกภาพ   
 3. ความสมดุล 

 4. ความกลมกลืน 
11. 
ภาพตัวอย่างแสดงถึงหลักการจัดองค์ประกอบใด 

 
 1. ความสมดุล (Balance)  
 2. สัดส่วน (Proportion) 
 3. จังหวะลีลา (Rhythm) 

 4. การเน้น (Emphasis) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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12. สีในข้อใดมีความกลมกลืนมากที่สุด 

 1. สีส้มกับสีแดง   
 2. สีเขียวกับสีแดง  
 3. สีน้ําเงินกับสีส้ม 

 4. สีเหลืองกับสีน้ําเงิน 
13. การสร้างความกลมกลืนด้วยวรรณะสีเดียวกัน 
เรียกว่าการใช้สีอะไร 

    1. สีเอกรงค์ 

    2. สีตรงข้าม 

    3. สีคู่ตรงข้าม 

    4. สีวรรณะเย็น 
14. ข้อใดคือความกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน 

 1. 

 
 2. 

 

 3. 

 
 4. 

 
15. จากภาพเป็นการใช้ทัศนธาตุอะไร 
ในการสร้างสรรค์ผลงาน 

    
 
    1. จุด  

   2. เส้น 

    3. สี 

    4. แสงเงา 
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16. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะประกอบทัศนธาตุ 
เกี่ยวกับจุด 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  
 

17. ลายจุดบนตัวปลาคือจุดในลักษณะใด

 
    1. จุดที่เกิดจากสารเคมี 

    2. จุดที่เกิดจากแสงแดด 

    3. จุดที่เกิดจากธรรมชาติ 

    4. จุดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ 

 
18. ขอบปากถ้วยกาแฟเป็นเส้นที่มีลักษณะอย่างไร 

    1. เส้นดิ่ง 

    2. เส้นโค้ง 

    3. เส้นเฉียง 

    4. เส้นฟันปลา 
19. จากภาพบริเวณว่างบวกคือ 

 
 1. รูปคนฝั่งซ้าย 

 2. รูปคนฝั่งขวา 

 3. รูปแจกันฝั่งซ้าย 

 4. รูปที่เป็นพื้นที่สีขาว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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20. ข้อใดคือรูปร่างอิสระไม่แน่นอน 

 1. รูปร่างกีตาร์ 

 2. รูปร่างแก้วน้ํา 

 3. รูปร่างปิระมิด 

 4. รูปร่างเปลวเทียน 
21. สีในข้อใดเป็นได้ทั้งสีร้อนและสีเย็น 

 1. สีส้ม สีแเดง  
 2. สีฟ้า สีชมพู  
 3. สีเขียว สีน้ําเงิน 

 4. สีเหลือง สีม่วง 

22. ความหมายของรูปร่างรูปทรงอิสระ 
และรูปร่าง 
รูปทรงอินทรีย์ ที่ถูกต้องที่สุด 

1. รูปร่างรูปทรงอิสระมีโครงสร้าง 
เรขาคณิต 

 2. รูปร่างรูปทรงอินทรีย์เปลี่ยนแปลง 
ตามธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ก้อนเมฆ 
3. รูปร่างรูปทรงอิสระเปลี่ยนแปลง 
ตามการเจริญเติบโต เช่น คน สัตว์ พืช 
4. รูปร่างรูปทรงอินทรีย์เปลี่ยนแปลง 
ตามการเจริญเติบโต เช่น คน สัตว์ พืช 

23. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะประกอบทัศนธาตุ 
เกี่ยวกับเส้น 

 1.   

 2.  

 3.  

 4.  
24.เมื่อพับกล่องแล้วจะได้รูปทรงแบบใด 

 
       1            2           3             4 

1. รูปที่ 1 
2. รูปที่ 2 
3. รูปที่ 3 
4. รูปที่ 4 
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25. Formalism คือ 
1. แนวศิลปะที่เน้นความเพ้อฝันในการ 
สร้างสรรค์ผลงานหรืองานเชอร์เรียลลิสม์ 
2. แนวศิลปะที่เน้นรูปทรงในการสร้าง สรรค์ 
ผลงาน หรืองานแนวคิวบิสม์ 
3. แนวศิลปะที่เน้นความเหมือนจริง 
ในการสร้างสรรค์ผลงานหรืองานเรียลลิสม์ 
4. แนวศิลปะที่เน้นความงามในการสร้างสรรค์ 
ผลงาน หรืองานสุทรียศาสตร์ 

�

26. ภาพใดคือบริเวณว่างที่เหมาะสม 

 
   1     2         3 

1. รูปที่ 1 
2. รูปที่ 2 
3. รูปที่ 3 
4. ไม่มีรูปที่ถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมคือข้อใด 

1.  

2.  

3.  

4.  

   ส
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28. ที่ว่างคําภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร 
 1. Shape 
 2. Space 
 3. Sculpture 
 4. Scape 

29. พื้นผิวที่ให้ความรู้สึก มันวาวคือข้อใด 

 
1                 2                 3 
1. รูปที่ 1 
2. รูปที่ 2 
3. รูปที่ 3 
4. ถูกต้องทั้งหมด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. พื้นผิวในข้อใดเกิดจากธรรมชาติ 

1.  

2.  

3.  

4.  
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แผนการจัดการเรียนรู้ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ                 รายวิชาเพิ่มเติม (จิตรกรรม)             รหัสวิชา ศ 20209 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1                   เรื่องทฤษฎีทัศนธาตุ หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ และศิลปวิจารณ์ 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1                                           จํานวน 1 ชั่วโมง 
 
คําอธิบายรายวิชา 

ศึกษาและฝึกปฏิบัติการจัดองค์ประกอบศิลปะ และการเขียนภาพด้วยวัสดุต่างๆ ตามความ 
เหมาะสม  เพื่อให้มีความเข้าใจเห็นคุณค่าสามารถถ่ายทอดสิ่งที่มองเห็นออกมาเป็นภาพตามความเป็นจริง  
และหรือสามารถสร้างสรรค์งานเขียนภาพได้อย่างอิสระ เข้าใจหลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ  

 
ผลการเรียนรู้ 

1. อธิบายความหมาย  คุณค่า  ลักษณะรูปแบบและวิธีการเขียนภาพ โดยยึดหลักทัศนธาตุ 
2. อธิบายหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
3. อธิบายหลักการวาดเส้นและปฏิบัติงานศิลปะ 
4. สร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างอิสระ 
5. วิจารณ์ผลงานศิลปะตามหลักทฤษฎีศิลปวิจารณ์ 
6. อธิบายหลักการใช้  การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 

 
ตัวชี้วัด  
 ด้านความรู้ นักเรียนมีความสามารถ อธิบายความหมายของหลักการทัศนธาตุ หลักการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์  
 ด้านทักษะ นักเรียนมีความสามารถสร้างสรรค์ผลงานศิลปะได้อย่างอิสระ และวิจารณ์ผลงาน 
ศิลปะตามหลักทฤษฎีศิลปวิจารณ์ 
 ด้านคุณลักษณะ การเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ในการเขียนภาพ 
 
สาระการเรียนรู้  

1. ทฤษฎีทัศนธาตุ 
2. หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
3. หลักทฤษฎีศิลปวิจารณ์ 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 ครั้งที่ 1 (Pretest) ทฤษฎีศิลป์ ความหมายของศิลปะ หลักการทัศนธาตุ (เรียนรู้ด้วยมัลติมีเดีย 
ช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ) 
 นักเรียนทดสอบก่อนเรียนเมื่อทดสอบเสร็จแล้วให้นักเรียน เรียนรู้ด้วยมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวทฤษฎีทัศนธาตุอีกครั้ง ศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องทฤษฎี ทัศนธาตุ 
พร้อมยกตัวอย่างภาพประกอบ  
 ครั้งที่ 2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (นักเรียนชมมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทฤษฎีจัดองค์ประ 
กอบศิลป์) ครูอธิบายหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ให้นักเรียนดูงานอินโฟ เรื่องทฤษฎีหลักการ 
จัดองค์ประกอบ พร้อมยกตัวอย่างภาพประกอบ 
 ครั้งที่ 3 หลักการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ (นักเรียนชมมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่อง หลักการวิจารณ์) 
ครูอธิบายหลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ ตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์ แล้วให้นักเรียน 
ทดลองวิจารณ์ผลงงานของศิลปิน 2 ชิ้น 
 ครั้งที่ 4 รูปแบบศิลปะ หลักการวิจารณ์ผลงาน ใบความรู้เรื่อง รูปแบบของงานจิตรกรรม เน้นเรื่อง 
semi abstract สั่งให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ semi abstract ขนาดกระดาษ A4 
ใช้สีหรืองเทคนิคใดก็ได้ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ให้นักเรียนคิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน   
 ครั้งที่ 5 ปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข” ในรูปแบบกึ่งนามธรรม นักเรียนปฏิบัติงาน 
 ครั้งที่ 6 ปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข” ในรูปแบบกึ่งนามธรรม นักเรียนปฏิบัติงาน 
 ครั้งที่ 7 การวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ และทําแบบ 
ทดสอบคสวามพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
 ครั้งที่ 8 (Postest) วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ นักเรียนทดสอบ 
หลังเรียน และวิจารณ์ผลงาน 
 
สื่อการเรียนรู้และแหล่งการเรียนรู้ 

1. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดยีน เอ มิทเลอร์ 
2. สื่อการเรียนการสอน Infographic 
3. สื่อการสอนรูปภาพ 
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การวัดและประเมินผล 
 วิธีวัดและประเมินผล 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน     30 คะแนน 
2. การปฏิบัติงานศิลปะ (นักเรียนประเมิน)   12 คะแนน 
3. การปฏิบัติงานศิลปะ (ครูประเมิน) และการวิจารณ์ผลงานศิลปะ 20 คะแนน 

เครื่องมือวัดและประเมินผล 
1. แบบทดสอบก่อน และหลังเรียน 
2. แบบประเมินผลงานศิลปะ 
3. แบบการวิจารณ์ผลงานศิลปะ 

 
9.  กิจกรรมเสนอแนะ 

1. จัดกิจกรรมให้นักเรียนรู้จักหลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะให้มากขึ้น 
2. นํานักเรียนเข้าชมการแสดงผลงานศิลปะที่หอศิลป์ 

 
                                                                 ลงชื่อ ......................................................... ผู้สอน 
                                                                            (นางสาวสุรัชสานุ์ รัตนวรรณ) 
                                                                                   ตําแหน่ง ครู คศ.1 
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รายละเอียดการสอน 
ครั้งที่ 1 (Pretest) ทฤษฎีศิลป์ ความหมายของศิลปะ หลักการทัศนธาตุ (เรียนรู้ด้วยมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุ) 
 นักเรียนทดสอบก่อนเรียน เมื่อทดสอบเสร็จแล้วให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่อง 
ทัศนธาตุ จากนั้นครูอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวทฤษฎีทัศนธาตุอีกครั้ง โดยศึกษาใบความรู้ที่ 1 เรื่องทฤษฎี ทัศนธาตุ 
จุด เส้น รูปร่างรูปทรง น้ําหนัก สี ที่ว่าง  และพื้นผิว พร้อมยกตัวอย่างภาพประกอบผลงานแนว Pointillism 
แต่ที่เห็นได้ชัดคือในงานเขียนของฌอร์ฌ-ปีแยร์ เซอรา, ปอล ซีญัก และอองรี-เอ็ดมงด์ โครส คําว่า 
"pointillism" คิดขึ้นโดยนักวิพากษ์ศิลป์ราวปลายคริสต์ทศวรรษ 1880 เพื่อเยาะเย้ยงานเขียน 
ของศิลปินกลุ่มนี้ แต่ในปัจจุบันเป็นการใช้ที่ต่างทัศนะจากเดิมโดยปราศจากการเย้ยหยัน การสร้างงาน 
ผสานจุดสี ตรงกันข้ามกับวิธีการเขียนภาพที่ใช้กันทั่วไปที่จะผสมรงค์วัตถุที่ต้องการจะใช้บนจานผสมสี 
โดยใช้สีที่ผสมสําเร็จที่ขายกันในตลาด การผสานจุดสีคล้ายกับกระบวนการพิมพ์สี่สี (CMYK) ที่ใช้ใน 
การพิมพ์สีของแท่นพิมพ์ขนาดใหญ่ที่ใช้สี cyan (น้ําเงิน), magenta (แดง), yellow (เหลือง) และ key (ดํา) 
โทรทัศน์หรือจอคอมพิวเตอร์ก็ใช้เทคนิคการผสานจุดสีในการสร้างภาพแต่ใช้สีแดง, เขียว และน้ําเงิน (RGB) 
แทนที่ ถ้าแสงแดง, เขียว และ น้ําเงินผสมเข้าด้วยกัน ผลที่ออกมาก็จะใกล้เคียงกับแสงขาว 
สีสว่างที่เกิดจากการผสานจุดสีอาจจะเกิดจากการเลี่ยงการหักการผสม หรือ ผลที่ใกล้เคียงกับการได้ 
มาจากการผสมสี ประกอบโดยการใช้รงควัตถุ แต่เทคนิคการผสานจุดสีทําให้สูญเสียคุณลักษณะของ 
ฝีแปรงบนพื้นผิวภาพ (texture) ที่เกิดจากการใช้เทคนิคการเขียนภาพ นอกจากจะใช้กับจิตรกรรมแล้ว 
ลัทธิผสานจุดสีก็ยังหมายถึงลักษณะงานคีตกรรมลักษณะหนึ่งของคริสต์ศตวรรษ 20 ที่ใช้โดยคีตกวี เช่น 
คีตกวีออสเตรียอันทอน เวแบร์น (ค.ศ. 1883 - ค.ศ. 1945) 
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A Sunday Afternoon On The Island Of La Grande Jatte  Georges Seurat 
(������
� ����� is credited as being the father of the pointillism movement. The concept 
that Seurat held was that each dot should be next to another of weaker tone but, it’s 
complementary color. Innovating on pointillism, Seurat’s, “La Grande Jatte,” contained over 
40 figures plus, an extended background, which took Seurat nearly two years to complete.)  
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Sunday (Paul Signac)   

Paul Signac studied Pointillism with George Seurat. In the painting Sunday you can 
see his technique. The colors are very bright and the lines quite sharp when viewed from a 
distance. The painting is of a typical Parisian husband and wife spending Sunday afternoon 
together in their home. 
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Pablo Jurado Ruiz ภาพนี้เป็นการวาดโดยศิลปินชาวสเปน โดยใช้เทคนิค Pointillism 
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ใบความรู้ที่ 1 เรื่องทฤษฎีทัศนธาตุ 

ทัศนศิลป์ เป็นส่วนหนึ่งของวิจิตรศิลป์ ซึ่งเป็นศิลปะที่เน้นคุณค่าทางด้านจิตใจและอารมณ์เป็น สําคัญ 
ทัศนศิลป์ มีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษว่า Visual Art หมายถึง ศิลปะที่มองเห็น หรือศิลปะ 
ที่สามารถสัมผัส รับรู้ ชื่นชมด้วยประสาทตา สัมผัสจับต้องได้ และกินเนื้อที่ในอากาศ ทัศนศิลป์แบ่งออก เป็น 
4 ประเภท ได้แก่ จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และสถาปัตยกรรม 
ความหมายของทัศนธาตุ 

ทัศนธาตุ (Visual Elements) หรือ 
องค์ประกอบศิลป์ ในทางทัศนศิลป์ หมายถึงส่วนประกอบ ของศิลปะที่มองเห็นได้ ประกอบไปด้วย 

จุด,เส้น,รูปร่าง-รูปทรง,น้ําหนักอ่อน-แก่,สี,บริเวณว่าง และ พื้นผิว 
 
จุด (Dot)  

หมายถึง รอยหรือแต้มที่มีลักษณะกลม ๆ ปรากฎที่พื้นผิว ซึ่งเกิดจากการจิ้ม กด กระแทกด้วย 
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น ดินสอ ปากกา พู่กัน และวัสดุปลายแหลมทุกชนิด จุด เป็นต้นกําเนิดของเส้น รูปร่าง 
รูปทรง แสงเงา พื้นผิว ฯลฯ เช่น นําจุดมาวางเรียงต่อกันจะเกิดเป็นเส้น และการนําจุดมาวาง 
ให้เหมาะสม ก็จะเกิดเป็นรูปร่าง รูปทรง และลักษณะผิวได้ 
 
เส้น (Line) 

เป็นสิ่งที่มีผลต่อการรับรู้เพราะทําให้เกิดความรู้สึกต่ออารมณ์และจิตใจของมนุษย์เส้นเป็นพื้นฐาน 
สําคัญของศิลปะทุกแขนง ใช้ร่างภาพเพื่อถ่ายทอดสิ่งที่เห็นและสิ่งที่คิดจินตนาการให้ ปรากฎเป็นรูปภาพ เส้น 
(Line)  หมายถึง  การนําจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกันไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งเป็นทางยาว หรือ 
สิ่งที่เกิดจากการขูด ขีด เขียน ลาก  ให้เกิดเป็นริ้วรอย  

เส้นนอน ให้ความรู้สึกกว้างขวาง  เงียบสงบ  นิ่ง  ราบเรียบ  ผ่อนคลายสายตา 
เส้นตั้ง  ให้ความรู้สึกสูงสง่า  มั่นคง  แข็งแรง  รุ่งเรือง 
เส้นเฉียง ให้ความรู้สึกไม่มั่นคง  เคลื่อนไหว  รวดเร็ว  แปรปรวน 
เส้นโค้ง  ให้ความรู้สึกอ่อนไหว  สุภาพอ่อนโยน  สบาย  นุ่มนวล  เย้ายวน 
เส้นโค้งก้นหอย ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว  การคลี่คลาย  ขยายตัว  มึนงง 
เส้นซิกแซกหรือเส้นฟันปลา ให้ความรู้สึกรุนแรง  กระแทกเป็นห้ว ๆ ตื่นเต้น สับสนวุ่นวาย 

และการขัดแย้ง 
เส้นประ  ให้ความรู้สึกไม่ต่อเนื่อง ไม่มั่นคง ไม่แน่นอน 

เส้นกับความรู้สึกที่กล่าวมานี้เป็นเพียงแนวทางหนึ่ง ไม่ใช่ความรู้สึกตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการนําไปใช้ร่วม 
กับส่วนประกอบอื่น ๆ เช่น 

เส้นโค้งคว่ําลง  ถ้านําไปเขียนเป็นภาพปากในใบหน้าการ์ตูนรูปคน กจ็ะให้ความรู้สึกเศร้า ผิดหวัง 
เสียใจ แต่ถ้าเป็นเส้นโค้งหงายขึ้นก็จะให้ความรู้สึก อารมณ์ดี เป็นต้น 
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รูปร่าง และรูปทรง 
รูปร่าง (Shape) หมายถึง เส้นรอบนอกทางกายภาพของวัตถุ สิ่งของเครื่องใช้ คน สัตว์ และ พืช 

มีลักษณะเป็น 2 มิติ มีความกว้าง และความยาว รูปร่าง  แบ่งออกเป็น 3 ประเภท  คือ 
1. รูปร่างธรรมชาติ (Natural Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เช่น คน สัตว์ 

และพืช เป็นต้น 
2. รูปร่างเรขาคณิต (Geometrical Shape) หมายถึง รูปร่างที่มนุษย์สร้างขึ้นมีโครงสร้าง แน่นอน 

เช่น รูปสามเหลี่ยม รูปสี่เหลี่ยม และรูปวงกลม เป็นต้น 
3. รูปร่างอิสระ (Free Shape) หมายถึง รูปร่างที่เกิดขึ้นตามความต้องการของผู้สร้างสรรค์ 

ให้ความรู้สึกที่เป็นเสรีไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนของตัวเอง เป็นไปตามอิทธิพลของสิ่งแวดล้อม เช่น รูปร่าง 
ของหยดน้ํา เมฆ และควัน เป็นต้น 

รูปทรง (Form) หมายถึง โครงสร้างทั้งหมดของวัตถุที่ปรากฎแก่สายตาในลักษณะ 3 มิติ คือ 
มีทั้งส่วนกว้าง ส่วนยาว ส่วนหนา หรือลึก คือ จะให้ความรู้สึกเป็นแท่ง มีเนื้อที่ภายใน มีปริมาตร 
และมีน้ําหนัก 
 
น้ําหนักอ่อน-แก่ (Value)  

หมายถึง จํานวนความเข้ม ความอ่อนของสีต่าง ๆ และแสงเงาตามที่ประสาทตารับรู้ เมื่อเทียบ 
กับน้ําหนักของสีขาว-ดํา ความอ่อนแก่ของแสงเงาทําให้เกิดมิติ เกิดระยะใกล้ไกลและสัมพันธ์ กับเรื่อง 
สีโดยตรง 
 
สี (Colour)  

หมายถึง สิ่งที่ปรากฎอยู่ทั่ฎวไปรอบ ๆ ตัวเราไม่ว่าจะเป็นสีที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือสิ่งที่ 
มนุษย์สร้างขึ้น สีทําให้เกิดความรู้สึกแตกต่างมากมาย เช่น ทําให้รู้สึกสดใส ร่าเริง ตื่นเต้น หม่นหมอง 
หรือเศร้าซึมได้ เป็นต้น สีและการนําไปใช้ 
1. วรรณะของสี (Tone) จากวงจรสีธรรมชาติ ในทางศิลปะได้มีการแบ่งวรรณะของสีออกเป็น 2 วรรณะ คือ 

สีวรรณะร้อน ได้แก่สีที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหรือร้อน เช่น สีเหลือง ส้มเหลือง ส้ม ส้มแดง แดง ม่วงแดง 
เป็นต้น 

ส่วนสีวรรณะเย็น ได้แก่ สีที่ให้ความรู้สึกเย็น สงบ สบาย เช่น สีเขียว เขียวเหลือง เขียวน้ําเงิน น้ําเงิน 
ม่วงน้ําเงิน ม่วง เป็นต้น 
2. ค่าของสี (Value of colour) หมายถึง สีใดสีหนึ่งทําให้ค่อย ๆ จางลงจนขาวหรือสว่างและทําให้ค่อย ๆ 
เข้มขึ้นจนมืด 
3. สีเอกรงค์ (Monochrome) หมายถึง สีที่แสดงอิทธิพลเด่นชัดออกมาเพียงสีเดียวหรือใช้เพียงสีเดียว 
ในการเขียนภาพโดยให้ค่าของสีอ่อน กลาง แก่ คล้ายกับภาพถ่าย ขาว ดํา 
4. สีส่วนรวม (Tonality) หมายถึง สีใดสีหนึ่งที่ให้อิทธิพลเหนือสีอื่นทั้งหมด เช่น การเขียนภาพทิวทัศน์  
ปรากฎสีส่วนรวม เป็นสีเขียว สีน้ําเงิน  เป็นต้น 
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5. สีที่ปรากฎเด่น  (Intensity) หมายถึงวิธีการเขียนภาพที่ใช้สีสดใสให้ปรากฎเด่นขึ้นมาบนโครงสี 
ส่วนรวมที่เป็นสีกลางหรือสีหม่น 
6. สีตรงข้ามกันหรือสีตัดกัน (Contrast) หมายถึง สีที่อยู่ตรงกันข้ามในวงจรสีธรรมชาติ เช่น สีแดงกับ 
สีเขียว สีน้ําเงินกับสีส้ม สีม่วงกับสีเหลือง 
 
บริเวณว่าง (Space) 

หมายถึง บริเวณที่เป็นความว่างไม่ใช่ส่วนที่เป็นรูปทรงหรือเนื้อหาาในกาารจัดองค์ประกอบใด 
ก็ตาม ถ้าปล่อยให้มีพื้นที่ว่างมากและให้มีรูปทรงน้อย การจัดนั้นจะให้ความรู้สึกอ้างอ้าง โดดเดี่ยว 
 
พื้นผิว (Texture) 

หมายถึง พื้นผิวของวัตถุต่าง ๆ ที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นพื้นผิวของวัตถุ ที่ 
แตกต่างกันย่อมให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันด้วย พื้นผิวมี 2 ประเภท พื้นผิวที่สัมผัสได้ด้วยมือ และพื้นผิว 
ที่สัมผัสได้ด้วยสายตา  
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ครั้งที่ 2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ (นักเรียนชมมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทฤษฎีจัดองค์ประกอบศิลป์) 
ครูอธิบายหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ให้นักเรียนดูงานอินโฟเรื่องทฤษฎีหลักการจัดองค์ประกอบ 
พร้อมยกตัวอย่างภาพประกอบ 
 ภาพประกอบ 
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เอกภาพ (Unity) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประหยัด พงษ์ดํา  
"ความรักของแม่"  
ภาพพิมพ์แกะไม้�40 x 60 ซม.� 
พ.ศ. 2529�
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ความสมดุล (Balance) 
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ผลงานชนะรางวัลพานาโซนิค ครั้งที่ 15 
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สัดส่วน (Proportion) 

 
Leonardo Da Vinci Art prints 

 
A handy visual representation of this sequence is known as the golden spiral 
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จังหวะ (Rhythm) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การถ่ายภาพวัตถุซ้ําๆ กัน ให้เกิดจังหวะ 
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ความขัดแย้ง (Contrast) 

 
 
 
ความกลมกลืน (Harmony) 

 

Adele Bloch-Bauer 
 

ศิลปินคนหนึ่งที่เป็นเจ้าของภาพ 
ที่ราคาแพงที่สุดในโลก...ถึง 5,400 ล้านบาท 
ภาพนั้นคือภาพเหมือนของหญิงที่ชื่อ 
อาเดเลอ บล็อค-เบาเออร์ ภรรยาของเจ้า 
ของ โรงงาน น้ําตาลชาวยิว 
ภาพเขียนสีทองนี้วาดเมื่อปี 1907 ได้ฉายา 
ว่า "โมนาลิซาแห่งออสเตรีย" 
ซึ่งคลิมท์ใช้เวลาวาดถึง 4 ปี รํ่าลือกันว่าเธอ 
เป็นคนรักของศิลปิน เป็นรักต้องห้ามที่ทั้งคู่ 
เก็บซ่อนไว้และแสดงออกมาในภาพ ศิลปิน 
อาภัพคนนี้คือ “กุสตาฟ คลิมท์”( Gustav 
Klimt) ศิลปินที่ใคร ๆ บอกว่าเขาวาดภาพ 
ผู้หญิงได้งามที่สุดทว่าเขาคนนี้กลับไร้ผู้หญิง 
เพียงสักคนเดียวในชีวิตจริง 
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การเน้น (Emphasis) 

1. การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) 

  Dao Hai Pho 
2. การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) 

  Dao Hai Pho2 
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  Le Vuong 
3. การเน้นด้วยการจัดวางตําแหน่ง (Emphasis by Placement) 

  Nguyen Thanh Binh 
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การซ้ํา (Repettion) 

 Andy Warhol  
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ภาพลวงตา เช่นศิลปะแบบอ้อปอาร์ท (Op Art) เป็นการ ลวงตา ที่เกิดจากการซ้ําของเส้น รูปร่าง หรือน้ําหนัก 
จะทําให้สายตา มองเห็นมีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นตลอดเวลาในภาพนั้น 
 

 

                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 	���

ใบความรู้ที่ 2 การจัดองค์ประกอบศิลป์ 
หมายถึง การจัดองค์ประกอบของงานศิลปะประเภทต่างๆ เช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 

สถาปัตยกรรม ฯลฯ เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์สวยงามตามหลักเกณฑ์การสร้างสรรค์ผลงาน คือ 
2.1 เอกภาพ (Unity) 
2.2 ความสมดุล (Balance) 
2.3 สัดส่วน (Proportion) 
2.4 จังหวะ (Rhythm) 
2.5 ความขัดแย้ง (Contrast) 
2.6 ความกลมกลืน (Harmony) 
2.7 การเน้น (Emphasis) 
2.8 การซ้ํา (Repettion) 

จุดเด่น หรือจุดสนใจ หมายถึง ส่วนสําคัญที่ปรากฏชัด สะดุดตาที่สุดในงานศิลปะ 
จุดเด่นจะช่วยสร้างความน่าสนใจในผลงานให้ภาพเขียนมีความสวยงามมีชีวิตชีวายิ่งขึ้นจุดเด่นเกิดจากการจัดว
างที่เหมาะสม และรู้จักการเน้นภาพ (Emphasis) ที่ดี จุดเด่นมี 2 แบบ คือ 

- จุดเด่นหลัก เป็นภาพที่มีความสําคัญมากที่สุดในเรื่องที่จะเขียนแสดงออกถึง เรื่องราว 
ที่ชัดเจน เด่นชัดที่สุดในภาพ 

- จุดเด่นรอง เป็นภาพประกอบของจุดเด่นหลัก ทําหน้าที่สนับสนุนจุดเด่นหลักให้ภาพ 
มีความสวยงามยิ่งขึ้น 
  

1. เอกภาพ (Unity) หมายถึงลักษณะความเป็นหนึ่งเดียวกัน ประสานกลมกลืนกันของ 
องค์ประกอบศิลป์ด้วยวิธีการจัดภาพให้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อน ไม่กระจัด กระจาย 
ซึ่งจะช่วยให้งานจิตรกรรมมีความงาม และสื่อความหมายเข้าใจได้  
  

2. ความสมดุล (Balance) หมายถึง การจัดภาพที่มีความพอดีและเหมาะสม ทําให้เกิดน้ําหนัก 
การจัดวางซ้าย-ขวาที่สองข้างที่เท่ากัน โดยแบ่งความสมดุลออกเป็น 2 ประเภท   

- ความสมดุลแบบสองข้าไม่เท่ากัน เป็นการจัดวางองค์ประกอบศิลป์ที่ไม่เท่ากัน หรือไม่เหมือน กัน 
แต่เท่ากันด้วยความรู้สึก โดยดูจากน้ําหนักส่วนรวมของภาพ 

- ความสมดุลแบบสองข้างเท่ากัน เป็นการจัดวางองค์ประกอบให้มีน้ําหนักเท่ากันกัน ให้เกิด 
น้ําโดยส่วนมากจะปรากฏในจิตรกรรมไทย หรือภาพที่แสดงสัญลักษณ์ไทย 
  

3. สัดส่วน (Proportion) หมายถึง ความสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสมทั้งขนาดที่อยู่ในรูปทรง 
เดียวกัน หรือระหว่างรูปทรง ซึ่งเป็นความพอเหมาะพอดี ไม่มากไม่น้อยขององค์ประกอบทั้งหลาย 
ที่นํามาจัดรวมกัน ความเหมาะสมของสัดส่วนอาจพิจารณาจากคุณลักษณะดังต่อไปนี้  

1.1 สัดส่วนที่เป็นมาตรฐาน จากรูปลักษณะตามธรรมชาติ ของ คน สัตว์ พืช ซึ่งโดยทั่วไป ถือว่า 
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สัดส่วนตามธรรมชาติ จะมีความงามที่เหมาะสมที่สุด หรือจากรูปที่เป็นการสร้างสรรค์ของมนุษย์ เช่น Gold 
section เป็นกฎในการสร้างสรรค์รูปทรงของกรีกซึ่งถือว่า "ส่วนเล็กสัมพันธ์กับส่วนที่ใหญ่กว่า 
ส่วนที่ใหญ่กว่าสัมพันธ์กับส่วนรวม" ทําให้สิ่งต่าง ๆ ที่สร้างขึ้นมีสัดส่วนที่สัมพันธ์กับทุกสิ่งอย่างลงตัว 

1.2 สัดส่วนจากความรู้สึก โดยที่ศิลปะนั้นไม่ได้สร้างขึ้นเพื่อความงามของรูปทรงเพียง อย่างเดียว 
แต่ยังสร้างขึ้นเพื่อแสดงออกถึง เนื้อหา เรื่องราว ความรู้สึกด้วยสัดส่วนจะช่วยเน้นอารมณ์ ความรู้สึก 
ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ และเรื่องราวที่ศิลปินต้องการ ทําให้งานศิลปะของชนชาติต่าง ๆ 
มีลักษณะแตกต่างกัน เนื่องจากมีเรื่องราว อารมณ์ แล ความรู้สึกที่ต้องการแสดงออกต่าง ๆ กันไป เช่น กรีก 
นิยมในความงามตามธรรมชาติเป็น อุดมคติเน้นความงามที่เกิดจากการประสานกลมกลืนของรูปทรง 
จึงแสดงถึงความเหมือน จริงตามธรรมชาติ ส่วนศิลปะแอฟริกันดั้งเดิมเน้นที่ความรู้สึกทางวิญญาน 
ที่น่ากลัวดังนั้นรูปลักษณะจึงมีสัดส่วนที่ผิดแผกแตกต่างไปจากธรรมชาติทั่วไป 

 
 4. จังหวะลีลา (Rhythm) หมายถึงการเคลื่อนไหวที่เกิดจาการซ้ํากันขององค์ประกอบ เป็น 
การซ้ําที่เป็นระเบียบ ช่องไฟการเลื่อนไหลต่อเนื่องกันของเส้น สี รูปทรง หรือ น้ําหนัก รูปแบบ ๆ 
หนึ่งอาจเรียกว่าแม่ลาย การนําแม่ลายมาจัดวางซ้ํา ๆ กันทําให้เกิดจังหวะ และถ้าจัดจังหวะ ให้แตก 
ต่างกันออกไปด้วยการเว้นช่วง หรือสลับช่วง ก็จะเกิดลวดลายที่แตกต่างกันออกไป ได้อย่างมากมาย 
แต่จังหวะของลายเป็นจังหวะอย่างง่าย ๆ ให้ความ รู้สึกเพียงผิวเผิน และเบื่อง่าย เนื่องจากขาด ความหมาย 
เป็นการรวมตัวของสิ่งที่เหมือนกัน แต่ไม่มีความหมายในตัวเอง จังหวะที่น่าสนใจและมีชีวิต ได้แก่ 
การเคลื่อนไหวของ คน สัตว์ การเติบโตของพืช การเต้นรํา เป็นการเคลื่อนไหวของ 
โครงสร้างที่ให้ความบันดาล ใจในการสร้างรูปทรงที่มีความหมาย เนื่องจากจังหวะของลายนั้น ซ้ําตัวเอง 
อยู่ตลอดไปไม่มีวันจบ และมีแบบรูปของการซ้ําที่ตายตัว แต่งานศิลปะแต่ละชิ้นจะต้องจบลงอย่างสมบูรณ์ 
และมีความหมายในตัวงานศิลปะทุกชิ้นมีกฎเกณฑ์และระเบียบที่ซ่อนลึกอยู่ภายใน ไม่สามารถมองเห็นได้ 
ชัดเจน งานชิ้นใดที่แสดงระเบียบกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนเกินไป งานชิ้นนั้นก็จะจํากัดตัวเอง ไม่ต่างอะไรกับ 
ลวดลายที่มองเห็นได้ง่ายไม่มีความหมาย ให้ผลเพียงความเพลิดเพลินสบายตาแก่ผู้ชม  
 

5. ความขัดแย้ง (Contrast) หมายถึง ความไม่ประสานสัมพันธ์กัน หรือไม่เข้ากัน เช่น 
เส้นที่แตกต่างกัน รูปร่างหรือรูปรูปทรงที่แตกต่างกันทั้งลักษณะรูปแบบและขนาด ลักษณะผิวหยาบ กับ 
ผิวละเอียด สีตรงกันข้าม หรือสีตัดกัน เป็นต้น 

 
6. ความกลมกลืน (Harmony) หมายถึง การประสานสัมพันธ์กันขององค์ประกอบศิลป์ เช่น สี 

รูปร่างลักษณะผิว เป็นต้น ประกอบด้วยกันแล้วมีความกลมกลืนเข้ากันได้ดี ไม่ขัดแย้งกัน แต่ในงานศิลปะ 
การเพิ่มความขัดแย้งเข้าไปบ้างเล็กน้อยจะช่วยให้ผลงานศิลปะน่าสนใจ 
 

7. การเน้น (Emphasis) หมายถึงการกระทําให้เด่นเป็นพิเศษกว่าธรรมดา ในงานศิลปะ จะต้องมี 
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หรือจุดใดจุดหนึ่ง ที่มีความสําคัญกว่าส่วนอื่น ๆ เป็นประธานอยู่ ถ้าส่วนนั้นๆ 
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อยู่ปะปนกับส่วนอื่น ๆ และมีลักษณะเหมือน ๆ กัน ก็อาจถูกกลืนหรือถูกส่วนอื่น ๆ ที่มีความสําคัญ 
น้อยกว่าบดบัง หรือแย่งความสําคัญ ความน่าสนใจไปเสียงานที่ไม่มีจุดสนใจ หรือประธานจะทําให้ดู 
น่าเบื่อเหมือนกับลวดลายที่ถูกจัดวางซ้ํากันโดยปราศจากความหมาย หรือเรื่องราวที่น่าสนใจดังนั้นส่วน 
นั้นจึงต้องถูกเน้น ให้เห็นเด่นชัดขึ้นมา เป็นพิเศษกว่าส่วนอื่น ๆ ซึ่งจะทําให้ผลงานมีความงาม สมบูรณ์ ลงตัว 
และน่าสนใจมากขึ้น การเน้นจุดสนใจสามารถทําได้ 3 วิธี คือ  

1. การเน้นด้วยการใช้องค์ประกอบที่ตัดกัน (Emphasis by Contrast) สิ่งที่แปลกแตก 
ต่างไปจากส่วนอื่นๆ ของงาน จะเป็นจุดสนใจ ดังนั้น การใช้องค์ประกอบที่มีลักษณะ แตกต่าง หรือขัดแย้ง 
กับส่วนอื่น ก็จะทําให้เกิดจุดสนใจขึ้นในผลงานได้แต่ทั้งนี้ต้อง พิจารณาลักษณะความ 
แตกต่างที่นํามาใช้ด้วยว่า ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันในส่วนรวม และทําให้เนื้อหาของงานเปลี่ยนไปหรือไม่ 
โดยต้องคํานึงว่า แม้มีความขัดแย้ง แตกต่างกันในบางส่วน และในส่วนรวมยังมีความกลมกลืน เป็น 
เอกภาพเดียวกัน 

2. การเน้นด้วยการด้วยการอยู่โดดเดี่ยว (Emphasis by Isolation) เมื่อสิ่งหนึ่งถูกแยก 
ออกไปจากส่วนอื่น ๆ ของภาพหรือกลุ่มของมัน สิ่งนั้นก็จะเป็นจุดสนใจ เพราะเมื่อแยกออกไปแล้วจะ 
เกิดความสําคัญขึ้นมา ซึ่งเป็นผลจากความแตกต่างที่ไม่ใช่แตก ต่างด้วยรูปลักษณะแต่เป็นเรื่องของ 
ตําแหน่งที่จัดวาง ซึ่งในกรณีนี้รูปลักษณะนั้นไม่จําเป็นต้องแตกต่างจากรูปอื่นแต่ตําแหน่งของมันได้ดึง 
สายตาออกไป จึงกลายเป็น จุดสนใจขึ้นมา 

3. การเน้นด้วยการจัดวางตําแหน่ง (Emphasis by Placement) เมื่อองค์ประกอบอื่น ๆ 
ชี้นํามายังจุดใด ๆ จุดนั้นก็จะเป็นจุดสนใจที่ถูกเน้นขึ้นมา และการจัดวางตําแหน่งที่เหมาะสม  ก็สามารถ 
ทําให้จุดนั้นเป็นจุดสําคัญขึ้นมาได้เช่นกัน  

การเน้น ไม่จําเป็นจะต้องชี้แนะให้เห็นเด่นชัดจนเกินไป สิ่งที่จะต้อง ระลึกถึงอยู่เสมอ คือ 
เมื่อจัดวางจุดสนใจแล้วจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้สิ่งอื่นมาดึงความสนใจออกไป จนทําให้เกิดความ 
สับสน  การเน้น สามารถกระทําได้ด้วยองค์ประกอบต่าง ๆ ของศิลปะ ไม่ว่าจะเป็น เส้น  สี แสง-เงา รูปร่าง 
รูปทรง หรือ พื้นผิว ขึ้นอยู่ความต้องการในการนําเสนอของศิลปินผู้สร้างสรรค์ 

 
8. การซ้ํา (Repetition) หมายถึงการจัดวางหน่วยที่เหมือนกันตั้งแต่ 2 หน่วยขึ้นไป 

เป็นการสร้างเอกภาพที่ง่ายที่สุด แต่ก็ทําให้ดูจืดชืดน่าเบื่อที่สุด 
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ครั้งที่ 3 หลักการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ (นักเรียนชมมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องหลักการวิจารณ์) 
ครูอธิบายหลักการวิจารณ์ผลงานศิลปะ ตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์ 
แล้วให้นักเรียนทดลองวิจารณ์ผลงงานของศิลปิน 2 ชิ้น 
 
ตัวอย่างการวิจารณ์งานศิลปะ 
 

              
1. ขั้นระบุข้อมูลของผลงาน  
ประเภทงาน : จิตรกรรม  
ชื่อผลงาน : <โมนาลิซา ( Mona Lisa )  
ชื่อศิลปิน :    เลโอนาร์โด ดา วินชี ( Leonado da Vinci)  
ศิลปินชาวอิตาเลียน ขนาดผลงาน : >77 x 53 ซม. 

     เทคนิค วัสดุ : สีน้ํามันบนแผ่นไม้ 
     ผลงานสร้างเมื่อปี : พ.ศ.2046 - 2049 ( ค.ศ.1503 – 1506 )  
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     ปัจจุบันอยู่ที่ : พิพิธภัณฑ์ลูฟว์ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส  
     รูปแบบการสร้างสรรค์ : เป็นงานศิลปะตะวันตก การถ่ายทอดรูปแบบเหมือนจริงตามลักษณะแบบอย่าง  
 ของศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ ( Renaissance ) 
2. ขั้นพรรณนาในผลงาน เป็นภาพเขียนครึ่งตัว ( Portrait ) สุภาพสตรีผมยาวมีผ้าคลุม หวีผมแสกกลาง เสื้อคลุมด้วย 
สีดําเรียบ เห็นใบหน้าเกือบตรง ลําตัวบิดเบี้ยวเล็กน้อย มือขวาวางคว่ําสัมผัสข้อมือซ้ายที่วงาราบอยู่บนที่วางแขน ของเก้าอี้ 
เบื้องหลังเป็นภาพของทิวทัศน์สงบเงียบ บรรยากาศเร้นลับ ชวนฝัน 

                    
                   ภาพส่วนขยายนัยน์ตาและรอยยิ้ม ของโมนาลิซา ที่แสดงออกถึง ความรู้สึกที่ต้องการค้นหาบางสิ่ง 
ซ่อนเลศนัยและปริศนาให้ผู้ดู บังเกิดความรู้สึกและตั้งคําถามว่า โมนาลิซากําลังคิดอะไรอยู่ 
 
3. ขั้นวิเคราะห์ 
         เป็นงานจิตรกรรมที่มีคุณค่าในการแสดงออกทั้งในด้านความงาม ด้านสาระ และด้านอารมณ์ความรู้สึก 
         ด้านความงาม  เป็นภาพที่สร้างสรรค์โดยยึดทฤษฎีการเลียนแบบตามธรรมชาติ คือ การเลียนแบบความงาม 
ตั้งแต่รูปร่าง รูปทรง สีสัน และน้ําหนักแสงเงา 
         เป็นภาพที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของเลโอนาร์โด ดา วินชี ในการเขียนภาพผู้หญิง คือ นิยมเขียนคิ้วบางเลือนราง 
และมีรอยยิ้มมุมปากที่คล้าย ๆ กันกับภาพอื่น ๆ ของเขา  
        เป็นภาพที่มีเอกลักษณ์ในการจัดภาพตามแบบอย่างของศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) คือ 
มีบุคคลเป็นประธานของภาพและมีฉากหลังเป็นทิวทัศน์แสดงบรรยากาศตามจินตนาการ เพราะศิลปินในสมัยนั้นมีความ 
เชื่อว่ามนุษย์เป็นศูนญ์กลางของจักรวาล เป็นผู้ควบคุมธรรมชาติ ยึดมั่นในเหตุผล คุณค่าของความเป็นมนุษย์อยู่ที ่ ความคิด 
ความรู้ และความสามารถ 
         ด้านสาระ เป็นภาพที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมการแต่งกายของคนชั้นสูงในสมัยนั้น ทั้งด้านเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม 
และความนิยมในการไว้ผมยาวหวีแสกกลางตามสมัยนิยม ในแฟชั่นแบบฟลอเรนไทน์ในอิตาลี นอกจากที่ปรากฏให้เห็น 
ในภาพโมนาลิซา ยังเห็นได้ในภาพอื่นๆ ของเขาอีก 
        นอกจากนี้ ภาพโมนาลิซายังเป็นภาพที่เลโอนาร์โด ดา วินชี ถ่ายทอดบุคลิกของตนเองแฝงไว้ในใบหน้าของ โมนาลิซา 
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ซึ่งจะมีลักษณะเค้าโครงรูปหน้าที่คล้ายกัน 
           ด้านอารมณ์ความรู้สึก เป็นภาพที่แสดงออกให้เห็นถึงอารมณ์ความรู้สึกภายในของโมนาลิซาที่แฝงอยู่ในท่าทาง 
และสะท้อนให้เห็นได้จากนัยน์ตาและรอยยิ้มปริศนา รวมทั้งความรู้สึกที่รับรู้ได้จากบรรยากาศในม่านหมอกของฉากหลัง 
            
 
การวิเคราะห์ทัศนธาตุ  
       �เส้น แสดงการใช้เส้นโค้งและเส้นลักษณะอื่น ๆ ได้สัมพันธ์กลมกลืนกัน ทั้งในส่วนของใบหน้า เส้น ผม ผ้าคลุม 
รอยยับของผ้า นิ้วมือ แนวเส้นของทางเดิน และสายน้ําลําธารของฉากหลัง�รูปร่าง รูปทรง แสดงรูปร่าง รูปทรง 
ลักษณะธรรมชาติของคน และทิวทัศน์ได้อย่างสวยงาม�สี แสดงภาพสีส่วนรวมเป็นโทนสีน้ําตาลอมเขียวและดําเพื่อใช้ 
เป็นสัญลักษณ์ในการ สื่อความหมาย สีน้ําตาลหมายถึงธรรมชาติหรือโลก สีน้ําตาลออกดําหมายถึงความสุขุม 
ความลึกลับซ่อนเร้น และสีเขียวหมายถึงชีวิต ขนาด สัดส่วน   แสดงขนาดของคนได้เหมาะสมกับขนาดภาพ และแสดง 
สัดส่วนทางกายวิภาคได้ถูกต้อง งดงามตามธรรมชาต�ิแสงเงา แสดงการใช้แสงเงาที่กลมกลืนเหมือนธรรมชาติ แสงเงา 
ส่วนรวมของภาพมีน้ําหนักเข้มมืด บริเวณใบหน้าและมือให้แสงสว่างมาก และมีน้ําหนักเงาอ่อน�บริเวณว่าง แสดง 
บริเวณว่างรอบตัวโมนาลิซาเป็นทิวทัศน์อยู่ฉากหลัง นอกจากจะทําพให้ภาพดูโปร่งตาไม่ทึบตันเกินไปยังทําให้ภาพมี 
ระยะใกล้ไกล มีมิติตื้นลึก และเหมือนจริง�ลักษณะผิว แสดงการใช้ลักษณะผิวในส่วนของใบหน้า และมือด้วยการเกลี่ย 
สีให้นุ่มนาลสอดคล้อง สมวัย และเหมือนจริง โดยเฉพาะมือขวาให้ความรู้สึกเหมือนมีเลือดเนื้อจริงๆ� 
 การวิเคราะห์หลักองค์ประกอบศิลป์ 
เอกภาพ การจัดภาพโดยรวมมีความเป็นเอกภาพด้วยเส้น รูปร่าง รูปทรง สี แสงเงาที่สัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งรูปคน 
และธรรมชาต ิ ทําให้ทั้งภาพดูเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน�ดุลยภาพ แสดงภาพโมนาลิซาตรงแกนกลาง วางท่าอยู่ในแนวรูป 
สามเหลี่ยม จัดวางทิวทัศน์ไว้ในบริเวณ ว่าง มัลักษณะของดุลยภาพแบบซ้ายขวาเท่ากัน ซึ่งให้ความรู้สึกสงบทางกาย 
ภาพ�จุดเด่น        แสดงจัดเด่นอยู่บนใบหน้า มีดวงตาที่ให้ความรู้สึกเหมือนมองผู้ดูผลงานอยู่ตลอดเวลาและรอยยิ้มที่ 
เป็นปริศนา�ความกลมกลืน แสดงการจัดภาพของส่วนประกอบต่างๆ ทางทัศนธาตุ ทั้งรูปแบบของเส้น รูปร่าง รูปทรง ส ี 
ขนาด สัดส่วน แสงเงา บริเวณว่าง และพื้นผิวได้อย่างสัมพันธ์กลมกลืนกันทั้งเทคนิค วิธีการสร้าง สรรค์ 
ซึ่งสอดประสานกับอารมณ์ ความรู้สึกของภาพได้อย่างงดงาม�ความขัดแย้ง   แสดงความขัดแย้งในด้านน้ําหนัก สี แสงเงา 
ส่วนรวมของภาพมีความเข้มคล้ํา ต่างกับส่วนใบ หน้าที่ใช้น้ําหนักสี สงเงาอ่อนกว่าแต่มีผลดีคือช่วยส่งเสริมบริเวณ 
ส่วนใบหน้าให้มีความเจิด จ้า  เด่นชัด และงดงามยิ่งขึ้น 
4. ขั้นตีความ เป็นงานจิตรกรรมภาพเหมือน (Portrait) ที่มีชื่อเสียงมาก เป็นภาพของหญิงสาวในท่านั่ง แต่งกาย 
ตามสมัยนิยมในแฟชั่นแบบฟลอเรนไทน์ในอิตาลี เบื้องหลังเป็นภาพทิวทัศน์ภูเขาที่ดูนุ่มเบา แสดงออกทางอารมณ ์
ความรู้สึกบนใบหน้า โดยเฉพาะแววตาและรอยยิ้มที่เป็นปริศนา ไม่สามารถจะบอกได้ว่าเธอกําลังยิ้ม หัวเราะ ร้องไห้ 
หรือเธอต้องการบอกอะไรบางอย่างกันแน่ ผู้ที่ได้ชมภาพนี้จะเกิดจินตนาการในการสร้างความรู้สึกหรืออารมณ์เข้าไป 
ในภาพด้วย 
5. ขั้นประเมินผล 
หลักทัศนธาตุและหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 

ศิลปินนําหลักทัศนธาตุและการจัดองค์ประกอบศิลป์มาใช้ให้เกิดความสัมพันธ์กันทั้งในส่วนประธานและส่วนรองของ
ภาพ ทําให้ผลงานมีเอกภาพ ดุลยภาพ จุดเด่น ความกลมกลืนและความขัดแย้งได้งดงามตามกรรมวิธีการ 
จัดองค์ประกอบศิลป์แบบศิลปะสมัยฟื้นฟูศิลปวิทยาการ (Renaissance) 
ทักษะฝีมือและการถ่ายทอดความงาม 

จิตรกรมีทักษะและความสามารถในการเขียนภ่าพเหมือนจริง และพัฒนากรรมวิธีการแก้ปัญหาระยะตื้นลึก 
ของภาพโดยใช้เทคนิคภาพสีหม่น  (Sfumato) ทําให้ฉากหลังดูนุ่มเบา และใช้โทนสีหนักกับตัวนางแบบ นอกจากนี้ 
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จิตรกรยังนําหลัก ทัศนมิติเชิงอากาศ (Aerial Perspective) มาใช้ในการแก้ปัญหาระยะตื้นลึก คือการทําให้ภาพดู 
เหมือนกับมองผ่านปริมาณอากาศ สีของสิ่งที่อยู่ในระยะไกลดูจางลงเป็นลําดับ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับปริมาณความชื้นในอากาศ 
สีและเส้นรอบนอกของสิ่งที่อยู่ระยะไกลในภาพทิวทัศน์จะมีความชัดเจนน้อยกว่าสิ่งที่อยู่ในระยะใกล้ ทําให้ภาพดูมี 
ระยะตื้นลึก ซึ่งปรากฏในส่วนฉากหลังของโมนาลิซา จัดเป็นภาพที่แสดงระยะตื้นลึก และบรรยากาศยามหมอกลงจัดได้ 
อย่างน่าชม 

(http://cheeranan.exteen.com/20071216/entry) 
ใบความรู้ที่ 3 การวิเคราะห์วิจารณ์งานศิลปะ  
การวิเคราะห์งานศิลปะ หมายถึง การพิจารณาแยกแยะศึกษาองค์รวมของงานศิลปะออกเป็นส่วน ๆ ทีละ 
ประเด็น ทั้งในด้านทัศนธาตุองค์ประกอบศิลป์ และความสัมพันธ์ต่าง ๆ ในด้านเทคนิคกรรมวิธี 
การแสดงออกเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาประเมินผลงานศิลปะว่ามีคุณค่าทางด้านความงาม ทางด้านสาระ และ 
ทางด้านอารมณ์ความรู้สึกอย่างไร  
การวิจารณ์งานศิลปะ หมายถึง การแสดงออกทางด้านความคิดเห็นต่อผลงานทางศิลปะที่ศิลปิน 
สร้างสรรค์ขึ้นไว้ โดยผู้วิจารณ์ให้ความคิดเห็นตามหลักเกณฑ์ และหลักการของศิลปะทั้งในด้าน สุนทรียศาสตร์ 
และสาระอื่น ๆ ด้วยการติชมเพื่อให้ได้ข้อคิดนําไปปรับปรุงพัฒนาผลงานศิลปะ หรือใช้ 
เป็นข้อมูลในการประเมินตัดสินผลงาน และเป็นการฝึกวิธีดู วิธีวิเคราะห์ คิดเปรียบเทียบให้เห็นคุณค่า 
ในผลงานศิลปะชิ้นนั้น ๆ �� 
คุณสมบัติของนักวิจารณ์ 
 1. ควรมีความรู้เกี่ยวกับศิลปะทั้งศิลปะประจําชาติและศิลปะสากล 

2. ควรมีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ศิลปะ 
3. ควรมีความรู้เกี่ยวกับสุนทรียศาสตร์ ช่วยให้รู้แง่มุมของความงาม 
4. ต้องมีวิสัยทัศน์กว้างขวาง และไม่คล้อยตามคนอื่น 
5.กล้าที่จะแสดงออกทั้งที่เป็นไปตามหลักวิชาการและตามความรู้สึกและประสบการณ์�� 

ทฤษฎีการสร้างงานศิลปะ จัดเป็น 4 ลักษณะ  ดังนี้ 
1. นิยมการเลียนแบบ (Imitationalism Theory) 

เป็นการเห็นความงามในธรรมชาติแล้วเลียนแบบไว้ให้เหมือนทั้งรูปร่าง รูปทรง สีสัน ฯลฯ 
2. นิยมสร้างรูปทรงที่สวยงาม (Formalism Theory) 

เป็นการสร้างสรรค์รูปทรงใหม่ให้สวยงามด้วยทัศนธาตุ (เส้น รูปร่าง รูปทรง สี น้ําหนัก พื้นผิว บริเวณว่าง) 
และเทคนิควิธีการต่างๆ 

3. นิยมแสดงอารมณ์ (Emotional Theory)  
เป็นการสร้างงานให้ดูมีความรู้สึกต่างๆทั้งที่เป็นอารมณ์อันเนื่องมาจากเรื่องราวและอารมณ์ของศิลปินที่ถ่ายท
อดลงไปในชิ้นงาน 

4. นิยมแสดงจินตนาการ (Imagination Theory)  
เป็นงานที่แสดงภาพจินตนาการแสดงความคิดฝันที่แตกต่างไปจากธรรมชาติและสิ่งที่พบเห็นอยู่เป็นประ จำ 
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ครั้งที่ 4 รูปแบบศิลปะ หลักการวิจารณ์ผลงาน ใบความรู้เรื่อง รูปแบบของงานจิตรกรรม เน้นเรื่อง semi 
abstract สั่งให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบ semi abstract ขนาดกระดาษ A4 
ใช้สีหรืองเทคนิคใดก็ได้ เมื่องานเสร็จสมบูรณ์ให้นักเรียนคิดแนวความคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน   
  
ใบความรู้ที่ 4 รูปแบบของงานวิจิตรศิลป์ 

ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic) 
ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) 
ศิลปแบบนามธรรม (Abstract)    

  
ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realistic)  

เป็นศิลปะที่ไม่ต้องใช้ความคิดที่สลับซับซ้อนในการดูภาพเนื่องจากมีเนื้อหาสาระที่ปรากฏชัดเจนแต่ศิ
ลปินและผู้ชมต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นด้วยการพิจารณาก็ดูที่ความงามที่เหมือนจริงความถูกต้องตามหลักการเห
มือนจริงเนื้อหาสาระที่เป็นความจริง มีอารมณ์และให้ความรู้สึก เช่น การแสดงออกถึงความสุข ความทุกข์ 
ความกังวล ความสดชื่น ฯลฯ เป็นต้น ผู้ดูไม่จําเป็นต้องสร้างจินตนาการก็สามารถ เข้าใจในความงามนั้น ๆ ได้ 
 
ศิลปะกึ่งนามธรรม (Semi Abstract) 

เป็นศิลปะที่เริ่มบิดเบือนไปจากศิลปะแบบเหมือนจริงด้วยการตัดทอนรูปทรงของจริงให้อยู่ในรูปแบบเ
รียบง่ายแต่ยังมีเค้าโครงที่เหมือนจริงหลงเหลืออยู่ให้รู้ว่าเป็นรูปอะไรการสร้างศิลปะกึ่งนามธรรมนี้จะต้องมีจิน
ตนาการในการสร้างสรรค์งานเพื่อให้ผลงานมีรูปแบบที่แลดูแปลกน่าสนใจรวมทั้งให้อารมณ์และความรู้สึกไม่
จําเจทั้งเนื้อเรื่องและรูปแบบจะไม่ชัดเจนเหมือนศิลปะแบบเหมือนจริง  ดังนั้นผู้ชมงานศิลปะประเภทนี้จําเป็น
จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในลักษณะงานแบบกึ่งนามธรรมด้วยคุณค่าของงานจะเน้นโครงสร้างองค์ประกอบสี
ที่แปลกน่าสนใจตื่นเต้นและแนวความคิดหลายด้านหลายทางที่ผู้ชมต้องจินตนาการด้วย  
  
ศิลปะแบบนามธรรม (Abstract) 

เป็นศิลปะทีไม่มีรูปของความจริงเหลืออยู่ เพราะถูกตัดทอนให้เหลือแต่เส้นแสงที่ก่อให้เกิดความงาม 
อารมณ์และความรู้สึก ศิลปินต้องใช้จินตนาการสูง คือจินตนาการให้เป็นภาพหรือรูปทรงที่ประหลาด 
ที่คนทั่วไปคาดไม่ถึงเป็นความคิดเพ้อฝันรูปแบบของงานจะถูกตัดทอนจากภาพเหมือนจริงจนดูเรียบง่ายหรือบ
างครั้งดูสับสนจนยากที่จะเข้าใจ 

ศิลปะนามธรรมไม่ใช่ศิลปะที่ไม่มีเนื้อหา แต่เนื้อหาสาระได้แสดงออกในรูปแบบนามธรรม คือ รูปร่าง 
รูปทรง เส้น แสง สี จึงยากที่จะเข้าใจ ศิลปินต้องมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้เป็นอย่างดี 
จึงจะสามารถสร้างผลงานออกมาได้ โดยเฉพาะ เส้น แสง สี ที่สร้างความรู้สึกได้หลายรูปแบบ เช่น ความหนาว 
ความร้อน ความสดชื่น ความน่ากลัว ฯลฯ ศิลปะไม่จําเป็นจะต้องแสดงออกเป็นภาพ เหมือนจริงเสมอไปก็ได้ 
ครั้งที่ 5 ปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข” ในรูปแบบกึ่งนามธรรม นักเรียนปฏิบัติงาน 
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ครั้งที่ 6 ปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข” ในรูปแบบกึ่งนามธรรม นักเรียนปฏิบัติงาน 
ครั้งที่ 7 การวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
และทําแบบทดสอบคสวามพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ครั้งที่ 8 (Postest) วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ นักเรียนทดสอบหลังเรียน 
และวิจารณ์ผลงาน 
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ภาคผนวก ค 
แบบประเมินความสอดคล้องบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ  

ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
คําชี้แจง โปรดพิจารณาและให้คะแนนความสอดคล้องของแบบสอบถาม โดยทําเครื่องหมาย /  
ลงในช่องว่างที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านตามแบบประเมินแต่ละข้อและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
   เมื่อแน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง ให้คะแนน  +1 
   เมื่อไม่แน่ใจว่าเหมาะสมและสอดคล้อง ให้คะแนน    0 
   เมื่อแน่ใจว่าไม่เหมาะสมและสอดคล้อง ให้คะแนน   -1 

 
ตารางที่ 8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

1 
จุด (Dot,Point)  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร ์

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุ 
วัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 

ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................  
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ตารางที่ 8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
  

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

2 
เส้น (Line)  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่างมีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
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ตารางที่ 8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

3 
รูปร่าง,รูปทรง 
(Shape,Form)  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่างมีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

4 
ทัศนธาตุ สี 

(Color)  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่างมีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

5 
ที่ว่าง 

 (Space)  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่างมีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 			�

ตารางที่ 8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

6 
พื้นผิว 

(Texture)  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่างมีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่  8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0  -1 

7 
องค์ประกอบศิลป์ 
(Composition)  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่างมีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 8 แบบประเมินค่าความสอดคล้องของบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิด การวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ต่อ) 
 

 
เรื่อง 

 
รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น  
ข้อเสนอแนะ +1 0 -1 

8 
หลักการวิจารณ์ 
ยีน เอ มิทเลอร์  

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลาเรียน  
 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม  
 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการทางด้าน 
ศิลปะของผู้เรียน 

 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับเนื้อหาใน 
บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 

 ด้านประโยชน์ 
3.1 บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ทําให้นักเรียนเข้าใจบทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 

 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 
4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่างมีความสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 

 

 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความสอดคล้องกับ 
กิจกรรม 

 

 5.2 แบบทดสอบก่อน - หลัง 
การใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 

 
ความคิดเห็นเพิ่มเติม................................................................................................................................
................................................................................................................................................................. 

 
ลงชื่อ…………….…………….………………..ผู้เชี่ยวชาญ 

        (………………………………………………...) 
                     ………../……………………./………… 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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คุณภาพของแผนการสอน 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านแผนการจัดการเรียนรู้ ได้ตรวจสอบความตรงทางด้านแผนการจัดการเรียนรู้ 
ว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ โดยใช้ดัชนียความสอดคล้อง (Index of 
Consistency) (ล้วนและอังคณา, 2543: 248) ซึ่งได้กําหนดไว้ดังนี้ 

 +1  ถ้าแน่ใจว่าแผนการสอนนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าแผนการสอนนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 -1  ถ้าไม่แน่ใจว่าแผนการสอนนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 

ตารางที่ 9  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องทัศนธาตุ 
เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 

ทัศนธาตุ  1 2 3 สอดคล้อง IOC  
1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม +1 0 +1 0.6 สอดคล้อง 
2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม 0 0 +1 0.3 ปรับปรุง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 		��

ตารางที่ 10  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องจุด  
 

เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 
จุด  1 2 3 สอดคล้อง IOC  
1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับ 
ผู้เรียน 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

+1 0 +1 0.6 สอดคล้อง 

 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่ 
เหมาะสม 

+1 0 +1 0.6 สอดคล้อง 

2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับ 
พัฒนาการทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุ 
ประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม +1 0 +1 0.6 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 		��

ตารางที่ 11  ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องเส้น  
 
เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 
เส้น  1 2 3 สอดคล้อง IOC  
1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.3 
เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสง
ค์ 
ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม 0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 		��

ตารางที่ 12 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องรูปร่าง,รูปทรง  
 
เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 

รูปร่าง,
รูปทรง 

 1 2 3 สอดคล้อง IOC  

1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ข
อง ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม +1 +1 0 0.6 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 		��

ตารางที่ 13 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องสี 
 

เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 
สี  1 2 3 สอดคล้อง IOC  
1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

+1 0 +1 0.6 สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 	
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ตารางที่ 14 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องที่ว่าง  
 
เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 
ที่ว่าง  1 2 3 สอดคล้อง IOC  

1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

 1.3 
เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม 

+1 +1 0 0.6 สอดคล้อง 

2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสง
ค์ 
ที่กําหนดไว้ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
+1 

 
0 

 
0 

 
0.3 

 
ปรับปรุง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� 	
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ตารางที่ 15 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่องพื้นผิว  
 

เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 
พื้นผิว  1 2 3 สอดคล้อง IOC  

1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

 1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 

2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสงค์ 
ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม 0 +1 +1 0.6 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
0 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 16 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่ององค์ประกอบศิลป์  
 
เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 

องค์ปร
ะกอบ
ศิลป์ 

 1 2 3 สอดคล้อง IOC  

1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 
เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.3 
เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับพัฒนาการ 
ทางด้านศิลปะของผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสมกับ 
เนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน 
เรื่องทัศนธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียนเข้าใจ 
บทเรียนได้ง่ายและบรรลุวัตถุประสง
ค์ 
ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงานตัวอย่าง 
มีความสอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
0 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 
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ตารางที่ 17 ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง หลักการวิจารณ์ 
ตามแนวคิด ยีน เอ มิทเลอร์  

เรื่อง รายการประเมิน ระดับความคิดเห็น ค่าดัชนีความ ความหมาย 
หลักการวิจ

ารณ์ 
ตามแนวคิ
ด ยีน เอ 
มิทเลอร ์

 1 2 3 สอดคล้อง IOC  

1 
 

ด้านเนื้อหาสาระ 
1.1เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 1.2 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ 
เวลาเรียน 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

1.3 เนื้อหามีลําดับขั้นตอนที่ 
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 

2 ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน 
2.1 กิจกรรมสอดคล้องกับ 
พัฒนาการทางด้านศิลปะของ 
ผู้เรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 2.2 กิจกรรมปฏิบัติเหมาะสม 
กับเนื้อหาในบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศ
นธาตุตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
0.6 

 
สอดคล้อง 

3 ด้านประโยชน์ 
3.1 มัลติมีเดียทําให้นักเรียน 
เข้าใจบทเรียนได้ง่าย และ 
บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

3.2 เวลาในการนําเสนอเหมาะสม +1 +1 +1 1.0 สอดคล้อง 
4 ด้านภาพผลงานตัวอย่าง 

4.1 ภาพประกอบผลงาน 
ตัวอย่างมีความสอดคล้องกับ 
เนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5 ด้านการวัดและประเมินผล 
5.1 แบบประเมินผลงานมีความ 
สอดคล้องกับกิจกรรม 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

5.2 แบบทดสอบก่อน- หลัง 
การใช้แบบฝึกทักษะมีความ 
สอดคล้องกับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.0 

 
สอดคล้อง 

 

ลงชื่อ…………….…………….………………..ผู้เชี่ยวชาญ 
        (………………………………………………...) 
                    ………../……………………./………… 
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คุณภาพของแบบทดสอบ 
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านโครงสร้างเนื่อหา ได้ตรวจสอบความตรงทางโครงสร้างเนื้อหา ความสามารถ 
ในการนําไปใช้ของข้อคําถามแต่ละข้อว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมหรือไม่ 
โดยใช้ดัชนีย์ ความสอดคล้อง (Index of Consistency) (ล้วนและอังคณา, 2543: 248) ซึ่งได้กําหนด 
ไว้ดังนี้ 
 +1  ถ้าแน่ใจว่าเนื้อหานั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 -1  ถ้าไม่แน่ใจว่าเนื้อหานั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 
ตารางที่ 18 แสดงแบบรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบดัชนี 
ความสอดคล้อง 
 

ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
IOC คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 รวม 

1 +1 0 +1 2 0.6 
2 +1 +1 +1 3 1.0 
3 +1 +1 +1 3 1.0 
4 0 +1 +1 2 0.6 
5 +1 +1 +1 3 1.0 
6 +1 +1 +1 3 1.0 
7 +1 +1 +1 3 1.0 
8 +1 +1 +1 3 1.0 
9 +1 +1 0 2 0.6 
10 +1 +1 +1 3 1.0 
11 +1 +1 +1 3 1.0 
12 +1 +1 +1 3 1.0 
13 +1 +1 +1 3 1.0 
14 +1 +1 +1 3 1.0 
15 +1 0 +1 2 0.6 
16 +1 +1 +1 3 1.0 
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ตารางที่ 18 แสดงแบบรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบดัชนี 
ความสอดคล้อง (ต่อ) 

 
ข้อสอบ 
ข้อที่ 

คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ IOC 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่3 รวม 

17 +1 +1 +1 3 1.0 
18 +1 0 +1 2 0.6 
19 +1 +1 +1 3 1.0 
20 +1 +1 +1 3 1.0 
21 +1 +1 +1 3 1.0 
22 +1 +1 +1 3 1.0 
23 +1 +1 +1 3 1.0 
24 +1 +1 +1 3 1.0 
25 +1 +1 +1 3 1.0 
26 +1 +1 +1 3 1.0 
27 +1 +1 +1 3 1.0 
28 +1 +1 +1 3 1.0 
29 0 +1 +1 2 0.6 
30 +1 +1 +1 3 1.0 

รวม 84 27.6 
เฉลี่ย 93.3 92 
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คุณภาพของแบบประเมินความสอดคล้องของความเหมาะสมของแบบสัมภาษณ์ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านแบบสัมภาษณ์ ได้ตรวจสอบความตรงทางด้านแบบสัมภาษณ์ 
ความสามารถของการนําไปใช้ของข้อคําถามแต่ละข้อ ว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิง 
พฤติกรรมหรือไม่ โดยใช้ดัชนียความสอดคล้อง (Index of Consistency) (ล้วนและอังคณา, 2543: 
248) ซึ่งได้กําหนดไว้ดังนี้ 
 1  ถ้าแน่ใจว่าแบบสัมภาษณ์นั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 0  ถ้าไม่แน่ใจแบบสัมภาษณ์นั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
-1  ถ้าไม่แน่ใจแบบสัมภาษณ์นั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 
ตารางที่ 19 
แสดงผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบดัชนีความสอดคล้อง 
 

 
 

รายการ 

คะแนนความคิดเห็นของผู้
ทรงคุณวุฒิ 

 
 

รวม 

 
 

IOC 

 
 

แปลความหมาย คนที่ 
1 2 3 

จุดประสงค์    
1. สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. 
ครอบคุมพฤติกรรมที่ต้องการวั
ด 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 

3. 
ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดชัดเ
จน 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 

เนื้อหา       
1.คําอธิบายชัดเจน ถูกต้อง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. คําถามชัดเจนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
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คุณภาพของแบบวัดความพึงพอใจ 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านแบบวัดความพึงพอใจ ได้ตรวจสอบความตรงทางด้านแบบวัดความพึงพอใจ 
ความสามารถของการนําไปใช้ ว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิง พฤติกรรมหรือไม่ 
โดยใช้ดัชนียความสอดคล้อง (Index of Consistency) (ล้วนและอังคณา, 2543: 248) 
ซึ่งได้กําหนดไว้ดังนี้ 
 1  ถ้าแน่ใจว่าค่าความพึงพอใจนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 0  ถ้าไม่แน่ใจว่าค่าความพึงพอใจนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
-1  ถ้าไม่แน่ใจว่าค่าความพึงพอใจนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 
ตารางที่ 20 แสดงผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบดัชนี 
ความสอดคล้อง 
 

 
 

รายการ 

คะแนนความคิดเห็นของผู้
ทรงคุณวุฒิ 

 
 

รวม 

 
 

IOC 

 
 

แปลความหมาย คนที่ 
1 2 3 

จุดประสงค์    
1. สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. 
ครอบคุมพฤติกรรมที่ต้องการวั
ด 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 

3. 
ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดชัดเ
จน 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 

เนื้อหา       
1.คําอธิบายชัดเจน ถูกต้อง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. คําถามชัดเจนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
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คุณภาพของแบบประเมินผลงานนักเรียนตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์  
 

ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านแบบประเมินผลงานงนักเรียนตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์  
ได้ตรวจสอบความตรงทางด้านแบบประเมินผลงานงนักเรียน ความสามารถของการนําไปใช้ 
ว่าสามารถวัดได้ตรงตามจุดประสงค์เชิง พฤติกรรมหรือไม่ โดยใช้ดัชนียความสอดคล้อง (Index of 
Consistency) (ล้วนและอังคณา, 2543: 248) ซึ่งได้กําหนดไว้ดังนี้ 
+1  ถ้าแน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
  0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นวัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 -1  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อสอบนั้นไม่ได้วัดจุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ระบุไว้จริง 
 
ตารางที่ 21 แสดงผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบดัชนี 
ความสอดคล้อง 
 

 
 

รายการ 

คะแนนความคิดเห็นของผู้
ทรงคุณวุฒิ 

 
 

รวม 

 
 

IOC 

 
 

แปลความหมาย คนที่ 
1 2 3 

จุดประสงค์    
1. สอดคล้องกับเนื้อหา +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. 
ครอบคุมพฤติกรรมที่ต้องการวั
ด 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 

3. 
ระบุพฤติกรรมที่ต้องการวัดชัดเ
จน 

+1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 

เนื้อหา       
1.คําอธิบายชัดเจน ถูกต้อง +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
2. คําถามชัดเจนเข้าใจง่าย +1 +1 +1 3 1.0 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 22 ผลการประเมินบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนจากผู้เชียวชาญด้านสื่อคอมพิวเตอร์ 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
S.D. 

 
ระดับของ 
คุณภาพ ท่านที่1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1. เนื้อหาเข้าใจง่ายสอดคล้อง 
กับบทเรียน 
1.1 เนื้อหามีความสอดคล้องกับ 
มาตรฐาน/ตัวชี้วัด 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 
1 0 

ดีมาก 

1.2 ความถูกต้องของเนื้อหา +1 +1 +1 1 0 ดีมาก 
1.3 ความถูกต้องในการลําดับ 
เนื้อหาขั้ตอน 

+1 0 +1 
0.67 0.58 

ดีมาก 

1.4 ความสอดคล้องของเนื้อหา 
แต่ละตอน 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

1.5 ความชัดเจนด้านเทคนิค 
ในการนําเสนอเพื่อเชื่อมโยงสู่ 
เนื้อหา 

+1 +1 +1 

1 0 

ดีมาก 

1.6 ความชัดเจนในการสรุป 
เนื้อหาแต่ละตอน 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

2. ภาพประกอบสอดคล้อง 
กับบทเรียน 
2.1 ความถูกต้องของภาพที่นํา 
มาใช้ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 
1 0 

ดีมาก 

2.2 ความถูกต้องระหว่างภาพ 
และคำบรรยาย 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

2.3 รูปภาพที่ใช้สื่อความหมาย 
ตรงกับบทเรียน 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

2.4 การใช้ภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ 
สื่อความหมายตรงกับบทเรียน 

+1 0 +1 
0.67 0.58 

ดีมาก 

3. การนําเสนอต่อเนื่องไม่ติดขัด 
3.1 ความเหมาะสมเวลากับเนื้อหา 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

1 0 

ดีมาก 

X
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
S.D. 

 
ระดับของ 
คุณภาพ ท่านที่1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

3.2  ความเหมาะสมของเวลา 
กับคําบรรยาย 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

3.3 ความเหมาะสมของเวลา 
ในการนำเสนอ 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

3.4 ความเหมาะสมรูปแบบไตเติ้ล +1 +1 +1 1 0 ดีมาก 
3.5 ความต่อเนื่องของการ 
นําเสนอเนื้อหา 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

ความชัดเจนของ ตัวอักษร  
3.6 ความถูกต้องของภาษาที่นํา 
มาใช้ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

1 0 

ดีมาก 

3.7 ความเหมาะสมของสีตัวอักษร 0 +1 +1 0.67 0.58 ดีมาก 
3.8 ความเหมาะสมของขนาดตัว 
อักษร 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

4. เสียงบรรยายสอดคล้อง 
กับเนื้อหา 
4.1 เสียงมีความเหมาะสมกับ 
บทเรียน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 
1 0 

ดีมาก 

4.2 ความถูกต้องของภาษาที่นํา 
มาใช้ 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

5. ไอคอนเครื่องมือชัดเจน 
5.1 รูปแบบเมนูนําเสนอในแต่ 
ละบท 

  
+1 

 
+1 

 
+1 

1 0 

ดีมาก 

6. ตัวอย่างมีความชัดเจนง่าย 
ต่อการฝึก 
6.1 ผลงานตัวอย่างมีความ 
เหมาะสมกับเนื้อหา 

 
+1 

 
0 

 
+1 

0.67 0.58 

ดีมาก 

6.2 ตัวอย่างมีความชัดเจนเข้าใจง่าย +
1 

+
1 

+
1 

1 0 

ดีมาก 

 

X

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายการประเมิน 

คะแนนความคิดเห็นของ 
ผู้เชี่ยวชาญ 

 
 

 
S.D. 

 
ระดับของ 
คุณภาพ ท่านที่1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

6.3 ตัวอย่างเหมาะสมกับเนื้อหา +1 +1 +1 1 0 ดีมาก 
7. ภาพประกอบมีความถูกต้อง  
และความสวยงาม 
7.1 ความคมชัดของสีสันของ 
ภาพ 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 
1 0 

ดีมาก 

7.2 การจัดวางภาพในแต่ละ 
กรอบการเรียน 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

8.3 
ความเหมาะสมของสีพื้นหลังใน 
แต่ละกรอบการเรียน 

0 +1 +1 

0.67 0.58 

ดีมาก 

8. สามารถทบทวนบทเรียนได้ 
ด้วยตนเอง 
ความสะดวกในการใช้งาน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 1 0 

ดีมาก 

8.1 ความเหมาะสมของการออก 
แบบกรอบการเรียนโดยภาพรวม 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

9. ภาพรวมของบทเรียนมี 
ความสวยงาม และสอดคล้องกับ 
เนื้อหา 
9.1 รูปแบบมีความน่าสนใจ 
ชวนติดตาม 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 
1 0 

ดีมาก 

9.2 บทเรียนมีลักษณะจูงใจ 
น่าสนใจในการเรียน 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

9.3 ความเหมาะสมของ 
กราฟฟิก 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

9.4 ความเหมาะสมของ 
เสียงและจังหวะดนตรี 

+1 +1 +1 
1 0 

ดีมาก 

ระยะเวลาในการนำเสนอ +1 +1 +1 1 0 ดีมาก 
รวม 32 31 34 32.33 1.53 ดีมาก 

 

X
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ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

1. ข้อใดไม่ใช่ทัศนธาตุทั้งหมด 
 1. จุด เส้น รูปร่าง               2. สี บริเวณว่าง ลักษณะผิว 
 3. ขนาด สัดส่วน แสงเงา      4. ดุลยภาพ บรรยากาศ เอกภาพ 

ความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในงาน 
ทัศนศิลป์ 

 �
� 

    

2. ลายจุดจากภาพด้านล่างคือจุดในลักษณะใด 

 
    1. จุดที่เกิดจากธรรมชาติ         2. จุดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ 
    3. จุดที่เกิดจากการทดลอง       4. ถูกทุกข้อ 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
จุด  (dot) 

   �

�

�
� 

  

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

3. เส้นที่แสดงระยะตื้น ลึกใกล้ ไกล คือ การนําเส้นมาใช้เพื่อ ความรู้สึกใน ด้านใด 
 1. เพื่อให้เกิดมิติ                2. เพื่อให้เกิดความรู้สึก 
 3. เพื่อให้เกิดความสนุก       4. ไม่มีข้อใดถูก 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
เส้น (line) 

   
 

� 

�
��
 

  

4. ข้อใดคือเส้นในงานทัศนศิลป์ 

1.           2.  

3.               4.  

ทัศนธาตุ  (visual element) 
เส้น (line) 

 
 
 

 �

�
� 

  
 
 

� 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� ����

ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

5. รูปร่างมีกี่มิติ 
1. 2 มิติ  2. 3 มิติ   
3. 4 มิติ                   4. 5 มิติ 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง,รูปทรง (Shape, Form) 

 

� 

     

6. สิ่งของที่อยู่ไกลจะมีขนาดอย่างไร 
1. ขนาดเล็ก  2. ขนาดกลาง   
3. ขนาดใหญ่             4. ไม่สามารถสรุปได้ 

องค์ประกอบศิลป์ (composition) 

 
 �

� 

  

� 

  

7. ข้อใดคือการใช้สีที่ถูกต้อง 
1.เอ๋ใส่เสื้อสีแดงเพื่อให้รู้สึกเย็นสบาย 
2.อ้นทาสีเขียวที่รั้วบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น 
3.เอกทาสีน้ําตาลที่ผนังบ้านเพื่อให้เกิดความสดชื่น 
4. ถูกทุกข้อ 

ทัศนธาตุ  (visual element) 

สี (color) 
 
 
 

  

� 
�
� 

 

 � 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

8.จากภาพคือทัศนธาตุในข้อใด 

 
1. เส้น                   2. รูปทรง   
3. พื้นที่ว่าง             4. พื้นผิว 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นผิว (Texture) 

  
 
 
 

  
 
 

� 

  

9. ลักษณะผิวมีลักษณะอย่างไร 

 
1. เรียบ  2. ขรุขระ   
3. มันวาว                 4. ละเอียด 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นผิว (Texture) 

 

    
 
 

� 

  

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

10. Unity แปลว่าอะไร 
 1. จุดเด่น      2. เอกภาพ   
 3. ความสมดุล              4. ความกลมกลืน 

องค์ประกอบศิลป์ (composition) 
 

 

� 

     

11. ภาพตัวอย่างแสดงถึงหลักการจัดองค์ประกอบใด 

 
 1. ความสมดุล (Balance)    2. สัดส่วน (Proportion) 
 3. จังหวะลีลา (Rhythm)           4. การเน้น (Emphasis) 

องค์ประกอบศิลป์ (composition) 
 

�

�

�
� 

 
 
 
 
 

� 

  
 
 
 
 

� 

  

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

12. สีในข้อใดมีความกลมกลืนมากที่สุด 
 1. สีส้มกับสีแดง  2. สีเขียวกับสีแดง  
 3. สีน้ําเงินกับสีส้ม      4. สีเหลืองกับสีน้ําเงิน 

ทัศนธาตุ  (visual element) 

สี (color) 
 

�
� 

 

� 

    

13. การสร้างความกลมกลืนด้วยวรรณะสีเดียวกันเรียกว่าการใช้สีอะไร 
   1. สีเอกรงค์            2. สีตรงข้าม 
   3. สีคู่ตรงข้าม          4. สีวรรณะเย็น 

ทัศนธาตุ  (visual element) 

สี (color) 
 

 

� 
�
� 

  

� 

  

14. ข้อใดคือความกลมกลืนจากสิ่งที่เหมือนกัน 

1.         2.  

3.         4.  

องค์ประกอบศิลป์ (composition) 

 
  

 
 

� 

    

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

15. จากภาพเป็นการใช้ทัศนธาตุอะไรในการสร้างสรรค์ผลงาน 
    
 
    1. จุด  
   2. เส้น 
    3. สี 
    4. แสงเงา 

 

ทัศนธาตุ  (visual element) 

จุด (color) 
 

  
 
 
 

� 

  
 
 
 

� 

  

27. ข้อใดคือสีวรรณะเย็น 
1. สีส้ม  2. สีแดง   
3. สีน้ําเงิน                4. สีส้มเหลือง 

ทัศนธาตุ  (visual element) 

สี (color) 
 

 

� 

 

� 
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

16. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะประกอบทัศนธาตุเกี่ยวกับจุด 

 1. 2.  

 3. 4.  
 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
จุด (Dot) 

  
 
 
 
 

� 

  
 
 
 
 

� 

  

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

17.ลายจุดบนตัวปลาคือจุดในลักษณะใด 

 
   1. จุดที่เกิดจากสารเคมี       2. จุดที่เกิดจากแสงแดด 
   3. จุดที่เกิดจากธรรมชาติ     4. จุดที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
จุด (Dot) 

    
 
 
 

� 

  

18. ขอบปากถ้วยกาแฟเป็นเส้นที่มีลักษณะอย่างไร 
   1. เส้นดิ่ง                       2. เส้นโค้ง 
   3. เส้นเฉียง                    4. เส้นฟันปลา 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
เส้น (line) 

   

� 
�
� 

  

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� ����

ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

19. จากภาพบริเวณว่างบวกคือ 

 
  1. รูปคนฝั่งซ้าย             2. รูปคนฝั่งขวา 
  3. รูปแจกันฝั่งซ้าย          4. รูปที่เป็นพื้นที่สีขาว 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นที่ว่าง (space) 

  
 
 
 

� 

  
 
 
 

� 

  

20. ข้อใดคือรูปร่างอิสระไม่แน่นอน 
 1. รูปร่างกีตาร์               2. รูปร่างแก้วน้ํา 
 3. รูปร่างปิระมิด             4. รูปร่างเปลวเทียน 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง,รูปทรง (Shape, Form) 

  

� 

  

� 

  

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

21. สีในข้อใดเป็นได้ทั้งสีร้อนและสีเย็น 
 1. สีส้ม สีแเดง 2. สีฟ้า สีชมพู  
 3. สีเขียว สีน้ําเงิน      4. สีเหลือง สีม่วง 

ทัศนธาตุ  (visual element) 

สี (color) 
 

 

� 

 

� 

 
 

 

� 

  

22. ความหมายของรูปร่างรูปทรงอิสระ และรูปร่างรูปทรงอินทรีย์ ที่ถูกต้องที่สุด 

1. รูปร่างรูปทรงอิสระมีโครงสร้างเรขาคณิต 
 2. รูปร่างรูปทรงอินทรีย์เปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ เช่น ก้อนหิน ก้อนเมฆ 

3. รูปร่างรูปทรงอิสระเปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต เช่น คน สัตว์ พืช 
4. รูปร่างรูปทรงอินทรีย์เปลี่ยนแปลงตามการเจริญเติบโต เช่น คน สัตว์ พืช 

 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง,รูปทรง (Shape, Form) 
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

23. สัตว์ในข้อใดมีลักษณะประกอบทัศนธาตุ 
เกี่ยวกับเส้น 

 1.   2.  

 3.  4.  

ทัศนธาตุ  (visual element) 

เส้น (line) 
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

24.เมื่อพับกล่องแล้วจะได้รูปทรงแบบใด 

 
                      1            2           3             4 
     1. รูปที่ 1             2. รูปที่ 2 
     3. รูปที่ 3             4. รูปที่ 4 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง,รูปทรง (Shape, Form) 
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

25. Formalism คือ 
1. แนวศิลปะที่เน้นความเพ้อฝันในการสร้างสรรค์ผลงานหรือ 
งานเชอร์เรียลลิสม์ 
2. แนวศิลปะที่เน้นรูปทรงในการสร้าง สรรค์ ผลงาน หรืองานแนวคิวบิสม ์
3. แนวศิลปะที่เน้นความเหมือนจริงในการสร้างสรรค์ผลงานหรือ 
งานเรียลลิสม์ 
4. แนวศิลปะที่เน้นความงามในการสร้างสรรค์ผลงาน หรืองานสุทรียศาสตร ์

ทัศนธาตุ  (visual element) 
รูปร่าง,รูปทรง (Shape, Form) 

 
 
 

� 

     

26. ภาพใดคือบริเวณว่างที่เหมาะสม 

 
  1            2                    3 

    1. รูปที่ 1       2. รูปที่ 2 
   3. รูปที่ 3        4. ไม่มีรูปที่ถูกต้อง 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นที่ว่าง (space) 
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

27. ที่ว่างทางสถาปัตยกรรมคือข้อใด 

1.   2.  

3.    4.  
 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นที่ว่าง (space) 
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

28. ที่ว่างคําภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร 
 1. Shape                 2. Space 
 3. Sculpture            4. Scape 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นที่ว่าง (space) 

 

� 

 

� 

    

29. พื้นผิวที่ให้ความรู้สึก มันวาวคือข้อใด 

 
1                          2                         3 

     1. รูปที่ 1                2. รูปที่ 2 
     3. รูปที่ 3                4. ถูกต้องทั้งหมด 

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นผิว (Texture) 
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ตารางที่ 23 โครงสร้างแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (ต่อ) 
 

  ความรู้ (bloom) 
  1 2 3 4 5 6 

ข้อคําถาม เรื่องอะไร ความรู้ 

ความเข้าใจจ 

นําไปใช้ 

วิเคราะห์ 

ประเมินค่า 

สร้างสรรค์ 

30. พื้นผิวในข้อใดเกิดจากธรรมชาติ 

1.       2.  

3.       4.  

ทัศนธาตุ  (visual element) 
พื้นผิว (Texture) 
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ภาคผนวก ง 
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนจากการ 
ทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง 3 คน  
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนจากการ 
ทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง 9 คน  
• ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนจากการ 
ทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลอง 40 คน 
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ขั้นที่ 1 การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง 3 คน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จํานวน 3 คน 
ซึ่งได้ผลการทดลองไว้ใน ตารางที่ 23 ดังนี้ 
ตารางที่ 23 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนน 
จากการทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ 
ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง 3 คน 
 

ที่ คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนระหว่างเรียน (E2) 
คะแนนเต็ม เรื่องที่1 เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4 รวมคะแนน 

(E1) 
 รวมคะแนน 

(E2) 
คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 30 30 

1 4 4 3 3 14 4 4 4 3 15 
2 3 4 3 2 12 4 4 3 3 14 
3 3 3 4 3 14 4 3 4 4 15 

รวม 10 12 10 8 40 12 11 11 10 44 
เฉลี่ย 3.33 4 3.33 2.66 13.33 4 3. 67 3. 67 3.33 14. 67 

ร้อยละ 80 73.2 66.6 66.6 71.65 80 73.20 73.20 66.66 73.3 
 

ที่ คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนระหว่างเรียน (E2) 
คะแนนเต็ม เรื่องที่5 เรื่องที่6 เรื่องที่7 เรื่องที่8 รวมคะแนน 

(E1) 
เรื่องที่5 เรื่องที่6 เรื่องที่7 เรื่องที่8 รวมคะแนน 

(E2) 
คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 

1 4 3 3 4 14 4 3 3 4 14 
2 4 2 2 4 12 4 3 3 4 14 
3 3 3 3 4 13 3 3 3 4 13 

รวม 11 8 8 12 39 11 9 9 12 41 
เฉลี่ย 3.67 2. 67 2. 67 4 13 3. 67 3 3 4 13. 67 

ร้อยละ 73.20 53.40 53.40 80 65 73.40 60 60 80 68.35 
 65.82  70.85 
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ขั้นที่ 2 การทดลองแบบกลุ่มตัวอย่าง 9 คน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จํานวน 9 คน 
ซึ่งได้ผลการทดลองไว้ใน ตารางที่ 24 ดังนี้ 
ตารางที่ 24 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้ คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนจาก 
การทดสอบหลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตัวอย่าง 9 คน 

ที่ คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนระหว่างเรียน (E2) 
คะแนนเต็ม เรื่องที่1 เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4 รวมคะแนน 

(E1) 
เรื่องที่1 เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4 รวมคะแนน 

(E2) 
คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 

1 4 4 3 3 12 4 4 4 3 14 
2 3 4 3 2 13 4 4 3 3 15 
3 3 3 4 3 13 4 3 4 4 15 
4 4 4 3 2 14 4 4 4 3 14 
5 4 3 4 3 12 4 4 3 3 15 
6 3 4 3 2 13 4 4 4 3 15 
7 3 4 3 3 13 4 3 4 4 15 
8 4 4 3 2 14 4 3 4 4 15 
9 4 3 4 3 14 4 3 4 4 15 

รวม 32 33 30 23 118 36 32 34 31 133 
เฉลี่ย 3. 56 3. 67 3.33 2. 56 13.11 4 3. 56 3. 78 3. 44 14. 78 
ร้อยละ 70.40 73.20 66.50 51.2 65.55 80 70.40 75.60 68.80 73.90 

 
ที่ คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนระหว่างเรียน (E2) 

คะแนนเต็ม เรื่องที่5 เรื่องที่6 เรื่องที่7 เรื่องที่8 รวมคะแนน 
(E1) 

เรื่องที่5 เรื่องที่6 เรื่องที่7 เรื่องที่8 รวมคะแนน 
(E2) 

คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 
1 4 3 3 4 12 4 3 3 4 14 
2 4 2 2 4 13 4 3 3 4 13 
3 3 3 3 4 13 3 3 3 4 15 
4 4 4 3 2 14 4 4 4 3 14 
5 4 3 4 3 12 4 4 3 3 15 
6 3 4 3 2 13 4 3 4 4 14 
7 3 4 3 3 13 4 3 3 4 14 
8 4 4 3 2 14 4 3 3 4 13 
9 4 3 4 3 14 3 3 3 4 14 

รวม 33 30 28 27 118 34 29 29 34 126 
เฉลี่ย 3. 67 3.33 3.11 3 13.11 3. 78 3. 22 3. 22 3. 78 14 
ร้อยละ 73.20 66.50 62.20 60 65.55 75.60 64.40 64.40 75.60 70 

 65.55  71.91 
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ขั้นที่ 3 การทดลองแบบกลุ่มทดลอง 40 คน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จํานวน 40 คน 
ซึ่งได้ผลการทดลองไว้ใน ตารางที่ 25 ดังนี้ 
ตารางที่ 25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนจาก 
การทดสอบ หลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองจริง 

ที่ คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนระหว่างเรียน (E2) 
คะแนนเต็ม เรื่องที่1 เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4 รวมคะแนน (E1) เรื่องที่1 เรื่องที่2 เรื่องที่3 เรื่องที่4 รวมคะแนน (E2) 
คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 

1 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
2 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
3 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
4 4 4 4 4 16 5 4 4 5 18 
5 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 
6 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 
7 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
8 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
9 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
10 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
11 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 
12 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
14 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
15 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 
16 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
17 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
18 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 
19 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 
20 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 
21 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
22 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
23 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 
24 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
25 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 
26 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
27 4 4 4 4 16 4 5 5 5 19 
28 4 4 4 5 17 5 4 4 5 18 
29 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
30 4 3 4 4 15 4 3 4 4 15 
31 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 
32 4 4 4 4 16 4 5 4 5 18 
33 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
34 4 4 4 4 16 4 4 5 4 17 
35 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
36 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
37 4 4 4 4 16 4 4 5 5 18 
38 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 
39 4 4 5 4 17 4 4 5 5 18 
40 4 4 4 4 16 4 5 4 4 17 
รวม 161 160 162 161 644 165 172 173 172 682 
เฉลี่ย 4.02 4 4.05 4.02 16.1 4.12 4.3 4.32 4.3 17.05 

ร้อยละ 80.4 80 81 80.4 80.5 82.4 86 86.4 86 85.25 

 

   ส
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ขั้นที่ 3 การทดลองแบบกลุ่มทดลอง 40 คน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จํานวน 40 คน 
ซึ่งได้ผลการทดลองไว้ใน ตารางที่ 25 ดังนี้ 
ตารางที่ 25 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน และคะแนนจาก 
การทดสอบ หลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน 
เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองจริง (ต่อ) 

ที่ คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน (E2) 
คะแนนเต็ม เรื่องที่5 เรื่องที่6 เรื่องที่7 เรื่องที่8 รวมคะแนน (E1) เรื่องที่5 เรื่องที่6 เรื่องที่7 เรื่องที่8 รวมคะแนน (E2) 
คะแนนเต็ม 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 

1 3 4 3 4 14 5 5 5 4 19 
2 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
3 5 3 4 4 16 5 5 5 4 19 
4 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 
5 5 5 4 4 18 5 5 4 4 18 
6 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 
7 4 3 3 4 14 4 5 5 4 18 
8 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 
9 5 3 4 5 17 5 5 4 5 19 
10 4 5 5 5 19 4 5 5 5 19 
11 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17 
12 3 5 3 4 15 5 5 5 4 19 
13 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
14 5 3 4 4 16 5 5 4 5 19 
15 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
16 4 5 5 4 18 4 5 5 4 18 
17 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
18 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 
19 5 3 3 4 15 5 5 5 4 19 
20 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
21 4 3 4 4 15 4 5 4 4 17 
22 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17 
23 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 
24 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 
25 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
26 4 5 5 4 18 4 5 5 4 18 
27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 
28 4 4 4 4 16 4 4 4 5 17 
29 4 5 4 4 17 4 5 4 4 17 
30 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17 
31 5 4 5 4 18 5 4 5 4 18 
32 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17 
33 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 
34 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17 
35 4 4 3 4 15 4 4 5 4 17 
36 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 
37 4 4 4 3 15 4 4 4 5 17 
38 4 4 4 4 16 5 4 4 4 17 
39 3 3 5 4 15 5 3 5 4 17 
40 4 4 4 5 17 4 4 4 5 17 
รวม 164 161 162 167 654 172 174 173 173 692 
เฉลี่ย 4.1 4.02 4.05 4.17 4.0875 4.3 4.35 4.32 4.32 4.325 

ร้อยละ 82 80.5 81 83.5 81.75 86 87 86.5 86.5 86.5 
 81.07  85.87 
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ขั้นที่ 4 การทดลองแบบกลุ่มทดลอง 40 คน โดยทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนสายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ จํานวน 40 คน 
ซึ่งได้ผลการทดลองไว้ใน ตารางที่ 26 ดังนี้ 
ตารางที่ 26 สรุปผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ด้านความรู้คะแนนจากการทดสอบก่อนเรียน 
และคะแนนจาก การทดสอบ หลังเรียน ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอน เรื่องทัศนธาตุ 
ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มทดลองจริง  

 
ที่ คะแนนทดสอบ 

ทดสอบก่อนเรียน(E1) ทดสอบหลังเรียน(E2) 
คะแนนเต็ม 30 30 

1 25 28 
2 26 28 
3 25 27 
4 24 26 
5 20 29 
6 25 28 
7 25 26 
8 24 27 
9 22 25 
10 24 28 
11 23 24 
12 22 25 
13 26 28 
14 26 29 
15 24 25 
16 25 25 
17 25 26 
18 26 24 
19 25 27 
20 24 28 
21 25 28 
22 27 28 
23 25 28 
24 21 24 
25 21 28 
26 22 26 
27 26 27 
28 25 26 
29 25 28 
30 25 26 
31 26 27 
32 24 22 
33 24 27 
34 26 28 
35 24 26 
36 22 24 
37 23 28 
38 25 25 
39 24 26 
40 27 27 
รวม 973 1062 
เฉลี่ย 24.325 26.55 

ร้อยละ 81.08 88.50 
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จํานวนนั
ก 

เรียน 

คะแนนทดสอบก่อนเรียน ทดสอบหลังเรียน  
ประสิทธิ 

ภาพ 
E1 / E2 

 
ครั้งที่ 1 

จุด 
 

 
ครั้งที่ 2 

เส้น 
 
 

 
ครั้งที่ 3 

รูป 
ร่าง 
รูป 
ทรง 

 
ครั้งที่ 4 

สี 
 

 
ครั้งที่ 5 
พื้นที่ว่า

ง 
 

 
ครั้งที่ 6 

พื้น 
ผิว 
 

 
ครั้งที่ 7 
หลักกา

ร 
จัด 
องค์ 
ประ 
กอบ 

 
ครั้งที่ 8 
หลักกา

ร 
วิจารณ์ 

คะแนน 
เต็ม 

คะแนน 
ที่ได้ 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 

5 
คะ 

แนน 
 

40 
4.02 4 4.05 4.02 4.1 4.02 4.05 4.17 30 26.55 81.08/88.5 

คิดเป็นร้อยละ 81.08 
ร้อยละ 88.5 
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ภาคผนวก จ 
• ตัวอย่างการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
• INFOGRAPHICบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
• ภาพกิจกรรมการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ 
ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ภาพที่ 1 
ตัวอย่างการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 

 
 

 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� ����

ภาพที่ 2 ขั้นตอนการสอนเรื่องทัศนธาตุ 
สอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ภาพที่ 3 ขั้นตอนการสอนการใช้ใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
สอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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ภาพกิจกรรมการใช้บทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ ตามแนวคิดการวิจารณ์ของ ยีน เอ 
มิทเลอร์ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ครั้งที่ 1 (Pretest) ทฤษฎีศิลป์ ความหมายของศิลปะ หลักการทัศนธาตุ 
(เรียนรู้ด้วยมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ) 
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ภาพที่ 4 สื่อการสอน INFO GRAPHIC เรื่องทัศนธาตุ 
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ภาพที่ 5 สื่อการสอน INFO GRAPHIC เรื่องจุด 
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ภาพที่ 6 สื่อการสอน INFO GRAPHIC เรื่องเส้น 
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ภาพที่ 7 สื่อการสอน INFO GRAPHIC เรื่องรูปร่าง,รูปทรง 
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ภาพที่ 8 สื่อการสอน INFO GRAPHIC เรื่องสี 
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ภาพที่ 9 ขั้นตอนการสอนเรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
ครั้งที่ 2 หลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
(นักเรียนชมมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทฤษฎีจัดองค์ประกอบศิลป์) 
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ภาพที่ 10 สื่อการสอน INFO GRAPHIC เรื่องหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



� ����

ภาพที่ 11 สื่อการสอน INFO GRAPHIC เรื่องหลักการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์ 
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ภาพที่ 12 ครั้งที่ 3 ขั้นตอนการสอน เรื่องหลักการวิจารณ์ของยีน เอ มิทเลอร์  
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ภาพที่ 13 ครั้งที่ 4 ขั้นตอนการสอน เรื่อง semi abstract  
 

 
 

ภาพที่14 ครั้งที่ 5-6 ภาพการปฏิบัติงานหัวข้อความสุข ปฏิบัติงานในหัวข้อ “ความสุข” 
ในรูปแบบกึ่งนามธรรม 
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ภาพที่ 15 ภาพขั้นตอนการวิจารณ์ตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์   
ครั้งที่ 7 การวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ 
และทําแบบทดสอบคสวามพึงพอใจต่อบทเรียนมัลติมีเดียช่วยสอนเรื่องทัศนธาตุ 
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ภาพที่ 16 ภาพการวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์ 1  
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ภาพที่ 17 ภาพการวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์ 2 
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ภาพที่ 18 ภาพการวิจารณ์ผลงานของตนเองตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์ 3 
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ภาพที่ 19 ภาพการวิจารณ์ผลงานของผู้อื่นตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์ 1 
ครั้งที่ 8 (Postest) วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ นักเรียนทดสอบหลังเรียน 
และวิจารณ์ผลงาน 
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ภาพที่ 20 ภาพการวิจารณ์ผลงานของผู้อื่นตามแนวคิดของยีน เอ มิทเลอร์ 2 
วิจารณ์ผลงานของผู้อื่นตามแนวคิดของ ยีน เอ มิทเลอร์ นักเรียนทดสอบหลังเรียน และวิจารณ์ผลงาน 
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ภาพที่ 21 ภาพครูผู้ประเมินผลงาน 
ครู 3 ท่าน ร่วมประเมินผลงานนักเรียน 
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