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คําสําคัญ: สื่อมัลติมีเดีย/ชุมชนเชิงสรางสรรค/เครื่องเบญจรงค 
 อังคสร กฤตนันท: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.อนิรุทธ สติมั่น , รศ.สมหญิง            
เจริญจิตรกรรม และผศ.ดร.เอกนฤน บางทาไม. 231 หนา. 
  
 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบรบิท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค 2) เพื่อพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใช
บริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค 4) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดีย
โดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เร่ืองเคร่ืองเบญจรงค กลุมตัวอยางที่ใชในงานวิจัย คือ นักเรียนในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน จํานวนนักเรียน 30 คน โดยใชการสุมอยางงายมา 1 
หองเรียน โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (Single Random Sampling) 
 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย คือ 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 2) 
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 3) แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ 4) 
สื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 5 ) 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเคร่ืองเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 6) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย ( ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติทดสอบ
คาที (t-test) 
 ผลการวิจัยพบวา 1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค ในการผลิตเครื่องเบญจรงค จากการ
สัมภาษณ โดยสามารถสรุปเน้ือหาสาระไดดังตอไปนี้ 1) ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิปญญาการ
ผลิตเคร่ืองเบญจรงคจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม 2) กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค 3) ลวดลายและจุดเดน
ของเคร่ืองเบญจรงค และ 4) คุณคาของเคร่ืองเบญจรงคและแหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
 2. ผลการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค พบวา สื่อมัลติมีเดีย 
เร่ือง เครื่องเบญจรงค มีประสิทธิภาพ E1/E2 เทากับ 79.17/79.11 เปนไปตามเกณฑ 
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจ
รงค พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนกับหลังเรียน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
 4. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค อยูในระดับดี โดยมีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.50 
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 The purposes of this research were 1) Study the community context for 
development of multimedia by using context of creative community on the Benjarong. 2) 
To develop multimedia by using context of creative community on the Benjarong. 3) To 
compare the students’ achievement before and after learning by multimedia. 4) Study the 
students’ opinion on multimedia by using context of creative community. The research 
samples consisted of 30 student of the third level education students of Krathumban 
Wisetsamutkhun School, Krathumban, Samutsakhorn. The research was conducted within 
second semester year 2014. 
 The instruments of this research were 1) Structured interviews for the community 
context 2) Structured interviews for specialist of multimedia 3) Lesson plans using the 
media 4) Multimedia by using context of creative community on the Benjarong. 5) An 
achievement test. 6) questionnaire to the multimedia by using context of creative 

community. Statistical methods used to analyze data were mean ( ) and standard 
deviation (SD) and statistical t-test (t-test). 
 The results of this research were as follow: 1. the study creative context. Benjarong 
Production Interview The summary has the following contents. 1) The history of Benjarong 
production and transfer of knowledge from the old generation to the new generation.                
2) Manufacturing process Benjarong. 3) Production of Benjarong process. And 4) the value 
of Benjarong and product distribution. 
 2. The efficiency of the multimedia by using context of creative community on the 
Benjarong E1/E2 was79.17 / 79.11. 
 3. The comparison showed that their mean posttest score was significantly higher 
than pretest at the 0.05 level of significance.   
 4. The opinions of the learners with the multimedia by using context of creative 
community on the Benjarong. At a high level The average score was 4.46, standard 
deviation 0.50. 
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มาหาเสมอ ขอบพระคุณจากใจจริงเลยคะ 
 สุดทายนี้ ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม ครอบครัว และเพ่ือนๆ ที่คอยอยูเคียง
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เลมนี้ ผูวิจัยขอนอมบูชาแดพระคุณมารดา บิดา ครู อาจารย ผูประสาทวิชาความรูทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน ขอกราบขอบพระคุณคะ 
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญ 
 การศึกษาของประเทศไทยมีความตื่นตัวและใหความสนใจการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการศึกษาเปนอยางมาก เพ่ือใหสอดคลองกับความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยเห็น
ไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีการใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
เขามาชวยพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีความรู มีความสามารถที่จะใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมอยางมีคุณภาพ
และมีประสิทธิภาพ โดยไดกําหนดใหผูเรียนมีสิทธิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือใหมีความความรูและทักษะเพียงพอท่ีจะใชเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาใน
การแสวงหาความรูดวยตนเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เทคโนโลยีการศึกษาจะชวยใหผูเรียนได
เรียนรูอยางกวางขวางยิ่งขึ้น เรียนรูไดเร็วขึ้น และการเรียนรูสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลา ไมวาจะ
สถานที่ใดก็ตามก็สามารถเกิดการเรียนรูได ทําใหผูเรียนมีอิสระในการเสาะแสวงหาความรู เสริมสราง
ความรับผิดชอบตอตนเอง และเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูตามความสามารถซ่ึงจะ
ตอบสนองตอความตองการของแตละบุคคลไดเปนอยางดี เปนการนําโลกภายนอกเขามาสูหองเรียน 
ทําใหชองวางระหวางหองเรียนกับสังคมลดนอยลง อีกทั้งทําใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษา โดย
ทุกคนมีโอกาสในการเขารับการศึกษามากข้ึน 

 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
แนวคิด และวิสัยทัศนในดานการศึกษาของไทยท่ีกาวเขาสูโลกยุคโลกาภิวัตนใหไปสูการเปนสังคมแหง
การเรียนรู (Learning Society) ที่บุคคลสามารถเรียนรูไดอยางกวางขวางหลากหลายและตอเนื่องได
ตลอดชีวิต ในมาตราที่ 7 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดบอกจุดประสงคของ
การเรียนรูไวอยางชัดเจนวา กระบวนการเรียนรูนั้นเนนการสรางสรรคสิ่งตางๆ และการบูรณาการเชิง
สรางสรรค ไมวาจะเปนเรื่องศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา จนถึงภูมิปญญา และในมาตราท่ี 8 ไดระบุ
หลักในการจัดการศึกษาไววาเปนการจัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนและใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาเพ่ือใหเกิดการพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง 
นอกจากนี้ในมาตรา 25 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกลาวถึงแหลงเรียนรูวา
ไมไดจํากัดตายตัวอยูแคเพียงในหองเรียน สถานที่ตางๆไมวาจะเปนหองสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ หอ
ศิลป สวนสัตว สวนสาธารณะ สถานที่เหลานี้ก็ถือเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญเชนกัน 

 แหลงเรียนรูในชุมชนหรือพิพิธภัณฑไมไดเปนเพียงสถานท่ีเก็บรวบรวมและแสดงของเกา
อยางที่คนสวนใหญเขาใจ หากแหลงเรียนรูในชุมชนหรือพิพิธภัณฑนั้นยังมีบทบาทในการเปนแหลง
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เรียนรูที่สามารถกระตุนใหผูที่เขาชมเกิดความกระหายใครรู เกิดความคิดสรางสรรค ตลอดจนกระตุน
ใหเกิดแนวความคิดใหมๆในการพัฒนาวิทยาการและตอยอดความรูในหลากหลายสาขา แหลงเรียนรู
ในชุมชนหรือพิพิธภัณฑจึงเปนขุมพลังที่สําคัญในการเปล่ียนแปลงสังคมที่เปนอยูสูสังคมแหงการ
เรียนรู เปนสถานที่ท่ีดึงการสอนในหองเรียนสูประสบการณจริง ใหผูเรียนไดสัมผัสและเรียนรูเกี่ยวกับ
ภูมิปญญาและวัฒนธรรมภายในชุมชนอยางใกลชิด นอกจากนี้แหลงเรียนรูในชุมชนหรือพิพิธภัณฑยัง
เปนแหลงเรียนรูสําหรับผูที่สนใจศึกษาหาความรูดวยตนเอง อีกท้ังยังเปนสถานท่ีใหคนในครอบครัวได
มีโอกาสทํากิจกรรมรวมกัน ถึงแมประเทศไทยจะมีแหลงเรียนรูในชุมชนหรือพิพิธภัณฑอยูจํานวนมาก 
ทั้งสวนของภาครัฐ เอกชน และพิพิธภัณฑทองถิ่น แตแหลงเรียนรูในชุมชนหรือพิพิธภัณฑเหลานั้นก็
ยังไมไดเปนแหลงความรูที่สามารถเรียนรู ไดอยางเพลิดเพลิน อีกทั้งยังไมไดตอบสนองตอความ
ตองการในการเรียนรูของผูที่มาเขาชม ความสําเร็จของแหลงเรียนรูในชุมชนหรือพิพิธภัณฑทองถิ่น
ขึ้นอยูกับบทบาทของแหลงเรียนรูในชุมชนหรือพิพิธภัณฑนั้นๆวาสามารถสรางความรูความเขาใจใน
เรื่องราวของทองถ่ินใหคนในชุมชนไดเรียนรูและเขาใจมากนอยเพียงใด และแนนอนวาการท่ีจะทํา
เชนนั้นได ตองเปนการดําเนินงานโดยคนในชุมชนหรือทองถิ่นเพ่ือคนในชุมชนหรือทองถิ่นเปนหลัก 
คนภายนอกไมวาจะเปนนักวิชาการหรือนักทองเท่ียวเปนเพียงสวนเสริมหรือสนับสนุนในดานวิชาการ
หรือดานทุนในการดําเนินงานใหตอเนื่องเทานั้น (ศรีศักร วัลลิโภดม, 2549)   
 หมูบานเบญจรงคบานดอนไกดีเปนชุมชนเล็กๆ ที่กอตัวขึ้นบริเวณ ตําบลดอนไกดี อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จากคําบอกเลาของสมาชิกที่ทํางานหัตถกรรมเครื่องเบญจรงคมา
หลาย 10 ป เลาวา กลุมอาชีพที่ทําเคร่ืองเบญจรงคของที่นี่ มีจุดกําเนิดมาจาก 2 กลุมใหญ คือ กลุมที่
เปนตระกูลเกาแกเชื้อสายจีนอยูในเขตพ้ืนที่ ต. คลองมะเดื่อ ซึ่งทําเครื่องลายครามอยูกอนแลว มาเร่ิม
เขียนเปนลวดลายเบญจรงคในคราวหลัง และมีการแตกแขนงกลุมยอยออกมาเร่ือยๆ สวนอีกกลุ มคือ 
บรรดาลูกจางที่เคยทํางานอยูในโรงชาม หรือโรงงานเสถียรภาพ ซึ่งเปนโรงงานผลิตถวยชามขนาด
ใหญ  แตปจจุบันไดเลิกกิจการไปแลว ลูกจางที่มีฝมือในการทําถวยชามเหลานี้จึงรวมตัวกันเปนกลุม
ธุรกิจขนาดเล็ก ผลิตเครื่องถวยชาม แกว แจกันตางๆ เขียนลายแบบอยางเบญจรงคพัฒนาฝมือขึ้นมา
เรื่อยๆ และตั้งตัวเปนกลุมหมูบานเบญจรงค ตําบลดอนไกดี ซึ่งมีสมาชิกกลุมที่เปนกลุมหลักของ
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีนี้ ไดแก คุณอุไร แตงเอ่ียม (ประธานกลุม) , คุณรัชนี ทองเพ็ญ (รอง
ประธานกลุม), คุณประภาศรี พงษเมธา (เลขากลุม), คุณนวลจันทร มารุงเรือง (สมาชิกกลุม), คุณ
จําเนียน ภูมิเสม (สมาชิกกลุม) ฯลฯ บุคคลเหลานี้ ไดรับการถายทอดความรูและภูมิปญญา จาก
วิทยากรทั้งคนไทยและคนจีนโบราณท่ีทางโรงงานเสถียรภาพเชิญมาสอนการเขียนลวดลายตางๆ ลง
บนถวยชาม ตอมาในราวป พ.ศ. 2532 โรงงานเสถียรภาพประสบปญหาภาวะขาดทุน มีการปลด
คนงานออก และไดปดกิจการลงในเวลาตอมา ทําใหลูกจางคนงานหลายคนตกงาน  หลังจากนั้นไดมี
ลูกจางคนงานของบานดอนไกดีไดรวมกันปรึกษาหารือ เพ่ือนําเอาความรู ประสบการณ และภูมิ
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ปญญาที่ไดรับมาลงทุนทําผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค ใหเปนอุตสาหกรรมครัวเรือนในหมูบานและไดมี
การประยุกตคิดคนแบบลวดลาย รวมทั้งประโยชนใชสอย และความตองการของตลาด ทําใหเปน
สินคาท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเวลาตอมา 
 ในป พ.ศ. 2536 สํานักงานการพัฒนาชุมชนอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดมีการ
รณรงค จัดตั้งกลุมอาชีพสตรีในระดับตําบลหมูบาน และสนับสนุนจัดสงหมูบานเบญจรงคดอนไกดีเขา
ประกวด หัตถกรรมดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร ประจําป พ.ศ. 2544 และหมูบานเบญจ
รงคดอนไกดีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทําใหเครื่องเบญจรงคมีชื่อเสียง ไดรับความนิยม
ยอมรับมากข้ึน สมาชิกในกลุมหมูบานจึงไดรวมกลุมกันเปนระบบและเขมแข็งขึ้น ภายใตชื่อ “กลุม
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี” 

 ราวป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน โดย
จัดใหมีการรณรงคโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (One Tambon One Product) ขึ้นทั่ว
ประเทศ และไดมอบหมายใหกรรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลักทําหนาที่
สงเสริมและสนับสนุน ไดมีการจัดประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นในแตละแหง ผลิตภัณฑเบญจ
รงคของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(Product Champion) ระดับ 5 ดาว” กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดีจึงเปนที่รูจัก และยอมรับอยาง
กวางขวางทั้งภายในประเทศและตางประเทศ มีลูกคามากมาย ในขณะที่ผลิตเบญจรงคก็มีการพัฒนา
คิดคน ดัดแปลง สรางสรรคงานใหมๆขึ้น สรางความเขมแข็งทางดานภูมิปญญาชุมชน สรางอาชีพ 
และรายไดใหกับชุมชนมากขึ้น มีการพัฒนาตัวเองขยายผลการดําเนินงานออกไป อยางกวางขวาง 
อยางไรก็ตามหมูบานเบญจรงคดอนไกดี  ก็ยังประสบกับปญหาการคมนาคมไมสะดวก เนื่องจากวาไม
คอยมีรถโดยสารผานไปหนาหมูบานเทาที่ควร  จึงทําใหประชาชนท่ัวไปไมสะดวกตอการเดินทางไป
เที่ยวชมและศึกษาหาความรู ที่สําคัญกวานั้นคือ ปจจุบันไดมีชางฝมือที่ทําเครื่องเบญจรงคเหลืออยู
นอยมาก  เพราะลูกหลานสวนใหญไมคอยใหความสนใจในงานฝมือการทําเครื่องเบญจรงคเหมือนที่
คนรุนหลังไดทํามา แตอยางไรก็ตาม ชุมชนบานดอนไกดีก็ยังเปนอีกชุมชนหน่ึง ที่ยังคงมีวิถีความ
เปนอยูที่ดี มีอาชีพ มีรายไดจากการผลิตและจําหนายเครื่องเบญจรงคไทยท่ีมีคุณภาพ และพ่ึงตนเอง
ได ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง 
 พฤทธิ์ ศุภเศรษฐศิริ (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง เครื่องเบญจรงคไทยปจจุบัน : กรณีศึกษา
เครื่องเบญจรงคหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในเขตจังหวัดสมุทรสาคร  มีจุดมุงหมายเพ่ือศึกษาวิเคราะห 
เครื่องเบญจรงคไทยปจจุบัน ในเขตจังหวัดสมุทรสาครในประเด็นกระบวนการผลิต รูปแบบของ
ผลิตภัณฑ ลวดลาย การใชสี รวมทั้งการจัดการ และการถายทอดองคความรู โดยศึกษาจากแหลงผลิต
เบญจรงคหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑใน 5 แหลงผลิตสําคัญในเขตจังหวัดสมุทรสาคร ไดแก แหลงผลิตที่
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ตําบลบางโทรัด แหลงผลิตที่หมูบานดอนไกดี แหลงผลิตที่ตําบลทาเสา แหลงผลิตที่ตําบลคลองมะเด่ือ 
และแหลงผลิตที่ตําบลนาดี ผลการศึกษาพบวา  
     แหลงผลิตเครื่องเบญจรงคไทยปจจุบันที่เปนกลุมหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑทั้ง 5 กลุมในเขต
จังหวัดสมุทรสาคร มีกระบวนการผลิตในลักษณะการเพ่ิมมูลคาใหเครื่องปนดินเผาหรืองานเซรามิคที่
ผานการเผาเคลือบเปนสีขาวมาแลว  สวนใหญจะสั่งซ้ือของขาว หรือเซรามิคเคลือบขาวจากโรงงาน
มาเปนวัสดุขั้นตนแลวเขียนลวดลายเบญจรงค  มีเพียง 2 แหลงที่มีการซื้อของขาวจากสมาชิกใน
ชุมชน ไดแก กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี และกลุมเบญจรงคที่ตําบลนาดี แตทวาก็มีสัดสวนไมถึง
รอยละ 30 ของผลิตภัณฑที่ผลิต โดยรูปแบบผลิตภัณฑที่ผลิตกันอยูมีอยู 7 ประเภท ไดแก ชามและโถ
เบญจรงค ตลับและผอบเบญจรงค แกวน้ําและถวยกาแฟเบญจรงค  ชุดกานํ้าชาพรอมถวยเบญจรงค 
โถขาว ขันขาวและโถน้ํามนตเบญจรงค แจกันเบญจรงค และเครื่องใชเบญจรงคเบ็ดเตล็ด สวน
ลวดลายที่ใชเขียนมีทั้งสิ้น 11 ลายไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ ลายเทียนหยด ลายกานขด 
ลายจักรี ลายดอกบัว ลายดอกไม ลายประเพณี ลายภาพจิตรกรรมไทย ลายรูปสัตว และลายกานแยง 
อยางไรก็ดี ลวดลายที่ไดรับความนิยมใชมากที่สุด 5 อันดับแรกไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ 
ลายจักรี ลายดอกบัว และลายประเพณี ในเร่ืองของการใชสี จะใชสีตางๆควบคูกับน้ําทองเปนหลัก มี
การใชสีตั้งแตสีเดียวกับสีทองหรือ 2-3 สี หรือ 4-5 สี ไปจนถึง 10 สี กรณีที่ใชสีหลายสีจะพบในการ
เขียนลายประเพณี ลายดอกไม และลายภาพจิตรกรรมไทย การใชสีก็มีทั้งที่เปนสีเอกรงค สีกลมกลืน 
และการใชสีตรงกันขาม ทั้งนี้การใชสีจะแตกตางไปตามรสนิยมของชางแตละคน สําหรับการสรางชาง
ใหมและการถายทอดองคความรูในแหลงผลิตเครื่องเบญจรงคหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑในเขตจังหวัด
สมุทรสาครทั้ง 5 แหลงที่ศึกษาเปนไปในรูปแบบเดียวกัน กลาวคือเปนการถายทอดในแบบการมุงฝก
ชางฝมือ ที่ฝกหัดทีละขั้นตามลําดับ ชางรุนเกาเปนผูฝกหัดโดยใหผูเรียนกระทําตามแบบ อยางไรก็ดี
ผูนํากลุมทุกคนในแหลงที่ศึกษาเชื่อวาเครื่องเบญจรงคยังคงเปนผลิตภัณฑที่มีอนาคตอีกไกล และ
ยังคงเปนงานหัตถกรรมท่ีสามารถสรางรายไดใหกับผูที่เกี่ยวของไดอยางดี ทวาผลิตภัณฑเบญจรงคก็
จําเปนตองมีการพัฒนาดวย 

 ภูมิปญญา เปนองคความรูที่จัดเปนนามธรรม ไดแก ความคิด ความรู เทคนิค วิธีการ สูตร 
เคล็ดลับ กระบวนการ ขั้นตอน ศาสตรหรือองคความรูที่ เกิดขึ้นจากการสั่ งสมความรูและ
ประสบการณจากการศึกษา อบรม การลงมือปฏิบัติ การคนควาวิจัย การทดสอบ ฯลฯ ที่เกิดขึ้นจาก
ประสบการณ จากการเรียนรูในระบบโรงเรียน นอกระบบโรงเรียนและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่ง
จะตองอาศัยเวลาในการศึกษา เรียนรู ปฏิบัติ และพัฒนาจนตกผลึกเกิดเปนองคความรูใหม และองค
ความรูเหลานั้นไดถายทอดสูคนสวนใหญในชุมชนและสังคมใหพิสูจนจนเห็นคุณคาและยอมรับองค
ความรูของภูมิปญญาอยางกวางขวาง 
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 โดยเฉพาะ “ภูมิปญญาไทย” ที่เปนองคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิด
จากการส่ังสมประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู พัฒนา และถายทอดสืบตอกันมา เพ่ือใช
แกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและเหมาะสมกับยุคสมัย ภูมิ
ปญญาไทยจึงมีลักษณะเปนองครวมและมีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดข้ึนในวิถีชีวิตไทย ซึ่งภูมิปญญานั้น
อาจเปนที่มาขององคความรูที่งอกงามขึ้นใหมที่จะชวยในการเรียนรู การแกปญหา การจัดการ และ
การปรับตัวในการดําเนินวิถีชีวิตของคนไทย  
 การนําภูมิปญญาชาวบาน แหลงเรียนรู มาใชในการจัดการเรียนรู จึงเปนกิจกรรมที่ตั้งอยูบน
ความเชื่อพ้ืนฐานท่ีวา “ภูมิปญญาชาวบาน ภูมิปญญาทองถิ่น และแหลงเรียนรู เปนชุดความรูใน
ชุมชนท่ีมีการใชเพ่ือการดําเนินชีวิตที่ไดผลมาในอดีต สามารถดํารงความสันติสุขแกบุคคล ครอบครัว 
และชุมชน ตลอดจนอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยางผสมกลมกลืน ” เปน
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่ไดเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยเฉพาะปราชญชาวบานท่ีเปนผู
เชื่อมโยงชุดความรูที่เปนภูมิปญญาทองถ่ิน รวมกับสถานศึกษาเขาสูหลักสูตร และกระบวนการเรียนรู
ในแตละทองถ่ิน 

 แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ (พ.ศ. 2550-2554) ไดกําหนดนโยบายการสงเสริมและการ
สรางสรรคสังคม วัฒนธรรม ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม บนพ้ืนฐานของศาสนา ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิ
ปญญาไทย และยุทธศาสตรการดําเนินงานของรัฐบาล กําหนดนโยบายแผนและโครงการสนับสนุน
พัฒนาดานศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยทุกสาขา และใหมีการเผยแพรประชาสัมพันธถึงคุณคา
และความสําคัญของศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่นออกไปสูประชาคมโลก จึงนับไดวาเปนการ
ใหความสําคัญในเรื่องภูมิปญญาทองถิ่นเปนอยางย่ิง 
 แนวทางดังกลาวมีความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงเนนใหผูเรียนเติบโตเปน
บุคลากรท่ีมีคุณภาพในอนาคต เปนทั้งคนดี คนเกง และอยูในสังคมไดอยางมีความสุขโดยตองอาศัย
ความรวมมือระหวางโรงเรียนรวมกับผูปกครอง ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฯลฯ เพ่ื อเปน
พ้ืนฐานในการเขาถึงปญหาในการบริหารจัดการศึกษา สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน โดยจัดการ
เรียนรูภายในชุมชน มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร รูจักเลือกสรรภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งมีบุคคล
หลากหลายอาชีพที่มีความรู ความสามารถ ตลอดจนวิทยาการตางๆที่เหมาะสมกับสภาพและความ
ตองการของชุมชน เพ่ือใหปญหาสังคมท่ีเกิดขึ้นทั้งในระดับทองถิ่น สังคม และประเทศชาติไดลดความ
รุนแรงและหมดไปในท่ีสุด ประกอบกับการพัฒนาประเทศไดอยางยั่งยืนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อีก
ทั้งสามารถพัฒนาความเจริญกาวหนาในทุกๆดานของชุมชนอยางเหมาะสมสอดคลองกับสภาพความ
ตองการของทองถิ่น และเยาวชนตระหนักและเกิดความรัก ความผูกพันกับทองถิ่น จากแนวทางและ
วัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาดังกลาว จึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองสงเสริมใหประชาชนมีความรู มีสวน
รวมในการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ินอยางเหมาะสมเพ่ือใหเกิดความภาคภูมิใจในชุมชนของตนเอง 
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 โดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในมาตรา 29 บัญญัติวา “ใหสถานศึกษา
รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน 
องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหา
ความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรหาภูมิปญญาและวิทยาการตางๆเพ่ือพัฒนาชุมชนให
สอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีก ารแลกเปล่ียน
ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน”  

 สถานศึกษาทุกแหงทุกระดับ ถือเปนตัวแทนของรัฐในการศึกษาและดําเนินการตาม
เจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังนั้นจําเปนตองมีการจัดแหลงการเรียนรูสําหรับ
ผูเรียน ใหผูเรียนไดเรียนอยางเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ โดยคํานึงถึงความสอดคลองเหมาะสม
กับทองถิ่น (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 2547:1) ภูมิปญญา
ทองถิ่นเปนสิ่งที่มีความสําคัญและจําเปนตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพราะ
เปนลักษณะการเรียนรูที่เนนใหผูเ รียนฝกทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห การจัดการเรียนรูจาก
ประสบการณจริง ฝกปฏิบัติ ใหทําได ทําเปน เรียนรูจากสื่อและแหลงวิทยาการประเภทตางๆ เกิด
ความรักในทองถิ่น ชวยกันอนุรักษ และเผยแพรภูมิปญญาทองถิ่นใหคงอยูตอไป 

 มาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานดานคุณภาพผูเรียนมาตรฐาน
ที่ 4 ผูเรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดริเร่ิม
สรางสรรค คิดไตรตรอง มีวิสัยทัศน มองโลกในแงดี และมีจินตนาการ ความคิดสรางสรรค 
ความสามารถของบุคคลในการผสมผสานความรูและประสบการณที่มีอยูมาใชในการแกปญหาดวย
วิธีการท่ีแปลกใหมไมซ้ําแบบเดิม การคิดหลายแงหลายมุมประสมประสานกันจนไดผลิตผลใหมนั้น
เปนกระบวนการคิดสรางสรรคที่เกิดขึ้น เมื่อคนเรามุงไปสูจุดหมายท่ีแปลกใหม (กรมวิชาการ , 2539) 
ซึ่ง ชาญณรงค พรรุงโรจน (2546) กลาววา บรรยากาศท่ัวไปในสังคมมีสวนในการสนับสนุนหรือกีด
ขวางความคิดสรางสรรค สังคมท่ีสงเสริมความคิดสรางสรรคเปนสังคมท่ีมุงเนนความรวมมือ มี
ศักยภาพในการพัฒนาสูง สามารถนําความรู ความคิด และความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของแตละ
บุคคลมารวมคิดรวมสรางเพื่อสรางสรรคสิ่งใหมๆ 

 สื่อนับวาเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการ
สื่อสารระหวางผูสอนและผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเนื้อหา
บทเรียนไดตรงกับท่ีผูสอนตองการ การใชสื่อการสอนน้ันผูสอนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะและ
คุณสมบัติของส่ือแตละชนิด เพ่ือเลือกสื่อใหตรงกับวัตถุประสงคการสอนและสามารถจัดประสบการณ
การเรียนรูใหกับผูเรียนเพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ (กิดานันท 
มลิทอง, 2540) โดยส่ือการสอนจะเปนสื่อชนิดใดก็ได ไมวาจะเปนเทปบันทึกเสียง สไลด วิทยุ 
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โทรทัศน วีดิทัศน แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใชเปน
เครื่องมือหรือชองทางสําหรับผูสอยสงไปยังผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคหรือ
จุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวเปนอยางด ี

 ในปจจุบันมีการนํานวัตกรรมที่ประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมมาผสมผสานเขากันอยางเปน
ระบบเพ่ือนําเสนอความรูที่เปนเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนตางๆอยางเปนแบบแผน โดยใช
คอมพิวเตอรเปนสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนไมจําเปนตองมีทักษะความชํานาญใน
การใชคอมพิวเตอรในระดับสูงก็สามารถดําเนินการศึกษาไดดวยตนเอง จึงทําใหเกิดประสิทธิภาพใน
การเรียนการสอนมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีการพัฒนารูปแบบการนําเสนอเน้ือหาความรูที่มีภาพนิ่ง 
ภาพเคล่ือนไหวประกอบเสียงบรรยายรวมไวในสื่อตัวเดียวกัน โดยใชคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการ
ทํางาน ซึ่งการนําเสนอสื่อในลักษณะนี้เรียกวา มัลติมีเดีย (Multimedia) (ปทมาพร เย็นบํารุง 
2541:67) 
 ลักษณะเดนของส่ือมัลติมีเดียสามารถนําเสนอแทนส่ือไดหลายชนิด สามารถแกปญหาที่
เกิดขึ้นและตอบสนองประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไดเปนอยางดี เนื่องจากสื่อมัล ติมีเดียมีการนําเสนอทั้ง
ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายซ่ึงสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและชวยลด
ระยะเวลาการเรียนรู กิจกรรมการเรียนรูสามารถยืดหยุนไดตามความสามารถของผูเรียน สามารถ
วัดผลการเรียนรูไดทันที สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น สิ่งเหลานี้ทําใหกิจกรรมการ
เรียนรูของผูเรียนเปนไปอยางสนุกสนาน ไมรูสึกเหมือนโดนบังคับใหเรียน และเกิดความตองการใน
การเรียนรูสิ่งใหมๆอยูเสมอ ซึ่งในปจจุบันสื่อมัลติมีเดียกําลังไดรับความสนใจและเปนที่ชื่นชอบของ
ผูเรียน จึงควรไดรับการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเพียงพอตอความตองการของผูเรียน 
(พิไลพร สวยรูป, 2543)  
 ผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะถายทอดเร่ืองราวการผลิตเครื่องเบญจรงคผานสื่อมัลติมีเดีย เนื่องจาก
สื่อมัลติมีเดียมีความสะดวกและความคลองตัวในการใชประโยชนหลายดาน ซึ่งสามารถขยายการรับรู
ขอมูลและการประชาสัมพันธใหแกผูที่สนใจศึกษาหาความรูไดเปนอยางดี สื่อมัลติมีเดียจึงมีคุณสมบัติ
เหมาะสมในการถายทอดเผยแพรเนื้อหาความรูในขั้นตอนการผลิตเครื่องเบญจรงคบานดอนไกดี และ
สื่อมัลติมีเดียมีความเหมาะสมในการใชงานดานการถายทอดความรูและประชาสัมพันธเรื่องราวของ
เครื่องเบญจรงคซึ่งมีคุณคาควรแกการอธิบายรายละเอียดของเน้ืองานในเชิงความรูและทักษะ 
กลาวคืออธิบายถึงรายละเอียดของเครื่องเบญจรงคตั้งแตประวัติความเปนมา ขั้นตอนการผลิตเครื่อง
เบญจรงค ลวดลายของเบญจรงค และคุณคาของเครื่องเบญจรงค นอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียยังมี
คุณสมบัติดึงดูดและเราความสนใจในการติดตามดวยการสื่อสารดวยภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่ง 
ภาพกราฟก เสียงบรรยาย เสียงดนตรี เปนตน ดวยเหตุนี้ สื่อมัลติมีเดียจึงสามารถเพ่ิมพูน
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ประสบการณของผูที่สนใจไดกวางขวาง ทั้งนี้เพ่ือใหสื่อมัลติมีเดียสามารถเปนเครื่องมือในการสืบทอด
ภูมิปญญาอันมีคาของหมูบานเบญจรงคดอนไกดีใหดํารงอยูไมสูญหายไปกับกาลเวลา 
 จากความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่นที่เขามามีบทบาทในดานการจัดการเรียนรูตอชุมชนใน
ปจจุบัน รวมถึงการใหความสนใจในเรื่องการสรางสรรคงานเบญจรงคของชาวชุมชนบานดอนไกดี 
การมีสวนรวมของชาวชุมชนบานดอนไกดี และสื่อมัลติมีเดียซึ่งมีบทบาทในการจัดการเรียนรูใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงทําใหผูวิจัยไดเล็งเห็นคุณคาและความสําคัญของภูมิปญญาทองถิ่น และ
เกิดแรงบันดาลใจในการทําการศึกษาเรื่องเบญจรงคบานดอนไกดี เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใช
บริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับเผยแพรความรูสูคนรุนหลังและเพ่ือเปนการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นสืบตอไป 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอมูลเก่ียวของกับเรื่องเคร่ืองเบญจรงค 
โ ด ยก า รสั ม ภ าษณ  เ ก็ บ ข อมู ล จ า ก
ผูเชี่ยวชาญในดานเครื่องเบญจรงค เพื่อ
นํามาเปนเนื้อหาในการจัดทําสือ่มัลติมีเดีย 

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิง
สรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค  

สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

บริบทชุมชนเบญจรงคบานดอนไกดี  
ขอมูลท่ัวไปของชุมชนท่ีนําไปสูองคความรู
ดานภูมิปญญาการผลิตเครื่องเบญจรงค  

สื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย  ก า ร ใ ช เ ท ค โ น โ ล ยี
คอมพิว เตอร ในการผลิตสื่ อผสม ท่ีมี
รูปแบบหลากหลายเขาดวยกัน เพื่อใหผูใช
สามารถตอบโตและมีปฏิสัมพันธกับส่ือ
โดยตรงได (กิดานันท มลิทอง, 2538) 

บริบทชุมชนเ ชิงสรางสรรค  โดยใช
แนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน 
(sustainable livelihoods) เพื่อทําความ
เขาใจกับระบบการดํารงชีวิตของคน
ภายใน  

หลักสูตรการเรียนการสอนกลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ ในระดับชวงช้ันที่ 3  ที่มี
การสงเสริมการเรียนรูกับแหลงเรียนรูภูมิ
ปญญาทองถ่ิน เรื่องเครื่องเบญจรงค โดย
เปนไปตามตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู
แกนกลาง ในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พื้ น ฐ า น  พุ ท ธ ศั ก ร า ช  2551 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เมื่อเรียนดวยสื่อ
มั ล ติ มี เ ดี ย โ ด ย ใ ช บ ริ บ ท ชุ ม ช น เ ชิ ง
สรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 

ความคิด เห็นของผู เ รี ยน  ที่ มี ต อสื่ อ
มั ล ติ มี เ ดี ย โ ด ย ใ ช บ ริ บ ท ชุ ม ช น เ ชิ ง
สรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นท่ี 3 
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วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 2. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 1. ทราบถึงบริบทชุมชน เพื่อนํามาพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

2. สื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวง
ชั้นที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 

 3. ผูเรียนที่เรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน 

 4. ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่อง
เบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 อยูในระดับด ี
 
ขอบเขตการวิจัย 
 เพ่ือใหการศึกษาคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตการวิจัย เพ่ือ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 
ไวดังนี้ 
 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
    ประชากร     

   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 443 คน 
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       กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน โดย
ใชหองเรียนเปนหนวยสุม (Simple Random Sampling) 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
     2.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก 
           การเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
     2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก 
           2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิง
สรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค      
                     2.2.2 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
 3. เนื้อหาท่ีใชศึกษา  
     เนื้อหาที่ใชศึกษาเปนเนื้อหาเก่ียวกับเคร่ืองเบญจรงค โดยมีเนื้อหาสาระดังตอไปน้ี 

  1. ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิปญญาการผลิตเครื่องเบญจรงคจากคน
รุนเกาสูคนรุนใหม  
  2. กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค  
  3. ลวดลายและจุดเดนของเคร่ืองเบญจรงค และ  
  4. คุณคาของเคร่ืองเบญจรงคและแหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑ  
 4. ระยะเวลาในการทดลอง  
     ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. สื่อมัลติมีเดีย หมายถึง การใชคอมพิวเตอรแสดงผล ในลักษณะการผสมสื่อหลากหลาย
ประเภทเขาดวยกัน โดยเนนที่การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็น ไดเลือก และรับฟงขอมูลเรื่องราว
ขาวสารผานหนาจอคอมพิวเตอร โดยขอมูลและขาวสารตางๆจะรวมรูปแบบของตัวอักษร รูปภาพ 
ภาพเคล่ือนไหว เสียง และวีดิโอ เพ่ือใหผูใชสามารถตอบโตได และมีปฏิสัมพันธกับสื่อโดยตรงได 
 2. บริบทชุมชนเชิงสรางสรรค หมายถึง สภาพความเปนอยู การดํารงชีวิตในชุมชนที่มีวิถี
ชีวิตในการสรางสรรคผลงาน มีการศึกษาและวิเคราะหปจจัยท่ีสัมพันธกับภูมิปญญาทองถิ่นและทุน
ทางวัฒนธรรม ในการศึกษาคร้ังน้ีมุงศึกษาชุมชนเบญจรงคดอนไกดีที่มีการออกแบบและพัฒนา
ผลิตภัณฑในชุมชน 
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 3. แหลงเรียนรูชุมชน หมายถึง แหลงขอมูลขาวสาร สารสนเทศ และประสบการณ ที่
สนับสนุนสงเสริมใหคนในชุมชนใฝเรียน ใฝรู แสวงหาความรูและเรียนรูดวยตนเองตามอัธยาศัย เปน
แหลงขอมูล ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงการเรียนรูอ่ืนๆที่สําคัญ สําหรับงานวิจัยนี้ คือ ชุมชนเบญจรงค
บานดอนไกด ี

 4. ชุมชนเบญจรงคบานดอนไกดี หมายถึง หมูบานเบญจรงคบานดอนไกดี ตําบลดอนไกดี 
อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่ซึ่งชาวบานสวนใหญประกอบอาชีพรับจางเขียนลายเครื่อง
เบญจรงคและลงสีเครื่องเบญจรงค 
        5. เครื่องเบญจรงค หมายถึง  เครื่องปนดินเผาที่เขียนลวดลายดวยแมสีทั้ง 5 สี สืบเนื่องจาก
อดีต พบสีที่ปรากฏบนเบญจรงคเพียง 5 สี เมื่อเวลาลวงไปจนถึงปจจุบันนี้ สีสันของเครื่องเบญจรงค 
คอยๆ เพิ่มข้ึนมากมาย มีทั้งฟา สม ชมพู ตลอดจนสีแสด แมวาสีสันบนเครื่องเบญจรงคจะเพ่ิมเปนกี่สี
ก็ตาม แตเครื่องปนดินเผาชนิดนี้ก็ยังถูกเรียกวาเบญจรงค 
 6. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังจากเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค โดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เปนแบบชนิด 4 ตัวเลือก ที่ไดจากการหาคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกแลว 
 7. ความคิดเห็นของผูเรียน หมายถึง ความรูสึกของผูเรียนท่ีมีตอการใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง
เครื่องเบญจรงค ของนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 โดยใชแบบประเมิน 5 ระดับ โดยเปนเกณฑการประเมิน
ดานเนื้อหา ดานมัลติมีเดีย และดานประโยชนที่ไดรับจากสื่อ 
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บทที่ 2 

 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

 สําหรับการวิจัยเรื่อง การศึกษาแหลงเรียนรูชุมชนเพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชน
เชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  เพ่ือใหการดําเนินการบรรลุตาม
วัตถุประสงค ผูวิจัยไดศึกษาคนควาทั้งเอกสาร ตํารา วารสาร บุคลากร และงานวิจัยที่เกี่ยวของ ที่ได
รวบรวมเรียบเรียง ไวดังนี้ 
 1. หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 2. สื่อมัลติมีเดีย 

 3. แหลงเรียนรูในชุมชน  

 4. ความรูเรื่องเคร่ืองเบญจรงค 
 5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
   
1. หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 

1.1 ความนําหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ใหเปน
หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยกําหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู เรียนให เปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพชีวิตท่ีดีและมีขีด
ความสามารถในการแขงขันในเวทีระดับโลก พรอมกันนี้ไดปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรใหมีความ
สอดคลองกับเจตนารมณแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่มุงเนนการกระจายอํานาจทางการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษาไดมี
บทบาทและมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือใหสอดคลองกับสภาพ และความตองการของ
ทองถิ่น (สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542) 
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จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใชหลักสูตรในชวงระยะ 6 ปที่ผานมา (สํานัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 2546 ก., 2546 ข., 2548 ก., 2548 ข.; สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา, 2547; สํานักผูตรวจราชการและติดตามประเมินผล, 2548; สุวิมล วองวาณิช และนง
ลักษณ  วิรัชชัย, 2547; Nutravong, 2002; Kittisunthorn, 2003) พบวา หลักสูตรการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เชน ชวยสงเสริมการกระจายอํานาจทางการศึกษา
ทําใหทองถ่ินและสถานศึกษามีสวนรวมและมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ความตองการของทองถ่ิน และมีแนวคิดและหลักการในการสงเสริมการพัฒนาผูเรียนแบบองครวม
อยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกลาวยังไดสะทอนใหเห็นถึงประเด็นที่เปนปญหาและความ
ไมชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในสวนของเอกสารหลักสูตร กระบวนการนําหลักสูตร สูการ
ปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใชหลักสูตร ไดแก ปญหาความสับสนของผูปฏิบัติในระดับ
สถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาสวนใหญกําหนดสาระและผลการเรียนรูที่
คาดหวังไวมาก ทําใหเกิดปญหาหลักสูตรแนน การวัดและประเมินผลไมสะทอนมาตรฐาน สงผลตอ
ปญหาการจัดทําเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน รวมทั้งปญหาคุณภาพ
ของผูเรียนในดานความรู ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงคอันยังไมเปนที่นาพอใจ  

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ได
ชี้ใหเห็นถึงความจําเปนในการปรับเปลี่ยนจุดเนนในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให มีคุณธรรม 
และมีความรอบรูอยางเทาทัน ใหมีความพรอมทั้งดานรางกาย สติปญญา อารมณ และศีลธรรม 
สามารถกาวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนําไปสูสังคมฐานความรูไดอยางมั่นคง แนวการพัฒนาคน
ดังกลาวมุงเตรียมเด็กและเยาวชนใหมีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พรอมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะและความรูพ้ืนฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิต อันจะสงผลตอการพัฒนาประเทศแบบย่ังยืน (สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ , 2549)  ซึ่งแนวทางดังกลาวสอดคลองกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเขาสูโลกยุคศตวรรษที่ 21 โดยมุงสงเสริมผูเรียนมี
คุณธรรม รักความเปนไทย ใหมีทักษะการคิดวิเคราะห สรางสรรค มีทักษะดานเทคโนโลยี  สามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืน และสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมโลกไดอยางสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 

2551)   
จากขอคนพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2544 ที่ผานมา  ประกอบกับขอมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 
10 เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเนนของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนา
เยาวชนสูศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือ
นําไปสูการพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม 
ชัดเจน ทั้งเปาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน และกระบวนการนําหลักสูตรไปสูการ
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ปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยไดมีการกําหนดวิสัยทัศน จุดหมาย สมรรถนะ
สําคัญของผูเรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค  มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใชเปน
ทิศทางในการจัดทําหลักสูตร การเรียนการสอนในแตละระดับ  นอกจากนั้นไดกําหนดโครงสรางเวลา
เรียนข้ันต่ําของแตละกลุมสาระการเรียนรูในแตละชั้นปไวในหลักสูตรแกนกลาง และเปดโอกาสให
สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนไดตามความพรอมและจุดเนน อีกทั้งไดปรับกระบวนการวัดและ
ประเมินผลผูเรียน เกณฑการจบการศึกษาแตละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาใหมี
ความสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรู และมีความชัดเจนตอการนําไปปฏิบัติ 

โดยเอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นั้น ไดจัดทําขึ้นมา
สําหรับทองถิ่นและสถานศึกษาไดนําไปใชเปนกรอบและทิศทางในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
และจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมี
คุณภาพดานความรู และทักษะที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปล่ียนแปลง และ
แสวงหาความรูเพื่อพัฒนาตนเองอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  

มาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในเอกสารน้ันชวยทําใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ               
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ตองการในการพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนที่ชัดเจน ซึ่งจะสามารถชวย
ใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของในระดับทองถิ่นและสถานศึกษารวมกันพัฒนาหลักสูตรไดอยางมั่นใจ ทําให
การจัดทําหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังชวยใหเกิด
ความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู และชวยแกปญหาการเทียบโอนระหวาง
สถานศึกษา  ดังน้ันในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับต้ังแตระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา 
จะตองสะทอนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูและตัวชี้วัดที่กําหนดไวในหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมท้ังเปนกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผูเรียน
ทุกกลุมเปาหมายในระดับการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน      

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่คาดหวังได ทุก
ฝายท่ีเก่ียวของทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลตองรวมรับผิดชอบ โดยรวมกันทํางานอยาง
เปนระบบ และตอเน่ือง ในการวางแผน ดําเนินการ สงเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง
แกไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสูคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไว 

1.2 หลักการหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหลักการที่สําคัญ  ดังนี้ 
1.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเปนเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ

เรียนรู เปนเปาหมายสําหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรู ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบน
พ้ืนฐานของความเปนไทยควบคูกับความเปนสากล 
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2.  เปนหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสไดรับการศึกษาอยางเสมอ
ภาค และมีคุณภาพ 

3.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีสนองการกระจายอํานาจ ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ใหสอดคลองกับสภาพและความตองการของทองถิ่น 

4. เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีมีโครงสรางยืดหยุนทั้งดานสาระการเรียนรู เวลาและการจัดการ
เรียนรู 

5.  เปนหลักสูตรการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  
6. เปนหลักสูตรการศึกษาสําหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรูและประสบการณ   
1.3 จุดมุงหมายหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข มี
ศักยภาพในการศึกษาตอ และประกอบอาชีพ จึงกําหนดเปนจุดหมายเพ่ือใหเกิดกับผูเรียน เมื่อจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ 

1.  มีคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่พึงประสงค เห็นคุณคาของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

2. มีความรู ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแกปญหา การใชเทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  

3.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกกําลังกาย 

4.  มีความรักชาติ มีจิตสํานึกในความเปนพลเมืองไทยและพลโลก  ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

5.  มีจิตสํานึกในการอนุรักษวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย การอนุรักษและพัฒนาสิ่งแวดลอม 
มีจิตสาธารณะที่มุงทําประโยชนและสรางสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข 

1.4 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค 
 ในการพัฒนาผูเรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงเนนพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด  ซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค  ดังนี้ 
 สมรรถนะสําคัญของผูเรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุงใหผูเรียนเกิดสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
 1. ความสามารถในการสื่อสาร เปนความสามารถในการรับและสงสาร  มีวัฒนธรรมในการใช
ภาษาถายทอดความคิด ความรูความเขาใจ ความรูสึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนขอมูล
ขาวสารและประสบการณอันจะเปนประโยชนตอการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาตอรอง
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เพ่ือขจัดและลดปญหาความขัดแยงตาง ๆ การเลือกรับหรือไมรับขอมูลขาวสารดวยหลักเหตุผลและ
ความถูกตอง ตลอดจนการเลือกใชวิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีมีตอตนเอง
และสังคม 

 2. ความสามารถในการคิด เปนความสามารถในการคิดวิเคราะห การคิดสังเคราะห การคิด 
อยางสรางสรรค  การคิดอยางมีวิจารณญาณ และการคิดเปนระบบ เพ่ือนําไปสูการสรางองคความรู
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมไดอยางเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแกปญหา เปนความสามารถในการแกปญหาและอุปสรรคตาง ๆ ที่
เผชิญไดอยางถูกตองเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและขอมูลสารสนเทศ เขาใจ
ความสัมพันธและการเปล่ียนแปลงของเหตุการณตาง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู ประยุกตความรูมา
ใชในการปองกันและแกไขปญหา และมีการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพโดยคํานึงถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้น
ตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม 

 4. ความสามารถในการใชทักษะชีวิต   เปนความสามารถในการนํากระบวนการตาง ๆ ไปใช
ในการดําเนินชีวิตประจําวัน การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูอยางตอเนื่อง  การทํางาน และการอยู
รวมกันในสังคมดวยการสรางเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล การจัดการปญหาและความ
ขัดแยงตางๆ อยางเหมาะสม การปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดลอม และ
การรูจักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไมพึงประสงคท่ีสงผลกระทบตอตนเองและผูอ่ืน 

5. ความสามารถในการใชเทคโนโลยี เปนความสามารถในการเลือก และใช เทคโนโลยีดาน
ตางๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาตนเองและสังคม ในดานการเรียนรู การ
สื่อสาร การทํางาน  การแกปญหาอยางสรางสรรค ถูกตอง เหมาะสม และมีคุณธรรม 

คุณลักษณะอันพึงประสงค 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค 

เพ่ือใหสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมคีวามสุข ในฐานะเปนพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
1.  รักชาติ  ศาสน กษัตริย 
2.  ซื่อสัตยสุจริต 

3.  มีวินัย 

4. ใฝเรียนรู 
5. อยูอยางพอเพียง 
6. มุงมั่นในการทํางาน 

7. รักความเปนไทย 

8. มีจิตสาธารณะ 
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นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงคเพ่ิมเติมใหสอดคลองตาม
บริบทและจุดเนนของตนเอง     

1.5 มาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 การพัฒนาผูเรียนใหเกิดความสมดุล ตองคํานึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน จึงกําหนดใหผูเรียนเรียนรู 8 กลุมสาระการเรียนรู ดังนี้  

1. ภาษาไทย 

2. คณิตศาสตร 
3. วิทยาศาสตร  
4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 

5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
6. ศิลปะ 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
8. ภาษาตางประเทศ 

ในแตละกลุมสาระการเรียนรูไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเปนเปาหมายสําคัญของการ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน มาตรฐานการเรียนรูระบุสิ่งที่ผูเรียนพึงรู  ปฏิบัติได  มีคุณธรรมจริยธรรม และ
คานิยมท่ีพึงประสงคเมื่อจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรูยังเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรูจะสะทอนใหทราบวาตองการ
อะไร จะสอนอยางไร และประเมินอยางไร รวมทั้งเปนเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใชระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
ประกันคุณภาพดังกลาวเปนสิ่งสําคัญที่ชวยสะทอนภาพการจัดการศึกษาวาสามารถพัฒนาผูเรียนใหมี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรูกําหนดเพียงใด 

1.6 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะเปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มี
จินตนาการทางศิลปะ ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย 
กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งดานรางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการ
นําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง อันเปนพ้ืนฐานในการศึกษา
ตอหรือประกอบอาชีพได  
 กลุมสาระการเรียนรูศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิ ธีการทาง
ศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสใหผูเรียนแสดงออกอยางอิสระในศิลปะแขนง
ตาง ๆ ประกอบดวยสาระสําคัญ คือ 
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ทัศนศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลปจากจินตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของ
ศิลปนในการสรางงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  วิเคราะห  วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป เขาใจ
ความสัมพันธระหวางทัศนศิลป  ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม  เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทาง
วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   

ดนตรี มีความรูความเขาใจองคประกอบดนตรีแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณคุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ทางดนตรีอยางอิสระ ชื่นชมและประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคาดนตรีที่
เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล รองเพลง และเลนดนตรีใน
รูปแบบตางๆ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเสียงดนตรี แสดงความรูสึกที่มีตอดนตรีในเชิงสุนทรียะ 
เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับประเพณีวัฒนธรรมและเหตุการณในประวัติศาสตร   

นาฏศิลป มีความรูความเขาใจองคประกอบนาฏศิลป  แสดงออกทางนาฏศิลปอยาง
สรางสรรค ใชศัพทเบื้องตนทางนาฏศิลป วิเคราะหวิพากษ วิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอด
ความรูสึก ความคิดอยางอิสระ สรางสรรคการเคลื่อนไหวในรูปแบบตางๆ ประยุกตใชนาฏศิลปใน
ชีวิตประจําวัน เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลปกับประวัติศาสตร วัฒนธรรม เห็นคุณคาของ
นาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล  

 

1.7 สาระและมาตรฐานการเรียนรู 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป 

 มาตรฐาน ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห 
วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะอยางอิสระ ชื่นชม และ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็น
คุณคางานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และสากล 

สาระท่ี 2  ดนตรี 
 มาตรฐาน ศ 2.1 เขาใจและแสดงออกทางดนตรีอยางสรางสรรค วิเคราะห วิพากษวิจารณ
คุณคาดนตรี ถายทอดความรูสึก ความคิดตอดนตรีอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใช ใน
ชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ 2.2 เขาใจความสัมพันธระหวางดนตรี ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา
ของดนตรีที่ เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 
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สาระท่ี 3  นาฏศิลป 
 มาตรฐาน  ศ  3.1 เขาใจ  และแสดงออกทางนาฏศิลปอยางสรางสรรค วิ เคราะห 
วิพากษวิจารณคุณคานาฏศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดอยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวัน 

 มาตรฐาน ศ 3.2 เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป ประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เห็น
คุณคาของนาฏศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

1.8 คุณภาพผูเรียน 

จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 

1. รูและเขาใจเกี่ยวกับรูปราง รูปทรง และจําแนกทัศนธาตุของสิ่งตาง ๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป มีทักษะพ้ืนฐานการใชวัสดุอุปกรณในการสรางงานวาดภาพระบายสี 
โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี และพ้ืนผิว ภาพปะติด และงานปน งานโครงสรางเคลื่อนไหวอยางงาย ๆ 
ถายทอดความคิด ความรูสึกจากเร่ืองราว เหตุการณ ชีวิตจริง สรางงานทัศนศิลปตามท่ีตนชื่นชอบ 
สามารถแสดงเหตุผลและวิธีการในการปรับปรุงงานของตนเอง 

2. รูและเขาใจความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน ที่มาของงานทัศนศิลปใน
ทองถิ่น ตลอดจนการใชวัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 

3. รูและเขาใจแหลงกําเนิดเสียง คุณสมบัติของเสียง บทบาทหนาที่ ความหมาย ความสําคัญ
ของบทเพลงใกลตัวที่ไดยิน สามารถทองบทกลอน รองเพลง เคาะจังหวะ เคลื่อนไหวรางกายให
สอดคลองกับบทเพลง อาน เขียน และใชสัญลักษณแทนเสียงและเคาะจังหวะ แสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับดนตรี เสียงขับรองของตนเอง มีสวนรวมกับกิจกรรมดนตรีในชีวิตประจําวัน 

4. รูและเขาใจเอกลักษณของดนตรีในทองถ่ิน มีความช่ืนชอบ เห็นความสําคัญและประโยชน
ของดนตรีตอการดําเนินชีวิตของคนในทองถ่ิน 

5. สรางสรรคการเคล่ือนไหวในรูปแบบตางๆ สามารถแสดงทาทางประกอบจังหวะเพลงตาม
รูปแบบนาฏศิลป  มีมารยาทในการชมการแสดง  รูหนาที่ของผูแสดงและผูชม รูประโยชนของการ
แสดงนาฏศิลปในชีวิตประจําวัน เขารวมกิจกรรมการแสดงที่เหมาะสมกับวัย 

6. รูและเขาใจการละเลนของเด็กไทยและนาฏศิลปทองถิ่น ชื่นชอบและภาคภูมิใจใน
การละเลนพ้ืนบาน สามารถเชื่อมโยงส่ิงที่พบเห็นในการละเลนพ้ืนบานกับการดํารงชีวิตของคนไทย 
บอกลักษณะเดนและเอกลักษณของนาฏศิลปไทยตลอดจนความสําคัญของการแสดงนาฏศิลปไทยได 

จบชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

1. รูและเขาใจการใชทัศนธาตุ รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว สี แสงเงา มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ
อุปกรณ ถายทอดความคิด อารมณ ความรูสึก สามารถใชหลักการจัดขนาด สัดสวน ความสมดุล 
น้ําหนัก แสงเงา ตลอดจนการใชสีคูตรงขามที่เหมาะสมในการสรางงานทัศนศิลป  2 มิติ 3 มิติ เชน 
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งานสื่อผสม งานวาดภาพระบายสี งานปน งานพิมพภาพ รวมทั้งสามารถสรางแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบเพ่ือถายทอดความคิดจินตนาการเปนเร่ืองราวเกี่ยวกับเหตุการณตางๆ และสามารถ
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางงานทัศนศิลปที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการที่แตกตางกัน 
เขาใจปญหาในการจัดองคประกอบศิลป หลักการลดและเพิ่มในงานปน การส่ือความหมายในงาน
ทัศนศิลปของตน รูวิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น ตลอดจน รูและเขาใจคุณคาของงานทัศนศิลปที่มีผลตอ
ชีวิตของคนในสังคม 

2. รูและเขาใจบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอนชีวิตและสังคม อิทธิพลของความเชื่อ ความ
ศรัทธา ในศาสนา และวัฒนธรรมที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปในทองถิ่น 

รูและเขาใจเกี่ยวกับเสียงดนตรี เสียงรอง เครื่องดนตรี และบทบาทหนาที่ รูถึงการเคลื่อนที่
ขึ้น ลง ของทํานองเพลง องคประกอบของดนตรี ศัพทสังคีตในบทเพลง ประโยค และอารมณของบท
เพลงท่ีฟง รองและบรรเลงเคร่ืองดนตรี ดนสดอยางงาย ใชและเก็บรักษาเครื่องดนตรีอยางถูกวิธี อาน 
เขยีนโนตไทยและสากลในรูปแบบตางๆ รูลักษณะของผูที่จะเลนดนตรีไดดี แสดงความคิดเห็นเก่ียวกับ
องคประกอบดนตรี ถายทอดความรูสึกของบทเพลงที่ฟง สามารถใชดนตรีประกอบกิจกรรมทาง
นาฏศิลปและ การเลาเรื่อง 

3. รูและเขาใจความสัมพันธระหวางดนตรีกับวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรม
ตาง ๆ เร่ืองราวดนตรีในประวัติศาสตร อิทธิพลของวัฒนธรรมตอดนตรี รูคุณคาดนตรีที่มาจาก
วัฒนธรรมตางกัน เห็นความสําคัญในการอนุรักษ 

4. รูและเขาใจองคประกอบนาฏศิลป สามารถแสดงภาษาทา นาฏยศัพทพ้ืนฐาน สรางสรรค
การเคลื่อนไหวและการแสดงนาฏศิลป และการละครงาย ๆ ถายทอดลีลาหรืออารมณ และสามารถ
ออกแบบเครื่องแตงกายหรืออุปกรณประกอบการแสดงงาย ๆ เขาใจความสัมพันธระหวางนาฏศิลป
และการละครกับส่ิงที่ประสบในชีวิตประจําวัน แสดงความคิดเห็นในการชมการแสดง และบรรยาย
ความรูสึกของตนเองท่ีมีตองานนาฏศิลป 

5. รูและเขาใจความสัมพันธและประโยชนของนาฏศิลปและการละคร สามารถเปรียบเทียบ
การแสดงประเภทตาง ๆ ของไทยในแตละทองถิ่น และสิ่งท่ีการแสดงสะทอนวัฒนธรรมประเพณี เห็น
คุณคาการรักษาและสืบทอดการแสดงนาฏศิลปไทย 

จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 

1. รูและเขาใจเรื่องทัศนธาตุและหลักการออกแบบและเทคนิคที่หลากหลายในการสรางงาน
ทัศนศิลป 2 มิติ และ 3 มิติ เพือ่สื่อความหมายและเร่ืองราวตางๆ ไดอยางมีคุณภาพ วิเคราะหรูปแบบ
เนื้อหาและประเมินคุณคางานทัศนศิลปของตนเองและผูอ่ืน สามารถเลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑ
ที่กําหนดข้ึนอยางเหมาะสม สามารถออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ กราฟกในการนําเสนอขอมูลและมี
ความรู ทักษะที่จําเปนดานอาชีพที่เก่ียวของกันกับงานทัศนศิลป 
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2. รูและเขาใจการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของงานทัศนศิลปของชาติและทองถิ่นแตละ
ยุคสมัย เห็นคุณคางานทัศนศิลปที่สะทอนวัฒนธรรมและสามารถเปรียบเทียบงานทัศนศิลปที่มาจาก
ยุคสมัยและวัฒนธรรมตางๆ  

3. รูและเขาใจถึงความแตกตางทางดานเสียง องคประกอบ อารมณ ความรูสึกของบทเพลง
จากวัฒนธรรมตาง ๆ มีทักษะในการรอง บรรเลงเครื่องดนตรี ทั้งเด่ียวและเปนวงโดยเนนเทคนิคการ
รองบรรเลงอยางมีคุณภาพ มีทักษะในการสรางสรรคบทเพลงอยางงาย อานเขียนโนตในบันไดเสียงที่
มีเครื่องหมาย แปลงเสียงเบ้ืองตนได รูและเขาใจถึงปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบของผลงานทางดนตรี 
องคประกอบของผลงานดานดนตรีกับศิลปะแขนงอ่ืน แสดงความคิดเห็นและบรรยายอารมณ
ความรูสึกท่ีมีตอบทเพลง สามารถนําเสนอบทเพลงที่ชื่นชอบไดอยางมีเหตุผล มีทักษะในการประเมิน
คุณภาพของบทเพลงและการแสดงดนตรี รูถึงอาชีพตางๆ ที่เกี่ยวของกับดนตรีและบทบาทของดนตรี
ในธุรกิจบันเทิง เขาใจถึงอิทธิพลของดนตรีที่มีตอบุคคลและสังคม 

4. รูและเขาใจที่มา ความสัมพันธ อิทธิพลและบทบาทของดนตรีแตละวัฒนธรรมในยุคสมัย
ตางๆ วิเคราะหปจจัยที่ทําใหงานดนตรีไดรับการยอมรับ 

5. รูและเขาใจการใชนาฏยศัพทหรือศัพททางการละครในการแปลความและสื่อสารผานการ
แสดง รวมท้ังพัฒนารูปแบบการแสดง สามารถใชเกณฑงายๆ ในการพิจารณาคุณภาพการแสดง 
วิจารณเปรียบเทียบงานนาฏศิลป โดยใชความรูเรื่ององคประกอบทางนาฏศิลป รวมจัดการแสดง นํา
แนวคิดของการแสดงไปปรับใชในชีวิตประจําวัน 

6. รูและเขาใจประเภทละครไทยในแตละยุคสมัย ปจจัยที่มีผลตอการเปลี่ยนแปลงของ
นาฏศิลปไทย นาฏศิลปพ้ืนบาน ละครไทย และละครพ้ืนบาน เปรียบเทียบลักษณะเฉพาะของการ
แสดงนาฏศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ รวมทั้งสามารถออกแบบและสรางสรรคอุปกรณ เครื่องแตงกาย
ในการแสดงนาฏศิลปและละคร มีความเขาใจ ความสําคัญ บทบาทของนาฏศิลป และละครใน
ชีวิตประจําวัน 

จบชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 6 

1. รูและเขาใจเก่ียวกับทัศนธาตุและหลักการออกแบบในการส่ือความหมาย สามารถใชศัพท
ทางทัศนศิลป อธิบายจุดประสงคและเนื้อหาของงานทัศนศิลป มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุ 
อุปกรณและกระบวนการท่ีสูงขึ้นในการสรางงานทัศนศิลป วิเคราะหเนื้อหาและแนวคิด เทคนิควิธีการ 
การแสดงออกของศิลปนทั้งไทยและสากล ตลอดจนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการออกแบบ
สรางสรรคงานท่ีเหมาะสมกับโอกาส สถานท่ี รวมทั้งแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพสังคมดวยภาพ
ลอเลียนหรือการตูน ตลอดจนประเมินและวิจารณคุณคางานทัศนศิลปดวยหลักทฤษฎีวิจารณศิลปะ 
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2. วิเคราะหเปรียบเทียบงานทัศนศิลปในรูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก เขาใจ
อิทธิพลของมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปญญาระหวางประเทศท่ีมีผลตอการสรางสรรคงานทัศนศิลปใน
สังคม 

3. รูและเขาใจรูปแบบบทเพลงและวงดนตรีแตละประเภท และจําแนกรูปแบบของวงดนตรี
ทั้งไทยและสากล เขาใจอิทธิพลของวัฒนธรรมตอการสรางสรรคดนตรี เปรียบเทียบอารมณ และ
ความรูสึกที่ไดรับจากดนตรีที่มาจากวัฒนธรรมตางกัน อาน เขียน โนตดนตรีไทยและสากล ในอัตรา
จังหวะตาง ๆ มีทักษะในการรองเพลงหรือเลนดนตรีเดี่ยวและรวมวงโดยเนนเทคนิคการแสดงออก
และคุณภาพของการแสดง สรางเกณฑสําหรับประเมินคุณภาพการประพันธ การเลนดนตรีของตนเอง
และผูอ่ืนไดอยางเหมาะสม สามารถนําดนตรีไประยุกตใชในงานอื่นๆ 

4. วิเคราะห เปรียบเทียบรูปแบบ ลักษณะเดนของดนตรีไทยและสากลในวัฒนธรรมตาง ๆ 
เขาใจบทบาทของดนตรีที่สะทอนแนวความคิดและคานิยมของคนในสังคม สถานะทางสังคม ของนัก
ดนตรีในวัฒนธรรมตาง ๆ สรางแนวทางและมีสวนรวมในการสงเสริมและอนุรักษดนตรี 

5. มีทักษะในการแสดงหลากหลายรูปแบบ มีความคิดริเริ่มในการแสดงนาฏศิลปเปนคู  และ
เปนหมู สรางสรรคละครสั้นในรูปแบบท่ีชื่นชอบ สามารถวิเคราะหแกนของการแสดงนาฏศิลปและ
ละครที่ตองการส่ือความหมายในการแสดง  อิทธิพลของเครื่องแตงกาย แสง สี เสียง  ฉาก อุปกรณ 
และสถานท่ีที่มีผลตอการแสดง วิจารณการแสดงนาฏศิลปและละคร  พัฒนาและใชเกณฑการ
ประเมินในการประเมินการแสดง และสามารถวิเคราะหทาทางการเคลื่อนไหวของผูคนใน
ชีวิตประจําวัน และนํามาประยุกตใชในการแสดง 

6. เขาใจวิวัฒนาการของนาฏศิลปและการแสดงละครไทย และบทบาทของบุคคลสําคัญใน
วงการนาฏศิลปและการละครของประเทศไทยในยุคสมัยตาง ๆ สามารถเปรียบเทียบ การนําการ
แสดงไปใชในโอกาสตาง ๆ และเสนอแนวคิดในการอนุรักษนาฏศิลปไทย 

 

1.9 ตัวช้ีวัดและสาระการเรียนรูแกนกลาง 
สาระท่ี 1  ทัศนศิลป 
มาตรฐาน ศ 1.1  สรางสรรคงานทัศนศิลปตามจินตนาการ และความคิดสรางสรรค วิเคราะห  
 วิพากษ วิจารณคุณคางานทัศนศิลป ถายทอดความรูสึก ความคิดตองานศิลปะ 
 อยางอิสระ ชื่นชม และประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.1 1. อภิปรายเกี่ยวกับรูปราง ลักษณะและขนาดของ
สิ่งตาง ๆ รอบตัว ในธรรมชาติและสิ่งที่มนุษยสราง
ขึ้น  

 รูปราง ลักษณะ  และขนาดของสิ่งตาง ๆ  
รอบตัวในธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษยสรางข้ึน 

2. บอกความรูสึกท่ีมีตอธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
รอบตัว 

 ความรูสึกที่มีตอธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
รอบตัว เชน รูสึกประทับใจกับความงามของ
บริเวณรอบอาคารเรียน หรือรูสึกถึงความไมเปน
ระเบียบ ของสภาพภายในหองเรียน 

3. มีทักษะพ้ืนฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณสราง
งานทัศนศิลป 

 การใชวัสดุ อุปกรณ เชน ดินเหนียว ดินน้ํามัน  
ดินสอ พูกัน กระดาษ สีเทียน สีน้ํา ดินสอสีสราง
งานทัศนศิลป  

4. สรางงานทัศนศิลปโดยการทดลองใชสี  ดวย
เทคนิคงาย ๆ 

 การทดลองสีดวยการใชสีน้ํ า  สี โปสเตอร  
สีเทียนและสีจากธรรมชาติที่หาไดในทองถ่ิน  

5. วาดภาพระบายสีภาพธรรมชาติตามความรูสึก
ของตนเอง  

 การวาดภาพระบายสีตามความรูสึกของตนเอง  

ป.2 1. บรรยายรูปราง รูปทรงท่ีพบในธรรมชาติ และ
สิ่งแวดลอม 

  รูปราง รูปทรงในธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เชน รูปกลม รี สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และกระบอก 

 2.  ระบุทัศนธาตุที่อยู ในสิ่งแวดลอม และงาน
ทัศนศิลป โดยเนนเรื่องเสนสี รูปราง และรูปทรง 

 เสน สี รูปราง รูปทรงในสิ่ งแวดลอม  
และงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ เชน งานวาด  
งานปน และงานพิมพภาพ 

 3. สรางงานทัศนศิลปตาง ๆ โดยใชทัศนธาตุที่เนน
เสน รูปราง 

 เสน รูปรางในงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ เชน 
งานวาด งานปน และงานพิมพภาพ  

 4. มีทักษะพื้นฐานในการใชวัสดุ  อุปกรณ สราง
งานทัศนศิลป 3 มิติ 

 การใชวัสดุ อุปกรณ สรางงานทัศนศิลป 3  มิติ 

 5. สรางภาพปะติดโดยการตัดหรือฉีกกระดาษ  ภาพปะติดจากกระดาษ 

 6. วาดภาพเพื่อถายทอดเร่ืองราวเกี่ยวกับครอบครัว  การวาดภาพถายทอดเร่ืองราว 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.2 7. เลือกงานทัศนศิลป  และบรรยายถึ งสิ่ งที่
มองเห็น รวมถึงเนื้อหาเรื่องราว 

 เนื้อหาเรื่องราวในงานทัศนศิลป 

8. สรางสรรคงานทัศนศิลป เปนรูปแบบงาน
โครงสรางเคลื่อนไหว 

  งานโครงสรางเคลื่อนไหว   

ป.3 

 

1. บรรยาย รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอม 
และงานทัศนศิลป 

 รูปราง รูปทรงในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและ
งานทัศนศิลป 

2. ระบุ วัสดุ  อุปกรณที่ใชสรางผลงาน เมื่อชมงาน
ทัศนศิลป 

 วัสดุ อุปกรณที่ใชสรางงานทัศนศิลปประเภท
งานวาด งานปน งานพิมพภาพ  

3. จําแนกทัศนธาตุของสิ่ งต าง ๆในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป โดยเนนเรื่อง เสน สี 
รูปราง รูปทรง  และพื้นผิว 

 เสน สี รูปราง รูปทรง พื้นผิว ในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 

4. วาดภาพ ระบายสีสิ่งของรอบตัว   กา ร ว าดภาพระบายสี  สิ่ ง ขอ ง รอบ ตั ว   
ดวยสีเทียน ดินสอสี และสีโปสเตอร  

5. มี ทั กษะพื้ น ฐ าน  ในกา ร ใช วั ส ดุ อุ ป ก รณ
สรางสรรคงานปน 

 การใชวัสดุอุปกรณในงานปน 

6. วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึกจาก
เหตุการณชีวิตจริง โดยใชเสน รูปราง รูปทรง สี 
และพื้นผิว 

 การใชเสน  รูปราง  รูปทรง  สี  และพื้นผิว   

วาดภาพถายทอดความคิดความรูสึก 

7. บรรยายเหตุผลและวิธีการในการสรางงาน
ทัศนศิลป โดยเนนถึงเทคนิคและวัสดุ อุปกรณ 

 วัสดุ  อุปกรณ เทคนิควิธีการในการสรางงาน
ทัศนศิลป 

8. ระบุสิ่ งที่ ช่ืนชมและสิ่งที่ควรปรับปรุงในงาน
ทัศนศิลปของตนเอง 

 การแสดงความคิดเห็นในงานทัศนศิลปของ
ตนเอง 

9. ระบุ และจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุที่เนนใน
งานทัศนศิลปนั้น ๆ   

 การจัดกลุมของภาพตามทัศนธาตุ 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป. 3 10. บรรยายลักษณะรูปราง รูปทรงในงานการ
ออกแบบสิ่งตาง ๆ ที่มีในบานและโรงเรียน    

 รูปราง  รูปทรง  ในงานออกแบบ 

ป.4 

 

1. เปรียบเทียบรูปลักษณะของรูปราง รูปทรงใน
ธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 

  รูปราง รูปทรง ในธรรมชาติ สิ่งแวดลอมและ
งานทัศนศิลป 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของสีวรรณะอุนและสี
วรรณะเย็นที่มีตออารมณของมนุษย 

 อิทธิพลของสี วรรณะอุน  และวรรณะเย็น 

3. จําแนกทัศนธาตุของสิ่งตางๆ ในธรรมชาติ
สิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลปโดยเนนเรื่องเสน สี 
รูปราง รูปทรงพื้นผิว และพื้นที่วาง 

 เสน สี รูปราง รูปทรง พ้ืนผิว และพื้นที่วาง 

ในธรรมชาติสิ่งแวดลอมและงานทัศนศิลป 

4. มี ทั กษะพื้ น ฐาน ในการ ใช วั ส ดุ  อุปกรณ
สรางสรรคงานพิมพภาพ 

 การใชวัสดุ  อุปกรณสรางงานพิมพภาพ 

5. มี ทั กษะพื้ น ฐาน ในการ ใช วั ส ดุ  อุปกรณ
สรางสรรคงานวาดภาพระบายสี 

 การใชวัสดุ  อุปกรณในการวาดภาพระบายสี 

6. บรรยายลักษณะของภาพโดยเนน เรื่องการจัด
ระยะ ความลึก น้ําหนักและแสงเงาในภาพ 

 การจัดระยะความลึก  น้ําหนักและแสงเงา ใน
การวาดภาพ 

7.  วาดภาพระบายสี โดยใชสีวรรณะอุนและสี
วรรณะเย็น ถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

 การใชสีวรรณะอุนและใชสีวรรณะเย็น วาด
ภาพถายทอดความรูสึกและจินตนาการ 

8. เปรียบเทียบความคิดความรูสึกที่ถายทอดผาน
งานทัศนศิลปของตนเองและบุคคลอ่ืน 

  ความเหมือนและความแตกต าง ในงาน
ทัศนศิลปความคิดความรูสึกที่ถายทอดในงาน
ทัศนศิลป 

9. เ ลื อ ก ใช ว ร รณะสี เ พื่ อ ถ า ยทอดอา รมณ 
ความรูสึกในการสรางงานทัศนศิลป 

  การเลือกใชวรรณะสีเพื่อถายทอดอารมณ 
ความรูสึก 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.5 

 

1. บรรยายเกี่ยวกับจังหวะตําแหนงของสิ่งตาง ๆ 
ที่ปรากฏในส่ิงแวดลอม และงานทัศนศิลป 

 จังหวะ ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ ในสิ่งแวดลอมและ
งานทัศนศิลป 

2. เปรียบ เทียบความแตกต า งระหว า งงาน
ทัศนศิลป ที่สรางสรรคดวยวัสดุอุปกรณและวิธีการ
ที่ตางกัน 

 ความแตกตางระหวางงานทัศนศิลป   

 

3. วาดภาพ โดยใชเทคนิคของแสงเงา น้ําหนัก และ
วรรณะสี 

 แสงเงา  นํ้าหนัก และวรรณะสี   

4. สรางสรรคงานปนจาก ดินนํ้ามัน หรือดิน
เหนียว โดยเนนการถายทอดจินตนาการ 

 การสรางงานปนเพื่อถายทอดจินตนาการดวย
การใชดินน้ํามันหรือดินเหนียว  

5. สรางสรรคงานพิมพภาพ โดยเนน การจัดวาง
ตําแหนงของสิ่งตาง ๆ  ในภาพ 

 การจัดภาพในงานพิมพภาพ 

6. ระบุปญหาในการจัดองคประกอบศิลป และการ
สื่อความหมายในงานทัศนศิลปของตนเอง และบอก
วิธีการปรับปรุงงานใหดีขึ้น 

 การจัดองคประกอบศิลปและการสื่อความหมาย 
ในงานทัศนศิลป 

7. บรรยายประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป
ที่มีผลตอชีวิตของคนในสังคม 

  ประโยชนและคุณคาของงานทัศนศิลป 

ป.6 1. ระบุสีคูตรงขาม และอภิปรายเกี่ยวกับการใชสีคู
ตรงขามในการถายทอดความคิดและอารมณ 

  วงสีธรรมชาติ และสีคูตรงขาม 

2. อธิบายหลักการจัดขนาดสัดสวนความสมดุลใน
การสรางงานทัศนศิลป 

  หลักการ จัดขนาด  สัดส วนความสมดุ ล  
ในงานทัศนศิลป 

3. สรางงานทัศนศิลปจากรูปแบบ 2 มิติ เปน 3 

มิติ โดยใชหลักการของแสงเงาและนํ้าหนัก 
  งานทัศนศิลปรูปแบบ 2 มิติ และ3  มิติ 

4. สรางสรรคงานปนโดยใชหลักการเพิ่มและลด  การใชหลักการเพ่ิมและลดในการสรางสรรค
งานปน 
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.6 5. สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชหลักการ ของรูปและ
พื้นที่วาง 

 รูปและพื้นท่ีวางในงานทัศนศิลป 

6. สรางสรรคงานทัศนศิลปโดยใชสีคูตรงขาม
หลักการจัดขนาดสัดสวน และความสมดุล 

 ก า ร ส ร า ง ส ร ร ค ง า น ทั ศ น ศิ ล ป โ ด ย ใ ช  
สีคูตรงขาม  หลักการจัดขนาด สัดสวนและความ
สมดุล 

7. สรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ แผนผัง และ
ภาพประกอบ เพื่อถายทอดความคิดหรือเรื่องราว
เกี่ยวกับเหตุการณตาง ๆ  

 การสรางงานทัศนศิลปเปนแผนภาพ  แผนผัง  
และภาพประกอบ 

ม.1 

 

1. บรรยายความแตกตางและความคลายคลึงกัน
ของงานทัศนศิลปและสิ่งแวดลอมโดยใชความรูเรื่อง
ทัศนธาตุ 

 ความแตกต า งและความคล ายคลึ งกั น  
ของทัศนธาตุในงานทัศนศิลป และสิ่งแวดลอม 

2. ระบุ  และบรรยายหลักการออกแบบงาน
ทัศนศิลป โดยเนนความเปนเอกภาพความกลมกลืน 

และความสมดุล 

 ความเปนเอกภาพ  ความกลมกลืน ความสมดุล 

3. วาดภาพทัศนียภาพแสดงใหเห็นระยะไกลใกล 
เปน 3 มิติ 

 หลักการวาดภาพแสดงทัศนียภาพ 

4. รวบรวมงานปนหรือสื่อผสมมาสรางเปนเรื่องราว  
3  มิติโดยเนนความเปนเอกภาพ ความกลมกลืน และ
การสื่อถึงเรื่องราวของงาน 

 เอกภาพความกลมกลืนของเร่ืองราวในงานปนหรือ
งานส่ือผสม 

5. ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณ หรือกราฟกอื่นๆ 

ในการนําเสนอความคิดและขอมูล 
 ก า ร อ อ ก แ บ บ รู ป ภ า พ  สั ญ ลั ก ษ ณ  

หรืองานกราฟก 

6. ประเมินงานทัศนศิลป และบรรยายถึงวิธีการ
ปรับปรุงงานของตนเองและผูอื่นโดยใชเกณฑที่
กําหนดให 

 การประเมินงานทัศนศิลป   

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.2 

 

1. อภิปรายเกี่ยวกับทัศนธาตุในดานรูปแบบ และ
แนวคิดของงานทัศนศิลปที่เลือกมา 

 รูปแบบของทัศนธาตุและแนวคิดในงาน
ทัศนศิลป 

2. บรรยายเ ก่ียวกับความเหมือนและความ
แตกตางของรูปแบบการใชวัสดุอุปกรณในงาน
ทัศนศิลปของศิลปน 

  ความเหมือนและความแตกตางของรูปแบบ
ก า ร ใ ช วั ส ดุ  อุ ป ก ร ณ ใ น ง า น ทั ศ น ศิ ล ป  
ของศิลปน 

3. วาดภาพดวยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อ
ความหมายและเรื่องราวตาง ๆ 

 เทคนิคในการวาดภาพส่ือความหมาย 

4. สรางเกณฑในการประเมินและวิจารณงาน
ทัศนศิลป 

 การประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป   

5. นําผลการวิจารณไปปรับปรุงแกไขและพัฒนา
งาน 

 การพัฒนางานทัศนศิลป 

 การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป 

6. วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร  ก า ร ว า ดภ าพถ า ย ทอ ดบุ ค ลิ ก ลั ก ษณ ะ  
ของตัวละคร 

7. บรรยายวิธีการใชงานทัศนศิลปในการโฆษณา
เพื่อโนมนาวใจ และนําเสนอตัวอยางประกอบ 

 งานทัศนศิลปในการโฆษณา 

ม.3 

 

1. บรรยายสิ่งแวดลอม และงานทัศนศิลปที่เลือกมา
โดยใชความรูเรื่องทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ 

 ทัศนธาตุ หลักการออกแบบในส่ิงแวดลอมและ
งานทัศนศิลป 

2. ระบุ และบรรยายเทคนิค วิธีการ  ของศิลปนใน
การสรางงาน ทัศนศิลป 

 เทคนิควิธีการของศิลปนในการสรางงาน
ทัศนศิลป 

3. วิเคราะห และบรรยายวิธีการใช ทัศนธาตุ และ
หลักการออกแบบในการสรางงานทัศนศิลปของ
ตนเอง ใหมีคุณภาพ 

 วิธีการใชทัศนธาตุและหลักการออกแบบใน
การสรางงานทัศนศิลป 

4. มีทักษะในการสรางงานทัศนศิลปอยางนอย 3 

ประเภท 
 การสรางงานทัศนศิลปทั้งไทยและสากล 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 (ตอ) 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.3 5. มีทักษะในการผสมผสานวัสดุตาง ๆ ในการ
สรางงานทัศนศิลปโดยใชหลักการออกแบบ 

 การใชหลักการออกแบบในการสรางงาน
สื่อผสม 

6. สรางงานทัศนศิลป ทั้ง 2 มิติ และ 3 มิติ เพื่อ
ถายทอดประสบการณและจินตนาการ 

 การสรางงานทัศนศิลปแบบ  2  มิติ  และ 3  มิติ  
เพื่อถายทอดประสบการณ และจินตนาการ 

7. สรางสรรคงานทัศนศิลปสื่อความหมายเปน
เร่ืองราว โดยประยุกตใชทัศนธาตุ และหลักการ
ออกแบบ 

  การประยุ กต ใ ช ทั ศนธา ตุและหลั กกา ร
ออกแบบสรางงานทัศนศิลป 

8. วิเคราะหและอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและ
คุณคาในงานทัศนศิลป ของตนเอง และผูอื่น หรือ
ของศิลปน 

 การวิเคราะหรูปแบบ เนื้อหา และคุณคา  
ในงานทัศนศิลป 

9. สร า ง ส ร รค ง า น ทั ศนศิ ลป เ พื่ อ บ ร ร ย า ย  

เหตุการณตาง ๆ โดยใชเทคนิคท่ีหลากหลาย 
 ก า ร ใ ช เ ท ค นิ ค  วิ ธี ก า ร ท่ี ห ล า ก ห ล า ย  

สรางงานทัศนศิลปเพื่อสื่อความหมาย 

10. ระบุอาชีพที่ เกี่ยวของกับงานทัศนศิลปและ
ทักษะท่ีจําเปนในการประกอบอาชีพน้ันๆ 

 การประกอบอาชีพทางทัศนศิลป 

11. เลือกงานทัศนศิลปโดยใชเกณฑที่กําหนดขึ้น
อยางเหมาะสม และนําไปจัดนิทรรศการ 

 การจัดนิทรรศการ 

ม. 4-6 

 

1. วิ เคราะหการ ใชทั ศนธาตุ  และหลักการ
ออกแบบในการสื่อความหมายในรูปแบบตาง ๆ 

 ทัศนธาตุและหลักการออกแบบ 

2.  บรรยายจุดประสงคและเ น้ือหาของงาน
ทัศนศิลป โดยใชศัพททางทัศนศิลป  

 ศัพททางทัศนศิลป 

3. วิเคราะหการเลือกใชวัสดุอุปกรณ และเทคนิค
ของศิลปนในการแสดงออกทางทัศนศิลป 

 วั ส ดุ  อุ ป ก รณ  แล ะ เ ทคนิ ค ขอ ง ศิ ล ป น  
ในการแสดงออกทางทัศนศิลป 

4. มีทักษะและเทคนิคในการใชวัสดุอุปกรณ และ
กระบวนการท่ีสูงขึ้น ในการสรางงานทัศนศิลป 

 เทคนิค  วัสดุ  อุปกรณ กระบวนการในการ
สรางงานทัศนศิลป 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 1 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.1 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

 5. สรางสรรคงานทัศนศิลปดวยเทคโนโลยีตาง ๆ โดย
เนนหลักการออกแบบและการจัดองคประกอบศิลป 

 หลักการออกแบบและการจัดองคประกอบ
ศิลปดวยเทคโนโลยี 

 6. ออกแบบงานทัศนศิลปไดเหมาะกับโอกาสและ
สถานท่ี 

 การออกแบบงานทัศนศิลป 

ม. 4-6 

 

7. วิเคราะหและอธิบายจุดมุงหมายของศิลปนใน
การเลือกใชวัสดุ อุปกรณ เทคนิคและเน้ือหา เพื่อ
สรางสรรคงานทัศนศิลป 

 จุดมุงหมายของศิลปนในการเลือกใชวัสดุ  
อุปกรณ เทคนิคและเนื้อหา ในการสรางงาน
ทัศนศิลป 

8. ประเมินและวิจารณงานทัศนศิลป โดยใชทฤษฎี
การวิจารณศิลปะ 

 ทฤษฎีการวิจารณศิลปะ 

9. จัดกลุมงานทัศนศิลปเพื่อสะทอนพัฒนาการ
และความกาวหนาของตนเอง 

 การจัดทําแฟมสะสมงานทัศนศิลป 

10. ส ร า ง ส ร ร ค ง า น ทั ศ น ศิ ล ป ไ ท ย  ส า ก ล  
โดยศึกษาจากแนวคิดและวิธีการ            สราง
งานของศิลปนท่ีตนชื่นชอบ 

 การสรางงานทัศนศิลปจากแนวคิดและวิธีการ
ของศิลปน 

11. ว า ด ภ า พ  ร ะ บ า ย สี เ ป น ภ า พ ล อ เ ลี ย น  
หรือภาพการตูนเพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพสังคมในปจจุบัน 

 การวาดภาพลอเลียนหรือภาพการตูน 

 

สาระท่ี 1  ทัศนศิลป  

มาตรฐาน ศ 1.2  เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคา 
 งานทัศนศิลปที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย และ
 สากล 
 

ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.2 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.1 1. ระบุงานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน  งานทัศนศิลปในชีวิตประจําวัน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.2 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ป.2 1. บอกความสําคัญของงานทัศนศิลป 

ที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน 

 ความสําคัญของงานทัศนศิลปในชีวิต ประจําวัน 

 2. อภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลปประเภทตาง ๆ 
ในทองถิ่นโดยเนนถึงวิธีการสรางงานและวัสดุ
อุปกรณ ท่ีใช 

 งานทัศนศิลปในทองถิ่น 

ป.3 1. เลาถึงที่มาของงานทัศนศิลปในทองถ่ิน  ที่มาของงานทัศนศิลปในทองถิ่น    

2. อธิบายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณและวิธีการสราง
งานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 วัสดุ อุปกรณ และวิธีการสรางงานทัศนศิลปใน
ทองถ่ิน 

ป.4 1. ระบุ และอภิปรายเก่ียวกับงานทัศนศิลป  ใน
เหตุการณ และงานเฉลิมฉลองของวัฒนธรรมใน
ทองถิ่น 

 งานทัศนศิลปในวัฒนธรรมทองถ่ิน 

2. บรรยาย เ ก่ียวกับงานทัศนศิลปที่ ม าจาก
วัฒนธรรมตาง ๆ 

 งานทัศนศิลปจากวัฒนธรรมตาง ๆ 

ป.5 1. ระบุ และบรรยายเก่ียวกับลักษณะรูปแบบของ
งานทัศนศิลปในแหลงเรียนรูหรือนิทรรศการศิลปะ 

 ลักษณะรูปแบบของงานทัศนศิลป 

2. อภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป ที่สะทอน
วัฒนธรรมและภูมิปญญาในทองถิ่น 

 งานทั ศนศิ ลป ที่ ส ะท อนวัฒนธรรมและ  
ภูมิปญญาในทองถิ่น 

ป.6 1. บรรยายบทบาทของงานทัศนศิลปที่สะทอน
ชีวิตและสังคม 

 บ ท บ า ท ข อ ง ง า น ทั ศ น ศิ ล ป ใ น ชี วิ ต  
และสังคม 

2. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของความเชื่อความ
ศรัทธาในศาสนาท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในทองถิ่น 

 อิทธิพลของศาสนาที่มี ต องานทัศนศิลป  
ในทองถ่ิน 

3. ระบุ และบรรยายอิทธิพลทางวัฒนธรรมใน
ทองถ่ินที่มีผลตอการสรางงานทัศนศิลปของบุคคล 

 อิทธิพลทาง วัฒนธรรมในทองถิ่น ท่ีมี ผล  
ตอการสรางงานทัศนศิลป 
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ตารางที่ 2 ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรูแกนกลางสาระที่ 1  ทัศนศิลป มาตรฐาน ศ 1.2 (ตอ) 
 

ชั้น ตัวชี้วัด สาระการเรียนรูแกนกลาง 

ม.1 1. ระบุ และบรรยายเก่ียวกับลักษณะ รูปแบบงาน
ทัศนศิลปของชาติและของทองถ่ินตนเองจากอดีต
จนถึงปจจุบัน 

 ลักษณะ รูปแบบงานทัศนศิลปของชาติและ
ทองถ่ิน 

2. ระบุ และเปรียบเทียบงานทัศนศิลปของภาค
ตาง ๆ ในประเทศไทย 

 งานทัศนศิลปภาคตาง ๆ  ในประเทศไทย 

ม.1 3. เปรียบเทียบความแตกตางของจุดประสงคใน
การสรางสรรคงานทัศนศิลปของวัฒนธรรมไทยและ
สากล 

 ค ว า ม แ ต ก ต า ง ข อ ง ง า น ทั ศ น ศิ ล ป  
ในวัฒนธรรมไทยและสากล 

ม.2 1.  ระบุ และบรรยายเก่ียวกับวัฒนธรรมตาง ๆ  ที่สะทอน
ถึงงานทัศนศิลปในปจจุบัน 

 วัฒนธรรมท่ีสะทอนในงานทัศนศิลปปจจุบัน 

ม.2 2. บรรยายถึงการเปล่ียนแปลงของงานทัศนศิลป
ของไทยในแตละยุคสมัยโดยเนนถึงแนวคิดและ
เนื้อหาของงาน 

 งานทัศนศิลปของไทยในแตละยุคสมัย 

3. เปรียบเทียบแนวคิดในการออกแบบงาน
ทัศนศิลปท่ีมาจาก วัฒนธรรมไทยและสากล 

 การออกแบบงานทัศนศิลปในวัฒนธรรมไทย
และสากล 

ม.3 1. ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป  ที่
สะทอนคุณคาของวัฒนธรรม 

 ง า น ทั ศ น ศิ ล ป กั บ ก า ร ส ะ ท อ น คุ ณ ค า  
ของวัฒนธรรม  

2. เปรียบเทียบความแตกตางของ งานทัศนศิลป
ในแตละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

 ความแตกตางของงานทัศนศิลปในแตละยุค
สมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล 

ม.4-6 1. วิเคราะห และเปรียบเทียบงานทัศนศิลป ใน
รูปแบบตะวันออกและรูปแบบตะวันตก 

 งานทัศนศิลปรูปแบบตะวันออกและตะวันตก 

2. ระบุงานทัศนศิลปของศิลปนที่มีช่ือเสียง และ
บรรยายผลตอบรับของสังคม 

 งานทัศนศิลปของศิลปนท่ีมีชื่อเสียง 

3. อภิปรายเกี่ยวกับอิทธิพลของวัฒนธรรมระหวาง
ประเทศท่ีมีผลตองานทัศนศิลปในสังคม 

 อิทธิพลของวัฒนธรรมระหวางประเทศ  
ที่มีผลตองานทัศนศิลป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
34 

 

 1.10 การประเมินผลงานศิลปะ 
งานศิลปะท่ีผลิตออกมานั้นยอมมีความแตกตางระหวางบุคคลเพราะเปนผลจากการ ที่บุคคล

ดึงเอาการรับรู ความประทับใจที่ไดจากประสบการณในอดีตมาใช เมื่อเปนเชนนี้จึงยากที่จะทําให
ผลงานนั้นออกมาในลักษณะที่เหมือนกัน แมวาจะไดรับการสอนแบบเดียวกัน งานศิลปะมิไดมีไว
สําหรับการฝกใชมือ ใชอุปกรณหรือฝกการรับรูในเร่ืองเสนรุงเสนแวง มุม เงา สี เทานั้น หากยังแสดง
ถึงเจตคติการรับรูอันเปนความสามารถเฉพาะบุคคลอีกดวย เด็กทุกคนแมอายุเทากัน สมรรถภาพใน
การใชมือ การรับรูอันเปนความสามารถก็ไมเทากัน การแสดงออกทางศิลปะ จึงมีความแตกตางกัน
อยางกวางขวางตามประสบการณ 

การประเมินผลงานทางศิลปะ จึงควรเปนเรื่องของการชวยใหเด็กมีพัฒนาการตอไป มากกวา
จะทําใหเด็กทอแท เบื่อหนาย  การวิจารณผลงานท่ีดีในที่ประชุม ยอมทําใหเจาของผลงานที่ไมดี
มองเห็นตัวเองไดดีกวาการตําหนิผลงานที่ไมสมใจครู ครูจะตองเขาใจเด็ก เขาใจจิตวิทยาพัฒนาการ
ของเด็ก เขาใจถึงความสามารถ ความคิดริเริ่มสรางสรรค ครูสอนศิลปะจึงควรมองผลงานของเด็กของ
ตนเปนศิลปนแคไหน หรือเปนชางศิลปะเพียงไร โดยเฉพาะครูศิลปะในชั้นประถมนาจะมองศิลปะใน
ฐานะที่เปนวิชาสามัญวิชาหนึ่ง ซึ่งจะชวยใหผูเรียนไดผอนคลายอารมณ มีความคิดสรางสรรคมากกวา
ที่จะฝงใจวาการเรียนศิลปะไดจะตองมีหัว มีพรสวรรค หรือมีปญญาเลิศเทานั้น 

เมื่อเปนเชนน้ีการวัดผลการเรียนวิชาศิลปศึกษาจึงควรนาจะมุงวัดระดับความ เจริญงอกงาม
ที่เกิดขึ้นจากการเรียนและการประกอบกิจกรรมทางศิลปะซึ่งจะเปน ผลดีตอนักเรียนและครู กลาวคือ 
นักเรียนก็จะไดทราบวาตนเองมีความสามารถและมีความถนัดดานใดบาง ควรแกไขปรับปรุงในดาน
ใดบาง ครูเองก็สามารถหาทางแกไขปรับปรุงการสอนใหดีขึ้น ตามวัตถุประสงคของการศึกษาได 

การประเมินผลการเรียนวิชาศิลปศึกษาที่สําคัญ ก็คือ การวัดพัฒนาการของนักเรียนในดาน
การสรางสรรคสุนทรียภาพ การรับรู อารมณ สติปญญา สังคม และการวัดพฤติกรรมท่ีเกิดจากการ
เรียนการสอนวิชาศิลปะ ในดานความรู ความเขาใจ ความคิด ความนิยมในศิลปะเจตคติ ทักษะและ
การนําไปใชไดดังรายละเอียดตอไปนี้ คือ 

1. การวัดพัฒนาการ ดานตางๆ  พัฒนาการในดานตางๆ ที่เกิดจากการเรียนการสอนวิชา
ศิลปศึกษา แบงไดเปน 6 หมวดใหญๆ คือ  

1.  พัฒนาการทางการสรางสรรค สามารถคิดดัดแปลง แกปญหา ทําสิ่งตางๆ ใหดีมีคุณคา
กวาเดิมได นักเรียนแสดงออกโดยการวางแผนงาน ออกแบ วัดผลไดโดยการทดสอบและการสังเกต 

    1.1  การทํางานไดอยางอิสระโดยไมตองคอยถามผูอ่ืน 

    1.2  มีความเชื่อมั่นในความคิดของตน 

    1.3  ไมลอกแบบของผูอื่น 

    1.4  สามารถออกแบบไดรวดเร็ว แนนอน ทันที  
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    1.5  มีลักษณะการแสดงออกแตกตางกับคนอ่ืน และงดงามดีดวย 

2.  พัฒนาการทางสุนทรียภาพ สามารถรูและเขาใจในคุณคาทางศิลปะอยางมีหลักเกณฑ 
นักเรียนแสดงออกโดยสามารถเขาใจและนิยมในศิลปะ วัดผลไดโดยการทดสอบการสังเกตสัมภาษณ
และแบบสํารวจ 

    2.1  ความนิยมเขาใจที่เกิดจากความรูสึกภายใน 

    2.2  ความนิยมเขาใจที่อาศัยประสบการณและการปฏิบัติทางศิลปะ 
    2.3  มีความเขาใจและใชหลักการทางสุนทรียภาพไดถูกตองเหมาะสม 

    2.4  สามารถเลือก แบงแยก และใหเหตุผลทางศิลปะที่ดี 
3. พัฒนาการทางการเรียนรู สามารถสังเกตเขาใจในงานศิลปะถูกตองตามหลักศิลปะ 

นักเรียนแสดงออกโดยการอธิบายการใหเหตุผลในความงามอยางถูกตอง การวัดความสามารถในดาน
ที่ทําไดโดยการทดสอบ การสังเกต การสัมภาษณ 

    3.1  การสังเกตถึงความถูกตองของงาน ตามหลักเกณฑของงานศิลปะ เชน  แสงเงา 
ความตื้นลึก  

    3.2  ความรูสึกที่เกิดจากการดูงานศิลปะ เชน ความรูสึกในเร่ืองพ้ืนผิวออน แข็ง 
    3.3  ความรูสึกในการเคล่ือนไหว เชน การเคลื่อนไหวของรางกายและส่ิงของ 
4. พัฒนาการทางดานสติปญญา มีความสามารถในดานตางๆ สามารถจดจําไดละเอียด 

ถูกตอง ฉลาดเฉียบแหลม การแสดงออกโดยการแกปญหาไดดี การวัดผลโดยการสัง เกต การทดสอบ
และการสัมภาษณ 

    4.1  สามารถสรางสรรคงานศิลปะไดถูกตองมีรายละเอียดมาก และงดงาม 

    4.2  การใชหลักการทางศิลปะไดเหมาะสม เชน การใชสีในการออกแบบ 

    4.3  มีความรูในเรื่องตางๆ ไดละเอียดถูกตองมาก 

5.  พัฒนาการทางดานอารมณ มีความสามารถแสดงออกอยางอิสระ และควบคุมอารมณได 
มีความมั่นใจในการทํางาน พัฒนาการทางดานอารมณ รวมไปถึงสุขภาพจิต ความมั่นคงทางอารมณ
และพัฒนาการทางบุคลิกภาพดวยการแสดงออกโดยการทํางานได อยางสุขุมเปนระเบียบ และ
ควบคุมไดเหมาะสม การวัดไดโดยการสังเกต การสัมภาษณ 

    5.1  การสรางสรรคงานศิลปะไดอยางอิสระ มีความเช่ือม่ันในการทํางาน  

    5.2  มีความเปนระเบียบในการทํางาน 

6. พัฒนาการทางกาย มีความสามารถในการปฏิบัติทางศิลปะ ใชเครื่องมือและอุปกรณได
คลองแคลวมั่นคงไมเปนอันตราย มีความแนนอนและแมนยําในการทํางาน การแสดงออกโดยการ
ปฏิบัติ และการเคล่ือนไหว การวัดโดยการสังเกต การสัมภาษณและการทดสอบ 

    6.1  มีทักษะในการเขียน ปน และการใชเทคนิคตางๆ ไดคลองแคลววองไว 
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    6.2  ลักษณะภาพที่แสดงออก มีความสัมพันธในการฝกเขียน และความรูสึก 

7.  พัฒนาการทางดานสังคม มีความสามารถเขาใจในสิ่งแวดลอม เขาใจความตองการของ
ผูอ่ืน และสามารถเขาใจกับผูอ่ืนไดอยางเปนสุข การแสดงออกโดยการทํางาน การประสานงาน การ
คิดและการเขาใจผูอื่น การวัดโดยการสังเกตการณสัมภาษณและการทดสอบ  

    7.1  มีประสบการณในสิ่งแวดลอมดี สามารถแสดงออกในงาทนศิลปะไดถูกตอง 
    7.2  มีความเขาใจในการแสดงออกของผูอื่นได 
    7.3  มีความสามารถในการทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี และมีความสุขในการทํางาน 

    7.4  มีความเขาใจในวัฒนธรรมตางๆ ของผูอื่น 

2. การวัดพฤติกรรม ดานตางๆ 

1.  ในดานความรูความสามารถ ทราบและจําเรื่องราวของประสบการณที่ไดรับ รวมทั้ง
ประสบการณที่สัมพันธไดอยางถูกตอง แสดงออกโดยการระลึกถายทอด สามารถวัดไดโดยการ
ทดสอบ การสัมภาษณ – การสังเกต 

    1.1  ความรูเกี่ยวกับศัพทเฉพาะทางศิลปะ 
    1.2  ความรูเกี่ยวกับประวัติทั่วไปของศิลปะ 
    1.3  ความรูเกี่ยวกับวัสดุและขบวนการทํา 
2. ในดานความเขาใจ สามารถเขาใจในคุณคาและหลักการของศิลปะจนประเมินผลงานของ

ศิลปะนั้นได การแสดงออกโดยการอธิบาย การวัดโดยการทดแทน การสังเกตและการสัมภาษณ 
    2.1  ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางทางศิลปะ 
    2.2  ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎ และการสรางสรรคงานศิลปะ 
    2.3  ความสามารถในการประเมินผลงานของศิลปะ 
    2.4  ความสามารถในการใหเหตุผลในการพิจารณา 
3.  ในดานความคิดและการออกแบบ สามารถแกปญหาในการออกแบบ วัดไดโดยการ

ทดสอบ การสังเกต และการแสดงความคิดเห็น 

    3.1  ความสามารถในการแกปญหาในการออกแบบ 

    3.2  ความสามารถในการสรางและแสดงความสมเหตุสมผลของการออกแบบ 

4. ในดานศิลปนิยม มีความรูและความเขาใจในคุณคา และความสําคัญของงานศิลปะ
แสดงออกโดย การอธิบายนิยาม สามารถวัดไดโดยการสัมภาษณ สังเกต การทดสอบ การจัดอันดับ 
คุณภาพ และแบบภาพตางๆ 

    4.1  ความนิยมในศิลปะที่เกิดจากความรูสึกภายใน  
    4.2  ความนิยมที่อาศัยประสบการณและปฏิวัติ 
    4.3  การอธิบายและประเมินผลงานศิลปะ 
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5. ในดานเจตคติและความสามารถ มีความเชื่อ ความนิยม และสนใจที่จะปฏิบัติตามความ
เชื่อ แสดงออกโดยการคิดตามความเชื่อ การรวมในกิจกรรมอยางสุขใจ สามารถวัดไดโดยการจัด
อันดับคุณภาพ 

    5.1  ความเชื่อม่ันในการทํางานของตน 

    5.2  ความสนใจในการเรียนและตั้งใจ 

6. ในดานทักษะและการนําไปใช มีความสามารถในการใชวัสดุและเครื่องมือไดถูกต อง 
รวดเร็ว สามารถสรางสรรคงานไดรวดเร็ว และประหยัด แสดงออกโดยการปฏิบัติงานการใชวัสดุ
เครื่องมือ การแกปญหา และการนําไปใช วัดไดโดยการสังเกตและแบบทดสอบ 

    6.1  ความสามารถในการใหแสง สี และเงา 
    6.2  ความสามารถในการเขียนภาพดวยสีตางๆ 

    6.3  ความสามารถในการใชวัสดุและเคร่ืองมือ 

    6.4  ความสามารถในการทํางานศิลปะไดเรียบรอยตามกําหนด 

    6.5  ความสามารถในการนําไปใชไดเหมาะสม 

    6.6  ความสามารถในการแกปญหา การใชทั่วไป 

    6.7  ความสามารถในการมองเห็นแบบ ลักษณะโครงสรางทางศิลปะที่เหมาะสมในการ
ความงามและการใชสอย 

การวัดผลวิชาศิลปศึกษา ครูควรอธิบายใหคะแนน ใหนักเรียนทราบโดยเฉพาะการวัดผลใน
ดานความรู ทักษะการออกแบบ และการนําไปใช ครูอาจจะบอกใหนักเรียนทราบจะใหคะแนนใน
หัวขอใด ขอละเทาไร เพ่ือจะไดเปนมาตรฐานใหนักเรียนไดมีโอกาสตรวจทานแกไขปรับปรุง การ
ทํางานของตนใหเรียบรอยกอนที่จะสงงานชิ้นตอไป 

 

2. สื่อมัลติมีเดีย 

 

 2.1 ความหมายของมัลติมีเดีย   
เมื่อกลาวถึงคําวา “มัลติมีเดีย” (Multimedia) มักจะมีความหมายท่ีคอนขางกวางไกล ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับมุมมองของผูที่จะนํามัลติมีเดียไปใชงานตามความตองการ  ในมุมมองของนักการศึกษา อาจ
หมายถึง การนําสื่อหลากหลายประเภทมาใชจัดทําเปนสื่อการเรียนการสอน  มุมมองของผูเยี่ยมชม
อาจหมายถึงการนําเสนอสิ่งที่นาสนใจที่ทําใหเขาใจไดงายขึ้น   แตในมุมมองของคนทํางานดานผลิต
สื่อ อาจหมายถึง การโตตอบและการปฎิสัมพันธกันระหวางคนกับคอมพิวเตอร เปนตน อยางไรก็ตาม  
ความหมายที่กลาววามาท้ังหมดนั้นเปนเพียงแคแนวความคิดในแตละมุมมองเทานั้น  
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สําหรับคําวา “มัลติ” (Multi) หมายถึง หลายๆ อยางผสมรวมกัน (ซึ่งมีศัพทที่ใกลเคียงกัน 
เชน Many , Much และ Multiple) สวนคําวา “มีเดีย”  (Media) หมายถึง สื่อ ขาวสาร ชอง
ทางการติดตอสื่อสาร  เมื่อนํามารวมกันเปนคําวา “มัลติมีเดีย” จึงหมายถึง “การนําองคประกอบของ
สื่อชนิดตางๆ มาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวย ตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง (Still Image) 

ภาพเคล่ือนไหวหรืออนิเมชั่น (Animation) เสียง (Sound) และวิดีโอ (Video) โดยผานกระบวนการ
ทางระบบคอมพิวเตอรเพ่ือสื่อความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ ( Interactive Multimedia) และ
ไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคการใชงาน 

 ความหมายของ “มัลติมีเดีย” หรือ “สื่อประสม” มีใชกันใน 2 ลักษณะ คือ 

1. ใชในความหมายตามคําแปล หมายถึง สื่อท่ีเกิดจากการแสดงผลของขอความ ภาพ และ
เสียง พรอมๆ กันในลักษณะใด ลักษณะหนึ่ง โดยใชอุปกรณตางๆ ไดแก โทรทัศน ภาพยนตร สไลด 
ประกอบเสียง หรือการใชวัสดุอุปกรณตางๆ ในการสาธิตหรือการสอน หรือหมายถึง การใชสื่อ
มากกวา 1 สื่อ รวมกันนําเสนอขอมูลขาวสาร โดยมีจุดมุงหมายใหผูรับสื่อสามารถรับขอมูลขาวสารได
มากกวา 1 ชองทาง และหลากหลายรูปแบบ 

2.  ใชในความหมายปจจุบัน หมายถึง การใชคอมพิวเตอรเพื่อนําเอาขอความ ภาพ และเสียง
ในรูปแบบตางๆซ่ึงถูกบันทึกไวในรูปขอมูล มาแสดงผลแปลงกลับเปนขอความ ภาพ และเสียง ทาง
จอภาพและลําโพง ผสมผสานกัน รวมท้ังควบคุมการแสดงผลของสื่อเหลานั้นโดยโปรแกรม 
(Program) สั่งงานคอมพิวเตอร 

โดยทั่วไปคนมักจะกลาวถึงความหมายของคําวา “มัลติมีเดีย” โดยมุงเนนไปท่ีสื่อที่ใชงานบน
เครื่องคอมพิวเตอรเพียงอยางเดียวเทานั้น  แตในความเปนจริง สื่อประเภทอ่ืนๆ เชน เครื่องโทรทัศน
และวิทยุก็จัดไดวาเปนมัลติมีเดีย เชนกัน แตอยางไรก็ตาม  เครื่องคอมพิวเตอรก็ยังจัดเปนอุปกรณที่
ไดรับความนิยมที่ใชสําหรับการผลิตสื่อ  การนําเสนอและการติดตอสื่อสารมากท่ีสุด  เนื่องจากมีขีด
ความสามารถและรองรับการทํางานไดหลากหลาย  จึงทําใหคําจํากัดความของมัลติมีเดียมักจะมุงเนน
ไปที่คอมพิวเตอรเปนสวนใหญ 
 อยางไรก็ตาม  ความหมายของมัลติมีเดียในยุคนี้ ไมไดจํากัดแตเพียงเรื่องของภาพและเสียง
บนเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชงานแตลําพัง  แตยังหมายถึง ระบบอินเทอรเน็ตซึ่งพัฒนาขึ้นจากการ
ประยุกตใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรประสานเขากับเทคโนโลยีเครือขายโทรคมนาคม เกิดเปนระบบท่ีมี
ลักษณะเฉพาะและมีศักยภาพสูงระบบหนึ่ง  ซึ่งการนําเทคโนโลยีที่ทําใหคอมพิวเตอรมีความสามารถ
ในการแสดงออกของขอมูลในรูปของการผสมผสานระหวาง ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และ
เสียง เขาดวยกัน ตลอดจนมีการนําเอาระบบโตตอบกับผูใช (Interactive) มาผสมผสานดวย 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
39 

 

 2.2 ความหมายของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
ในอดีต เมื่อกลาวถึงคําวา สื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) หรือสื่อประสม จะหมายถึง การนํา

สื่อหลายๆ ประเภทมาใชรวมกัน เชน รูปภาพ เครื่องฉายแผนโปรงใส เทปบันทึกเสียง วีดีโอ ฯลฯ 
เพ่ือใหการเสนอผลงาน หรือการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยการเสนอเนื้ อหา
ในรูปแบบตางๆ นอกจากการบรรยายเพียงอยางเดียว โดยท่ีผูฟง หรือผูเรียนมิไดมีปฏิสัมพันธตอสื่อ
นั่นโดยตรง 

ในปจจุบัน เมื่อกลาวถึงคําวา สื่อมัลติมีเดีย จะหมายถึง การใชคอมพิวเตอรแสดงผล ใน
ลักษณะผสมส่ือหลายชนิดเขาดวยกัน โดยเนนที่การเปดโอกาสใหผูเรียนไดเห็น ไดเลือก และรับฟง
ขอมูลขาวสารผานจอคอมพิวเตอร โดยขอมูล และขาวสารตางๆ จะรวมรูปแบบของ  ตัวอักษร   
รูปภาพ   ภาพเคลื่อนไหว   เสียง และ วีดีโอ เพ่ือใหผูใชสามารถตอบโต และมีปฏิสัมพันธกับสื่อ
โดยตรงได และเม่ือนําสื่อมัลติมีเดียมาใชกับการศึกษา จึงนิยมเรียกวาสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา 
  

 2.3 ความรูพื้นฐานที่เกี่ยวของกับสื่อมัลติมีเดีย  

1. วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร 
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ทําใหมีการนําคอมพิวเตอรไปใชใน

กิจการตางๆอยางกวางขวาง ระบบคอมพิวเตอรขนาดใหญที่สุดเรียกวา ซูเปอรคอมพิวเตอร 
(supercomputer) คอมพิวเตอรที่มีความเร็วรองลงมา เชน เครื่องเมนเฟรม  มินิคอมพิวเตอร จนถึง
เครื่องคอมพิวเตอรสวนบุคคล ไดนํามาใชกับระบบงานท่ีมีภารกิจใหญนอยตามลําดับ กลาวไดวา
คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทอยูทุกหนแหงในปจจุบัน การทํางานของระบบคอมพิวเตอรอยูบน
รากฐานของตัวเลขและรหัสตางๆในระยะแรกๆของการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชกับระบบคอมพิวเตอร 
จึงตองอาศัยนักเขียนโปรแกรมเปนหลักและยังเขาใจวาผูที่จะทํางานเก่ียวของกับคอมพิวเตอร ตองมี
ความสามารถดานคณิตศาสตรควบคูไปดวย ปจจุบันแมคนสวนมากคิดวาคอมพิวเตอรเปนระบบท่ี
ยุงยากซับซอน แตสภาพแวดลอมของสังคมและการออกแบบคอมพิวเตอรที่งายตอการใชงาน ชวย
เปลี่ยนแนวคิดจากระบบคอมพิวเตอรมีไวเพ่ือนักคอมพิวเตอร เปนระบบคอมพิวเตอรเพื่อคนทุกคน 

 ชวงพัฒนาการดานเทคโนโลยี โดยทั่งไปแบงเปน 6 ระยะ 
1890  ระบบบัตรเจาะรู 
1945   คอมพิวเตอรแบบดิจิตอล 

1951   การจัดเก็บโปรแกรมระบบเลขฐานสอง 
1975   คอมพิวเตอรระบบ 8 บิต 

1982   ปแหงคอมพิวเตอร 
1993   เพาเวอรบุค 
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ชวงค.ศ. 1890-1944 

 กอนป ค.ศ. 1890 นั้น แมจะมีความพยายามในการคิดคนและพัฒนาสิ่งใหมๆท่ีเกี่ยวของกับ
ระบบอิเล็กทรอนิกสอยูมาก แตยังไมมีระบบใดท่ีชวยในการเก็บขอมูล และประมวลผลขอมูลจํานวน
มหาศาลได Herman Hollerith ไดคิดระบบเจาะรูกระดาษเพ่ือเก็บขอมูลประชากร และคิดสราง
เครื่องมือที่ใชควบคูกับPunched card ทําหนาที่จัดเรียงและนับจํานวนแผน card ซึ่งชวย
ประหยัดเวลาการประมวลผลจาก 10 ป เหลือเพียง 3 ป Hollerithไดพัฒนาและคิดคนอยางตอเนื่อง 
และภายหลังไดทําความตกลงรวมมือกับบริษัทIBM เพ่ือพัฒนาเปนระบบคอมพิวเตอร 

ชวงป ค.ศ. 1945-1950 

 พัฒนาดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวงป ค.ศ.1890-1944 ไมมีความคืบหนาเทาใดนัก จนใน
กระทั่งป ค.ศ.1945 ไดมีการคิดคนเรื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการประมวลผลท่ังไปท่ีชื่อ ENIAC ขึ้น เครื่อง
ดังกลาวสามารถประมวลผลในระบบดิจิตอลได มีน้ําหนัก 30 ตัน ใชเนื้อท่ี  3000 ตารางฟุต มีหลอด
สุญญากาศ 18000 หลอด และใชพลังงานไฟฟา 140000 วัตต การประมวลผลเปนแบบเรียงลําดับ
ตามคําสั่งโปรแกรม แตทําไดเพียงการบวก ลบ คูณ หาร เทานั้น 

ชวง ค.ศ.1951-1974  
 มีการคิดคนระบบทรานซิสเตอร เพ่ือใชแทนหลอดสุญญากาศ ซึ่งเปนพัฒนาการสําคัญอีก
กาวหนึ่งที่ทําใหขนาดของคอมพิวเตอรเล็กลง จากขนาดเทาหองใหญหองหน่ึงเหลือเพียงหองเล็กเนื้อ
ที่ไมถึง 180 ตารางฟุต โปรแกรมท่ีใชควบคุมการทํางานเขียนขึ้นดวยภาษาเครื่อง ตัวเลขแตละตัว
เรียกวา บิต การเรียงลําดับเพ่ือกําหนดแทนอักขระตางๆเรียกวา ไบต 

ชวง ค.ศ.1975-1981 

 การพัฒนาวงจรรวม เพื่อนํามาแทนท่ีทรานซิสเตอร  บริษัทผูนําไมโครคอมพิวเตอรเริ่มพัฒนา
วงจรรวม และมีแผนการตลาดเพ่ือผลักดันใหมีการใชไมโครคอมพิวเตอรในโรงเรียนและมหาลัยมาก
ขึ้น ไมโครคอมพิวเตอรมีขนาดเล็กลงและน้ําหนักเบา ประสิทธิภาพในการประมวลผลขอมูลใน
ชวงเวลานั้นไดผลดีเฉพาะขอมูลที่เปนตัวเลขและตัวอักษรเทานั้น 

ชวง ค.ศ. 1982-1992 

 นับเปนปที่มีการเปลี่ยนแปลงดานการพัฒนาการดานคอมพิวเตอรที่ชัดเจนและเห็นผลของ
การนําไปใชมากท่ีสุด ในปนี้เองที่นิตยสาร Time ไดยกยองวาเปนปแหงคอมพิวเตอร 

ชวง ค.ศ. 1993-1999 

 รูปลักษณของคอมพิวเตอร เมื่อเทียบกับเครื่อง ENIAC 50 ปกอนนี้ตางกันโดยสิ้นเชิง 
หลังจากป ค.ศ.1995 เปนตนมา เครื่องไมโครคอมพิวเตอรรุน Pentium ไดรับการพัฒนาใหมี
ความเร็วในการประมวลผลขอมูลเพิ่มขึ้น สามารถประมวลผลขอมูลจํานวนมากและซับซอน ประมวล
ภาพแบบสามมิติ ภาพเคล่ือนไหวและเสียง ซึ่งรวมเรียกเปนมัลติมีเดียสมบูรณแบบไดเร็วและงายดาย  
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2. คอมพิวเตอรกับการศึกษา 
มีการนําคอมพิวเตอรมาใชในงานดานการศึกษาใน 2 ลักษณะดวยกัน คือ 

              1. ดานการบริหาร 
มีการนําคอมพิวเตอรมาใชเพ่ือชวยในงานบริหารจัดการ ไดแก งานทะเบียน งานธุรการ 

ประวัติและขอมูลการเงินและพัสดุ การจัดตารางสอน การแจงผลการเรียน ผลการสอบในแตละภาค 
และเกรดเฉล่ีย เปนตน ซึ่งการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในงานดานตาง ๆ เหลานี้ จะชวยใหการ
ดําเนินงานมีความสะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูงขึ้นไดเปนอยางมาก     
              2. ดานการจัดการเรียนการสอน 

เปนการนําคอมพิวเตอรเขาไปใชในการจัดการเรียนการสอน โดยอาจใชคอมพิวเตอรใน
ลักษณะตาง ๆ เชน การนําเสนอเน้ือหา (Presentation) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

บทเรียนบนเว็บ (WBI) และโดยเฉพาะอยางยิ่งในปจจุบัน ที่เทคโนโลยีเครือขายเจริญกาวหนา ทําให
ผูเรียนสามารถเรียนรูในลักษณะของ e-Learning ได เปนตน          

3. ทฤษฎีการเรียนรู 
ทฤษฏีการเรียนรูที่เกี่ยวของกับการนําคอมพิวเตอรมาใชกับการศึกษา มีดังนี้ 

              ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 

 นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในกลุมนี้คือ สกินเนอร (B.F. Skinner) เชื่อวา การเรียนรูของ
มนุษยเปนส่ิงที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีการวางเง่ือนไข โดยมี
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเราและการตอบสนอง การใหการเสริมแรง ทฤษฎีนี้เชื่อวา 
การเรียนรูเกิดจากการท่ีมนุษยตอบสนองตอสิ่งเรา และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้นหาก
ไดรับการเสริมแรงท่ีเหมาะสม 

การนําทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก การแบง
เนื้อหาบทเรียนออกเปนหนวยยอยจากงายไปสูยาก ในลักษณะเสนตรง (Linear) โดยมีการบอก
เปาหมายและจุดประสงคของแตละหนวยอยางชัดเจน มีเกณฑการวัดผลท่ีชัดเจนและตอเนื่อง และ
การใหขอมูลปอนกลับในรูปแบบที่นาสนใจทันที การนําเสนอเนื้อหาและการใหขอมูลยอนกลับ ควรให
ความแปลกใหม ซึ่งอาจใชภาพ เสียง หรือกราฟก แทนที่จะใชขอความเพียงอยางเดียว เปนตน 

            ทฤษฎีปญญานิยม (Cognitivism) 

นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในกลุมนี้คือ คราวเดอร (Crowder) ทฤษฎีนี้เนนเรื่องความแตกตาง
ระหวางบุคคล โดยเชื่อวามนุษยมีความแตกตางกันท้ังในดานความรูสึกนึกคิด อารมณ ความสนใจ 
และความถนัด ดังน้ันในการเรียนรูก็ตองมีกระบวนการ และขั้นตอนท่ีแตกตางกันดวย อีกท้ังยังมี
แนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูวา การเรียนเปนการผสมผสานขอมูลขาวสารเดิมกับขอมูลขาวสารใหมเขา
ดวยกัน หากผูเรียนมีขอมูลขาวสารเดิมเชื่อมโยงกับขอมูลขาวสารใหม การรับรูก็จะงายขึ้น นักทฤษฏี
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กลุมนี้ใหความสนใจศึกษาองคประกอบในการจํา ที่สงผลตอความจําระยะสั้น ความจําระยะยาว และ
ความคงทนในการจํา 

การนําทฤษฎีปญญานิยมมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร ไดแก การใช
เทคนิคสรางความสนใจแกผูเรียนกอนเร่ิมเรียน คํานึงถึงความแตกตางของผูเรียน ในแงของการเลือก
เนื้อหาการเรียน การเลือก กิจกรรมการเรียน การควบคุม 

              ทฤษฎีโครงสรางความรู (Scheme Theory) 

ทฤษฏีนี้เชื่อวาโครงสรางภายในของความรูของมนุษยนั้นมีลักษณะที่เชื่อมโยงกันเปนกลุม 
หรือโหนด (Node) การที่มนุษยจะเรียนรูอะไรใหม ๆ นั้น จะเปนการนําความรูใหม ๆ ไปเชื่อมโยงกับ
ความรูเดิมที่มีอยู นอกจากนั้น ทฤษฎีนี้ยังเชื่อเกี่ยวกับความสําคัญของการรับรู โดยเชื่อวาไมมีการ
เรียนรูใด เกิดข้ึนโดยปราศจากการรับรู การรับรูจะเปนการสรางความหมายโดยการถายโอนความรู
ใหมเขากับความรูเดิม นอกจากน้ัน โครงสรางความรูยังชวยในการระลึก (Recall) ถึงสิ่งตาง ๆ ที่เรา
เคยเรียนรูมาอีกดวย 

การนําทฤษฎีโครงสรางความรูมาประยุกตใชในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอร จะสงผลให
ลักษณะการนําเสนอเน้ือหาที่มีการเชื่อมโยงกันไปมา คลายใยแมงมุม (Webs) หรือบทเรียนใน
ลักษณะที่เรียกวา บทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) 

ดังน้ัน ในการนําคอมพิวเตอรมาใชกับการเรียนการสอนนั้น จึงจําเปนตองนําแนวคิดของ
ทฤษฎีตางๆ มาผสมผสานกัน เพื่อใหเหมาะสมกับลักษณะ และโครงสรางขององคความรูในสาขาวิชา
ตาง ๆ โดยไมจําเปนตองอาศัยเพียงทฤษฎีใดทฤษฎีหนึ่ง ทั้งนี้เพ่ือใหไดสื่อการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน และตอบสนองลักษณะโครงสรางขององค
ความรูของสาขาวิชาตาง ๆ ที่แตกตางกันนั่นเอง 

4. สื่อการสอน  
 สื่อนับวาเปนสิ่งที่มีบทบาทอยางมากในการเรียนการสอน เนื่องจากเปนตัวกลางที่ชวยใหการ
สื่อสารระหวางผูสอน และผูเรียนดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหา
บทเรียนไดตรงกับที่ผูสอนตองการ การใชสื่อการสอนนั้นผูสอนจําเปนตองศึกษาถึงลักษณะเฉพาะ 
และคุณสมบัติของสื่อแตละชนิด เพ่ือเลือกสื่อใหตรงกับวัตถุประสงคการสอน และสามารถจัด
ประสบการณการเรียนรู ใหกับผูเรียน เพ่ือใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 

 สื่อการสอน (Instructional Media) หมายถึง สื่อชนิดใดก็ตามไมวาจะเปนเทปบันทึกเสียง 
สไลด วิทยุ โทรทัศน วีดิทัศน แผนภูมิ ภาพนิ่ง ฯลฯ ซึ่งบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือใช
เปนเครื่องมือหรือชองทางสําหรับผูสอนสงไปถึงผูเรียน ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงค 
หรือจุดมุงหมายที่ผูสอนวางไวไดเปนอยางดี 
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 เอดการ เดล (Edgar Dale) ไดจัดแบงสื่อการสอนเพื่อเปนแนวทางในการอธิบายถึง
ความสัมพันธระหวางสื่อโสตทัศนูปกรณตาง ๆ ในขณะเดียวกันก็เปนการแสดงข้ันตอนของ
ประสบการณการเรียนรู และการใชสื่อแตละประเภทในกระบวนการเรียนรูดวย โดยพัฒนาความคิด
ของ Bruner ซึ่งเปนนักจิตวิทยา นํามาสรางเปน "กรวยประสบการณ" (Cone of Experiences) โดย
แบงเปนขั้นตอนดังนี้    

 1. ประสบการณตรง โดยการใหผูเรียนไดรับประสบการณตรงจากของจริง เชน การจับตอง 
และการเห็น เปนตน 

 2. ประสบการณรอง เปนการเรียนโดยใหผูเรียนเรียนจากสิ่งที่ใกลเคียงความเปนจริงที่สุด ซึ่ง
อาจเปนการจําลองก็ได 
 3. ประสบการณนาฏกรรม หรือการแสดง เปนการแสดงบทบาทสมมติหรือการแสดงละคร 
เนื่องจากขอจํากัดดวยยุคสมัยเวลา และสถานท่ี เชน เหตุการณที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร หรือ
เรื่องราวที่เปนนามธรรม เปนตน 

 4. การสาธิต เปนการแสดงหรือการทําเพ่ือประกอบคําอธิบายเพ่ือใหเห็นลําดับขั้นตอนของ
การกระทํานั้น 

 5. การศึกษานอกสถานท่ี เปนการเรียนรูจากประสบการณตางๆ ภายนอกสถานท่ีเรียน อาจ
เปนการเยีย่มชมสถานที่ การสัมภาษณบุคคลตางๆ เปนตน 

 6. นิทรรศการ เปนการจัดแสดงสิ่งของตาง ๆ เพ่ือใหสารประโยชนแกผูชม โดยการนํา
ประสบการณหลายอยางผสมผสานกันมากที่สุด 

 7. โทรทัศน โดยใชทั้งโทรทัศนการศึกษา และโทรทัศนการสอนเพ่ือใหขอมูลความรูแกผูเรียน
หรือผูชมที่อยูในหองเรียนหรืออยูทางบาน 

 8. ภาพยนตร เปนภาพที่บันทึกเรื่องราวลงบนฟลมเพ่ือใหผูเรียนไดรับประสบการณทั้งภาพ 
และเสียงโดยใชประสาทตา และหู 
 9. การบันทึกเสียง วิทยุ ภาพนิ่ง อาจเปนท้ังในรูปของแผนเสียง เทปบันทึกเสียง วิทยุ 
รูปภาพ สไลด ขอมูลที่อยูในขั้นนี้จะใหประสบการณแกผูเรียน ที่ถึงแมจะอานหนังสือไมออกแตก็จะ
สามารถเขาใจเน้ือหาได 
 10. ทัศนสัญลักษณ เชน แผนที่ แผนภูมิ หรือเคร่ืองหมายตาง ๆ ที่เปนสัญลักษณแทนสิ่งของ
ตาง ๆ 

 11. วจนสัญลักษณ ไดแกตัวหนังสือในภาษาเขียน และเสียงพูดของคนในภาษาพูด 
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ภาพที่ 1 กรวยประสบการณของ เอดการ เดล 

ที่มา: กิดานันท มลิทอง. (2531). เทคโนโลยีการศึกษารวมสมัย. 
 

 สื่อการสอนไมวาจะเปนชนิดใดก็ตาม ผูสอนอาจจะใชสื่อครั้งละชนิดเดียว หรืออาจจะใชสื่อ
หลายๆ ชนิดรวมกันในลักษณะของ สื่อประสม หรือสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ก็ได แตสื่อการสอน
จะมีคุณคาก็ตอเมื่อมีการเลือกใชสื่ออยางเหมาะสม ซึ่งมีหลักการพิจารณา ดังนี้ 
 1. สื่อนั้นตองสัมพันธกับเนื้อหาบทเรียน และจุดมุงหมายท่ีจะสอน 

 2. เลือกสื่อที่มีเนื้อหาถูกตอง ทันสมัย นาสนใจ และเปนสื่อท่ีสงผลตอการเรียนรูมากท่ีสุด 

 3. เปนสื่อที่เหมาะกับวัย ระดับชั้น ความรู และประสบการณของผูเรียน 

 4. สื่อน้ันควรสะดวกในการใช วิธีใชไมยุงยากซับซอนเกินไป 

 5. เปนสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี มีความชัดเจนเปนจริง 
  6. มีราคาไมแพงเกินไป หรือถาจะผลิตควรคุมกับเวลาและการลงทุน 

 

 2.4 ประเภทของส่ือมัลติมีเดีย 

สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษานั้น คือโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบเพ่ือใชในการเรียนการ
สอน โดยผูออกแบบ หรือกลุมผูผลิตโปรแกรม ไดบูรณาการเอาขอมูลรูปแบบตาง ๆ เชน ภาพนิ่ง 
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ภาพเคล่ือนไหว เสียง วิดีโอ และขอความ เขาไปเปนองคประกอบเพ่ือการส่ือสาร และการให
ประสบการณ เพ่ือใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพนั่นเอง บทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษามี 2 
ประเภทดังนี้ 
              1. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอขอมูล 

นักจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงท่ีสุดในกลุมนี้คือ สกินเนอร (B.F. Skinner) เชื่อวา การเรียนรูของ
มนุษยเปนส่ิงที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก และเชื่อในทฤษฎีการวางเง่ือนไข โดยมี
แนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางสิ่งเรา และการตอบสนอง การใหการเสริมแรง ทฤษฎีนี้เชื่อวา 
การเรียนรูเกิดจากการท่ีมนุษยตอบสนองตอสิ่งเรา และพฤติกรรมการตอบสนองจะเขมขนขึ้นหาก
ไดรับการเสริมแรงท่ีเหมาะสม 

เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบ เพ่ือใชในการนําเสนอขอมูลสื่อมัลติมีเดียเพ่ือ
การศึกษา โดยใชคอมพิวเตอรรวมเปนฐานในการนําเสนอขอมูลดวย เชน ควบคุมการเสนอภาพ
สไลดมัลติวิชั่น ควบคุมการนําเสนอในรูปแบบของวิดีโอเชิงโตตอบ ( Interactive Video) และเครื่อง
เลนซีดี-รอม ใหเสนอภาพนิ่ง และภาพเคล่ือนไหว ตามเนื้อหาบทเรียนท่ีปรากฏอยูบนจอคอมพิวเตอร 
สวนใหญจะอยูในรูปการสื่อสารทางเดียว 
              2. สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูดวยตนเอง  

เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบ โดยใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการผลิตแฟมสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษา และนําเสนอแฟมท่ีผลิตแลวแกผูศึกษา ผูศึกษาก็เพียงแตเปดแฟมเพ่ือเรียน 
หรือใชงาน ตามท่ีโปรแกรมสําเร็จรูปกําหนดไว ก็จะไดเนื้อหาลักษณะตาง ๆ อยางครบถวน โดยการ
นําเสนอขอมูลของส่ือมัลติมีเดียนี้ จะเปนไปในลักษณะสื่อมัลติมีเดียเชิงปฏิสัมพันธ (Interactive) 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอขอมูลและสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู 
    ดวยตนเอง 
 

ตารางเปรียบเทียบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอขอมูล และสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอขอมูล สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

1. เปนลักษณะการสื่อสารแบบทางเดียว 1. เปนลักษณะการสื่อสารแบบสองทาง 

2. ผูรับขอมลูมักจะเปนกลุมยอย จนถึงกลุมใหญ 
 

2. ผูรับขอมลูใชเรียนรูดวยตนเอง หรือเรียนเปนกลุม
ยอย 2-3 คน 

 

ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอขอมูลและสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู 
    ดวยตนเอง (ตอ) 
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ตารางเปรียบเทียบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอขอมูล และสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

สื่อมัลติมีเดียเพื่อการนําเสนอขอมูล สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรูดวยตนเอง 

3. มีวัตถุประสงคทั่วไป เพ่ือเนนความรูและทัศนคต ิเปน
การนําเสนอขอมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ใชไดกับทุก
สาขาอาชีพ 

3. มีวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ โดย
ครอบคลมุทักษะความรู ความจํา ความเขาใจ และเจต
คต ิสวนจะเนนอยางใดมากนอย ข้ึนอยูกับวัตถุประสงค
และโครงสรางเน้ือหา  

 

4. เนนโครงสรางและรูปแบบการใหขอมูลเปนขั้นตอน ไม
เนนการตรวจสอบความรูของผูรับขอมูล  

 

4. รูปแบบการสอนจะเนนการออกแบบสอน การมี
ปฏิสัมพันธ การตรวจสอบความรู โดยประยุกตทฤษฎี
จิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรูเปนหลัก 

5. โปรแกรมสวนมากจะควบคมุดวยระบบคอมพิวเตอร 
หรือผูนําเสนอ 

5. โปรแกรมไดรับการออกแบบใหผูเรยีน เปนผูควบคุม
กิจกรรมการเรียนท้ังหมด 

 6. การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ นับเปนข้ันตอน
สําคัญที่ตองกระทํา 

 

 

 2.5 องคประกอบของส่ือมัลติมีเดีย 

 มัลติมีเดียเปน การผสมผสานระหวางสื่อหลายๆส่ือ ประกอบดวย 

 1.  ขอความ (Text) 
 ขอความ เปนสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใชแสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของเร่ืองท่ี
นําเสนอ ซึ่งปจจุบัน เราสามารถแบงประเภทของขอความไดหลายรูปแบบดังนี้ คือ  

1.1 ขอความที่ไดจากการพิมพ  
เปนขอความปกติที่พบไดทั่วไป ไดจากการพิมพดวย โปรแกรมประมวลผลคํา(Word 

Processor) เชน NotePad, Text Editor, Microsoft Word อุปกรณนําเขาคอมพิวเตอร(Input 

device ) ที่ทําใหเกิดขอความ คือ  แปนพิมพ (Keyboard) 

1.2 ขอความจากการสแกนดวยสแกนเนอร 
เปนขอความในลักษณะภาพ หรือ Image ไดจากการนําเอกสารที่พิมพไวแลว หรือ

เอกสารตนฉบับ มาทําการสแกน ดวยเครื่องสแกนเนอร (Scanner) ซึ่งจะไดผลออกมาเปนภาพ 
(Image) 1 ภาพ ซึ่งในปจจุบันสามารถแปลงขอความภาพท่ีสแกนไดเปนขอความปกติ โดยอาศัย
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โปรแกรม ประเภท OCR (Optical Character Reader) เชน โปรแกรม DocScan OCR, 

Cuneiform Pro OCR เปนตน 

 1.3 ขอความไฮเปอรเท็กซ (Hyper Text) 

เปนรูปแบบของขอความ ที่ไดรับความนิยมสูงมาก ในปจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร
เอกสารในรูปของเอกสารเว็บไซต เนื่องจากสามารถใชเทคนิค การลิงค หรือเชื่อมโยงขอความ ไปยัง
ขอความหรือจุดอ่ืนๆ ภาษาท่ีใชในการสรางเอกสารไฮเปอรเท็กซ คือ ภาษา HTML (Hyper Text 

Markup Language) เกอืบทุกหนวยงานในปจจุบันนิยมเผยแพรขอมูลเปนขอความไฮเปอรเท็กซผาน
เว็บไซต กลุมขอความที่เปนไฮเปอรเท็กซเมื่อคลิกจะสามารถเชื่อมโยงไปหนาตอไปได เราเรียกลุม
ขอความน้ีวา ไฮเปอรลิงค สถานะของเมาสจะเปล่ียนจากตัวชี้เปนรูปมือ (Anchor) นอกจากนี้เรายัง
พบเอกสารไฮเปอรเท็กซไดที่ สวนของการใหชวยเหลือ (Help) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร  

2. ภาพกราฟก (Graphics)  
ภาพกราฟกหรือภาพน่ิง(Still Image) เปนภาพท่ีไมมีการเคลื่อนไหว เชน ภาพถาย ภาพวาด 

และภาพลายเสน เปนตน  ภาพนิ่งนับวามีบทบาทตอระบบงานมัลติมีเดีย เปนสื่อในการนําเสนอที่ดี 
เนื่องจากมีรูปแบบที่นาสนใจ สามารถสื่อความหมายไดกวางกวาขอความหรือตัวอักษร  ภาพจะใหผล
ในเชิงการเรียนรูหรือรับรูดวยการมองเห็นไดดีกวา  นอกจากน้ียังสามารถถายทอดความหมายไดลึกซึ่ง
มากกวาขอความหรือตัวอักษรเพราะขอความหรือตัวอักษรจะมีขอจํากัดทางดานความแตกตางของแต
ละภาษา   แตภาพนั้นสามารถสื่อความหมายไดกับทุกชนชาติ ภาพนิ่งมักจะแสดงอยูบนสื่อชนิดตางๆ 
เชน โทรทัศน หนังสือพิมพหรือวารสารวิชาการ เปนตน  

ประเภทของการเกิดภาพกราฟก 

1. ภาพกราฟกท่ีไดจากการสรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร เชน Adobe Photoshop 
2. ภาพกราฟกท่ีไดจากการสแกนดวยสแกนเนอร  
ภาพกราฟก สามารถแบงไดเปน  

1. ภาพบิตแมพ (Bitmap)  
เปนภาพท่ีมีการเก็บขอมูลแบบพิกเซล หรือจุดเล็กๆ ที่แสดงคาสี ดังนั้นภาพหน่ึงๆ 

จึงเกิดจากจุดเล็กๆ หลายๆ จุดประกอบกัน ทําใหรูปภาพแตละภาพใชหนวยความจํามากในการ
จัดเก็บ ขนาดของไฟลขอมูลจะมีขนาดใหญ เมื่อจะนํามาใช จึงมีเทคนิคการบีบอัดขอมูล ฟอรแมตของ
ภาพบิตแมพท่ีรูจักกันดี ไดแก .BMP, .PCX, .GIF, .JPG, .TIF โปแกรมที่ใชสรางภาพบิตแมพ เชน 
Adobe Photoshop ภาพบิตแมพเม่ือทําการขยายเราจะเห็นจุดสีที่ประกอบกันแตกกระจายอยู นั้น
คือ เมื่อเราทําการขยายภาพบิตแมพจะทําใหภาพนั้นไมชัดเจนความละเอียดลดลง  

2. ภาพเวกเตอร (Vector)  
ภาพเวกเตอรเปนภาพท่ีสรางดวยสวนประกอบของเสนลักษณะตางๆ และคุณสมบัติ

เกี่ยวกับสีของเสนนั้นๆ ซึ่งสรางจากการคํานวณทางคณิตศาสตร เชน ภาพของคน ก็จะถูกสรางดวย
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จุดของเสนหลายๆ จุด เปนลักษณะของโครงราง (Outline) และสีของคนก็เกิดจากสีของเสนโครงราง
นั้นๆ กับพ้ืนที่ผิวภายในนั่นเอง เมื่อมีการแกไขภาพ ก็จะเปนการแกไขคุณสมบัติของเสน เมื่อเราขยาย
ภาพจะไมทําใหภาพไมสูญเสียความละเอียดเหมือนภาพบิตแมพ  ภาพแบบเวกเตอร ที่เรารูจักกันดีคือ 
ภาพที่เปนคลิปอารต (Clipart) ของ Microsoft Office นั่นเอง ภาพเหลานี้จะเปนภาพท่ีเปนฟอรแมต 
.WMF นอกจากน้ีคุณจะสามารถพบภาพฟอรแมตนี้ไดกับภาพในโปรแกรม Adobe Illustrator และ  
Macromedia Freehand 

 3. ภาพเคล่ือนไหว (Animation) 

                 ภาพเคล่ือนไหว หมายถึง ภาพกราฟกท่ีมีการเคลื่อนไหวเพ่ือแสดงขั้นตอนหรือปรากฏ 
การณตางๆ ที่เกิดข้ึนอยางตอเนื่อง เชน การเคลื่อนที่ของอะตอมในโมเลกุล หรือการเคลื่อนที่ของ
ลูกสูบของเคร่ืองยนต เปนตน  ทั้งนี้เพ่ือสรางสรรคจินตนาการใหเกิดแรงจูงใจจากผูชม  การผลิต
ภาพเคลื่อนไหวจะตองใชโปรแกรมท่ีมีคุณสมบัติเฉพาะทางซ่ึงอาจมีปญหาเกิดขึ้นอยูบางเกี่ยวกับ
ขนาดของไฟลที่ตองใชพื้นที่ในการจัดเก็บมากกวาภาพน่ิงหลายเทา 

4. เสียง (Sound) 

      เสียงเปนองคประกอบหน่ึงที่สําคัญของมัลติมีเดีย โดยจะถูกจัดเก็บอยูในรูปของ
สัญญาณดิจิตอลซึ่งสามารถเลนซ้ํากลับไปกลับมาได  โดยใชโปรแกรมที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับ
ทํางานดานเสียง  หากในงานมัลติมีเดียมีการใชเสียงที่เราใจและสอดคลองกับเนื้อหาในการนําเสนอ  
จะชวยใหระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณแบบมากย่ิงขึ้น  นอกจากนี้ ยังชวยสรางความนาสนใจ
และนาติดตามในเร่ืองราวตางๆ ไดเปนอยางดี  ทั้งนี้เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลตอผูใชมากกวาขอความ
หรือภาพน่ิง  ซึ่งจะชวยใหเกิดบรรยากาศท่ีนาสนใจในการรับรูทางหู โดยอาศัยจะนําเสนอในรูปของ  

เสียงประกอบ เพลงบรรเลง เสียงพูด เสียงบรรยาย หรือเสียงพากย เปนตน  ดังนั้น  เสียงจึงเปน
องคประกอบท่ีจําเปนสําหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถนําเขาเสียงผานทางไมโครโฟน แผนซีดี ดีวีดี เทป 
และวิทยุ เปนตน 

 ลักษณะของเสียง ประกอบดวย 

1. คลื่นเสียงแบบออดิโอ (Audio) ซึ่งมีฟอรแมตเปน .WAV, .AU การบันทึกจะบันทึกตามลูก
คลื่นเสียง โดยมีการแปลงสัญญาณเสียงท่ีเปนอนาล็อกใหเปนสัญญาณดิจิทัล ไฟลประเภทน้ีจะใชเนื้อ
ที่ในการจัดเก็บมาก ทําใหไฟลมีขนาดใหญ 

2. MIDI (Musical Instrument Digital Interface) เปนรูปแบบของเสียงท่ีแทนเคร่ืองดนตรี
ชนิดตางๆ สามารถเก็บขอมูล และใหวงจรอิเล็กทรอนิกส สรางเสียงตามตัวโนต เสมือนการเลนของ
เครื่องเลนดนตรีนั้นๆ การบันทึกขอมูลเสียงดวยคอมพิวเตอร เสียงที่ทํางานผานคอมพิวเตอร เปน
สัญญาณดิจิตอล ซึ่งมี 2 รูปแบบคือ 

1. Sound Data  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
49 

 

เปนเสียงจากท่ีมีการแปลงจากสัญญาณเสียงท่ีเปนสัญญาณอนาล็อก เปนสัญญาณดิจิตอล 

โดยจะมีการบันทึกตัวอยางคลื่น (Sample) ใหอยูที่ใดที่หนึ่งในชวงของเสียงนั้นๆ และการบันทึก
ตัวอยางคล่ืนเรียงกันเปนจํานวนมาก เพ่ือใหมีคุณภาพที่ดี ก็จะทําใหขนาดของไฟลโตตามไปดวย 

ตัวอยางของ Sound Data คือ ไฟลเสียงที่เกิดจากการอัดเสียงจริงๆ เขาไปในคอมพิวเตอร ดวย
โปรแกรมบันทึกเสียง เชน โปรแกรม Sound Recorder ซึ่งเปนโปรแกรมบันทึกเสียงท่ีใหมาพรอมกับ 
Microsoft Windows อยูใน Accessories --> Entertainment --> Sound Recorder  เสียงที่ได
จากการใชโปรแกรมนี้จะเปนคลื่นเสียงแบบออดิโอ ที่มีนามสกุลของไฟลเปน .WAV 

2. Synthesize Sound  

เปนเสียงท่ีเกิดจากตัววิเคราะหเสียง ที่เรียกวา MIDI โดยเมื่อตัวโนตทํางาน คําสั่ง MIDI จะ
ถูกสงไปยัง Synthesize Chip เพ่ือทําการแยกเสียงวาเปนเสียงดนตรีชนิดใด ขนาดไฟล MIDI จะมี
ขนาดเล็ก เนื่องจากเก็บคําสั่งในรูปแบบงายๆ  

เสียงที่มีคุณภาพดี มักจะเปนไฟลที่มีขนาดใหญ ใชเนื้อท่ีในการจัดเก็บมากดังนั้น  จึงตองมี
การบีบอัดขอมูลใหมีขนาดเล็กลง มาตรฐานการบีบอัดขอมูล ที่นิยมใชกันในปจจุบัน คือ  MPEG ซึ่ง
เปนชื่อยอของทีมงานพัฒนา Moving Picture Export Group โดยปจจุบันมีฟอรแมตที่นิยมคือ MP3 

(MPEG 1 Audio Layer 3) ซึ่งก็คือเทคโนโลยีการบีบอัดขอมูลเสียงของมาตรฐาน MPEG 1 นั่นเอง 
เปนไฟลที่นิยมใชกับเครือขายอินเทอรเน็ตดวย และ CD เพลง MP3 ที่นิยมฟงกันในปจจุบัน เพราะมี
จํานวนนับรอยเพลงใน CD เพียงแผนเดียวอุปกรณที่เกี่ยวของกับขอมูลเสียงไดแก ไมโครโฟน ลําโพง 
และ การดเสียง (Sound Card) 

5. วีดิโอ (Video) 

วิดีโอเปนองคประกอบของมัลติมีเดียที่มีความสําคัญเปนอยางมาก  เนื่องจากวิดีโอในระบบ
ดิจิตอลสามารถนําเสนอขอความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหว) ประกอบกับเสียงไปพรอม
กันไดสมบูรณมากกวาองคประกอบชนิดอ่ืนๆ ทําใหเกิดความนาสนใจในการนําเสนอ มากยิ่งขึ้น  แต
อยางไรก็ตามปญหาหลักของการใชวิดีโอในระบบมัลติมีเดียก็คือ การส้ินเปลืองทรัพยากรของพ้ืนที่บน
หนวยความจําเปนจํานวนมาก  เนื่องจากการนําเสนอวิดีโอดวยเวลาที่เกิดขึ้นจริง (Real-Time) 

จะตองประกอบดวยจํานวนภาพไมต่ํากวา 30 ภาพตอวินาที (Frame/Second)  ถาหากการ
ประมวลผลภาพดังกลาวไมไดผานกระบวนการบีบอัดขนาดของสัญญาณมากอน การนําเสนอภาพ
เพียง 1 นาทีอาจตองใชหนวยความจํามากกวา 100 MB ซึ่งจะทําใหไฟลมีขนาดใหญเกินขนาดและมี
ประสิทธิภาพในการทํางานท่ีดอยลง  ซึ่งเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถบีบอัดขนาดของภาพ
อยางตอเนื่องจนทําใหภาพวิดีโอสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและกลายเปนสื่อที่มี
บทบาทสําคัญตอระบบมัลติมีเดีย (Multimedia System) 
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 รูปแบบของไฟลวีดิโอที่ใชในการบันทึกภาพและเสียงที่สามารถทํางานกับคอมพิวเตอรไดเลย 

มีหลายรูปแบบ ดังนี้ 
1. AVI (Audio / Video Interleave) เปนฟอรแมตที่พัฒนาโดยบริษัทไมโครซอฟต 

เรียกวา Video for Windows มีนามสกุลของไฟลเปน .AVI เปนไฟลที่มีขนาดใหญ และมีความคมชัด
สูง ไฟลประเภทนี้มักจะเปนฟอรแมตของการบันทึกภาพวีดิโอจากกลองวีดิโอดิจิทัล ปจจุบันมี
โปรแกรมแสดงผลไฟล .AVI ที่ติดตั้งมาพรอมกับชุด Microsoft Windows คือ Windows Media 

Player 

2. MPEG (Moving Pictures Experts Group) เปนรูปแบบของการบีบอัดไฟล เพ่ือใหมี
ขนาดเล็กลง โดยใชเทคนิคการบีบอัดขอมูล (Video Compression) โดยการเขารหัสขอมูลภาพ
เคลื่อนไหว และเสียง โดยบีบขอมูลแบบ Inter Frame คือ การนําความแตกตางของขอมูลในแตละ
ภาพมาบีบอัด และเก็บ โดยคุณภาพของภาพและเสียงยังดีอยู โดย MPEG-1 มีนามสกุล คือ .MPG 

ในปจจุบันการเขารหัสแบบ MPEG จําแนกไดเปน  
1. MPEG-1 ใชในการเก็บขอมูลของ Video CD (VCD) 

2. MPEG-2 ใชในการเก็บขอมูลของ DVD 

3. MPEG-4 ใชในการเก็บขอมูลของไฟลแบบ Divx 

 Divx คือ ไฟลที่ไดจากการบีบอัดขอมูลเหมือน MPEG แตจะใชวิธีการบีบอัดแบบ MPEG4 ซึ่ง
จะทําใหผลลัพธของไฟลที่ไดมีขนาดเล็กกวาไฟลจากแผน DVD ปกติถึง 75-80% แตตองใชอุปกรณ
เฉพาะในการอานไฟล Divx  

3. Quick Time เปนฟอรแมตที่พัฒนาโดยบริษัท Apple นิยมใชนําเสนอขอมูลไฟลผาน
อินเทอรเน็ต มีนามสกุลเปน .MOV  

เนื่องจากไฟลวีดิโอแตละประเภทมีการแสดงผลท่ีไมเหมือนกัน เปนเพราะคุณสมบัติของไฟล
ที่แตกตางกัน คุณสมบัติพื้นฐานของไฟลวีดิโอท่ีควรทราบมีดังนี้ คือ 

1. ความละเอียดของภาพ (Resolution) 

ความละเอียดหรือ Resolution ของภาพเปนสิ่งที่บอกไดวาไฟลวีดิโอจะออกมาเปนอยางไร 
เมื่อมีการขยายภาพ การกําหนด Resolution จะแสดง ความยาว : ความกวาง ของหนาจอซึ่งจะ
กําหนดขนาดเปน  4:3 เชน 1024:768,  800:640  หรือ 640:480  ดังนั้น ถาคา resolution ยิ่งสูง 
ความละเอียดของภาพก็จะดีดวย 

 

 
2. ความเร็วในการแสดงภาพ (Frame Rate: Fps) 
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ความเร็วในการแสดงภาพ หรือ Frame Rate คือ ความเร็วในการแสดงภาพในหน่ึงวินาที 
โดยความเร็วที่จะทําใหเกิดภาพเคลื่อนไหว จะอยูที่  7-10 ภาพตอวินาทีความเร็วในการแสดงภาพ
ของฟลมภาพยนตร และโทรทัศน จะอยูที่     24-30 ภาพตอวินาที 

3. อัตราการสงขอมูล (Data Rate) 

Data Rate เปนการกําหนดอัตราการสงขอมูลภายในฮารดดิสกที่จะแสดงใน 1 วินาที ถา
กําหนด Data Rate ใหมีขนาดใหญก็จะทําใหคุณภาพของขอมูลดีไปดวย แตจะทําใหเสียเนื้อท่ีในการ
จัดเก็บมากดวย 

 ในการใชงานภาพวีดิโอจะตองมีโปรแกรมตางที่เขามาเก่ียวของมากมาย เชน 

1. โปรแกรมที่ใชในการตัดตอไฟลวีดิโอ เชน โปรแกรม Window Movie Maker, Adobe 
Premiere , Macromedia  Director 

2. โปรแกรมในการแปลงไฟลตางๆ  
3. โปรแกรมท่ีใชเขียนขอมูลเพื่อสรางแผน VCD   เชน  โปรแกรม Nero Burning Rom 

  

 2.6 สื่อที่ใชในการจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย 

 เนื่องจากส่ือที่ประกอบกันเปนมัลติมีเดีย มีทั้ง ขอความ ภาพ เสียง และวีดิโอ ดังนั้น ขนาด
ของไฟลขอมูลจึงมีขนาดใหญ สื่อที่ใชในการจัดเก็บมัลติมีเดีย จึงเปนสื่อท่ีสามารถจัดเก็บขอมูลไดสูง 
สื่อที่ใชในการจัดเก็บขอมูลมัลติมีเดีย สามารถแบงไดเปน  
 1. Compact Disk (CD) 

CD-R ยอมาจาก Compact Disk Recordable เปนสื่อที่จัดเก็บขอมูลท่ีเปนจานแสง 
(Optical Disk) สามารถจัดเก็บขอมูลไดมากถึง 1GB แตในปจจุบันที่พบเห็นทั่วไปจะมีความสามารถ
ในการจัดเก็บขอมูลที่ 650 MB-800 MB ลักษณะสําคัญของแผน CD-R คือ มีลักษณะเปน 
Multisession Recording นั้นคือ สามารถทําการบันทึกขอมูลเพ่ิมจากเดิมท่ีเคยบันทึกไวจนเต็มแผน
ได 

CD-RW ยอมาจาก Compact Disk ReWritable เปนแผน CD ที่ใชในการบันทึกขอมูล
เชนเดียวกับแผน CD-R แตสามารถที่จะทําการฟอรแมตเพ่ือลบขอมูลในแผน CD เพ่ือเขียนขอมูลลง
ไปใหมไดเหมือน Floppy disk และ Hard disk 

ในการเขียนขอมูลลงแผน CD-R และ CD-RW จะตองใชอุปกรณในการเขียนขอมูล คือ CD-

Writer หรือบางครั้งอาจเรียกวา  CD-Burner  CD-Writer ทุกเครื่องจะมีตัวเลขเขียนกํากับ เชน  
40x12x48  ตัวเลขกลุมนี้ มีความหมายดังนี้  

เมื่อ  x คือ จํานวนเทาของ 150 กิโลบิต/วินาที (Kbps) 

40x ความเร็วในการเขียนหรือบันทึกขอมูลลงแผน CD-Rได 40x 150 = 6000 Kbps 

12x ความเร็วในการเขียนหรือบันทึกขอมูลลงแผน CD-RWได 12 x 150 = 1800 Kbps 

48x ความเร็วในการอานขอมูลจากแผน CD ได 48x150 = 7200 Kbps 
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CD-Writer แบงได 2 ประเภท คือ  
1. แบบติดตั้งภายนอก  (External CD-Writer) 
2. แบบติดตั้งภายใน (Internal CD-Writer) 

2. DVD (Digital Versatile Disk, Digital Video Disk) 

 DVD เปนสื่อจานแสงที่ใชเก็บขอมูลเชนเดียวกับ CD แตมีความสามารถในการจัดเก็บขอมูล
ไดมากกวา คือ สามารถเก็บขอมูล ได ตั้งแต 4.7 GB – 17 GB นอกจากนี้ไดรฟที่ใชอานแผน DVD ยัง
สามารถอานแผน CD ไดดวย แผน DVD แบงไดเปน 

DVD+R (DVD + Recordable) เปนแผน DVD ที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเชนเดียวกับ  CD-
R แต DVD+R สามารถบันทึกหรือเขียนขอมูลไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น ขอมูลนั้นจะถูกเก็บถาวรใน
แผน DVDไมสามารถบันทึกคร้ังตอไปได 

DVD+RW (DVD + ReWritable) เปนแผน DVD ที่สามารถบันทึกขอมูลและสามารถทํา
การฟอรแมตและบันทึกใหมไดอีก เชนเดียวกับแผน CD-RW 

ทั้งแผน DVD+R และ DVD+RW เปนแผน DVD ที่สนับสนุนการใชอุปกรณของ Philips, 

Sony, Hewlett-Packard, Dell, Ricoh และ Yamaha ดังนั้นแผน DVD+R และ DVD+RW จึงเลน
ไดกับเคร่ืองเลน DVD ทั่วๆ ไป 

DVD-R (DVD-Recordable) เปนแผน DVD ที่ใชสําหรับบันทึกขอมูลเชนเดียวกับ  
DVD+R สามารถบันทึกหรือเขียนขอมูลไดเพียงครั้งเดียวเทานั้น แผน DVD-R  แบงไดเปน   

1. DVD-RG (DVD-Recordable General ) เปนแผน DVD-R ที่ใชเขียนขอมูลทั่วไป  
2. DVD-RA (DVD-Recordable Authoring) เปนแผน DVD-R ที่ใชเขียนขอมูลท่ีใชเปนแผน

มาสเตอร  
DVD-RW (DVD-Rewritable) เปนแผน DVD ที่สามารถบันทึกขอมูลและสามารถทําการ

ลบขอมูลและบันทึกใหมไดอีก เชนเดียวกับแผน DVD+RW ทั้งแผน DVD-R และ DVD-RW เปนแผน 
DVD ที่สนับสนุนการใชอุปกรณของ Panasonic, Toshiba, Apple, Hitachi, NEC, Pioneer, 
Samsung และ Sharp 

DVD-RAM (DVD-Random Access Memory) เปนแผน DVD ที่สามารถบันทึกขอมูล 
สามารถลบขอมูลและบันทึกใหมไดหลายๆ ครั้ง แตจะใชอุปกรณเฉพาะในการอานขอมูลจาก DVD-
RAM 
 ในการเขียนขอมูลลงแผน DVD ตองอาศัย DVD writer ซึ่งความสามารถของ DVD writer 

นั้น นอกจากจะเขียนขอมูลลงแผน DVD ไดแลว ยังสามารถเขียนลงแผน CD ไดดวย 

  

 2.7   การประยุกตใชมัลติมีเดีย 

 เนื่องจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารนําเสนอเน้ือหาไดทั้งขอความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดิทัศน และอ่ืนๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดตอผูใช 
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(GUI: Graphics User Interface) ที่ทําใหผูใชมีความสะดวกในการใชงาน สรางสรรคงาน มีมากขึ้น
ตามลําดับ มีการนําสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกตใชกับงานตางๆ มากมาย  

ปจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีเครือขายและการสื่อสาร ยิ่งสงเสริมใหการประยุกตใชสื่อ
มัลติมีเดียไดรับการพัฒนาอยางกวางขวางขึ้น สามารถเผยแพรขอมูลไดกวางไกล และรวดเร็ว มีผูคน
ตอบสนองการใชสื่อมัลติมีเดียมากขึ้น สื่อการเรียนการสอนระบบมัลติมีเดียผานเว็บไซต ระบบ
ประชาสัมพันธออนไลน ไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง พรอมๆ กับเทคโนโลยีที่กาวเกินกวาจะคาดได
ถึง หรือไมนาเชื่อวาจะเกิดข้ึนได 

การประยุกตใชมัลติมีเดีย สามารถจําแนกไดเปน 

1. คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 
คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI) เปนกระบวนการเรียนการ

สอน โดยใชสื่อคอมพิวเตอร ในการนําเสนอเนื้อหาเร่ืองราวตางๆ  มีลักษณะเปนการเรียนโดยตรง 
และเปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ  คือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรได ซึ่งการใช
สื่อมัลติมีเดียเก่ียวของโดยตรงกับการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน   
 คอมพิวเตอรชวยสอนจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ซึ่งเรียกวา 4-I   ดังนี้ คือ 

1. Information – ตองมีเนื้อหาสาระสําคัญ 
2. Individualize – ตองตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล 
3. Interactive – ตองมีการโตตอบระหวางผูใชกับบทเรียนได 
4. Immediate Feedback – ตองใหผลยอนกลับโดยทันที 

 สามารถแบงประเภทของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนไดดังนี ้คือ  
 1.1 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเพื่อการสอน (Tutorial Instruction) วัตถุประสงค
เพ่ือการสอนเน้ือหาใหมแกผูเรียน มีการแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอย มีคําถามในตอนทาย ถาตอบ
ถูกและผาน ก็จะสามารถเรียนหนวยถัดไป โปรแกรมประเภท Tutorial นี้ มีผูสรางโปรแกรมเปน
จํานวนมาก เพราะสามารถสรางเพ่ือสอนไดทุกวิชา 
 1.2 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการฝกหัด (Drill and Practice) คอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทนี้จะ ฝกความแมนยําหลังจากที่ได เรียนเน้ือหาในหองเรียนมาแลว โปรแกรม
คอมพิวเตอรจะไมเสนอเนื้อหาอีก แตจะเปนการใชวิธีสุมคําถามท่ีนํามาจากคลังขอสอบ มีการนําเสนอ
คําถามซํ้าๆ เพ่ือวัดความรูจริงๆ ไมใชการเดา  จากนั้นก็ทําการประเมินผล 

 1.3 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทสถานการณจําลอง  (Stimulation) คอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทนี้จะทําใหผูเรียนไดทดลองปฏิบัติกับสถานการณจําลอง ที่มีความใกลเคียงกับเหตุการณ
จริง เพ่ือฝกทักษะและเรียนรูโดยไมตองเสี่ยงหรือเสียคาใชจายมาก โปรแกรมประเภทนี้มักเปน
โปรแกรมสาธิต (Demonstration) เพ่ือใหผูเรียนทราบถึงทักษะที่จําเปน 
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 1.4 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมการสอน  (Instructional  Games) หรือ เกม
การศึกษา (Educational Games) คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือกระตุนความ
สนใจของผูเรียน  มีการแขงขัน เนื้อหาท่ีใหแกผูเรียนเปนไปในแงของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจน
ทักษะตางๆ ที่ชวยเพิ่มบรรยากาศในการเรียนใหนาเรียนมากยิ่งข้ึน 

 1.5 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเพื่อการสอบ (Test) คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้
ไมไดมีวัตถุประสงคเพ่ือการสอน แตเพ่ือใชประเมินการสอนของครู และการเรียนของนักเรียน 
คอมพิวเตอรจะประเมินผลในทันทีวานักเรียนสอบไดหรือสอบตก  อยูในลําดับท่ีเทาไหร  และไดผล
การสอนที่ก่ีเปอรเซ็นต 

1.6 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการคนพบ (Discovery) ทําใหผูเรียนไดมีโอกาสทดลอง
กระทําส่ิงตางๆกอน จนกระท่ังสามารถหาขอสรุปไดดวยตนเอง คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้จะ
เสนอปญหาใหแกผูเรียนไดลองผิดลองถูก และใหขอมูลแกผูเรียน เพ่ือชวยผูเรียนในการคนพบนั้น 
จนกวาจะหาขอสรุปที่ดีที่สุดได 

1.7 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการแกปญหา (Problem-Solving) คอมพิวเตอรชวย
สอนประเภทมีวัตถุประสงคเพ่ือใหนักผูเรียนไดรูจักการคิด การตัดสินใจ โดยจะมีเกณฑที่กําหนดไวให
แลว ผูเรียนจะพิจารณาตามเกณฑนั้นๆ 

2. เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web) 
เวิลดไวดเว็บเปนบริการหนึ่งบนอินเทอรเน็ตที่ไดรับความนิยมมาก มีลักษณะของการใช

อักษรที่เปนไฮเปอรเท็กซ (Hyper Text) และมีการสรางไฮเปอรลิงค (Hyper Link) เพ่ือทําการ
เชื่อมโยงขอมูล แตละเว็บไซตจะมีการออกแบบท่ีสวยงาม มีการนําภาพเคล่ือนไหวตางๆ 
(Animation) มาประกอบ บางเว็บไซตมีเสียงเพลงประกอบ การประยุกตใชสื่อมัลติมีเดียใน
เวิลดไวดเว็บจึงพบเห็นไดทั่วไป เพ่ือสรางความบันเทิงแกคนที่ทองเว็บไซต การประยุกตใชสื่อ
มัลติมีเดียผานเวิลดไวดเว็บ 

3. E-learning 
E-learning (Electronic Learning) คือ การเรียนการสอนผานระบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งใน

ปจจุบันสถานศึกษาหลายๆ แหงไดมีการใช E-learning ประกอบการเรียนการสอน มากยิ่งขึ้น ผูเรียน
สามารถเขาสูบทเรียนจากบานผานเครือขายอินเทอรเน็ตโดยผานการลงทะเบียน และสามารถทํา
แบบฝกหัด และทราบคะแนนไดทันที นอกจากนี้จะมีภาพวีดิโอการสอนของอาจารยใหนักศึกษาไดชม
ผานอินเทอรเน็ตดวย 
 สวนประกอบหลัก ๆ ของ E-learning 

1. มีการลงทะเบียนเรียนของนักศึกษา 
2. บทเรียนตางๆ ที่ใชสอน  
3. แบบทดสอบออนไลน 
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4. กระดานขาว เพ่ือแลกเปล่ียนขอมูลขาวสาร ระหวางผูเรียนดวยกัน หรือ ผูเรียน
กับอาจารย 

4. ความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality) 
ความเปนจริงเสมือน หมายถึง การท่ีผูใชใสถุงมือสัมผัสและจอภาพสวมศีรษะแลวจะเสมือน

เขาไปอยูในความเปนจริงของส่ิงแวดลอมที่คอมพิวเตอรสรางขึ้น ซอฟตแวรที่เปน  Virtual reality  
จะใชวิธีการแสดงผลแบบภาพเคลื่อนไหว เพ่ือจําลองสถานการณตางๆ เสมือนวาเราไดอยูใน
เหตุการณนั้น จริงๆ มัลติมีเดียจึงมีความสําคัญอยางมากในการสรางความเปนจริงเสมือน  

Virtual reality มีประโยชนอยางมากในหลายๆ ดาน เชน  
1. ดานการทหาร เชน การจําลองการหัดขับเครื่องบินรบ เพ่ือใหเกิดความชํานาญกอนที่ไป

ขับจริงๆ เพ่ือใหเกิดความปลอดภัยแกผูหัดขับ 
2. ดานการแพทย เชน การจําลองการผาตัดผูปวยที่อยูไกลออกไป ทําใหผูปวยรอดชีวิตได 
3. ดานสถาปนิก เชน การจําลองการการสรางสิ่งปลูกสรางตางๆ   

 ในปจจุบันการพัฒนา Virtual Reality ใหใชประโยชนไดมากย่ิงขึ้น โดยมีการใชทรัพยากรใน
โลกของความเปนจริงเสมือนรวมกัน (Shared Virtual Environments)  รูปที่ 1.18   แสดงการใช
ทรัพยากรในโลกของความเปนจริงเสมือนรวมกัน ถึงแมวาจะอยูคนละสถานที่กัน  ทําใหเกิดการใช
ประโยชนจากการใช Virtual Reality มากย่ิงขึน้ 

 

 2.8 ประโยชนของมัลติมีเดีย 

แนวทางการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานกับโปรแกรมคอมพิวเตอรมีหลายรูปแบบทั้งนี้
ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชงาน  ตัวอยางเชน  สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตเปนบทเรียนสําเร็จรูป 
(CD-ROM Package) สําหรับกลุมผูใชในแวดวงการศึกษาและฝกอบรม  สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตขึ้นเพ่ือ
นําเสนอผลิตภัณฑและบริการ(Product and Services) สําหรับการโฆษณาในแวดวงธุรกิจ เปนตน 
นอกจากจะชวยสนับสนุนประสิทธิภาพในการดําเนินงานแลวยังเปนการเพ่ิมประสิทธิผลใหเกิดความ
คุมคาในการลงทุนอีกดวย  โดยสามารถแยกแยะประโยชนที่ จะไดรับจากการนํามัลติมีเดียมา
ประยุกตใชงานไดดังนี ้

1. งายตอการใชงาน โดยสวนใหญเปนการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานรวมกับโปรแกรม
คอมพิวเตอรเพ่ือเพ่ิมผล ผลิต  ดังนั้นผูพัฒนาจึงจําเปนตองมีการจัดทําใหมีรูปลักษณที่เหมาะสม  
และงายตอการใชงานตามแตกลุมเปาหมายเพ่ือประโยชนในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ตัวอยางเชน  การใชงานสื่อมัลติมีเดียโปรแกรมการบัญชี 

2. สัมผัสไดถึงความรูสึก สิ่งสําคัญของการนํามัลติมีเดียมาประยุกตใชงานก็คือ เพ่ือใหผูใช
สามารถรับรูไดถึงความรูสึกจากการสัมผัสกับวัตถุที่ปรากฏอยูบนจอภาพ ไดแก รูปภาพ ไอคอน ปุม
และตัวอักษร เปนตน ทําใหผูใชสามารถควบคุมและเขาถึงขอมูลตางๆ ไดอยางทั่วถึงตามความ
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ตองการ ตัวอยางเชน ผูใชคลิกที่ปุม Play เพ่ือชมวิดีโอและฟงเสียงหรือแมแตผูใชคลิกเลือกที่รูปภาพ
หรือตัวอักษรเพ่ือเขาถึงขอมูลที่ตองการ เปนตน  

3. สรางเสริมประสบการณ การออกแบบและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรดานมัลติมีเดีย  
แมวาจะมีคุณลักษณะที่แตกตางกันตามแตละวิธีการ  แตสิ่งหนึ่งที่ผูใชจะไดรับก็คือ การส่ังสม
ประสบการณจากการใชสื่อเหลานี้ในแงมุมที่แตกตางกันซ่ึงจะทําใหสามารถเขาถึงวิธีการใชงานได
อยางถูกตองและแมนยํา  ตัวอยางเชน ผูใชไดเคยเรียนรูวิธีการใชปุมตางๆ เพ่ือเลนเกมบน
คอมพิวเตอรมากอน และเมื่อไดมาสัมผัสเกมออนไลนใหมๆก็สามารถเลนเกมออนไลนไดอยางไม
ติดขัด  

4. เพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรู สืบเนื่องจากระดับขีดความสามารถของผูใชแตละคนมี
ความแตกตางกัน ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับระดับความรูและประสบการณท่ีไดรับการสั่งสมมา  ดังนั้น การนําสื่อ
มัลติมีเดียมาประยุกตใชจะชวยเพ่ิมขีดความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง ตัวอยางเชน  การเลน
เกมคอมพิวเตอร  ผูใชสามารถเรียนรูและพัฒนาทักษะในการเลนจากระดับที่งายไปยังระดับท่ียาก
ยิ่งๆ ขึ้นไป  

5. เขาใจเนื้อหามากย่ิงข้ึน ดวยคุณลักษณะขององคประกอบของมัลติมีเดีย ไมวาจะเปน
ขอความหรือตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวิดีโอ  สามารถที่จะสื่อความหมายและ
เรื่องราวตางๆ ไดแตกตางกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวิธีการนําเสนอ  กลาวคือ  หากเลือกใชภาพนิ่งหรือ
ภาพเคล่ือนไหว การสื่อความหมายยอมจะมีประสิทธิภาพมากกวาการเลือกใชขอความหรือตัวอักษร 
ในทํานองเดียวกัน หากเลือกใชวิดีโอ  การส่ือความหมายยอมจะดีกวาเลือกใชภาพนิ่งหรือ
ภาพเคล่ือนไหว  ดังนั้น ในการผลิตสื่อ ผูพัฒนาจําเปนตองพิจารณาคุณลักษณะใหเหมาะสมกับเนื้อหา
ที่จะนําเสนอ ตัวอยางเชน การผสมผสานองคประกอบของมัลติมีเดียเพ่ือบรรยายบทเรียน 

6. คุมคาในการลงทุน การใชโปรแกรมดานมัลติมีเดียจะชวยลดระยะเวลา  ไมวาจะเปนเรื่อง
การเดินทาง การจัดหาวิทยากร การจัดหาสถานท่ี การบริหารตารางเวลาและการเผยแพรชองทาง
เพ่ือนําเสนอส่ือ เปนตน  ทําใหประหยัดคาใชจาย  ในกรณีที่ไดหักคาใชจายท่ีเปนตนทุนไปแลวก็จะ
สงผลใหไดรับผลตอบแทนความคุมคาในการลงทุนในระยะเวลาท่ีเหมาะสม 

7. เพ่ิมประสิทธิผลในการเรียนรู การสรางสรรคชิ้นงานดานมัลติมีเดียจําเปนตองถายทอด
จินตนาการจากส่ิงที่ยากใหเปนสิ่งที่งายตอการรับรูและเขาใจดวยกรรมวิธีตางๆ นอกจากจะชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางานแลว  ผูใชยังไดรับประโยชนและเพลิดเพลินในการเรียนรูอีกดวย  
ตัวอยางเชน  ผูใช (User) ออกแบบและสรางเว็บเพ็จ (Web Page) ดวยโปรแกรมแม็คโครมีเดีย ดรีม
วิเวอร (Macromedia Dreamweaver) หรือผูใชกําลังศึกษาสารคดีเกี่ยวกับประวัติศาสตรและ
วัฒนธรรม 
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 2.9 ขอดี และขอจํากัดของส่ือมัลติมีเดีย 

  ขอดี 
1. เทคโนโลยีดานสื่อมัลติมีเดียชวยใหการออกแบบบทเรียน ตอบสนองตอแนวคิด และ

ทฤษฎีการเรียนรูมากยิ่งข้ึน รวมทั้งสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน การวิจัยที่ผานมาแสดงให
เห็นถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวา สามารถชวยเสริมการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่สูงขึ้นได 

2. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม ใชงาย เก็บรักษางาย พกพาไดสะดวก และสามารถทํา
สําเนาไดงาย    

3. สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อการสอนท่ีเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองตามศักยภาพ 
ความตองการ และความสะดวกของตนเอง สามารถสรางสถานการณจําลอง จําลองประสบการณ 
ตลอดจนสงเสริมใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสื่อใหเกิดการเรียนรูดวยตนเอง 

4. ในปจจุบันมีโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring Tools) ที่งายตอการใชงานทําให
บุคคลท่ีสนใจทั่วไปสามารถสรางบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใชเองได 

5. ผูสอนสามารถใชสื่อมัลติมีเดียเพ่ือสอนเนื้อหาใหม เพ่ือการฝกฝน เพ่ือเสนอสถานการณ
จําลอง และเพ่ือสอนการคิดแกปญหา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชเปนประการสําคัญ 
รูปแบบตางๆ ดังกลาวน้ีจะสงผลดีตอการเรียนรู วิธีการเรียนรู และรูปแบบการคิดหาคําตอบ 

6. สื่อมัลติมีเดียชวยสนับสนุนใหมีสถานที่เรียนไมจํากัดอยูเพียงหองเรียน เทานั้น ผูเรียนอาจ
เรียนรูที่บาน ที่หองสมุด หรือภายใตสภาพแวดลอมอ่ืนๆ ตามเวลาที่ ตนเองตองการ 

7. เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนใหเราสามารถใชสื่อมัลติมีเดียกับผูเรียนได ทุกระดับอายุ 
และความรู หลักสําคัญอยูที่การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนเทานั้น 

8. สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ นอกจากจะชวยใหเกิดความคุมคาในการลงทุนของโรงเรียน หรือ
หนวยงานแลว ความกาวหนาของระบบครือขาย ยังชวยสงเสริมใหการใชสื่อมัลติมีเดียเปนประโยชน
ตอสถานศึกษาอ่ืนๆ อีกดวย 

ขอจํากัด 

1. ถึงแมวาขณะนี้ราคาของเครื่องคอมพิวเตอร และคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับคอมพิวเตอรจะ 
ลดลงมากแลวก็ตาม แตการที่จะนําคอมพิวเตอรมาใชในวงการศึกษาในบางสถานที่นั้นจําเปนตอง มี
การพิจารณากันอยางรอบคอบเพ่ือใหคุมกับคาใชจาย ตลอดจนการดูแลรักษาดวย 

 2. การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาท่ีมีคุณภาพเหมาะสมตามหลักทางจิตวิทยา และ
การเรียนรูนับวายังมีนอย เมื่อเทียบกับการออกแบบโปรแกรมเพ่ือใชในวงการดานอ่ืน ๆ ทําใหสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการศึกษามีจํานวน และขอบเขตจํากัดท่ีจะนํามาใชในการเรียนวิชาตาง ๆ 
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3. ในขณะนี้ยังขาดอุปกรณที่ไดคุณภาพมาตรฐานระดับเดียวกัน เพ่ือใหสามารถใชไดกับ
เครื่องคอมพิวเตอรตางระบบกัน 

4. การที่จะใหผูสอนเปนผูออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาน้ันเปนงานท่ีตองอาศัยเวลา 
สติปญญา และความสามารถเปนอยางยิ่ง ทําใหเปนการเพ่ิมภาระของผูสอนใหมีมากยิ่งข้ึน 

5. คอมพิวเตอรเปนสื่อที่มีความยุงยากในการใชงาน และความซับซอนของระบบการทํางาน
มาก เมื่อเทียบกับสื่ออ่ืนๆ 

6. มีตัวแปรที่เปนปญหานอกเหนือจากการควบคุมมาก เชน ไฟฟาขัดของ ระบบ Server 

เปนตน 

7. เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับสื่อมัลติมีเดียมีการเปล่ียนแปลงเร็วมาก ทําใหผูผลิตสื่อมัลติมีเดีย
ตองหาความรูใหทันตอการเปลี่ยนแปลงเสมอ 

8. ในการผลิตสื่อมัลติมีเดียนั้นตองการทีมงานท่ีมีความชํานาญในแตละดานเปนอยางมากอีก
ทั้งตองมีการประสานงานกันในการทํางานสูง 

 

 2.10 มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน 

             มัลติมีเดียไดนํามาใชเพ่ือการเรียนและการสอนในลักษณะแผนซีดีรอม       หรืออาจใชใน
ลักษณะหองปฏิบัติการมัลติมีเดียโดยเฉพาะก็ได     ซึ่งอาจกลาวไดวา    มัลติมีเดียจะกลายมาเปน
เครื่องมือที่สําคัญทางการศึกษาในอนาคต     ทั้งนี้เพราะวามัลติมีเดียสามารถที่จะนําเสนอไดทั้งเสียง 
ขอความ ภาพเคล่ือนไหว ดนตรี กราฟก วัสดุตีพิมพ ภาพยนตร และวีดิทัศน ประกอบกับสามารถท่ี
จะจําลองภาพของการเรียนและการสอนที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองแบบเชิงรุก 

             มัลติมีเดียเร่ิมตนในราว ๆ ตนป พ.ศ. 2534 พรอม ๆ กับการใชระบบปฏิบัติการวินโดวส 
3.0  ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ใชสําหรับเครื่องพีซี (PC) และเปนระบบปฏิบัติการท่ีรียกวา  กราฟกยูช
เซอรอินเทอรเฟท  (Graphic User Interface)  หรือที่เรียกยอ ๆ  วา  GUI  สําหรับ  GUI  เปนอิน
เทอรเฟทท่ีสามารถแสดงไดทั้งขอความ (Text)  และกราฟก (Graphic) ซึ่งงายตอการใชงาน ตอมาใน
ราว ๆ ตนป พ.ศ. 2535 บริษัทไมโครซอฟตไดพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเวอรชั่น 1.0 ที่ใชรวมกับ
ระบบปฏิบัติการวินโดวส 3.0  ทําใหระบบปฏิบัติการวินโดวสมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นในเรื่องของภาพและ
เสียง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของมาตรฐานมัลติมีเดียที่เรียกวา มาตรฐานเอ็มพีซี (MPX : Mutimedia 

Personal Computer) ซึ่งมาตรฐานนี้จะเปนสิ่งกําหนดระบบพ้ืนฐานท่ีจําเปนสําหรับมัลติมีเดียที่เลน
บนระบบปฏิบัติการวินโดวส 
             การเริ่มนําเอาวินโดวส 3.1 เขามาแทนวินโดวส 3.0 ในราว ๆ ตนเดือนมีนาคม พ.ศ. 2536 
ทําใหการใชมัลติมีเดียกวางขวางย่ิงขึ้น โดยเฉพาะมีศักยภาพในการเลนไฟลเสียง (Wave) ไฟลมีดี 
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(MIDI) ไฟลภาพเคลื่อนไหว (Animation)   และภาพยนตรจากแผนซีดีรอม (CD-ROM)  จนกลายเปน
จุดเริ่มตนของมัลติมีเดียที่ใชกับเคร่ืองคอมพิวเตอรพีซีจนถึงปจจุบัน 

 

 2.11 บทบาทของส่ือมัลติมีเดีย 

 สื่อการสอนไมจําเปนตองเปนสื่อชนิดใด รูปแบบใดก็ยังคงเปนองคประกอบสําคัญในการ
ถายทอดความรู ความคิด และทักษะตางๆ การใชสื่อการสอนในรูปแบบท่ีเหมาะสมจึงมีความจํา
เปนมากขึ้นเพราะสื่อจะชวยใหการรับรูมีประสิทธิภาพมากขึ้น อยางไรก็ตาม สื่อแตละประเภทยอมมี
ขอดีและขอจํากัดในตัวเอง สื่อมัลติมีเดียก็เชนเดียวกับสื่ออ่ืน คือ มีทั้งขอไดเปรียบละเสียเปรียบ ขอที่
ไดเปรียบคือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอร ทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถประมวลขอมูล 
นําเสนอ ขอมูล ภาพ เสียง และขอความไดอยางมีประสิทธิภาพ ยอมไดผลดีตอการเรียนการสอน ขอ
เสียเปรียบของมัลติมีเดียก็มีอยูไมนอย ประการสําคัญคงเปนราคาของคอมพิวเตอร นอกจากนั้นก็เปน
ความซบัซอนของระบบทํางานซึ่งเม่ือเทียบกับสือ่อ่ืนๆ 

 การติดตอกับผูใชดวยกราฟก ทําใหคอมพิวเตอรงายและเปนกันเองมากขึ้น ความงายตอการ
ใชนี้เอง ที่ทําใหคอมพิวเตอรสวนบุคคลเริ่มเขาไปเปนสวนหนึ่งของระบบการเรียนการสอนในโรงเรียน 
คําถามท่ีเกี่ยวของกับความคุมคาของการลงทุนยังคงมีอยูตลอดเวลา คําตอบที่ชัดเจนคงมีคําตอบเดียว
คือ หากเราใหเทคโนโลยีอยางนี้อยางคุมคาก็เปนสิ่งที่นาลงทุน 

                 สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสอนน้ัน เปนโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบเพ่ือใชในการเรียน
การสอนเพ่ือการส่ือสารและการใหประสบการณเพ่ือการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพนั้นเองบทบาทของส่ือ
มัลติมีเดียมี 2 ลักษณะดังนี้ 

1. สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการสอน 

1.1 เปาหมายคือ การสอนอาจใชชวยในการสอนหรือสอนเสริมก็ได 
1.2 ผูเรียนใชเรียนดวยตนเอง หรือเรียนเปนกลุมยอย 2-3 คน 

1.3 มีวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเฉพาะ โกยครอบคลุมทักษะความรู 
ความจํา ความเขาใจ และเจตคติ สวนจะเนนอยางใดมากนอย ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคและ
โครงสรางเนื้อหา 

1.4 เปนลักษณะการส่ือสารแบบสองทาง 
1.5 ใชเพื่อการเรียนการสอน แตไมจํากัดวาตองอยูในระบบโรงเรียนเทานั้น 

1.6 ระบบคอมพิวเตอรสื่อมัลติมีเดียเปนชุดฮารดแวรที่ใชในการสงและรบัขอมูล 

1.7 โปรแกรมไดรับการออกแบบใหผูเรียนเปนผูควบคุมกิจกรรมการเรียนท้ังหมด 

1.8 การตรวจสอบประสิทธิภาพของสื่อ นับเปนขั้นตอนสําคัญท่ีตองกระทํา 
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2. สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการนําเสนอขอมูล 

2.1 เปาหมายคือการนําเสนอขอมูลเพ่ือประกอบการคิด การตัดสินใจ ใชไดกับทุก
สาขาอาชีพ 

2.2 ผูรับขอมูลอาจเปนรายบุคคล  กลุมยอย จนถึงกลุมใหญ 
2.3 มีวัตถุประสงคท่ัวไปเพ่ือเนนความรูและทัศนคติ 
2.4 เปนลักษณะการส่ือสารแบบทางเดียว 
2.5 ใชมากในการโฆษณา  ประชาสัมพันธทางดานงานธุรกิจ 

2.6 ตองใชอุปกรณตอพวงอ่ืนๆ  เพื่อเสนอขอมูลที่มีความซับซอน  
2.7 เนนโครงสรางและรูปแบบการใหขอมูลเปนขั้นตอน ไมตรวจสอบความรูของ

ผูรับ 

2.8 โปรแกรมสวนมากจะควบคุมดวยคอมพิวเตอรหรือผูนําเสนอ 

สื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนนับเปนนวัตกรรมทางการศึกษาท่ีนักการศึกษาใหความ
สนใจเปนอยางยิ่ง  พัฒนาการส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนในประเทศตะวันตกตั้งแตป ค.ศ. 
1980 เปนตนมา มีความรุดหนาอยางเห็นชัด ยิ่งเมื่อมองภาพการใชงานรวมกับระบบเครือขายดวย 
บทบาทของส่ือมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนจะยิ่งโดดเดนไปอีกนานอยางไรขอบเขต  รูปแบบตางๆ
ของสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาขึ้นตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร  เมื่อกลาวถึงสื่อมัลติมีเดีย  ทุกคนจะมองภาพตรงกัน คือ การผสมผสานส่ือหลากหลาย
รูปแบบเพ่ือนําไปเสนอผานระบบคอมพิวเตอรและควบคุมดวยระบบคอมพิวเตอร  ในปจจุบันสื่อ
มัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนไดรับการบันทึกไวบนแผนซีดีรอมและเรียกบทเรียนลักษณะน้ีวา CAI 

เมื่อกลาวถึง CAI จึงหมายถึงสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอบทเรียนโดยมีภาพ และเสียงท่ีเปนองคปรํากอบ
หลัก   โดยภาพและเสียงเหลานี้จะอยูในรูปแบบของขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดีทัศน
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับการออกแบบของบทเรียน สวนเสียงน้ันจะมีทั้งเสียงจริง   เสียงบรรยายและอ่ืนๆท่ี
เหมาะสม โดยทั้งหมดจะถายทอดผานระบบคอมพิวเตอรซึ่งตอเปนระบบเครือขายหรือคอมพิวเตอร
สวนบุคคล 

เมื่อเทคโนโลยีเครือขายมีความกาวหนามากข้ึน  การเรียนการสอนผานระบบเครือขายก็
ไดรับความสนใจเพ่ิมมากขึ้นตามลําดับเชนกัน  เครือขายใยแมงมุมหรือที่เรียกทั่วไปวา เว็บ (Web) 

ไดรับการพัฒนาและการตอบสนองจากผูใชอยางรวดเร็ว  เริ่มต้ังแตป ค.ศ. 1990  เว็บกลายเปนชอง
ทางการติดตอสื่อสารท่ีธุรกิจทั่วโลกใหความสนใจ  ซึ่งรวมท้ังธุรกิจทางดวย ทางดานการศึกษา เว็บได
เปดโอกาสใหผูเรียนทุกหนทุกแหงในโลกมีโอกาสไดเขาถึงขอมูลที่อยูในเว็บ 
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 2.12 การผลิตและการใชมัลติมีเดียในโรงเรียน 

 การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียนมีหลายรูปแบบ  โดยทั่วไปจะนําคอมพิวเตอรมาใช
ในดานการเรียนการสอน  และการบริหารจัดการ เชน การเงิน งานพัสดุ งานกิจการนักเรียน งาน
หอสมุด  การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการบริหารจัดการ โรงเรียนควรจัดเตรียมระบบคอมพิวเตอร เพ่ือให
เหมาะสมกับงาน  จัดเตรียมโปรแกรม  หรือจัดหาโปรแกรมที่จําเปนตองใชและวางแผนการใชให
ชัดเจน การใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอนมีองคประกอบที่สําคัญก็คือมัลติมีเดีย สื่อมัลติมีเดีย
เพ่ือการเรียนการสอนชวยสงเสริมการใชคอมพิวเตอรการเรียนการสอนใหคุมคามากข้ึน ดวยเหตุดั้งนี้  

1. เทคโนโลยีดานสื่อมัลติมีเดียชวยใหการออกแบบบทเรียนตอบสนองตอแนวคิดและทฤษฎี
การเรียนรู และสงผลโดยตรงตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

2. สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของซีดีรอม  ใชงาย เก็บรักษางาย พกพาไดสะดวกและสามารถทํา
สําเนาไดงาย 

3. ในปจจุบันมีโปรแกรมชวยสรางบทเรียน ( Authoring tool ) ที่งายตอการใชงานทําให
บุคคลท่ีสนใจทั่วไปสามารถสรางบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใชไดเอง 

4. ผูสอนสามารถใชสื่อมัลติมีเดียเพ่ือสอนเนื้อหาใหม  เพ่ือการฝกฝน ละสอนการคิดแกไข
ปญหา 

5. สื่อมัลติมีเดียชวยสนับสนุนใหมีสถานท่ีเรียนไมจํากัดอยูในหองเรียนเทานั้น  ผูเรียนอาจ
เรียนรูที่บาน ที่หองสมุด ไดตามเวลาที่ตนเองตองการ 

6. เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนใหเราสามารถใชมัลติมีเดียกับผูเรียนไดทุกระดับอายุ
และความรู 

7. สื่อมัลติมีเดียที่มีคุณภาพ  นอกจากจะชวยใหเกิดการคุมคาในการลงทุนของโรงเรียนหรือ
หนวยงานแลว  ความกาวหนาของระบบเครือขายยังชวยเสริมใหการใชสื่อมัลติมีเดียเปนประโยชนตอ
สถานศึกษาอ่ืนๆอีกดวย 

องคประกอบท่ีเอ้ือตอการผลิตและการใชสื่อมัลติมีเดียชวยกอใหเกิดการต่ืนตัว  ผลักดันใหครู
และอาจารยและผูบริหารทุกระดับของการศึกษา หันมาใหความสนใจเกี่ยวกับการผลิตและการใชสื่อ
มัลติมีเดียมากขึ้น  ในสวนของภาครัฐนอกจากไดมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณเพ่ือการจัดหาระบบ
คอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนทุกระดับ  รวมทั้งแผนการใหความรูและทักษะคอมพิวเตอรแกผูบริห าร 
ครูและอาจารย  แลวยังมีการจัดสรรงบประมาณและการผลิตและจัดซื้อสื่อมัลติมีเดียอีกดวย 

 สวนของภาคเอกชนมีการตื่นตัวกับการผลิตและการใชคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน
เชนกัน หลายโรงเรียนมีขีดความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยตนเองเพ่ือใชเองหรือใชใน
โรงเรียนในโครงการหรือเครือขายความรวมมือกัน ในการผลิตและจัดหาสื่อมัลติมีเดีย เกิดขึ้นตอเนื่อง
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มากกวา 10 ปแลว  แตยังพบวาปริมาณและคุณภาพของส่ือมัลติมีเดียท่ีเราผลิตขึ้นใชเ องน้ัน  มิได
สูงขึ้นตามลําดับสัดสวนที่ควรเปน โดยสรุปแลวมีสาเหตุเกี่ยวของดังนี้ 

1. ดานการผลิต  รูปแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดีย โดยเฉพาะบทเรียน CAI รูปแบบ  คือ  
โรงเรียนผลิตเองทั้งหมด  โรงเรียนรวมมือกับบริษัทผูผลิต  และบริษัทผูผลิตทําเองท้ังหมด ทั้ง 3 
รูปแบบนี้อาจมีความแตกตางกันบางในประเทศอ่ืน  

     1.1 รูปแบบแรก โรงเรียนผลิตเองเปนไปไดนอยเพราะการลงทุนสูงไมคุมคา  
     1.2 รูปแบบที่สอง เปนการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับบริษัทผูผลิตเปน

รูปแบบที่ประสบความสําเร็จในหลายประเทศ รูปแบบการรวมมือนี้จะชวยแกไขปญหาทั้งสองฝายใน
ดานการขากบุคลากรในการปฏิบัติงาน การรวมมือการผลิตนี้อาจมีการเสียเปรียบอยูบางในแงของการ
บริหารจัดการ  

     1.3 รูปแบบที่สาม คือบริษัทเอกชนเปนผูผลิตเองทั้งหมดมีเปาหมายสองประการคือผลิต
ตามการวาจาง  หรือผลิตเพ่ือจําหนาย การผลิตตามการวาจางนั้นเปนที่ตองการของบริษัท เพราะได
คาตอบแทนหรือคาวาจางเปนกอนไมตองรับผิดชอบในการขายแตประการใด รูปแบบการผลิตเพ่ือ
จําหนายที่ผานมาพบวามีปญหา คือ การออกแบบบทเรียนที่มีคุณภาพดี บริษัทตองลงทุนสูงมาก 

2. ดานการจัดหา รูปแบบการจัดหาสื่อมัลติมีเดีย  โดยเฉพะบทเรียน CAIคลายกับการ
จัดหาสื่อสิ่งพิมพใชในหองสมุดหรือชั้นเรียน   ในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพไมมีอะไรซับซอนความสําคัญที่มี
สื่อใหเลอืกและวิธีการเลือก   หากมีจํานวนใหเลือกมากพอและผูเลือกมีโอกาสไดเปรียบเทียบคุณภาพ
โอกาสท่ีจะไดสื่อที่มีคุณภาพและราคาท่ีเหมาะสมก็มีมาก 

 

 2.13 คุณคาของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน  
             การใชมัลติมีเดียทางการเรียนการสอนก็เพ่ือเพ่ิมทางเลือกในการเรียนและตอบสนอง
รูปแบบของการเรียนของนักเรียนท่ีแตกตางกัน การจําลองสภาพการณของวิชาตางๆ เปนวิธีการ
เรียนรูที่ทําใหนักเรียนไดรับประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง โดยสามารถที่จะทบทวน
ขั้นตอนและกระบวนการไดเปนอยางดี นักเรียนอาจจะเรียนหรือฝกซ้ําได เชน การใชมัลติมีเดียในการ
ฝกภาษาตางประเทศโดยเนนเรื่องออกเสียงและฝกพูด เปนตน 

            การใชมัลติมีเดียเพื่อเปนวัสดุทางการสอน ทําใหการสอนมีประสิทธิภาพมากกวาการใชวัสดุ
การสอนธรรมดา  และสามารถเสนอเนื้อหาไดลึกซ้ึงกวาการสอนที่สอนตามปกติ อาทิ การเตรียม
นําเสนอไวอยางเปนข้ันเปนตอน  และใชสื่อประเภทภาพประกอบการบรรยาย   และใชขอความ
นําเสนอในสวนรายละเอียดพรอมภาพเคล่ือนไหวหรือใชวีดิทัศนเชนนี้แลวก็จะทําใหการสอนมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น สวนรายละเอียดพรอมภาพเคลื่อนไหวหรือใชวีดิทัศนเชนนี้แลวก็จะทําใหการสอน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 
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             แฮทฟลดและบิตเตอร (Hatfield and Bitter, 1994) ไดกลาวถึงคุณคาของมัลติมีเดียที่ใช
ในการเรียนการสอนไว ดังนี้ 
             1. สงเสริมการเรียนดวยตนเองแบบเชิงรุก (Active) กับแบบส่ือนําเสนอการสอนแบบเชิง
รับ (Passive)  

             2. สามารถเปนแบบจําลองการนําเสนอหรือตัวอยางที่เปนแบบฝก และการสอนท่ีไมมีแบบ
ฝก  
             3. มีภาพประกอบและมีปฏิสัมพันธเพื่อใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน  
             4. เปนสื่อที่สามารถพัฒนาการตัดสินใจและการแกไขปญหาของนักเรียนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  
             5. จัดการดานเวลาในการเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพและใชเวลาในการเรียนนอย 

             ดังน้ันจึงอาจสรุปคุณคาของมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนการสอนไดวา  มัลติมีเดียเปนสื่อ
ทางการเรียนการสอนที่มีของเขตกวางขวาง  เพ่ิมทางเลือกในการเรียนการสอน สามารถตอบสนอง
รูปแบบของการเรียนของนักเรียนที่แตกตางกันไดสามารถจําลองสภาพการณของวิชาตางๆ เพ่ือการ
เรียนรูได นักเรียนไดรับประสบการณตรงกอนการลงมือปฏิบัติจริง สามารถที่จะทบทวนข้ันตอนและ
กระบวนการไดเปนอยางดี และนักเรียนสามารถท่ีจะเรียนหรือฝกซ้ําได จึงกลาวไดวา มัลติมีเดียมี
ความเหมาะสมท่ีจะนํามาใชทางการเรียนและการสอน  
 

3. แหลงเรียนรูในชุมชน  
3.1 ความหมายของแหลงเรียนรูชุมชน 

แหลงเรียนรูชุมชน เปนศูนยกลางรวบรวมขอมูลขาวสารความรูของชุมชนที่จะนําไปสูการ
สงเสริมกระบวนการเรียนรูสําหรับประชาชนในชุมชน เปนแหลงเสริมสรางโอกาสในการเรียนรู การ
ถายทอด การแลกเปลี่ยนประสบการณ การสืบทอดภูมิปญญา วัฒนธรรม คานิยม และเอกลักษณของ
ชุมชน อีกทั้งเปนแหลงบริการชุมชนดานตางๆ เชน การจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ
เรียนรู ของชุมชน โดยเนนการกระบวนการเรียนรูเพ่ือวิถีชีวิตของคนในชุมชน เพ่ือใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม กอใหเกิดชุมชนแหงการเรียนรู และมุงการพัฒนาแบบพ่ึงตนเอง เปนแหลง
การเรียนรูของประชาชน ที่ดําเนินการโดยประชาชน และเพ่ือประชาชน ที่จะกอใหเกิดความเขมแข็ง
ของชุมชนอยางยั่งยืน 

3.2 ประเภทของแหลงการเรียนรูชุมชน แบงออกเปน 5 ประเภท ดังนี้ 
 1. แหลงเรียนรูประเภทบุคคลและองคกรในชุมชน หมายถึง บุคคล คณะบุคคลหรือ

ตัวแทนขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ในชุมชนท่ีมีความรู ความสามารถเฉพาะดาน ที่
สามารถถายทอดความรู แนวคิด หลักการ และวิธีการปฏิบัติ ใหแกนักเรียนได เชน ตัวแทนดานธุรกิจ
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และอุตสาหกรรม ตัวแทนรัฐบาลหรือหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการที่ทําหนาที่ใหคําปรึกษา
องคกรตางๆ ผูชํานาญพิเศษหรือผูทรงคุณวุฒิ ปราชญชาวบานหรือภูมิปญญาทองถิ่น พระภิกษุสงฆ
หรือผูนําศาสนาตางๆ ผูนําชุมชน คณะบุคคลจากสถาบันตางๆ เปนตน 

 2. แหลงเรียนรูประเภททรัพยากรธรรมชาตแิละทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้น หมายถึง 
ทรัพยากรหรือสิ่งที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ หรือทรัพยากรท่ีมนุษยสรางขึ้น เชน ทรัพยากรปาไม
ทรัพยากรน้ํา ทรัพยากรแรธาตุ ทรัพยากรสัตว เขื่อน อางเก็บน้ํา ฝายชลประทาน ลําคลอง อุทยาน
แหงชาติ ศูนยอนุรักษและคุมครองสัตวปา เปนตน 

 3. แหลงเรียนรูประเภทอาคาร สถานที่ และสิ่งกอสราง หมายถึง อาคาร สถานที่ 
หรือสิ่งกอสรางตางๆ ที่มนุษยสรางขึ้น ทั้งในอดีตและปจจุบัน เชนโบราณสถาน โบราณวัตถุ วัด 
พิพิธภัณฑ พระพุทธรูป โบสถ วิหาร ศูนยราชการ โรงพยาบาล สถาบันการศึกษา โรง งาน
อุตสาหกรรม ตลาด อนุสาวรีย ศาลหลักเมือง เรือนจํา สถานีตํารวจ สวนสาธารณะ สวนสัตว ศูนย
วิทยาศาสตร ศูนยพัฒนาวิชาการเกษตร โรงงานอุตสาหกรรม เปนตน 

 4. แหลงเรียนรูประเภทสื่อนวัตกรรม และเทคโนโลยี หมายถึง แหลงการเรียนรูที่
เปนสิ่งประดิษฐคิดคนที่เปนผลมาจากความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร ไดแก สื่อการเรียนรูตางๆ 
ที่เปนนวัตกรรม หรือเทคโนโลยี ที่มีอยูในชุมชน เชน หองสมุดประชาชน เครื่องอิเลคทรอนิกส ตางๆ 
ระบบเคร่ืองยนตตางๆ เคมีภัณฑ สิ่งประดิษฐใหมๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ การสอนทางไกลผาน
ดาวเทียม คอมพิวเตอร ระบบเครือขายคอมพิวเตอร วิทยุ โทรทัศน หองสมุดอิเลคทรอนิกส 
อินเทอรเน็ต เปนตน 

 5. แหลงเรียนรูประเภทศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี หมายถึง แหลงการ
เรียนรูทางสังคมท่ีแสดงถึงความเปนอยู ความเชื่อ วิถีชีวิตที่สืบตอกันมาตั้งแตอดีต เชนศิลปหัตถกรรม
พ้ืนบาน ดนตรีพ้ืนเมือง การแสดงพ้ืนบาน วิถีชีวิตความเปนอยูของคนในชุมชน กิจกรรมชุมชน พิธี
ทางศาสนา ประเพณีความเชื่อ พิธีกรรมตางๆ ศิลปกรรม แกะสลัก เครื่องปนดินเผา ภาพวาด 
ภาพเขียน เปนตน 

3.3 หลักการสําคัญของแหลงเรียนรูชุมชน 

1. เปนแหลงเรียนรูทุกดาน ทุกรูปแบบไมเนนการเรียนการสอนในหองเรียน 

2. เปนศูนยกลางที่ประชาชนทุกคนสามารถเขามาเรียนรู คนควาหาความรู 
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ รวมทั้งการพบปะ สังสรรค เพ่ือสรางความเขาใจ ความรวมมือ
ในการพัฒนาตนเองและชุมชน 

3. เปนศูนยกลางการเรียนรูตลอดชีวิตของประชาชน โดยประชาชนและเพ่ือ
ประชาชน 

3.4 ภารกิจของแหลงเรียนรูชุมชน 
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1. จัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู การถายทอด การแลกเปล่ียนประสบการณ ตลอดจน
การสืบทอดภูมิปญญาทองถิ่นและการเรียนรูดานตางๆของคนในชุมชน 

2. เปนศูนยรวมของขอมูลขาวสาร สาระความรู ที่เ อ้ือตอการเรียนรู เทาทัน
สถานการณโลก รวบรวมภูมิปญญาทองถิ่น องคความรูของปราชญชาวบาน องคความรูที่มีอยูกระจัด
กระจายในชุมชน และจัดการใหเปนหมวดหมู มีความชัดเจนเปนรูปธรรม ที่ประชาชนสามารถเขาไป
สบืคนศึกษาและเรียนรูไดทุกเวลา 

 3. เปนศูนยกลางในการจัดการความรู ที่ดําเนินการโดยประชาชนและเพ่ือประชาชน 

4. เปนศูนยประสานและบูรณาการการทํางานของทุกภาคสวน ภาคประชาชน 
ไดแก ผูนํา กลุม/องคกร เครือขาย ภาคเอกชน และภาคีการพัฒนาภาครัฐ 

5. เปนสถานท่ีแลกเปล่ียนองคความรูของปราชญชาวบาน  เปนสถานที่ที่มี
โครงสรางเปนอาคาร หรือสถานที่ใดๆ ก็ได ที่มีองคความรู สามารถใหการเรียนรูแกประชาชนที่
ตองการความรู สามารถเขาถึงได 

3.5 องคประกอบ/รูปแบบ 

องคประกอบศูนยเรียนรูชุมชน 

1. วิธีการกอเกิด 

 แหลงการเรียนรูชุมชน จะเกิดขึ้นไดตองเปนความตองการของประชาชนในชุมชน 
เพราะจะเปนสมบัติของชุมชน จึงควรนําแนวคิดเขาเวที ประชุมประชาคมของหมูบาน เผยแพร
ความคิด โนมนาวสรางการยอมรับ และชี้ใหเห็นความสําคัญของการมีแหลงเรียนรูของชุมชน การ
จัดเก็บองคความรู ประวัติชุมชน และภูมิปญญาของชุมชนอยางเปนระบบ  การแสดงขอมูลขาวสาร
ของชุมชนใหไดเรียนรูกันอยาง ทั่วถึง รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหสม่ําเสมอ โดยเริ่มจากการ
จัดระเบียบแหลงเรียนรูที่มีอยูในชุมชน และใหเปนไปตามกําลังที่ชุมชนจะสามารถดําเนินการได อีก
ทั้งใหมีขอบเขต และลักษณะตามความเห็นของชุมชน 

  2. โครงสรางของแหลงเรียนรูชุมชน ประกอบดวย 

      1. คณะกรรมการ ประกอบดวยผูแทนจากผูนําชุมชน กลุม/องคกร เครือขาย
องคกรชุมชน ปราชญชาวบาน อาสาสมัคร ฯลฯ โดยมาจากการคัดเลือกของชาวบานเอง และ
ชาวบานใหการยอมรับ ซึ่งคณะกรรมการจะรวมมือกันวางแผน และดําเนินตามแผนยุทธศาสตรที่ได
รวมกันกําหนด เพ่ือระดมพลังใหเกิดการเรียนรูและบริหารจัดการในแหลงเรียนรูใหสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

      2. ที่ปรึกษา เปนภาคีการพัฒนาภาครัฐ เชน พัฒนาชุมชน การศึกษานอก
โรงเรียน เกษตร สาธารณสุข และองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
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      3. ระเบียบขอบังคับ ซึ่งคณะกรรมการฯ ไดจัดทําขึ้นท่ีเปนลายลักษณอักษร 
เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารแหลงเรียนรูชุมชน 

      4. สถานที่ เล็กใหญไมสําคัญ อาจจะอยูในหองของอาคาร อบต. บานผูใหญบาน 
บานผูนํา บานปราชญชาวบาน ศาลาวัด ใตตนไม ศาลากลางบาน ซึ่งเปนสถานท่ีใหพบปะ ประชุม 
ทํางานกันไดตลอดเวลา ใหเปนสถานท่ีที่เปนสัญลักษณของการรวมตัวกัน เพ่ือการเรียนรู ไม
จําเปนตองหางบประมาณมากอสรางแหลงเรียนรูชุมชนใหม 
      5. การบริหารจัดการแหลงการเรียนรู คณะกรรมการฯ ที่ไดรับการคัดเลือก มี
การบริหารจัดการเพื่อใหศูนยฯ สามารถบริหารจัดการไดอยางเปนรูปธรรม 

      6. งบประมาณ เพ่ือพัฒนาคณะกรรมการของศูนยเรียนรูชุมชนใหสามารถ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ และจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ ที่จําเปนในการพัฒนาศูนยเรียนรูชุมชน 

  3. กิจกรรมการเรียนรู แบงเปน 2 ลักษณะ ดังนี้ 
      1. สถานที่จัดกิจกรรมเรียนรู อาจดําเนินการไดทั้งในอาคารแหลงการเรียนรู 
และนอกอาคารแหลงการเรียนรู โดยมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูในชุมชน เชน บานปราชญชาวบาน 
ในไรนา เพ่ือสาธิตกิจกรรมการเรียนรู เชน การปลูกผัก การเลี้ยงสัตว ฯลฯ 

      2. กิจกรรมการเรียนรู ไดแก การเรียนการสอน การจัดการความรูเกี่ยวกับ
ประวัติความเปนมาของชาติพันธุ ขนบประเพณี วัฒนธรรม การรับความรูจากปราชญชาวบาน การ
จัดเวทีประชาคมเพ่ือการเรียนรูและการตัดสินใจรวมกัน การเรียนรูผาน E-Learningการสาธิต การ
จัดนิทรรศการ การจัดสัมมนา อภิปราย ฯลฯ 

  4. เนื้อหาสาระขาวสารความรู ประกอบดวย 

      1. ขอมูล ไดแก ทะเบียนผูนํา กลุม/องคกร ขอมูลผลิตภัณฑชุมชนทองถิ่น อัต
ลักษณของชุมชน แผนชุมชน โครงการกิจกรรม ฯลฯ 

      2. ขาวสาร (สารสนเทศ) ไดแก สารสนเทศชุมชน 13 องคประกอบ ไดแก 
ประวัติหมูบาน แผนที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ (ภูมิอากาศ/ฤดูกาล) ลักษณะของประชากร (อัตรา
ความหนาแนน/โครงสรางประชากร) ลักษณะการประกอบอาชีพของชุมชน (เกษตร/อุตสาหกรรม/
รับจาง ฯลฯ) ผลิตภัณฑมวลรวมของหมูบาน ผลิตภัณฑที่นาสนใจของหมูบานศิลปะ/วัฒนธรรม/ภูมิ
ปญญาของหมูบาน สถานท่ีทองเที่ยว/สถานท่ีบริการ การคมนาคม(การเดินทางไปยังหมูบาน) 
ประเพณี/เทศกาลประจําป ทักษะ/ฝมือ/แรงงานของหมูบาน ขาวสารเพ่ือชีวิต และขาวสารเพ่ือการ
พัฒนาหมูบาน 

      3. ความรู ไดแก ความรูดานวัฒนธรรม การประกอบอาชีพ/ผลิตภัณฑชุมชน 
องคความรูที่ชุมชนตองการ เพื่อคนหาอัตลักษณชุมชน ความรูที่มีอยูในชุมชน และความรูขาวสารจาก
ภายนอกชุมชน 
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 3.6 แนวความคิดการดํารงชีพอยางย่ังยืน (Sustainable Livelihoods) 

การดํารงชีพอยางยั่งยืน (sustainable livelihoods) หมายถึง การแสดงออกถึงศักยภาพใน
การตอสูหรือรับมือกับความตึงเครียดหรือผลกระทบท่ีเกิดขึ้น โดยดํารงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจ 

หรือ ความมั่นคงของระบบนิเวศน ทรัพยากรธรรมชาติ และความเสมอภาคในสังคม ซึ่งเปนการใช
โอกาสการดํารงชีวิตของคนกลุมหนึ่งโดยไมรุกรานคนอีกกลุมหนึ่งทั้ง ในปจจุบันหรืออนาคต หรืออีก
นัยหนึ่งหมายถึงความสามารถของมนุษยที่จะมีชีวิตอยูและปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ปราศจากการสราง
ความเดือดรอนใหผูอื่น ทั้งในปจจุบันและอนาคต  

ระดับความย่ังยืนของวิถีการดํารงชีพใชเกณฑพิจารณาคือ ความยืดหยุนไดเมื่อเกิดผลกระทบ 

ไมข้ึนกับการสนับสนุนจากภายนอก รักษาผลิตภาพของทรัพยากรไวไดนานไมทําลายวิถีการดํารงชีวิต
ผูอ่ืน หรือสามารถประนีประนอมรวมกันได กอใหเกิดความยั่งยืนของการใชสภาพแวดลอม ความ
ยั่งยืนทางเศรษฐกิจของครัวเรือนสังคมและสถาบัน  

แนวทางการศึกษาการดํารงชีพอยางยั่งยืนนี้นําเสนอโดย Department for international 

development ใน The1997UK government white paper on international development 

committee แนวคิดนี้ชวยใหเพ่ิมความเขาใจในธรรมชาติของความยากจนไดดีขึ้น และมีเปาหมายท่ี
จะนําไปใชเปนเครื่องมือการทํางานพัฒนาเพ่ือลดความยากจนของประชากรโลกใหไดครึ่งหนึ่งจาก 

850 ลานคน ภายในป 2015 ภายใตการพัฒนาจากหนวยงานนานาชาติหลายหนวยงานเชน  Food 

and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), International Fund for 

Agricultural Development (IFAD), United Nations Development Programme (UNDP) 

และ World Food Programme (WFP) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานหลักท่ีใชแนวทางนี้ในการ
ทํางานคือ Department for International Development (DFID)  

แนวทางการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable Livelihoods Approach) มีวัตถุประสงคที่
จะทําความเขาใจ ระบบการดํารงชีวิต ซึ่งเปนการสนับสนุนโอกาสในการปรับปรุงเพ่ือลดความยากจน 

การทําความเขาใจการดํารงชีพอยางยั่งยืน อาศัยแนวความคิดหลัก 6 ประการ ดังนี้  
1. คนเปนสําคัญ (People-centered) เริ่มจากการวิเคราะหการดํารงชีวิตของ

กลุมเปาหมายและวิธีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเวลาผานไป ผลกระทบจากการเปลี่ยนนโยบาย การจัด
องคกร ที่เกิดกับคน การถือครอง และมิติของความยากจน และทํางานเพ่ือนําไปสูเปาหมาย เนน
ความสําคัญของอิทธิพลดานนโยบายและการจัดการสถาบันที่เกี่ยวกับวาระของความยากจน  ทํางาน
สนับสนุนคน เพ่ือนําไปสูเปาหมายของการดํารงชีวิต ซึ่งเชื่อวาความยากจนจะลดลงหากการสนับสนุน
จากภายนอกทํางานสอดคลองกับแนวทางของวิถีการดํารงชีวิต  สภาพแวดลอมทางสังคม และ
ความสามารถในการปรับใช 
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2. องครวม (Holistic) ทุกสิ่งทุกอยางมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกันไมแยกสวนตามลักษณะ
ภูมิศาสตร และกลุมสังคม สํานึกในอิทธิพลหลากหลายที่มีตอมนุษย คนหาทําความเขาใจ
ความสัมพันธระหวางอิทธิพลเหลานี้และผลกระทบที่เชื่อมโยงกับการดําเนินชีวิต  สํานึกในหนาที่ที่
หลากหลาย ยอมรับวิถีท่ีหลากหลายของการดํารงชีวิต คนหาเพื่อนําไปสูผลลัพธที่หลากหลายของการ
ดํารงชีวิต 

3. พลวัต (Dynamic) คนหาเพ่ือทําความเขาใจและเรียนรูจากการเปล่ียนแปลง เพ่ือท่ีจะ
สามารถสนับสนุนผลทางบวก บรรเทาผลทางลบ ที่จะเกิดข้ึนจากผลกระทบภายนอก 

4. สรางบนความเขมแข็ง (Building on strengths) หลักการสําคัญคือการเร่ิมวิเคราะห
ความเขมแข็ง มากกวาความตองการ 

5. เชื่อมโยงมหภาคและจุลภาค (Macro-micro links) แนวทางการศึกษาการดํารงชีพอยาง
ยั่งยืน ตองการท่ีจะเปนจุดเชื่อมชองวางระหวางระดับนโยบาย สถาบัน ถึงระดับชุมชนและรายบุคคล 

6. ความยั่งยืน (Sustainability) เปนการประเมินความยั่งยืนจาก 4 องคประกอบหลักคือ 
สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ สังคม และสถาบัน 

กรอบการทํา งานตามแนวคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืน (Sustainable Livelihood 

Framework) 

การศึกษาการดํารงชีพอยางยั่งยืนเปนการศึกษาความสัมพันธขององคประกอบ 5  ประการที่
จะนําไปสูเปาหมายในการดํารงชีพของกลุมเปาหมายคือ 

 1. องคประกอบดานบริบทของความออนแอและไมแนนอน (vulnerability context) 
เปนภาวะที่เกิดข้ึนและสงผลกระทบโดยตรงตอทรัพยสิน และผลลัพธจากวิถีการดําเนินชีวิต 

ไดแก  
     1.1 ภาวะท่ีเกิดผลกระทบอยางทันทีทันใดและรุนแรง (Shocks) สงผลเสียหายตอการ

ดํารงชีพ โดยเฉพาะในองคประกอบของทรัพยสิน เชน ภัยธรรมชาติ การขาดเงินใชจาย ความขัดแยง
ในสังคม ปญหาสุขภาพมนุษย พืช สัตว  

     1.2 แนวโนม (Trends) ภาวะแนวโนมของการเคลื่อนไหวของปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบ
ตอวิถีการดํารงชีพ เชน แนวโนมประชากร ทรัพยากร เศรษฐกิจ รัฐบาล นโยบาย และเทคโนโลยี  

     1.3 การเปล่ียนแปลงตามฤดูกาล (Seasonality) ไดแก วัฏจักรตางๆ เชน วัฏจักรราคา
ผลผลิต สุขภาพ โอกาสการจางงาน เปนตน 

2. ทรัพยสิน หรือ ตนทุนในการดํารงชีพ (Livelihoods Assets) 
เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนตนทุนที่กลุมเปาหมายนํามาใชใน

กระบวนการดํารงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดผลลัพธ มีผลตอโอกาสการเลือกวิถีการ
ดํารงชีพ ไดรับอิทธิพลโดยตรงจากบริบทความออนแอ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและ
สถาบัน ไดแก 
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2.1 ตนทุนมนุษย (Human capital) หมายถึง ทักษะ ความรู ความสามารถดานแรงงาน 
คุณภาพแรงงาน ศักยภาพการเปนผูนํา และความมีสุขภาพดี ตลอดจนมีคุณธรรมจริยธรรม บน
พ้ืนฐานคุณคาศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม 

2.2 ตนทุนธรรมชาติ (Natural capital) หมายถึง พ้ืนที่ทํากิน การชลประทาน ทรัพยากร 
ดิน น้ํา อากาศ ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ 

2.3 ตนทุนการเงิน (Financial capital) หมายถึง เงินสะสมที่สามารถนํามาใชประโยชนได
และเงินไหลเวียน ทั้งท่ีเปนเงินเดือน หรือกองทุนในชุมชน ตลอดจนเครื่องมือทํากิน บาน เปนตน 

2.4 ตนทุนกายภาพ (Physical capital) หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวก และวัสดุที่ใชใน
การผลิต ตลอดจนถนน ไฟฟา ประปา และสาธารณูปโภคตางๆ 

2.5 ตนทุนสังคม (Social capital) หมายถึง กลุม เครือขาย ประชาสังคมท่ีสนับสนุน การ
เปนสมาชิกกลุมที่มีความสัมพันธ หนาที่ในสังคม และภาวะการเปนผูนํา 

3. โครงสรางและกระบวนการที่กอใหเกิดการเปล่ียนแปลง (transforming structures 
and processes) 

เปนองคประกอบท่ีมีผลกระทบโดยตรงท่ีทําใหเกิดความออนแอในกระบวนการ และสงผลตอ
การเลือกวิถีการดํารงชีพ มีสวนประกอบยอย 2 สวน คือ 

3.1 โครงสราง (Structures) มี 2 ระดับคือระดับสาธารณะ และระดับเอกชน เชน รัฐบาล 
องคกร ประชาสังคม 

3.2 กระบวนการ (Processes) หมายถึง สวนขับเคลื่อนของโครงสราง เชน นโยบาย 
กฎหมาย ขอกําหนด สถาบัน และวัฒนธรรม 

4. ยุทธวิธีการดํารงชีพ (livelihoods strategies) 
เปนทางเลือก โอกาส ที่กลุมเปาหมายใชเปนกลยุทธในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะมีลักษณะของ

ความหลากหลาย (Diversity) ตามลักษณะพ้ืนที่ ภูมิประเทศ ที่ถือครอง และชวงเวลา เปนลักษณะท่ี
เคลื่อนไหว (Dynamic) กระจายหลายสถานที่ (Straddling) และเชื่อมโยง (Linkage) 

5. ผลลัพธ (Livelihood outcome) 
เปนผลไดที่เกิดจากการเลือกวิถีหรือยุทธวิธีในการดําเนินชีวิตซ่ึงแสดงออกถึงการดํารงชีพ

อยางยั่งยืน ไดแก การมีรายไดเพ่ิมข้ึน (More income) การเพ่ิมการเปนอยูที่ดีขึ้น (Increased well-

being) การลดความออนแอ (Reduced vulnerability) การเพ่ิมความมั่นคงดานอาหาร (Improved 

food security) และการเกิดความยั่งยืนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ (Sustainable use of 

natural resource based)  
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ภาพที่ 2 กรอบการดําเนินงานในการดํารงชีวิตอยางยั่งยืน (Sustainable livelihoods framework) 

ที่มา: ศิรินันต สุวรรณโมลีและคณะ อางถึงใน สําราญ สะรุโณ. (2556). การดํารงชีพอยางยั่งยืน. 
เขาถึงเมื่อ 2 มีนาคม. เขาถึงไดจาก http://www.samrancom.com. 

 

จากภาพดานบน เราสามารถอธิบายความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ ในระบบการ
ดํารงชีพของกลุมเปาหมายไดวา ทรัพยสิน (livelihoods assets) เปนองคประกอบหลักอันดับแรกท่ี
จําเปนในการดํารงชีพ หรืออีกนัยหนึ่งคือเปน “ตนทุน” ที่กลุมเปาหมายนํามาใชในกระบวนการดํารง
ชีพ การเปล่ียนแปลงฐานะของทรัพยสินจะไดรับอิทธิพลจากการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางและ
กระบวนการ (transforming structures and processes) ซึ่งแสดงออกมาในลักษณะของบริบท
ความออนแอ (vulnerability context) ที่เกิดขึ้น เชน การเปล่ียนนโยบายทางเศรษฐกิจเปน
กระบวนการหน่ึงที่ทําใหเกิดภาวะแนวโนมสินคาตนทุนการผลิตราคาสูงขึ้น ทําใหกลุมเปาหมายตอง
ใชเงินลงทุนในการผลิตมากข้ึน สงผลใหฐานะทางการเงินของกลุมเปาหมายลดตํ่าลง และมีผล
ตอเนื่องไปยังโอกาสการเลือกกลยุทธการดํารงชีพ (livelihoods strategies) หรือการเลือกวิธีการ
ผลิตใหเหมาะสมกับผลกระทบที่เกิดขึ้น หากกลุมเปาหมายมีกลยุทธหรือมีการปรับปรุงวิถีการดํารง
ชีพ หรือการทําอาชีพที่เหมาะสมกับสถานการณที่เกิดขึ้น ระบบก็จะยังคงใหผลลัพธ (livelihood 

outcome) ในระดับที่สมดุลกับความตองการ และผลลัพธที่ไดนี้จะสงผลโดยตรงตอระดับของ
ทรัพยสินที่กลุมเปาหมายจะนํามาใชเปนตนทุนในการดํารงชีพตอไป 
 3.7 ภูมิปญญา      
       1. ความเปนมา 
       ชาติไทยเปนชาติที่มีวัฒนธรรมที่เกาแกสืบทอดกันมานานนับพันป โดยบรรพบุรุษของ
เราไดนําความรูความสามารถดานตางๆ ถายทอดใหคนรุนหนึ่งไปสูคนอีกรุนหน่ึง โดยมีการ

ต้นทุนในการดํารงชีวิต

วิธีการ
ดําเนิน
ชีวิต

H = ทุนมนุษย์ (human capital)
N = ทุนธรรมชาติ (natural capital)
F =  ทุนทางการเงิน (financial capital)
P = ทุนกายภาพ (physical capital)
S = ทุนทางสังคม (social capital)

H

S N

P F

ความเสียงและ
ความเปราะบาง

-ความเสียหาย
-แนวโน้ม
-ฤดูกาล

องค์กรและกระบวนการ
ทีก่อให้เกิดการเปลียนแปลง

โครงสร้าง
-ภาครัฐ
-ภาคเอกชน

กระบวนการ
-กฎหมาย -นโยบาย

-วัฒนธรรม - สถาบัน

ผลทีชุมชนได้รับ

- รายได้ทีเพิมขึน
- ความเปนอยูท่ีดขีึน
- ความเปราะบางลดลง
- มีความยงัยนืในการ
ใชท้รพัยากรธรรมชาติ
มากขึน
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ปรับเปล่ียนไปตามกาลสมัย เพ่ือนําความรูนั้นๆ มาใชในการดํารงชีวิตใหมีคุณภาพมากขึ้น โดยความรู
ความสามารถเหลาน้ีจะรวมเรียกวา “ภูมิปญญา” ตรงกับคําศัพทภาษาอังกฤษวา “Wisdom” ซึ่งมี
ความหมายวา ความรู ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม สามารถใชในการแกไข
ปญหาของมนุษย  
       ปรีชา อุยตระกุล อางจากกุลริตรา ภังคานนท (2545) กลาววาภูมิปญญาเปนเร่ืองที่สั่ง
สมกันมาตั้งแตอดีตและเปนเรื่องของการจัดการความสัมพันธระหวางคนกับธรรมชาติแวดลอม คนกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ โดยผานขบวนการทางจารีตประเพณี ถาเกิดปญหาทางดานความไมสมดุลกันขึ้น ก็
จะกอใหเกิดความไมสงบสุขเกิดปญหาในหมูบานและชุมชน 

       ชลธิรา สัตยาวัฒนา (2545)กลาววาภูมิปญญาเปนผลึกขององคความรูที่มีกระบวนการ
สั่งสมสืบทอดกันมายาวนานที่มีหลากหลายไรเอกภาพ ความรูอาจจะไมไดเปนเอกภาพ (Unity) แต
ภูมิปญญาจัดวาเปนเอกลักษณ ( Identity)เปนคําที่ใชกันในหมูนักการศึกษามานานแลว สวนคําวา 
“ภูมิปญญาชาวบาน” หรือ “ภูมิปญญาทองถิ่น” หรือ “ภูมิปญญาไทย” มีผูสนใจพูดถึงกันมากข้ึนเม่ือ
ทศวรรษท่ีผานมาน้ี ทั้งองคกรภาครัฐ (GO) และองคกรภาคเอกชน (NGO) การเขาใจเรื่องภูมิปญญา
ชาวบานเปนสิ่งสําคัญ ที่ทําใหเขาใจวัฒนธรรมของชาวบานและทําใหเขาใจภาพรวมวัฒนธรรมของ
ชาติได 
       ดังนั้นภูมิปญญาเปนความรูที่ประกอบไปดวยคุณธรรม ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตด้ังเดิม
นั้น ชีวิตของชาวบานไมไดแบงแยกเปนสวนๆ หากแตทุกอยางมีความสัมพันธกันทํามาหากิน การ
รวมกันในชุมชน การปฏิบัติศาสนา พิธีกรรมและประเพณี  เมื่อผูคนใชความรูนั้นเพ่ือสราง
ความสัมพันธที่ดีระหวาง คนกับคน คนกับธรรมชาติ และคนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ความสัมพันธที่ดี
เปนความสัมพันธที่มีความสมดุล ที่เคารพกันและกัน ไมทํารายทําลายกัน ทําใหทุกฝายทุกสวนอยู
รวมกันไดอยางสันติ 
 2.  ความหมายและขอบขายภูมิปญญาไทย 

       ภูมิปญญาไทย หมายถึง องคความรู ความสามารถและทักษะของคนไทยอันเกิดจาก 
การส่ังสม ประสบการณที่ผานกระบวนการเรียนรู เลือกสรร ปรุงแตง พัฒนาและถายทอด สืบตอกัน
มา เพ่ือใชแกปญหาและพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยใหสมดุลกับสภาพแวดลอมและ เหมาะสมกับยุค
สมัย 

       ภูมิปญญาไทย มีลักษณะเปนองครวมและมีคุณคาทางวัฒนธรรม เกิดขึ้นในวิถีชีวิตไทย 
ซึ่ง ภูมิปญญาทองถ่ินอาจเปนที่มาขององคความรูที่งอกงามขึ้นใหมที่จะชวยในการเรียนรูการ 
แกปญหาการจัดการและการปรับตัวในการดําเนินวิธีชีวิตของคนไทย ลักษณะองครวมของ ภูมิปญญา
มีความเดนชัดในหลายดาน เชน 
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  1. ดานเกษตรกรรม ไดแก ความสามารถในการผสมผสานองคความรู ทักษะและ
เทคนิค ดานการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณคาดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถ พ่ึงพา
ตนเอง ในสภาวการณตาง ๆ ได เชน การทําการเกษตรแบบผสมผสาน การแก ปญหาการเกษตรดาน 
การตลาดการแกปญหาดานการผลิตและการรูจักปรับใชเทคโนโลยี ที่เหมาะสมกับการเกษตร เปนตน 

  2. ดานอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ไดแก การรูจักประยุกตใชเทคโนโลยีสมัยใหมใน
การ แปรรูปผลิต เพ่ือการบริโภคอยางปลอดภัย ประหยัด และเปนธรรม อันเปนขบวนการให ชุมชน
ทองถิ่น สามารถพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจได ตลอดท้ังการผลิตและการจําหนาย ผลผลิตทางหัตถกรรม 
เชน การรวมกลุมของกลุมโรงงานยางพารา กลุมโรงสี กลุมหัตถกรรม เปนตน 

  3. ดานการแพทยแผนไทย ไดแก ความสามารถในการจัดการปองกันและรักษา
สุขภาพของคน ในชุมชนโดยเนนใหชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานสุขภาพและอนามัยได เชน ยา
จาก สมุนไพร อันมีอยูหลากหลาย การนวดแผนโบราณ การดูแลและรักษาสุขภาพแบบพ้ืนบาน เปน
ตน 

  4. ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแกความสามารถ เกี่ยวกับ
การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมทั้งการอนุรักษพัฒนา และการใชประโยชนจาก
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยและยั่งยืน เชน การบวชปา การสืบชะตาแมน้ํา การ
ทําแนว ปะการังเทียม การอนุรักษปาชายเลน การจัดการปาตนน้ําและปาชุมชน เปนตน 

  5. ดานกองทุนและธุรกิจชุมชน ไดแก ความสามารถในดานการสะสมและบริหาร
กองทุน และสวัสดิการ ชุมชน ความม่ันคงใหแกชีวิตความเปนอยูของสมาชิกในกลุม เชน การ จัดการ
กองทุนของชุมชนในรูปของสหกรณออมทรัพย รวมถึงความสามารถในการจัด สวัสดิการในการ
ประกันคุณภาพชีวิตของคนใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยการจัดตั้ง
กองทุนสวัสดิการ รักษาพยาบาลของชุมชน และการจัด ระบบสวัสดิการบริการชุมชน 

  6. ดานศิลปกรรม ไดแก ความสามารถในการสรางสรรคผลงานทางดานศิลปะสาขา
ตาง ๆ เชน จิตรกรรม ประติมากรรม นาฏศิลป ดนตรี ทัศนศิลป คีตศิลป การละเลนพ้ืนบานและ 
นันทนาการ 
  7. ดานภาษาและวรรณกรรม ไดแก ความสามารถในการอนุรักษและสรางสรรค
ผลงานดานภาษา คือ ภาษาถิ่น ภาษาไทยในภูมิภาคตาง ๆ รวมถึงดานวรรณกรรมทองถิ่นและการ
จัดทําสารานุกรม ภาษาถ่ิน การปริวรรตหนังสือโบราณ การฟนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของ
ทองถิ่นตาง ๆ 

  8. ดานปรัชญา ศาสนา และประเพณี ไดแก ความสามารถประยุกต และปรับใช
หลักธรรม คําสอน ทางศาสนา ปรัชญาความเชื่อและประเพณีที่มีคุณคาใหเหมาะสมตอบริบททาง
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เศรษฐกิจ สังคม เชน การถายทอดวรรณกรรม คําสอน การบวชปา การประยุกตประเพณีบุญ
ประทายขาว 
  9. ดานโภชนาการ ไดแก ความสามารถในการเลือกสรร ประดิษฐและปรุงแตง
อาหารและยาได เหมาะสมกับความตองการของรางกายในสภาวการณตาง ๆ ตลอดจนผลิต เปน
สินคาและ บริการสงออกที่ไดรับความนิยมแพรหลายมาก รวมถึงการขยายคุณคาเพ่ิมของทรัพยากร
ดวย 

       ครูภูมิปญญา หมายถึง บุคคลผูทรงภูมิปญญาดานหนึ่งดานใด เปนผูสรางสรรคและสืบ
สาน ภูมิปญญาดังกลาวมาอยางตอเนื่องจนเปนที่ยอมรับของสังคมและชุมชนและไดรับการยกยอง ให
เปน "ครูภูมิปญญาไทย" เพ่ือทําหนาที่ถายทอดภูมิปญญาในการจัดการศึกษาทั้งใน ระบบโรงเรียน 
นอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตามอัธยาศัย ตามนัยพระราชบัญญัติ การศึกษา แหงชาติ 
พุทธศักราช 2542 

 3. ภูมิปญญาชาวบานในสังคมปจจุบัน 

       ภูมิปญญาชาวบานไดกอเกิดและสืบทอดกันมาในชุมชนหมูบาน  เมื่อหมูบาน
เปลี่ยนแปลงไปพรอมกับสังคมสมัยใหม ภูมิปญญาชาวบานก็มีการปรับตัวเชนเดียวกัน ความรูจํานวน
มากไดสูญหายไปเพราะไมมีการปฏิบัติสืบทอด เชน การรักษาพ้ืนบานบางอยาง การใชยาสมุนไพร
บางชนิด เพราะหมอยาเกงๆ ไดเสียชีวิตโดยไมไดถายทอดใหกับคนอ่ืน หรือถายทอดแตคนตอมาไมได
ปฏิบัติเพราะชาวบานไมนิยมเหมือนสมัยกอน ใชยาสมัยใหมและไปหาหมอที่โรงพยาบาลหรือคลินิก
งายกวา งานหัตถกรรมทอผาหรือเครื่องเงิน เครื่องเขิน แมจะยังเหลืออยูไมนอย แตก็ไดถูกพัฒนาไป
เปนการคา ไมสามารถรักษาคุณภาพและผีมือแบบดั้งเดิมไวได ในการทํามาหากินมีการใชเทคโนโลยี
ทันสมัย ใชรถไถนาแทนควาย รถอีแตนแทนเกวียน การลงแขกทํานาปลูกขาวและปลูกสรางบานเรือน
ก็เกือบจะหมดไป มีการจางงานมากข้ึน แรงงานก็หายากกวาแตกอน ผูคนอพยพยายถิ่น บางก็เขา
เมือง บางก็ไปทํางานท่ีอ่ืน สังคมสมัยใหมมีระบบการศึกษาในโรงเรียนมีอนามัยและโรงพยาบาล มี
โรงหนัง วิทยุ โทรทัศน และเคร่ืองบันเทิงตางๆ ทําใหชีวิตทางสังคมของชุมชนหมูบานเปล่ียนไป มี
ตํารวจ มีโรงศาล มีเจาหนาที่ราชการฝายปกครอง ฝายพัฒนา และอ่ืนเขาไปในหมูบาน บทบาทของ
วัด พระสงฆ คนเฒาคนแกเริ่มลดนอยลงลงไป การทํามาหากินก็เปลี่ยนจากการทําเพ่ือยังชีพไปเปน
การผลิตเพ่ือการขาย ผูคนตองการเงินเพ่ือซื้อเครื่องบริโภคตาง ๆ ทําใหสิ่งแวดลอมเปลี่ยนไป  
(สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จประเจาอยูหัว. 2545) 
       นอกจากน้ีภูมิปญญาชาวบานยังมีวิธีการหลายอยางที่ทําใหความรูเหลานี้เกิดประโยชน
แกสังคมปจจุบัน ประการแรกคือการอนุรักษ เปนการบํารุงรักษาส่ิงที่ดีงามไวเชน ประเพณีตางๆ 
หัตถกรรม และคุณคาหรือการปฏิบัติตนเพ่ือความสัมพันธอันดีกับคนและสิ่งแวดลอม  ประการท่ีสอง
คือการฟนฟู เปนการรื้อฟนสิ่งที่ดีงามท่ีหายไป เลิกไป หรือกําลังจะเลิก ใหกลับมาเปนประโยชน เชน
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การร้ือฟนดนตรีไทย ประการที่สามคือการประยุกต เปนการปรับหรือการผสมผสานความรูเกากับ
ความรูใหมเขาดวยกัน ใหเหมาะสมกับสมัยใหม เชน การใชยาสมุนไพรในโรงพยาบาล ประสานกับ
การรักษาสมัยใหม ซึ่งภูมิปญญาชาวบาน เหลานี้ลวนแตเปน ความรูของชาวบาน ซึ่งไดมาจาก
ประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของชาวบาน รวมทั้งความรูที่สั่งสมมาแตบรรพบุรุษ สืบทอดจาก
คนรุนหน่ึงไปสูคนอีกรุนหนึ่ง ระหวางการสืบทอดมีการปรับ ประยุกตและเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิด
เปนความรูใหมตามสภาพการณทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม 

       จากความสําคัญของภูมิปญญาชาวบานกับสถานการณสภาพแวดลอมปจจุบัน
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอยางย่ิงระบบการศึกษาไทยกําลังอยูในยุคปฏิรูปการศึกษา ทําใหผูนําการ
พัฒนาหลายคนที่มีบทบาทสําคัญในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เริ่มเห็นความสําคัญ
ของภูมิปญญาชาวบาน หนวยงานทางภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุน และการสงเสริมใหมีการ
อนุรักษ ฟนฟู ประยุกต และคนคิดสิ่งใหม ความรูใหมเพ่ือประโยชนสุขของสังคมและตองการ
ตอบสนองการศึกษาทุกรูปแบบใหกับประชาชนไทย 

  4.  ภูมิปญญากับการเรียนรูตามอัธยาศัย 

       จากนโยบายของรัฐบาล มีนโยบายดานการศึกษาโดยมุงปฏิรูปการศึกษา ตาม
เจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญและมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 เพ่ือพัฒนาสังคมไทย
ใหเปนสังคมแหงความรูอันเปนเงื่อนไขไปสูระบบเศรษฐกิจฐานความรูใหคนไทยไดรับโอกาสเทาเทียม
กันที่จะเรียนรูและฝกอบรมไดตลอดชีวิตและมีปญญาเปนทุนไวสรางงานและสรางรายได โดยยึดหลัก
การศึกษาสรางชาติ สรางคน และสรางงาน อันเนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ประเทศไทยไดรับ
ผลกระทบมาตั้งแตกลางป พ.ศ.2539  ซึ่งการศึกษาไมจําเปนท่ีจะตองเรียนรูแคในหองเรียน แต
สามารถทําไดในหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับเวลา โอกาส สถานที่  และขอจํากัดของแตละบุคคล อาทิ ผูที่
อยูในชนบทหางไกล  ผูที่ตองหางจากถ่ินกําเนิดเพ่ือเขามาทํางาน และคนพิการ  เปนตน ตามหลักการ
จัดระบบการศึกษาใน มาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกลาว
วา มี 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ (Formal Education) การศึกษานอกระบบ (Non-Formal 

Education) และการศึกษาตามอัธยาศัย (Informal Education) (สํานักงาน คณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542)  
       ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหรัฐบาลหันมาใหความสนใจกับการพัฒนาคุณภาพของคนมาก
ขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากจุดเนนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพ
ของคนและถือวาคนเปนศูนยกลางในการพัฒนา จึงเปนหนาที่ทุกหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนตอง
รวมมือการแกไขปญหา เพื่อสรางการศึกษาในรูปแบบตางๆ   ใหกับกลุมคนดังกลาวไดมีโอกาสในการ
เรียนรูที่เทาเทียมกัน ดังที่ระบุในมาตรา  8 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 
ใหยึดหลักวา เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  โดยใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
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ตลอดจนพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง และการศึกษาตามอัธยาศัยเปน
สวนหนึ่งของการศึกษาตลอดชีวิต ที่มีสวนชวยสงเสริมการเรียนรูหรือสรางคนไทยใหเปนคนเกง คนดี 
มีความสุข  โดยที่ทุกคนสามารถท่ีจะเรียนรูตามอัธยาศัย 

       ซึ่งมีกิจกรรมท่ีหลากหลายตามสถานที่ตางๆที่จัดใหเลือกตามความถนัดตามความสนใจ 
เพราะกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัย เปนกิจกรรมทางการศึกษาที่เนนการเรียนรูตามวิถีชีวิตที่
เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เรียนรูจากประสบการณและสภาพแวดลอมตางๆ ในสังคม ซึ่งสามารถจําแนก
กิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยไดดังนี้ 
        1. การเรียนรูจากเครือขายการเรียนรูในชุมชน เครือขายการเรียนรูในชุมชน ไดแก 
ศูนยการเรียนชุมชน (ศรช.) สถานีอนามัยตําบล สํานักงานเกษตรตําบล สํานักวิชาตางๆ ที่อานหนังสือ
ประจําหมูบาน รวมทั้งแหลงความรูในชุมชนท่ีมีอยูตามธรรมชาติ หรือตามวิถีชีวิตของชาวบาน เ ชน 
อุทยานมัจฉา สวนสมุนไพร เปนตน 

        2. การเรียนรูจากเทคโนโลยีใหมๆ เชน ระบบริการอินเทอรเน็ตชุมชน จัดตั้งสถานี
วิทยุกระจายเสียงชุมชน วิทยุสื่อสารชุมชน (CB) หองสมุดอิเลคทรอนิคสและพัฒนาเว็บไซต ขอมูล
ชุมชน การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ประชุมทางไกลผานเครือขายคอมพิวเตอร ขอมูลสารสนเทศ
ทองถิ่น เปนตน 

  3. การเรียนรูจากภูมิปญญาชาวบาน ซึ่งประกอบดวยภูมิปญญาของผูรู วัฒนธรรม
และองคความรูของชุมชน ซึ่งไดรับการสั่งสมและการถายทอดสืบตอมา 
  4. การเรียนรูจากสื่อพ้ืนบาน สื่อพ้ืนบานมีบทบาทสําคัญในการถายทอดความรู คติ
นิยม คานิยม และคุณธรรมอันดีงามโดยผานการแสดงของตัวละครตางๆ เชน ลิเก หมอลํา หนังตะลุง 
มโนราห ลําตัด เพลงลูกทุง เปนตน 

  5. การเรียนรูจากครอบครัว ครอบครัวจะเปนแหลงการเรียนรูตั้งแตเกิดท่ีจะสอนให
บุคคลมีแบบแผนในการดํารงชีวิต ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมของครอบครัวนั้นๆ นอกจากนั้น ใน
ปจจุบันซึ่งเปนยุคโลกาภิวัตน ครอบครัวจะตองสอนใหเด็กรูจักเลือกรับขาวสารที่ดีที่สุด รูจักการคิด
และตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตองมีเจตคติท่ีดีทั้งตอตนเองและสังคม โดยวิธีบอกเลา สั่งสอน สาธิตใหดู สราง
บรรยากาศภายในครอบครัวศึกษาดูงาน ทองไปในโลกกวาง เปนตน (ศูนยสงเสริมการศึกษาตาม
อัธยาศัย กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2538:39-42) หรือการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยโดยครอบครัว 
หรือท่ีเรียกกันวา “โฮมสคูล” (Home School) ถือวาเปนรูปแบบการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยอีก
แบบหน่ึง ซึ่งปจจุบันตามแนวของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ใหสิทธิครอบครัวมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา                
       จากกิจกรรมการเรียนรูตามอัธยาศัยดังกลาวถือวาเปนการศึกษาตามอัธยาศัย 
(Informal Education) เปนรูปแบบการเรียนรูแบบหน่ึงของการศึกษาตลอดชีวิต  เปนสิ่งท่ีมนุษย
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คุนเคยจนนึกไมถึงวา  กําลังเรียนรูโดยมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ซึ่งมีนักการศึกษาใหความหมาย
การศึกษาตามอัธยาศัยไวหลายทัศนะ ไดแก  
       ฟลิป คูมส (Philip Coombs)  กลาววาการศึกษาตามอัธยาศัยเปนกระบวนการศึกษา
ตลอดชีวิตที่บุคคลไดรับและสะสมความรู ทักษะ ทัศนคติ และจากประสบการณในชีวิตประจําวันและ
สิ่งแวดลอม เชน  ในครอบครัวพอแมสอนลูก  ที่ทํางานเพ่ือนแนะนําเพ่ือน หรือการคนควาดวยตนเอง
จากสื่อตางๆ ไดแก การชมโทรทัศนรายการสงเสริมอาชีพ  การฟงรายการวิทยุเรื่องการเพาะเลี้ยงเห็ด 
การคุยกับเพ่ือนผานอินเตอรเน็ต (Internet) ก็กําลังเกิดการเรียนรูอยางไมรูตัว การพูดคุยในเร่ืองราว
ตางๆ ก็อาจทําใหเกิดการเรียนรูได ซึ่งเรียกไดวา กําลังเรียนรูตามอัธยาศัย  แตก็ขึ้นกับความสนใจ  
ความพรอมและโอกาสของแตละคน   
       ชัยยศ อ่ิมสุวรรณ (2544) ชี้ประเด็นใหเห็นวาการศึกษาตามอัธยาศัยเปนการจัด
สภาพแวดลอม สถานการณ  ปจจัยเกื้อหนุนโดยเฉพาะสื่อ แหลงความรูและบุคคล เพ่ือสงเสริมให
บุคคล ไดเรียนรูตามความสนใจและโอกาสเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ทั้งตนเอง ครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ 

       จากความหมายดังที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาภูมิปญญาชาวบานกับศึกษาตาม
อัธยาศัยถือวาเปนสิ่งที่เรียนรูคูกันกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันนับวาเปนองคประกอบสําคัญสวน
หนึ่งของชีวิตมนุษย  เพราะเปนระบบการศึกษาท่ีจัดขึ้นเพ่ือสงเสริมใหบุคคลเกิดการเรี ยนรูตาม
ธรรมชาติและความถนัดของตนเอง ไมมีระบบและแบบแผน เพ่ือใหบุคคลสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต
ไดอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเห็นวาการศึกษาตามอัธยาศัยนั้น สามารถเรียนรูไดตลอดชีวิตตั้งแตวัยแรกเกิด
จนถึงวัยสูงอายุ ซึ่งสามารถเกิดไดทุกชวงอายุ อาจจะเรียกวาตั้งแตเกิดจนตายก็วาได ซึ่งยาวนานท้ัง
ชีวิต เพราะฉะนั้นจึงนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการศึกษาตลอดชีวิต ในขณะที่การศึกษาตาม
อัธยาศัยเปนเรื่องท่ีเปนไปตามสภาพ ไมมีการกําหนดเวลาหรือกลุมเปาหมายใดๆ ทั้งสิ้น 

 

4. ความรูเร่ืองเครื่องเบญจรงค 
 

 4.1 กระบวนการผลิตและสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงคดอนไกดี      
 1. วัตถุดิบ (งานดิน)                                                                                           
           วัตถุดิบที่ใชอยูในประเทศเชน ดินดํา จากจังหวัดสุราษฏรธานี ดินขาวจากจังหวัดระนอง 
ลําปาง ทรายแกวจากความตองการของลูกคา จังหวัดระยอง และหินฟนมา จากจังหวัด
นครศรีธรรมราช วัตถุดิบมีความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิต ตองมีความเขาใจอยางถองแทในเร่ืองของ
วัตถุดิบท่ีนํามาใชงานเพ่ือตอบสนองใหงานท่ีผลิตขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานและความ
ตองการของลูกคา รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูง กอใหเกิดการพัฒนากรรมวิธีการผลิต  การออกแบบ 
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และการสรางผลิตภัณฑชนิดใหมขึ้นได วัตถุดิบที่มีความเหนียว ประเภทน้ีไดแก ดินชนิดตางๆ  ซึ่งมี
คุณสมบัติแตกตางกันแตท่ีเหมาะแกการนํามาผลิตเครื่องปนไดแก 
                 1.1 ดินเกาลิน (Kaolin หรือ China Clay) หรือเรียกวา ดินขาว เกิดจากการแปร
สภาพของหินแกรนิตเปนหินฟนมา มีความบริสุทธิ์สูง เนื้อดินหยาบ สีขาวหมน มีความเหนียวนอย 
หดตัวนอย ทนความรอนไดสูงระหวาง 1,180 -1,300 องศาเซลเซียส 

                 1.2 ดินเหนียว (Ball clay) หรือเรียกวา ดินดํา เปนดินที่เกิดจากการชะลางดิน
เกาลินโดยธรรมชาติมีแรเหล็กปนอยูคอนขางสูง กับสารอินทรียปนอยูบาง เนื้อดินละเอียด สีคล้ํา   มี
ความเหนียว จุดหลอมละลายระหวาง 1,180-1,300  องศาเซลเซียส เมื่อเผาเสร็จแลวผลิตภัณฑจะมี
สีขาวหมนหรือสีเนื้อ เหมาะแกการทําเครื่องปนประเภทเนื้อดิน และเนื้อดินแกรง หรือใชผสมกับดิน
เกาลินแข็งและเหนียวข้ึน เพ่ือใชทําเครื่องปนประเภทเครื่องกระเบ้ือง 
                 1.3 ดินขาวเหนียว (Plastic clay) เกิดจากการผุกรอนของหิน เนื้อดินละเอียด สี
เนื้อ หรือสีเทา มีความเหนียว มักใชผสมกับดินชนิดอื่น เพ่ือใหขึ้นรูปทรงไดงาย 

                     1.4 ดินแดง (Red clay หรือ Surface clay) เปนดินที่มีความเหนียวมาก มีเหล็ก
และแอลคาไล (alkali) ผสมอยูในเนื้อดินคอนขางสูง  เนื้อดินสีเทาเขม สีน้ําตาลเขมและออน มักนําไป
ทํากระเบ้ืองมุงหลังคา โอง ไห ครก หมอดิน กระถางตนไม ฯลฯ เมื่อนําไปทําผลิตภัณฑอาจตองผสม
ทรายเพื่อปองกันการแตกตัว 
                 1.5 ดินสีเทา หรือ ดินสโตนแวร (Stoneware clay) เปนดินที่มีความเหนียว 
เนื้อดินเปนสีเทาออน สีเทาเขม หรือสีน้ําตาลเขม เมื่อนําไปทําผลิตภัณฑ สามารถขึ้นรูปไดดี 
โดยเฉพาะอยางยิ่งการข้ึนรูป โดยใชแปนหมุนทนความรอยสูงระหวาง 1,200 – 1,500 องศาเซลเซียส 
ดินชนิดนี้สวนใหญใชทําผลิตภัณฑประเภทเคลือบไฟแรงสูง 
                       1.6 ดินทนไฟ (Fire clay) เปนดินเนื้อคอนขางหยาบ มีซิลิกา (silica) และอะลูมิ
นา (alumina) ผสมอยูมากดินมีสีน้ําตาลออน สีเทา หรือสีคล้ํา มีความเหนียวมาก ทนความรอนสูงถึง 
1,500 องศาเซลเซียส โดยไมเปลี่ยนสภาพ สวนใหญจึงนําไปใชวัสดุทนไฟ เชน ทุนทนไฟสําหรับวัด
อุณหภูมิในเตาเผาอิฐทนไฟ ชิ้นสวนของเตาเผา เปนตน    
 2. กระบวนการผลิตของขาว เครื่องขาว 
                 2.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ    
                วัตถุดิบไดแก ดินปน เปนสิ่งสําคัญในการทําเบญจรงคอยางยิ่ง เพ่ือใหผลิตภัณฑมี
คุณภาพดี จึงตองเตรียมวัตถุดิบใหมีคุณสมบัติตรงตามความประสงค เชน ปรับเนื้อดินใหมีความ
เหนียว พอเหมาะแกการขึ้นรูป ปรับใหเนื้อดินสุกตัวในอุณหภูมิต่ํา หรือปรับเนื้อดินใหเหมาะกับการ
ทําเคร่ืองเคลือบ การเตรียมวัตถุดิบมีขั้นตอนดังนี้ 
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  2.1.1 การบดดินหรือหิน ไมวาจะเปนดินหรือหิน ตองนํามาบดเปนผงโดยใช
เครื่องมือบดชนิดตางๆ ซึ่งสามารถทําไดรวดเร็วและไดปริมาณมาก สําหรับวัตถุดิบที่ไมแข็งมากนัก 
และมีปริมาณไมมาก 

  2.1.2 การลางดินโดยทั่วไปแลวเนื้อดินธรรมชาติมีสิ่งเจือปนอยูมาก เชน กรวด 
ทราย เศษไม เปนตน ทําใหไมเหมาะในการนํามาทําผลิตภัณฑ จึงตองลางดินใหสิ่งเจือปนออกไปกอน 

  2.1.3 การผสมวัตถุดิบ ไดแก การนําวัตถุดิบ เชน หิน ดิน หรือแรตางๆ ผสมกันให
เนื้อดินเหมาะแกการทําผลิตภัณฑ ซึ่งข้ึนอยูกับสูตรและเทคนิคที่คิดคนข้ึนมาเอง 
  2.1.4 การแยกเหล็กจากเนื้อดิน เนื้อดินจะมีแรเหล็กผสมอยู จึงตองแยกออกโดย
การใชเครื่องมือแยกเหล็ก เครื่องมือดังกลาวใชหลักการเปล่ียนกระแสไฟฟาเปนแมเหล็ก ดังนั้นเมื่อ
นําเอาน้ําดินใสลงไปในเครื่องมือแยกแมเหล็กแมเหล็กจะดูดเหล็กในน้ําดินออกจนหมด การนําน้ําดิน
มาแยกเหล็กควรผานวิธีการบด การลาง การผสม มากอน 

  2.1.5 การหมักดิน ดินที่ผานขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบมาแลว แมจะมีคุณสมบัติตาม
ตองการ แตดินยังมีความเหนียวนอย ไมอาจนํามาขึ้นรูปผลิตภัณฑได ตองนําดินไปหมักในโองปูนหรือ
โองดิน โดยใสน้ําลงในภาชนะท่ีใชหมัก ใหดินมีความชุมอยูเสมอ จะทําใหดินมีความเหนียวยิ่งขึ้น ยิ่ง
แชหมักเปนเวลานานความเหนียวจะเพ่ิมมากข้ึน 

  2.1.6 การอัดดิน เปนวิธีการทําน้ําดินใหกลายเปนเนื้อดินปน โดยใชเครื่องอัดดิบ น้ํา
ดินจะถูกดูดผานแผนอัดเพ่ือไลน้ําออกจนเน้ือดินจับตัวเปนแผน จนสามารถนําไปนวดเพ่ือใชงานตอไป 
การอัดดินโดยไมใชเครื่องมืออาจทําไดโดยเทนํ้าดินลงบนแผนปูนปลาสเตอร ใหแผนปูนดูดซับน้ําจน
ดินหมวดจับตัวเปนเนื้อดินปนพรอมนํามานวดตอไป 

  2.1.7 การนวดดินทําใหเนื้อดินผสมเปนเนื้อเดียวกันและไลฟองอากาศท่ีอยูในดิน
ออกไปดวย อาจทําไดโดยใชเครื่องรีดดินชวยเพื่อใหเร็วขึ้น ดินที่ผานการรีดแลว เมื่อนําไปนวดดวยมือ
ตอเล็กนอยก็พรอมที่จะนําไปข้ึนรูปได กรณีที่ไมใชเครื่องมืออาจใชมือนวด ใชเทาเหยียบหรือใชไมทุบ 
การนวดดินควรทําบนพื้นไม เพื่อปองกันไมใหมีสิ่งเจอปนเขาไปในเนื้อดิน เมื่อผานการนวดแลวดินจะ
มีความเหนียว และความชื้นพอเหมาะในการนําไปขึ้นรูปผลิตภัณฑตอไป 

                 2.2 ขั้นตอนการข้ึนรูป 

                       การข้ึนรูป มี 2 วิธี ไดแก การหลอ และการปน 

                 2.3 ขั้นตอนการตกแตงและเผาของขาว 
                      การตกแตงและทําใหผลิตภัณฑสวยงามสอดคลองกับรูปทรงและหนาที่ใช
งาน โดยคํานึงถึงขนาด สัดสวนและพ้ืนที่ในการตกแตง ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและจูงใจใหมีการ
ใชผลิตภัณฑนั้น การตกแตงลวดลายมีวิธีการ ดังนี้                                                                   
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  2.3.1 การขูด (Incised) ทําโดยใชเครื่องมือที่มีคมขูดขีดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ 
ในขณะท่ีเนื้อดินยังหมาดการขูดอาจเปนเสนลึกหรือเสนตื้นก็ไดโดยใหเกิดรูปตามตองการ ลวดลาย
ชนิดนี้เมื่อมานําไปเผาเคลือบจะใหความสวยงามและคงทนถาวร 
  2.3.2 การเคลือบ (Glaze) เปนการตกแตงโดยนําผลิตภัณฑไปชุบน้ํา เคลือบหรือเท
ราดนํ้าเคลือบซึ่งจะมีเทคนิคแตกตางกันทั้งการทําน้ําเคลือบและวิธีเคลือบทําใหผลิตภัณฑสวยงามมี
คุณคานําไปเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,280 องศาเซลเซียส ทําใหผลิตภัณฑที่เปนของขาวใชสําหรับการ
เขียนลายเบญจรงคตอไป                                                                   
 3. วัตถุดิบและสวนประกอบของผลิตภัณฑ (เครื่องเบญจรงค) 
                 3.1 เครื่องขาวหรือของขาว เปนการปนหรือขึ้นรูปดวยดินและผานการเขา
เตาเผาเพื่อใหคงทนมีหลากหลายประเภท เชน แจกัน จาน ชาม ถวย ชอน ทัพพีตักอาหาร โถ แกวน้ํา 
ชุดกาแฟ ชุดน้ําชา โคมไฟ ตลับ ถวยรางวัล ฯลฯ ลักษณะผิวมี 2 แบบ คือ ผิวมันและผิวดาน 

                 3.2 สีฝุน มีหลากหลายสีเดิมมีการนําเขาจากประเทศญี่ปุนโดยส่ังจากบริษัท
ตัวแทนจําหนายที่อยูในกรุงเทพฯ กอนใชตองบดละเอียด เนื่องจากเปนกอนอยูปจจุบันสามารถหาสี
วัตถุดิบภายในประเทศไดแลว 
     3.3 อุปกรณเขียนลาย 

  3.3.1 น้ําทอง 12% นําเขาจากประเทศเยอรมัน บรรจุขวดเล็กๆ ราคาประมาณ 
18,000 บาท  
  3.3.2 ทินเนอร ใชลบเสนทองหรือผสมน้ําทองเพ่ือเขียนลาย 

  3.3.3 กระบอกฉีดยา (syringe) ใชเติมน้ําทองเพ่ือใชแทนปากกาเข็ม  
  3.3.4 ปากกาเข็ม ชวยใหการเขียนลายไดจํานวนมากและรวดเร็วขึ้นกวาการใชพูกัน 
เพราะการใชพูกันตองจุมน้ําทองและทินเนอรตลอดเวลาน้ําทองจะระเหยเร็วสิ้นเปลืองมาก           
  3.3.5 พูกันใชเขียนลายเสนสี ซึ่งปจจุบันหาผูเขียนที่มีความชํานาญดานการเขียน
เสนโดยใชพูกันไดนอยมาก 

  3.3.6 แปนหมุน ใชรางเสนและวนขอบทองบนของขาวท่ีมีลักษณะกลม 

                3.4  อุปกรณลงสี 
  3.4.1 พูกันจีนเบอร 1, 2, 3 โดยพูกัน 1 ดาม ใชเพียงสีเดียวเทานั้น จะไมมา
สามารถนํามาใชเขียนสีปนกันได 
  3.4.2 ไมปลายแหลม ใชขูดสีหากลงสีผิด 

                  3.5 อุปกรณเผา เปนเตาไฟฟาประกอบดวย ตัวเตาเผา และตูควบคุมความรอนใน
เตาเผา                    
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 4. การเขียนลายเบญจรงค 
              4.1 การเตรียมของขาว คือภาชนะรูปทรงตางๆที่ตองการผลิต 

     4.2 การเขียนลาย เมื่อแบงสวนของขาวดวยการรวนทองแลว ก็เริ่มเขียนลายดวยปากกา
เข็ม ลวดลายที่เขียนไดแก ลายพุมขาวบิณฑ ลายดอกไม ลายกานขด ลายดอกโบต๋ันฯลฯ เปนตน 
ลักษณะการเขียนลายที่พิเศษแบบหนึ่งเปนการเขียนลายประเพณีตางๆ และลายตัวละครในวรรณคดี 
ซึ่งมี 2 แบบคือการเขียนสด และการปนแบบ 

     4.3 การลงสี เมื่อเขียนลายเสร็จแลว ทิ้งไวใหทองแหงซัก 30 นาที 1 ชั่งโมง แลวนํามาลง
สีตางๆ ซึ่งมีหลักการลงสีอยูที่การใหโทนสี ควรใหโทนสีตัดกันทั้งนี้ลักษณะกอนเผาสีจะดานไมเปนเงา
มันลายเสนทองเปนสีน้ําตาล 

     4.4 การวนขอบทอง หลังลงสีเสร็จทิ้งไวประมาณ 1-2 ชั่วโมง แลวนํามาวนขอบทองเพ่ือ
เก็บงานคร้ังสุดทาย 

 5. การเผาเครื่องเบญจรงค  
     เตาเผาใชความรอนในการเผาท่ี 800 องศาเซลเซียส ประมาณ 4 ชั่วโมง เพ่ือใหสี และ    
ทองสุก ปลอยใหอุณหภูมิเตาคอยลดลงทิ้งใหเย็นประมาณ 8 ชั่ วโมงจึงนําออกจากเตา ตรวจสอบ
ความเรียบรอยและคุณภาพของงานเบญจรงค กอนนําออกมาจําหนายหรือสงใหลูกคาตอไป 

4.2 ความหลากหลายของลวดลายและจุดขายที่สําคัญของเครื่องเบญจรงคในหมูบาน
ดอนไกดี                     
 ผลิตภัณฑของกลุมหมูบานเบญจรงค มีเอกลักษณเฉพาะตัว เนนลวดลายประณีต มีความ
ละเอียดออน บงบอกถึงวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมและภูมิปญญาดานฝมือชางของชาวบาน ที่ผานการเรียนรู
สั่งสมประสบการณจนเกิดความชํานาญดานการผลิต เปนชิ้นงานไดอยางละเอียดสวยงาม ซึ่ง
เอกลักษณงานเบญจรงคในเรื่องลวดลาย สีสัน และรูปทรงตางๆ  ไดถูกประยุกตผานลวดลายท่ี
ประกอบดวย 

 1. ลวดลายหลัก (จะเปนลายไทย ลายประเพณีและลายดอกไมตางๆ) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
ลายด้ังเดิม และลายประยุกต 
 2. ลวดลายลูกคั่น ซึ่งเปนลายเฉพาะของงานเบญจรงค มีประโยชนเพ่ือแยกลวดลายบน
ภาชนะไมใหติดกันจนดูเลอะเทอะมักจะอยูตามขอบภาชนะ เปนการสลับลายทําใหเกิดความสวยงาม 
ลวดลายท่ีใชเขียนมี 11 ลายไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ ลายเทียนหยด ลายกานขด ลาย
จักรี ลายดอกบัว ลายดอกไม ลายประเพณี ลายภาพจิตรกรรมไทย ลายรูปสัตว และลายกานแยง 
อยางไรก็ดีลวดลายท่ีไดรับความนิยมใชมากที่สุดหาอันดับแรกไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ 
ลายจักรี ลายดอกบัว และลายประเพณี  
 หมูบานดอนไกดีมีจุดขายเครื่องเบญจรงคที่สําคัญ ไดแก 
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 1. ความงดงาม ละเอียดออนของลายเบญจรงค มีความประณีตมาก ชวนใหอยากซื้อมาเก็บ
ไวเปนที่ระลึก 

 2. การออกแบบตกแตงหนารานใหเปนชั้น หรือเปนมุมแสดงสินคาวางโชวใหเห็นเปน
หมวดหมู ตามสไตลของเจาของบาน ชวนใหนาซื้อ 

 3. มีการสาธิตขั้นตอน กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค ซึ่งแตละรานไดจัดไวเพ่ือสาธิตให
ลูกคาที่สนใจไดศึกษา และความนาสนใจในสวนนี้คือ การสาธิตใหเห็นถึงความละเอียดออน ประณีต
ของเครื่องเบญจรงคที่นี่ 
 4. ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของเจาของราน และชาวบานดอนไกดี ที่ใหการตอนรับลูกคา
ดวยความอบอุนและเปนกันเอง ทําใหผูมาเยี่ยมเยือนเกิดความรูสึกประทับใจอยากแวะเวียนมาอีก 

 4.3 แหลงจําหนายผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายท้ังภายในและตางประเทศ   
 1. จําหนาย ณ รานคาภายในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซึ่งจะมีนักทองเที่ยว นักธุรกิจและผู
ที่สนใจและรับทราบขอมูลผานอินเตอรเน็ต เดินทางมาเยี่ยมชมและซ้ือสินคาโดยเฉพาะกลุมหมูบาน
เบญจรงคดอนไกดี มีที่พักแบบโฮมสเตย สําหรับผูสนใจที่จะเรียนรูวิถีชีวิตและวิธีการทําเบญจรงคโดย
คิดราคาผูเขาพักคางแรมหองธรรมดารายละ 250 บาทหองแอรรายละ 500 บาท/ คน/ คืนพรอม
บริการสอนเขียนลายลงภาชนะตามที่ตองการ 
 2. จําหนายใหกับผูที่มาศึกษาดูงานเปนหมูคณะ โดยกรรมการกลุมจะมีการบรรยายสรุป ณ 
ศูนย OTOP และจัดสรรจํานวนผูมาดูงานใหผูเยี่ยมชมและซ้ือสินคาตามบานของสมาชิก                  
 3. การออกรานจําหนายในงานมหกรรมท่ีทางราชการสนับสนุน อาทิ ศูนยแสดงสินคาเมือง
ทองธานี หางสรรพสินคาตางๆ โดยมีสวนราชการสนับสนุน เชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ที่สงเสริม      การ
จัดจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เปนประจําทุกเดือน                                                                  
 4. การจําหนายผานการส่ังทําซึ่งลูกคาสามารถติดตอสั่งทําสินคา ตามรูปแบบและลวดลายที่
ตองการโดยการทําการตกลงราคาเปนครั้งคราว ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ                               
 5. สวนราชการสนับสนุนโดยการนํานักทองเท่ียว นักธุรกิจ หรือ ขาราชการ ทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศมาเย่ียมชมและซ้ือสินคา 
 

5. งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

 5.1 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในประเทศ 

 จุฬารัตน มีสูงเนิน (2548 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่อง
คําราชาศัพท สาระการเรียนรูหลักการใชภาษา สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ผลการศึกษาคนควาพบวา 
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ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเรื่องคําราชาศัพท สาระการเรียนรูหลักการใชภาษา สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 2 ที่มีคุณภาพดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยีการศึกษาอยูในระดับดีมาก และมีประสิทธิภาพ 
96.40/94.30 เปนไปตามเกณฑที่กําหนด 85/85  
 ธันยาพร  ลักษณะ (2549 : 99-106) ศึกษาการพัฒนาสื่อการศึกษาโดยกระบวนการมีสวน
รวมของนักเรียน เพ่ือสงเสริมการเรียนรูอยางบูรณาการเก่ียวสุขภาพ ของโรงเรียนวัดสามงาม อําเภอ
ดอนตูม จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบวา ตัวแทนกลุมเพ่ือนนักเรียนมีกระบวนการในการพัฒนา
สื่อการศึกษา คือ 

 1. มีการประชุมแบงกลุม 

 2. มีการสนทนาแลกเปล่ียนประเด็นเกี่ยวกับสุขภาพในโรงเรียน 

 3. มีการกําหนดสื่อการศึกษาท่ีจะผลิตและเผยแพร  
 4. มีการกําหนดวัน เวลา สถานที่ในการผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษา และ 

 5. ตัวแทนกลุมเพ่ือนักเรียนไดทําการประเมินตนเอง พบวา กอนเขารวมกิจกรรม นักเรียนมี
ความรูในระดับปานกลางถึงนอยที่สุดเทานั้น มีคาเฉลี่ย 2.30 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.42 แต
หลังจากเขารวมกิจกรรม พบวา มีความรูในระดับมากถึงมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ย 4.22 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.42 

 นอกจากนี้ยังไดสื่อการศึกษาที่สอดคลองกับการดําเนินการสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน ซึ่ง
ผลิตโดยกระบวนการมีสวนรวมของตัวแทนเพ่ือนนักเรียน คือ ปายชื่อกลุม Baby on cycle ทีมสราง
สื่อเพ่ือสงเสริมสุขภาพ ที่คั่นหนังสือ ประชาสัมพันธหนาเสาธง การแสดงกิจกรรมวันเด็ก ประกวดวาด
ภาพ ถาม – ตอบปญหา การแสดงผลงานจัดบอรด ติดปายประกาศ เสียงตามสาย พูดหนาชั้นเรียน
และแจกแผนพับ โดยกลุมตัวอยาง 240 คน นําความรูจากการเผยแพรสื่อการ ศึกษาเกี่ยวกับเรื่อง
สุขภาพในโรงเรียน และความรูเกี่ยวกับเรื่องการเขียนโครงงานมาบูรณาการพัฒนาเปนโครงงาน
สุขภาพ โรงเรียนวัดสามยาน ไดจํานวน 22 โครงงาน ครูผูสอนท่ีดูแลงานอนามัยของโรงเรียนประเมิน 
พบวา กอนเขารวมกิจกรรมนักเรียนมีการบูรณาการนอยถึงนอยที่สุด  มีคาเฉลี่ย 1.66 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 แตหลังจากเขารวมกิจกรรม นักเรียนมีการบูรณาการท่ีมากถึงมากที่สุด มี
คาเฉลี่ย 4.33 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57    
 ธีรศานต ไหลหล่ัง (2549 : บทคัดยอ) ศึกษาการออกแบบและประเมินชุดสื่อมัลติมีเดีย
วิชาการถายภาพทางการศึกษาตามโมเดลการออกแบบของกานเยและบริกส ผลการวิจัยพบวา ชุดสื่อ
สื่อมัลติมีเดียวิชาการถายภาพทางการศึกษาตามโมเดลการออกแบบของกานเยและบริกส มีคา
ประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑดีมาก ชุดสื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 85.96/83.07 ซึ่งสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลัง
เรียน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 ศิริลักษณ ยังศิริ (2549 : 97-100) ศึกษาและพัฒนาซีดี-รอม เสริมความรู เรื่อง "พิ" ของ
ชาวลัวะ กรณีศึกษาชาวลัวะ บานชี ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน พบวา  
 1. ชาวลัวะ บานชี เปนชาวเขาเผาลัวะ อยูที่ตําบลเชียงกลาง อําเภอเชียงกลาง จังหวัดนาน  
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีวิถีชีวิตความเปนอยูที่สัมพันธกับธรรมชาติและมีความเชื่อ
เกี่ยวกับผี "พิ" เปนเครื่องดนตรีของชาวเขาเผาลัวะ ที่ใชเลนในพิธีกรรมกินโสลด ซึ่งเปนพิธีกรรมทํา
ขวัญขาว ขอใหขาวและพืชผลในไรไดผลผลิตดี มีน้ําอุดมสมบูรณ ไมใหมีการเจ็บไขไดปวยเกิดขึ้นใน
บานและในหมูบาน "พิ" เปนเครื่องดนตรีประเภทเคาะ ทํามาจากไมไผที่เรียกวาไมเฮียะและไมซาง 1 
ชุด มี 3 ตัว คือ ตัวนาง ตัวกลาง และตัวกอย เวลาเลนจะมี 4 ชุด คือ ชุดแมฟารอง ชุดรี ชุดรีหลวง 
และชุดพะลด มี 3 จังหวะ เวลาเลนจะมีการเตนประกอบ โดยจะยืนเปนแถวหรือวงกลม ผูชายจะอยู
วงในเปนคนตีและเตน สวนผูหญิงจะอยูวงนอกเปนคนตีอยางเดียว วันสุดทายของการกินโสลดจะมี
การรวบรวม "พิ" คัดเลือกบางสวนเก็บไวเปนเชื้อ และที่เหลือจะดึงไมซางออกแลวนําไปทิ้งใหไกล
หมูบานในเชามืดของวันรุงขึ้น  
 2. ซีดี-รอม เสริมความรูเรื่อง "พิ" ของชาวลัวะ มีประสิทธิภาพ 80.13 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่
กําหนดไว 80  

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจากการเรียนดวย ซีดี-รอม เสริมความรูเรื่อง "พิ" ของ
ชาวลัวะ สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 4. ความพึงพอใจทีมีตอซีดี-รอม เสริมความรูเรื่อง "พิ" ของชาวลัวะ อยูในระดับมาก 

 ธันยพร วิริชฤทธา (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาการจัดการความรูในชุมชน กรณีศึกษาดานการ
จัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศโดยชุมชนมีสวนรวม จังหวัดสมุทรสงคราม พบวา รูปแบบการจัดการความรู
ในชุมชน มีสวนประกอบท่ีสําคัญ คือ ความรู คน และกระบวนการ  ความรูคือความรูที่เกี่ยวกับการ
จัดการ โดยมีคนเปนกลไกสําคัญท่ีจะทําใหเกิดกระบวนการหรือกิจกรรมตางๆและกระบวนการจึงเปน
วิธีเชื่อมประสาน คน ความรู และกระบวนการเขาไวดวยกัน ซึ่งรูปแบบการจัดการความรูมีความ
สอดคลองกับแบบจําลองปลาทู (TUNA Model) อยางยิ่ง และกระบวนการจัดการความรูในชุมชนท่ี
ไดสามารถสังเคราะหเปนแบบจําลองท่ีมีลักษณะเปนเกลียวของความรูที่เชื่อมตอกัน เมื่อการนําไปใช
และพัฒนาใหเกิดองคความรูใหมๆจะมีการเพ่ิมพูนความรูยิ่งขึ้น ทั้งหมดน้ีเกิดขึ้นภายในกระบวนการ
แลกเปลี่ยนความรูผานการพูดคุยแตสิ่งดีๆใหแกกัน 

 วันชัย กอนกําเนิด (2550 : 71-76) การเปรียบเทียบผลการเรียนรูดวยวิธีเรียนแบบรวมมือ
กับวิธีเรียนแบบอิสระ ผานสื่อคอมพิวเตอรมิลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) เรื่อง 
องคประกอบศิลปของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา สื่อคอมพิวเตอรมิลติมีเดีย กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) เรื่อง องคประกอบศิลป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 80.00/81.00 สูงกวาเกณฑ 80/80 ซึ่งผลการเรียนรูของกลุมที่เรียนโดยวิธีเรียนแบบ
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รวมมือผานสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีผลการเรียนสูงกวากลุมท่ีเรียนโดยวิธีแบบอิสระผาน
สื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมี
ตอสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) เรื่อง องคประกอบศิลป ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับมาก และความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีตอวิธีเรียนแบบ
รวมมือและแบบอิสระผานสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย อยูในระดับมาก 

 วิเศษ แกวกระจาย (2550 : 110-116) ศึกษาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สาระ
การเรียนรูสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 เรื่องภูมิปญญาไทย “เบญจรงค จังหวัดสมุทรสาคร” 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒนราษฎรอุปถัมภ พบวา ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องภูมิปญญาไทย “เบญจรงค 
จังหวัดสมุทรสาคร” หลังเรียนสูงกวากอนเรียนรอยละ 32.13 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองภูมิ
ปญญาไทย “เบญจรงค จังหวัดสมุทรสาคร” มีประสิทธิภาพ 79.89/75.56 สูงกวาเกณฑ 75/75 ที่
กําหนดไว และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน “เบญจรงค จังหวัด
สมุทรสาคร” อยูในระดับมาก 

 ศราวุธ ทิพยรักษา (2550 : บทคัดยอ) ศึกษาเร่ืองการสรางสื่อมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการ
เรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทยภาคใต ผลการวิจัยพบวาสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและ
กิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการประเมินความ
พึงพอใจของนักเรียนที่ใชสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนที่สรางขึ้นอยูใน
ระดับมากท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 

 บรรจงจิต เรืองณรงค (2551 : บทคัดยอ) ศึกษาการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(ทัศนศิลป) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สามารถสรุปผลการวิจัยได
ดังนี้ 

1. แนวคิดของครูในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวา สวนใหญ
ครูมีแนวคิดวาควรแทรกเนื้อหาระหวางการเรียนภาคปฏิบัติ ควรใหนักเรียนสังเกต สํารวจ และ
แนะนําทัศนธาตุ จากสิ่งแวดลอม ควรเรียนทัศนธาตุจากเร่ืองงายไปหาเร่ืองยาก ตามความเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน ควรใหนักเรียนวาดภาพตามจินตนาการอยางอิสระ การวาดภาพธรรมชาติควรให
นักเรียนศึกษาจากธรรมชาติ ดานเทคนิค วิธีการควรใหนักเรียนเลือกอยางอิสระ และทดลองใชดวย
ตนเอง หลักการสุนทรียศาสตร และหลักการวิจารณงานศิลปะยังไมควรเรียน เนื่องจากเด็กยังเล็ก
เกินไป ศิลปะในทองถิ่น ควรใหนักเรียนซึมซับจากชุมชน ศิลปะในประเทศไทย ควรใหนักเรียน เรียนรู
จากครูและสื่อตางๆ การตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา ควรปลูกฝงขณะ
สรางสรรคผลงาน การสืบทอด การทํางานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาควรเรียนรูจากครู 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
85 

 

2. แนวทางในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 
พบวาครูสวนใหญ กําหนดเปนดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย ดานทักษะพิสัย 

3. เนื้อหาในการจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวาสวนใหญ 
เกี่ยวกับทัศนธาตุ ศิลปะตามจินตนาการ ศิลปะเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคนิค วิธีการ การ
เลือก การใชการเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ และการนําความรู เทคนิค วิธีการทางทัศนศิลปไปใชกับกลุม
สาระการเรียนรูอ่ืนๆ และศิลปะในทองถ่ิน 

4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวา สวนใหญจัด
กิจกรรมการเรียนรูโดยการสาธิต ใชกระบวนการกลุม การชี้แนะ สงเสริมความคิดสรางสรรค เนนการ
ปฏิบัติบูรณาการสูพหุปญญาจากแหลงการเรียนรูและใชกระบวนการ 7 ส. 

5. การวัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวาสวนใหญใช
แบบทดสอบ สังเกตจากการปฏิบัติสังเกตจากการเขารวมกิจกรรมและจากผลงานนักเรียน 

6. สื่อการเรียนรูที่ใชในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวา สวนใหญครูใช 
ภาพวาดตัวอยาง ภาพการตูน ชิ้นงานจริง และของจริง สื่อที่นักเรียนใชถายทอดผลงานสวนใหญ เปน
คน นักเรียนใชกระดาษ 80 แกรมในการสรางผลงาน ใชสีไม ใชดินน้ํามันในการปน ใชใบไมทํางาน
ภาพพิมพ ใชกระดาษทําสื่อผสม ใชผัก ผลไม แกะสลัก ใชถุงขนม และลังทํางานประดิษฐ ใชไมและ
ลังทําสถาปตยกรรมจําลองใชดินสอ สี กระดาษในการออกแบบ 

7. บรรยากาศในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวา สวนใหญ
บรรยากาศดี อากาศถายเทดี มีแสงสวางเหมาะสม แตมี เสียงรบกวน หองเรียนสะอาด ปฏิสัมพันธ
ระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธที่ดี การสรางบรรยากาศใหเกิด
สุนทรียภาพสวนใหญสรางบรรยากาศดวยผลงานทางศิลปะ 

8.การจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) สงผลตอการพัฒนาทางดานจิตใจ
ของนักเรียนซึ่งพบวา สวนใหญทําใหนักเรียนผอนคลายความเครียด มีความสุขมากข้ึน นักเรียนรับรู
ความงามจากการสรางผลงานศิลปะและชื่นชมผลงานศิลปะทําใหนักเรียนตระหนัก รัก หวงแหน
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหนักเรียนรักและหวงแหนภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามมาก
ขึ้น 

 สุธาวัลย ธรรมสังวาลย (2551 : 74-78) ศึกษาการพัฒนาสื่อวีดิทัศนเพ่ือสรางภาพลักษณ
หมูบานเบญจรงค พบวาประสิทธิภาพของวีดิทัศนในสวนของการสื่อความหมายของเสียงมีความ
เหมาะสมระดับมากที่สุด ในสวนของการสื่อความหมายของภาพ องคประกอบของเสียง เนื้อหา  และ
ความคิดเห็นโดยรวมของวีดิทัศน มีความเหมาะสมในระดับมากและมากท่ีสุด สวนองคประกอบของ
ภาพมีประสิทธิภาพและความเหมาะสมในระดับมาก 
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 รวิวรรณ เกียรติอังกูร (2552 : 97-101) ศึกษาการสรางสื่อมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื่อง "การใช
สี" สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา คะแนนการ
ทดสอบหลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการ
ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในระดับมาก จึงสรุปได
วาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื่อง "การใชสี" สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
สามารถนําไปใชสอนได 
 ธัญญามาศ ดุษฎี (2553 : 144-166) ศึกษาสภาพ ปญหาและความคาดหวังตอการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอนของอาจารยโรงเรี ยนสารสาสนวิเทศบาง
บอน กรุงเทพมหานคร พบวา สภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน
โดยรวมอยูในระดับกลาง (มีคาเฉลี่ย 2.66 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.75) เมื่อพิจารณาเปนราย
ดาน พบวาดานการรวบรวมจัดเก็บขอมูลและประมวลผล (มีคาเฉลี่ย 2.83 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.82) ดานการศึกษาคนควาและสืบคนขอมูล (มีคาเฉล่ีย 2.80 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.87) และดานการใชแหลงสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (มีคาเฉลี่ย 2.80 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.92) อยูในระดับปานกลาง สวนดานการติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย (มีคาเฉลี่ย 
2.20 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.97) อยูในระดับนอย สวนปญหาในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการส่ือสารในการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับนอย (มีคาเฉลี่ย 2.43 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.88) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานการรวบรวมจัดเก็บขอมูลและประมวลผล (มี
คาเฉล่ีย 2.60 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01) อยูในระดับปานกลาง สวนดานการติดตอสื่อสาร
ผานระบบเครือขาย (มีคาเฉลี่ย 2.40 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.92) ดานการศึกษาคนควาและ
สืบคนขอมูล (มีคาเฉล่ีย 2.35 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.87) ดานการใชแหลงสารสนเทศเพ่ือการ
เรียนการสอน (มีคาเฉลี่ย 2.35 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.95) อยูในระดับนอย ในสวนของความ
คาดหวังตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน โดยรวมอยูในระดับปาน
กลาง (มีคาเฉลี่ย 3.00 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.94) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดาน
การศึกษาคนควาและสืบคนขอมูล (มีคาเฉลี่ย 3.15 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 1.01) ดานการ
รวบรวมจัดเก็บขอมูลและประมวลผล (มีคาเฉลี่ย 3.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.96) ดานการใช
แหลงสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอน (มีคาเฉลี่ย 3.09 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.06) และดาน
การติดตอสื่อสารผานระบบเครือขาย (มีคาเฉลี่ย 2.62 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.17) อยูในระดับ
ปานกลาง 
 ผลการเปรียบเทียบสภาพการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน
โดยรวม จําแนกตามเพศ สัญชาติ อายุ วุฒิการศึกษาและประสบการณในการปฏิบัติงานไมแตกตาง
กัน สวนระดับชั้นและสอนรายวิชา/กลุมสาระ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
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ผลการเปรียบเทียบความคาดหวังตอการใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารในการเรียนการสอน 
โดยรวมจําแนกตามสัญชาติ วุฒิการศึกษา รายวิชา/กลุมสาระ และประสบการณในการปฏิบัติงานไม
แตกตางกัน สวนเพศ อายุ และระดับชั้น แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 กรกต ธัชศฤงคารสกุล (2554 : 117-123) ศึกษาการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง ดนตรีจีนบาง
หลวง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนเจี้ยนหัว อําเภอบางเลย จังหวัดนครปฐม 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่องดนตรีจีนบางหลวง หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ผลการหาประสิทธิภาพของ
สื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพเทากับ 74.80/73.17 และความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียอยู
ในระดับมาก    

พจนี  ไชยชนะวงศ (2554 : บทคัดยอ) ศึกษาการพัฒนาการเรียนการสอน กลุมสาระการ
เรียนรูศิลปะ(ทัศนศิลป) โดยใชชุดกิจกรรมการเรียนรูสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผล
การศึกษาสามารถสรุปได ดังนี้ 

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ(ทัศนศิลป) ชั้น
ประถมศึกษาปที่  6  มีคาเทากับ  88.10/87.65  ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 

2. ดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรมการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 มีคาเทากับ  0.8100 แสดงวา นักเรียนมีความกาวหนาในการเรียนคิดเปนรอยละ 
81.00   และผลการเปรียบเทียบความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

3.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  6  ที่มีตอชุดกิจกรรมการเรียนรูกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) โดยรวมและเปนรายดาน อยูในระดับมากที่สุด ประเด็นที่คาเฉลี่ย
มากท่ีสุด 3  อันดับแรก คือ 1) นักเรียนไดใชความคิดสรางสรรคของตนเอง 2) เนื้อหามีความยากงาย
เหมาะสมกับระดับชั้น และ 3) นักเรียนไดลงมือปฏิบัติกิจกรรมตางๆดวยตนเอง และความพึงพอใจท่ี
มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ นักเรียนไดฝกปฏิบัติกิจกรรมจนเกิดความรูหรือทักษะ 
 5.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของในตางประเทศ 

 คาโรล เอ คูโบตาและโรเจอร จี โอลสแตด (Carole A. Kubota, Roger G. Olstad. 1991 : 

234) ไดศึกษาเปรียบเทียบความเขาใจในการเรียนวิชาพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรของนักเรียนเกรด 6 
ระหวางกลุมทดลองที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียโปรแกรมกับกลุมควบคุม พบวากลุมทดลองท่ีเปน
นักเรียนชายมีคามเขาใจในการเรียนสูงกวากลุมควบคุม แตไมมีผลสําหรับนักเรียนหญิง 
 ชเนเดอรและเอล่ี อับราฮัม (Schneider, Eli Abraham. 1994 : 116) ไดศึกษาการออกแบบ
และการประเมินโปรแกรมการเรียนโดยการใชสื่อมัลติมีเดียสําหรับนักศึกษาสาขาชางไฟฟา พบวา
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ประสิทธิภาพของเครื่องมือที่สรางขึ้นจากสื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพสูงและสามารถสงเสริมการ
เรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 บราวน (Brown. 1994 : 143) ไดศึกษาวิจัยเรื่องมัลติมีเดียและสวนประกอบท่ีประกอบกัน
เปนมัลติมีเดีย โดยใชมัลติมีเดียซึ่งประกอบดวยเสียง และภาพประกอบในการสอนวิชาภายใน
มหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบวา มัลติมีเดียเปนเครื่องประกอบการสอนท่ีดี สามารถแปลความหมายและ
วิเคราะหเรื่องเสียง ภาพ ซึ่งเปนการผลิตมัลติมีเดียที่มีประโยชนตอการเรียนการสอน 
 ฮอรดี้และโจสต (Hory and Jost. 1996 : 23) ไดวิจัยเกี่ยวกับมัลติมีเดีย เรื่องการใชดนตรีใน
การออกแบบมัลติมีเดียสําหรับการสอน พบวา เสียงดนตรีสามารถนําเขาสูบทเรียนและใชดนตรีไป
พรอมกับบทเรียนไดเปนอยางดี และดนตรีจะชวยประกอบกิจกรรมทางวิชาการโดยมีมัลติมีเดียเปน
สื่อในการนําเสนอ 
 จิง มิง จู (Jing-Ming Ju. 2009 : 91) ไดทําวิจัยเรื่อง ผลการใชมัลติมีเดียสําหรับคนพิการ
ทางการไดยินเพ่ือสงเสริมความเขาใจในการอานและเรียนรูภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนไตหวันดวย
การใชเคร่ืองชวยฟง ผูวิจับไดพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียท่ีประกอบดวยใจความหลัก, โครงสราง
กราฟก และคียเวิรดศัพทภาษาอังกฤษที่ทําใหการอานนาสนใจมากยิ่งขึ้น และมัลติมีเดียนั้นเปน
เรื่องราวของคนมีชื่อเสียงในไตหวัน ไมวาจะเปนนักแสดง ครู อาจารย นักกีฬา นางแบบ โดยอาศั ย
เรื่องราวของบุคคลเหลาน้ีใสลงไปในสื่อมัลติมีเดีย พบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียน 

 ซอซัล นูเซอรและคณะ (Sawsan Nusir et all. 2011 : 45) ไดทําการวัยเรื่องการออกแบบ
ระบบมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธสําหรับนักเรียนชั้นประถมในจอรแดน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอ
และประเมินความเปนไปไดในการสงเสริมการใชงานระบบมัลติมีเดียเพ่ือการศึกษาของนักเรียนระดับ
ประถมศึกษา ระบบพัฒนาขึ้นเพ่ือสอนทักษะเบ้ืองตนใหกับนักเรียน โดยสังเกตพัฒนาการ
ความสามารถในการเรียนรู ความรู และทักษะใหมๆของผูเรียน 

 จากงานการท่ีไดศึกษาคนควางานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ จะเห็นไดวา ส่ือ
มัลติมีเดียทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น ผูเรียนมีความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
และแสดงใหเห็นวาส่ือมัลติมีเดียสามารถท่ีจะนําไปใชในการเรียนการสอน โดยที่ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวาหรือไมแตกตางจากการสอนปกติ สามารถใชสื่อมัลติมีเดียในการเรียนเสริม เรียน
ซ้ํา ใชทบทวนบทเรียนกอนเรียนหรือหลังเรียนได ไมวาจะเปนการสอนรายบุคคลหรือรายกลุม  สื่อ
มัลติมีเดียเปนสื่อที่ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล โตตอบกับผูเรียนเปนรายบุคคล สามารถ
เลือกเรียนไดตามความสนใจและควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง ทําใหสื่อมัลติมีเดียไดรับความสนใจใน
การนํามาใชในการเรียนการสอน เพ่ือใหการเรียนการสอนเกิดประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้น 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยได
ทําการศึกษาจากพ้ืนที่จริงและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่อง
เบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 และเพ่ือนําไปหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ซึ่งมีแนวทาง
ในการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 
 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2. ตัวแปรที่ใชในการวิจัย 

 3. ระเบียบวิธีการวิจัย 

 4. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 5. ขั้นตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 6. วิธีการดําเนินการวิจัยและการเก็บรวบรวมขอมูล 

 7. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
       ประชากร     

   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ที่กําลังศึกษาอยูใน 
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 443 คน 
       กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดั บชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่  3  ภาค เรี ยน ท่ี  2  ปการศึ กษา  2557  จํ านวน  1  ห อง เ รี ยน 
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จํานวน 30 คน โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (Simple Random Sampling) 
 
 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 
     2.1 ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก 
           การเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
     2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก 
           2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเมื่อเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิง
สรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค      
                     2.2.2 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่อง เครื่องเบญจรงค  
 

 3. ระเบียบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้ใชแผนการทดลองแบบกลุมเดียวสอบกอนและหลัง (One-Group Pretest-

Posttest Design) โดยทําการทดสอบกอนการทดลอง จากนั้นทําการทดลองดวยการใหนักเรียนที่
เปนกลุมตัวอยางเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง  เครื่องเบญจรงค 
สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีแบบแผนการทดลองดังนี้ 
 ตารางที่ 4 แผนการทดลองแบบ One-Group Pretest-Posttest Design 

 

กลุมทดลอง ทดลอง ทดสอบกลังเรียน 
T1 X T2 

 
T1  คือ การทดสอบกอนเรียน 
X คือ การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย 

T2 คือ การทดสอบหลังเรียน 
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 4. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  
  4.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 

  4.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

  4.3 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ 

  4.4 สื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

  4.5 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเคร่ืองเบญจรงค สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 

  4.6 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 

 5. ข้ันตอนการสรางและพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
5.1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 

 การสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพ่ือใชในการสอบถามความคิดเห็นของคนในชุมชน
และผูเกี่ยวของกับชุมชน เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน จะดําเนินการโดย 

1. ศึกษาจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือใชใน
การสัมภาษณ ดานบริบทชุมชน 

 2. ศึกษาวิเคราะหโครงสราง รูปแบบ สาระสําคัญ แลวนํามาสรางเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะน้ันๆ 

 3. ใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามา
หาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective Congruence) ของขอคําถามแตละขอวามีความ
สอดคลองหรือไม โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ     ใหคะแนน 0 

เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 
 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไวใชในการสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ
ตามคําแนะนํา  
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 5. นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่แกไขเรียบรอยแลวไปสัมภาษณคนในชุมชน  โดย
บุคคลนั้นประกอบไปดวย 

        5.1 ผูนําชุมชน ประธานชุมชน หรือผูใหญบาน 

        5.2 ผูที่ประกอบอาชีพในการทําเครื่องเบญจรงคในชุมชน 

        5.3 หัวหนากลุม หรือสหกรณชุมชนที่ดําเนินธุรกิจในชุมชน 

        5.4 ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค 
        5.5 ครูหรืออาจารยหรือนักวิชาการในชุมชน 
 6. นําความคิดเห็นของคนในชุมชนมาสรุปในแตละประเด็น ผลสัมภาษณปรากฏดังนี้  
 

1. ดานประวัติความเปนมาของชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
     จากคําบอกเลาของคุณอุไร แตงเอ่ียม ประธานกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี กลุมผูทํา
เบญจรงคที่นี่มีจุดกําเนิดมาจาก 2 กลุมใหญ คือ กลุมด้ังเดิมที่เปนตระกูลเกาแกเชื้อสายจีนอยูในเขต
พ้ืนที่ ต.คลองมะเด่ือ ซึ่งทําเคร่ืองลายครามอยูกอนแลว มาเร่ิมเขียนเปนลวดลายเบญจรงคในคราว
หลังและมีการแตกแขนงออกมาเปนอีกหลายกลุมยอย สวนอีกกลุมเคยทํางานเปนลูกจางใน “โรงงาน
เสถียรภาพ” ซึ่งเปนโรงงานผลิตถวยชามเซรามิค (ถวยชามตราไก) ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น โดยไดรับ
การถายทอดเอาความรูและภูมิปญญาจากวิทยากรท้ังคนไทยและคนจีนโบราณที่ทางโรงงาน
เสถียรภาพเชิญมาสอนและแนะนําการเขียนลวดลายตางๆ ลงบนถวยชาม ตอมาในราวป พ.ศ. 2532 
โรงงานเสถียรภาพประสบปญหาภาวะขาดทุนและไดปดกิจการลง หลังจากนั้นไดมีลูกจางคนงานของ
ดอนไกดีไดรวมกันปรึกษาหารือ เพ่ือนําเอาความรู ประสบการณ และภูมิปญญาที่ไดรับมาลงทุนทํา
ผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนในหมูบานและไดมีการประยุกตคิดคนแบบ
ลวดลาย รวมทั้งประโยชนใชสอยและความตองการของตลาดทําใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในเวลาตอมา 
 ในป พ.ศ. 2536 สํานักงานการพัฒนาชุมชนอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดมีการ
รณรงค จัดตั้งกลุมอาชีพสตรีในระดับตําบลหมูบาน และสนับสนุนจัดสงหมูบานเบญจรงคดอนไกดีเขา
ประกวด หัตถกรรมดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร ประจําป 2544 และหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทําใหเครื่องเบญจรงคมีชื่อเสียง ไดรับความนิยมยอมรับ
มากขึ้น สมาชิกในกลุมหมูบานจึงไดรวมกลุมกันเปนระบบและเขมแข็งขึ้น ภายใตชื่อ “กลุมหมูบาน
เบญจรงคดอนไกดี” 

 ในราวป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน 
โดยจัดใหมีการรณรงคโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (One Tambon One Product) ขึ้นทั่ว
ประเทศ และไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลักทําหนาที่
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สงเสริมและสนับสนุน ไดมีการจัดประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นในแตงละแหง และผลิตภัณฑ
เบญจรงคของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(product champion) ระดับ 5 ดาว จึงเปนที่รูจักยอมรับอยางกวางขวางทั้งในและนอกประเทศ มี
ลูกคามากมายหลากหลาย ในขณะที่ผลิตเบญจรงคก็มีการพัฒนาคิดคน ดัดแปลง สรางความ เขมแข็ง
ทางดานภูมิปญญาชุมชนและชวยเหลือ สรางอาชีพรายไดใหกับชุมชนมากขึ้น มีการพัฒนาตัวเอง
ขยายผลการดําเนินงานออกไป อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการออกแบบและการเขียนลายเบญจรงค
ไดมีผูชํานาญการและมีความสามารถพิเศษเขามารวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเบญจรงค
อยางกวางขวางมากข้ึน 

 ดาน นายวิชัย แตงเอ่ียม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดอนไกดี กลาววา ที่ผานมาชาวบาน
ในพ้ืนที่สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานาและทําสวน และทําเครื่องเบญจรงค ซึ่งท่ีผานมาอาชีพทํา
เครื่องเบญจรงคไดขยายเพ่ิมมากขึ้นจนกลายเปนแหลงจําหนายเครื่องเบญจรงคที่โดงดังไปทั่วโลก 
เทศบาลไดประสานหนวยงานภาครัฐเพื่อผลักดันดานการตลาด ทําใหสามารถกระจายสินคาเบญจรงค
ออกเปนวงกวางและเพ่ิมคุณภาพผลผลิตดีจน เขาสูเกณฑ 5 ดาว และเคยรับรางวัลระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ สงผลใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ หลั่งไหลเขามาเลือกซ้ือเบญจรงค
ฝมือละเอียดออนสวยงาม รวมทั้งททท.ภาคกลาง ยังจัดใหหมูบานเบญจรงคดอนไกดีอยูในปฏิทินการ
ทองเที่ยว และกระทรวงพาณิชยไดประกาศให เปนแหลงเศรษฐกิจเขตทองเท่ียวใหม ทําใหชาวชุมชน
มีรายไดเพ่ิมขึ้นจนลืมตาอาปากได โดยเทศบาลใหการสนับสนุนทั้งการประชาสัมพันธโฆษณา อนุมัติ
งบประมาณจัดงานกระจายตลาดสินคาและแผนพับเชิญชวนนักทองเท่ียว  นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลดอนไกดี กลาวอีกวา หมูบานเบญจรงคดอนไกดีเปนชุมชนท่ีโดงดังของ อ.กระทุมแบน ปจจุบัน
สินคาเบญจรงคเปนที่สนใจของคนทุกระดับโดยเฉพาะผูมีฐานะปานกลางข้ึนไป เทศบาลมีสินคา
หลากหลายประเภทและเปนชุดกวา 100 แบบไวตอบสนองความตองการนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ ทั้งชาวยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุน และอ่ืนๆ สงผลใหพ้ืนที่ถูกยกระดับเปนแหลงทองเท่ียว
ทางเลือกใหมพรอมที่พัก ลักษณะโฮมสเตยไวบริการแกนักเดินทางในอนาคต สําหรับเครื่องเบญจรงค
ภูมิปญญาทองถ่ินนี้เปดใหผูสนใจมาเรียนหัดวาด เขียนลวดลายและลงสีไดตามความชื่นชอบของ
นักทองเท่ียว ตามลวดลายและเอกลักษณที่มีตนแบบดวยฝมือของความคมชัด เชน เสนลายและการ
ลงสีสัน สงผลใหเบญจรงคดอนไกดีสามารถควาหลายรางวัล  หลายระดับ อาทิ ไดรับรางวัลหมูบาน
ดีเดน และไดรับรางวัลสินคาหัตถกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร 
โดยคอยๆไตเตาจากเกณฑตัดสินจนสูผลิตภัณฑ OTOP 5 ดาวประจําจังหวัดและระดับประเทศ
ภายใตการสงเสริมของกระทรวงมหาดไทย 
 
2. ดานการถายทอดงานเบญจรงคจากรุนสูรุน 
 คุณอุไร แตงเอ่ียม ประธานกลุมหมูบานเบญจรงคบอกกับเราวาแตกอนนั้นถวยชามเบญจรงค
ยังไมเปนที่รูจักของชาวบานทั่วไป เพราะจํากัดอยูแตในราชสํานักเทานั้น เปนของสูง สมัยกอนคนที่ทํา
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เครื่องเบญจรงคมีนอยมาก แตเมื่อโรงงานเสถียรภาพเลิกกิจการไป คนงานท่ีตกงานก็มารวมกลุมกัน
สรางงานในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ 
          “สมัยกอนเปนกลุมขาราชการเทานั้นที่จะซื้อในวาระโอกาสตางๆ เชนมีการโยกยาย หรือซื้อ
ไปเปนของขวัญปใหม ในป 2544 เราไดรับรางวัลเปนหมูบานหัตถกรรมดีเดน จึงมีคนรูจักมากขึ้น มี
สื่อเขามาทําขาวมากขึ้น เราก็ทําจนท่ีนี่ เปนศูนยเรียนรู เปนแหลงภูมิปญญาทองถิ่น จากเสนลาย 
ลวดลายที่เขียนสมัยอยูโรงงาน ก็มีการพัฒนาและฝกฝนจากครูและวิทยากรจากกรมศิลปากรจน
ชํานาญมากขึ้น ทั้งลายบัว ลายสับปะรด ลายดอกไมตางๆ ลายกนก และลวดลายที่เปนของจีน และ
ไดประยุกตคิดคนลวดลายใหมๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคา มีการปรับลวดลายใหเขาได
กับทุกชาติ ศาสนา โดยเฉพาะการพัฒนาลวดลายทั้งลายไทย ลายยุโรป ดวยการเชิญอาจารยจาก
โรงเรียนเพาะชางมาแลกเปล่ียนความรูและทักษะกับชางศิลปของหมูบาน  เราไมมีการหยุดพัฒนา
ลวดลายและสินคา เพื่อใหสมกับเปนชุมชนแหงการสรางสรรค” 
 เชนเดียวกับ คุณธรรมนูญ จิตพาณิชย (ชางเขียนลายและลงสีเบญจรงค) ไดกลาววา ปจจุบัน
กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดีไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนดูแลจากหนวยงานหลัก 3 หนวยงาน 
ไดแก เทศบาลตําบลดอนไกดี, กระทรวงพาณิชย และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ซึ่งตางเขามามี
บทบาทในการชวยเหลือใหชุมชนเปนที่รูจักของคนท่ัวไปและมีผูเขามาเยี่ยมชมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งรายการ
โทรทัศน สารคดีทองเท่ียว กลุมผูวิจัย กลุมเด็กนักเรียนท่ีมาทํารายงาน และกลุมบุคคลท่ัวไป การเขา
มาเยี่ยมชมก็มีทั้งแบบหมูคณะและมากันแบบครอบครัว โดยสวนตัวเห็นดวยกับการมีสื่อการเรียนรู
ภายในชุมชน เปนอะไรก็ได จะเปนแผนพับ, จุลสารเลมเล็ก, หนังสือ หรือวีดิโอ จะทําอะไรมาก็ได 
ตามแตความถนัดของผูวิจัย เพราะเวลามีคนมาดูงาน มาทํารายงาน ทางเราก็อยากใหเขาไดอะไร
กลับไป อยากมีขอมูลใหเขาไป ไมอยากรูสึกวาเขามาแลวแตไดกลับไปแบบมือเปลา ทางเรายินดีให
ขอมูลทุกอยางดวยความเต็มใจ 

 ทางดานของคุณผุดผอง ภูมาลี (ชางเขียนลายน้ําทอง) กลาววา ลายที่เขียนมีเยอะมาก และ
ลายที่เปนที่นิยมก็มีหลากหลาย แตถาตองการงานแบบเรงดวนก็ตองลายจักรี ดังนั้นงานดวนๆจะสั่ง
เปนลายจักรีเปนสวนใหญ การทํางานก็จะเปนในลักษณะเหมางาน คนบานใกลก็รับงานไปเขียนที่บาน 
ใครบานไกล สถานท่ีไมพรอมก็มาเขียนท่ีบานใหญแตละหลังก็ได เพราะมีการจัดพ้ืนที่สําหรับเขียน
งานและลงสีงานเอาไวใหอยูแลว ดังนั้นคนที่รับจางเขียนงานก็จะมีทั้งคนในหมูบานและพ้ืนที่ใกลเคียง 
 สวนทางดานคุณมะลิ จันทบดี (ชางลงสีเบญจรงค) ไดกลาวถึงในสวนของการฝกการเขียน
ลายและลงสีเบญจรงคมีคนเขามาเรียนบางประปราย แตก็เขามาในลักษณะการทํากิจกรรม มาเรียนรู 
ไมไดมาเพ่ือคิดที่ประกอบอาชีพ คนเขียนลายและคนลงสีที่อยูที่นี่ตางก็เปนคนท่ีทํางานตรงนี้กันมา
อยางยาวนาน อยูดวยกันมานานแลว แตละบานก็จะมีชางของตัวเอง ใครถนัดเขียนลายน้ําทองก็เขียน
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ไป เสร็จแลวก็สงตอใหคนที่ถนัดลงสีไดทํางานตอ หากงานจากบานหนึ่งทําไมทันหรือรับงานท่ีมี
จํานวนมาก ก็จะแบงงานใหบานอื่นๆชวยกันทําดวย เปนแบบนี้มาตลอด  
 

3. ดานการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน 
 ในสวนของโรงเรียนกับชุมชน จากการสัมภาษณนางวรรณดี สนพราย และนายบุญฤทธิ์ สน
พราย ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทาเสา (อาทรราษฎรอุปถัมภ)  กลาววาเม่ือกอนโรงเรียนมี
งบประมาณเขามาในเร่ืองการเรียนรูในชุมชน โรงเรียนก็ไดจัดงบประมาณในการเชิญปราชญชาวบาน
มาใหความรูและสอนนักเรียนเขียนเบญจรงค เปนกิจกรรมที่ดีมาก หากก็ตองลมเลิกไปเพราะไมมี
งบประมาณมาสนับสนุน ของขาวท่ีตองใชในการเขียนก็มีราคาที่สูง หากจะผลิตของขาวเองก็ ตอง
ลงทุนในเร่ืองเตาเผาที่ราคาสูงมาก แตปจจุบันโรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล มี 
ROAD MAP ที่เนนวานักเรียนจะตองมีการประกอบอาชีพมีรายไดระหวางเรียน โรงเรียนจึงหาทางดึง
หลักสูตรเบญจรงคกลับเขามาอีกครั้ง โดยจะเปดสอนเปนหลักสูตรเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน เชนเดียวกับ
นางสาวภัคภร แกนสูงเนิน ครูโรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” ที่กลาววาทางโรงเรียนมีนโยบาย
ในการสงเสริมการสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมในชุมชน ตอนน้ีทางโรงเรียนก็มีโครงการสอนเขียนลาย
เบญจรงค โดยเร่ิมจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และในอนาคตจะเปดเปนชมรมหรือ
รายวิชาที่แนนอน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคาภายในชุมชนของ
ตนเอง     
 ในสวนของนักวิชาการชุมชน นายวิเศษ แกวกระจาย ไดกลาวถึงการผลิตสื่อเพ่ือนําวาใชใน
การเรียนการสอน วามีความเหมาะสม เพราะส่ือเปนสวนหนึ่งในการเชื่อมการส่ือสารใหเปนระบบ ทํา
ใหการถายทอดความรู มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สื่อจะเปนตัวชวยใหการถายทอดความรูเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทําใหสื่อมัลติมีเดียเปนสื่อท่ีดีกวาสื่อประเภทอ่ืนก็คือ เปนตัวรวบรวมทุกอยาง 
ไมวาจะเปนขอความตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และวีดิโอ อีกทั้งสื่อมัลติมีเดียจะชวยแปลง
นามธรรมที่พูดถายทอดความรูใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ถามีสื่อมัลติมีเดียขึ้นมาชิ้นหนึ่งความรูที่ตองการ
ถายทอดไปน้ันก็จะเปนหลักฐาน มีความเปนตัวตนที่ชัดเจน และนักวิชาการชุมชนไดใหคําแนะนําใน
สวนเนื้อหาของสื่อที่เกี่ยวกับหมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้น ถาหากตองการใหความรูและเผยแพร
ศิลปหัตถกรรมที่ทรงคุณคาในชุมชนสูนักเรียน สิ่งที่สําคัญ คือ เนื้อหาท่ีจะใสลงไปในสื่อ นักเรียนควร
ไดรูประวัติความเปนมาของหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ขั้นตอนการผลิตเครื่องเบญจรงคที่แสดงถึง
ความประณีตในการผลิตชิ้นงานออกมาในแตละชิ้น จุดเดนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของเบญจรงค คือ 
ลวดลายที่มีความหลากหลายและมีความเฉพาะตัว ควรแสดงออกมาในตัวสื่อดวย เพ่ือใหนั กเรียน
ไดรับความรูอยางครบถวน 
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แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 

ศึกษาจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณ 

ศึกษาวิเคราะหโครงสราง รูปแบบ สาระสําคัญ 

สรางแบบการสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับ
ศึกษาบริบทของชุมชน 

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมี 
คาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ไวใชในการสัมภาษณและปรับปรุง 

แกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ 

ไดแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผานการปรับปรุง 

นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางไปสัมภาษณเพ่ือศึกษาบริบทชุมชน 

แกไขปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง 



ษณแบ
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 5.2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 
 การสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพ่ือใชในการสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จะดําเนินการโดย 

1. ศึกษาจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเพ่ือใชใน
การสัมภาษณ ดานการออกแบบการสรางส่ือมัลติมีเดีย 

 2. ศึกษาวิเคราะหโครงสราง รูปแบบ สาระสําคัญ แลวนํามาสรางเปนแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง นําไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมและปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะน้ันๆ  

 3. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคา
ดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective Congruence) ของขอคําถามแตละขอวามีความ
สอดคลองหรือไม โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ     ใหคะแนน 0 

เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 
 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไวใชในการสัมภาษณและปรับปรุงแกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ
ตามคําแนะนํา  
 4. นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางท่ีแกไขเรียบรอยแลวไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการ
ออกแบบการสรางสื่อมัลติมีเดียท้ัง 3 ทาน 

 5. นําความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบส่ือมัลติมีเดียมาสรุปในแตละประเด็น ผล
การสัมภาษณปรากฏดังนี้ 
 ผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย ใหความเห็นวา การออกแบบสื่อมัลติมีเดียควรออกแบบใหมี
ความสวยงาม ดึงดูดความสนใจของผูเรียน เกี่ยวเนื่องกับเรื่องที่จะสรางคือเครื่องเบญจรงค ควรมีการ
ออกแบบในลักษณะของลายไทย ตกแตงดวยเครื่องเบญจรงคที่มีความงดงามหลากหลายตักอักษร
ตองอานงาย ชัดเจน ภาพประกอบตองมีความคมชัด ควรมีการใชภาพจริงในการประกอบบทเรียน 
เพ่ิมวีดิโอเขามาประกอบดวย เพ่ือใหผูเรียนไดเห็นของจริง เสียงบรรยายตองดึงดูดนาสนใจ การ
ควบคุมหนาจอในสวนของปุมตางๆ ตองชัดเจน และไมทําใหเกิดความสับสน มีการอธิบายขั้นตอน
ตางๆในการเรียนบทเรียน สามารถทําซ้ําได เริ่มใหมไดเสมอตามความตองการและความพอใจของ
ผูเรียน และสามารถเลือกบทเรียนที่ตองการจะเรียนไดตามความตองการ ในการทําแบบทดสอบควรมี
การแสดงผลยอนกลับได โดยการทําใหทราบวาถูกหรือผิด และควรมีเฉลยในระหวางการทํา
แบบทดสอบ  
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แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

ศึกษาจากเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับการสรางแบบสัมภาษณ 

ศึกษาวิเคราะหโครงสราง รูปแบบ สาระสําคัญ 

สรางแบบการสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับ
ผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมี 
คาดัชนีความสอดคลองต้ังแต 0.50 ขึ้นไป ไวใชในการสัมภาษณและปรับปรุง 

แกไขขอคําถามที่ยังไมสมบูรณ 

ไดแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่ผานการปรับปรุง 

นําแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางไปสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

แกไขปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง 



ษณแ



ป ั

โ

ผาน 

ไมผาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
99 

 

 5.3  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  

 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจ
รงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีข้ันตอนการดําเนินงานดังนี้ 

1. ศึกษาโครงสรางหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค 
 2. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  
 3. ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาเพ่ือกําหนดแผนการจัดการเรียนรูและกําหนดกิจกรรมการ
เรียนรูที่สอดคลองกัน 

 

ตารางที่ 5 แผนการจัดการเรียนรู เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  
    โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด 

    สมุทรสาคร ภาคเรียนที่ 2/2557 

 

แผนการจดัการ
เรียนรู สาระการเรียนรู จุดประสงคการเรียนรู จํานวน

ช่ัวโมง 

1 

1. ประวัติของเครื่องเบญจรงค 
2. ข้ันตอนการผลติเครื่องเบญจรงค  
3. เรียนรูวิธีการเขียนเครื่องเบญจรงค 
ลวดลายตางๆท่ีนาสนใจของเครื่อง
เบญจรงค 
4. คุณคาของเครื่องเบญจรงค 

1. นักเรียนสามารถอธิบายประวัตขิอง
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีและเครือ่ง
เบญจรงคได 
2. นักเรียนเขาใจถึงข้ันตอนการผลิต
เครื่องเบญจรงค  
3. นักเรียนรูจักและแยกลวดลายหลักๆ
ที่ใชในการเขียนเบญจรงคได 
3. นักเรียนเขาใจถึงคุณคาของเครือ่ง
เบญจรงค 

2 

 
 4. ดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู ซึ่งประกอบดวย สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่
คาดหวัง จุดประสงคการเรียนรู เนื้อหาสาระการเรียนรู กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อและแหลงการ
เรียนรู การวัดและประเมินผล และเอกสารอางอิง 
 5. นําแผนจัดการเรียนรูใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content 

Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective Congruence) วามีความ
สอดคลองหรือไม โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ     ใหคะแนน 0 

เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 

   ส
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 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ไวใชในการจัดทําแผนการเรียนรูและปรับปรุงแกไขขอคําถามท่ียัง
ไมสมบูรณตามคําแนะนํา  
 6. ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชียวชาญแลวนําแผนการ
เรียนรูไปใชจริง 
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แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรู 
 

 

 

 

ศึกษาโครงสรางหลักสูตร และรายละเอียดเนื้อหาเก่ียวกับเครื่องเบญจรงค 

ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

ศึกษาจุดประสงคและเนื้อหาเพ่ือกําหนดแผนการจัดการเรียนรูและกําหนด
กิจกรรมการเรียนรูที่สอดคลองกัน และดําเนินการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 

ปรับปรุงแกไขแผนการจัดการเรียนรูตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 

นําแผนการเรียนรูไปใชจริง 

แกไขปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญ 3 ทานตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง 

ของกั

ั

ี



ผาน 

ไมผาน 
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 5.4 สื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียน
ชวงช้ันที่ 3 
 สําหรับการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดสรางสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 มีวิธีการดําเนินการตามหลักการออกแบบของ ADDIE 

model ดังนี้ 
1. ขั้นการวิเคราะห (Analysis) 

       1.1 ศึกษาเนื้อหาในรายวิชาทัศนศิลป กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สําหรับนักเรียนใน
ระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน 
จังหวัดสมุทรสาคร ศึกษาหลักสูตร วัตถุประสงค แผนการสอนและการประเมินผล โดยกําหนด
ขอบเขตของเนื้อหาบทเรียน วัตถุประสงคในการเรียนและวิธีการจัดการเรียนการสอน การจัด
กิจกรรมการเรียนรู รวมทั้งการประเมินผล โดยนําเนื้อหาไปใหผูเชี่ยวชาญสอนภาษา 3 ทานตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความถูกตอง ความสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตองการวัด เพ่ือนํามาเปนแนวทาง
และพ้ืนฐานในการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค 

       1.2 ศึกษาบริบทชุมชนและนําความคิดเห็นและขอเสนอแนะที่ไดจากการสัมภาษณ
แบบมีโครงสรางสําหรับการศึกษาบริบทชุมชนและจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย มา
กําหนดรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 2. ขั้นการออกแบบ (Design)  

        2.1 ศึกษาเนื้อหาและวิเคราะหรายละเอียดวิธีการสรางสื่อมัลติมีเดียจากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
        2.2 สรางเปนแผนภูมิสายงาน (Flow Chart) และบทภาพ (Story Board) และนําบท
ภาพท่ีสรางข้ึน รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผลไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอ
คําแนะนําและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 

 3. ขั้นการพัฒนา (Development) 

        3.1 พัฒนาพัฒนาสื่อมัลติมีเดียตามขอเสนอแนะท่ีได โดยผูวิจัยสรางพัฒนาสื่อ
มัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค ดวยโปรแกรมสรางสื่อมัลติมีเดีย โปรแกรมออกแบบ
ตกแตงภาพกราฟก และโปรแกรมสําหรับบันทึกเสียง  

   ส
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ตัวอยางสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
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        3.2 นําสื่อมัลติมีเดียไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 3 ทาน ตรวจสอบความถูกตองและ
ความเหมาะสมของเน้ือหา และผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 3 ทาน ตรวจสอบความถูก
ตองสมบูรณของบทเรียน โดยผูเชี่ยวชาญใชเกณฑประเมิน 5 ระดับ ดังนี้ 
 

  5 หมายถึง  สื่อมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

  4 หมายถึง  สื่อมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดับดี 
  3 หมายถึง  สื่อมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  สื่อมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดับพอใช 
  1 หมายถึง  สื่อมัลติมีเดียมีคุณภาพอยูในระดับควรปรับปรุง 
 โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑแปลความหมายไวดังนี้ 
   คาเฉลี่ย     ความหมาย 
 คาเฉล่ียระหวาง 4.50 – 5.00  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับดีมาก 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.50 – 4.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับดี 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับพอใช 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49  หมายถึง  มีคุณภาพในระดับควรปรับปรุง 
 

 ทั้งนี้สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค จะตองผานเกณฑความเหมาะสมในระดับมาก คือ 
ตองมีคาเฉลี่ยมากกวาหรือเทากับ 3.50 ซ่ึงผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญปรากฏดัง
ตารางที่ 6 และ 7 
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ตารางที่ 6 ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 

ลําดับ
ที ่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1 วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตาม
เนื้อหา 

4.33 0.58 
ดี 

2 เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน ขอความกระชับ เขาใจไดงาย 
นาสนใจ 

4.33 0.58 
ดี 

3 เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได 4.33 0.58 ดี 

4 ความสมบูรณของเนื้อหาปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม 4.33 1.15 ดี 

5 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 4.67 0.58 ดีมาก 

6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความยาก วัย ภาษาท่ีใช) 4.67 0.58 ดีมาก 

7 เนื้อหามีการลําดับการนําเสนอเนื้อหา อยางตอเนื่องชวยใหเกิดการ
เรียนรู 

4.33 0.58 ดี 

8 การใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน สามารถอธิบายใหผูเรียนเกิด
ความเขาใจมากขึ้นหรือช้ีนําใหผู เรียนไปศึกษา เพื่อชวยพัฒนา  
ความคิด   สรางสรรค  ใหไดตามวัตถุประสงคการเรียนได 

4.33 0.58 ดี 

9 เนื้อหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนรู 
รวมกับแหลงเรียนรูในชุมชนได 

4.67 0.58 ดีมาก 

 รวม 4.44 0.64 ดี 

 

ผลวิเคราะหคุณภาพส่ือมัลติมีเดีย สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ในภาพรวมอยูในระดับดี 
( = 4.44 , S.D. = 0.64) และพิจารณาเปนรายขอไดดังนี้ เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา ,  เนื้อหา
มีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความยาก วัย ภาษาท่ีใช) และเนื้อหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถ
นําไปประยุกตใชในการเรียนรูรวมกับแหลงเรียนรูในชุมชนได ( = 4.67 , S.D. = 0.58 ) อยูในระดับ
ดีมาก รองลงมาคือ วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตามเน้ือหา  , เนื้อหา
ของบทเรียนมีความชัดเจน ขอความกระชับ เขาใจไดงาย นาสนใจ , เนื้อหามีความถูกตอง มี
แหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได , เนื้อหามีการลําดับการนําเสนอเน้ือหา อยางตอเนื่องชวยให
เกิดการเรียนรู และการใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน สามารถอธิบายใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
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มากข้ึนหรือชี้นําใหผูเรียนไปศึกษา เพ่ือชวยพัฒนาความคิดสรางสรรคใหไดตามวัตถุประสงคการเรียน
ได ( = 4.33 , S.D. = 0.58 )  และความสมบูรณของเนื้อหาปริมาณเน้ือหามีความเหมาะสม  ( = 

4.33 , S.D. = 1.15 ) ตามลําดับ 
 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 
 

ลําดับที ่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

1. ดานเน้ือหา 

1.1 วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตาม
เนื้อหา 

 

4.00 

 

0.00 

 

ดีมาก 

1.2 เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน ขอความกระชับ เขาใจได
งาย นาสนใจ 

4.67 0.58 ดีมาก 

1.3 เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได 4.67 0.58 ดีมาก 

1.4 ความสมบูรณของเนื้อหาแตละหนวย ปริมาณเนื้อหามีความ
เหมาะสม 

4.33 0.58 ดี 

1.5 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา 4.67 0.58 ดีมาก 

1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความยาก วัย ภาษา) 4.67 0.58 ดีมาก 

1.7 เนื้อหามีการแบงเปนหัวขอยอย ๆ ที่มีความชัดเจนและเน้ือหา
แตละหัวขอยอยจบในตัวเอง และมีการลําดับการนําเสนอ
เนื้อหาที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

4.33 0.58 ดี 

1.8 การใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน สามารถอธิบายให
ผูเรียนเกิดความเขาใจมากข้ึนหรือชี้นําใหผูเรียนไปศึกษา เพื่อ
ชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค  ใหไดตามวัตถุประสงคการ
เรียนได 

4.67 0.58 ดีมาก 

1.9 เนื้อหาที่เรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนรูรวมกับแหลงเรียนรูในชุมชนได 

4.67 0.58 ดีมาก 

 รวม 4.52 0.51 ดีมาก 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
107 

 

ตารางที่ 7 ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย (ตอ) 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

2. 

 

ดานการออกแบบ 

2.1  การออกแบบบทเรียนนาสนใจ ดึงดูดความสนใจของผูเรียน
ได 

 

4.67 

 

0.58 

 

ดีมาก 

2.2 ภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสมนาสนใจ และทําให
เขาใจบทเรียนไดงาย 

4.33 0.58 ดี 

2.3 คุณภาพ ความชัดเจนของเสียงที่นํามาใชมีความเหมาะสม 4.33 0.58 ดี 

2.4 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม 
อานงายมีความเดนชัด เมื่อเทียบกับพื้นหลัง 

4.33 0.58 ดี 

2.5 รูปแบบตัวอักษร (font) ที่เลือกใชอานไดงาย สบายตา 
และใชรูปแบบท่ีคงที่ 

4.33 0.58 ดี 

2.6 ตัวอักษรมีขนาด (size) พอดี แสดงที่ความละเอียดของ
จอภาพท่ีใช 

4.67 0.58 ดีมาก 

2.7 ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเนื้อหาและชวยสงเสริมการ
เรียนรู 4.33 0.58 ดี 

2.8 เสียงท่ีใชในการบรรยายในบทเรียนมีการกระตุนใหเกิด
ความนาสนใจและนาติดตาม 

4.33 0.58 ดี 

2.9 วีดิโอประกอบบทเรียนมีความนาสนใจ สามารถทําใหเขาใจ
เนื้อหาไดมากย่ิงขึ้น 

4.33 0.58 ดี 

 รวม 4.41 0.58 ดี 
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ตารางที่ 7 ผลการประเมินสื่อมัลติมีเดียจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย (ตอ) 
 

ลําดับที่ รายการประเมิน  S.D. แปลผล 

3. 

 

 

ดานความคลองตัวในการใชงาน (Usability) 

3.1  การใชงานบทเรียนมีความสะดวกไมยุงยาก 

 

4.33 

 

0.58 

 

ดี 

3.2 ออกแบบชวยใหผูเรียนอานเน้ือหาไดงาย  4.67 0.58 ดีมาก 

3.3 การจัดตําแหนงขององคประกอบบนจอภาพ การใชสี ขนาด
ขององคประกอบของบทเรียน มีความคงที่ตลอดทั้ง
บทเรียน 

4.67 0.58 ดีมาก 

3.4 มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง 4.33 0.58 ดี 

3.5 การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียชวยทําใหเขาใจเนื้อหาบทเรียน
ไดงายขึ้น สามารถทบทวนความรูไดตามความตองการ 

4.67 0.58 ดีมาก 

3.6 ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและพึงพอใจกับการเรียน
ดวยบทเรียนในครั้งน้ี 

4.33 0.58 ดี 

3.7 ประโยชนและความรูที่ไดรับจากการเรียนในครั้งนี้ 4.67 0.58 ดีมาก 

3.8 ความคิดเห็นโดยรวม ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยู
ในระดับใด 

4.33 0.58 ดี 

 รวม 4.50 0.58 ดีมาก 

 รวมทั้งหมดทุกดาน 4.48 0.56 ดีมาก 

 
ผลวิเคราะหคุณภาพส่ือมัลติมีเดีย สําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย พบวาคาเฉลี่ยของ

คุณภาพสื่อในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( = 4.50 , S.D. = 0.56 ) โดยแยกเปนดานไดดังน้ี 

ดานเนื้อหาในภาพรวมอยูในระดับดีมาก ( = 4.52 , S.D. = 0.51 ) และพิจารณาเปนราย
ขอไดดังนี้ เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน ขอความกระชับ เขาใจไดงาย นาสนใจ  , เนื้อหามีความ
ถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได , เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา , เนื้อหามีความ
เหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความยาก วัย ภาษาท่ีใช)  ,การใหขอมูลปอนกลับท่ีเปนประโยชน สามารถ
อธิบายใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากขึ้นหรือชี้นําใหผูเรียนไปศึกษา เพ่ือชวยพัฒนาความคิดสรางสรรค  
ใหไดตามวัตถุประสงคการเรียนได และ เนื้อหาท่ีเรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนรูรวมกับแหลงเรียนรูในชุมชนได ( = 4.67 , S.D. = 0.58 )  อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ 
ความสมบูรณของเน้ือหาแตละหนวย ปริมาณเนื้อหามีความเหมาะสม และเนื้อหามีการแบงเปนหัวขอ
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ยอย ๆ ที่มีความชัดเจนและเนื้อหาแตละหัวขอยอยจบในตัวเอง และมีการลําดับการนําเสนอเน้ือหาท่ี
จะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ( = 4.33 , S.D. = 0.58 )  และ วัตถุประสงคของแตละ
เนื้อหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตามเน้ือหา ( = 4.00 , S.D. = 0.00 ) ตามลําดับ 

ดานการออกแบบ ในภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 4.41 , S.D. = 0.58) และพิจารณาเปน
รายขอไดดังนี้ การออกแบบบทเรียนนาสนใจ ดึงดูดความสนใจของผูเรียนได และ ตัวอักษรมีขนาด 
(size) พอดี แสดงที่ความละเอียดของจอภาพท่ีใช  (  = 4.67 , S.D. = 0.58 ) อยูในระดับดีมาก 
รองลงมาภาพประกอบเนื้อหามีความเหมาะสมนาสนใจ และทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย  , คุณภาพ 
ความชัดเจนของเสียงที่นํามาใชมีความเหมาะสม , รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรที่ใชมีความ
เหมาะสม อานงายมีความเดนชัด เมื่อเทียบกับพ้ืนหลัง , รูปแบบตัวอักษร (font) ที่เลือกใชอานไดงาย 
สบายตา และใชรูปแบบท่ีคงที่ , ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเนื้อหาและชวยสงเสริมการเรียนรู , 

เสียงที่ใชในการบรรยายในบทเรียนมีการกระตุนใหเกิดความนาสนใจและนาติดตาม  และ วีดิโอ
ประกอบบทเรียนมีความนาสนใจ สามารถทําใหเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น (  = 4.33 , S.D. = 0.58 ) 
ตามลําดับ 

ดานความคลองตัวในการใชงานในภาพรวมอยูในระดับมดีมาก (  = 4.50 , S.D. = 0.58 )  
และพิจารณาเปนรายขอไดดังน้ี ออกแบบชวยใหผูเรียนอานเนื้อหาไดงาย , การจัดตําแหนงของ
องคประกอบบนจอภาพ การใชสี ขนาดขององคประกอบของบทเรียน มีความคงที่ตลอดท้ังบทเรียน , 

การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียชวยทําใหเขาใจเนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น สามารถทบทวนความรูไดตาม
ความตองการ และ ประโยชนและความรูที่ไดรับจากการเรียนในครั้งนี้  (  = 4.67 , S.D. = 0.58 ) 
อยูในระดับดีมาก รองลงมาคือ การใชงานบทเรียนมีความสะดวกไมยุงยาก , มีการเปดโอกาสให
ผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง , ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และพึงพอใจกับการเรียน
ดวยบทเรียนในครั้งนี้ และ ความคิดเห็นโดยรวม ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย (  = 4.33 , S.D. 

= 0.58 )  ตามลําดับ 
ขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นเพิ่มเติม 
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมจากผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดียมีดังนี้ ดานการออกแบบระบบการ

เรียนการสอน ควรมีคูมือใชงาน ดานเนื้อหา พิมพแยกคํา ใหแกไข แกหนาแรกและหนาอ่ืนๆ ให
ตรงกัน  ดานการออกแบบ ควรใชภาพที่สื่อความหมายไดชัดเจนกวานี้ และวีดีโอควรมีปุมเลื่อน 

 
 4. ขั้นการนําไปใช (Implementation) 

นําสื่อมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแกไขแลว ไปทดลองหาประสิทธิภาพกับนักเรียนในระดับชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือสื่อ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
110 

 

มัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ซึ่งมี
ขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้   
         4.1 ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one Tryout) ทดลองกับนักเรียนในระดับชวงชั้น
ที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 3 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา อยางละ 1 คน 
โดยดูจากคะแนนในภาคเรียนที่ผานมา การทดลองในข้ันนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียให
มีความเหมาะสมกอนที่จะนําไปทดลองใช โดยกําหนดเกณฑ E1/E2 ไวที ่75/75 ไดผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 8 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ของการทดลองรายบุคคล (3 คน) 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เกณฑ 
75/75 

ระหวางเรียน 20 40 66.67 66.67 ไมผานเกณฑ 
หลังเรียน 30 57 63.33 63.33 ไมผานเกณฑ 

  

 จากตารางขางตน สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค ที่นําไปทดลองและหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียน พบวา คะแนนเฉล่ียรอยละของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน มีคาเทากับ 66.67 และ
คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนหลังเรียน มีคาเทากับ 63.33 แสดงวาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง เครื่องเบญจรงค เทากับ 66.67/63.33 เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว ผลที่ไดคือ สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง เคร่ืองเบญจรงค ที่สรางขึ้นยังคงมีประสิทธิภาพไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด โดยมี
ขอเสนอแนะจากผูเรียนทั้ง 3 คนวา แบบฝกหัดและขอสอบบางขอยากเกินไป ภาษาที่ใชเขาใจยาก 
และมีเนื้อหามากเกินไป ทําใหผูเรียนไมเขาใจและจําไมได ผูวิจัยนําขอมูลมาปรับปรุงแกไข 
         4.2 ขั้นทดลองแบบกลุมยอย (Small Group Tryout) ทดลองกับนักเรียนในระดับ
ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร จํานวน 9 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง ปานกลางและต่ํา อยางละ 3 คน 
โดยดูจากคะแนนในภาคเรียนที่ผานมา การทดลองในข้ันนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงสื่อมัลติมีเดียให
มีความเหมาะสมกอนที่จะนําไปทดลองใช โดยกําหนดเกณฑ E1/E2 ไวที่ 75/75 ไดผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 9 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ของการทดลองกลุมยอย (9 คน) 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เกณฑ 
75/75 

ระหวางเรียน 20 128 71.11 71.11 ไมผานเกณฑ 
หลังเรียน 30 184 68.13 68.33 ไมผานเกณฑ 
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 จากตาราง สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค ที่นําไปทดลองและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน มีคาเทากับ 71.11 และ
คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนหลังเรียน มีคาเทากับ 68.13 แสดงวาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง เครื่องเบญจรงค เทากับ 71.11/68.13 เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว ผลท่ีไดคือ สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง เคร่ืองเบญจรงค ที่สรางขึ้นยังคงมีประสิทธิภาพไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนด โดยมี
ขอเสนอแนะจากผูเรียนทั้ง 9 คนวา ควรมีภาพประกอบมากกวานี้ วีดิโอบางสวนไมสามารถเปดได 
ผูวิจัยนําขอมูลมาปรับปรุงแกไขและนําไปใชกับกลุมตัวอยางตอไป 

         4.3 ขั้นทดลองภาคสนาม (Field Tryout) นําสื่อมัลติมีเดียที่ผานการปรับปรุงแกไข
แลวไปทดลองใชกับนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาด
กระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ไมเคยผานการเรียนเรื่องเครื่องเบญจรงค 
จํานวน 30 คน ที่ไมใชนักเรียนในกลุมตัวอยาง เพ่ือนําผลการทดลองไปหาประสิทธิภาพบทเรียน โดย
กําหนดเกณฑ E1/E2 ไวที่ 75 /75 ไดผลดังนี้ 
 

ตารางที่ 10 ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ของการทดลองภาคสนาม (30 คน) 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เกณฑ 
75/75 

ระหวางเรียน 20 475 79.17 79.17 เปนไปตามเกณฑ 
หลังเรียน 30 712 79.11 79.11 เปนไปตามเกณฑ 

  

 จากตาราง สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค ที่นําไปทดลองและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียน พบวา คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบฝกหัดระหวางเรียน มีคาเทากับ 79.17 และ
คะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนหลังเรียน มีคาเทากับ 79.11 แสดงวาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง เครื่องเบญจรงค เทากับ 79.17/79.11 เมื่อนําไปเทียบกับเกณฑ 75/75 ที่ตั้งไว ผลท่ีไดคือ สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด 

 

 5. ขั้นการประเมินผล (Evaluation) 

       5.1 ในการทดลองใชสื่อมัลติมีเดียนั้น เพ่ือใหทราบถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย อีก
ทั้งเปนการตรวจสอบความเขาใจของผูเรียนวามีความเขาใจตรงกันในเรื่องของเครื่องมือตางๆ ในส่ือ
มัลติมีเดีย ที่ผูวิจัยดําเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 
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             75 ตัวแรก หมายถึง จํานวนรอยละของคะแนนเฉลี่ยทั้งหมดที่ผูเรียนสามารถทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 75 

             75 ตัวหลัง หมายถึง จํานวนรอยละของคะแนนเฉล่ียทั้งหมดที่ผูเรียนสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 75 

       5.2 นําส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงคที่ผานการ
ทดสอบตามเกณฑแลวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยางตอไป 
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แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการสรางสื่อการเรียนการสอน 

ศึกษาเน้ือหา และวิเคราะหรายละเอียดวิธีการสรางสื่อมัลติมีเดีย 
จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

กําหนดรูปแบบการเรียนการสอนใหมีความสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

ผานผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และดานการออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 

นําไปทดลองภาคสนาม ประเมินผลตามเกณฑ 75/75 

สื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค นําไปทดลองตอไป 

แกไขปรับปรุง 
ผานเกณฑประเมินจาก 
ผูเชี่ยวชาญในระดับดี 

นําขอมูลและขอเสนอแนะจากอาจารยที่ปรึกษามาจัดทํา Story Board 

ี

สรางสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค 

นําไปทดลองแบบเด่ียว ประเมินผล แกไขปรับปรุงสื่อมัลติมีเดีย 

นําไปทดลองแบบกลุมยอย ประเมินผล แกไขปรับปรุงสื่อมัลติมีเดีย 

าจารย

ิ

ิ

 ื่

ป

ผาน 

ไมผาน 
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 5.5 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงช้ันที่ 3 

1. ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากตํารา และเอกสารตางๆและวิเคราะหจุดประสงค
การเรียนรู 
 2. สรางตารางวิเคราะหขอสอบ (Test Blueprint) ตามกลุมจุดมุงหมาย ตามจุดประสงคการ
เรียนรู จําแนกเปนความรู ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะหและการ
ประเมินคา  
ตารางที่ 11 การวิเคราะหเนื้อหาและพฤติกรรม 
 

เนื้อหา 

พฤติกรรม 

รวม 
คว
าม
รูจ
ํา 

คว
าม
เขา

ใจ
 

กา
รน
ําไป

ใช
 

วิเค
รา
ะห
 

สัง
เคร

าะ
ห 

ปร
ะเม

นิค
า 

1. หมูบานเบญจรงคดอนไกดี 4 - - 2 - - 6 
2. การผลิตเครื่องเบญจรงค 5 5 - 2 - - 12 
3. ลวดลายเบญจรงค 3 2 - - - - 5 
4. คุณคาของเบญจรงค 2 2 - 3 - - 7 

รวม 14 9 - 7 - - 30 
อันดับความสําคัญ 1 2 - 3 - - - 

 

 3. สรางแบบทดสอบเปนปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยสรางใหครอบคลุมเนื้อหาตาม
วัตถุประสงค จํานวนแบบทดสอบท้ังหมดมี 60 ขอ จากนั้นนําแบบทดสอบท่ีสรางขั้นไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษาเพ่ือขอคําแนะนําและตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม เพ่ือนํามาปรับปรุงแกไข 

 4. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้น ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective 

Congruence) วามีความสอดคลองหรือไม โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ     ใหคะแนน 0 

เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 
 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอท่ีมีคาดัชนี
ความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ผลตรวจสอบคา IOC พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.88 จากนั้น
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 
 5. นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปทดสอบกับนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่เคยผานการเรียน
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เรื่องเครื่องเบญจรงคมาแลว จํานวน 30 คน เพ่ือตรวจสอบหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจ
จําแนก (r) ของแบบทดสอบ โดยการวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ โดยใชเกณฑความยากงาย (p) 
0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
 6. นําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน โดยตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 
คะแนน แลววิเคราะหหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของขอสอบแตละขอ เลือก
ขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป 
จากนั้นคัดเลือกขอสอบที่อยูในเกณฑจํานวน 30 ขอ โดยคัดเลือกใหครอบคลุมวัตถุประสงคที่กําหนด
ไว โดยไดคาความยากงายเทากับ 0.45 และคาอํานาจจําแนกเทากับ 0.48 
 7. นําแบบทดสอบไปคํานวณหาคาความเชื่อม่ัน โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

ไดคาความเช่ือม่ัน 0.85 
 8. นําแบบทดสอบไปทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 
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แผนภาพท่ี 5 ขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากตําราและเอกสารตางๆ 
และวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรู โดยวิเคราะห ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช  

การวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา 

สรางแบบทดสอบเปนปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก โดยสรางใหครอบคลุม
เนื้อหาตามวัตถุประสงค จํานวนแบบทดสอบทั้งหมดมี 60 ขอ 

นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นมาแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา 

นําแบบทสอบไปใชกับกลุมตัวอยาง 

แกไขปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง 

ื

นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปทดสอบกับนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 ที่เคยเรียนเนื้อหา
มาแลว จํานวน 30 คน 

นําผลที่ไดจากการตรวจมาหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) 

นําแบบทดสอบไปคํานวณหาคาความเช่ือมั่น โดยใชสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson 

ามยา

ปรงต

ั ี

ั่ โ

ปใ 

ผาน 

ไมผาน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
117 

 

 5.6 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 
 แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่อง
เบญจรงค เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือใชสอบถามความคิดเห็นของ
ผูเรียนหลังจากที่ไดเรียนจากสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงคจน
ครบทั้งหมดแลว ซึ่งแบบสอบถามมีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 1. ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น จากตํารา และเอกสารตางๆเพ่ือเปน
แนวทางในการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น 

 2. สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย โดยมีเกณฑในการประเมินความ
คิดเห็นที่มีตอส่ือมัลติมีเดีย 5 ระดับ ดังนี้ 
   5 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 

   4 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับดี 
3 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช 
1 หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับควรปรับปรุง 

 โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑแปลความหมายไวดังนี้ 
   คาเฉลี่ย     ความหมาย 
 คาเฉล่ียระหวาง 4.50 – 5.00  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก 
 คาเฉล่ียระหวาง 3.50 – 4.49  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับดี 
 คาเฉล่ียระหวาง 2.50 – 3.49  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.50 – 2.49  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับพอใช 
 คาเฉล่ียระหวาง 1.00 – 1.49  หมายถึง      มีความคิดเห็นอยูในระดับควรปรับปรุง 
 

3. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 
(Content Validity) แลวนํามาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC (Item Objective Congruence) วา
มีความสอดคลองหรือไม โดยผูเชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
   เห็นวาสอดคลอง   ใหคะแนน +1 
   ไมแนใจ     ใหคะแนน 0                                                        

เห็นวาไมสอดคลอง   ใหคะแนน -1 
 นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยของขอคําถาม โดยคัดเลือกขอที่มีคา

ดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.50 ขึ้นไป ผลการตรวจสอบคา IOC พบวามีคาเฉลี่ยเทากับ 0.97  
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 4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นมาทําการปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําและ
ขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

 5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชจริง 
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แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิง
สรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค 

 

ศึกษาทฤษฎี วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากตํารา  
และเอกสารตางๆเพ่ือเปนแนวทางในการสรางแบบสอบถามความ

คิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 

สรางแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใช
บริบทชุมชนเชิงสรางสรรค โดยมีเกณฑในการประเมินความ

คิดเห็นที่มีตอสื่อการเรียนการสอน 5 ระดับ 

นําแบบสอบถามมาทําการปรับปรุงใหเหมาะสมตามคําแนะนําและขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ 

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปทดลองใชกับนักเรียน เพื่อปรับภาษา 

แกไขปรับปรุง 

ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา แลวนํามาหาคาดัชนี 

ความสอดคลอง 

็ ี
ม

นําแบบสอบถามความคิดเห็นไปใชจริง 

ผาน 

ไมผาน 
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 6. วิธีดําเนินการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล 
 ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ผูวิจัยนําจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึง โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.2 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับครูผูสอนและเจาหนาที่ผูดูแลหองคอมพิวเตอรเพ่ือ
เตรียมสถานที่ กําหนดวันและเวลาที่ใชในการทดลอง 
  1.3 เตรียมสถานที่ในการทดลองส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครือ่งเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุม
แบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. ข้ันดําเนินการทดลอง 
  2.1 ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค วิธีการใชเครื่องมือ และแนะนําวิธีการใชสื่อมัลติมีเดีย
โดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3  
 2.2 ดําเนินการสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเครื่อง
เบญจรงค 
  2.3 ใหนักเรียนศึกษาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ือง
เบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยดําเนินการตามแผนการเรียนรู ในการทดลองครั้งนี้ใชเวลา
ทั้งสิ้น 2 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  
 3. ขั้นหลังการทดลอง 
  3.1 เมื่อนักเ รียนศึกษาจนจบเน้ือหา ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเครื่องเบญจรงค  
  3.2 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3 

  3.3 เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนําผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไป
วิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติตอไป 
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แผนภาพท่ี 7 ขั้นตอนการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 

นําจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงโรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ"  
ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูล 

ติดตอประสานงานกับครูผูสอนและเจาหนาที่ผูดูแลหองคอมพิวเตอร 
เพ่ือเตรียมสถานที่ กําหนดวันและเวลาที่ใชในการทดลอง 

ชี้แจงวัตถุประสงคและแนะนําวิธีการใชบทเรียน 

ผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) 

ผูเรียนศึกษาส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

ผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

ผูเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค 

เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนําผลไปวิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติตอไป 

แล เจ

ส

ใ 

็ ี่

ไป ิ
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 7. สถิติที่ใชในการวิจัย 
     1. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
  1.1 การวิเคราะหหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับวัตถุประสงค ( IOC) 
(พวงรัตน ทวีรัตน. 2540:125) 

N
RIOC  

เมื่อ    

 IOC    แทน   คาดัชนีความสอดคลอง 
    R    แทน   ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N       แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  1.2 การหาคาความยากงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบสอบถาม 

 

คาความยากงาย (p)          
f
RRp lu

2
 

 

คาอํานาจจําแนก (r)        
f

RRr lu  

เมื่อ    p   แทน  คาดัชนีความยากงาย 

    r   แทน  คาอํานาจจําแนก 

    Ru   แทน  จํานวนคนกลุมสูงที่ตอบถูก 
    Rl    แทน  จํานวนคนกลุมต่ําท่ีตอบถูก 

    f   แทน  จํานวนคนในกลุมสูงหรือกลุมต่ํา 
 
  1.3 การหาคาความเชื่อมั่นในสูตร KR-20 ของ Kuder Richardson (อางถึงใน พวง
รัตน ทวีรัตน. 2540:123) 

21
1 l

n S
pq

n
nr  

เมื่อ 
    rn  แทน คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 

    n แทน จํานวนขอ 

    p  แทน สัดสวนของคนทําถูกในแตละขอ 
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q  แทน สัดสวนของคนทําผิดในแตละขอ q = 1-p 
2
lS  แทน  ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 

  
2. สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

     2.1 เปรียบเทียบผลการเรียนของกลุมตัวอยาง โดยใชคาเฉลี่ยของการเรียน (ลวน สายยศ 
และอังคณา สายยศ. 2538:73) โดยคํานวณจากสูตร ดังนี้ 
  1. คาคะแนนเฉล่ียเลขคณิต (Mean) 

N
XX  

เมื่อ 

X     แทน   คะแนนเฉลี่ย 
    X    แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
       N       แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

 

  2. การหาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

1
..

22

nn
XXn

DS  

เมื่อ 

   S.D.  แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
X  แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 

2X  แทน ผลรวมของคะแนนยกกําลังสอง 
   N แทน จํานวนขอมูล 

 
  3. การวิเคราะหความแตกตางของคะแนนวัดผลการเรียนรู 
      การวิเคราะหความแตกตางระหวางคะแนนของแบบทดสอบกอนเรียนและ
แบบทดสอบหลังเรียน โดยใช t-test Dependent Sample  ซึ่งทําการประมวลผลมีสูตรการ
วิเคราะหขอมูลของคะแนนการเรียนรูโดยใชคา  t-test Dependent Sample 

1

22

n
DDn

D
t  

เมื่อ 
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  t  แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณาใน t – distribution 

    D  แทน ความแตกตางของคะแนนแตละคู 
    N  แทน จํานวนคูของคะแนนหรือจํานวนนักเรียน 

 

 2.2 การหาประสิทธิภาพของสื่อการเรียนการสอน 

     70 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนจากสื่อมัลติมีเดียคิด
เปนรอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

1001 A
N

X

E  

เมื่อ 

    E1 แทน  ประสิทธิภาพของกระบวนการท่ีจัดไวในสื่อ 

      มัลติมีเดีย 
X    แทน   คะแนนรวมของแบบฝกหัดหรืองานท่ีทํา 

    A แทน  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัด 

    N แทน จํานวนนักเรียน 

 

 
     70 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของพฤติกรรมการเรียนรูที่เปลี่ยนไปในตัวนักเรียน คิด
เปนรอยละของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดระหวางเรียน 

1002 B
N

F

E  

เมื่อ 

    E2 แทน  ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียในการ 
      เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผูเรียน 

F    แทน   คะแนนรวมของการสอบหลังเรียนที่ทําได 
    B แทน คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

    N แทน จํานวนนักเรียน 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) ผูวิจัยได
ทําการศึกษาจากพ้ืนที่จริงและพัฒนาเปนสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 
3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร และเพ่ือนําไปหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ผูวิจัยไดสรุปผลการวิเคราะหขอมูลแบง 
3 ตอน คือ  
 ตอนท่ี 1 ผลการศึกษาบริบทของชุมชน ในการผลิตเครื่องเบญจรงคในชุมชน 
 ตอนท่ี 2 ผลการพัฒนาส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค  
 ตอนที่ 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใช
บริบทเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค กอนเรียนกับหลังเรียน 

 ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่อง
เบญจรงค  
 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษาบริบทของชุมชน ในการผลิตเคร่ืองเบญจรงคในชุมชน  
 ผลการวิเคราะหการสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน จากการ
สัมภาษณ ผูนําชุมชน ผูที่ประกอบอาชีพในการทําเครื่องเบญจรงคในชุมชน ปราชญชาวบานที่มี
ความรูเร่ืองเบญจรงค อาจารย และนักวิชาการในชุมชน ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชประเด็นคําถามในการ
สัมภาษณแบบมีโครงสรางรวมทั้งส้ิน 3 ประเด็นคําถาม ดังน้ี 

 ประเด็นที่ 1 ดานประวัติความเปนมาของชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 ประเด็นที่ 2 ดานการถายทอดงานเบญจรงคจากรุนสูรุน 

 ประเด็นที่ 3 ดานการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน 

 

1. ดานประวัติความเปนมาของชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
     จากคําบอกเลาของคุณอุไร แตงเอ่ียม ประธานกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี กลุมผูทํา
เบญจรงคที่นี่มีจุดกําเนิดมาจาก 2 กลุมใหญ คือ กลุมด้ังเดิมท่ีเปนตระกูลเกาแกเชื้อสายจีนอยูในเขต
พ้ืนที่ ต.คลองมะเด่ือ ซึ่งทําเคร่ืองลายครามอยูกอนแลว มาเร่ิมเขียนเปนลวดลายเบญจรงคในคราว
หลังและมีการแตกแขนงออกมาเปนอีกหลายกลุมยอย สวนอีกกลุมเคยทํางานเปนลูกจางใน “โรงงาน
เสถียรภาพ” ซึ่งเปนโรงงานผลิตถวยชามเซรามิค (ถวยชามตราไก) ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น โดยไดรับ
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การถายทอดเอาความรูและภูมิปญญาจากวิทยากรท้ังคนไทยและคนจีนโบราณที่ทางโรงงาน
เสถียรภาพเชิญมาสอนและแนะนําการเขียนลวดลายตางๆ ลงบนถวยชาม ตอมาในราวป พ.ศ. 2532 
โรงงานเสถียรภาพประสบปญหาภาวะขาดทุนและไดปดกิจการลง หลังจากนั้นไดมีลูกจางคนงานของ
ดอนไกดีไดรวมกันปรึกษาหารือ เพ่ือนําเอาความรู ประสบการณ และภูมิปญญาที่ไดรั บมาลงทุนทํา
ผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนในหมูบานและไดมีการประยุกตคิดคนแบบ
ลวดลาย รวมทั้งประโยชนใชสอยและความตองการของตลาดทําใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมอยาง
แพรหลายในเวลาตอมา 
 ในป พ.ศ. 2536 สํานักงานการพัฒนาชุมชนอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดมีการ
รณรงค จัดตั้งกลุมอาชีพสตรีในระดับตําบลหมูบาน และสนับสนุนจัดสงหมูบานเบญจรงคดอนไกดีเขา
ประกวด หัตถกรรมดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร ประจําป 2544 และหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทําใหเครื่องเบญจรงคมีชื่อเสียง ไดรับความนิยมยอมรับ
มากขึ้น สมาชิกในกลุมหมูบานจึงไดรวมกลุมกันเปนระบบและเขมแข็งขึ้น ภายใตชื่อ “กลุมหมูบาน
เบญจรงคดอนไกดี” 

 ในราวป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน 
โดยจัดใหมีการรณรงคโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (One Tambon One Product) ขึ้นทั่ว
ประเทศ และไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลักทําหนาที่
สงเสริมและสนับสนุน ไดมีการจัดประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นในแตงละแหง และผลิตภัณฑ
เบญจรงคของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(product champion) ระดับ 5 ดาว จึงเปนที่รูจักยอมรับอยางกวางขวางทั้งในและนอกประเทศ มี
ลูกคามากมายหลากหลาย ในขณะที่ผลิตเบญจรงคก็มีการพัฒนาคิดคน ดัดแปลง สรางความ เขมแข็ง
ทางดานภูมิปญญาชุมชนและชวยเหลือ สรางอาชีพรายไดใหกับชุมชนมากขึ้น มีการพัฒนาตัวเอง
ขยายผลการดําเนินงานออกไป อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการออกแบบและการเขียนลายเบญจรงค
ไดมีผูชํานาญการและมีความสามารถพิเศษเขามารวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเบญจรงค
อยางกวางขวางมากข้ึน 

 ดาน นายวิชัย แตงเอ่ียม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดอนไกดี กลาววา ที่ผานมาชาวบาน
ในพ้ืนที่สวนใหญประกอบอาชีพ ทํานาและทําสวน และทําเครื่องเบญจรงค ซึ่งท่ีผานมาอาชีพทํา
เครื่องเบญจรงคไดขยายเพ่ิมมากขึ้นจนกลายเปนแหลงจําหนายเครื่องเบญจรงคที่โดงดังไปทั่วโลก 
เทศบาลไดประสานหนวยงานภาครัฐเพื่อผลักดันดานการตลาด ทําใหสามารถกระจายสินคาเบญจรงค
ออกเปนวงกวางและเพ่ิมคุณภาพผลผลิตดีจน เขาสูเกณฑ 5 ดาว และเคยรับรางวัลระดับจังหวัดและ
ระดับประเทศ สงผลใหนักทองเท่ียวชาวไทยและชาวตางประเทศ หลั่งไหลเขามาเลือกซ้ือเบญจรงค
ฝมือละเอียดออนสวยงาม รวมทั้งททท.ภาคกลาง ยังจัดใหหมูบานเบญจรงคดอนไกดีอยูในปฏิทินการ
ทองเที่ยว และกระทรวงพาณิชยไดประกาศให เปนแหลงเศรษฐกิจเขตทองเท่ียวใหม ทําใหชาวชุมชน
มีรายไดเพ่ิมขึ้นจนลืมตาอาปากได โดยเทศบาลใหการสนับสนุนทั้งการประชาสัมพันธโฆษณา อนุมัติ
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งบประมาณจัดงานกระจายตลาดสินคาและแผนพับเชิญชวนนักทองเท่ียว  นายกเทศมนตรีเทศบาล
ตําบลดอนไกดี กลาวอีกวา หมูบานเบญจรงคดอนไกดีเปนชุมชนท่ีโดงดังของ อ.กระทุมแบน ปจจุบัน
สินคาเบญจรงคเปนที่สนใจของคนทุกระดับโดยเฉพาะผูมีฐานะปานกลางข้ึนไป  เทศบาลมีสินคา
หลากหลายประเภทและเปนชุดกวา 100 แบบไวตอบสนองความตองการนักทองเท่ียวชาว
ตางประเทศ ทั้งชาวยุโรป อเมริกา จีน ญี่ปุน และอ่ืนๆ สงผลใหพ้ืนที่ถูกยกระดับเปนแหลงทองเท่ียว
ทางเลือกใหมพรอมที่พัก ลักษณะโฮมสเตยไวบริการแกนักเดินทางในอนาคต สําหรับเครื่องเบญจรงค
ภูมิปญญาทองถ่ินนี้เปดใหผูสนใจมาเรียนหัดวาด เขียนลวดลายและลงสีไดตามความชื่นชอบของ
นักทองเท่ียว ตามลวดลายและเอกลักษณที่มีตนแบบดวยฝมือของความคมชัด เชน เสนลายและการ
ลงสีสัน สงผลใหเบญจรงคดอนไกดีสามารถควาหลายรางวัล  หลายระดับ อาทิ ไดรับรางวัลหมูบาน
ดีเดน และไดรับรางวัลสินคาหัตถกรรมจากภูมิปญญาทองถิ่นดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร 
โดยคอยๆไตเตาจากเกณฑตัดสินจนสูผลิตภัณฑ OTOP 5 ดาวประจําจังหวัดและระดับประเทศ
ภายใตการสงเสริมของกระทรวงมหาดไทย 
 
2. ดานการถายทอดงานเบญจรงคจากรุนสูรุน 
 คุณอุไร แตงเอ่ียม ประธานกลุมหมูบานเบญจรงคบอกกับเราวาแตกอนนั้นถวยชามเบญจรงค
ยังไมเปนที่รูจักของชาวบานทั่วไป เพราะจํากัดอยูแตในราชสํานักเทานั้น เปนของสูง สมัยกอนคนที่ทํา
เครื่องเบญจรงคมีนอยมาก แตเมื่อโรงงานเสถียรภาพเลิกกิจการไป คนงานท่ีตกงานก็มารวมกลุมกัน
สรางงานในชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ 
          “สมัยกอนเปนกลุมขาราชการเทานั้นที่จะซื้อในวาระโอกาสตางๆ เชนมีการโยกยาย หรือซื้อ
ไปเปนของขวัญปใหม ในป 2544 เราไดรับรางวัลเปนหมูบานหัตถกรรมดีเดน จึงมีคนรูจักมากขึ้น มี
สื่อเขามาทําขาวมากขึ้น เราก็ทําจนท่ีนี่ เปนศูนยเรียนรู เปนแหลงภูมิปญญาทองถิ่น จากเสนลาย 
ลวดลายที่เขียนสมัยอยูโรงงาน ก็มีการพัฒนาและฝกฝนจากครูและวิทยากรจากกรมศิลปากรจน
ชํานาญมากขึ้น ทั้งลายบัว ลายสับปะรด ลายดอกไมตางๆ ลายกนก และลวดลายที่เปนของจีน และ
ไดประยุกตคิดคนลวดลายใหมๆ เพ่ือใหตรงกับความตองการของลูกคา มีการปรับลวดลายใหเขาได
กับทุกชาติ ศาสนา โดยเฉพาะการพัฒนาลวดลายทั้งลายไทย ลายยุโรป ดวยการเชิญอาจารยจาก
โรงเรียนเพาะชางมาแลกเปล่ียนความรูและทักษะกับชางศิลปของหมูบาน เราไมมีการหยุดพัฒนา
ลวดลายและสินคา เพื่อใหสมกับเปนชุมชนแหงการสรางสรรค” 
 เชนเดียวกับ คุณธรรมนูญ จิตพาณิชย (ชางเขียนลายและลงสีเบญจรงค) ไดกลาววา ปจจุบัน
กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดีไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนดูแลจากหนวยงานหลัก 3 หนวยงาน 
ไดแก เทศบาลตําบลดอนไกดี, กระทรวงพาณิชย และการทองเท่ียวแหงประเทศไทย ซึ่งตางเขามามี
บทบาทในการชวยเหลือใหชุมชนเปนที่รูจักของคนท่ัวไปและมีผูเขามาเยี่ยมชมเพ่ิมมากขึ้น ทั้งรายการ
โทรทัศน สารคดีทองเท่ียว กลุมผูวิจัย กลุมเด็กนักเรียนที่มาทํารายงาน และกลุมบุคคลท่ัวไป การเขา
มาเยี่ยมชมก็มีทั้งแบบหมูคณะและมากันแบบครอบครัว โดยสวนตัวเห็นดวยกับการมีสื่อการเรียนรู
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ภายในชุมชน เปนอะไรก็ได จะเปนแผนพับ, จุลสารเลมเล็ก, หนังสือ หรือวีดิโอ จะทําอะไรมาก็ได 
ตามแตความถนัดของผูวิจัย เพราะเวลามีคนมาดูงาน มาทํารายงาน ทางเราก็อยากใหเขาไดอะไร
กลับไป อยากมีขอมูลใหเขาไป ไมอยากรูสึกวาเขามาแลวแตไดกลับไปแบบมือเปลา ทางเรายินดีให
ขอมูลทุกอยางดวยความเต็มใจ 

 ทางดานของคุณผุดผอง ภูมาลี (ชางเขียนลายน้ําทอง) กลาววา ลายที่เขียนมีเยอะมาก และ
ลายที่เปนที่นิยมก็มีหลากหลาย แตถาตองการงานแบบเรงดวนก็ตองลายจักรี ดังนั้นงานดวนๆจะสั่ง
เปนลายจักรีเปนสวนใหญ การทํางานก็จะเปนในลักษณะเหมางาน คนบานใกลก็รับงานไปเขียนท่ีบาน 
ใครบานไกล สถานท่ีไมพรอมก็มาเขียนท่ีบานใหญแตละหลังก็ได เพราะมีการจัดพ้ืนที่สําหรับเขี ยน
งานและลงสีงานเอาไวใหอยูแลว ดังนั้นคนที่รับจางเขียนงานก็จะมีทั้งคนในหมูบานและพ้ืนที่ใกลเคียง 
 สวนทางดานคุณมะลิ จันทบดี (ชางลงสีเบญจรงค) ไดกลาวถึงในสวนของการฝกการเขียน
ลายและลงสีเบญจรงคมีคนเขามาเรียนบางประปราย แตก็เขามาในลักษณะการทํากิจกรรม มาเรียนรู 
ไมไดมาเพ่ือคิดที่ประกอบอาชีพ คนเขียนลายและคนลงสีที่อยูที่นี่ตางก็เปนคนท่ีทํางานตรงนี้กันมา
อยางยาวนาน อยูดวยกันมานานแลว แตละบานก็จะมีชางของตัวเอง ใครถนัดเขียนลายน้ําทองก็เขียน
ไป เสร็จแลวก็สงตอใหคนที่ถนัดลงสีไดทํางานตอ หากงานจากบานหนึ่งทําไมทันหรือรับงานท่ีมี
จํานวนมาก ก็จะแบงงานใหบานอื่นๆชวยกันทําดวย เปนแบบนี้มาตลอด  
 

3. ดานการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน 
 ในสวนของโรงเรียนกับชุมชน จากการสัมภาษณนางวรรณดี สนพราย และนายบุญฤทธิ์ สน
พราย ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทาเสา  (อาทรราษฎรอุปถัมภ) กลาววาเม่ือกอนโรงเรียนมี
งบประมาณเขามาในเร่ืองการเรียนรูในชุมชน โรงเรียนก็ไดจัดงบประมาณในการเชิญปราชญชาวบาน
มาใหความรูและสอนนักเรียนเขียนเบญจรงค เปนกิจกรรมที่ดีมาก หากก็ตองลมเลิกไปเพราะไมมี
งบประมาณมาสนับสนุน ของขาวที่ตองใชในการเขียนก็มีราคาที่สูง หากจะผลิตของขาวเองก็ตอง
ลงทุนในเร่ืองเตาเผาที่ราคาสูงมาก แตปจจุบันโรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล มี 
ROAD MAP ที่เนนวานักเรียนจะตองมีการประกอบอาชีพมีรายไดระหวางเรียน โรงเรียนจึงหาทางดึง
หลักสูตรเบญจรงคกลับเขามาอีกคร้ัง โดยจะเปดสอนเปนหลักสูตรเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน เชนเดียวกับ
นางสาวภัคภร แกนสูงเนิน ครูโรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” ที่กลาววาทางโรงเรียนมีนโยบาย
ในการสงเสริมการสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมในชุมชน ตอนน้ีทางโรงเรียนก็มีโครงการสอนเขียนลาย
เบญจรงค โดยเร่ิมจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และในอนาคตจะเปดเปนชมรมหรือ
รายวิชาที่แนนอน เพ่ือใหนักเรียนไดเรียนรูและสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมที่มีคุณคาภายในชุมชนของ
ตนเอง     
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 ในสวนของนักวิชาการชุมชน นายวิเศษ แกวกระจาย ไดกลาวถึงการผลิตสื่อเพ่ือนําว าใชใน
การเรียนการสอน วามีความเหมาะสม เพราะส่ือเปนสวนหนึ่งในการเชื่อมการส่ือสารใหเปนระบบ ทํา
ใหการถายทอดความรู มีความนาสนใจมากยิ่งขึ้น สื่อจะเปนตัวชวยใหการถายทอดความรูเปน
รูปธรรมมากยิ่งขึ้น สิ่งที่ทําใหสื่อมัลติมีเดียเปนสื่อที่ดีกวาสื่อประเภทอ่ืนก็คือ เปนตัวรวบรวมทุกอยาง 
ไมวาจะเปนขอความตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และวีดิโอ อีกทั้งสื่อมัลติมีเดียจะชวยแปลง
นามธรรมที่พูดถายทอดความรูใหเปนรูปธรรมยิ่งขึ้น ถามีสื่อมัลติมีเดียขึ้นมาชิ้นหนึ่งความรูที่ตองการ
ถายทอดไปน้ันก็จะเปนหลักฐาน มีความเปนตัวตนที่ชัดเจน และนักวิชาการชุมชนไดใหคําแนะนําใน
สวนเนื้อหาของส่ือที่เกี่ยวกับหมูบานเบญจรงคดอนไกดีนั้น ถาหากตองการใหความรูและเผยแพร
ศิลปหัตถกรรมที่ทรงคุณคาในชุมชนสูนักเรียน สิ่งที่สําคัญ คือ เนื้อหาท่ีจะใสลงไปในสื่อ นักเรียนควร
ไดรูประวัติความเปนมาของหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ขั้นตอนการผลิตเครื่องเบญจรงคที่แสดงถึง
ความประณีตในการผลิตชิ้นงานออกมาในแตละชิ้น จุดเดนที่สําคัญอีกอยางหนึ่งของเบญจรงค คือ 
ลวดลายที่มีความหลากหลายและมีความเฉพาะตัว ควรแสดงออกมาในตัวสื่อดวย เพ่ือใหนักเรียน
ไดรับความรูอยางครบถวน ซึ่งสามารถทําตารางเชื่อมโยงบริบทชุมชนเชิงสรางสรรคเขาสูการพัฒนา
สื่อมัลติมีเดีย ไดดังนี้ 
 
ตารางที่ 12 ตารางเชื่อมโยงบริบทชุมชนเชิงสรางสรรคเขาสูการพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
 

บริบทชุมชน การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย 
1. ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิ
ปญญาการทําเครื่องเบญจรงคจากคนรุนเกาสูคน
รุนใหม 

1. นําเสนอออกมาในรูปแบบการเลาเรื่องราวตาม
คําบอกเลาของคนในชุมชน นําเสนอออกมาใน
รูปแบบของวีดิโอแนะนําชุมชน และขอมูลประวัติ
ความเปนมาของชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
และความภาคภูมิใจในการเปนแหลงถายทอดภูมิ
ปญญาที่สําคัญของทองถิ่น 

2. ขั้นตอนและวิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค 2. นําเสนอตั้งแตขั้นตอนการทําของขาว วัสดุ
อุปกรณที่ ใชในการผลิตและการเขียนลาย มี
ภาพประกอบการบรรยายเพ่ือความเขาใจ 

3. ลวดลายและจุดเดนของเบญจรงค 3. รูปทรงของเบญจรงคในหมูบานเบญจรงคดอน
ไกดีทั้ง 7 ประเภทและลวดลายของเบญจรงค
ดอนไกดีที่เปนที่นิยมท้ัง 9 แบบ วามีแบบใดบาง  

4. คุณคาของเคร่ืองเบญจรงค 4. แสดงถึงจุดเดน คุณคาและความสําคัญของ
หมูบานเบญจรงคดอนไกดีใหนักเรียนตระหนัก
และเห็นคุณคาของงานศิลปหัตถกรรมและภูมิ
ปญญาภายในชุมชน  
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สรุปบริบทชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดีที่จะนํามาพัฒนาเปนสื่อมัลติมีเดียออกมาได ดังนี้ 
1. ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิปญญาการทําเครื่องเบญจรงคจากคนรุนเกาสูคนรุน
ใหม 
     จากคําบอกเลาของคุณอุไร แตงเอ่ียม ประธานกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี กลุมผูทํา
เบญจรงคที่นี่มีจุดกําเนิดมาจาก 2 กลุมใหญ คือ กลุมด้ังเดิมที่เปนตระกูลเกาแกเชื้อสายจีนอยูในเขต
พ้ืนที่ ต.คลองมะเด่ือ ซึ่งทําเคร่ืองลายครามอยูกอนแลว มาเร่ิมเขียนเปนลวดลายเบญจรงคในคราว
หลังและมีการแตกแขนงออกมาเปนอีกหลายกลุมยอย สวนอีกกลุมเคยทํางานเปนลูกจางใน “โรงงาน
เสถียรภาพ” ซึ่งเปนโรงงานผลิตถวยชามเซรามิค (ถวยชามตราไก) ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น โดยไดรับ
การถายทอดเอาความรูและภูมิปญญาจากวิทยากรท้ังคนไทยและคนจีนโบราณที่ทางโรงงาน
เสถียรภาพเชิญมาสอนและแนะนําการเขียนลวดลายตางๆ ลงบนถวยชาม ตอมาในราวป พ.ศ. 2532 
โรงงานเสถียรภาพประสบปญหาภาวะขาดทุนและไดปดกิจการลง หลังจากนั้นไดมีลูกจางคนงานของ
ดอนไกดีไดรวมกันปรึกษาหารือ เพ่ือนําเอาความรู ประสบการณ และภูมิปญญาที่ไดรับมาลงทุนทํา
ผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนในหมูบานและไดมีการประยุกตคิดคนแบบ
ลวดลาย รวมทั้งประโยชนใชสอยและความตองการของตลาดทําใหเปนสินคาที่ได รับความนิยมอยาง
แพรหลายในเวลาตอมา 
 ในป พ.ศ. 2536 สํานักงานการพัฒนาชุมชนอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดมีการ
รณรงค จัดตั้งกลุมอาชีพสตรีในระดับตําบลหมูบาน และสนับสนุนจัดสงหมูบานเบญจรงคดอนไกดีเขา
ประกวด หัตถกรรมดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร ประจําป 2544 และหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทําใหเครื่องเบญจรงคมีชื่อเสียง ไดรับความนิยมยอมรับ
มากขึ้น สมาชิกในกลุมหมูบานจึงไดรวมกลุมกันเปนระบบและเขมแข็งขึ้น ภายใตชื่อ “กลุมหมูบาน
เบญจรงคดอนไกดี” 

 ในราวป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน 
โดยจัดใหมีการรณรงคโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (One Tambon One Product) ขึ้นทั่ว
ประเทศ และไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลักทําหนาที่
สงเสริมและสนับสนุน ไดมีการจัดประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นในแตงละแหง และผลิตภัณฑ
เบญจรงคของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(product champion) ระดับ 5 ดาว จึงเปนที่รูจักยอมรับอยางกวางขวางทั้งในและนอกประเทศ มี
ลูกคามากมายหลากหลาย ในขณะที่ผลิตเบญจรงคก็มีการพัฒนาคิดคน ดัดแปลง สรางความ เขมแข็ง
ทางดานภูมิปญญาชุมชนและชวยเหลือ สรางอาชีพรายไดใหกับชุมชนมากขึ้น มีการพัฒนาตัวเอง
ขยายผลการดําเนินงานออกไป อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการออกแบบและการเขียนลายเบญจรงค

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
131 

 

ไดมีผูชํานาญการและมีความสามารถพิเศษเขามารวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเบญจรงค
อยางกวางขวางมากข้ึน  
 

2. กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค 
 2.1 การเตรียมของขาว คือ ภาชนะรูปทรงตางๆที่ตองการผลิต 

 2.2 การเขียนลาย เมื่อแบงสวนของขาวดวยการรวนทองแลว ก็เริ่มเขียนลายดวยปากกาเข็ม 
ลวดลายท่ีเขียนไดแก ลายพุมขาวบิณฑ ลายดอกไม ลายกานขดฯลฯ เปนตน ลักษณะการเขียนลายที่
พิเศษแบบหน่ึงเปนการเขียนลายประเพณีตางๆ และลายตัวละครในวรรณคดี ซึ่งมี 2 แบบคือการ
เขียนสด และการปนแบบ 

 2.3 การลงสี เมื่อเขียนลายเสร็จแลว ทิ้งไวใหทองแหงซัก 30 นาที 1 ชั่งโมง แลวนํามาลงสี
ตางๆ ซึ่งมีหลักการลงสีอยูที่การใหโทนสี ควรใหโทนสีตัดกันทั้งนี้ลักษณะกอนเผาสีจะดานไมเปนเงา
มันลายเสนทองเปนสีน้ําตาล 

 2.4 การวนขอบทอง หลังลงสีเสร็จทิ้งไวประมาณ 1-2 ชั่วโมง แลวนํามาวนขอบทองเพ่ือเก็บ
งานครั้งสุดทาย 

 2.5 การเผาเคร่ืองเบญจรงค เตาเผาใชความรอนในการเผาท่ี 800 องศาเซลเซียส ประมาณ 
4 ชั่วโมง เพ่ือใหสีและทองสุก ปลอยใหอุณหภูมิเตาคอยๆลดลงทิ้งใหเย็นประมาณ 8 ชั่วโมงจึงนําออก
จากเตา ตรวจสอบความเรียบรอยและคุณภาพของงานเบญจรงค กอนนําออกมาจําหนายหรือสงให
ลูกคาตอไป 

 

3. ลวดลายและจุดเดนของเครื่องเบญจรงค 
 ผลิตภัณฑของกลุมหมูบานเบญจรงค มีเอกลักษณเฉพาะตัว เนนลวดลายประณีต มีความ
ละเอียดออน บงบอกถึงวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมและภูมิปญญาดานฝมือชางของชาวบาน ที่ผานการเรียนรู
สั่งสมประสบการณจนเกิดความชํานาญดานการผลิต เปนชิ้นงานไดอยางละเอียดสวยงาม ซึ่ง
เอกลักษณงานเบญจรงคในเร่ืองลวดลาย สีสัน และรูปทรงตางๆ โดยรูปแบบผลิตภัณฑที่ผลิตกันอยูมี
อยู 7 ประเภท ไดแก 1. ชามเบญจรงค  2. ตลับและผอบเบญจรงค 3. แกวน้ําและถวยกาแฟเบญจ
รงค  4. ชุดกานํ้าชาพรอมถวยเบญจรงค 5. โถขาว ขันขาวและโถน้ํามนตเบญจรงค  6. แจกันเบญจ
รงค และ 7. เครื่องใชเบญจรงคเบ็ดเตล็ด และไดถูกประยุกตผานลวดลายที่ประกอบดวย 
 1. ลวดลายหลัก (จะเปนลายไทย ลายประเพณีและลายดอกไมตางๆ) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
ลายด้ังเดิม และลายประยุกต 
 2. ลวดลายลูกคั่น ซึ่งเปนลายเฉพาะของงานเบญจรงค มีประโยชนเพ่ือแยกลวดลายบน
ภาชนะไมใหติดกันจนดูเลอะเทอะมักจะอยูตามขอบภาชนะ เปนการสลับลายทําใหเกิดความสวยงาม 
ลวดลายท่ีใชเขียน ไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ ลายเทียนหยด ลายกานขด ลายจักรี ลาย
ดอกบัว ลายดอกไม ลายประเพณี ลายภาพจิตรกรรมไทย และลายรูปสัตว อยางไรก็ดีลวดลายท่ีไดรับ
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ความนิยมใชมากที่สุดหาอันดับแรกไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ ลายจักรี ลายดอกบัว และ
ลายประเพณี  
 

ตารางที่ 13 รูปแบบผลิตภัณฑที่นิยมในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 

รูปแบบผลิตภัณฑ 
1. ชามเบญจรงค   

 
2. ตลับและผอบเบญจรงค 

 
3. แกวน้ําและถวยกาแฟเบญจรงค  

 
4. ชุดกาน้ําชาพรอมถวยเบญจรงค 
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ตารางที่ 13 รูปแบบผลิตภัณฑที่นิยมในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี (ตอ) 
 

รูปแบบผลิตภัณฑ 
5. โถขาว ขันขาวและโถน้ํามนตเบญจรงค 

 
6. แจกันเบญจรงค 

 
7. เครื่องใชเบญจรงคเบ็ดเตล็ด 
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ตารางที่ 14 ลวดลายเบญจรงคท่ีนิยมเขียนในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 

ลวดลายเบญจรงคท่ีนิยมเขียน 
1. ลายดอกพิกุล  

 
2. ลายพุมขาวบิณฑ  

 
3. ลายเทียนหยด  
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ตารางที่ 14 ลวดลายเบญจรงคท่ีนิยมเขียนในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี (ตอ) 
 

ลวดลายเบญจรงคท่ีนิยมเขียน 
4. ลายกานขด   

 
5. ลายจักรี  

 
6. ลายดอกบัว  

 
7. ลายดอกไม  
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ตารางที่ 14 ลวดลายเบญจรงคท่ีนิยมเขียนในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี (ตอ) 
 

ลวดลายเบญจรงคท่ีนิยมเขียน 
8. ลายประเพณ ีลายภาพจิตรกรรมไทย 

 
9. ลายรูปสัตว 

 
 

4. คุณคาของเครื่องเบญจรงคและแหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
 หมูบานดอนไกดีมีจุดขายเครื่องเบญจรงคที่สําคัญ ไดแก ความงดงาม ละเอียดออนของลาย
เบญจรงค มีความประณีตมาก ชวนใหอยากซื้อมาเก็บไวเปนที่ระลึก อีกทั้งการออกแบบตกแตงหนา
รานใหเปนชั้น หรือเปนมุมแสดงสินคาวางโชวใหเห็นเปนหมวดหมู ตามสไตลของเจาของบาน ชวนให
นาซื้อ และมีการสาธิตขั้นตอน กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค ซึ่งแตละรานไดจัดไวเพ่ือสาธิตให
ลูกคาที่สนใจไดศึกษา และความนาสนใจในสวนนี้คือ การสาธิตใหเห็นถึงความละเอียดออน ประณีต
ของเครื่องเบญจรงคที่นี่ ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของเจาของราน และชาวบานดอนไกดี ที่ใหการ
ตอนรับลูกคาดวยความอบอุนและเปนกันเอง ทําใหผูมาเย่ียมเยือนเกิดความรูสึกประทับใจอยากแวะ
เวียนมาอีก 

 ในสวนของแหลงจําหนายผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายทั้งในและตางประเทศ   
 1. จําหนาย ณ รานคาภายในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซึ่งจะมีนักทองเท่ียว นักธุรกิจและผู
ที่สนใจและรับทราบขอมูลผานอินเตอรเน็ต เดินทางมาเยี่ยมชมและซ้ือสินคาโดยเฉพาะกลุมหมูบาน
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เบญจรงคดอนไกดี มีที่พักแบบโฮมสเตย สําหรับผูสนใจที่จะเรียนรูวิถีชีวิตและวิธีการทําเบญจรงคโดย
คิดราคาผูเขาพักคางแรมหองธรรมดารายละ 250 บาทหองแอรรายละ 500 บาท/ คน/ คืนพรอม
บริการสอนเขียนลายลงภาชนะตามที่ตองการ 
 2. จําหนายใหกับผูที่มาศึกษาดูงานเปนหมูคณะ โดยกรรมการกลุมจะมีการบรรยายสรุป ณ 
ศูนย OTOP และจัดสรรจํานวนผูมาดูงานใหผูเยี่ยมชมและซ้ือสินคาตามบานของสมาชิก                  
 3. การออกรานจําหนายในงานมหกรรมท่ีทางราชการสนับสนุน อาทิ ศูนยแสดงสินคาเมือง
ทองธานี หางสรรพสินคาตางๆ โดยมีสวนราชการสนับสนุน เชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
พาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ที่สงเสริมการจัด
จําหนายผลิตภัณฑ OTOP เปนประจําทุกเดือน                                                                  
 4. การจําหนายผานการส่ังทําซึ่งลูกคาสามารถติดตอสั่งทําสินคา ตามรูปแบบและลวดลายที่
ตองการโดยการทําการตกลงราคาเปนครั้งคราว ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ                               
 5. สวนราชการสนับสนุนโดยการนํานักทองเท่ียว นักธุรกิจ หรือ ขาราชการ ทั้งชาวไทยและ
ตางประเทศมาเย่ียมชมและซ้ือสินคา 
 

ตอนที่ 2 ผลการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค มีผลดังนี้  
ตารางที่ 15 สรุปผลการวิเคราะหประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค ตามเกณฑ  
      75/75 
 

การทดสอบ คะแนนเต็ม คะแนนรวม 
คะแนนเฉลี่ย 
รอยละ 

ประสิทธิภาพ 
E1/E2 

เกณฑ 
75/75 

ระหวางเรียน 20 475 79.17 79.17 เปนไปตามเกณฑ 
หลังเรียน 30 712 79.11 79.11 เปนไปตามเกณฑ 

  

 จากตารางที่ 1 พบวาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค ที่ผานการทดลองหาประสิทธิภาพ
ไดคะแนนการทดสอบระหวางเรียนมีคาเฉลี่ยเทากับ 79.17 และประสิทธิภาพของการทดสอบหลัง
เรียนไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ 79.11 แสดงวาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค มีคา
เทากับ 79.17/79.11 เมื่อเทียบกับเกณฑ 75/75 ปรากฏวาสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค ที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมานั้น มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
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ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนดวยส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบท
เชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค กอนเรียนกับหลังเรียน 
 การเปรียบเทียบผลการเรียนรู เรื่องเคร่ืองเบญจรงค ของนักเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง
เครื่องเบญจรงค กอนเรียนกับหลังเรียน เสนอเปนคาคะแนนเฉลี่ย ( ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
S.D. และคารอยละ ดังรายละเอียดในตารางตอไปนี้ 
ตารางที ่16 ผลการวิเคราะหผลการเรียนรู เรื่องเครื่องเบญจรงค 
 

การทดสอบ จํานวน (N) คะแนนเต็ม  S.D. t 
Sig. 

(2-tailed) 
กอนเรียน 30 30 16.40 2.04 

1.664 .000 หลังเรียน 30 30 23.93 3.48 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลพบวาคะแนนเฉล่ียของผลการเรียนรู เรื่อง เครื่องเบญจ
รงค ดวยสื่อมัลติมีเดียของนักเรียน กอนเรียนไดคาเฉลี่ย 16.40 หลังเรียนไดคาเฉลี่ย 23.93 ดังน้ัน
ผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมข้ึนโดยเฉลี่ย 6.53 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา 
ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรยีน ผูเรียนมีการพัฒนาความกาวหนาทางการเรียนรูสูงขึ้น 

  
ตอนท่ี 4 ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทเชิงสรางสรรค เรื่อง  เครื่อง
เบญจรงค 
ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
 

ลําดับ ความคิดเห็น  SD คาคุณภาพ ลําดับ 
1 ดานเนื้อหา 

1.1  วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจน
สอดคลองตรงตามเน้ือหา 

4.45 0.50 ดี 2 

1.2  เนื้อหาสาระมคีวามเหมาะสมและนาสนใจ 4.42 0.55 ดี 3 
1.3  การจัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางตอเนื่องเขาใจงาย 4.37 0.59 ดี 5 
1.4 เนื้อหามีการแบงเปนหัวขอยอย ๆ ท่ีมีความชัดเจน
และเนื้อหาแตละหัวขอยอยจบในตัวเอง และมีการ
ลําดับการนําเสนอเน้ือหาท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 

4.37 0.59 ดี 5 

1.5  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา 4.39 0.64 ดี 4 
1.6  ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาในบทเรียน 4.34 0.58 ดี 7 
1.7 เนื้อหาท่ีไดรับเปนประโยชน สามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนรูอยางสรางสรรค ในวิชาตางๆ  4.50 0.60 ดีมาก 1 

รวม 4.41 0.58 ดี 
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ตารางที่ 17 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค (ตอ) 
 

ลําดับ ความคิดเห็น  SD คาคุณภาพ ลําดับ 
2 ดานมัลติมีเดีย 

2.1  รูปแบบของสื่อมีความสวยงามและนาสนใจ 4.42 0.68 ดี 4 

2.2 การนําเขาสูบทเรียนทําใหผูเรยีนเกิดความพึง
พอใจท่ีจะศึกษาเนื้อหามากขึ้น 

4.34 0.71 ดี 7 

2.3 มีคําแนะนําในการใชบทเรียนและกิจกรรมมีลําดับ
ขั้นตอนเหมาะสม 4.37 0.71 ดี 6 

2.4  ตัวอักษรอานงายชัดเจน 4.45 0.65 ดี 3 
2.5 ภาพทีใ่ชมีความสอดคลองกับเนื้อหาและชวย
สงเสริมการเรียนรู 4.53 0.60 ดีมาก 2 

2.6  เสียงท่ีใชในการบรรยายในบทเรียนมีการกระตุน
ใหเกิดความนาสนใจและนาตดิตาม 

4.39 0.64 ดี 5 

2.7  วีดิโอประกอบบทเรียนมีความนาสนใจ สามารถ 
ทําใหเขาใจเนื้อหาไดมาย่ิงข้ึน 4.29 0.65 ดี 8 

2.8 สื่อมัลติมีเดียมเีทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสม
นาสนใจ 4.55 0.60 ดีมาก 1 

รวม 4.42 0.50 ดี 
3 ดานประโยชนที่ไดรับจากสื่อ 

3.1   มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรู
ดวยตนเอง 

4.58 0.60 ดีมาก 1 

3.2  การเรียนดวยสื่อมลัติมเีดียชวยทําใหเขาใจเน้ือหา
ไดงายขึ้น และชวยใหเกิดความคิดใหมๆ อยาง
สรางสรรคไดจากสื่อ 

4.55 0.56 ดีมาก 3 

3.3  ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลดิเพลินและพึงพอใจ 
กับการเรยีนดวยสื่อในคร้ังนี ้ 4.50 0.51 ดีมาก 4 

3.4 ประโยชนและความรูทีไ่ดรับจากการเรยีนในคร้ังนี้
โดยรวม 

4.47 0.60 ดี 5 

3.5 หลังจากศึกษาสื่อมลัติมเีดีย แลวผูเรียนไดรับ
ความรูเรื่อง เบญจรงคดอนไกดมีากข้ึน 

4.58 0.55 ดีมาก 2 

รวม 4.54 0.57 ดีมาก 
4 โดยภาพรวมนักเรียนคิดวาสื่อมลัติมีเดียมีคุณคาอยู 

ในระดับใด 4.46 0.50 ดี 

รวมทั้งหมด 4.46 0.55 ดี 
  

 จากตางท่ี 3 สรุปผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่อง
เบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” พบวา รวมทุกดาน
นักเรียนมีความคิดเห็นโดยภาพรวมคิดวาสื่อมัลติมีเดียมีคุณคาอยูในระดับดี ( =4.46, S.D.=0.58) 
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 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ดานเนื้อหามีคุณคาอยูในระดับดี ( =4.41, S.D.=0.58) เมื่อ
วิเคราะหรายขอ พบวา ลําดับที่ 1 เนื้อหาที่ไดรับเปนประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนรู
อยางสรางสรรค ในวิชาตางๆ มีความคิดเห็นอยูในระดับดีมาก ( =4.50, S.D.=0.60) ลําดับที่ 2 
วัตถุประสงคของแตละเน้ือหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตามเนื้อหา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี 
( =4.45, S.D.=0.50) ลําดับที่ 3 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมและนาสนใจ มีความเห็นอยูในระดับดี 
( =4.42, S.D.=0.55) ลําดับที่ 4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา มีความเห็นอยูในระดับดี 
( =4.39, S.D.=0.64) ลําดับที่ 5 การจัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางตอเนื่องเขาใจงาย และเนื้อหามีการ
แบงเปนหัวขอยอยๆ ที่มีความชัดเจนและเนื้อหาแตละหัวขอยอยจบในตัวเอง และมีการลําดับการ
นําเสนอเนื้อหาท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง  มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.37 , 

S.D.=0.59) และลําดับที่ 6 ความเหมาะสมของปริมาณของเน้ือหาในบทเรียน มีความเห็นอยูในระดับ
ดี ( =4.34, S.D.=0.60) 
 ดานมัลติมีเดีย มีคุณคาอยูในระดับดี ( =4.42, S.D.=0.66) เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา 
ลําดับที่ 1 สื่อมัลติมีเดียมีเทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ มีความเห็นอยูในระดับดีมาก 
( =4.55, S.D.=0.60) ลําดับที่ 2 ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเนื้อหาและชวยสงเสริมการเรียนรู  มี
ความเห็นอยูในระดับดีมาก ( =4.53, S.D.=0.60) ลําดับที่ 3 ตัวอักษรอานงายชัดเจน มีความเห็นอยู
ในระดับดี ( =4.45, S.D.=0.65) ลําดับที่ 4 รูปแบบของส่ือมีความสวยงามและนาสนใจ มีความเห็น
อยูในระดับดี ( =4.42, S.D.=0.68) ลําดับที่ 5 เสียงที่ใชในการบรรยายในบทเรียนมีการกระตุนให
เกิดความนาสนใจและนาติดตาม มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.39, S.D.=0.64) ลําดับท่ี 6 มี
คําแนะนําในการใชบทเรียนและกิจกรรมมีลําดับขั้นตอนเหมาะสม มีความเห็นอยูในระดับ ดี 
( =4.37, S.D.=0.71) ลําดับที่ 7 การนําเขาสูบทเรียนทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจที่จะศึกษา
เนือ้หามากข้ึน มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.34, S.D.=0.71) และลําดับที่ 8 วีดิโอประกอบบทเรียน
มีความนาสนใจ สามารถทําใหเขาใจเนื้อหาไดมาย่ิ งขึ้น มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.29 , 

S.D.=0.65) 
 ดานประโยชนที่ไดรับจากส่ือ มีคุณคาอยูในระดับดีมาก ( =4.54, S.D.=0.57) เมื่อวิเคราะห
รายขอ พบวา ลําดับที่ 1 หลังจากศึกษาส่ือมัลติมีเดีย แลวผูเรียนไดรับความรูเรื่อง เบญจรงคดอนไกดี
มากขึ้น และมีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง มีความเห็นอยูในระดับดีมาก 
( =4.58, S.D.=0.55) และ ( =4.58, S.D.=0.60) ลําดับที่ 2 การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียชวยทําให
เขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น และชวยใหเกิดความคิดใหมๆ อยางสรางสรรคไดจากสื่อ ความเห็นอยูในระดับ
ดีมาก ( =4.55, S.D.=0.56) ลําดับที่ 3 ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และพึงพอใจกับการเรียน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
141 

 

ดวยสื่อในคร้ังนี้ มีความเห็นอยูในระดับดีมาก ( =4.50, S.D.=0.51) และลําดับท่ี 4 ประโยชนและ
ความรูที่ไดรับจากการเรียนในครั้งนี้โดยรวม มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.47, S.D.=0.60) 
 โดยผูเรียนไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับสื่อมัลติมีเดีย เรื่องเครื่องเบญจรงค ไวดังนี้ อยากใหมี
เนื้อหาในสวนของวีดิทัศนมากกวานี้ ซึ่งบางครั้งก็เกิดปญหาไมสามารถเปดวีดิโอขึ้นมาได เสียงที่ใช
บรรยายบางคร้ังรูสึกไมนาสนใจ นาจะมีบทเรียนสอนเขียนลายและลงสีเครื่องเบญจรงค ในสวนของ
ลวดลายเบญจรงคถามีหลากหลายมากกวานี้จะเพ่ิมความนาสนใจขึ้นอีก  
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจ
รงค สําหรับ นักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 
 
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 2. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค  
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีศึกษาเพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย 
    ประชากร     

   ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นท่ี 3 โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ที่กําลังศึกษาอยูใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 443 คน 
       กลุมตัวอยาง 
     กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนในระดับชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ที่กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 
จํานวน 1 หองเรียน จํานวน 30 คน โดยใชหองเรียนเปนหนวยสุม (Simple Random Sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษามี 2 ตัวแปร ดังนี้ 
     1. ตัวแปรตน (Independent Variables) ไดแก 
           การเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค 
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     2. ตัวแปรตาม (Dependent Variables)  ไดแก 
           2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเม่ือเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิง
สรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค      
                     2.2 ความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค 
 

เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก  
  1. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 

  2. แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

  3. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อ 

  4. สื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเคร่ืองเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

  5. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 

  6. แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3  
 
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 
 1. ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 
3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัด
สมุทรสาคร คา E1/E2 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนดวยสื่อมัลติมี เดียโดย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุม
แบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เปนคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ t-test 

แบบ Dependent 

 3. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค เปนคาเฉลี่ยและสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
ผูวิจัยจะดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล โดยลําดับขั้นตอนดังนี้ 
 1. ข้ันเตรียมการ 
  1.1 ผูวิจัยนําจดหมายราชการจากบัณฑิตวิทยาลัยไปถึงโรงเรียนกระทุมแบน 
"วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุมแบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพ่ือขอความรวมมือ
ในการเก็บรวบรวมขอมูล 

  1.2 ผูวิจัยติดตอประสานงานกับครูผูสอนและเจาหนาที่ผูดูแลหองคอมพิวเตอรเพ่ือ
เตรียมสถานที่ กําหนดวันและเวลาที่ใชในการทดลอง 
  1.3 เตรียมสถานที่ในการทดลองส่ือมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนกระทุมแบน "วิเศษสมุทคุณ" ตําบลตลาดกระทุม
แบน อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 2. ขั้นดําเนินการทดลอง 
  2.1 ผูวิจัยชี้แจง วัตถุประสงค วิธีการใชเครื่องมือ และแนะนําวิธีการใชสื่อมัลติมีเดีย
โดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 3  
  2.2 ดําเนินการสอบกอนเรียน (Pretest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง
เครื่องเบญจรงค 
  2.3 ใหนักเรียนศึกษาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง  เครื่อง
เบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยดําเนินการตามแผนการเรียนรู ในการทดลองครั้งนี้ใชเวลา
ทั้งสิ้น 2 สัปดาห สัปดาหละ 1 คาบ คาบละ 50 นาที  
 3. ขั้นหลังการทดลอง 
  3.1 เมื่อนักเ รียนศึกษาจนจบเนื้อหา ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน 
(Posttest) โดยใชแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องเคร่ืองเบญจรงค  
  3.2 ใหนักเรียนตอบแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงคสําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

  3.3 เก็บรวบรวมขอมูลทั้งหมดแลวนําผลการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนไป
วิเคราะหขอมูลตามวิธีทางสถิติตอไป 

 
สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง  เครื่อง    
เบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 สรุปผลการวิจัยไดดังนี้ 
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 1. ผลการศึกษาบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค ในการผลิตเครื่องเบญจรงค จากการสัมภาษณ 
ผูนําชุมชน ผูที่ประกอบอาชีพในการทําเครื่องเบญจรงคในชุมชน ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่อง
เบญจรงค อาจารย และนักวิชาการในชุมชน สามารถสรุปบริบทชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดี โดย
ใชแนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนเพื่อทําความเขาใจกับระบบการดํารงชีวิตของคนภายในชุมชน 
เพ่ือนํามาเปนเนื้อหาในสื่อมัลติมีเดีย โดยสามารถสรุปเน้ือหาสาระไดดังตอไปน้ี  
     1) ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิปญญาการผลิตเครื่องเบญจรงคจากคนรุนเกา
สูคนรุนใหม  
  จากคําบอกเลาของสมาชิกกลุมหมูบานเบญจรงค หมูที่ 1 ตําบลดอนไกดี ที่สวน
ใหญเคยทํางานเปนลูกจางใน “โรงงานเสถียรภาพ” ซึ่งเปนโรงงานผลิตถวยชามเซรามิค (ถวยชามตรา
ไก) ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น โดยไดรับการถายทอดเอาความรูและภูมิปญญาจากวิทยากรท้ังคนไทยและ
คนจีนโบราณที่ทางโรงงานเสถียรภาพเชิญมาสอนและแนะนําการเขียนลวดลายตางๆ ลงบนถวยชาม 
ตอมาในราวป พ.ศ. 2532 โรงงานเสถียรภาพประสบปญหาภาวะขาดทุนและไดปดกิจการลง หลังจาก
นั้นไดมีลูกจางคนงานของดอนไกดีไดรวมกันปรึกษาหารือ เพ่ือนําเอาความรู ประสบการณ และภูมิ
ปญญาที่ไดรับมาลงทุนทําผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค เปนอุตสาหกรรมครัวเรือนในหมูบานและไดมี
การประยุกตคิดคนแบบลวดลาย รวมทั้งประโยชนใชสอยและความตองการของตลาดทําใหเปนสินคา
ที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเวลาตอมา 
  ในป พ.ศ. 2536 สํานักงานการพัฒนาชุมชนอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
ไดมีการรณรงค จัดตั้งกลุมอาชีพสตรีในระดับตําบลหมูบาน และสนับสนุนจัดสงหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดีเขาประกวด หัตถกรรมดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร ประจําป 2544 และหมูบาน
เบญจรงคดอนไกดีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทําใหเครื่องเบญจรงคมีชื่อเสียง ไดรับความ
นิยมยอมรับมากขึ้น สมาชิกในกลุมหมูบานจึงไดรวมกลุมกันเปนระบบและเขมแข็งขึ้น ภายใตชื่อ 
“กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี” 

  ในราวป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพและรายได
แกชุมชน โดยจัดใหมีการรณรงคโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (One Tambon One 

Product) ขึ้นทั่วประเทศ และไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปน
หนวยงานหลักทําหนาที่สงเสริมและสนับสนุน ไดมีการจัดประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นในแต
ละแหง และผลิตภัณฑเบญจรงคของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด 
หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ (product champion) ระดับ 5 ดาว จึงเปนที่รูจักยอมรับอยางกวางขวาง
ทั้งในและนอกประเทศ มีลูกคามากมายหลากหลาย ในขณะที่ผลิตเบญจรงคก็มีการพัฒนาคิดคน 
ดัดแปลง สรางความ เขมแข็งทางดานภูมิปญญาชุมชนและชวยเหลือ สรางอาชีพรายไดใหกับชุมชน
มากขึ้น มีการพัฒนาตัวเองขยายผลการดําเนินงานออกไป อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการออกแบบ
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และการเขียนลายเบญจรงคไดมีผูชํานาญการและมีความสามารถพิเศษเขามารวมเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนการผลิตเบญจรงคอยางกวางขวางมากข้ึน  
     2) กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค  
       2.1 การเตรียมของขาว คือภาชนะรูปทรงตางๆท่ีตองการผลิต 

       2.2 การเขียนลาย เมื่อแบงสวนของขาวดวยการรวนทองแลว ก็เริ่มเขียนลายดวย
ปากกาเข็ม ลวดลายที่เขียนไดแก ลายพุมขาวบิณฑ ลายดอกไม ลายกานขด ลายดอกโบต๋ันฯลฯ เปน
ตน ลักษณะการเขียนลายท่ีพิเศษแบบหนึ่งเปนการเขียนลายประเพณีตางๆ และลายตัวละครใน
วรรณคดี ซึ่งมี 2 แบบคือการเขียนสด และการปนแบบ 

       2.3 การลงสี เมื่อเขียนลายเสร็จแลว ทิ้งไวใหทองแหงซัก 30 นาที 1 ชั่งโมง แลว
นํามาลงสีตางๆ ซึ่งมีหลักการลงสีอยูที่การใหโทนสี ควรใหโทนสีตัดกันทั้งนี้ลักษณะกอนเผาสีจะดาน
ไมเปนเงามันลายเสนทองเปนสีน้ําตาล 

       2.4 การวนขอบทอง หลังลงสีเสร็จทิ้งไวประมาณ 1-2 ชั่วโมง แลวนํามาวนขอบทอง
เพ่ือเก็บงานคร้ังสุดทาย 

       2.5 การเผาเครื่องเบญจรงค เตาเผาใชความรอนในการเผาที่ 800 องศาเซลเซียส 
ประมาณ 4 ชั่วโมง เพ่ือใหสีและทองสุก ปลอยใหอุณหภูมิเตาคอยๆลดลงทิ้งใหเย็นประมาณ 8 ชั่วโมง
จึงนําออกจากเตา ตรวจสอบความเรียบรอยและคุณภาพของงานเบญจรงค กอนนําออกมาจําหนาย
หรือสงใหลูกคาตอไป 

     3) ลวดลายและจุดเดนของเครื่องเบญจรงค 
  ผลิตภัณฑของกลุมหมูบานเบญจรงค มีเอกลักษณเฉพาะตัว เนนลวดลายประณีต มี
ความละเอียดออน บงบอกถึงวิถีชีวิตไทยด้ังเดิมและภูมิปญญาดานฝมือชางของชาวบาน ที่ผานการ
เรียนรูสั่งสมประสบการณจนเกิดความชํานาญดานการผลิต เปนชิ้นงานไดอยางละเอียดสวยงาม ซึ่ง
เอกลักษณงานเบญจรงคในเรื่องลวดลาย สีสัน และรูปทรงตางๆ ไดถูกประยุกตผานลวดลายที่
ประกอบดวย 

  1. ลวดลายหลัก (จะเปนลายไทย ลายประเพณีและลายดอกไมตางๆ) ซึ่งมี 2 
ลักษณะ คือ ลายด้ังเดิม และลายประยุกต 
  2. ลวดลายลูกคั่น ซึ่งเปนลายเฉพาะของงานเบญจรงค มีประโยชนเพ่ือแยกลวดลาย
บนภาชนะไมใหติดกันจนดูเลอะเทอะมักจะอยูตามขอบภาชนะ เปนการสลับลายทําใหเกิดความ
สวยงาม ลวดลายที่ใชเขียนมี 11 ลายไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ ลายเทียนหยด ลายกาน
ขด ลายจักรี ลายดอกบัว ลายดอกไม ลายประเพณี ลายภาพจิตรกรรมไทย ลายรูปสัตว และลายกาน
แยง อยางไรก็ดีลวดลายท่ีไดรับความนิยมใชมากท่ีสุดหาอันดับแรกไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาว
บิณฑ ลายจักรี ลายดอกบัว และลายประเพณี  
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     4) คุณคาของเครื่องเบญจรงคและแหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
  หมูบานดอนไกดีมีจุดขายเครื่องเบญจรงคที่สําคัญ ไดแก ความงดงาม ละเอียดออน
ของลายเบญจรงค มีความประณีตมาก ชวนใหอยากซ้ือมาเก็บไวเปนที่ระลึก  อีกท้ังการออกแบบตก
แตงหนารานใหเปนชั้น หรือเปนมุมแสดงสินคาวางโชวใหเห็นเปนหมวดหมู ตามสไตลของเจาของบาน 
ชวนใหนาซื้อ และมีการสาธิตข้ันตอน กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค ซึ่งแตละรานไดจัดไวเพ่ือ
สาธิตใหลูกคาที่สนใจไดศึกษา และความนาสนใจในสวนนี้คือ การสาธิตใหเห็นถึงความละเอียดออน 
ประณีตของเคร่ืองเบญจรงคที่นี่ ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของเจาของราน และชาวบานดอนไกดี 
ที่ใหการตอนรับลูกคาดวยความอบอุนและเปนกันเอง ทําใหผูมาเยี่ยมเยือนเกิดความรูสึกประทับใจ
อยากแวะเวียนมาอีก 

  ในสวนของแหลงจําหนายผลิตภัณฑและชองทางการจัดจําหนายทั้งในและ
ตางประเทศ   
  1. จําหนาย ณ รานคาภายในหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ซึ่งจะมีนักทองเที่ยว นัก
ธุรกิจและผูที่สนใจและรับทราบขอมูลผานอินเตอรเน็ต เดินทางมาเยี่ยมชมและซื้อสินคาโดยเฉพาะ
กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี มีที่พักแบบโฮมสเตย สําหรับผูสนใจที่จะเรียนรูวิถีชีวิตและวิธีการทํา
เบญจรงคโดยคิดราคาผูเขาพักคางแรมหองธรรมดารายละ 250 บาทหองแอรรายละ 500 บาท/ คน/ 
คืนพรอมบริการสอนเขียนลายลงภาชนะตามที่ตองการ 
  2. จําหนายใหกับผูที่มาศึกษาดูงานเปนหมูคณะ โดยกรรมการกลุมจะมีการบรรยาย
สรุป ณ ศูนย OTOP และจัดสรรจํานวนผูมาดูงานใหผูเยี่ยมชมและซ้ือสินคาตามบานของสมาชิก                  
  3. การออกรานจําหนายในงานมหกรรมท่ีทางราชการสนับสนุน อาทิ ศูนยแสดง
สินคาเมืองทองธานี หางสรรพสินคาตางๆ โดยมีสวนราชการสนับสนุน เชน กรมการพัฒนาชุมชน 
กระทรวงพาณิชย กระทรวงอุตสาหกรรมรวมถึงสํานักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดสมุทรสาคร ที่สงเสริม
การจัดจําหนายผลิตภัณฑ OTOP เปนประจําทุกเดือน                                                                  
  4. การจําหนายผานการสั่งทําซึ่งลูกคาสามารถติดตอสั่งทําสินคา ตามรูปแบบและ
ลวดลายท่ีตองการโดยการทําการตกลงราคาเปนครั้งคราว ทั้งภายในประเทศและตางประเทศ                               
  5. สวนราชการสนับสนุนโดยการนํานักทองเท่ียว นักธุรกิจ หรือ ขาราชการ ทั้งชาว
ไทยและตางประเทศมาเย่ียมชมและซ้ือสินคา 
 ผูวิจัยไดนําเนื้อหาบริบทชุมชนเชิงสรางสรรคที่สรุปไดขางตนน้ีมาทําสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค โดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 โดยแบงออกเปน 4 
หัวขอ ไดแก ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิปญญาการทําเครื่องเบญจรงคจากคนรุนเกาสู
คนรุนใหม, ขั้นตอนและวิธีการผลิตเครื่องเบญจรงค, ลวดลายและจุดเดนของเบญจรงค และคุณคาของ
เครื่องเบญจรงค 
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 2. ผลการหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค พบวา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค มีประสิทธิภาพเทากับ 79.17/79.11 

 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนเรียนไดคาเฉลี่ย 16.40 หลังเรียนได
คาเฉล่ีย 23.93 ดังนั้นผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นโดยเฉล่ีย 6.53 แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวา ผลการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน ผูเรียนมีการพัฒนาความกาวหนา
ทางการเรียนรูสูงขึ้น 

 4. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค อยูในระดับดี โดยมี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.46 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.50 

 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค สามารถนําไปอภิปรายในประเด็นตางๆ 
ไดดังนี้ 
 1. การศึกษาบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค โดยใชแนวความคิดการดํารงชีพอยางยั่งยืนเพ่ือทํา
ความเขาใจกับระบบการดํารงชีวิตของคนภายในชุมชน พบวา ตนทุนในการดํารงชีพ (Livelihoods 

Assets) เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ หรืออีกนัยหนึ่งคือเปนตนทุนที่กลุมเปาหมายนํามาใชใน
กระบวนการดํารงชีพ ซึ่งมีความสัมพันธทางบวกกับการเกิดผลลัพธ ไดแก 1) ตนทุนมนุษย (Human 

capital) จากการลงพ้ืนที่ในชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดพบปะพูดคุยกับคนในชุมชน และ
สัมภาษณผูนําชุมชน ผูที่ประกอบอาชีพในการทําเครื่องเบญจรงคในชุมชน ปราชญชาวบานที่มีความรู
เรื่องเบญจรงค อาจารย และนักวิชาการในชุมชน พบวาหมูบานเบญจรงคดอนไกดีมีตนทุนมนุษยที่
เพรียบพรอม ไมวาจะเปนทักษะ ความรู ความสามารถและความสรางสรรคในการผลิตเครื่องเบญจ
รงค อีกทั้งยังมีผูนํากลุมที่รวมตัวกันเพ่ือสรางความมั่นคงใหกับชุมชน 2) ตนทุนธรรมชาติ (Natural 

capital) หมูบานเบญจรงคดอนไกดีเปนการรวมตัวของคนในชุมชนท่ีตางก็เคยเปนลูกจางโรงงานผลิต
ถวยชามเซรามิค อยูในพ้ืนที่ที่เปนตนกําเนิดของงานเซรามิค เปนการตอยอดจากสิ่งที่มีอยู 3) ตนทุน
การเงิน (Financial capital) การท่ีหมูบานเบญจรงคดอนไกดีสามารถพัฒนาแตตอยอดความ
สรางสรรคในชุมชนไดอยางตอเนื่อง เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากองคการบริหารสวนตําบลดอน
ไกดี การทองเท่ียวแหงประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย ซึ่งสนับสนุนทั้งดานการเงิน การ
ประชาสัมพันธ และใหคําแนะนําตางๆ 4) ตนทุนกายภาพ (Physical capital) การท่ีภายในชุมชนมี
สิ่งอํานวยความสะดวกและวัสดุที่ใชในการผลิตอยางเพียงพอ ชวยลดปญหาในการสรางสรรคชิ้นงาน 
ทําใหหมดกังวลเร่ืองไมความพรอมในการผลิต และ 5) ตนทุนสังคม (Social capital) หมูบานเบญจ
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รงคดอนไกดีเปนชุมชนท่ีมีความเขมแข็ง คนในชุมชนตางรวมมือกันกอตั้งและบริหารกลุมโดยมีทั้ง
ภาครัฐและเอกชนใหการสนับสนุน ทําใหคนในชุมชนมีความเปนอยูที่ดีขึ้น มีรายไดและอาชีพที่ดี 
 จากตนทุนในการดํารงชีพดังกลาว ทําใหชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดีเปนชุมชนที่มีการ
ดํารงชีพไดอยางยั่งยืน มีศักยภาพที่ดํารงอยูและปรับปรุงคุณภาพชีวิตที่ปราศจากการสรางความ
เดือดรอนใหผูอ่ืน ทั้งในปจจุบันและอนาคต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสําราญ สะรุโณ (2556) ซึ่ง
ศึกษาแนวความคิดการดํารงชีพอยางย่ังยืน พบวา ผลลัพธที่เกิดจากการมีตนทุนในการดํารงชีวิต ซึ่ง
แสดงออกถึงการดํารงชีพอยางยั่งยืน ไดแก การมีรายไดเพ่ิมขึ้น (More income) การเพ่ิมการเปนอยู
ที่ดีขึ้น (Increased well-being) การลดความออนแอ (Reduced vulnerability) การเพ่ิมความ
มั่นคงดานอาหาร (Improved food security) และการเกิดความยั่งยืนในการใชทรัพยากรธรรมชาติ 
(Sustainable use of natural resource based)  
 เมื่อชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดีไดเปนชุมชนท่ีมีการดํารงชีพไดอยางยั่งยืน เปนชุมชนท่ี
เขมแข็ง คนในชุมชนก็พรอมที่จะเปนแบบอยางและใหคําแนะนําแกคนภายนอก ดังคํากลาวของคุณ
อุไรท่ีวา “เมื่อเรามีความพรอมในทุกดาน เราก็พรอมที่จะเปดเปนแหลงเรียนรูใหกับทุกคน ทั้งให
ความรูในเรื่องของเบญจรงคหรือแมกระทั่งในเรื่องการบริหารจัดการในชุมชน ทางหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดียินดีตอนรับทุกคนท่ีเขามาดวยความยินดียิ่ง”   
 2. ผลการวิจัยพบวา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นท่ี 3 มี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 75/75 โดยไดคา 79.17/79.11 เนื่องมาจาก ผูวิจัยมีการ
ดําเนินการสรางสื่อมัลติมีเดียอยางเปนระบบ ผานกระบวนการหาประสิทธิภาพอยางเปนลําดับ
ขั้นตอน และไดผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจากผูเชี่ยวชาญ รวมทั้งสื่อมัลติมีเดียได
นําเสนอรูปภาพ เสียงบรรยาย ภาพเคลื่อนไหวประกอบส่ือมัลติมีเดีย จึงทําใหสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี  สอดคลองกับงานวิจัยของบราวน 
(Brown. 1994 : 143) ไดวิจัยเรื่องมัลติมีเดียและสวนประกอบท่ีประกอบกันเปนมัลติมีเดีย โดยใช
มัลติมีเดียซึ่งประกอบดวยเสียง และภาพประกอบในการสอนวิชาภายในมหาวิทยาลัยวอชิงตัน พบวา 
มัลติมีเดียเปนเครื่องประกอบการสอนท่ีดี สามารถแปลความหมายและวิเคราะหเรื่องเสียง ภาพ ซึ่ง
เปนการผลิตมัลติมีเดียที่มีประโยชนตอการเรียนการสอน 

 นอกจากนี้สื่อมัลติมีเดียที่ใชในครั้งนี้ยังมีการแบงเนื้อหาออกเปนหนวยยอยจํานวน 4 หนวย 
ซึ่งผูเรียนสามารถเลือกศึกษาไดตามความตองการ นําเสนอเน้ือหาอยางมีลําดับขั้นตอน จากงายไป
ยากตามลําดับ และมีการทําแบบฝกหัดเพ่ือทดสอบความรูความเขาใจในเนื้อหาที่ไดศึกษาไป และมี
การรายงานผลคะแนนใหกับผูเรียนทราบ เปนการใหขอมูลตอบกลับในทัน ที การนําเสนอสื่อ
มัลติมีเดียในรูปแบบดังกลาวเปนการออกแบบส่ือใหงายตอการเรียนรู ทําใหผูเรียนสามารถศึกษา
บทเรียนไดตามความตองการและความสามารถของตนเอง ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี สอดคลอง
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กับแนวคิดของบุญชม ศรีสะอาด (2541 : 123 - 124) ไดกลาวถึงขอดีของบทเรียนมัลติมีเดีย คือ 1. 
ผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ 2. ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามท่ีตนตองการ 3. ในบทเรียนท่ีสราง
ขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือกบทเรียนท่ีเหมาะสมกับความตองการและ/หรือ
สอดคลองกับระดับความสามารถของตนเอง 4. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับทันที เปนการยํ้าความ
เขาใจและการเรียนรู 5. สามารถใชเทคนิคเดียวดึงดูดความสนใจไดหลายอยาง 6. สามารถทํากิจกรรม
ที่ซับซอน จําลองสถานการณทําใหผูเรียนไดฝกทดลองกับขอมูลหลายชนิด หลายแบบ 8. เหมาะสม
ที่สุดสําหรับการเรียนรูที่ตองการสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิต และ 9. คอมพิวเตอรเสนอบทเรียนโดย
ปราศจากอารมณ  
 จากผลการวิจัยขางตนแสดงใหเห็นวา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียน
ชวงชั้นที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนด คือ 75/75 ซึ่งไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบ
ตามลําดับขัน้ตอนการวิจัย ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจ
รงค จึงเปนสื่อที่มีความเหมาะสม สามารถใชเปนสื่อหลักในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดเปน
อยางดี หรือใชเปนสื่อเสริมเพ่ือใหผูเรียนไดทบกวนความรูที่เรียนผานมาแลว ได นอกจากนี้ สื่อ
มัลติมีเดีย เรื่อง เคร่ืองเบญจรงค ยังสามารถนํามาใชเปนสื่อสําหรับนักทองเท่ียวที่สนใจคุณคาและ
ความงดงามของเคร่ืองเบญจรงคไดอีกดวย   
 3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน ที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่อง
เบญจรงค พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน โดยกอนเรียนไดคาเฉลี่ย 16.40 

หลังเรียนไดคาเฉลี่ย 23.93 ดังนั้นผูเรียนมีคะแนนเพ่ิมขึ้นโดยเฉลี่ย 6.53 แตกตางอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว แสดงวา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
ที่สรางข้ึนมานั้นเปนสื่อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ ทําใหผลการเรียนรูหลังเรียนสูงกวากอน
เรียน ซึ่งสาเหตุที่ทําใหผลการวิจัยเปนเชนนี้ เพราะสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค ที่สรางขึ้นมา
นั้นเปนการผสมผสานการใชสื่อชนิดตางๆ จัดระเบียบใชใหเหมาะสม การนําเสนอเน้ือหาแตละชนิด 
เพ่ือใหคําตอบที่กระจางและเปนประโยชนแกผูเรียนและองคประกอบที่สําคัญในการออกแบบการ
จัดระบบส่ือประสมนั้นไมใชเปนแคการใชเครื่องมือทางโสตทัศนมากกวา 2 ชนิดขึ้นไปเทานั้น แต
จะตองเปนการประสานความสัมพันธของสื่อท่ีใชเพ่ือประโยชนจากคุณลักษณะและความสามารถ 
หรือศักยภาพของสื่อแตละชนิดนั้นๆใหไดประโยชนมากที่สุด ทําใหสื่อแตละชนิดท่ีใชอํานวยประโยชน
แกกันและกัน ทําใหเกิดการเรียนรูที่ดีไดมากขึ้น ดังที่ฉลองชัย สุรวัฒนบูรณ (2528 : 313) ไดกลาว
เอาไว ซึ่งสอดคลองกับบรรจงจิต เรืองณรงค (2551) ที่ศึกษาการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะ (ทัศนศิลป) ของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร สามารถสรุป
ผลการวิจัยไดดังน้ี 1. แนวคิดของครูในการจัดการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวา 
สวนใหญครูมีแนวคิดวาควรแทรกเนื้อหาระหวางการเรียนภาคปฏิบัติ ควรใหนักเรียนสังเกต สํารวจ 
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และแนะนําทัศนธาตุ จากส่ิงแวดลอม ควรเรียนทัศนธาตุจากเร่ืองงายไปหาเรื่องยาก ตามความ
เหมาะสมกับวัยของนักเรียน ควรใหนักเรียนวาดภาพตามจินตนาการอยางอิสระ การวาดภาพ
ธรรมชาติควรใหนักเรียนศึกษาจากธรรมชาติ ดานเทคนิค วิธีการควรใหนักเรียนเลือกอยางอิสระ และ
ทดลองใชดวยตนเอง หลักการสุนทรียศาสตร และหลักการวิจารณงานศิลปะยังไมควรเรียน เนื่องจาก
เด็กยังเล็กเกินไป ศิลปะในทองถิ่น ควรใหนักเรียนซึมซับจากชุมชน ศิลปะในประเทศไทย ควรให
นักเรียน เรียนรูจากครูและสื่อตางๆ การตระหนักถึงคุณคาของศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา 
ควรปลูกฝงขณะสรางสรรคผลงาน การสืบทอด การทํางานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญาควร
เรียนรูจากครู 2. แนวทางในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ 
(ทัศนศิลป) พบวาครูสวนใหญ กําหนดเปนดานพุทธิพิสัย ดานจิตพิสัย ดานทักษะพิสัย   3. เนื้อหาใน
การจัดการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวาสวนใหญ เกี่ยวกับทัศนธาตุ ศิลปะ
ตามจินตนาการ ศิลปะเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เทคนิค วิธีการ การเลือก การใชการเก็บ
รักษาวัสดุอุปกรณ และการนําความรู เทคนิค วิธีการทางทัศนศิลปไปใชกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนๆ 
และศิลปะในทองถ่ิน 4. การจัดกิจกรรมการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวา 
สวนใหญจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยการสาธิต ใชกระบวนการกลุม การชี้แนะ สงเสริมความคิด
สรางสรรค เนนการปฏิบัติบูรณาการสูพหุปญญาจากแหลงการเรียนรูและใชกระบวนการ 7 ส. 5. การ
วัดและประเมินผลของกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวาสวนใหญใชแบบทดสอบ สังเกต
จากการปฏิบัติสังเกตจากการเขารวมกิจกรรมและจากผลงานนักเรียน 6. สื่อการเรียนรูที่ใชในกลุม
สาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) พบวา สวนใหญครูใช ภาพวาดตัวอยาง ภาพการตูน ชิ้นงานจริง 
และของจริง สื่อที่นักเรียนใชถายทอดผลงานสวนใหญ เปนคน นักเรียนใชกระดาษ 80 แกรมในการ
สรางผลงาน ใชสีไม ใชดินนํ้ามันในการปน ใชใบไมทํางานภาพพิมพ ใชกระดาษทําสื่อผสม ใชผัก 
ผลไม แกะสลัก ใชถุงขนม และลังทํางานประดิษฐ ใชไมและลังทําสถาปตยกรรมจําลองใชดินสอ สี 
กระดาษในการออกแบบ  7. บรรยากาศในการจัดการเรียนรูในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) 
พบวา สวนใหญบรรยากาศดี อากาศถายเทดี มีแสงสวางเหมาะสม แตมีเสียงรบกวน หองเรียนสะอาด 
ปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน และนักเรียนกับนักเรียนมีความสัมพันธที่ดี การสรางบรรยากาศให
เกิดสุนทรียภาพสวนใหญสรางบรรยากาศดวยผลงานทางศิลปะ และ 8. การจัดการเรียนรูกลุมสาระ
การเรียนรูศิลปะ (ทัศนศิลป) สงผลตอการพัฒนาทางดานจิตใจของนักเรียนซึ่งพบวา สวนใหญทําให
นักเรียนผอนคลายความเครียด มีความสุขมากข้ึน นักเรียนรับรูความงามจากการสรางผลงานศิลปะ
และชื่นชมผลงานศิลปะทําใหนักเรียนตระหนัก รัก หวงแหนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทําใหนักเรียน
รักและหวงแหนภูมิปญญา ประเพณี วัฒนธรรมที่ดีงามมากขึ้น  และนอกจากนี้ยังสอดคลองกับ 
รวิวรรณ เกียรติอังกูร (2552) ที่ไดศึกษาการสรางสื่อมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื่อง "การใชสี" สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลสุราษฎรธานี ผลการวิจัยพบวา คะแนนการทดสอบ
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หลังเรียนมีคะแนนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และจากการประเมินความ
พึงพอใจของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในระดับมาก 

จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 ที่ผูวิจัยสรางขึ้น สามารถพัฒนาความรูความเขาใจของผูเรียนไดเปนอยางดี ทําให
ผูเรียนท่ีเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียนั้น มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และทําใหผูเรียนมีความเขาใจเน้ือหาบทเรียนไดดีขึ้นและมีความสนใจ
เพ่ิมข้ึนเพราะผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาไดตลอดเวลา 
 4. ความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค รวมทุกดานนักเรียนมี
ความคิดเห็นโดยภาพรวมคิดวาสื่อมัลติมีเดียมีคุณคาอยูในระดับดี ( =4.46, S.D.=0.50) เปนไปตาม
สมมติฐานท่ีตั้งไว ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากส่ือมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค ที่สรางขึ้นมานั้นเปนสื่อที่มี
การตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน มีภาพ มีเสียงประกอบฉากในบทเรียน การออกแบบท่ีดึงดูดและ
กระตุนความสนใจของผูเรียน อีกทั้งยังแตกตางจากส่ือหรือหนังสือเรียนปกติที่มีแตตัวอักษร 
นอกจากนี้ผูเรียนยังสามารถกลับมาเรียนรูหรือทบทวนบทเรียนไดตลอดเวลา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของณัฐศักดิ์ ธีรกุล (2533 : 54-57) ไดแสดงความคิดเห็นวาสื่อมีอิทธิพลและสามารถที่จะจูงใจให
ผูเรียนสนใจเรียน ทําใหเกิดการเรียนรูมากข้ึน สามารถจําไดนานข้ึน ซึ่งบางครั้งผูสอนไมสามารถสราง
แรงจูงใจได นอกจาน้ียังสามารถชวยปรับปรุง แกไขเจตคติของผูเรียนใหคลอยตามและจากการท่ี
ผูวิจัยไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนซึ่งเดิมเคยมีพฤติกรรมไมสนใจเรียนเทาที่ควร เมื่อเรียนดวยสื่อ
มัลติมีเดีย พบวาผู เรียนมีการต่ืนตัว ใหความสนใจและมีความมุงมั่น ที่จะทําการเรียนดวยสื่อ
มัลติมีเดียอยางตั้งใจ 

 เมื่อวิเคราะหเปนรายขอ พบวา ดานเนื้อหา ลําดับที่ 1 เนื้อหาท่ีไดรับเปนประโยชน สามารถ
นําไปประยุกตใชในการเรียนรูอยางสรางสรรค ในวิชาตางๆ มีความคิดเห็นอยู ในระดับดีมาก 
( =4.50, S.D.=0.60) ลําดับที่ 2 วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตาม
เนื้อหา มีความคิดเห็นอยูในระดับดี ( =4.45, S.D.=0.50) ลําดับที่ 3 เนื้อหาสาระมีความเหมาะสม
และนาสนใจ มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.42, S.D.=0.55) ลําดับที่ 4 เนื้อหามีความเหมาะสมกับ
ระยะเวลา มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.39, S.D.=0.64) ลําดับที่ 5 การจัดลําดับเนื้อหาเปนไป
อยางตอเนื่องเขาใจงาย และเนื้อหามีการแบงเปนหัวขอยอยๆ ที่มีความชัดเจนและเน้ือหาแตละหัวขอ
ยอยจบในตัวเอง และมีการลําดับการนําเสนอเนื้อหาท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง มี
ความเห็นอยูในระดับดี ( =4.37, S.D.=0.59) และลําดับที่ 6 ความเหมาะสมของปริมาณของเน้ือหา
ในบทเรียน มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.34, S.D.=0.60) 
 ดานมัลติมีเดีย เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา ลําดับที่ 1 สื่อมัลติมีเดียมีเทคนิคในการนําเสนอที่
เหมาะสมนาสนใจ มีความเห็นอยูในระดับดีมาก ( =4.55, S.D.=0.60) ลําดับที่ 2 ภาพที่ใชมีความ
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สอดคลองกับเนื้อหาและชวยสงเสริมการเรียนรู มีความเห็นอยูในระดับดีมาก ( =4.53, S.D.=0.60) 
ลําดับที่ 3 ตัวอักษรอานงายชัดเจน มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.45, S.D.=0.65) ลําดับที่ 4 
รูปแบบของสื่อมีความสวยงามและนาสนใจ มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.42, S.D.=0.68) ลําดับที่ 
5 เสียงที่ใชในการบรรยายในบทเรียนมีการกระตุนใหเกิดความนาสนใจและนาติดตาม มีความเห็นอยู
ในระดับดี ( =4.39, S.D.=0.64) ลําดับที่ 6 มีคําแนะนําในการใชบทเรียนและกิจกรรมมีลําดับ
ขั้นตอนเหมาะสม มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.37, S.D.=0.71) ลําดับที่ 7 การนําเขาสูบทเรียนทํา
ใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะศึกษาเนื้อหามากข้ึน มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.34, S.D.=0.71) 
และลําดับที่ 8 วีดิโอประกอบบทเรียนมีความนาสนใจ สามารถทําใหเขาใจเน้ือหาไดมายิ่ งขึ้น มี
ความเห็นอยูในระดับดี ( =4.29, S.D.=0.65) 
 ดานประโยชนที่ไดรับจากสื่อ เมื่อวิเคราะหรายขอ พบวา ลําดับที่ 1 หลังจากศึกษาสื่อ
มัลติมีเดีย แลวผูเรียนไดรับความรูเรื่อง เบญจรงคดอนไกดีมากข้ึน และมีการเปดโอกาสใหผูเรียนได
ควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง มีความเห็นอยูในระดับดีมาก ( =4.58, S.D.=0.55) และ ( =4.58, 

S.D.=0.60) ลําดับที่ 2 การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียชวยทําใหเขาใจเนื้อหาไดงายขึ้น และชวยใหเกิด
ความคิดใหมๆ อยางสรางสรรคไดจากสื่อ ความเห็นอยูในระดับดีมาก ( =4.55, S.D.=0.56) ลําดับท่ี 
3 ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลิน และพึงพอใจกับการเรียนดวยสื่อในครั้งนี้ มีความเห็นอยูในระดับ
ดีมาก ( =4.50, S.D.=0.51) และลําดับที่ 4 ประโยชนและความรูที่ไดรับจากการเรียนในคร้ังนี้
โดยรวม มีความเห็นอยูในระดับดี ( =4.47, S.D.=0.60) 
 โดยท้ังหมดพบวาสวนใหญผูเรียนมีความคิดเห็นอยูในระดับดี ทั้งนี้อาจเน่ืองมาจากส่ือ
มัลติมีเดีย เปนส่ือที่มีการตอบสนองการเรียนรูของผูเรียน มีภาพ เสียง และวีดิโอประกอบอยูใน
บทเรียนและการออกแบบที่ดึงดูดและกระตุนความสนใจของผูเรียน  ในการจัดทําสื่อมัลติมีเดียนี้ ได
ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและดานมัลติมีเดียในการจัดทําอยางละเอียด ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของธีรศานต ไหลหล่ัง (2549) ที่ไดศึกษาการออกแบบและประเมินชุดสื่อ
มัลติมีเดียวิชาการถายภาพทางการศึกษาตามโมเดลการออกแบบของกานเยและบริกส ผลการวิจัย
พบวา ชุดสื่อสื่อมัลติมีเดียวิชาการถายภาพทางการศึกษาตามโมเดลการออกแบบของกานเยและบ
ริกส มีคาประเมินจากผูเชี่ยวชาญอยูในเกณฑดีมาก ชุดสื่อมัลติมีเดียมีประสิทธิภาพ 85.96/83.07 ซึ่ง
สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 80/80 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียน
และหลังเรียน พบวาคะแนนสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
และยังสอดคลองกับงานวิจัยของศราวุธ ทิพยรักษา (2550) ที่ไดศึกษาเรื่องการสรางสื่อมัลติมีเดียและ
กิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทยภาคใต ผลการวิจัยพบวาสื่อคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนเรื่องชีวิตและวัฒนธรรมไทย มีคุณภาพอยูในเกณฑดีมาก 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการ
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ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่ใชสื่อคอมพิวเตอรมัลติมีเดียและกิจกรรมเพ่ือการเรียนการสอนที่
สรางข้ึนอยูในระดับมากท่ีสุดโดยมีคาเฉล่ียเทากับ 4.57 

 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตน ผูเรียนมีความคิดเห็นในการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อ ง 
เครื่องเบญจรงค อยูในระดับดี แสดงใหเห็นวา สื่อมัลติมีเดียสามารถนําไปใชเปนสื่อในการเรียนการ
สอน หรือสื่อเสริมสําหรับผูที่มีความสนใจในเรื่องของเครื่องเบญจรงคได  นอกจากนี้ยังเปนสื่อให
ผูเรียนสามารถศึกษาไดดวยตนเองตามความสนใจและความสามารถของแตละบุคคล 

 

ขอเสนอแนะท่ัวไปเกี่ยวกับการใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
 ผูวิจัยขอเสนอขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. กอนการดําเนินการวิจัย ควรมีการเตรียมความพรอมในดานของอุปกรณที่ใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนเพ่ือการแสดงผลของส่ือมัลติมีเดียอยางมีประสิทธิภาพ และมีการสํารอง
อุปกรณไวเพ่ือทดแทนอุปกรณที่อาจเสียหายหรือใชงานไมไดระหวางการทดลอง 
 2. การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียนั้น นักเรียนตองมีความรับผิดชอบในการศึกษาบทเรียนดวย
ตนเอง ดังนั้น ควรมีการปลูกฝงคุณธรรมดานความรับผิดชอบและความสุจริตใหกับผูเรียน 
 

ขอเสนอแนะในการทําวิจัยตอไป 
 1. ควรมีการจัดทําสื่อมัลติมีเดียที่เปนตัวเลือกหลายภาษา เพ่ือเปนการเผยแพรและใหความรู
เกี่ยวกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นใหกับนักทองเที่ยวหรือชาวตางชาติที่สนใจ 

 2. ควรมีการวิจัยโดยใชบทเรียนสื่อมัลติมีเดียรวมกับการฝกทักษะในการปฏิบัติในดานการ
ผลิตและการเขียนลายเบญจรงค 
 3. ควรวิจัยและพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเชิงบูรณาการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะกับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่นๆ 

 4. ควรพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เพ่ือใหสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนผานระบบเครือขาย 
หรือการเรียนการสอนระบบออนไลนตอไป 
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รายนามผูเชี่ยวชาญในการใหสัมภาษณและประเมินสื่อมัลติมีเดีย 
 

ดานเนื้อหา 
 1. นางอุไร แตงเอ่ียม  
     ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค ประธานกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 2. นางประภาศรี พงษเมธา  
     ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค เลขานุการกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 3. นายธรรมนูญ จิตพาณิชย 
     ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค สมาชิกกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 

ดานมัลติมีเดีย 
 1. อาจารย ดร.สิทธิชัย ลายเสมา 
    อาจารยภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 2. นายวิเศษ แกวกระจาย  
     ขาราชการบํานาญ นักวิจัยชุมชนผูทําวิจัยเกี่ยวกับหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 3. นางกาญจนา บุญประเสริฐ 
     ครูชํานาญการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี  
 

รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC) ของแบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน  
 
 1. วาที่รอยตรี สุภักดิ์ อนุกูล 

 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ กรรมการกิตติมศักดิ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี 
 2. นายมาโนช จันทรแจม 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 3. นางกาญจนา บุญประเสริฐ 
 ครูชํานาญการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
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รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC) ของแบบสัมภาษณแบบ
มีโครงสรางสําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย  
 
 1. วาที่รอยตรี สุภักดิ์ อนุกูล 

 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ กรรมการกิตติมศักดิ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี 
 2. นายมาโนช จันทรแจม 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 3. นางกาญจนา บุญประเสริฐ 
 ครูชํานาญการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
 
รายนามผูเช่ียวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม ( IOC) ของแผนการจัดการ
เรียนรูโดยใชสื่อ  
 
 1. วาที่รอยตรี สุภักดิ์ อนุกูล 

 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ กรรมการกิตติมศักดิ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี 
 2. นายมาโนช จันทรแจม 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 3. นางกาญจนา บุญประเสริฐ 
 ครูชํานาญการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม ( IOC) ของแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 
 1. วาที่รอยตรี สุภักดิ์ อนุกูล 

 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ กรรมการกิตติมศักดิ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี 
 2. นายมาโนช จันทรแจม 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
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 3. นางกาญจนา บุญประเสริฐ 
 ครูชํานาญการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
 
รายนามผูเชี่ยวชาญตรวจสอบคาดัชนีความสอดคลองของคําถาม (IOC) ของแบบสอบถามความ
คิดเห็น 
 

 1. วาที่รอยตรี สุภักดิ์ อนุกูล 

 ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ กรรมการกิตติมศักดิ์สภาวัฒนธรรม จังหวัดราชบุรี 
 2. นายมาโนช จันทรแจม 

 ผูอํานวยการกลุมนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่ 
 การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

 3. นางกาญจนา บุญประเสริฐ 
 ครูชํานาญการกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
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ภาคผนวก ข 

 

เครื่องมือในการวิจัย 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
สําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 

 

หัวขอวิจัย 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 2. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 

ผูวิจัย  นางสาวอังคสร กฤตนันท นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 
2. วุฒิการศึกษา  (   ) ประถมศึกษา    (   ) มัธยมศึกษาตอนตน   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย    
            (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท   (   ) ปริญญาเอก 

3. สาขาวิชาที่จบการศึกษา…………………………………………………… 

4. ประสบการณในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน/หรือเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ เกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร/ประสบการณในการพัฒนาเครื่องเบญจรงค......................ป 
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สวนที่ 2 ประเด็นในการสัมภาษณ 
ประเด็นที่ 1 ดานประวัติความเปนมาของชุมชนหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
ประเด็นที่ 2 ดานการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
ประเด็นที่ 3 ดานการถายทอดงานเบญจรงคจากรุนสูรุน 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  
ประเด็นที่ 4 ขอเสนอแนะอื่นๆ 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 

ขอขอบคุณทุกทาน 
ที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย 
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แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 

 

หัวขอวิจัย 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 2. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 

ผูวิจัย  นางสาวอังคสร กฤตนันท นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 
1. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 
2. วุฒิการศึกษา  (   ) ประถมศึกษา    (   ) มัธยมศึกษาตอนตน   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย    
            (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท   (   ) ปริญญาเอก 

3. สาขาวิชาที่จบการศึกษา…………………………………………………… 

4. ประสบการณในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพ่ือการเรียนการสอน/หรือเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ เกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร/ประสบการณในการพัฒนาเครื่องเบญจรงค......................ป 
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สวนที่ 2 ดานเนื้อหา 
1. ทานคิดวาการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในการเรียนการสอนมีความเมาหะสมหรือไม อยางไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
2. ทานคิดวาสื่อมัลติมีเดียที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนควรมีลักษณะอยางไร  
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
3. ทาคิดวาการนําเขาสูบทเรียน เพ่ือเชื่อมโยงไปสูเนื้อหาเรื่องเคร่ืองเบญจรงค ควรมีลักษณะอยางไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
4. ทานคิดวาการประเมินผลการเรียนรู ควรมีวิธีการประเมินอยางไร 
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
............................................................................................................................................... 
5. ขอเสนอแนะอ่ืนๆ 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
 

ขอขอบคุณผูทรงคุณวุฒิทุกทาน 
ที่ไดใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการวิจัย 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง เบญจรงคดอนไกดี (สําหรับผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา) 

 
หัวขอวิจัย 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 2. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 

ผูวิจัย  นางสาวอังคสร กฤตนันท นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 

 
สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 

2. วุฒิการศึกษา  (   ) ประถมศึกษา    (   ) มัธยมศึกษาตอนตน   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย    

            (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท   (   ) ปริญญาเอก 

3. สาขาวิชาที่จบการศึกษา…………………………………………………… 

4. ประสบการณในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน/หรือเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ  เกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร/ประสบการณในการพัฒนาเครื่องเบญจรงค......................ป 
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สวนที่ 2 การประเมินสื่อดานเนื้อหา 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู  เรื่อง การพัฒนา
สื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชเบญจรงคดอนไกดี เปนแหลงเรียนรูในทองถิ่น  จังหวัด
สมุทรสาครเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค  ขอใหผูเชี่ยวชาญทําเคร่ืองหมาย     ในชอง
ระดับความคิดเห็นตามความคิดของทาน (ขอความกรุณาใสเครื่องหมายทุกขอ) 
 

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
5 

 

มาก
4 

ปาน
กลาง

3 

 

นอย
2 

นอย
ที่สุด
1 

ดานเนื้อหา 

1.1  วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตาม
เนื้อหา 

     

1.2  เนื้อหาของบทเรียนมคีวามชัดเจน ขอความกระชับ เขาใจไดงาย 
นาสนใจ 

     

1.3  เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได      

1.4 ความสมบรูณของเนื้อหาแตละหนวย ปริมาณเน้ือหามคีวาม
เหมาะสม 

     

1.5  เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา      

1.6  เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความยาก วัย ภาษาที่
ใช) 

     

1.7  เนื้อหามีการลําดับการนําเสนอเน้ือหาอยางตอเนื่อว ชวยใหเกิด
การเรียนรู 

     

1.8 การใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน สามารถอธิบายใหผูเรียน
เกิดความเขาใจมากข้ึนหรือช้ีนําใหผูเรยีนไปศึกษา เพื่อชวยพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  ใหไดตามวัตถุประสงคการเรยีนได 

     

1.9 เนื้อหาท่ีเรยีนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการเรียนรู 
       รวมกับแหลงเรียนรูในชุมชนได 

     

   ส
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ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        ผูทําประเมิน 

       ............................................. 

       (                                 ) 

            ........./........../.......... 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย 
เรื่อง เบญจรงคดอนไกดี (สําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย) 

 
หัวขอวิจัย 
 การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง เครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3  
วัตถุประสงคการวิจัย  
 1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชน สําหรับพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่อง
เครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 2. เพ่ือพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับ
นักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 3. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียน ดวยสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบท
ชุมชนเชิงสรางสรรค เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 4. เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดียโดยใชบริบทชุมชนเชิงสรางสรรค 
เรื่องเครื่องเบญจรงค สําหรับนักเรียนชวงชั้นที่ 3 

 

ผูวิจัย  นางสาวอังคสร กฤตนันท นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัย
ศิลปากร 
 

สวนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

1. เพศ  (   ) ชาย  (   ) หญิง 

2. วุฒิการศึกษา  (   ) ประถมศึกษา    (   ) มัธยมศึกษาตอนตน   (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย    

            (   ) ปริญญาตรี (   ) ปริญญาโท   (   ) ปริญญาเอก 

3. สาขาวิชาที่จบการศึกษา…………………………………………………… 

4. ประสบการณในการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน/หรือเปนผูที่มีความรู
ความสามารถ  เกี่ยวกับดานคอมพิวเตอร/ประสบการณในการพัฒนาเครื่องเบญจรงค......................ป 
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สวนที่ 2 การประเมินสื่อมัลติมีเดีย 

คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญที่มีตอส่ือมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู  เรื่อง การพัฒนา
สื่อการเรียนรูแบบมีสวนรวมกับชุมชนโดยใชเบญจรงคดอนไกดี เปนแหลงเรียนรูในทองถิ่น  จังหวัด
สมุทรสาครเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเชิงสรางสรรค ขอใหผูเชี่ยวชาญทําเคร่ืองหมาย     ในชองระดับ
ความคิดเห็นตามความคิดของทาน (ขอความกรุณาใสเครื่องหมายทุกขอ) 
 

ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
5 

 

มาก
4 

ปาน
กลาง

3 

 

นอย
2 

นอย
ที่สุด
1 

1. 

 

ดานเน้ือหา 

1.1 วัตถุประสงคของแตละเน้ือหามีความชัดเจนสอดคลองตรงตาม
เนื้อหา 

     

1.2 เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน ขอความกระชับ เขาใจได
งาย นาสนใจ 

     

1.3 เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่ชัดเจน เชื่อถือได      

1.4 ความสมบูรณของเน้ือหาแตละหนวย ปริมาณเนื้อหามีความ
เหมาะสม 

     

1.5 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา      

1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความยาก วัย ภาษา)      

1.7 เนื้อหามีการแบงเปนหัวขอยอย ๆ ที่มีความชัดเจนและเนื้อหา
แตละหัวขอยอยจบในตัวเอง และมีการลําดับการนําเสนอ
เนื้อหาที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

     

1.8 การใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน สามารถอธิบายใหผูเรียน
เกิดความเขาใจมากข้ึนหรือชี้นําใหผูเรียนไปศึกษา เพื่อชวย
พัฒนาความคิดสรางสรรค  ใหไดตามวัตถุประสงคการเรียนได 

     

1.9 เนื้อหาที่เรียนเปนประโยชนสามารถนําไปประยุกตใชในการ
เรียนรูรวมกับแหลงเรียนรูในชุมชนได 
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ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
5 

 

มาก
4 

ปาน
กลาง

3 

 

นอย
2 

นอย
ที่สุด
1 

2. 

 

ดานการออกแบบ 

2.1  การออกแบบบทเรียนนาสนใจ ดึงดูดความสนใจของผูเรียนได 

     

2.2 ภาพประกอบเน้ือหามีความเหมาะสมนาสนใจ และทําใหเขาใจ
บทเรียนไดงาย 

     

2.3 คุณภาพ ความชัดเจนของเสียงที่นํามาใชมีความเหมาะสม      

2.4 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรที่ใชมีความเหมาะสม อาน
งายมีความเดนชัด เมื่อเทียบกับพื้นหลัง 

     

2.5 รูปแบบตัวอักษร (font) ที่เลือกใชอานไดงาย สบายตา และใช
รูปแบบท่ีคงที่ 

     

2.6 ตัวอักษรมีขนาด (size) พอดี แสดงที่ความละเอียดของจอภาพ
ที่ใช 

     

2.7 ภาพท่ีใชมีความสอดคลองกับเนื้อหาและชวยสงเสริมการเรียนรู      

2.8 เสียงที่ใชในการบรรยายในบทเรียนมีการกระตุนใหเกิดความ
นาสนใจและนาติดตาม 

     

2.9 วีดิโอประกอบบทเรียนมีความนาสนใจ สามารถทําใหเขาใจ
เนื้อหาไดมากย่ิงขึ้น 

     

3. ดานความคลองตัวในการใชงาน (Usability) 

3.1  การใชงานบทเรียนมีความสะดวกไมยุงยาก 

     

3.2 ออกแบบชวยใหผูเรียนอานเน้ือหาไดงาย       

3.3 การจัดตําแหนงขององคประกอบบนจอภาพ การใชสี ขนาดของ
องคประกอบของบทเรียน มีความคงที่ตลอดท้ังบทเรียน 

     

3.4 มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง      

3.5 การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียชวยทําใหเขาใจเนื้อหาบทเรียนได
งายขึ้น สามารถทบทวนความรูไดตามความตองการ 
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ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความคิดเห็น 

มาก
ที่สุด
5 

 

มาก
4 

ปาน
กลาง

3 

 

นอย
2 

นอย
ที่สุด
1 

 3.6 ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและพึงพอใจกับการเรียนดวย
บทเรียนในครั้งน้ี 

     

3.7 ประโยชนและความรูที่ไดรับจากการเรียนในครั้งนี้      

3.8 ความคิดเห็นโดยรวม ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูใน
ระดับใด 

     

 

ขอเสนอแนะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

        ผูทําประเมิน 

       ............................................. 

       (                                 ) 

            ........./........../.......... 
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แผนการจัดการเรียนรู 
กลุมสาระศิลปะ        ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 

แผนที่ 1 เรื่องเคร่ืองเบญจรงค      จํานวน 2 ชั่วโมง 
1. มาตรฐาน ศ 1.2   

 เขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม เห็นคุณคางานทัศนศิลป
ที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล 

2. สาระสําคัญ 

 ประวัติศาสตรชุมชนเปนวัฒนธรรมที่สําคัญและควรจดจํา เพ่ือสรางความภาคภูมิใจใหกับคน
ในชุมชน 

3. ผลการเรียนรูที่คาดหวัง  
   3.1 นักเรียนเขาใจประวัติความเปนมาของหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
   3.2 นักเรียนเขาใจกระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงคในขั้นตอนตางๆ 

   3.3 นักเรียนตระหนักถึงคุณคาของงานเบญจรงคที่มีตอชุมชน 

4. สาระการเรียนรู 
   4.1 ประวัติความเปนมาและการถายทอดภูมิปญญาการผลิตเครื่องเบญจรงคจากคนรุนเกาสูคนรุน
ใหม  
   4.2 กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค  
   4.3 ลวดลายและจุดเดนของเครื่องเบญจรงค และ  
   4.4 คุณคาของเคร่ืองเบญจรงคและแหลงจัดจําหนายผลิตภัณฑ 
5. กระบวนการเรียนรู  

   5.1 ขั้นนําเขาสูบทเรียน  
    อาจารยและนักเรียนรวมกับอภิปรายเกี่ยวกับหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
   5.2 ขั้นสอน 

  5.2.1 นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ 

 5.2.2 นักเรียนศึกษาบทเรียนจากสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค  
 5.2.3 ใหนักเรียนทําแบบฝกหัดระหวางเรียน โดยแบงออกเปน 2 ตอน ตอนละ 10 ขอ รวม 
20 ขอ 

 5.2.4 นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 30 ขอ และทําแบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
   5.3 ขั้นสรุป 

 อาจารยและนักเรียนรวมกันสรุปเกี่ยวกับหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 

   ส
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6. สื่อ วัสดุอุปกรณการเรียนรู 
   6.1 สื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
7. การวัดและประเมินผล 

   7.1 วิธีการวัดผล 

 7.1.1 สังเกตจากพฤติกรรมของนักเรียน 

 7.1.2 แบบทดสอบ เรื่อง หมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
8. แหลงเรียนรู 
   8.1 หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
9. บันทึกผลหลังสอน 

   9.1 ผลการสอน 

................................................................... .............................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

................................................................................................................................ ............................... 
   9.2 ปญหาและอุปสรรค 

............................................................................ ....................................................................................

............................................................................................................................. ...................................

......................................................................................................................................... ...................... 
   9.3 แนวทางการพัฒนา 
...................................................................................... ..........................................................................
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... ............ 

 

ลงชี่อ................................................. 
(.......................................................) 

         ผูจัดกิจกรรม 
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แบบทดสอบกอนเรียน เรื่อง เครื่องเบญจรงค หมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” 

อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร 
 

ชื่อ-นามสกุล........................................................................................ชั้น....................เลขที่..................  
คําชี้แจง เลือกคําตอบที่ถูกตองท่ีสุดเพียงคําตอบเดียว 
 

1. ความหมายของ “เบญจรงค” ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ไดใหความหมายไววา
อยางไร   
 ก. แมสี 5 สี 
 ข. เครื่องถวยชามตางๆท่ีมีสีสันสวยงาม 

 ค. แมสีที่สําคัญ จํานวน 5 สี 
 ง. แมสีทั้ง 5 สี ประกอบดวย ดํา แดง ขาว เขียว และดํา 
 2. วัตถุดิบที่สําคัญในการผลิตเครื่องเบญจรงค ประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. เครื่องแกว สีเทียน และทองคํา 
 ข. เครื่องสังคโลก สีน้ํา และทองคําเปลว 
 ค. เครื่องขาว สีฝุน และน้ําทอง 
 ง. เครื่องทอง สีรัก และดิ้นทอง 
 3. อุปกรณสําคัญท่ีใชในการผลติเครื่องเบญจรงค ประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. แปนหมุน พูกันจีน ปากกาปากเข็ม และเตาเผาเบญจรงค 
 ข. โมหิน พูกันญี่ปุน และเตาอังโรเผาเบญจรงค 
 ค. เตาอบไฟฟา ปากกาจีน หลักยึดเคร่ืองขาว และน้ําประสานทอง 
 ง. เครื่องเขียน เตาพิเศษ เครื่องสักลาย และเครื่องเคลือบ 

 4. อุปกรณสําคัญสําหรับการเขียนลายเบญจรงค ประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. ทินเนอร กาวน้ํา ปากกาเมจิก แปนหมุน 

 ข. สีดําหรือน้ําตาล พูกันจีน แมสี 
 ค. น้ําทอง ทินเนอร กระบอกฉีดยา และปากกาปากเข็ม 

 ง. สีเบญจรงค น้ํา น้ําทอง และโครงรางลวดลาย 
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5. ดินที่เหมาะแกการนํามาผลิตเครื่องปน ไดแกดินชนิดใด 

 ก. ดินเกาลิน 

 ข. ดินเหนียว 
 ค. ดินสโตนแวร 
 ง.  ถูกทุกขอ 

 6. ดินปน เปนสิ่งสําคัญในการทําเครื่องเบญจรงค เพ่ือใหเบญจรงคมีคุณภาพดี ตองมีการเตรียม
วัตถุดิบอยางไร 
 ก. ปรับเนื้อดินใหมีความเหนียวเหมาะแกการข้ึนรูป 

 ข. ปรับใหเนื้อดินสุกตัวในอุณหภูมิต่ํา 
 ค. ปรับเนื้อดินใหเหมาะกับการทําเครื่องเคลือบ 

 ง. ถูกทุกขอ 

 7. กระบวนการผลิตของขาว ในข้ันตอนการเตรียมวัตถุดิบกอนนําไปข้ึนรูป มีกระบวนการอยางไร
บาง 
 ก. บดดิน ลางดิน ผสมวัตถุดิบ แยกเหล็กจากเน้ือดิน หมักดิน อัดดิน นวดดิน 

 ข. บดดิน แยกเหล็กจากเนื้อ ลางดิน ผสมวัตถุดิบ ดิน อัดดิน หมักดิน นวดดิน  
 ค. บดดิน ลางดิน แยกเหล็กจากเน้ือดิน ผสมวัตถุดิบ อัดดิน นวดดิน หมักดิน  
 ง. บดดิน แยกเหล็กจากเนื้อดิน ลางดิน ผสมวัตถุดิบ อัดดิน นวดดิน หมักดิน  
 8. การข้ึนรูปของขาว มีก่ีวิธี อะไรบาง  
 ก. 1 วิธี ไดแก การหลอ 

 ข. 1 วิธี ไดแก การปน 

 ค. 2 วิธี ไดแก การหลอและการปน 

 ง. ไมมีขอใดถูก 

 9. สีฝุน ที่ใชในการลงสีเคร่ืองเบญจรงค สวนใหญนําเขาจากประเทศใด 

 ก. ประเทศเยอรมัน 

 ข. ประเทศจีน 

 ค. ประเทศญ่ีปุน 

 ง. ประเทศอินเดีย 
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10. น้ําทอง 12% ที่ใชในการเรียนลายเบญจรงคและการวนทองในข้ันตอนสุดทาย ตองสั่งนําเขาจาก
ประเทศใด 

 ก. ประเทศเยอรมัน 

 ข. ประเทศจีน 

 ค. ประเทศญ่ีปุน 

 ง. ประเทศอินเดีย 

11. ในขั้นตอนการเขียนลายเบญจรงค ไดมีการใชปากกาเข็มรวมกับน้ําทอง เปนการประยุกตขึ้นมาใช
แทนอุปกรณชิ้นใด   
 ก. เข็มหมุด 

 ข. ปากกาเมจิก 

 ค. ปากกาหมึกซึม 

 ง. พูกันจีน 

12. อุปกรณสําคัญท่ีใชในการวนทอง ประกอบดวยอะไรบาง 
 ก. แปนหมุน พูกันจีน และน้ําทอง 
 ข. แปนหมุน พูกันจีน และสติกเกอร 
 ค. แปนหมุน ปากกาปากเข็ม และน้ําทอง  
 ง. แปนหมุน ปากากาปากเข็ม และสติกเกอร 
13. ขั้นตอนแรกในการผลิตเครื่องเบญจรงค คืออะไร 
 ก. การเตรียมของขาว 
 ข. การเขียนลาย 

 ค. การลงสี 
 ง. การวนทอง 
14. สีที่ใชในการลงสีเครื่องเบญจรงค ควรมีลักษณะอยางไร 
 ก. บดสีใหละเอียดหามผสมน้ําเด็ดขาด 

 ข. บดสีใหละเอียดผสมน้ําเล็กนอย 

 ค. บดสีใหละเอียดผสมทินเนอรเล็กนอย 

 ง. บดสีใหละเอียดผสมกับทินเนอรจนเปนของเหลว 
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15. แหลงผลิตเครื่องเบญจรงคท่ีมีชื่อเสียงและเปนที่รูจักกันอยางแพรหลายของจังหวัดสมุทรสาครอยู
ที่ใด 

 ก. อําเภอบานแพว 
 ข. อําเภอกระทุมแบน 

 ค. อําเภอเมืองสมุทรสาคร 
 ง. ทุกอําเภอในจังหวัดสมุทรสาคร 
16. ขั้นตอนสุดทายของการผลิตเครื่องเบญจรงค คืออะไร 
 ก. การนําเครื่องเบญจรงคออกจากเตาเผา 
 ข. การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองเบญจรงค 
 ค. การนําเครื่องเบญจรงคบรรจุหีบหอ 

 ง. การสงเครื่องเบญจรงคใหถึงมือลูกคาอยางปลอดภัย 

17. ลวดลายเบญจรงคของหมูบานเบญจรงคดอนไกดี มีความเปนมาอยางไร 
 ก. เปนลวดลายที่นํามาจากประเทศในแถบยุโรป 

 ข. เปนลวดลายที่นํามาจากประเทศในแถบอาหรับ 

 ค. เปนลวดลายที่พัฒนามาจากประเทศจีน 

 ง. เปนลวดลายที่พัฒนามาจากเบญจรงคในอดีตของไทย 

18. ลวดลายเบญจรงค มีคุณคาทางวัฒนธรรมของไทยอยางไร 
 ก. แสดงถึงความม่ันคงของประเทศไทย 

 ข. สะทอนภูมิปญญาของคนไทย 

 ค. แสดงถึงความยากลําบากในการผลิตชิ้นงาน 

 ง. สรางกระแสนิยมในเครื่องหัตถกรรมมากยิ่งขึ้น 

19. ลายท่ีเปนองคประกอบสําคญัของงานเบญจรงค คือลายแบบใด 

 ก. ลายหลักและลายลูกค่ัน 

 ข. ลายเทพพนมและลายไทย 

 ค. ลายจักรีและลายดอกไม 
 ง.  ลายดั้งเดิมและลายประเพณี 

20. ลายลูกคั่น หมายถึงลายที่มีลักษณะอยางไร 
 ก. ลายท่ีเขียนอยูตรงกลางของเบญจรงค 
 ข. ลายท่ีเขียนตอจากลายหลักใหสอดคลองกัน 

 ค. ลายที่เขียนเพื่อสอดแทรกในลายหลัก 

 ง. ลายท่ีเขียนเพื่อแบงลวดลายบนเครื่องเบญจรงค มักเขียนตามขอบ 
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21. เครื่องเบญจรงค สันนิษฐานกันวามีใชมาตั้งแตในสมัยใด 

 ก. กรุงสุโขทัย 

 ข. กรุงศรีอยุธยา 
 ค. กรุงธนบุรี 
 ง. กรุงรัตนโกสินทร 
22. ในปจจุบัน ของขาวท่ีนํามาเขียนเบญจรงค มีการพัฒนาเปนอยางไร 
 ก. มีรูปทรงและขนาดท่ียึดหลักดั้งเดิม 

 ข. มีรูปทรงและขนาดเลียนแบบจากของเกา 
 ค. มีรูปทรงและขนาดท่ียังคงแบบโบราณเอาไว 
 ง. มีรูปทรงและขนาดท่ีหลากหลายมากข้ึน 

23. สวนผสมที่สําคัญของน้ําทอง คืออะไร 
 ก. ทองคํา 
 ข. ทินเนอร 
 ค. สีทอง 
 ง. ผงสีบดละเอียด 

24. เตาเผาเบญจรงค มีองคประกอบท่ีสําคัญอะไรบาง 
 ก. โครงสรางเตา อิฐมอญ สังกะสี 

 ข. โครงสรางเดา ดินเผา ลวดความรอน แผนดินเผา 
 ค. โครงสรางเตา แผนอิฐมอญ ฐานรองอิฐมอญ ขี้เถาแกลบ 

 ง. โครงสรางเตา อิฐทนไฟ ฉนวนกันความรอน ลวดความรอน 

25. ลวดลายท่ีเปนที่นิยมที่สุดของหมูบานเบญจรงคดอนไกดี เนื่องจากเขียนงายและสามารถผลิตตาม
ยอดการสั่งไดเร็ว คือลายอะไร 
 ก. ลายเทพพนม 

 ข. ลายดอกไม 
 ค. ลายจักรี 
 ง. ลายประเพณี 
26. งานเบญจรงคกอใหเกิดประโยชนสําคัญแกงานศิลปวัฒนธรรมของชาติอยางไร 
 ก. ทําใหงานศิลปวัฒนธรรมของไทยเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 ข. ทําใหงานศิลปวัฒนธรรมของไทยไมถูกลืมหายไป 

 ค. ทําใหงานศิลปวัฒนธรรมของไทยไดรับการยกยอง 
 ง. ทําใหงานศิลปวัฒนธรรมของไทยไดรับการสืบทอดตอไป 
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27. การทํางานเก่ียวกับเครื่องเบญจรงค มีผลตอการดําเนินชีวิตของคนในชุมชนอยางไร 
 ก. คนในชนเห็นคุณคาของงานเบญจรงคมากข้ึน 

 ข. สรางความม่ันคงใหแกชีวิตและครอบครัวมากขึ้น 

 ค. คนในชุมชนตองทํางานหนักมากข้ึนเพื่อผลิตเบญจรงค 
 ง. คนในชุมชนไดรับความเดือดรานจากโรงงานท่ีผลิตเครื่องเบญจรงค 
28. ปจจัยที่ทําใหคนนิยมเลือกซ้ือหาเคร่ืองเบญจรงคเพ่ือมอบเปนของขวัญของฝากใหแกกัน คืออะไร 
 ก. เปนของแปลก หางาย ราคาถูก 

 ข. เปนของเกา ทํายาก ราคาถูก 

 ค. เปนของทันสมัย สามารถเขาไดกบัเคร่ืองเรือนตางๆไดอยางลงตัว 
 ง. เปนของมีคุณคาในตัว มีลวดลายที่งดงาม ประณีต  
29. ปจจัยที่ทําใหลวดลายของงานเบญจรงคเปลี่ยนแปลงไป คืออะไร 
 ก. ความตองการของตางประเทศ 

 ข. วัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตมีมากข้ึน 

 ค. ความตองการของตลาดและตัวผูเขียนที่ตองการพัฒนาลวดลายใหหลากหลาย 

 ง. ความยากงายของลวดลายด้ังเดิม 

30. จุดขายสําคัญที่ทําใหหมูบานเบญจรงคดอนไกดี โดดเดนกวาแหลงจําหนายเบญจรงคอ่ืนๆ คือ
อะไร 
 ก. ลวดลายเบญจรงคอันเปนเอกลักษณ 
 ข. มีการสาธิตขั้นตอนการผลิตและเขียนเบญจรงค 
 ค. มีบริการโฮมสเตยภายในหมูบาน 

 ง. ถูกทุกขอ 

 

ตารางท่ี 15 เฉลยแบบทดสอบ เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
 

ขอ เฉลย ขอ เฉลย ขอ เฉลย ขอ เฉลย ขอ เฉลย 
1 ง 7 ก 13 ก 19 ก 25 ค 
2 ค 8 ค 14 ข 20 ง 26 ง 
3 ก 9 ค 15 ข 21 ข 27 ข 
4 ค 10 ก 16 ข 22 ง 28 ง 
5 ง 11 ง 17 ง 23 ก 29 ค 
6 ง 12 ก 18 ข 24 ง 30 ง 
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แบบประเมินความคิดเห็น 

ของนักเรียนที่มีตอสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง  เคร่ืองเบญจรงค  
คําชี้แจง โปรดแสดงความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเรียนรู เรื่อง 
เบญจรงคดอนไกดี  ขอใหนักเรียนทําเครื่องหมาย   ในตาราง (ขอความกรุณาใสเครื่องหมายทุก
ขอ) 

ลําดับที ่

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด
5 

 

มาก
4 

ปาน
กลาง 

3 

 

นอย
2 

นอย
ที่สุด
1 

1. ดานเนื้อหา 

1.1  วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจนสอดคลองตรง
ตามเนื้อหา 

     

1.2  เนื้อหาสาระมคีวามเหมาะสมและนาสนใจ      

1.3  การจัดลําดับเนื้อหาเปนไปอยางตอเนื่องเขาใจงาย      

1.4  เนื้อหามีการแบงเปนหัวขอยอย ๆ ที่มีความชัดเจนและ
เนื้อหาแตละหัวขอยอยจบในตัวเอง และมีการลําดับการนําเสนอ
เนื้อหาท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

     

1.5  เนื้อหามีความเหมาะสมกับระยะเวลา      

1.6  ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาในบทเรียน      

1.7 เนื้อหาท่ีไดรับเปนประโยชน สามารถนําไปประยุกตใชใน
การเรียนรูอยางสรางสรรค ในวิชาตางๆ  

     

2. 

 

ดานมัลติมีเดีย 

2.1  รูปแบบขอสื่อมีความสวยงามและนาสนใจ 

     

2.2  การนําเขาสูบทเรยีนทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจท่ีจะ
ศึกษาเน้ือหามากขึ้น 
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ที ่

รายการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ที่สุด
5 

 

มาก
4 

ปาน
กลาง

3 

 

นอย
2 

นอย
ที่สุด
1 

2. 2.3  มีคําแนะนําในการใชบทเรียนและกิจกรรมมีลําดับขั้นตอน
เหมาะสม 

     

2.4  ตัวอักษรอานงายชัดเจน      

2.5  ภาพที่ใชมีความสอดคลองกบัเนื้อหาและชวยสงเสริมการ
เรียนรู 

     

2.6  เสียงท่ีใชในการบรรยายในบทเรียนมีการกระตุนใหเกิดความ
นาสนใจและนาติดตาม 

     

2.7  วีดิโอประกอบบทเรียนมีความนาสนใจ สามารถทําใหเขาใน
เนื้อหาไดมายิ่งข้ึน 

     

2.8 สื่อมัลติมีเดียมเีทคนิคในการนําเสนอที่เหมาะสมนาสนใจ      

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากสื่อ 

3.1   มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรูดวยตนเอง 

     

3.2   การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียชวยทําใหเขาใจเน้ือหาไดงายขึ้น 
และชวยใหเกิดความคิดใหมๆ อยางสรางสรรคไดจากสื่อ 

     

3.3  ผูเรียนรูสึกสนุกสนาน เพลดิเพลินและพึงพอใจกับการเรียน
ดวยสื่อในคร้ังนี ้

     

3.4  ประโยชนและความรูทีไ่ดรับจากการเรียนในคร้ังนี้โดยรวม      

3.5  หลังจากศึกษาสื่อมัลติมีเดียแลวผูเรียนไดรับความรูเรื่อง 
เบญจรงคดอนไกดมีากขึ้น 

     

4. โดยภาพรวมนักเรียนคิดวาสื่อมัลติมีเดียมีคุณคาอยูในระดับใด      
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ตารางท่ี 16 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 
 

รายการวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

ประเด็นที่ 1 ดานประวัติความเปนมาของชุมชน
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

ประเด็นที่ 2 ดานการนําสื่อมัลติมีเดียมาใชในการ
เรียนการสอน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

ประเด็นที่ 3 ดานการถายทอดงานเบญจรงคจาก
รุนสูรุน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

 

ตารางท่ี 17 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง
สําหรับผูเชี่ยวชาญดานสื่อมัลติมีเดีย 
 

รายการวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

1. ทานคิดวาการนําส่ือมัลติมีเดียมาใชในการเรียน
การสอนมีความเมาหะสมหรือไม อยางไร +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2. ทานคิดวาสื่อมัลติมีเดียที่จะนํามาใชในการเรียน
การสอนควรมีลักษณะอยางไร  +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3. ทาคิดวาการนําเขาสูบทเรียน เพ่ือเชื่อมโยงไปสู
เนื้อหาเรื่องเคร่ืองเบญจรงค ควรมีลักษณะอยางไร +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

4. ทานคิดวาการประเมินผลการเรียนรู ควรมี
วิธีการประเมินอยางไร +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

 
ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เครื่องเบญจรงค 

ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

1 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
2 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
3 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
4 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
5 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เครื่องเบญจรงค (ตอ) 

ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

6 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
7 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
8 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
9 +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
10 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
11 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
12 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
13 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
14 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
15 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
16 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
17 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
18 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
19 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
20 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
21 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
22 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
23 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
24 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
25 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
26 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
27 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
28 +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
29 +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
30 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
31 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
32 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
33 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
34 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
35 0  +1 +1 0.67 นําไปใชได 
36 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง เครื่องเบญจรงค (ตอ) 
 

ขอที่ ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

37 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
38 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
39 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
40 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
41 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
42 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
43 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
44 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
45 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
46 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
47 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
48 0 +1 +1 0.67 นําไปใชได 
49 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
50 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
51 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
52 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
53 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
54 +1 +1 0 0.67 นําไปใชได 
55 +1 0 +1 0.67 นําไปใชได 
56 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
57 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
58 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
59 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
60 +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค ดานเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายการวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

1. วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจน
สอดคลองตรงตามเนื้อหา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2. เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน ขอความ
กระชับ เขาใจไดงาย นาสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3. เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่
ชัดเจน เชื่อถือได +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

4. ความสมบูรณของเนื้อหาปริมาณเนื้อหามีความ
เหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

5. เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
6. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับความ
ยาก วัย ภาษาท่ีใช) +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

7. เนื้อหามีการลําดับการนําเสนอเน้ือหา อยาง
ตอเนื่องชวยใหเกิดการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

8. การใหขอมูลปอนกลับที่เปนประโยชน สามารถ
อธิบายใหผูเรียนเกิดความเขาใจมากข้ึนหรือชี้นํา
ใหผูเรียนไปศึกษา เพ่ือชวยพัฒนา  ความคิด   
สรางสรรค  ใหไดตามวัตถุประสงคการเรียนได 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

9. เนื้อหาที่เรียนเปนประโยชนสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนรู รวมกับแหลงเรียนรูใน
ชุมชนได 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค ดานมัลติมีเดีย 
 

รายการวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

1. ดานเนื้อหา 
1.1 วัตถุประสงคของแตละเนื้อหามีความชัดเจน

สอดคลองตรงตามเน้ือหา 
+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

1.2 เนื้อหาของบทเรียนมีความชัดเจน ขอความ
กระชับ เขาใจไดงาย นาสนใจ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

1.3 เนื้อหามีความถูกตอง มีแหลงขอมูลอางอิงที่
ชัดเจน เชื่อถือได +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

1.4 ความสมบูรณของเน้ือหาแตละหนวย ปริมาณ
เนื้อหามีความเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

1.5 เนื้อหามีความเหมาะสมกับเวลา +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
1.6 เนื้อหามีความเหมาะสมกับผูเรียน (ระดับ

ความยาก วัย ภาษา) +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

1.7 เน้ือหามีการแบงเปนหัวขอยอย ๆ ที่มีความ
ชัดเจนและเนื้อหาแตละหัวขอยอยจบใน
ตัวเอง และมีการลําดับการนําเสนอเนื้อหาท่ี
จะชวยใหเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

1.8 การให ข อมู ลป อนก ลับที่ เป นประ โยชน 
สามารถอธิบายใหผูเรียนเกิดความเขาใจมาก
ขึ้นหรือชี้นําใหผูเรียนไปศึกษา เพ่ือชวยพัฒนา
ความคิดสรางสรรค  ใหไดตามวัตถุประสงค
การเรียนได 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

1.9 เนื้อหาที่เรียนเปนประโยชนสามารถนําไป
ประยุกตใชในการเรียนรูรวมกับแหลงเรียนรู
ในชุมชนได 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค ดานมัลติมีเดีย (ตอ) 
 

รายการวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

2. ดานการออกแบบ 
2.1  การออกแบบบทเรียนนาสนใจ ดึงดูดความ
สนใจของผูเรียนได 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.2 ภาพประกอบเน้ือหามีความเหมาะสมนาสนใจ 
และทําใหเขาใจบทเรียนไดงาย 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.3 คุณภาพ ความชัดเจนของเสียงท่ีนํามาใชมี
ความเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.4 รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษรท่ีใชมีความ
เหมาะสม อานงายมีความเดนชัด เมื่อเทียบ
กับพ้ืนหลัง 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.5 รูปแบบตัวอักษร (font) ที่เลือกใชอานไดงาย 
สบายตา และใชรูปแบบที่คงท่ี +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.6 ตัวอักษรมีขนาด (size) พอดี แสดงท่ีความ
ละเอียดของจอภาพท่ีใช +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.7 ภาพที่ใชมีความสอดคลองกับเนื้อหาและชวย
สงเสริมการเรียนรู +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.8 เสียงที่ ใชในการบรรยายในบทเรียนมีการ
กระตุนใหเกิดความนาสนใจและนาติดตาม +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

2.9 วีดิ โอประกอบบทเ รียนมีความนาสนใจ 
สามารถทําใหเขาใจเนื้อหาไดมากย่ิงข้ึน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
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ตารางที่ 20 ผลการวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลอง ( IOC) ของแบบประเมินสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง 
เครื่องเบญจรงค ดานมัลติมีเดีย (ตอ) 
 

รายการวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญ IOC สรุปผล 
1 2 3 

3. ดานความคลองตัวในการใชงาน (Usability) 
3.1  การใชงานบทเรียนมีความสะดวกไมยุงยาก +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3.2 ออกแบบชวยใหผูเรียนอานเนื้อหาไดงาย  +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 
3.3 การจัดตําแหนงขององคประกอบบนจอภาพ 

การใชสี ขนาดขององคประกอบของบทเรียน 
มีความคงที่ตลอดทั้งบทเรียน 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3.4 มีการเปดโอกาสใหผูเรียนไดควบคุมการเรียนรู
ดวยตนเอง +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3.5 การเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียชวยทําใหเขาใจ
เนื้อหาบทเรียนไดงายขึ้น สามารถทบทวน
ความรูไดตามความตองการ 

+1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3.6 ผู เ รียนรูสึกสนุกสนาน เพลิดเพลินและพึง
พอใจกับการเรียนดวยบทเรียนในครั้งนี้ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3.7 ประโยชนและความรูที่ไดรับจากการเรียนใน
ครั้งนี้ +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

3.8 ความคิดเห็นโดยรวม ตอบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียอยูในระดับใด +1 +1 +1 1.00 นําไปใชได 

 

ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห คาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบจากการใช
สูตร KR-20  

ขอที่ คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) แปลผล 
1 0.633 0.403 นําไปใชได 
2 0.833 0.014 นําไปใชไมได 
3 0.733 0.625 นําไปใชได 
4 0.367 -0.403 นําไปใชไมได 
5 0.133 0.097 นําไปใชไมได 
6 0.433 0.097 นําไปใชได 
7 0.367 0.319 นําไปใชได 
8 0.267 0.097 นําไปใชไมได 
9 0.467 0.319 นําไปใชได 
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ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห คาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบจากการใช
สูตร KR-20 (ตอ) 

ขอที่ คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) แปลผล 
10 0.267 0.097 นําไปใชไมได 
11 0.267 0.431 นําไปใชได 
12 0.133 -0.264 นําไปใชไมได 
13 0.300 0.319 นําไปใชได 
14 0.333 -0.292 นําไปใชไมได 
15 0.233 0.444 นําไปใชได 
16 0.767 0.635 นําไปใชได 
17 0.167 -0.139 นําไปใชไมได 
18 0.733 0.389 นําไปใชได 
19 0.100 0.000 นําไปใชไมได 
20 0.433 0.764 นําไปใชได 
21 0.267 0.208 นําไปใชได 
22 0.300 0.306 นําไปใชได 
23 0.733 0.278 นําไปใชได 
24 0.567 0.167 นําไปใชไมได 
25 0.233 -0.014 นําไปใชไมได 
26 0.467 0.653 นําไปใชได 
27 0.400 0.083 นําไปใชไมได 
28 0.367 0.319 นําไปใชได 
29 0.233 -0.153 นําไปใชไมได 
30 0.167 0.097 นําไปใชไมได 
31 0.300 0.319 นําไปใชได 
32 0.567 0.278 นําไปใชได 
33 0.867 0.375 นําไปใชไมได 
34 0.800 0.500 นําไปใชได 
35 0.600 0.653 นําไปใชได 
36 0.433 0.056 นําไปใชไมได 
37 0.333 0.056 นําไปใชไมได 
38 0.500 0.653 นําไปใชได 
39 0.233 0.333 นําไปใชได 
40 0.467 0.056 นําไปใชไมได 
41 0.467 0.083 นําไปใชไมได 
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ตารางท่ี 21 ผลการวิเคราะห คาความยาก (P) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบจากการใช
สูตร KR-20 (ตอ)  

ขอที่ คาความยาก (P) คาอํานาจจําแนก (r) แปลผล 
42 0.567 0.764 นําไปใชได 
43 0.100 -0.014 นําไปใชไมได 
44 0.600 0.292 นําไปใชได 
45 0.300 0.319 นําไปใชได 
46 0.133 0.097 นําไปใชไมได 
47 0.200 0.667 นําไปใชได 
48 0.167 -0.264 นําไปใชไมได 
49 0.433 0.778 นําไปใชได 
50 0.267 0.194 นําไปใชไมได 
51 0.267 0.667 นําไปใชได 
52 0.600 0.514 นําไปใชได 
53 0.133 0.097 นําไปใชไมได 
54 0.467 0.778 นําไปใชได 
55 0.100 -0.125 นําไปใชไมได 
56 0.200 0.319 นําไปใชได 
57 0.367 0.194 นําไปใชไมได 
58 0.400 0.431 นําไปใชได 
59 0.300 -0.028 นําไปใชไมได 
60 0.300 0.208 นําไปใชได 

 

 ขอสอบที่ผานเกณฑตองมีคา p ระหวาง 0.20 – 0.80 และคา r ตั้งแต 0.20 ขึ้นไป จึงได
ขอสอบที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑ ไดแก 1, 3, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 26, 

31, 32, 34, 35, 38, 39, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 52, 54, 56, 58, 60 ผลการวิเคราะห
แบบทดสอบ เรื่อง เครื่องเบญจรงค จํานวน 30 ขอ สามารถสรุปไดดังนี้  
 คาเฉล่ียของคาความยากงาย เทากับ 0.45  

 คาเฉล่ียของดัชนีอํานาจจําแนกเทากับ 0.48 

 คาความเช่ือม่ันที่คํานวณดวยสูตร KR-20 เทากับ 0.85 
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ภาคผนวก ง 
 

ตัวอยางสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง เครื่องเบญจรงค 
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ภาคผนวก จ 

 

ผลการสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทชุมชน 
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รายนามผูใหสัมภาษณแบบมีโครงสรางสําหรับศึกษาบริบทของชุมชน 
 
 1. นายวิชัย แตงเอี่ยม  
 นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดอนไกด ี

 2. นายอรรถสิทธิ์  เหมพรม 

 หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลดอนไกดี 
 3. คุณอุไร แตงเอ่ียม 

 ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค ประธานกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี  
 เจาของรานอุไรเบญจรงค 
 4. คุณรัชนี ทองเพ็ญ 

 ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค รองประธานกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 เจาของรานแดงเบญจรงค 
 5. นางประภาศรี พงษเมธา 
 ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค เลขานุการกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 เจาของรานหนูเล็กเบญจรงค 
 6. คุณจําเนียร ภูมิเสม 

 ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค สมาชิกกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 เจาของรานสังวาลเซรามิค 
 7. นายธรรมนูญ จิตพาณิชย 
 ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค สมาชิกกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
 8. นางวรรณดี สนพราย 

 ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทาเสา (อาทรราษฎรอุปถัมภ) 
 9. นายบุญฤทธิ์ สนพราย 

 ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทาเสา (อาทรราษฎรอุปถัมภ) 
 10. นางสาวภัคภร แกนสูงเนิน 

 ครูโรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” 
 11. นายวิเศษ แกวกระจาย  
 ขาราชการบํานาญ นักวิจัยชุมชนผูทําวิจัยเกี่ยวกับหมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
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 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดชุมชนท่ีใชในการศึกษา คือ หมูบานเบญจรงคดอนไกดี ตั้งอยู
หมูบานที่ 1 ในจํานวนทั้งหมด 6 หมูบานของตําบลดอนไกดี อําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร  
ผูวิจัยไดทําการเก็บขอมูลพื้นฐานที่จําเปนของชุมชน และเก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของ
หมูบานเบญจรงคดอนไกดี โดยมุงศึกษาในประเด็นบริบทของชุมชน สภาพการเรียนรูของคนในชุมชน 
สภาพปญหาและความตองการของหมูบานเบญจรงคดอนไกดี เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาออกแบบและ
พัฒนาสื่อมัลติมีเดีย จากการวิเคราะหขอมูลสัมภาษณชาวบานในชุมชน จึงสามารถสรุปบริบทชุมชน
ออกมาไดดังตอไปน้ี  
1. สภาพบริบทชุมชน 
 1.1) ขอมูลพื้นฐานของชุมชน 

 
      ที่มาของช่ือตําบลดอนไกดี 
               ดอนไกดี เปนตําบลหนึ่งของอําเภอกระทุมแบน จากการบอกเลาของผูเฒาผูแกเลาวา
พ้ืนที่ในบริเวณนี้เปนที่ดอน น้ําทวมไมถึง อีกท้ังเปนที่ที่ชาวบานสวนใหญมักจะเลี้ยงไกชนเอาไวเพ่ือ
ขาย และนําไปชนกับไกชนในหมูบานอ่ืนๆ และมักจะไดรับชัยชนะเสมอ (ในปจจุบันก็ยังมีการเล้ียงไก
ชนอยูเหมือนเดิม) นอกจากน้ีในอดีตวัดดอนไกดี ซึ่งเคยเปนวัดประจําตําบลดอนไกดี (ปจจุบันไดโอน
ไปอยู กับเทศบาลเมืองกระทุมแบน) ไดมีการทําเสาและมีตัวไกอยูบนเสาเปนสัญลักษณดวย และใน
อดีตตําบลทาเสา เคยรวมอยูเปนตําบลเดียวกับตําบลดอนไกดีแตตอมาภายหลังก็ถูกแยกออกเปนอีก
ตําบลหน่ึงแตยังมีการติดตอและสนิทสนมกันเชนเดิม จนคนในพื้นที่ตําบลดอนไกดีมักจะเรียกที่ตนเอง
อยูวาทาเสาซึ่งทําใหเห็นความสัมพันธและการติดตอซ่ึงกันและกันตั้งแตในอดีตเรื่อยมา 
      ที่ตั้งและอาณาเขต 

              องคการบริหารสวนตําบลดอนไกดี ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของอําเภอกระทุมแบน หางจาก
ที่วาการ อําเภอกระทุมแบน 3 กิโลเมตร และหางจากจังหวัดสมุทรสาครประมาณ 14 กิโลเมตร 
สภาพพ้ืนที่เปนที่ราบลุมบริเวณริมแมน้ํา บางพ้ืนที่เปนที่ดอน พ้ืนที่สวนใหญใชในการทําการเกษตร มี
ประชากรทั้งสิ้น 7,393 คน คิดเปน 2,493 ครัวเรือน แยกเปนชาย 3,580 คน และหญิง 3,813 คน   
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     อาชีพของประชากร 
 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประกอบอาชีพของคนในชุมชน ไดแก ทํานา ทําสวนผัก/ผลไม คาขาย รับจางทั่วไป 
รับเหมากอสราง ประกอบธุรกิจสวนตัว เชน โรงงานอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมในครัวเรือน เชน 
เครื่องเบญจรงค เครื่องปนดินเผา เซรามิค เปนตน และรับราชการ เชน ทหาร ตํารวจ ครู เปนตน 

 1.2) สภาพภูมิปญญาและแหลงเรียนรูในชุมชน 

 มีการอนุรักษศิลปะการเขียนลายเบญจรงค ซึ่งเปนภูมิปญญาท่ีถายทอดกันมาและมีการ
คิดคนรูปแบบ ลวดลายใหมเพ่ิมขึ้นตลอดเวลา จนเปนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP ระดับ 5 ดาว) มี
ชื่อเสียงยอมรับทั่วไป 
 1.3) กระบวนการเรียนรูของคนในชุมชน 

 เทศบาลตําบลดอนไกดีมีบุคลากรในหนวยกองการศึกษา ซึ่งมีภาระหนาที่เกี่ยวกับงานจัด
การศึกษา สงเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม 
ของทองถิ่น งานสันทนาการ งานการศาสนา งานศิลปวัฒนธรรม งานสงเสริมและสนับสนุนการกีฬา
และนันทนาการ  
 1.4) การมีสวนรวมของคนในชุมชน 

 ในหมูบานมีการจัดประเพณีทําบุญตักบาตร ทั้งในวันขึ้นปใหมและวันสําคัญๆเปนประจําทุกป 
นอกจากนี้มีการจัดงานวันกตัญู รดน้ําดําหัวผูสูงอายุในงานวันสงกรานตทุกป และในสัปดาหที่ 2 

ของเดือนมีนาคมในทุกๆป ไดมีการจัดกิจกรรม “สืบสาน สีสัน สายเสน เบญจรงคดอนไกดี” โดยเปน
ความรวมมือของคนในชุมชนและหนวยงานตางๆ ซึ่งในป 2558 นี้ไดจัดตอเนื่องมาเปนครั้งที่ 6 แลว 
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และไดรับความรวมมือจากท้ังคนในชุมชนและพ้ืนที่ใกลเคียง มาออกรานจัดจําหนายผลิตภัณฑของ
ตนเอง ซึ่งก็สามารถสรางรายไดใหกับคนในชุมชนไดเปนจํานวนมาก 

 

2. สภาพของชุมชนที่ศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.1) ประวัติความเปนมา การกอตั้ง ที่ตั้ง สภาพท่ัวไป 

     บานดอนไกดี ตั้งอยูเปนหมูบานที่ 1 ในจํานวนทั้งหมด 6 หมูบานของตําบลดอนไกดี อําเภอ
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร จากคําบอกเลาของสมาชิกกลุมหมูบานเบญจรงค หมูที่ 1 ตําบลดอน
ไกดี ที่สวนใหญเคยทํางานเปนลูกจางใน “โรงงานเสถียรภาพ” ซึ่งเปนโรงงานผลิตถวยชามเซรามิค 
(ถวยชามตราไก) ที่มีชื่อเสียงในขณะนั้น โดยไดรับการถายทอดเอาความรูและภูมิปญญาจากวิทยากร
ทั้งคนไทยและคนจีนโบราณท่ีทางโรงงานเสถียรภาพเชิญมาสอนและแนะนําการเขียนลวดลายตางๆ 
ลงบนถวยชาม ตอมาในราวป พ.ศ. 2532 โรงงานเสถียรภาพประสบปญหาภาวะขาดทุนและไดปด
กิจการลง หลังจากน้ันไดมีลูกจางคนงานของดอนไกดีไดรวมกันปรึกษาหารือ เพ่ือนําเอาความรู 
ประสบการณ และภูมิปญญาที่ไดรับมาลงทุนทําผลิตภัณฑเครื่องเบญจรงค เปนอุตสาหกรรมครัวเรือน
ในหมูบานและไดมีการประยุกตคิดคนแบบลวดลาย รวมท้ังประโยชนใชสอยและความตองการของ
ตลาดทําใหเปนสินคาที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายในเวลาตอมา 
 ในป พ.ศ. 2536 สํานักงานการพัฒนาชุมชนอําเภอกระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร ไดมีการ
รณรงค จัดตั้งกลุมอาชีพสตรีในระดับตําบลหมูบาน และสนับสนุนจัดสงหมูบานเบญจรงคดอนไกดีเขา
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ประกวด หัตถกรรมดีเดน ของมูลนิธิหมอมงามจิตต บุรฉัตร ประจําป 2544 และหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดีไดรับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ ทําใหเครื่องเบญจรงคมีชื่อเสียง ไดรับความนิยมยอมรับ
มากขึ้น สมาชิกในกลุมหมูบานจึงไดรวมกลุมกันเปนระบบและเขมแข็งขึ้น ภายใตชื่อ “กลุมหมูบาน
เบญจรงคดอนไกดี” 

 ในราวป พ.ศ. 2546 รัฐบาลมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนการสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน 
โดยจัดใหมีการรณรงคโครงการ “หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ” (One Tambon One Product) ขึ้นทั่ว
ประเทศ และไดมอบหมายใหกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย เปนหนวยงานหลักทําหนาที่
สงเสริมและสนับสนุน ไดมีการจัดประกวดคัดสรรผลิตภัณฑ OTOP ขึ้นในแตงละแหง และผลิตภัณฑ
เบญจรงคของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดรับการคัดสรรเปนสุดยอด หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ 
(product champion) ระดับ 5 ดาว จึงเปนที่รูจักยอมรับอยางกวางขวางทั้งในและนอกประเทศ มี
ลูกคามากมายหลากหลาย ในขณะที่ผลิตเบญจรงคก็มีการพัฒนาคิดคน ดัดแปลง สรางความ เขมแข็ง
ทางดานภูมิปญญาชุมชนและชวยเหลือ สรางอาชีพรายไดใหกับชุมชนมากขึ้น มีการพัฒนาตัวเอง
ขยายผลการดําเนินงานออกไป อยางกวางขวาง โดยเฉพาะการออกแบบและการเขียนลายเบญจรงค
ไดมีผูชํานาญการและมีความสามารถพิเศษเขามารวมเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเบญจรงค
อยางกวางขวางมากข้ึน  
 2.2) การบริหารจัดการและการจัดแสดง 

 
 กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี ไดมีการบริการจัดการโดยสมาชิกและคณะกรรมการการ
บริหารกลุมฯ โดยมีนางอุไร แตงเอ่ียม เปนประธานฯ ความสัมพันธในระหวางกลุมเนนการพูดคุย 
หรือการปรึกษาหารือในเร่ืองตางๆ เชน การแจงขอมูลขาวสารการจําหนายผลิตภัณฑในงานมหกรรม
และเทศกาลตามท่ีทางหนวยงานภาครัฐและเอกชนจัดขึ้น เพื่อที่จะไดเตรียมผลิตภัณฑไปเขารวม การ
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันนําผลิตภัณฑไปจําหนาย การจัดซื้อวัตถุดิบเปนการรวมจัดซื้อก็จะไดราคาถูก
ลงเปนการลดตนทุนการผลิต เปนตน สวนการรวมรับผลประโยชนสมาชิกแตละรายจะมีการผลิต
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สินคาเปนเอกลักษณเฉพาะตัว แตก็มีการผลิตสินคารวมกันหากมีการส่ังทําเปนปริมาณมาก หรือถามี
กลุมทัศนศึกษาจํานวนมาก ก็จะมีการบรรยายถึงภาพรวม ประวัติความเปนมา ขั้นตอนการผลิต ณ 
ศูนย OTOP หลังจากน้ันก็จะมีการแบงกลุมผูมาเย่ียมชมออกเปนกลุมยอย นําชมการผลิตเบญจรงค
ของสมาชิกแตละบาน เพ่ือใหทุกคนไดมีโอกาสจําหนายสินคาไดทัดเทียมกัน จากน้ียังใหบริการท่ีพัก
คางแรม (HOME STAY) มีการจัดสรรผูมารับบริการไปยังสมาชิกอยางทั่วถึง พรอมท้ังใหบริการสอน
การเขียนเบญจรงค ชมการสาธิตทําเบญจรงค และใหผูเขาเยี่ยมชมไดมีโอกาสลงมือเขียนลายเบญจ
รงคเปนของขวัญของฝากท่ีสามารถทําไดดวยตนเอง ฯลฯ 
 2.3) กิจกรรมและการใหความรู 

 
 กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี มีการจัดกิจกรรมใหความรูแกผูที่มาศึกษาดูงานอยางตอเนื่อง 
โดยมีกิจกรรม ดังตอไปน้ี 

      2.3.1 อธิบายความเปนมาและใหความรูเกี่ยวกับเครื่องเบญจรงค พรอมทั้งนําเดินชม
เครื่องเบญจรงคที่มีการจัดแสดงและพรอมจําหนายไวตามบานของสมาชิก 

      2.3.2 มีการจัดฉายวีดิทัศนเกี่ยวกับเคร่ืองเบญจรงค เริ่มต้ังแตประวัติความเปนมาและ
ขั้นตอนการทําเคร่ืองเบญจรงค เพ่ือใหความรูกับผูมาศึกษาดูงานและคณะผูมาเยี่ยมชม 

      2.3.3 มีการสาธิตการทําเคร่ืองเบญจรงคและการเขียนลายเบญจรงคใหผูมาเย่ียมชมไดดู
จากการปฏิบัติจริง นอกจากน้ีชางผูเขียนลายเบญจรงคยังเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ อีกทั้งยัง
อัธยาศัยดี พรอมตอบขอสงสัยแกผูที่สนใจดวยรอยยิ้มและไมคิดหวงวิชา 
      2.3.4 มีโฮมสเตยภายในหมูบานใหบริการกับนักทองเท่ียวและผูมาศึกษาดูงานไดเขาพัก
ในราคาเปนกันเอง และจะมีกิจกรรมใหผูเขาพักโฮมสเตยไดลองเขียนลายเบญจรงคดวยตนเองและได
เปนผลงานของตัวเองกลับบานอีกดวย 
 2.4) ความรวมมือและการสนับสนุนของชุมชน 

 การมีอยูของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดีไดเสริมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชน แนวทาง
หนึ่งที่กลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดีไดเปนสวนสําคัญในการเสริมสรางความเจริญใหกับชุมชน ก็คือ 
การยกระดับฐานะความเปนอยูของสมาชิกในชุมชนใหดีขึ้นดวย กระบวนการผลิตเบญจรงคลวนตอง
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ใชชางฝมือ ซึ่งก็คือลูกหลานเพ่ือนบานใกลเคียงท่ีไดมีโอกาสเขามาเรียนรู พัฒนาฝมือ เพ่ิมพูนทักษะ
และเปนแรงงานฝมือ ทั้งการเรียนรูรูปแบบลวดลายท่ีสืบสานตอเนื่องมาจากอดีต รวมถึงพัฒนา
ความคิดสรางสรรค ลวดลาย ตามวิถีชีวิตใหสอดคลองกับความตองการของตลอดใหกลายเปนสินคาท่ี
มีคุณภาพ มีจุดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะกลุม สมาชิกมีรายได สามารถครองชีพอยูไดตามอัตภาพใน
ภาวะเศรษฐกิจปจจุบัน สอดคลองกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เนื่องดวยสมาชิกในกลุมลวนอาทร
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ทั้งการรวมคิด รวมทํา รวมออกแบบลวดลาย การแบงงานกันทําใน
โอกาสท่ีมีการสั่งทําสินคาในปริมาณมากและจํากัดดวยเวลา 
 อําเภอกระทุมแบน ไดสนับสนุนกิจกรรมของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี โดยพิจารณาสง
ผลิตภัณฑของกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดี เขารับการคัดสรรและผลการคัดเลือกไดระดับ 5 ดาว 
ในป 2546 รวมถึงการไดรับคัดเลือดใหเปนหมูบาน OTOP ตนแบบของจังหวัดสมุทรสาคร สราง
ความภาคภูมิใจใหกับทุกฝาย และไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องจนไดเขาสูการเปนหมูบาน OTOP 

Village Champion (OVC) ในป 2549 ซึ่งการที่จะไดเปนหมูบาน OVC นั้นจะตองมีการผลิตสินคา 
OTOP ที่มีคุณภาพ สามารถเชื่อมโยงผลิตภัณฑใหเขากับศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต เชื่อมโยงเขากับ
แหลงทองเท่ียวและบริการ กระบวนการผลิตและการพัฒนาของเคร่ืองเบญจรงคมีสวนชวยสรางความ
รัก ความผูกพัน และความรวมมือชวยเหลือกันในชุมชนเปนอยางดี ทําใหการพัฒนาทางดานอ่ืนๆ
สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี สงผลใหคุณภาพชีวิตโดยรวมของหมูบาน/ชุมชนดียิ่งขึ้น และมีความเขมแข็ง
ยั่งยืนตอไปในอนาคต 

 นายวิชัย แตงเอ่ียม นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลดอนไกดี กลาววา ทางหนวยงานใหความ
สนับสนุนอุดหนุนเรื่องงบประมาณมาโดยตลอด 10 ปที่ผานมา ทั้งในเ ร่ืองของปายประกาศ แผนพับ
ตางๆ จากนั้นก็สงผลิตภัณฑเขาประกวดจนมีชื่อเสียง เปนที่รูจักในชื่อของ “กลุมหมูบานเบญจรงค
ดอนไกดี” ที่สําคัญในเรื่องของผลิตภัณฑ สินคาที่ทําออกมาตองมีคุณภาพดีไมมีตก รักษาคุณภาพ
เอาไวและพัฒนาใหดียิ่งๆขึ้นไป เพ่ือชื่อเสียงของกลุมจะยังคงอยูตอไป และตอนนี้กลุมหมูบาน   
เบญจรงคดอนไกดีไดถูกบรรจุอยูในปฏิทินของการทองเท่ียวแหงประเทศไทย วันศุกร เสาร และ
อาทิตย ในสัปดาหที่ 2 ของเดือนมีนาคมในทุกๆป ทางหมูบานจะมีการจัดงาน “สืบสาน สีสัน สาย
เสน เบญจรงคดอนไกดี” ซึ่งในป 2558 นี้ ไดจัดตอเนื่องเปนครั้งที่ 6 แลว โดยภายในงานก็จะมีการ
ออกรานขายผลิตภัณฑภายในชุมชนและชุมชนขางเคียง ซึ่งก็ไดมีการติดตอขอความรวมมือไปทาง
โรงเรียนที่อยูในบริเวณใกลเคียง มีการนําเด็กจากโรงเรียนตางๆเขามาทํากิจกรรม ทั้งการแสดง การ
เลนตางๆ เด็กๆก็จะไดรูจักและไดเรียนรูสิ่งตางๆท่ีอยูภายในชุมชนรวมถึงนักทองเท่ียวที่มาเยี่ยมชม
เองก็ไดความรูและความบันเทิงดวย  
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3. ประวัติการทําเครื่องเบญจรงคในประเทศไทย 
 การทําเคร่ืองเบญจรงค ถือไดวา เปนงานดานศิลปหัตถกรรมของไทยท่ีมีมาต้ังแตสมัยโบราณ 
เครือ่งถวยเบญจรงคของไทยในอดีตใชการสั่งทําที่ประเทศจีนตามความคิดและลวด ลายของไทย การ
สั่งทํานั้นจะมีชางของไทยเดินทางไปควบคุมการผลิตเพ่ือใหไดรูปลักษณะท่ี เปนแบบไทย สมัยกรุงศรี
อยุธยาและสมัยกรุงรัตนโกสินทรชวงศตวรรษที่ 18 และ 19 เครื่องถวยเบญจรงคของราชวงศไทย
ชั้นสูงไดสั่งทําท่ีเมืองจิงเตอเจิ้น และจากเตาเผาที่มณฑลฝูเจี้ยนและกวางตุง เครื่องเบญจรงคที่สั่งทํา
จากเมืองจิงเตอเจิ้น มักเปนของใชในราชสํานักเพราะเนื้อดินปนละเอียด แกรง และชางมีฝมือดี เขียน
ลายไดละเอียดสวยงาม ตนกําเนิดของเครื่องเบญจรงคไดใชสีวาดระบายเพียง 3 สี ตอมาไดพัฒนา
เครื่องเบญจรงคมี 5 สี คือ สีขาว สีเหลือง สีดํา สีแดง และสีเขียว ( คราม ) ดังนั้น ชื่อท่ีเรียกวา 
“เบญจรงค” หมายถึง เครื่องเคลือบที่มีการวาดสีลงไป 5 สี ปจจุบันมีการใชสีมากกวา 30 สี เครื่อง
เบญจรงคมีการออกแบบลวดลายตาง ๆ ดวยการวาดสี 5 สี ลวดลายที่เปนที่รูจักไดแก ลายกนก ลาย
พุมขาวบิณฑ ลายเทพพนม ลายนรสิงห รวมตลอดถึงลวดลายดอกไม ลายสัตว และลวดลายจากเร่ือง
รามเกียรติ์ เปนตน ลวดลายที่วาดลงในเครื่องเบญจรงค สะทอนถึงภูมิปญญาชาวบาน มีวัฒนธรรม 
ตามความเชื่อของไทย และวิถีชีวิตของคนไทยสวนเครื่องถวยลายน้ําทอง  จะเปนเครื่องปนดินเผา ที่
เขียนลายดวยวิธีลงยา เชนเดียวกันกับเครื่องเบญจรงค แตจะใชสีทองท่ีทําจากทองคํา เครื่องถวยลาย
น้ําทอง ไดรับความนิยมมากในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยรัชกาลท่ี  2 แหงกรุง
รัตนโกสินทร เริ่มตนมาจากการส่ังทําเครื่องถวยลายน้ําทองจากประเทศจีน และผลิตภัณฑที่ยังมีการ
นําเขามาจากประเทศญ่ีปุน เครื่องถวยเบญจรงค และลายน้ําทอง มีการปรับปรุง และคิดคนรูปแบบ 
และลวดลายใหม ๆ เพ่ิมขึ้นดวย เชน ชามทรงบัว ภายในเคลือบขาว หรือเขียวน้ําทะเล ไมมีลวดลาย 
สมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน ไดมีวิวัฒนาการสืบตอจากแบบลวดลายในอดีต  โถรูปทรงตาง ๆ มี
ลวดลายที่นาสนใจ เชน ลายราชสีห ครุฑ นรสิงห กินรี หนุมาน ประกอบรวมกับลายกนกเปลว และ
ลายกานขด สมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีในรัชกาลท่ี 2 (พ.ศ. 2352) ทรงเปนผูสงเสริมท่ีสําคัญ
ในการใชเครื่องถวยลายน้ําทองจนเปนที่นิยมในราช สํานัก มีการเขียนลายกนก ลายดอกไม ลายเครือ
เถา ลายประจํายาม ลายครุฑ ลายกินรี ลายเทวดา ลายยักษ ตลอดจน สัตวในหิมพานตและลายสัตว
จริงไดถูกผูกเปนลายลงบนเครื่องถวยลายน้ําทอง และลายที่นิยมกันมากในสมัยนั้น คือ ลายดอก
กุหลาบ ดอกโบต๋ัน และดอกไมสี่ฤดูซึ่งเปนดอกไมมงคล จากการศึกษาวิจัยคนพบหลักฐานวาในสมัย
รัชกาลที่ 2 มีครอบครัวลาวเวียงจันทร และลาวพวน อพยพมาต้ังบานเรือนในพระราชอาณาจักร โดย
เฉพาะท่ีเมืองฉะเชิงเทรา ไดมีการพระราชทานชามเบญจรงคใหกับมูลนายลาว เครื่องเบญจรงค
ลวดลายเทพพนม นิยมใชในพิธีบูชาเทวดา เรียกวา เครื่องเบญจรงคบายศรีปากชาม ซึ่งเปนลักษณะ
ชามเคร่ืองเบญจรงคที่ใชรองบายศรี สําหรับเครื่องเบญจรงคที่มีลาดลายจีนท่ีนิยมตอ ๆ มา เชน 
ลวดลายดอกไมสี่ฤดู ลายผีเสื้อ ลายคางคาว ลายแมลงปอ ลายดอกพุดตาน และลายอ่ืน ๆ รัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 แหงกรุงรัตนโกสินทร เครื่องเบญจรงคไดมี
การผลิตในประเทศญ่ีปุนและสงมาขายในประเทศไทย แตไมเปนที่แพรหลายเพราะไมไดรับความนิยม 
จึงมีจําหนายในชวงเวลาสั้น และนักสะสมเครื่องเบญจรงคในระยะน้ันเรียกวา “เครื่องถวยเบญจรงค
ญี่ปุน” ปจจุบันเครื่องเบญจรงคไดกลับมาสูความนิยม ชาวไทยและชาวตางประเทศไดใชเครื่องเบญจ
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รงคเปนเครื่องประดับตกแตงบาน เครื่องเบญจรงคถือเปนของที่ระลึกและของขวัญที่มีความเปน
เอกลักษณสวยงาม หรูหรา และมีคุณคาสูงสําหรับจะใชในโอกาสพิเศษ เชน ของขวัญวันแตงงาน 
 การทําเครื่องเบญจรงคถือไดวาเปนงานดานศิลปหัตถกรรมของไทยที่มีมา ตั้งแตสมัยโบราณ 
และเปนงานของชางฝมือที่ทําขึ้นเพ่ือใชในราชวงศชั้นสูงเทานั้น เปนงานศิลปหัตถกรรมที่แสดง ถึง
ลักษณะเฉพาะของไทย ในปจจุบันมีการทํากันในหลายพื้นท่ีทั่ว ทุกภาคของประเทศไทย และสามารถ
ใชไดกับบุคคลทั่วไป เคร่ืองเบญจรงคเปนเครื่องถวยท่ีมีการลงสีที่ พ้ืนและลวดลาย  เปน
เครื่องปนดินเผาประเภท เซรามิคส (Ceramics) ใชเนื้อดิน ประเภทพอรซเลน (Porcelain ware) 
โดยเปนเครื่องปนดินเผาเคลือบที่เขียนลายดวยวิธีลงยา หรือสีผสมเคลือบ (Enamel) เปนง านที่มีตน 
กําเนิดในประเทศจีน ประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ 20 ในรัชสมัยพระเจาซวนเตอะ (พ.ศ. 1969-
1978) สมัยราชวงศหมิง มีการผลิตครั้งแรก ในแควนกังไซ มณฑลเจียงซี (หรือท่ีคนไทยเรียกวา กังไส) 
และพัฒนาตอมาจนเปนที่นิยมอยางมากในสมัยพระเจาเฉิงฮ่ัว (พ.ศ. 2008-2030) การเขียนลายตาม
แบบของจีนจะใชตั้งแต 3 สีขึ้นไป มีชื่อเรียกในภาษาจีนตางๆกัน เชน อูไฉ โตวไฉ เฝนไฉ และฝาหล่ัง
ไฉ สวนท่ีเปนของไทยน้ัน จะนิยมลง 5 สีดวยกัน คือ ขาว เหลือง ดํา แดง เขียว (คราม) จึงเรียกวา 
เครื่องเบญจรงค หรือ 5 สี โดยทั้ง 5 สีนี้จัดไดวาเปนแมสีเครื่องถวยเบญจรงคของไทยและในบางครั้ง
อาจมีการใช สีมากกวา 5 สีดวย เชน ชมพู มวง แสด และน้ําตาล ในอดีตใชการส่ังทํา ที่ประเทศจีน
ตามความคิดและลวดลายของไทย การส่ังทํานั้นจะมีชางของไทยเดินทางไปควบคุมการผลิตเพ่ือใหได
รูปล  ักษณะที่เปนแบบไทย เริ่มตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา ยุคท่ี 3 ชวงประมาณรัชสมัย พระเจาปราสาท
ทอง (พ.ศ. 2173-2198)และสมเด็จพระนารายณมหาราช(พ.ศ. 2199-2231) ซึ่งตรงกับสมัยราชวงศห
มิงตอนปลาย โดยเฉพาะใน สมัยพระเจาวั่นลี่ และตอเนื่องจนถึงสมัยราชวงศชิง การส่ังทําจาก
ประเทศจีนในสมัยนั้นไดสั่งทําเปนโถปริก และโถฝาขนาดกลาง เขียน เปนลายกนก ลายพุมขาวบิณฑ 
ลายเทพนม ลายนรสิงห และยังมีที่เปนลวดลายของจีน เชน ลายเทพนมจีน (เทวดาทองพลุย) มีพ้ืนสี 
ตางๆ เชน เหลือง ชมพู มวงออน เครื่องถวยเบญจรงคของไทยมีทั้งสั่งทําที่เมืองจิงเตอเจิ้น และจาก
เตาเผาที่มณฑลฝูเจี้ยนและ กวางตุง เครื่องเบญจรงคที่สั่งทําจากเมืองจิงเตอเจิ้น มักเปนของใชในราช
สํานักเพราะเนื้อดินปนละเอียด แกรง และชางมี ฝมือดี เขียนลายไดละเอียดสวยงาม สวนเครื่องถวย
ลายนํ้าทอง จะเปนเครื่องปนดินเผาที่เขียนลายดวยวิธีลงยาเชน เดียวกันกับเครื่องเบญจรงค แตจะใช
สีทองท่ีทําจากทองคํา ในอดีตเร่ิมตนมาจากการส่ังทําจากประ เทศจีนเชนเดียวกัน โดยลายนํ้าทองนี้ 
นิยมในประเทศจีน ในสมัยราชวงศชิง ใน รัชสมัยของพระเจา คังซี (พ.ศ. 2205-2266) และพระเจา
หยงเจิ้น (พ.ศ. 2266-2279) ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จ พระนารายณมหาราชจนถึงรัชสมัยพระเจา
ทายสระซึ่งในสมัยนี้มีการส่ังทํา เครื่องถวยลายน้ําทอง จากประเทศญี่ปุนดวย เครื่องถวยลายน้ําทอง
ไดรับความนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 2 แหงกรงุรัตนโกสินทร 

4. กระบวนการผลิตและสรางสรรคงานศิลปหัตถกรรมเคร่ืองเบญจรงคดอนไกดี      
 1. วัตถุดิบ (งานดิน)                                                                                           
           วัตถุดิบที่ใชอยูในประเทศเชน ดินดํา จากจังหวัดสุราษฏรธานี ดินขาวจากจังหวัดระนอง 
ลําปาง ทรายแกวจากความตองการของลูกคา จังหวัดระยอง และหินฟนมา จากจังหวัด
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นครศรีธรรมราช วัตถุดิบมีความสําคัญอยางยิ่งตอการผลิต ตองมีความเขาใจอยางถองแทในเร่ืองของ
วัตถุดิบที่นํามาใชงานเพื่อตอบสนองใหงานท่ีผลิตขึ้นเปนไปตามวัตถุประสงคของการใชงานและความ
ตองการของลูกคา รวมทั้งมีประสิทธิภาพสูง กอใหเกิดการพัฒนากรรมวิธีการผลิต  การออกแบบ 
และการสรางผลิตภัณฑชนิดใหมขึ้นได วัตถุดิบท่ีมีความเหนียว ประเภทน้ีไดแก ดินชนิดตางๆ ซึ่งมี
คุณสมบัติแตกตางกันแตท่ีเหมาะแกการนํามาผลิตเครื่องปนไดแก 
            1.1 ดินเกาลิน (Kaolin หรือ China Clay) หรือเรียกวา ดินขาว เกิดจากการแปรสภาพของ
หินแกรนิตเปนหินฟนมา มีความบริสุทธิ์สูง เนื้อดินหยาบ สีขาวหมน มีความเหนียวนอย หดตัวนอย 
ทนความรอนไดสูงระหวาง 1,180 -1,300 องศาเซลเซียส 

            1.2 ดินเหนียว (Ball clay) หรือเรียกวา ดินดํา เปนดินที่เกิดจากการชะลางดินเกาลินโดย
ธรรมชาติมีแรเหล็กปนอยูคอนขางสูง กับสารอินทรียปนอยูบาง เนื้อดินละเอียด สีคล้ํา   มีความ
เหนียว จุดหลอมละลายระหวาง 1,180-1,300  องศาเซลเซียส เมื่อเผาเสร็จแลวผลิตภัณฑจะมีสีขาว
หมนหรือสีเนื้อ เหมาะแกการทําเครื่องปนประเภทเน้ือดิน และเนื้อดินแกรง หรือใชผสมกับดินเกาลิน
แข็งและเหนียวข้ึน เพ่ือใชทําเครื่องปนประเภทเครื่องกระเบ้ือง 
             1.3 ดินขาวเหนียว (Plastic clay) เกิดจากการผุกรอนของหิน เนื้อดินละเอียด สีเนื้อ หรือ
สีเทา มีความเหนียว มักใชผสมกับดินชนิดอื่น เพ่ือใหขึ้นรูปทรงไดงาย 

             1.4 ดินแดง (Red clay หรือ Surface clay) เปนดินที่มีความเหนียวมาก มีเหล็กและแอล
คาไล (alkali) ผสมอยูในเนื้อดินคอนขางสูง  เนื้อดินสีเทาเขม สีน้ําตาลเขมและออน มักนําไปทํา
กระเบื้องมุงหลังคา โอง ไห ครก หมอดิน กระถางตนไม ฯลฯ เมื่อนําไปทําผลิตภัณฑอาจตองผสม
ทรายเพื่อปองกันการแตกตัว 
             1.5 ดินสีเทา หรือ ดินสโตนแวร (Stoneware clay) เปนดินที่มีความเหนียว เนื้อดินเปนสี
เทาออน สีเทาเขม หรือสีน้ําตาลเขม เมื่อนําไปทําผลิตภัณฑ สามารถขึ้นรูปไดดี โดยเฉพาะอยางย่ิง
การข้ึนรูป โดยใชแปนหมุนทนความรอยสูงระหวาง 1,200 – 1,500 องศาเซลเซียส ดินชนิดนี้สวน
ใหญใชทําผลิตภัณฑประเภทเคลือบไฟแรงสูง 
              1.6 ดินทนไฟ (Fire clay) เปนดินเนื้อคอนขางหยาบ มีซิลิกา (silica) และอะลูมินา 
(alumina) ผสมอยูมากดินมีสีน้ําตาลออน สีเทา หรือสีคล้ํา มีความเหนียวมาก ทนความรอนสูงถึง 
1,500 องศาเซลเซียส โดยไมเปลี่ยนสภาพ สวนใหญจึงนําไปใชวัสดุทนไฟ เชน ทุนทนไฟสําหรับวัด
อุณหภูมิในเตาเผาอิฐทนไฟ ชิ้นสวนของเตาเผา เปนตน    
 2. กระบวนการผลิตของขาว เครื่องขาว 
                2.1 ขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบ    
                วัตถุดิบไดแก ดินปน เปนสิ่งสําคัญในการทําเบญจรงคอยางยิ่ง เพ่ือใหผลิตภัณฑมี
คุณภาพดี จึงตองเตรียมวัตถุดิบใหมีคุณสมบัติตรงตามความประสงค เชน ปรับเนื้อดินใหมีความ
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เหนียว พอเหมาะแกการขึ้นรูป ปรับใหเนื้อดินสุกตัวในอุณหภูมิต่ํา หรือปรับเนื้อดินใหเหมาะกับการ
ทําเคร่ืองเคลือบ การเตรียมวัตถุดิบมีขั้นตอนดังนี้ 
  2.1.1 การบดดินหรือหิน ไมวาจะเปนดินหรือหิน ตองนํามาบดเปนผงโดยใช
เครื่องมือบดชนิดตางๆ ซึ่งสามารถทําไดรวดเร็วและไดปริมาณมาก สําหรับวัตถุดิบท่ีไมแข็งมากนัก 
และมีปริมาณไมมาก 

  2.1.2 การลางดินโดยทั่วไปแลวเนื้อดินธรรมชาติมีสิ่งเจือปนอยูมาก เชน กรวด 
ทราย เศษไม เปนตน ทําใหไมเหมาะในการนํามาทําผลิตภัณฑ จึงตองลางดินใหสิ่งเจือปนออกไปกอน 

  2.1.3 การผสมวัตถุดิบ ไดแก การนําวัตถุดิบ เชน หิน ดิน หรือแรตางๆ ผสมกันให
เนื้อดินเหมาะแกการทําผลิตภัณฑ ซึ่งข้ึนอยูกับสูตรและเทคนิคที่คิดคนข้ึนมาเอง 
  2.1.4 การแยกเหล็กจากเนื้อดิน เนื้อดินจะมีแรเหล็กผสมอยู จึงตองแยกออกโดย
การใชเครื่องมือแยกเหล็ก เครื่องมือดังกลาวใชหลักการเปล่ียนกระแสไฟฟาเปนแมเหล็ก ดังนั้นเมื่อ
นําเอาน้ําดินใสลงไปในเครื่องมือแยกแมเหล็กแมเหล็กจะดูดเหล็กในน้ําดินออกจนหมด การนําน้ําดิน
มาแยกเหล็กควรผานวิธีการบด การลาง การผสม มากอน 

  2.1.5 การหมักดิน ดินที่ผานขั้นตอนการเตรียมวัตถุดิบมาแลว แมจะมีคุณสมบัติตาม
ตองการ แตดินยังมีความเหนียวนอย ไมอาจนํามาขึ้นรูปผลิตภัณฑได ตองนําดินไปหมักในโองปูนหรือ
โองดิน โดยใสน้ําลงในภาชนะท่ีใชหมัก ใหดินมีความชุมอยูเสมอ จะทําใหดินมีความเหนียวยิ่งขึ้น ยิ่ง
แชหมักเปนเวลานานความเหนียวจะเพ่ิมมากข้ึน 

  2.1.6 การอัดดิน เปนวิธีการทําน้ําดินใหกลายเปนเนื้อดินปน โดยใชเครื่องอัดดิบ น้ํา
ดินจะถูกดูดผานแผนอัดเพ่ือไลน้ําออกจนเน้ือดินจับตัวเปนแผน จนสามารถนําไปนวดเพ่ือใชงานตอไป 
การอัดดินโดยไมใชเครื่องมืออาจทําไดโดยเทนํ้าดินลงบนแผนปูนปลาสเตอร ใหแผนปูนดูดซับน้ําจน
ดินหมวดจับตัวเปนเนื้อดินปนพรอมนํามานวดตอไป 

  2.1.7 การนวดดินทําใหเนื้อดินผสมเปนเนื้อเดียวกันและไลฟองอากาศท่ีอยูในดิน
ออกไปดวย อาจทําไดโดยใชเครื่องรีดดินชวยเพื่อใหเร็วขึ้น ดินที่ผานการรีดแลว เมื่อนําไปนวดดวยมือ
ตอเล็กนอยก็พรอมที่จะนําไปข้ึนรูปได กรณีที่ไมใชเครื่องมืออาจใชมือนวด ใชเทาเหยียบหรือใชไมทุบ 
การนวดดินควรทําบนพื้นไม เพื่อปองกันไมใหมีสิ่งเจอปนเขาไปในเนื้อดิน เมื่อผานการนวดแลวดินจะ
มีความเหนียว และความชื้นพอเหมาะในการนําไปขึ้นรูปผลิตภัณฑตอไป 

                2.2 ขั้นตอนการข้ึนรูป 

             การข้ึนรูป มี 2 วิธี ไดแก การหลอ และการปน 

                2.3 ขั้นตอนการตกแตงและเผาของขาว 
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                 การตกแตงและทําใหผลิตภัณฑสวยงามสอดคลองกับรูปทรงและหนาที่ใชงาน 
โดยคํานึงถึงขนาด สัดสวนและพ้ืนที่ในการตกแตง ทั้งนี้ เพ่ือเพ่ิมความสวยงามและจูงใจใหมีการใช
ผลิตภัณฑนั้น การตกแตงลวดลายมีวิธีการ ดังนี้                                                                   
     2.3.1 การขูด (Incised) ทําโดยใชเครื่องมือที่มีคมขูดขีดลวดลายลงบนผลิตภัณฑ 
ในขณะที่เนื้อดินยังหมาดการขูดอาจเปนเสนลึกหรือเสนตื้นก็ไดโดยใหเกิดรูปตามตองการ ลวดลาย
ชนิดนี้เมื่อมานําไปเผาเคลือบจะใหความสวยงามและคงทนถาวร 
    2.3.2 การเคลือบ (Glaze) เปนการตกแตงโดยนําผลิตภัณฑไปชุบน้ํา เคลือบหรือ
เทราดน้ําเคลือบซึ่งจะมีเทคนิคแตกตางกันทั้งการทําน้ําเคลือบและวิธีเคลือบทําใหผลิตภัณฑสวยงามมี
คุณคานําไปเผาอีกครั้งที่อุณหภูมิ 1,280 องศาเซลเซียส ทําใหผลิตภัณฑที่เปนของขาวใชสําหรับการ
เขียนลายเบญจรงคตอไป                                                                   
 3. วัตถุดิบและสวนประกอบของผลิตภัณฑ (เครื่องเบญจรงค) 
              3.1 เครื่องขาวหรือของขาว เปนการปนหรือขึ้นรูปดวยดินและผานการเขาเตาเผาเพ่ือให
คงทนมีหลากหลายประเภท เชน แจกัน จาน ชาม ถวย ชอน ทัพพีตักอาหาร โถ แกวน้ํา ชุดกาแฟ ชุด
น้ําชา โคมไฟ ตลับ ถวยรางวัล ฯลฯ ลักษณะผิวมี 2 แบบ คือ ผิวมันและผิวดาน 

              3.2 สีฝุน มีหลากหลายสีเดิมมีการนําเขาจากประเทศญี่ปุนโดยสั่งจากบริษัทตัวแทน
จําหนายที่อยูในกรุงเทพฯ กอนใชตองบดละเอียด เนื่องจากเปนกอนอยูปจจุบันสามารถหาสีวัตถุดิบ
ภายในประเทศไดแลว 
     3.3 อุปกรณเขียนลาย 

  3.3.1 น้ําทอง 12% นําเขาจากประเทศเยอรมัน บรรจุขวดเล็กๆ ราคาประมาณ 
18,000 บาท  
  3.3.2 ทินเนอร ใชลบเสนทองหรือผสมน้ําทองเพ่ือเขียนลาย 

  3.3.3 กระบอกฉีดยา (syringe) ใชเติมน้ําทองเพ่ือใชแทนปากกาเข็ม  
  3.3.4 ปากกาเข็ม ชวยใหการเขียนลายไดจํานวนมากและรวดเร็วขึ้นกวาการใชพูกัน 
เพราะการใชพูกันตองจุมน้ําทองและทินเนอรตลอดเวลาน้ําทองจะระเหยเร็วสิ้นเปลืองมาก           
  3.3.5 พูกันใชเขียนลายเสนสี ซึ่งปจจุบันหาผูเขียนที่มีความชํานาญดานการเขียน
เสนโดยใชพูกันไดนอยมาก 

  3.3.6 แปนหมุน ใชรางเสนและวนขอบทองบนของขาวท่ีมีลักษณะกลม 

               3.4  อุปกรณลงสี 
  3.4.1 พูกันจีนเบอร 1, 2, 3 โดยพูกัน 1 ดาม ใชเพียงสีเดียวเทานั้น จะไมมา
สามารถนํามาใชเขียนสีปนกันได 
  3.4.2 ไมปลายแหลม ใชขูดสีหากลงสีผิด 
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                3.5 อุปกรณเผา เปนเตาไฟฟาประกอบดวย ตัวเตาเผา และตูควบคุมความรอนใน
เตาเผา                                
 4. การเขียนลายเบญจรงค 
               4.1 การเตรียมของขาว คือภาชนะรูปทรงตางๆที่ตองการผลิต 

      4.2 การเขียนลาย เมื่อแบงสวนของขาวดวยการรวนทองแลว ก็เริ่มเขียนลายดวยปากกา
เข็ม ลวดลายที่เขียนไดแก ลายพุมขาวบิณฑ ลายดอกไม ลายกานขด ลายดอกโบต๋ันฯลฯ เปนตน 
ลักษณะการเขียนลายที่พิเศษแบบหนึ่งเปนการเขียนลายประเพณีตางๆ และลายตัวละครในวรรณคดี 
ซึ่งมี 2 แบบคือการเขียนสด และการปนแบบ 

     4.3 การลงสี เมื่อเขียนลายเสร็จแลว ทิ้งไวใหทองแหงซัก 30 นาที 1 ชั่งโมง แลวนํามาลง
สีตางๆ ซึ่งมีหลักการลงสีอยูที่การใหโทนสี ควรใหโทนสีตัดกันทั้งนี้ลักษณะกอนเผาสีจะดานไมเปนเงา
มันลายเสนทองเปนสีน้ําตาล 

     4.4 การวนขอบทอง หลังลงสีเสร็จทิ้งไวประมาณ 1-2 ชั่วโมง แลวนํามาวนขอบทองเพ่ือ
เก็บงานคร้ังสุดทาย 

 5. การเผาเครื่องเบญจรงค  
     เตาเผาใชความรอนในการเผาท่ี 800 องศาเซลเซียส ประมาณ 4 ชั่วโมง เพ่ือใหสี และ    
ทองสุก ปลอยใหอุณหภูมิเตาคอยลดลงทิ้งใหเย็นประมาณ 8 ชั่วโมงจึงนําออกจากเตา ตรวจสอบ
ความเรียบรอยและคุณภาพของงานเบญจรงค กอนนําออกมาจําหนายหรือสงใหลูกคาตอไป 

 

5. ความหลากหลายของลวดลายและจุดขายท่ีสําคัญของเครื่องเบญจรงคในหมูบานดอนไกดี                     
 ผลิตภัณฑของกลุมหมูบานเบญจรงค มีเอกลักษณเฉพาะตัว เนนลวดลายประณีต มีความ
ละเอียดออน บงบอกถึงวิถีชีวิตไทยดั้งเดิมและภูมิปญญาดานฝมือชางของชาวบาน ที่ผานการเรียนรู
สั่งสมประสบการณจนเกิดความชํานาญดานการผลิต เปนชิ้นงานไดอยางละเอียดสวยงาม ซึ่ง
เอกลักษณงานเบญจรงคในเรื่องลวดลาย สีสัน และรูปทรงตางๆ ไดถูกประยุกตผานลวดลายท่ี
ประกอบดวย 

 1. ลวดลายหลัก (จะเปนลายไทย ลายประเพณีและลายดอกไมตางๆ) ซึ่งมี 2 ลักษณะ คือ 
ลายด้ังเดิม และลายประยุกต 
 2. ลวดลายลูกคั่น ซึ่งเปนลายเฉพาะของงานเบญจรงค มีประโยชนเพ่ือแยกลวดลายบน
ภาชนะไมใหติดกันจนดูเลอะเทอะมักจะอยูตามขอบภาชนะ เปนการสลับลายทําใหเกิดความสวยงาม 
ลวดลายท่ีใชเขียนมี 11 ลายไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ ลายเทียนหยด ลายกานขด ลาย
จักรี ลายดอกบัว ลายดอกไม ลายประเพณี ลายภาพจิตรกรรมไทย ลายรูปสัตว และลายกานแยง 
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อยางไรก็ดีลวดลายท่ีไดรับความนิยมใชมากที่สุดหาอันดับแรกไดแก ลายดอกพิกุล ลายพุมขาวบิณฑ 
ลายจักรี ลายดอกบัว และลายประเพณี  
 หมูบานดอนไกดีมีจุดขายเครื่องเบญจรงคที่สําคัญ ไดแก 
 1. ความงดงาม ละเอียดออนของลายเบญจรงค มีความประณีตมาก ชวนใหอยากซื้อมาเก็บ
ไวเปนที่ระลึก 

 2. การออกแบบตกแตงหนารานใหเปนชั้น หรือเปนมุมแสดงสินคาวางโชวใหเห็นเปน
หมวดหมู ตามสไตลของเจาของบาน ชวนใหนาซื้อ 

 3. มีการสาธิตขั้นตอน กระบวนการผลิตเครื่องเบญจรงค ซึ่งแตละรานไดจัดไวเพ่ือสาธิตให
ลูกคาที่สนใจไดศึกษา และความนาสนใจในสวนนี้คือ การสาธิตใหเห็นถึงความละเอียดออน ประณีต
ของเครื่องเบญจรงคที่นี่ 
 4. ความมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามของเจาของราน และชาวบานดอนไกดี ที่ใหการตอนรับลูกคา
ดวยความอบอุนและเปนกันเอง ทําใหผูมาเยี่ยมเยือนเกิดความรูสึกประทับใจอยากแวะเวียนมาอีก 

 จากการลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณกับผูที่ประกอบอาชีพในการทําเครื่องเบญจรงคในชุมชน 
ปราชญชาวบานที่มีความรูเร่ืองเบญจรงค นักทองเที่ยวและผูมาซื้อสินคา โดยสามารถสรุปความ
คิดเห็น ไดดังตอไปน้ี   
1. ผูที่ประกอบอาชีพในการทําเครื่องเบญจรงคในชุมชน 

 - คุณอุไร แตงเอ่ียม (เจาของรานอุไรเบญจรงค) 
 ทุกวันนี้ทํางานกันทุกวันไมมีวันหยุด คนมากันทุกวัน เราเองก็ตอนรับกันอยางเต็มที่ มีทั้งคน
ที่มาซื้อเบญจรงค ลูกคาใหมบาง ลูกคาประจําบาง มีเขามาตลอด รายการโทรทัศนก็เหมือนกัน มีเขา
มาแทบทุกชอง บางรายการก็มาถายทํากันถึงที่ บางรายการก็เชิญใหไปท่ีสถานี มีเวลาไปบางไมมีเวลา
บางก็แลวแตสถานการณ เราก็ทําเทาท่ีจะทําได เทาที่จะมีแรงจะทํา บางอยางไมไหวก็ตองบอกปฏิเสธ
ไป นอกจากน้ีก็มีเด็กนักเรียน นักศึกษาเขามาทํารายงาน ทํากิจกรรม ทําวิจัย บางก็มา 2-3 คน บางที
ก็มาเปนหมูคณะ ก็ใหความรวมมือกับเขาทุกอยาง ขอเพียงติดตอเขามากอนเราก็พรอมใหความ
รวมมือ ยินดีใหความรูอยางเต็มที่ พาขึ้นไปบนเรือน ไปดูเครื่องเบญจรงคที่ของแตละบานก็จะมี
เอกลักษณเปนของตัวเอง โดดเดนแตกตางกันไป บางทีพูดกันจนเสียงหายก็มี ถามวาเหนื่อยไหมก็
เหนื่อย แตก็อยากอนุรักษงานตรงนี้ ใครมาก็อยากใหเขาไดอะไรกลับไป อยางนอยก็ใหเขารูจักและ
เห็นความสําคัญของเบญจรงคบางก็พอแลว 
 - คุณรัชนี ทองเพ็ญ (เจาของรานแดงเบญจรงค) 
 เบญจรงคเปนงานศิลปะของไทยมีที่เดียวในโลก อยากใหคนไดเห็นคุณคาของงานเบญจรงค 
เพราะถาไมมีคนคอยสนับสนุนก็อยูไมได อยากใหคนรูคุณคาของงานน้ี เพ่ือใหคงอยูเปนเอกลักษณ
ของชาติสืบไป ดวยงานเบญจรงคเปนงานระดับสูง มีความหรูหรา และมีคุณคาอยูในตัวเอง ดังนั้นกลุม

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
220 

 
 

ผูซื้อจึงเปนคนระดับสูง มีฐานะ แตคนในกลุมวัยรุน นักเรียน นักศึกษา ถือวาไมเปนที่นิยม เพราะเขา
จะคิดวาเบญจรงคนั้นเปนงานราคาแพง ทั้งที่เบญจรงคนั้นก็มีหลากหลายราคาใหเลือกซ้ือเลือกหา 
ทางกลุมจึงมีการพัฒนารูปแบบและลวดลายใหมๆอยูเสมอ แตกอนก็มีเพียงโถ ถวยชาม ของประดับ
ชิ้นใหญๆราคาสูง ก็เริ่มมีการทําของกระจุกกระจิก เชน ตุกตาเซรามิค ตลับเล็กๆ พวงกุญแจ ซึ่งราคา
ก็จะยอมเยาลงมา ทั้งนี้ก็เพ่ือใหไดสินคาท่ีตอบโจทยความตองการของลูกคามากท่ีสุด 

 - คุณจําเนียร ภูมิเสม (เจาของรานสังวาลเซรามิค) 
 การทําของขาวแตกอนก็ผสมดินเอง น้ํายาเคลือบก็บดเองผสมเอง แตพอเขาชวงที่เศรษฐกิจ
ไมดี ก็เลยเปลี่ยนมาสั่งซื้อดินสําเร็จ น้ํายาสําเร็จจากตัวแทนจําหนายแทน เพราะลงทุนนอยกวาและ
สูตรดินที่ผสมก็แนนอนกวาทําใหลดจํานวนงานที่เสียจากการเผาไดอีกดวย ของขาวท่ีผลิตนั้นสงใหใน
กลุมบาง แตก็ตองข้ึนอยูกับรูปแบบของงาน บางทีก็ไปรับของขาวจากที่อ่ืนมาเสริมดวย เชน ลําปาง 
สระบุรี เปนตน 

 ในสวนของการเย่ียมชมในสวนการผลิตของขาวน้ันก็มีบาง แตก็ไมมากเทาบานที่เขียนลาย
เบญจรงค ผูมาติดตอสวนใหญจะเปนลูกคาที่มาจางงานทําของขาวหรือเครื่องลายครามเสียมากกวา 
และชวงเวลาของการทําของขาวจะมีชวงเวลาในการทํา หากมาไมตรงชวงเวลาการปนขึ้นรูป การเผา
ก็จะไมเห็นขั้นตอนการทําอะไรเลย   
 2. ปราชญชาวบานที่มีความรูเรื่องเบญจรงค 
 - คุณธรรมนูญ จิตพาณิชย (ชางเขียนลายและลงสีเบญจรงค) 
 ปจจุบันกลุมหมูบานเบญจรงคดอนไกดีไดรับการชวยเหลือและสนับสนุนดูแลจากหนวยงาน
หลัก 3 หนวยงาน ไดแก เทศบาลตําบลดอนไกดี, กระทรวงพาณิชย และการทองเท่ียวแหงประเทศ
ไทย ซึ่งตางเขามามีบทบาทในการชวยเหลือใหชุมชนเปนที่รูจักของคนทั่วไปและมีผูเขามาเยี่ยมชม
เพ่ิมมากขึ้น ทั้งรายการโทรทัศน สารคดีทองเท่ียว กลุมผูวิจัย กลุมเด็กนักเรียนที่มาทํารายงาน และ
กลุมบุคคลท่ัวไป การเขามาเยี่ยมชมก็มีทั้งแบบหมูคณะและมากันแบบครอบครัว 
 โดยสวนตัวเห็นดวยกับการมีสื่อการเรียนรูภายในชุมชน เปนอะไรก็ได จะเปนแผนพับ , จุล
สารเลมเล็ก, หนังสือ หรือวีดิโอ จะทําอะไรมาก็ได ตามแตความถนัดของผูวิจัย เพราะเวลามีคนมาดู
งาน มาทํารายงาน ทางเราก็อยากใหเขาไดอะไรกลับไป อยากมีขอมูลใหเขาไป ไมอยากรูสึกวาเขามา
แลวแตไดกลับไปแบบมือเปลา ทางเรายินดีใหขอมูลทุกอยาง เอกสารที่เคยมีผูวิจัยทําไวและใหเปนที่
ระลึกกับหมูบาน มีเนื้อหาขอมูลดีครบถวน เห็นเขาอยากไดขอมูลก็ใหยืมไปถายเอกสาร แตก็นา
เสียดายที่เขาเอาไปแลวก็หายไปเลย ไมยอมเอาตนฉบับมาคืน เสียความรูสึกมาก ไมอยากใหเกิดอะไร
แบบนี้อีก 
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 - คุณผุดผอง ภูมาลี (ชางเขียนลายน้ําทอง) 
 ลายท่ีเขียนมีเยอะมาก และลายท่ีเปนที่นิยมก็มีหลากหลาย แตถาตองการงานแบบเรงดวนก็
ตองลายจักรี ดังนั้นงานดวนๆจะสั่งเปนลายจักรีเปนสวนใหญ การทํางานก็จะเปนในลักษณะเหมางาน 
คนบานใกลก็รับงานไปเขียนที่บาน ใครบานไกล สถานท่ีไมพรอมก็มาเขียนที่บานใหญแตละหลังก็ได 
เพราะมีการจัดพ้ืนที่สําหรับเขียนงานและลงสีงานเอาไวใหอยูแลว ดังนั้นคนที่รับจางเขียนงานก็จะมี
ทั้งคนในหมูบานและพื้นที่ใกลเคียง 
 - คุณมะลิ จันทบดี (ชางลงสีเบญจรงค) 
 ในสวนของการฝกการเขียนลายและลงสีเบญจรงคมีคนเขามาเรียนบางประปราย แตก็เขามา
ในลักษณะการทํากิจกรรม มาเรียนรู ไมไดมาเพ่ือคิดท่ีประกอบอาชีพ คนเขียนลายและคนลงสีที่อยู
ที่นี่ตางก็เปนคนที่ทํางานตรงนี้กันมาอยางยาวนาน อยูดวยกันมานานแลว แตละบานก็จะมีชางของ
ตัวเอง ใครถนัดเขียนลายน้ําทองก็เขียนไป เสร็จแลวก็สงตอใหคนที่ถนัดลงสีไดทํางานตอ หากงานจาก
บานหน่ึงทําไมทันหรือรับงานท่ีมีจํานวนมาก ก็จะแบงงานใหบานอ่ืนๆชวยกันทําดวย เปนแบบนี้มา
ตลอด  
 3. กลุมนักทองเท่ียวและผูมาซื้อสินคา 
 - คุณกนกพร ลิ้ม 

 รูจักหมูบานนี้จากเว็บการทองเที่ยว เปนคนชอบขับรถเที่ยว ที่นี่อยูไมไกลจากกรุงเทพเลย
ชวนเพ่ือนขับรถเท่ียวมาเรื่อยๆ สวนตัวชอบพวกเครื่องเซรามิคก็เลยอยากมาท่ีนี่ เห็นวาที่นี่มีชื่อเสียง
มาก แตพอลองหาในอินเทอรเน็ตก็เจอแตเจอที่คนอ่ืนมาลงเอาไว เขียนไอดาร่ีออนไลนบาง ลงตาม
เว็บทองเท่ียวบาง แตไมเจอเว็บของที่นี่เลย อยากใหมีเว็บใหขอมูลท่ีเปนของท่ีนี่จริงๆ อยางนอยก็มีที่
ใหหาขอมูลกอนมาจริง พอมาท่ีนี่ก็ไดแผนพับจากบานหนูเล็กมาแผนหนึ่ง แตก็เปนแคประวัติหมูบาน 
เพราะชอบเร่ืองเซรามิค ก็เลยอยากไดขอมูลมากกวานี้ รูสึกวามันไมพอ     
 - คุณนฤมล เวชศาสตร 
 รูจักที่นี่จากเพ่ือน เพ่ือนชวนมาก็เลยมาดวย มาถึงตอนแรกนึกวามีบานใหญอยูหลังเดียว แต
เขาก็บอกวามีบานอ่ืนๆอีกใหเดินชมได การตกแตงหมูบานสวยมาก รูจักเอาผลงานท่ีเขียนออกมา
ประดับตกแตงตามทางเดิน คนเขียนลายตามบานก็อัธยาศัยดี ทักทายเวลาเดินผานดวย แตไมคอย
กลาเขาไปคุยเพราะเห็นวาเขาทํางานอยู สวนสื่อที่อยากได สําหรับตัวเองคิดวาแผนพับก็เพียงพอ 
แบบสั้นๆ กระชับ อานเขาใจงาย หรือจะเปนสมุดเลมเล็กที่เดินถืออานไดงายๆก็ดี วีดีโอคงใชเวลาใน
การด ูไมคอยชอบเทาไหร 
  - คุณภัทธิรา สกุลแกว 
 รูจักจากการแนะนําของเพ่ือน เพราะกําลังมองหาเครื่องเบญจรงคสวยๆสําหรับใชเปนของ
ฝากของขวัญชวงสงกรานต ซึ่งกระทุมแบนก็ไมไดไกลจากแมกลองก็เลยลองมาดู ตอนแรกนึกวาแค
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รานวางขายเครื่องเบญจรงคแบบท่ัวๆไป แตที่นี่มีขั้นตอนการเขียนลายใหดูสดๆดวย กวาจะไดเบญจ
รงคซักใบมันไมงายเลย แลวก็ตองใชเวลามากกวาจะไดซักใบหนึ่ง แตอยากเห็นการเขียนลายที่
มากกวานี้ เพราะสวนใหญที่เดินดูจะเปนการเขียนลายคลายๆกัน คงเพราะทํางานตามออรเดอรกันอยู 
ที่นี่มีของขายหลากหลาย นึกวาจะมีแตโถ ชาม แกวแบบที่เห็นทั่วไป แตที่นี่มีของหลากหลายมาก ไม
คิดวาเบญจรงคจะทําออกมาไดหลากหลายขนาดนี้ สวนสื่อท่ีอยากไดถามีเวลาไมมากก็คงอยากไดเปน
จุลสารเลมเล็กที่มีลายแบบตางๆใหดู แตถามีเวลามากๆก็อยากจะดูตั้งแตขั้นตอนการทําจนกวาจะ
เสร็จสิ้นพรอมขาย    
 ในสวนของโรงเรียนกับชุมชน จากการสัมภาษณนางวรรณดี สนพราย และนายบุญฤทธิ์ สน
พราย ครูชํานาญการ โรงเรียนวัดทาเสา (อาทรราษฎรอุปถัมภ)  กลาววาเม่ือกอนโรงเรียนมี
งบประมาณเขามาในเร่ืองการเรียนรูในชุมชน โรงเรียนก็ไดจัดงบประมาณในการเชิญปราชญชาวบาน
มาใหความรูและสอนนักเรียนเขียนเบญจรงค เปนกิจกรรมที่ดีมาก หากก็ตองลมเลิกไปเพราะไมมี
งบประมาณมาสนับสนุน ของขาวที่ตองใชในการเขียนก็มีราคาที่สูง หากจะผลิตของขาวเองก็ตอง
ลงทุนในเร่ืองเตาเผาที่ราคาสูงมาก แตปจจุบันโรงเรียนไดเขารวมโครงการโรงเรียนดีประจําตําบล มี 
ROAD MAP ที่เนนวานักเรียนจะตองมีการประกอบอาชีพมีรายไดระหวางเรียน โรงเรียนจึงหาทางดึง
หลักสูตรเบญจรงคกลับเขามาอีกครั้ง โดยจะเปดสอนเปนหลักสูตรเพ่ิมเติมใหแกนักเรียน เชนเดียวกับ
นางสาวภัคภร แกนสูงเนิน ครูโรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” ที่กลาววาทางโรงเรียนมีนโยบาย
ในการสงเสริมการสืบทอดงานศิลปหัตถกรรมในชุมชน ตอนน้ีทางโรงเรียนก็มีโครงการสอนเขียนลาย
เบญจรงค โดยเร่ิมจากนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 และในอนาคตจะเปดเปนชมรมหรือ
รายวิชาที่แนนอน 

 สุดทายนี้สิ่งท่ีทุกภาคสวนลวนเห็นตรงกันก็คือคุณคาของงานศิลปหัตถกรรมของชุมชน เครื่อง
เบญจรงคเปนงานท่ีล้ําคาและมีคุณคาอยูในตัวเอง และเมื่อองคกร ชุมชน และโรงเรียนหันมารวมมือ
กัน สรางความมั่นคงและย่ังยืนใหกับชุมชน รวมกันพัฒนาและตอยอดผลิตภัณฑอยางไมหยุดนิ่ง 
เบญจรงคดอนไกดีจะไมมีทางจางหายไปกับกาลเวลาอยางแนนอน  
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ประมวลภาพการลงพ้ืนที่หมูบานเบญจรงคดอนไกดี 
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ประวัติผูวิจัย 
 

ชื่อ - สกุล   นางสาวอังคสร กฤตนันท 
ที่อยู   137 หมู 3 ตําบลบางชาง อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

E-Mail    angsorn@gmail.com 
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