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บทคัดย่อ 

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์ความรู้เป็น
ฐาน: กรณีศึกษา เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน มีวัตถุประสงค์คือ 1) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิ งจาก
ภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 2) เพื่อประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดย
การอ้างอิงจากภาพด้าน และ 3) เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัย
เชิงทดลอง ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการกำหนดกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
แบบเจาะจง 
        ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน สูงกว่าก่อนเรียน โดยมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียน (  = 27.00, SD = 1.49) สูง
กว่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียน (  = 13.30, SD = 6.86) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้
เห็นว่าองค์ความรู้ที่นำมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้มีประสิทธิภาพในการเสริมทักษะทางความรู้
แก่นักศึกษาจนทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น  
        นักศึกษามีความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านสูงขึ้น โดยมี
ความสามารถหลังเรียน (  = 16.15, SD = 1.26) สูงกว่าความสามารถก่อนเรียน (  = 8.75, SD = 
1.14) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงให้เห็นว่านักศึกษาสามารถใช้องค์ความรู้ ในการ
พัฒนาทักษะฝีมือของตนเองได้ 
        นักศึกษามีระดับความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก (  = 3.98, SD = 0.71) 
จึงสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้และองค์ความรู้ มีประสิทธิภาพในการเสริมสร้างความรู้และพัฒนา
ทักษะของนักศึกษาได้ 
 
คำสำคญั:  การเขียนภาพทัศนียภาพ, การอ้างอิงจากภาพด้าน, องค์ความรู้, กิจกรรมการเรียนรู ้
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ABSTRACT 

The research titled development of teaching on perspective by using 
knowledge management as foundation in the case study of technique of drawing 
perspective by referring to side views had the objective to 1) compare learning 
effectiveness on technique of drawing perspective by referring to side views before 
and after the study of year 1 students majoring in interior decoration design, Faculty 
of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute 2) to evaluate the ability on drawing 
perspective by referring to side views and 3) to study the satisfaction level of 
students to the learning activity arrangement on technique of drawing perspective by 
referring to side views by using experimental research methodology. The sample 
group in the research was 10 year-1 students majoring in interior decoration design, 
Faculty of Fine Arts, Bunditpatanasilpa Institute. Purposive sampling was used in 
specifying the sample group. 

From the research result, it was found that students had learning 
effectiveness outcome on technique of drawing perspective by referring to side views 
higher than before the study. The learning effectiveness after the study (  = 27.00, 
SD = 1.49) which is higher than before the study (  = 13.30, SD = 6.86) with statistical 
significance at the level of 0.05. It showed that the knowledge used in arranging 
learning activity had effective in promoting knowledge skill to students and this 
resulted in higher learning effectiveness. 

Students had higher ability on drawing perspective by referring to side views. 
They had ability after the study (  = 16.15, SD = 1.26) higher than before the study 
(  = 8.75, SD = 1.14) with statistical significance at the level of 0.05. It showed that 
students could use the knowledge in developing their own skills. 

Students had satisfaction to learning activity at high level (  = 3.98, SD = 
0.71). Therefore, it could be concluded that the learning activity and the knowledge 
had efficiency in promoting knowledge and skill development of students. 
 
Keywords: Drawing of perspective, referring to side views, knowledge, learning 
activity 
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เป็นฐาน: กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน สำเร็จบรรลุตาม

วัตถุประสงค์ที่ผู้วิจัยกำหนดลงได้ เพราะได้รับการช่วยเหลือจากองค์กรและบุคลากรหลายภาคส่วนที่

เล็งเห็นคุณค่าความสำคัญของการทำวิจัยครั้งนี ้ผู้วิจัยขอขอบคุณผู้สนับสนุนดังน้ี 

 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการทำวิจัยในครั้งนี้ 
 คณะกรรมการทุกท่านที่ร่วมพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยในครั้งนี้ 
 อาจารย์ที่ปรึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล 
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 รองคณบดีคณะศิลปวิจิตร ผู้ช่วยศาสตราจารยน์รินทร์ อ้วนดำ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์บุญพาด ฆังคะมะโน ช่วยให้คำแนะนำในการทำวิจัยครั้งนี ้
 อาจารยพ์งศพัศ บัวแก้ว ช่วยให้คำแนะนำในการทำวิจัยครั้งนี ้
 อาจารยพ์ิพัฒน์ จรัสเพ็ชร ที่ช่วยเหลือการประสานงานและเก็บข้อมูล 
 คณาจารย์ทุกท่านในคณะศิลปวิจิตร 
 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ที่เอื้อเฟื้อเรื่องวัสดุอุปกรณ์และสถานที่ 
 เจ้าหน้าที่คณะศิลปวิจิตรทุกท่านที่ช่วยดำเนินการโครงการวิจัยครั้งนี้ 
 นักศึกษาจากสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในที่มีส่วนร่วมในการทำวิจัยครั้งนี ้
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บทที่ 1 
บทนำ 

 
1.1 ท่ีมาและความสำคัญของปัญหาการวิจัย 

 
 คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เริ่มดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
ปริญญาตรี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมีสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในเป็นส่วนหนึ่ง
ของคณะศิลปวิจิตร จากการจัดการเรียนการสอนของสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในที่ผ่านมา 
พบว่า ปัญหาส่วนหนึ่งของการจัดเรยีนการสอนทางด้านการออกแบบตกแต่งภายในคือ นักศึกษาที่เข้า
ใหม่ยังไม่มีพื้นฐานความรู้ ความเข้าใจทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพหรือมีพื้นฐานความรู้ที่ไม่
ถูกต้องตามหลักการ นักศึกษาหลายคนตัดสินใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายในโดย
ไม่มีความรู้หรือทักษะที่เป็นพื้นฐานมาก่อน จึงทำให้นักศึกษาไม่มีความรู้หรือความเข้าใจเข้าใจใน
หลักการเกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน ทำให้เกิดปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน อีกทั้งยังส่งผลต่อภาพรวมของการศึกษาในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
ตกแต่งภายในที่เป็นไปอย่างล่าช้าและไม่เปน็ไปตามเกณฑ์ของรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเทคนิคการ
เขียนภาพทัศนียภาพ (PERSPECTIVE) หรือทัศนมิติ เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับการเรียนการสอน
ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในเทคนิค วิธีในการ
และข้ันตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้ในการ
สื่อสารแนวคิดระหว่างผู้เรียนและผู้สอนตลอดจนการประกอบวิชาชีพ (อรรณพ พลชนะ, 2561, หน้า 
133) โดยความรู้ทางด้านทัศนียวิทยา เป็นองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ในสมัยกรีก ศิลปินใช้เป็น
เครื่องมือในการถ่ายทอดวัตถุที่ตาเห็นลงบนระนาบสองมิติและพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 
ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ ช่วยในการแสดงความสัมพันธ์ของการมองเห็นและการรับรู้  และพัฒนามา
เป็นหลักการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยเป็นหลักการถ่ายทอดสิ่งที่ตาเห็นลงบนระนาบสองมิติ
โดยคำนึงถึง ขนาด สัดส่วน ระยะและที่ว่าง ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความซับซ้อน ผู้ เรียนต้องมีความ
เข้าใจในเทคนิค วิธีการและข้ันตอน รวมถึงต้องหมั่นฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ โดยเฉพาะ
ผู้ที่เรียนและประกอบวิชาชีพทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เนื่องจากจำเป็นต้องใช้
ภาพทัศนียภาพ หรือภาพเพอร์สเปกทีฟในการสื่อสารและทำความเข้าใจร่วมกันกับผู้ว่าจ้าง  

แม้ในปัจจุบันโปรแกรมสำเร็จรูปและคอมพิวเตอร์จะเข้ามามีบทบาทต่อวิชาชีพ
ทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบเป็นอย่างมาก แต่สิ่งเหล่านั้นล้วนเป็นเพียงเครื่องมือ
ในการถ่ายทอดความคิดของผู ้ออกแบบ ในขณะที่องค์ความรู ้ ในเรื ่องของการเขียนภาพ
ทัศนียภาพนั้นเป็นความรู ้พื้นฐานสำคัญที่ทำให้นักออกแบบสามารถถ่ายทอดแนวความคิด
ออกมาได้อย่างรวดเร็ว 
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ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน หรือทัศนมิติจึงเป็นทางออกหนึ่งของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยการจัดการ
เรียนการสอนในรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น (Introduction Technical Drawing) รหัสวิชา 102-
26001 เพื่อปรับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจให้กับผู้เรียนและศึกษาพัฒนาการทางความรู้ เพื่อให้ผู้เรียน
สามารถใช้องค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น
ส่วนช่วยให้การเรียนการสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ทั้งนีเ้นื้อหาขององค์ความรู้ที่ใช้ถ่ายทอดในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้ัน เป็นองค์ความรู้ที่เป็น
ผลสัมฤทธ์ิจากโครงการ การจัดการองค์ความรู้เรื่อง “เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิง
จากภาพด้าน” ประจำปีงบประมาณ 2563 จากสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยผู้วิจัยเป็นผู้จัดทำข้ึน ซึ่ง
องค์ความรู้ดังกล่าวนี้จะถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยรูปแบบการ
สอนแบบสาธิตในรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน ช้ัน
ปีที ่ 1 ภาควิชาออกแบบ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เพื ่อปรับพื้นฐานความรู้และ
ทดสอบระดับความสามารถในการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปตัยกรรมภายใน โดยใช้วิธีการ
วัดผลจากคุณภาพของผลงานในการเขียนภาพทัศนียภาพก่อนเข้ากิจกรรมการเรียนการสอนและการ
วัดผลจากคุณภาพของผลงานหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงกา รวัดผลโดยการ
ประเมินความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนการสอน รวมถึงยังเป็นการพิสูจน์คุณภาพขององค์
ความรู้ทางด้านเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 

 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

1.2.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

1.2.2 เพื่อประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

1.2.3 เพื่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 
การศึกษาในครั้งนี้มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เข้ารับการศึกษา เรื่อง เทคนิคการ

เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน และความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการ
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เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ ้างอิงจากภาพด้าน โดยการทดสอบความรู ้ความเข้าใจของ
กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในโดยใช้หลักการ
อ้างอิงจากภาพด้านหรือเรียกว่าทัศนียภาพแบบเชิงเส้น (Linear Perspective) และใช้วิธีวัดผลจาก
การทดลองแบบก่อนและหลังการเรียนรู้ (Pretest – Posttest) ด้วยการสอนแบบสาธิต ซึ่งหลังจาก
การทดลองด้วยการลงมือปฏิบัติของกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้แบบทดสอบเป็นเครื่องมือในการศึกษา
ระดับความรู้เดิมของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ผู้วิจัยจะทำการจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตในเรื่องเทคนิค
การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ซึ่งจะเป็นเนื้อหาส่วนหนึ่งของการเรียนการสอน
ในรายวิชาการเขียนแบบเบื ้องต้น รหัสวิชา 102-26001 บทที่ 4 เรื ่อง การเขียนแบบ 3 มิติ 
รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยจะจัดการเรียน
การสอนด้วยวิธีการสาธิตการเขียนภาพทัศนียภาพเชิงเส้นสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในแบบ 1 จุด
รวมสายตา และทำการทดสอบด้วยแบบทดสอบที่ออกแบบโดยผู้วิจัย ด้วยการให้ลงมือปฏิบัติของ
กลุ่มเป้าหมายอีกครั้งโดยจะทำการเปลี่ยนโจทย์ในการทดสอบเพื่อศึกษาระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้นของ
กลุ่มเป้าหมายภายหลังจากผ่านกิจกรรมการเรียนการสอนโดยการสาธิตจากผู ้สอน รวมถึงการใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจที่มีต่อเนื้อหาสาระของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และองค์ความรู้ 
เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 

1.3.1 กลุ่มเป้าหมาย  
กลุ่มเป้าหมายนการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ

ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จำนวน 1 ห้องเรียน ซึ่งมีจำนวนนักศึกษา 10 คน โดยใช้วิธีการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

1.3.2 ตัวแปร 
 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยการ

อ้างอิงจากภาพด้าน 
 2) ตัวแปรตาม ได้แก่  
  2.1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดย

การอ้างอิงจากภาพด้าน 
  2.2) ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายทีม่ีต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง 

เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
1.3.3 ขอบเขตเนื้อหา  
เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัย มาจากองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ

อ้างอิงจากภาพด้าน ซึ ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิจากโครงการอบรม การจัดการองค์ความรู ้ (Knowledge 
Management) สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยใช้เทคนิคการเขียน
ภาพทัศนียภาพเชิงเส้น แบบ 1 จุดรวมสายตา ซึ่งถูกบรรจุอยู่ในสาระของการเรียนการสอนในรายวิชา
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การเขียนแบบเบื้องต้น รหัสวิชา 102-26001 บทที่ 4 เรื่อง การเขียนแบบ 3 มิติ รายละเอียดและ
องค์ประกอบของภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่งภายใน  

1.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา พ.ศ. 2564 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1 ทราบถึงระดับความสามารถในการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน
และช่วยพัฒนาพื้นฐานความรู้ทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพของนักศึกษา 

1.4.2 ทราบถึงระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน ที่เพิ่มข้ึนหลังจากการเรียนรู้ 

1.4.3 ทราบถึงระดับคุณภาพและความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิค
การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 

1.4.4 เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษาอื่นที่เปิดสอนทางด้านสถาปัตยกรรมและการ
ออกแบบ รวมถึงนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่สนใจสามารถนำข้อมูลจากการศึกษาองค์ความรู้
เรื่องเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน
และการประกอบวิชาชีพ 
      
1.5 คำนิยามศัพท์เฉพาะ 
 

1.5.1 ทัศนมิต ิหมายถึง ภาพทัศนียภาพสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในที่แสดงในลักษณะ 
3 มิติ ให้ความรู้สึกใกล้เคียงกับการมองเห็นจริงจริงและเป็นภาพที่ใช้ในการสื ่อสารทางด้านการ
ออกแบบระหว่างผู้เรียนและผู้สอน 

1.5.2 ภาพทัศนียภาพ หมายถึง ภาพแสดงแนวความคิดในการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน
ที่แสดงในลักษณะ 3 มิติ หรือภาพเพอร์สเปกทีฟซึ่งเป็นการถ่ายทอดมุมมองที่ประสานมิติทั้ง
สามเข้าด้วยกัน คือ มิติความกว้าง มิติความยาว และมิติของความลึก โดยอาศัยหลักการ
อ้างอิงจากจุดนำสายตาทำให้เกิดมิติความลึกของภาพ ซึ่งจะทำให้ภาพแสดงแนวความคิดในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรมภายในให้มีความสมจริงตามการมองเหน็ และเป็นแบบทดสอบในการวัดระดบั
การเรียนรู้ของนักศึกษา 

1.5.3 การเรียนการสอน หมายถึง กิจกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ พัฒนาทักษะและความชำนาญทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุดรวมสายตา โดย
ผู้สอนจัดองค์ความรู้และประสบการณ์ให้ผู้เรียนในรูปแบบของการสาธิต โดยใช้องค์ความรู้ เรื่อง 
“เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน” เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนการ
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สอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการสาธิตและการฝึกปฏิบัติเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้ร ับไป
ประยุกต์ใช้ในทางที่พัฒนาต่อไป 

1.5.4 การสาธิต หมายถึง การที่ผู้สอนลงมือปฏิบัติโดยการแสดงเทคนิค วิธีการ ข้ันตอน และ
รายละเอียดในการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในแบบ 1 จุดรวมสายตา เพื่อให้
ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้จากการสังเกต จดจำ และจดบันทึก รวมถึงการลงมือปฏิบัติงานหลังจากที่
ผู้สอนทำการสาธิตจบลง เพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียน 

15.5 องค์ความรู้ หมายถึง ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิง
จากภาพด้าน” เป็นความรู ้ที ่ผ ่านกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้และเป็นผลสัมฤทธ์ิจาก
โครงการอบรม การจัดการองค์ความรู้ สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง
ผู้วิจัยได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวจนสามารถผลิตองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน และนำองค์ความรู้ซึ่งเป็นผลสัมฤทธิ ์จากโครงการดังกล่าวมาใช้เป็น
เครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

1.5.6 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การบรรลุความสำเร็จจากการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่
เกิดข้ึนในรูปแบบของการพัฒนาความรู้และทกัษะทางด้านเทคนิค วิธีการและข้ันตอนในการเขียนภาพ
ทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน แบบ 1 จ ุดรวมสายตา และคะแนนที ่แสดงถึง
ความก้าวหน้าทางความรู้ด้านหลักการเขียนภาพทัศนียภาพ ซึ่งวัดได้จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น   

1.5.7 ความพึงพอใจ หมายถึง ทัศนคติทางบวกของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งเมื่อบรรลุผล
ตามความต้องการแล้วทำให้เกิดความสุขและเป็นการแสดงออกในรูปแบบที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็น
พฤติกรรมทางด้านอารมณ์ มีความหมายสอดคล้องกับความรู้สึกชอบใจ ถูกใจ และจะรู้สึกไม่พอใจเมื่อ
สิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่บรรลุผลตามความต้องการ ซึ่งความพึงพอใจหรือไม่พึง
พอใจในที่นี้จะเกิดกับนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยที่มีทัศนคติต่อกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง 
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน



บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยในน้ีมุ่งเน้นที่การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางความรู้ของผู้เข้ารับการศึกษา เรื่อง เทคนิคการ
เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านและความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยการประยุกต์ใช้องค์ความรู้เรื่องเทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาและรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้ 

2.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
2.2 รายละเอียดวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น (Introduction Technical Drawing) 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการความรู้ 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจาก

ภาพด้าน 
2.5 แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน 
2.6 แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 
2.7 แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) 
 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ตระหนักถึงความต้องการบัณฑิตในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ จึงมุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเพื่อรองรับความต้องการของตลาดทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและทักษะฝีมือด้านออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม จึงมุ่งเน้นในการผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งในด้านการศึกษา สืบ
สาน และการบูรณาการให้เข้ากับยุคสมัย โดยการพัฒนาหลักสูตรที่มีศักยภาพในการผลิตสถาปนิก 
สาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ นักออกแบบ นักวิชาการด้านออกแบบ ข้าราชการ ผู้สอน
ศิลปะ นักอนุรักษ์ นักวิจัยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ เนื่องจากการพัฒนาเศรษฐกิจมีความตอ้งการ
ผลผลิตทางด้านทัศนศิลป์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อเอื้อต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ของประเทศ ซึ่งหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน ของ
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นั้น เป็นการกำหนดหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาการ
หลักสูตรวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์หลักสูตร 4 ปี ตาม
ข้อบังคับว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ พ.ศ. 2545 ของสภาสถาปนิก 
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 2.1.1 ปรัชญาของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์เป็นสถาบันการศึกษาด้านศิลปะที่มุ่งสร้างสรรค์ศาสตร์แห่งศิลป์ 
ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางศิลปะควบคู่คุณธรรม เพื่อผดุงรักษาและสืบสานศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ หลักสูตรนี้มีลักษณะของการบูรณาการเชิงประยุกต์ศาสตร์และศิลป์ที่เกี่ยวข้องกันนำมาพัฒนา
เป็นหลักสูตรที่สามารถผลิตนักวิชาชีพในสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ หรือสถาปนิก
ภายในที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพและความคิดสร้างสรรค์ทั ้งในเชิงการออกแบบและการบริหาร
จัดการโดยมุ่งเน้นศาสตร์การออกแบบที่ร่วมสมัย ผนวกองค์ความรู้ในเชิงเทคนิคในการผลิตและ
จัดการเอกสารในทุกขั้นตอนของงานออกแบบ และมีความเข้าใจและความสามารถวิเคราะห์งาน
ออกแบบได้ เพื่อให้บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษามีความพร้อมที่จะทำงานในสาขาวิชาชีพอย่างมืออาชีพ
ทั้งในระดับสากลและมีความสามารถในการทำงานในทุกขั้นตอนของงานออกแบบ มีความรู้ความ
เข้าใจต่อกลไก ระบบ และทิศทางในอนาคตของงานออกแบบ ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง องค์กร วิชาชีพและ
สังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 2.1.2 ความสำคัญของหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน 
 ยกระด ับการจัดการศึกษาว ิชาช ีพเฉพาะด้านออกแบบตกแต่งภายในและสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมของชาติดังต่อไปนี้ 
  1) พัฒนาผู ้เร ียนให้ม ีคุณลักษณะและสมรรถนะตรงตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานในธุรกิจ ให้บริการด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์และธุรกิจอื่น 
ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

2) พัฒนาผู้เรียนให้สามารถแข่งขันในตลาดแรงงานสากล โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน 
ภูมิภาคอาเซียน 
  3) ส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ
และหน่วยงานเอกชนในการสอนและการบริการวิชาการ 
 2.1.3 วัตถุประสงค์ 
  1) เพื่อผลิตบัณฑิตเป็นสถาปนิกภายใน โดยเป็นผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม
ควบคุมสาขาสถาปัตยกรรมภายในและมัณฑนศิลป์ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านออกแบบตกแต่ง
ภายใน สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้อย่างเช่ียวชาญ 
  2) เพื ่อผลิตบัณฑิตที ่มีทักษะทางด้านออกแบบตกแต่งภายใน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ สามารถปฏิบัติงานค้นคว้า และพัฒนางานตามหลักวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3) เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และความสามารถในฐานะนักวิชาการ นักบริหาร นัก
วางแผน นักวิจัย และสามารถพัฒนางานการออกแบบให้เจริญก้าวหน้าทันกับวิทยาการสมัยใหม่ 
  4) เพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการออกแบบตกแต่งภายในที่มีคุณธรรมและจริยธรรม 
ซื่อสัตย์ รับผิดชอบต่อสังคมและสำนึกในคุณค่าของวัฒนธรรมของชาติ ในการอนุรักษ์ สืบทอด และ
เผยแพร่มรดกทางวัฒนธรรมของชาติ 
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 2.1.4 ระบบการจัดการศึกษา 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ใช้ระบบการจัดการศึกษาแบบทวิภาค โดยแบ่งเวลาในปีการศึกษา
ออกเป็น 2 ภาค คือ ภาคการศึกษาที่ 1 เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนกันยายน ใช้เวลาจัดการ
เรียนการสอน 15 สัปดาห์ และภาคการศึกษาที่ 2 เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์ ใช้
เวลาจัดการเรียนการสอน 15 สัปดาห์ และภาคฤดูร้อนซึ่งเป็นภาคการศึกษาไม่บังคับ เริ่มตั้งแต่เดือน
มีนาคม ถึง เดือนพฤษภาคมใช้เวลาจัดการเรียนการสอน 8 สัปดาห์ โดยให้เพิ่มชั่วโมงเรียนในแต่ละ
รายวิชาให้เท่ากับการศึกษาภาคปกติ 
 2.1.5 คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา 
  1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรศิลปกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ
ระดับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับช่วงชั้นที่ 4 
หรือเทียบเท่า 
  2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือประกาศนียบัตร
อื่นที่กระทรวงศึกษาธิการเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทยีบ
โอนตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักเกณฑ์การ
เทียบโอนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ ของสภาสถาปนิกโดยพิจารณาเป็นรายกรณี 
  3) นักศึกษาที่ขอเทียบโอนจากสถาบันอื่นตามระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษา ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และข้อบังคับว่าด้วยการรับรองปริญญาฯ ของสภา
สถาปนิก เรื่องการรับโอนนักศึกษาจากสถาบันอื่น 
  4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปริญญาจากมหาวิทยาลัยอื่น หรือสถาบันการศึกษา
ชั้นสูงอื่นในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งกระทรวงศึกษารับรองและต้องการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็น
ปริญญาที่สอง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่า
ด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรีและหลักเกณฑ์การเทียบโอนตามข้อบังคับ ว่าด้วยการรับรองปริญญา
ฯ ของสภาสถาปนิกโดยพิจารณาเป็นรายกรณี 
 2.1.6 ปัญหาของนักศึกษาแรกเข้า 
 นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนในหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน มีพื้นฐานความรู้ด้าน
ศิลปะที่แตกต่างกัน จึงจำเป็นต้องมีการปรับพื้นฐานการเรียนรู้ ด้านทักษะศิลปะก่อนเริ่มการศึกษา
ตามหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ 
 2.1.7 การพัฒนาผลการเรียนรู้ 
  1) ผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
   1.1) มีวินัย มีความรับผิดชอบ เคารพกฎระเบียบของสังคม 
   1.2) ช่ือสัตย์ เสียสละ 
   1.3) มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
   1.4) เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม 
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  2) ผลการเรียนรู้ด้านความรู้ 
   2.1) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เนื้อหา และทฤษฎีที่สำคัญใน
การสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภายใน 
   2.2) มีความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและสามารถแก้ไขปัญหาที่
สำคัญในการสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภายใน 
   2.3) มีความสามารถในการบูรณาการความรู้ในสาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายในกับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  3) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะปัญญา 
   3.1) คิดสร้างสรรค์อย่างมีวิจารณญาณอย่างเป็นระบบโดยประยุกต์ความรู้
และทักษะทางด้านการออกแบบที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่ง
ภายในที่มีลักษณะเฉพาะตน 
   3.2) สามารถรวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ และสรุปประเด็นปัญหาจากผลงาน
ออกแบบหรือเอกสารทางวิชาการสาขาออกแบบตกแต่งภายใน เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้เข้า
กับความรู้ในศาสตร์อื่น ๆ  
   3.3) สามารถประยุกต์ความคิดสร้างสรรค์และปรับใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง
เป็นรูปธรรม 
  4) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   4.1) มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เคารพในคุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ มี
ความเข้าใจพื้นฐานการอยู่ร่วมกันในสังคม เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
   4.2) มีความเป็นผู้นำและมีความสามารถทำงานเป็นทีม ตลอดจนเข้าใจ
บทบาทการเป็นสมาชิกที่ดีในกลุ่ม 
   4.3) มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
  5) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร การใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
   5.1) มีความสามารถในการพูด การฟัง และการเขียนในช้ันเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารกับสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.2) มีความสามารถในการเล ือกและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
ฐานข้อมูลเพื่อศึกษา และช่วยในการสร้างสรรค์งานออกแบบตกแต่งภายในได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
   5.3) มีความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้เชิงตัวเลข หรือเทคโนโลยทีี่
เหมาะสมสำหรับงาน 
  6) ผลการเรียนรู้ด้านทักษะพิสัย 
   6.1) มีทักษะปฏิบัติและความชำนาญในวิชาชีพ 
   6.2) สามารถสร้างสรรค์ผลงานด้านศิลปะตามกระบวนการวิจัย 
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   6.3) ประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิชาชีพอย่างเหมาะสม 
   6.4) สามารถบริหารจัดการด้านศิลปะ 

หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑติพัฒน
ศิลป์ จึงเป็นหลักสูตรที่มุ่งสร้างบัณฑิตทางด้านวิชาชีพมัณฑนศิลป์และสถาปัตยกรรมภายในตาม
มาตราฐานสากล ที่เพียบพร้อมด้วยศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม และความคิดสร้างสรรค์ทางด้าน
การออกแบบ อีกทั้งยังสามารถบูรณาการความรู้ทางด้านการออกแบบกับวิชาชีพต่าง ๆ  ที่เกี่ยวขอ้ง
เพื่อรองรับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 

 
2.2 รายละเอียดวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น (Introduction Technical Drawing) 
 
 สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ได้กำหนดหลักสูตรสาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน โดยวิชาการ
เขียนแบบเบื้องต้น (Introduction Technical Drawing) รหัสวิชา 102-26001 ซึ่งเป็นวิชาในกลุ่ม
วิชาหลักและเป็นวิชาบังคับตามเกณฑ์ข้อบังคับของสภาสถาปนิก มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) วิชาการเขียนแบบเบื้องต้น (Introduction Technical Drawing) รหัสวิชา 102-
26001 
  2) สภาพรายวิชา เป็นวิชาหลักในหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560)  
  3) ระดับปริญญาตรี 
  4) จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5)  
  5) กิจกรรมการเรียนการสอนต่อสัปดาห์ประกอบไปด้วย การบรรยาย 2 คาบเรียน 
(นับเป็น 2 หน่วยกิต) การฝึกปฏิบัติ 2 คาบเรียน (นับเป็น 1 หน่วยกิต) และการศึกษาด้วยตนเอง 5 
คาบเรียน 
  6) ใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 60 คาบเรียนตลอด 15 สัปดาห์ 
 2.2.1 วัตถุประสงค์รายวิชา 
  1) เพื ่อให้นักศึกษามีความรู ้ความเข้าใจหลักการเขียนแบบเบื ้องต้นอย่างเป็น
มาตรฐานสากลและสามารถปฏิบัติงานเขียนแบบได้อย่างเป็นข้ันตอนตามหลักวิชาชีพ 

  2) เพื่อให้นักศึกษานำความรู้และทักษะในการเขียนแบบไปใช้ในการศึกษาวิชาการ
ออกแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.2.2 คำอธิบายรายวิชา 
 ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียนแบบเบื้องต้น แบบสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบ 
หลักการของโครงสร้างแบบอาคารและวัสดุส่วนประกอบอาคาร และระยะขนาดของโครงสร้างที่มีผล
ต่อการออกแบบภายใน ตลอดจนหลักในการเขียนแบบในลักษณะงานทางด้านสถาปัตยกรรม  2 มิติ 
และ 3 มิติ ตลอดจนหลักการเขียนแบบพื้นฐานเบื้องต้น 
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 2.2.3 เนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น (Introduction 
Technical Drawing) รหัสวิชา 102-26001 มีดังนี้ 
  1) บทที่ 1 ความรู้เบื้องต้นในการเขียนแบบ 
  2) บทที่ 2 เครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการเขียนแบบ 

  3) บทที่ 3 เส้นและตัวอักษรในงานเขียนแบบ, การใช้มาตราส่วนในงานเขียนแบบ 

  4) บทที่ 4 การเขียนแบบ 3 มิติ รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพทัศนียภาพ
ในงานออกแบบตกแต่งภายใน  

  5) บทที่ 5 ความหมายของสัญลักษณ์และเครื่องหมายในงานเขียนแบบ 

  6) บทที่ 6 รายละเอียดการเขียนแบบในส่วนต่าง ๆ  
 2.2.4 เนื้อหาที่ใช้ในการทำวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เนื้อหาจากบทที่ 4 เรื่องการเขียนแบบ 3 
มิติ รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่งภายใน เนื่องจากเป็น
เนื้อหาการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ (Perspective) ซึ่งเป็นเนื้อหา
ที่มีความสลับซับซ้อน อีกทั้งยังเป็นความรู้พื้นฐานสำคัญสำหรบัผูท้ี่เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมภายใน
และมัณฑนศิลป์ ที่จำเป็นต้องมีความเข้าใจในหลักการ เทคนิค ข้ันตอนและวิธีการ ในการเขียนภาพ
ทัศนียภาพ จึงจะเขียนภาพได้อย่างถูกต้องและสวยงาม เนื่องจากเทคนิคดังกล่าวเป็นเครื่องมือที่ใช้ใน
การถ่ายทอดแนวความคิดสำหรับการสื่อสารกับผู้สอนรวมถึงการบูรณาการความรู้ทางด้านการเขียน
ภาพทัศนียภาพกับรายวิชาอื่น ๆ  ที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการช่วยลดปัญหาความ
แตกต่างของพื้นฐานทางความรู้ทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อช่วยให้
กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการความรู้ 
 
 โลกในปัจจุบันเกิดการเปลีย่นแปลงไปอย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงและพฒันาในด้านต่าง ๆ  
เช่น ความรู้ เทคโนโลยี สารสนเทศ ส่งผลให้รูปแบบการใช้ชีวิตเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงปัญหาในการ
ทำงานที่ต้องแข่งขันและพัฒนาเพื่อให้องค์กรอยู่รอดและเติบโตอย่างยั่งยืน ทำให้องค์กรต้องมกีาร
สร้าง ค้นหา รวบรวม กลั่นกรอง และจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อสามารถเข้าถึงความรู้นั้นและ
นำมาใช้ได้ตลอดเวลา โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรหรืออยู่ในตัวบุคคล มาพัฒนาอย่าง
เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงองค์ความรู้และใช้พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ (ศูนย์ความรู้กินได้, 
2563, หน้า 4) ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า “การจัดการความรู้” (Knowledge Management) หรือ 
KM ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารน์ พานิช (2559, หน้า 5) กล่าวว่า “หัวใจหลักของการจัดการ
ความรู้ คือ การยกระดับวัฒนธรรมองค์กรให้สมาชิกทุกคนรู้สึกสนุกและเห็นคุณค่าของการแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนความรู้ที่มีความสำคัญต่อองค์กร และต้องทำงานด้วยกันเป็นทีม” 
 2.3.1 ความรู้ 
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 ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ให้ความหมายของคำว่า ความรู้ คือ สิ่งที่สั่งสมมาจากการศกึษา
เล่าเรียน การค้นคว้าหรือจากประสบการณ์ รวมถึงความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ อาจได้รับมา
จาก การได้ยิน ได้ฟัง การคิด หรือการปฏิบัติ 
 วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี (2563) ให้ความหมายของคำว่า ความรู้ หมายถึง ความคุ้นเคย ความ
ตระหนักถึงหรือความเข้าใจที่เกี่ยวกับบุคคล หรือสิ่งอื่น เช่น ข้อเท็จจริง ทักษะ หรือวัตถุ การค้นหา
ความรู้มาจากหลายแหล่งและมีหลายวิธี เช่น ประสบการณ์ การศึกษา เหตุผล ความทรงจำ การ
ทดลอง การสำรวจ การฝึกฝน หรือวิธีทางวิทยาศาสตร์ ฯลฯ และ ความรู้ ยังสามารถหมายถึง ความ
เข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวกับทฤษฎีหรือการปฏิบัติ อาจเป็นความรู้ในเชิงทักษะหรือความ
ชำนาญในการปฏิบัติ ซึ่งเรียกว่าความรู้โดยปริยาย ส่วนความเข้าใจในทางทฤษฎีเชิงระบบโดยเฉพาะ 
เรียกว่าความรู้ชัดแจ้ง ซึ่งเป็นผลที่ได้รับจากการเรียนรู้ การศึกษาค้นคว้า ประสบการณ์ หรือการ
ฝึกฝนจนเกิดเป็นความชำนาญของแต่ละบุคคล โดยการสั่งสมผ่าน ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ (พระ
มหาชวลิต คงแก้ว, 2560, หน้า 16)  
 ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช (2549) ได้อธิบายว่า ความรู้ แยกเป็น 2 ยุค ความรู้
ในยุคที่ 1 นั้น เป็นความรู้ที่ถูกสร้างขึ้นโดยนักวิชาการ มีความเป็นวิทยาศาสตร์ มีหลักการและ
สามารถหาเหตุผลได้ สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ เป็นความรู้เฉพาะด้านหรือทาง
สาขาวิชาการ ส่วนความรู้ในยุคที่ 2 เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหรือกิจกรรมของบุคคล เป็น
ความรู้ที่ใช้ในงานหรือสร้างขึ้นโดยผู้ปฏิบัติงานหรือกลุ่มผู้ปฏิบัติงาน โดยอาจนำความรู้เชิงทฤษฎีหรือ
ความรู้จากภายนอกมาปรับแต่งเพื่อใช้งานในองค์กร หรือสร้างขึ้นเองจากประสบการณ์ เป็นความรู้ที่
มีลักษณะบูรณาการและมีความเฉพาะต่อบริบทของงาน หรือองค์กรนั้น ๆ 
 ดังนั้น ความรู้ จึงเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในตัวบุคคลอันเกิดจาก ประสบการณ์ การทำงาน การฝึกฝน 
การปฏิบัติ จนเกิดเป็นทักษะหรือความชำนาญ รวมถึงเกิดจากการศึกษาเล่าเรียน โดยการได้ฟัง ได้
เห็น ได้ทดลอง ได้ค้นคว้า สั่งสมผ่านประสาทสัมผัสการรับรู้ของร่างกาย  

2.3.2 ประเภทของความรู้ 
ความรู้แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 

  1) ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละ
บุคคลหรือเรียกว่าเปน็ความรู้แบบฝงัลกึในตัวบุคคล เกิดข้ึนได้จากการเรียนรู้ การฝึกฝน ประสบการณ์ 
หรือพรสวรรค์ ซึ่งเป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษร หรือ
ถ่ายทอดได้ยาก เช่น งานฝีมือ ทักษะ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ ซึ่งเรียกว่า ความรู้แบบนามธรรม 
  2) ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่ผ่านการคิดวิเคราะห์ เป็น
เหตุเป็นผล และถูกสังเคราะห์จนเป็นบทสรุปหรือหลักการ สามารถรวบรวมและถ่ายทอดได้ อาจ
เป็นได้ในหลายรูปแบบ เช่น ลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี หนังสือ ตำรา ซึ่งเรียกว่า ความรู้แบบรูปธรรม  

โดยความรู้ทั้ง 2 ประเภทนี้มีระบบกระบวนการจัดการที่ต่างกัน คือ ความรู้ที่ชัดแจ้ง มุ่งเน้น
ไปที่การเข้าถึงแหล่งความรู้ สามารถตรวจสอบได้ เมื่อนำไปใช้แล้วทำให้เกิดความรู้ใหม่จนได้ข้อสรุป
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และสามารถใช้เพื่ออ้างอิง รวมถึงให้ผู้อื่นเข้าถึงได้และนำไปศึกษาต่อไป ส่วนความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
เน้นไปที่การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ที่เป็นทักษะ ความชำนาญ ทำให้เกิดการ
เรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมกัน เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ใหม่และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ได้ต่อไป 
 
ภาพที่ 2.1: ประเภทของความรู้ 
 

 
 
ที่มา รูปแบบของความรู้ สืบค้นจาก http://pprang.blogspot.com/2017/04/blog-post.html 

  
 2.3.3 ระดับของความรู้  
 ระดับของความรู้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ระดับคือ 
  1) ความรู ้เชิงทฤษฎี (Know-What) เป็นความรู ้เชิงข้อเท็จจริง คือ รู ้อะไร เป็น
อย่างไร มีที่มาอย่างไร เป็นความรู้โดยเฉพาะที่ได้มาจากการเรียน หรือจากการศึกษาจากตำราที่เป็น
ความรู้ที่ชัดแจ้ง 
  2) ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know-How) เป็นความรู้ที่เชื่อมโยงกับความ
เป็นจริง โดยสามารถนำความรู้ที่ชัดแจ้งมาประยุกต์ใช้กับความเป็นจริงที่อาจซับซอ้นภายใต้บริบทของ
ตนเอง เกิดจากการปฏิบัติซ้ำ ๆ จนเกิดเป็นความรู้ที่ฝังลึกจากทักษะและประสบการณ์ 
  3) ความรู ้ในระดับอธิบายเหตุผล (Know-Why) เป็นความรู ้เชิงเหตุผลระหว่าง
เรื ่องราวหรือเหตุการณ์ต่าง ๆ การเกิดปัญหาและผลของการแก้ปัญหาที่ซับซ้อน เป็นการนำ
ประสบการณ์ที่เป็นความรู้ฝังลึกมาแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดให้ผู้อื่นจนสามารถนำไปประยุกต์ใชใ้น
บริบทของตนเองได้ 
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  4) ความรู้ในระดับคุณค่าและความเช่ือ (Care-Why) เป็นความรู้ในลักษณะความคิด
ริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถสกัด ประมวล วิเคราะห์ความรู้ที่ตนเองมีอยู่ มาประยุกต์กับความรู้ที่ได้รับ
จนสามารถสร้างเป็นองค์ความรู้ข้ึนมาใหม่ได้ เช่น การสร้างทฤษฎีใหม่หรือนวัตกรรมใหม่ 

2.3.4 การสร้างและการปรับเปลี่ยนความรู้ 
การสร้างความรู้และการปรับเปลี่ยนความรู้ทั้งสองประเภทนี้ สร้างได้ 4 รูปแบบ คือ 

1) การแบ่งปัน (Socialization) คือ การแบ่งปันความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ระหว่าง
ผู้สอนและผู้เรียน โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ตรง เช่น การสอนงาน 

2) การแปลง (Externalization) คือ การแปลงความรู ้ท ี ่มีอยู ่ในตัวบุคคล ให้
กลายเป็นความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยการบันทึกหรือสร้างเป็นสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป 

3) การสร้าง (Combination) คือ การสร้างความรู้ที่ชัดแจ้ง โดยการรวบรวมความรู้
ชัดแจ้งจากแหล่งต่าง ๆ มาค้นคว้า ปรับปรุง พัฒนาและสร้างเป็นความรู้ใหม่ 

4) การประยุกต์ (Internalization) คือ การประยุกต์ความรู้ที่ชัดแจ้งมาเป็นความรูท้ี่
มีอยู่ในตัวบุคคล โดยการนำความรู้เชิงทฤษฎีหรือความรู้ที่ชัดแจ้งไปสู่การปฏิบัติและทำให้
เกิดความรู้เพิ่ม หรือเกิดเป็นทักษะ ความชำนาญในตัวบุคคล และสามารถบันทึกหรือสร้าง
เป็นสารสนเทศเพื่อเผยแพร่ความรู้ต่อไป 

 
ภาพที่ 2.2: เกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)  

 
ที่มา รูปแบบของความรู้ สืบค้นจาก http://pprang.blogspot.com/2017/04/blog-post.html 

 
  2.3.5 การจัดการความรู้ 
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 วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี (2563) ให้ความหมายของคำว่า การจัดการความรู้ (Knowledge 
Management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ โดย
การพัฒนาความรู้จากภาคข้อมูลไปสู่ภาคสารสนเทศ เพื่อให้เกิดความรู้และปัญญา 
 จากหนังสือขอบฟ้าใหม่ในการจัดการความรู้ เขียนโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ 
พานิช (2559, หน้า 2) ให้คำนิยามว่า “การจัดการความรู้ เป็นเครื่องมือที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว มีการ
เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ ด้านคุณลักษณะของคนทำงาน ด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด้านการเปลี่ยนแปลงวิธีการบริหารงาน ให้ได้พลังนวัตกรรมจาก
คนทั่วทั้งองค์กร” และ “กิจกรรมการจัดการความรู้ หมายถึง กระบวนการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ นำ
ความรู้ไปใช้ และยกระดับความรู้ข้ึนไป พร้อมกับทำให้เป็นความรู้ขององค์กร” ซึ่งหมายความว่า การ
จัดการความรู้นั้น เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคนและองค์กรที่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการไปตาม
บริบทในด้านต่าง ๆ เพื่อให้เกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และพัฒนา 

การจัดการเรียนรู้ เป็นข้ันตอนหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ซึ่งใน
การจัดการเรียนรู้นั้น ประกอบไปด้วยชุดของการปฏิบัติงานเพื่อที่จะระบุ สร้าง แสดงและกระจาย
ความรู้ เพื่อประโยชน์ในการนำไปใช้และการเรียนรู้ นำไปสู่การจัดระบบสารสนเทศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น
สำหรับการจัดการความรู้ (สำนักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล , 
2561) โดยการจัดการเรียนรู้นั้น ไม่สามารถเกิดข้ึนได้ด้วยการอ่านหรือการฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว 
แต่จำเป็นต้องปฏิบัติและฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะ (Interactive learning through action) เนื่องจาก
การเรียนรู้เป็นเรื่องทางทักษะที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความเช่ียวชาญผ่านการเรียนรู้ด้วยการลง
มือปฏิบัติจริง (ชมพู เนินหาด, 2561, หน้า 217) โดยการนำองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งเป็น
ความรู้แบบฝังลึกมาดำเนินการอย่างเป็นระบบของกระบวนการทางโครงสร้าง พัฒนาและประยุกต์ใช้
ความรู้ที่สะสมอยู่ผ่านกระบวนการสร้าง การแบ่งปันและการประยุกต์ใช้ความรู้ โดยใช้กลยุทธ์ในการ
ดึงความรู้จากผู้เช่ียวชาญและถ่ายทอดความรู้นั้นไปสู่ผู้ไม่เช่ียวชาญ และเมื่อถ่ายทอดไปแล้วผู้ที่ได้รับ
การถ่ายทอดมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น (พรภัทร อินทรวรพัฒน์, 2562) และใช้การจัดการความรู้เป็น
กระบวนการในการค้นหา ค้นพบความรู้ และความชำนาญที่อยู่ในตัวบุคคล เพื่อนำองค์ความรู้ออกมา
แลกเปลี่ยน ปรุงแต่งให้ง่ายต่อการใช้สอย และมีประโยชน์เพิ ่มขึ ้นโดยการต่อยอดให้ใช้ได้อย่าง
เหมาะสมกับกาลเทศะและความเป็นจริง รวมถึงการเกิดนวัตกรรมทางความรู้ใหม่โดยการนำความรู้ที่
ต่างกันมาผสานกัน (ประเวศ วะสี, 2550, หน้า 47) 
 การจัดการความรู้ตามรูปแบบ “โมเดลปลาทู” ที่เริ่มต้นด้วยส่วนของหัวปลา ( Knowledge 
Vision) คือ วิสัยทัศน์ ในการจัดการความรู้ที ่สอดคล้องหรือไปในทิศทางเดียวกันกับพันธกิจและ
ยุทธศาสตร์ขององค์กร โดยมีผู้บริหารทำหน้าที่เสมือนตาปลา เพื่อกำหนดทิศทางและเป้าหมาย 
ส่วนตัวปลา (Knowledge Asset) คือ การอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือ สนับสนุน และกระตุ้นให้
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ส่วนหางปลา (Knowledge Sharing) คือ ส่วนที่ทำหน้าที่
สร้างบรรยากาศและกระตุ้นให้เกิดกระบวนการในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ ถ่ายทอด และยังเป็นฐาน
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ทางความรู้ที่ซึ่งจัดการจัดระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึง นำไปใช้ ปรับปรุง เพิ่มเติมและต่อยอด
องค์ความรู้ 
 
ภาพที่ 2.3: แนวคิดของการจัดการความรู้ (โมเดลปลาทู) 

 
ที่มา รูปแบบของความรู้ สืบค้นจาก http://pprang.blogspot.com/2017/04/blog-post.html 

 
 2.3.6 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ (Knowledge Process)  
 องค์ประกอบของการจัดการความรู้ประกอบด้วย 
  1) คนเป็นองค์ประกอบสำคัญในด้านแหล่งความรู้และเป็นผู้นำความรู้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ 
  2) เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือเพื่อทำให้สามารถค้นหา จัดเก็บและแลกเปลี่ยน รวมถึง
การอำนวยความสะดวกในการนำความรู้ไปใช้ได้ง่ายและรวดเร็ว 
  3) กระบวนการความรู้เป็นการบริหารจัดการเพื่อนำความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้
ผู้ใช้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนา และนวัตกรรม (สำนักงานประกันคุณภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561)  
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ภาพที่ 2.4: วงจรการจัดการความรู้ 

 
ที่มา รูปแบบของความรู้ สืบค้นจาก https://sites.google.com/site/knowledgemanagemen 
tkmced/rup-baeb-khxng-khwam-ru.  

  
 รูปแบบของการจัดการองค์ความรู้ จะถูกจัดให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการผลลัพธ์
เฉพาะด้าน เช่น เพื่อแบ่งปันภูมิปัญญา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เพื่อเพิ่มความได้เปรียบ
ทางการแข่งขัน หรือเพื่อเพิ่มระดับนวัตกรรมให้สูงขึ้น การจัดการองค์ความรู้ที่ได้ประโยชน์อย่าง
แท้จริงคือ เกิดจากการเข้าใจถึงหลักการหรือแก่นแท้ของความรู้และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริง 
โดยผู้ที่ได้รับการถ่ายทอดสามารถนำความรู้ไปใช้และทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีข้ึน (พรภัทร อินทรวรพัฒน์, 
2562) โดยการจัดการความรู้ ยังเป็นเครื่องมือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของงาน การพัฒนาคน พัฒนา
องค์กร ความสำเร็จในการจัดการความรู้ไม่ได้อยู่ที ่เอกสารหรือการบันทึกความรู ้ แต่อยู ่ที่การมี
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ร่วมงานและองค์กร จุดมุ่งหมายสำคัญของการจัดการเรยีนรู้คือ การนำความรู้นั้น
ไปสู่การปฏิบัติจริง โดยผู้จัดการความรู้เป็นบุคคลสำคัญในการทำให้ความรู้นั้นถูกนำไปใช้ประโยชน์
และเกิดผลลัพธ์ที่มีคุณค่า เป็นรูปธรรม (วิจารณ์ พานิช, 2549)  
 2.3.7 ประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
 ประโยชน์ของการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 4 ข้อ คือ 

1) การบรรลุเป้าหมายของงาน คือ ทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพดีข้ึน รวดเร็วข้ึน 
เพิ่มประสิทธิผล ผิดพลาดน้อยลง ลดต้นทุน และเกิดนวัตกรรม 

2) การบรรลุเป้าหมายในการพัฒนาคน คือ การทำให้บุคคลงานมีสมรรถนะในการ 
ปฏิบัติงานที่ดีข้ึน ทั้งในด้าน ความรู้และทักษะ 

3) การบรรลุเปา้หมายในการพัฒนาองค์กร คือ ทำให้องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมาย 
ตามวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถเติบโตอย่างยั่งยืน 

4) การบรรลุเป้าหมายเป็นหมู่คณะ คือ เกิดความสามัคคี แบ่งปันและความเอื้อ 
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อาทรระหว่างกันในองค์กร 
2.3.8 กระบวนการจัดการความรู้  
กระบวนการจัดการความรู้เป็นกระบวนการที่ช่วยให้เกิดการพัฒนา ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน 

ดังนี ้
1) การบ่งช้ีความรู้ เป็นการระบุหรือค้นหาองค์ความรู้ที่จำเป็นต้องมี ต้องใช้ หรือ 

องค์ความรู้เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บางประการ  
2) การสร้างและแสวงหาความรู้ เป็นการสร้างความรู้ใหม่หรือแสวงหาความรู้จาก 

ภายนอกรวมถึงรักษาความรู้เดิม ซึ่งทำได้หลายวิธีทั้งจากการศึกษา ค้นคว้า ทดลอง แลกเปลี่ยน  
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างของความรู้ เช่น การแบ่ง 

ประเภท ระเบียบ ข้ันตอน หรือวิธีการ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ เข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้
ได้สะดวก 

4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เป็นการกลั่นกรองสาระเนื้อหา ความถูกต้อง 
ครบถ้วน ปรับปรุงให้ได้มาตราฐานและใช้งานได้ง่าย  

5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงความรู้ ทำให้เข้าถึง 
ความรู้นั้นได้ง่าย เช่น การแปลงความรู้ให้เป็นสารสนเทศ เอกสาร ตำรา หรือสื่อต่าง ๆ ที่เข้าถึงและ
ศึกษาได้ง่าย 

6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการนำความรู้มาแลกเปลี่ยน เรียนรู้ แบ่งปัน  
ในเรื่องของ เทคนิคในการทำงาน การแก้ไขปัญหา อาจใช้กิจกรรมเป็นเวทีการแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้  

7) การเรียนรู้ เป็นการนำความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ มาใช้ 
ประโยชน์ในการทำงานหรือการนำความรู้มาลงมือปฏิบัติจริงจนเกิดความชำนาญ หรือเกิดเป็นความรู้
ใหม่ เทคนิคใหม่ และนำความรู้นั้นมาเข้าระบบการจดัการความรู้ จนได้องค์ความรู้ใหม่มาใช้ประโยชน์
ต่อไป 

จากการศึกษาจึงสรุปได้ว่า การจัดการความรู้ คือ เครื่องมือหรือวิธีการ ในการการรวบรวม
ความรู้ที่มีอยู่ในตัวบุคคล ซึ่งอาจกระจายอยู่ในองค์กร หรือเอกสารต่าง ๆ  มาพัฒนาอยา่งเป็นระบบ 
เพื่อให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ สามารถนำไปใช้และสามารถนำไปพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ใ น
ศาสตร์ขององค์ความรู้นั ้น และยังสามารถพัฒนาปรับปรุงองค์ความรู ้ให้มีความทันสมัย ก้าวทัน
เทคโนโลยีและมีคมเหมาะสมตามบริบทของสังคม   
 สำหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้องค์ความรู้ในเรื่อง “เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดย
การอ้างอิงจากภาพด้าน” ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ผ่านกระบวนการในการจัดการองค์ความรู้ จากโครงการ
อบรมการจัดการองค์ความรู้ สถาบัณบันฑิตพัฒนศิลป์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และนำองค์
ความรู้ซึ่งเป็นผลสัมฤทธ์ิจากโครงการดังกล่าวมาใช้เป็นเครื่องมือในการศึกษาวิจัยในครั้งนี ้
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 จากแนวคิดดังกล่าว ทำให้การจัดการองค์ความรู้ เรื่อง “เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดย
การอ้างอิงจากภาพด้าน” เป็นการจัดทำข้ึนโดยการรวบรวมความรู้ทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพ
หรือภาพเพอร์สเปกทีฟ ซึ ่งเป็นเทคนิคการเขียนภาพที่นิยมใช้ในการเรียนการสอนทางด้าน
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ โดยรวบรวมจากประสบการณ์ที่เกิดจากการลงมอืปฏิบัติ ฝึกฝน และ
การทดลองของผู้วิจัย ซึ่งเรียกว่าเป็นความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) และนำเทคนิคซึ่ง
เป็นความรู้ที่ค้นพบมาวิเคราะห์และศึกษาควบคู่ไปกับองค์ความรู้ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม 
เอกสาร ตำรา การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเรียกว่าความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit 
Knowledge) ประกอบกับการรวบรวมข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางจากผู้ทรงคุณวุฒิและ
ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาองค์ความรู้และวิธีในการนำไปใช้  เพื่อให้ผู้ที่ทำการศึกษา
ได้รับความรู้ ความเข้าใจโดยง่าย และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาชีพ ตลอดจนการนำองค์ความรู้
ไปศึกษาพัฒนาและต่อยอด เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาต่อไป 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพดา้น 
 
 การเขียนภาพทัศนียภาพเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบวิชาชีพทางด้านการ
ออกแบบทุกแขนง เนื่องจากเป็นวิธีที่ใช้ในการแสดงแนวคิดการออกแบบให้ผู้อื่นได้รับรู้ โดย อรรณพ 
พลชนะ (2561, หน้า 133) ได้กล่าว การเขียนแบบสถาปัตยกรรมว่า โดยวิชาชีพควบคุมตาม
พระราชบัญญัติสถาปนิก พ.ศ. 2543 ประกอบด้วย 4 สาขาวิชาคือ สถาปัตยกรรมผังเมือง 
สถาปัตยกรรมหลัก ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายในหรือมัณฑนศิลป์ ซึ่งทั้ง 4 สาขาวิชาชีพนี้
จำเป็นต้องใช้ภาพทัศนียภาพเป็นวิธีในการสื่อสารแนวความคิดในลำดับแรก เพื่อสื่อสารกับคนทั่วไป
และให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย ทั้งนี้งานเขียนแบบเป็นงานที่ใช้เพื่อเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอด
ความคิด โดยการแปลความคิดเป็นภาษาเขียนที่ถือว่าเป็นภาษาสากลและใช้เพื่ออ้างอิงในการผลิต
ผลงาน เมื่องานแบบมีความซับซ้อนมากข้ึน ความเข้าใจในงานแบบ 3 มิติที่ถ่ายทอดลงบนกระดาษที่
เป็นระนาบ 2 มิติ จึงมีความจำเป็นมากข้ึน ดังนั้นการพยายามแสดงรายละเอียดงานที่เปน็ 3 มิติที่เกิด
จากการมองเห็นวัตถุตามความเป็นจริงมาเขียนให้เห็นในแบบระนาบ 2 มิติ จึงต้องอาศัยความเข้าใจ
เบื้องต้นโดยการรับรู้รูปแบบ 3 มิติของช้ินงาน ด้วยการมองเห็น หรือการรับรู้ด้วยประสาทตา (วีระยุต 
ขุ้ยศร, 2558, หน้า 109) การเขียนภาพทัศนียภาพจำเป็นต้องศึกษาหลักการและวิธีการต่าง ๆ ทั้งเสน้ 
สี ขนาดและระยะ การเขียนภาพทัศนียภาพโดยไม่ศึกษาหลักการต่าง ๆ จะทำให้ภาพน้ันผิดจากความ
เป็นจริงที่ตามองเห็น ซึ่งหลักการและวิธีการเขียนภาพทัศนียภาพเป็นเทคนิคที่สำคัญในการถ่ายทอด
ผลงานทางด้านสถาปัตยกรรมเพื่อแสดงผลงานให้ออกมาตามความเป็นจริงที่ตามองเห็น  โดยเทคนิค
การเขียนภาพทัศนียภาพสามารถเขียนได้ 2 แบบ คือ การเขียนโดยการกะระยะแบบง่ายซึ่งต้องอาศัย
ความชำนาญเป็นสำคัญ และการเขียนโดยการอ้างอิงจากแปลนและรูปด้านที่จะทำให้ได้มาตราส่วนที่
ถูกต้องตามความเป็นจริง (ชวลิต ดาบแก้ว, 2549) ซึ่งการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการกะระยะแบบ
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ง่ายนั้นอาจส่งผลให้ภาพที่เขียนเกิดความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริง เนื่องจากการกะระยะนั้น
ไม่ได้เกิดจากการอ้างอิงตำแหน่งและขนาดของวัตถุตามจริงซึ่งเกิดจากการคาดคะเนของผู้เขียน ผู้ที่
เขียนภาพทัศนียภาพโดยการกะระยะได้อย่างแม่นยำนั้นจึงต้องเป็นผู้ที่ผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญ
และมีความเข้าใจในโครงสร้างของภาพทัศนียภาพเป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกฝน
การเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมนั้น วิธีการเขียนแบบอ้างอิงหรือแบบกำหนด
สัดส่วนยังคงเป็นวิธีที่มีความสลับซับซ้อน อาศัยหลักการอ้างอิงจากแหล่งกำเนิดภาพซึ่งใช้หลกัการ
ทางคณิตศาสตร์และประกอบไปด้วยโครงสร้างต่าง ๆ  ที่ทำให้เกิดภาพทัศนียภาพตามที่มองเหน็จริง 
ซึ่งมีขนาด ระยะและมิติที่ใกล้เคียงความเป็นจริง จึงเป็นวิธีที่ผู้เขียนภาพทัศนียภาพนิยมใช้ในการ
นำเสนอผลงานการออกแบบ ซึ่งในขณะเดียวกันวิธีการเขียนแบบอ้างอิงหรือแบบกำหนดสัดส่วนน้ัน 
ผู ้เขียนก็จำเป็นต้องศึกษาเทคนิค วิธีการและขั้นตอน เพื ่อให้เข้าใจถึงหลักการในการเขียนภาพ
ทัศนียภาพได้อย่างแม่นยำและเมื่อฝึกฝนจนมีความเช่ียวชาญ สามารถจดจำหรือสร้างภาพมโนทัศใน
ความคิดแล้วจึงสามารถถ่ายทอดโดยการเขียนภาพทัศนียภาพแบบกะระยะซึ่งเกิดจากการฝึกฝนจน
เป็นความเช่ียวชาญได้ต่อไป 
 
ภาพที่ 2.5: การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน แบบ 2 จุดรวมสายตา 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายคำว่า “ทัศนมิต”ิ หรือเรียกทับศัพท์ว่า เพอร์สเปกทฟี 
คือการเขียนภาพให้ปรากฏออกมาในลักษณะที่เหมือนการมองเห็นจริง มักใช้ในการจำลองภาพ
แนวความคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมและงานมัณฑนศิลป์ ในขณะที่พจนานุกรมไทย ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน ให้ความหมายของคำว่า “เพอร์สเปกทีฟ” หมายถึง ภาพทิวทัศน์ และวิธีการ
เขียนภาพให้ได้สัดส่วนตามที่ตาเห็น ซึ่งเมื่อแปลเป็นภาษาไทยแล้วมีความหมายสอดคล้องกับ
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คำว่า “ทัศนียภาพ” ซึ่งหมายถึง ภาพที่งดงาม ภาพที่น่าดู มักใช้กับภาพของทิวทัศน์ ภาพ
มุมมองของภูมิประเทศ และโดยหลักการเรียนเกี่ยวกับศาสตร์ในการเขียนภาพทัศนียภาพนั้น 
มักใช้ช่ือเรียกว่า “ทัศนียวิทยา” ซึ่งมีที่มาจากคำศัพท์ในภาษาสันสกฤตผสมว่า ทรฺศ กับ อนีย 
ซึ่งมีความหมายว่า พึงดู หรือหมายความว่าวิชาที่ว่าด้วยการเขียนภาพดังที่ตาเห็น  (เฉลิม รัตน
ทัศนีย, 2535, หน้า 199) อย่างไรก็ตามวงการสถาปัตยกรรมและการออกแบบในประเทศไทย 
มักใช้ชื่อเรียกการเขียนภาพดังที่ตาเห็นว่าโดยใช้คำทับศัพท์จากภาษาอังกฤษว่า ภาพเพอร์
สเปกทีฟ หรือ ภาพทัศนียภาพ ซึ่งมีความหมายไปในแนวทางเดียวกัน  

 

ภาพที่ 2.6: The Last Supper, 1497. Leonardo da Vinci 
 

 
 
ที่มา: The Last Supper, เข้าถึงเมื่อ 8  กุมภาพันธ์ 2563, จาก https://th.wikipedia.org/wiki/
อาหารค่ำมื้อสุดท้าย_(เลโอนาร์โด) 

 
ดังนั ้น ภาพทัศนียภาพ หรือ ภาพเพอร์สเปกทีฟ จึงเป็นภาพที่ปรากฏออกมาใน

ลักษณะที่เหมือนการมองเห็นจริง นิยมใช้เพื่อการนำเสนอภาพจำลองของแนวความคิดในการ
ออกแบบผลงาน เช่นภาพงานสถาปัตยกรรม ภาพการตกแต่งภายในสำหรับงานมัณฑนศิลป์  
และภาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพนั้น เป็นความรู้ที่
เป็นพื้นฐานสำคัญสำหรับผู้ เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ เทคนิคดังกล่าว
เกี่ยวข้องกับหลักการของรูปทรงเลขาคณิต (ชะเอม สายทอง , 2551, หน้า 1) การเขียนภาพ
ทัศนียภาพให้สมจริงทั้งทางด้านขนาด ระยะและที่ว่างได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความ
เข้าใจในหลักการ เทคนิค และข้ันตอนในการปฏิบัติจริง  

มนุษย์รับรู้ขนาดของวัตถุได้จากการมองเห็น โดยความสัมพันธ์ของขนาดและสัดส่วน
ที่มีผลต่อการรับรู้ เราสามารถเรียนรู้และถ่ายทอดขนาดความกว้างยาวของวัตถุลงบนระนาบ

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%94%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A2_(%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%94)
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สองมิติได้จากประสบการณ์ในการรับรู้และการมองเห็น (รัตนา สาลี, 2555, หน้า 22) อย่างไรก็
ตามการรับรู้ขนาดของวัตถุผ่านภาพแบบสองมิตินั้นยังคงสื่อความหมายได้เพียงความกว้าง
และความยาวเท่านั ้น เนื่องจากภาพแบบสองมิติหรือภาพมุมมองแบบคู่ขนานนั้นจะแสดง
ออกมาในลักษณะของเส้นที่ขนานกันในแนวตั้งและแนวนอน ต่างจากภาพทัศนียภาพที่มีจุด
นำสายตาทำให้เกิดมิติความลึกของภาพ 

ภาพทัศนียภาพหรือภาพเพอร์สเปกทีฟ เป็นหลักการถ่ายทอดมุมมองที่ประสานมิติทั้ง
สามเข้าด้วยกัน คือ มิติความกว้าง มิติความยาว และมิติของความลึก โดยอาศัยหลักการ
อ้างอิงจากจุดนำสายตาทำให้เกิดมิติความลึกของภาพ เช่น มนุษย์รับรู้ขนาดของวัตถุที่มีขนาด
เท่า  ๆ กันในร ูปแบบสองมิติ  แต่ เม ื ่ อถ่ายทอดภาพของวัตถุออกมาในรูปแบบของภาพ
ทัศนียภาพซึ่งเป็นรูปแบบสามมิตินั้น จะแสดงให้เห็นถึงการลดหลั่นของขนาดวัตถุโดยมีตัว
แปรคือระยะทาง กล่าวคือวัตถุที่มีขนาดเท่ากันแต่เมื่อมีตำแหน่งที่ตั้งอยู่ไกลหรือลึกเข้าไปใน
ภาพจะมีขนาดเล็กลงตามลำดับของการมองเห็นจริงด้วยสายตา  

จากหลักฐานภาพวาดที่มีการค้นพบในเมืองปอมเปอี (Pompeii) ประเทศอิตาลีแสดง
ให้เห็นว่า ศิลปินมีความเข้าใจในหลักการทางทัศนียวิทยามาตั้งแต่อดีต  โดยได้ถ่ายทอดและ
พัฒนาต่อมาจนถึงยุคเรอแนซองซ์ (Renaissance) ในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 14 ซึ่งเป็นยุคสมัย
ในการฟื้นฟูศิลปวิทยา (อรัญ วานิชกร , 2560, หน้า 43) เป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวัฒนธรรมในทวีปยุ โรป สถาปนิกชาวอิตาเล ี ่ ยน ฟิล ิปโป บรู เนลเลสคิ  ( Filippo 
Brunelleshi) ได้ค้นพบระบบการเขียนภาพแบบเพอร์สเปคทีฟและได้พัฒนาเป็นหลักเกณฑ์ 
โดยเรียกหลักการนี้ว่า ทัศนียภาพเชิงเส้น (Linear Perspective) ซึ่งเป็นภาพทัศนียภาพแบบ 
1 จุดรวมสายตาและต่อมาจึงพัฒนาเป็นทัศนียภาพแบบ 2 จุดรวมสายตาและ 3 จุดรวม
สายตา ซึ่งเป็นหลักการที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบัน โดยศิลปินใช้เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอด
วัตถุที่ตาเห็นลงบนระนาบสองมิติซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ช่วยในการแสดงความสัมพัน ธ์ของการ
มองเห็นและการรับรู ้  โดยศาสตราจารย์เฉลิม รัตนทัศนีย (2535, หน้า 200) ได้อธิบายไว้ใน
หนังสือการเขียนแบบสถาปัตยกรรมว่า การแสดงภาพทัศนียภาพ ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
ซึ ่ งแบ่งตามลักษณะองค์ประกอบทางโครงสร้างของภาพคือ ทัศนียภาพแบบเชิงเส้นและ
ทัศนียภาพแบบบรรยากาศ (Aerial Perspective) ซึ่งมีรายละเอียดแตกต่างกันดังนี้     

2.4.1 ทัศนียภาพแบบเชิงเส้น 
ทัศนียภาพแบบเชิงเส้นคือการวาดภาพที่ใช้แนวเส้นขนานลากไปบรรจบกัน ณ  จุด

รวมสายตาและมีโครงสร้างของเส้นต่าง ๆ ที่ชัดเจน เมื่อมาประกอบเป็นภาพจะปรากฏการ
ลดหลั่นของวัตถุตามระยะใกล้และไกล  ซึ่งการเขียนภาพทัศนียภาพแบบเชิงเส้นนี้ เป็นเทคนิค
ที่นิยมใช้ในผู้ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและการออกแบบ รวมถึงเป็นเทคนิคพื้นฐานของ
ผู้เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบที่จำเป็นต้องเรียนรู้  
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ภาพที่ 2.7: The School of Athens, 1510. Raffaello Sanzio da Urbino 
 

 
 
ที่มา: The School of Athens, เข้าถึงเมื่อ 28 มกราคม 2563, จาก https://th.wikipedia.org/ 
wiki/สำนักแห่งเอเธนส์_(ราฟาเอล) 

 

ภาพทัศนียภาพเชิงเส้นมีลักษณะเป็นภาพเขียนที่ถ่ายทอดโครงสร้างของภาพเป็น
ลายเส้นที่ชัดเจน เพื่อใช้ในการถ่ายทอดมุมมองที่เป็นสามมิติ แสดงถึงระยะทาง ความลึก 
ความกว้างและที่ว่างในเชิงพื้นที่ลงบนพื้นที่ระนาบสองมิติ หลักการวาดภาพทัศนียภาพยังเป็น
เรื่องที่ เกี่ยวข้องกับหลักการทางคณิตศาสตร์  ซึ่งจะทำให้โครงสร้างของภาพที่ถูกถ่ายทอด
ออกมามีความถูกต้องใกล้เคียงความเป็นจริงที่ตาเห็นจากสภาพแวดล้อม ดังนั้นจึงเห็นได้ว่า 
การเขียนภาพทัศนียภาพเชิงเส้น เป็นวิธีการที่มีความซับซ้อน ผู้ เขียนต้องมีความเข้าใจใน
เทคนิค วิธีการและหลักการ ซึ่งต้องอาศัยความชำนาญและการฝึกฝน  

2.4.2 ทัศนียภาพแบบบรรยากาศ 
ทัศนียภาพแบบบรรยากาศคือการเขียนภาพทัศนียภาพแบบบรรยากาศ โดย อรัญ วา

นิชกร (2560, หน้า 44) ได้กล่าวว่า เทคนิคดังกล่าวเกิดข้ึนในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 ศิลปิน
ได้มีการเสนอแนวคิดและวิธีในการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ โดยได้นำเสนอภาพทัศนียภาพที่
เกิดจากการใช้สีเพื่อสร้างบรรยากาศแทนการใช้เส้นในการนำสายตา เป็นการใช้หลักการของ
องค์ประกอบทางศิลปะ เช่น การใช้น้ำหนักของสีในการแสดงรายละเอียดของภาพ โดยเป็น
วิธีการที่มุ่งเน้นไปทางด้านภาพเขียนในงานจิตรกรรม การเขียนภาพวิว ทิวทัศน์ ใช้หลักการ
ของบรรยากาศแสดงมิติความลึกของภาพผ่านการใช้น้ำหนักและความเข้มของสี แสงสว่าง
ตลอดจนความคมชัดและการซีดจางเพื่อแสดงถึงระยะใกล้และไกลของภาพ ตัวอย่างเช่นงาน
จิตรกรรมของ วิลเลียม เทอร์เนอร์ (J.M.W. Turner)     

https://th.wikipedia.org/%20wiki/สำนักแห่งเอเธนส์_(ราฟาเอล)
https://th.wikipedia.org/%20wiki/สำนักแห่งเอเธนส์_(ราฟาเอล)
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ภาพที่ 2.8: Fishermen at Sea, 1796. Joseph Mallord William Turner 
 

 
 
ที ่มา: Joseph Mallord William Turner, เข้าถึงเม ื ่อ 7 ก ุมภาพันธ์ 2563 , จาก https://en. 
wikipedia.org/wiki/ J._M._W._Turner 

 
2.4.3 หลักการเขียนภาพทัศนียภาพ 
การเขียนภาพทัศนียภาพนั้น จำเป็นต้องศึกษา หลักการ โครงสร้าง องค์ประกอบ 

หรือผลกระทบต่าง ๆ ในเชิงเทคนิคที่ทำให้เกิดภาพทัศนียภาพเชิงเส้น หลักการอ้างอิงของ
เส้นต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กันและผลของการกำหนดตำแหน่งและการกำหนดองศา ที่จะส่งผลต่อ
รูปแบบของภาพทัศนียภาพ รวมถึงเทคนิคที่ใช้ในการเขียนภาพทัศนียภาพเชิงเส้น เพื่อที่จะได้
เข้าใจในบทบาทและความสำคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ดังนี้ 

1) ลักษณะมุมมองของภาพทัศนียภาพ สามารถแบ่งตามระดับความสูงทาง  
สายตา ซึ่งมีช่ือและลักษณะของมุมมองดังนี้ 

  1.1) มุมมองระดับสายตาของมนุษย์ (Human Eye View) มีลักษณะ
เป็นการมองตรงไปข้างหน้า (Looking At) ขนานกับพื้น เป็นมุมมองในระดับปกติของสายตา
มนุษย์  แต่ไม่ได้กำหนดเป็นระดับความสูงที่ตายตัว แต่ให้ใกล้ เคียงกับระดับความสูงของ
สายตามนุษย์ และอยู่ที่ความต้องการของผู้ เขียนภาพที่ต้องการสื่อความหมายทางมุมมองให้
ออกมาในลักษณะอย่างไร เช่น การสื่อความหมายในลักษณะของการนั่งมอง ก็อาจกำหนดให้
เส้นระดับสายตาอยู่ ในระดับต่ำ หรือการสื ่อความหมายในลักษณะของการยืนมองก็อาจ
กำหนดให้เส้นระดับสายตาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับความสูงของผู้เขียน  

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Fishermen_at_Sea
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ภาพที่ 2.9: มุมมองระดับสายตาของมนุษย์ (Human Eye View) 
 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 

  1.2) มุมมองแบบตานกมอง (Bird Eye View) คือ การมองจากที่สูงลงสู่ที่
ต่ำลักษณะการมองแบบก้มหน้าลง เช่น การยืนบนดาดฟ้าอาคารและมองลงสู่พื้นที่ราบด้านล่าง เป็น
ภาพที่อยู่ต่ำกว่าระดับสายตา (Below Eye Level)  
 

ภาพที่ 2.10: มุมมองแบบตานกมอง (Bird Eye View) 
 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 
 

  1.3) มุมมองแบบหนอนมอง (Worm Eye View) คือ การมองจากที่ต่ำมอง
ข้ึนที่สูงลักษณะเป็นการมองแบบเงยหน้าข้ึน เช่น การยืนบนพื้นราบและมองข้ึนบนยอดสูงของอาคาร 
เป็นการมองภาพที่อยู่สูงกว่าระดับสายตา (Above Eye Level)  
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ภาพที่ 2.11: มุมมองแบบหนอน (Worm Eye View) 
 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

  
2) ลักษณะมุมมองของภาพทัศนียภาพ ที่แบ่งตามลักษณะและจำนวนของจุด  

รวมสายตา (Vanishing Point: VP)  
  2.1) ทัศนียภาพแบบ 1 จุดรวมสายตา (One Point Perspective) คือ 

การเขียนภาพทัศนียภาพโดยกำหนดให้เส้นที่พุ่งเข้าในแนวลึก หรือเส้นที่แสดงมิติของความ
ลึกทุกเส้นเข้าไปบรรจบที่จุดรวมสายตา ซึ่งมีเพียงจุดเดียวและจุดรวมสายตานี้จะต้องวางอยู่
บนเส้นระดับสายตาของภาพเท่านั้น  
 
ภาพที่ 2.12: ทัศนียภาพแบบ 1 จุดรวมสายตา (One Point Perspective) 
 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 
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  2.2) ทัศนียภาพแบบ 2 จุดรวมสายตา (Two Point Perspective) คือ 
การเขียนภาพทัศนียภาพโดยกำหนดให้เส้นที่พุ่งเข้าในแนวลึกซึ่งจะแบ่งเป็นชุดเส้นที่พุ่งทแยง
ลึกเข้าไปบรรจบที่จุดรวมสายตาทางฝั ่งซ้ายและชุดเส้นที ่ทแยงลึกเข้าไปบรรจบที่จุดรวม
สายตาทางฝั่งขวา หรือเส้นที่แสดงมิติของความลึกเข้าไปบรรจบที่จุดรวมสายตา โดยมีจุดรวม
สายตา 2 จุด แบ่งเป็นด้านซ้าย 1 จุดและด้านขวา 1 จุด ซึ่งตำแหน่งของจุดรวมสายตาทั้ง 2 
จุดนี้จะถูกอ้างอิงมาจากจุดมอง (ตามหลักการเขียนภาพทัศนียภาพโดยอ้างอิงจากภาพด้าน) 
และจุดรวมสายตาทั้ง 2 จุดนี้จะต้องวางอยู่บนเส้นระดับสายตาเช่นเดียวกัน  
 
ภาพที่ 2.13: ทัศนียภาพแบบ 2 จุดรวมสายตา (Two Point Perspective) 
 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
  2.3) ทัศนียภาพแบบ 3 จุดรวมสายตา  (Three Point Perspective) 

คือ การเขียนภาพทัศนียภาพโดยกำหนดให้เส้นที่พุ่งเข้าในแนวลึกซึ่งจะแบ่งเป็นชุดเส้นที่พุ่ง
ทแยงลึกเข้าไปบรรจบที่จุดรวมสายตาทางฝั่งซ้ายและชุดเส้นที่ทแยงลึกเข้าไปบรรจบที่จุดรวม
สายตาทางฝั่งขวา มีลักษณะคล้ายการเขียนภาพทัศนียภาพแบบ 2 จุดรวมสายตา แต่จะ
แตกต่างกันตรงเส้นที่แสดงโครงสร้างในแนวดิ่ง จะวิ่งไปบรรจบที่จุดรวมสายตาจุดที่ 3 โดย
ตำแหน่งของจุดรวมสายตาที่ 1 และจุดที่ 2 จะวางอยู่บนเส้นระดับสายตา ซึ่งอ้างอิงมาจาก
จุดมองเช่นเดียวกับการเขียนภาพทัศนียภาพแบบ 2 จุดรวมสายตา ส่วนจุดรวมสายตาจุดที่ 3 
นั้น จะอาจถูกกำหนดให้อยู่สูงหรือต่ำกว่าเส้นระดับสายตาก็ได้  
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ภาพที่ 2.14: ทัศนียภาพแบบ 3 จุดรวมสายตา (Three Point Perspective) 
 

 
 

ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 
 
จากลักษณะของภาพทัศนียภาพทั้ง 3 ประเภทนี้ จะสังเกตได้ว่าในการเขียนภาพ

ทัศนียภาพนั้นมีหลักการสำคัญคือ จุดรวมสายตา ซึ ่ ง เป็นจุดบรรจบของเส้นโครงสร้าง
แนวนอนของภาพจะต้องอยู่บนเส้นระดับสายตาเสมอ ซึ่งเป็นหลักการสำคัญของการเขียน
ภาพทัศนียภาพที่จะทำให้การถ่ายทอดมุมมองของภาพมีความสมจริงและถูกต้องตามหลักการ  

3) ส่วนประกอบและเส้นต่าง ๆ ในการเขียนภาพทัศนียภาพเชิงเส้น โดยการอ้างอิง 
จากภาพด้าน ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน ดังนี้ 
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ภาพที่ 2.15: ส่วนประกอบในการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
ภาพที่ 2.16: ความสัมพันธ์ของเส้นระดับสายตาในทัศนียภาพ 
 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
  3.1) จุดมอง (Station Point: SP) คือจุดมองไปยังวัตถุ เสมือนผู้เขียน

ภาพมองวัตถุที่อยู่ข้างหน้า การกำหนดตำแหน่งของจุดมองนั้น จะส่งผลต่อภาพรวมของภาพ
ทัศนียภาพ ซึ ่ งม ีข้อดีคือ ช่ วยให้ผ ู ้ เข ียนสามารถกำหนดขอบเขตและรูปแบบของภาพ
ทัศนียภาพได้ตามความต้องการ อย่างไรก็ตาม ในการกำหนดตำแหน่งของจุดมองนี้ จะส่งผล
ต่อภาพรวมของภาพทัศนียภาพ เช่น ถ้ากำหนดตำแหน่งของจุดมองให้อยู ่ห่างจากภาพ
ด้านบน หรือแปลนมากเกินไป ภาพทัศนียภาพจะมีขนาดเล็กและแคบ แต่ถ้ากำหนดตำแหน่ง
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ของจุดมองให้อยู่ใกล้ภาพด้านบน หรือแปลนมาก จะได้ภาพทัศนียภาพที่กว้างและลึก ซึ่งใน
การกำหนดตำแหน่งของจุดมองที่ เหมาะสมนั้นจะเป็นส่วนช่วยให้ภาพทัศนียภาพมีความ
สมจริงทางด้านมุมมองยิ่งข้ึน ดังนั้นในการกำหนดตำแหน่งของจุดมอง ผู้เขียนภาพทัศนียภาพ
จึงควรกำหนดตำแหน่งจุดมองอย่างคร่าว ๆ เพื่อหาภาพรวมของภาพทัศนียภาพก่อนที่จะใส่
รายละเอียดอื่น ๆ ต่อไป  

 
ภาพที่ 2.17: การกำหนดระยะจุดมอง (Station Point: SP) 

 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
   3.2) จุดรวมสายตา (Vanishing Point: VP)  คือจุดที ่ เส้นทุกเส้นใน
โครงสร้างของภาพทัศนียภาพ ที่ดิ่งตรงในแนวลึกและปลายลึกสุดของเส้นจะไปบรรจบรวม ณ 
จุดเดียวกัน ซึ่งเรียกว่าจุดรวมสายตา โดยจุดรวมสายตานี้จะมีความสัมพันธ์กับเส้นระดับ
สายตา (Horizon Line: HL) คือ จุดรวมสายตาจะต้องวางอยู่บนเส้นระดับสายตาทุกครั้ง และ
สำหรับการเขียนภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุดรวมสายตานั้น จะต้องวางจุดรวมสายตาไว้บน
เส้นระดับสายตา สำหรับการปรับตำแหน่งของจุดรวมสายตา สามารถปรับเลื่อนไปทางซ้าย 
หรือทางขวาได้ ซึ่งจะส่งผลต่อการปรากฏของภาพทัศนียภาพในลักษณะที่มีมุมมองเอียงไป
ทางด้านซ้าย หรือด้านขวา และการที่จะปรับเลื่อนจุดรวมสายตาไปท างด้านใดด้านหนึ่งนั้น 
ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของผู้ เขียนว่าต้องการให้มุมมองของภาพทัศนียภาพเอียงไปมากน้อย
เท่าใด อย่างไรก็ตามในการปรับเลื่อนจุดรวมสายตาไปทางด้านใดด้านหนึ่งนั้น จำเป็นต้องวาง
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ให้สัมพันธ์กับตำแหน่งที่ตรงกับจุดมอง (Station Point: SP)  ในแนวดิ ่ งเสมอ ดังนั ้นในการ
กำหนดตำแหน่งของจุดมองในครั้งแรก ไม่ว่าจะเป็นการเลื่อนข้ึน ลง ซ้ายหรือขวา ย่อมส่งผล
ต่อภาพรวมของภาพทัศนียภาพที่จะปรากฏข้ึนทั้งสิ้น  
 
ภาพที่ 2.18: การกำหนดตำแหน่งจุดรวมสายตา (Vanishing Point: VP) 

 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
   3.3) เส้นระดับสายตา  (Horizon Line: HL) คือเส้นที ่บอกถึงระดับ
ความสูงของสายตา (Eye Level) ที่มองขนานกับพื้นไปข้างหน้าจนไปสิ้นสุดที่เส้นขอบฟ้า มี
ลักษณะเป็นเส้นแนวนอน เช่น เส้นขอบท้องฟ้าและพื้นน้ำทะเลที่มาบรรจบกัน ในการเขียน
ภาพทัศนียภาพจึงมักเรียกเส้นดังกล่าวว่าเส้นระดับสายตา เนื่องจากเป็นเส้นที่กำหนดระดับ
ความสูงของสายตาผู้เขียนที่แสดงในมุมมองของภาพทัศนียภาพตามที่เห็นจริง  
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ภาพที่ 2.19: เส้นระดับสายตาในธรรมขาติ (Horizon Line: HL)  
 

 
 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
 อย่างไรก็ตามในการกำหนดความสูงของเส้นระดับสายตาในการเขียนภาพทัศนียภาพ
ไม่ได้มีการกำหนดระดับความสูงที่ตายตัว หากแต่ผู้เขียนภาพทัศนียภาพนั้นเป็นผู้กำหนดเอง
ว่าต้องการให้มุมมองของภาพทัศนียภาพสื่อสารออกมาในรูปแบบใด เช่น หากผู้เขียนภาพ
ต้องการสื ่อสารว่ามุมมองของผู ้ เขียนคือการนั ่ งมอง เส้นระดับสายตาที่กำหนดในภาพ
ทัศนียภาพก็อาจกำหนดให้มีความสูงจากเส้นระดับพื้นไม่มาก ผลลัพธ์ทางมุมมองของภาพ
ทัศนียภาพที่ ได้ จะทำให้เห็นบรรยากาศของพื้นที ่ เหนือเส้นระดับสายตามากกว่าพื้นที่ ใต้
เส้นระดับสายตา และในทางกลับกันหากกำหนดเส้นระดับสายตาให้อยู่ในระดับสูง ผลลัพธ์
ทางมุมมองของภาพทัศนียภาพที่ได้จะทำให้เห็นบรรยากาศของพื้นที่ เหนือเส้นระดับสายตา
น้อยกว่าพื้นที่ใต้เส้นระดับสายตา ดังนั้นในการเขียนภาพทัศนียภาพ การกำหนดระดับความ
สูงของเส้นระดับสายตาจึงมีความสำคัญต่อการแสดงมุมมองของภาพทัศนียภาพเป็นอย่างมาก 
ผู้ เขียนจึงควรกำหนดเส้นระดับสายตาให้เหมาะสมกับประเภทของภาพ หรืองานที่ต้องการ
สื่อสารออกไป 
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ภาพที่ 2.20: การกำหนดเส้นระดับสายตา (Horizon Line: HL) 

 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
  3.4) เส้นระดับพื้น (Ground Line: GL) คือเส้นที่แสดงแนวระดับพื้น 

ใช้เพื่ออ้างอิงระดับต่ำสุดของวัตถุ หรือส่วนที่วัตถุวางอยู่บนพื้น เมื่อ เส้นที่ เริ่มจากจุดมองวิ่ง
ผ่านจุดตัดมุมของภาพด้านบนและบรรจบที่เส้นแผ่นระนาบพื้น (Picture Plane: PP) เกิด
เป็นจุดตัดและลากตรงขึ้นด้านบนในแนวดิ่งตรงมาตัดกับเส้นระดับพื้นจะทำให้เกิดจุดตัดบน
เส้นระดับพื้น และใช้เป็นจุดอ้างอิงในการสร้างเส้นจากจุดรวมสายตาผ่านจุดตัดดังกล่าว จะ
ทำให้เกิดลักษณะของเส้นที่พุ ่งในแนวลึก สร้างมิติความตื ้นและลึกของภาพทัศนียภาพใน
ระดับพื้นที่ด้านล่างของวัตถุ หรือบอกขนาดพื้นที่ในระนาบพื้นของวัตถุนั้น ๆ  
    3.5) เส้นระนาบพื้น (Picture Plane: PP) คือเส้นที่แสดงแผ่นระนาบ
ที ่ จะ เขียนภาพทัศนียภาพ และเป็นเส้นที ่ ใช้สำหรับการอ้างอิงขนาดโดยรวมของภาพ
ทัศนียภาพ โดยการลากเส้นจากจุดมองผ่านจุดตัดที่มุมด้านล่างของภาพด้านบนหรือแปลนมา
บรรจบบนเส้นแผ่นระนาบพื้นเกิดเป็นจุดตัดและลากตรงขึ ้นด้านบนในแนวดิ ่ งซึ ่ งเส้นดัง
กล่าวคือเส้นเส้นจินตภาพที่บอกถึงขนาดโดยรวมของภาพทัศนี ยภาพนั้น ๆ อย่างไรก็ตามการ
กำหนดภาพด้านบนหรือแปลนจำเป็นต้องวางอยู ่ใต้เส้นระนาบพื้นโดยให้ส่วนบนของภาพ
ด้านบนหรือแปลนวางติดกับเส้นระนาบพื้น หากวางภาพด้านบนห่างจากเส้นระนาบพื้นจะทำ
ให้การอ้างอิงของเส้นจินตภาพเกิดมิติความลึกเกินจริงส่งผลต่อขนาดที่ผิดเพี้ยนของภาพ
ทัศนียภาพ 
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ภาพที่ 2.21: การกำหนดระยะห่างภาพด้านบนกับเส้นระนาบพื้น (Picture Plane: PP) 

 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

 
   3.6) เส้นจินตภาพวัตถุ ( Image Line) คือเส้นที่ใช้ในการอ้างอิงจาก
จุดต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดโครงสร้างของภาพทัศนียภาพแต่ไม่ใช่เส้นที่มีอยู่จริง  โดยที่เส้นจะเริ่ม
จากจุดมองวิ ่ งผ่านจุดตัดมุมของภาพด้านบนและบรรจบที่ เส้นแผ่นระนาบพื้น (Picture 
Plane: PP) เกิดเป็นจุดตัดและลากตรงข้ึนด้านบนในแนวดิ่งตรง เพื่อแสดงขนาดโดยรวมของ
ภาพทัศนียภาพ หรือว่ิงจากจุดมองผ่านจุดตัดมุมต่าง ๆ ของภาพด้านบนหรือแปลนมาบรรจบ
ที่เส้นแผ่นระนาบพื้น เกิดเป็นจุดตัดและลากตรงข้ึนด้านบนในแนวดิ่งตรงมาตัดกับเส้นระดับ
พื้นจะทำให้เกิดจุดตัดบนเส้นระดับพื้น เพื่อแสดงรายละเอียดต่าง ๆ ของภาพด้านบนหรือ
แปลนลงในภาพทัศนียภาพ 
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ภาพที่ 2.22: การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน แบบ 1 จุดรวมสายตา 

 
ที่มา: เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน, ชนัส คงหิรัญ, 2563. 

  
 ดังนั ้น ภาพทัศนียภาพ หรือ ทัศนมิติ (Perspective) คือ หลักการเขียนภาพให้ปรากฏ
ออกมาในลักษณะที่เหมือนการมองเห็นจริง นิยมใช้เพื่อการนำเสนอภาพจำลองของแนวความคดิใน
การออกแบบผลงาน เช่น ภาพงานสถาปัตยกรรม ภาพการตกแต่งภายในสำหรับงานมัณฑนศิลป์ และ
ภาพของการออกแบบผลิตภัณฑ์ โดยเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพนั้น เป็นความรู้ที่เป็นพื้นฐาน
สำคัญสำหรับผู้เรียนทางด้านสถาปัตยกรรมและการออกแบบ การเขียนภาพทัศนียภาพให้สมจริงทั้ง
ทางด้านขนาด ระยะและที่ว่างได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจในเทคนิค ขั้นตอนและ
วิธีการในการเขียนรวมถึงการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญ 
 
2.5 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอน  
 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี ให้ความหมายของคำว่า “การเรียนรู้” หมายถึง การที่ผู้เรียนได้รับ
ความรู้ทั้งในด้านพฤติกรรม ทักษะ คุณค่า หรือความพึงพอใจ ที่เป็นความรู้ใหม่หรือการปรับปรุง
ความรู้ที่มีอยู่ การเรียนรู้ ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในมนุษย์ สัตว์ และเครื่องจักรบางชนิด การเรียนรู้
ของมนุษย์น้ันสามารถเกิดข้ึนได้ในหลายทาง การศึกษาเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เกิดการเรียรู้และการ
พัฒนาในตัวบุคคล การเรียนรู้อาจมีการกำหนดเป้าหมายและอาจใช้แรงจูงใจเป็นตัวช่วยให้บรรลุตาม
วัตถุประสงค์  
 การเรียนรู้ เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่เน้นผู้เรียนเปน็ศูนย์กลาง และมีความหมายถึง กระบวนการ
ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมของผู้เรียน เช่น จากเดิมที่ทำไม่ได้ก่อนการเรียนรู้ให้เป็นทำ
ได้ด้วยตัวผู้เรียนเองหลังจากผ่านการเรียนรู้ ซึ่งจะเป็นพฤติกรรมที่ติดตัวผู้เรียนตลอดไป การเรียนรู้

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%84%E0%B8%84%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B8%B6%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
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เป็นสิ่งที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน โดยมีผู้สอนเป็นผู้ช่วยให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรูแ้ละเกดิการเปลีย่นแปลง
ทางพฤติกรรม ซึ่งผู้สอนสามารถวัดผลหรือสงัเกตพฤติกรรมของผู้เรียนได้ผา่นการใช้เครือ่งมอืเพือ่แปล
ค่าผลของการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียน (สุราษฎ์ พรมจันทร์, 2550, หน้า 2-8) ซึ่งหมายความว่า การ
เรียนรู้จะเกิดข้ึนได้ด้วยมีผู้สอนและผู้เรียนผ่านกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายรูปแบบที่
สร้างให้เกิดการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ซึ่งเรียกว่า “รูปแบบการเรียนการสอน” มีความหมายสอดคล้องกับ 
สมจิตร จันทร์ฉาย (2557, หน้า 4) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอน (Instruction) คือ การจัดเตรียม
เงื่อนไขการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ตามที่กำหนดไว้ เพื่อทำให้ผู้เรียน
เกิดความสามารถตามวัตถุประสงค์ของการเรียนที่ต้องการ 
 การสอนเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ในการช่วยเหลือซึ่ งกันและกันในการเรียนรู ้สิ ่งต่าง ๆ 
รอบตัวเพื่อประโยชน์ในการดำรงชีวิต แต่เดิมการสอนมีลักษณะเป็นการถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
ความเช่ือ ทักษะและเจตคติ (ทิศนา แขมมณี อ้างใน สมจิตร จันทร์ฉาย, 2557, หน้า 3) การสอน เป็น
คำที่ใช้ในบริบทที่เน้นครูเป็นศูนย์กลางและมีความหมายถึง การจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์เรียนรู้
ให้กับผู ้เรียนโดยมีผู ้สอนเป็นคนถ่ายทอด กิจกรรมการสอนอาจเกิดขึ ้นได้ในหลายรูปแบบ ซึ ่งมี
จุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดความเจริญงอกงามทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และ
สติปัญญา (กาญจนา เกียรติประวัติ. 2524, อ้างใน พัทยา การะเจดีย์, 2545, หน้า 3) รวมถึงการ
ดำเนินการสอนในลักษณะที่เป็นทางการ เช่น เรื่องของอาชีพ โดยการถ่ายทอดความรู ้ ความคิด 
ทักษะ ความเชื่อและเจตคติ โดยให้ความสำคัญไปที่บทบาทของผู้สอน และความสัมพันธ์ของผู้สอน
กับผู้เรียน หรือ ครูกับศิษย์ การจัดการเรียนการสอนโดยมีการวางแผนและการนำหลักการทางการ
ศึกษาในด้านต่าง ๆ มาใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ที่กำหนด  
การสอน ยังเป็นกระบวนการที่เน้นปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ โดยการดำเนินการสอนที่เป็นไปตามการวางแผนหรือตั้งใจให้เกิดข้ึนตามแผน มิใช่การ
เกิดข้ึนตามยถากรรม (สมจิตร จันทร์ฉาย, 2557, หน้า 4-5) 
 รูปแบบการสอน หมายถึงลักษณะของการจัดการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักปรัชญา 
หลักการ แนวคิด หรือความเช่ือ โดยใช้วิธีการสอนทำให้การเรียนการสอนดำเนินไปตามหลักการและ
วัตถุประสงค์ที่กำหนด (ทิศนา แขมมณี, 2560, หน้า 2)  
 รูปแบบการเรียนการสอน หมายถึง การจัดองค์ประกอบการเรียนรู้อย่างเป็นแบบแผน ตาม
หลักการ แนวคิด ทฤษฎี และได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ได้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนด (วิชุดา มาลาสาย, 2561, หน้า 37) ซึ่ง สุราษฎร์ พรมจันทร์ (2550, หน้า 1) ได้
กล่าวว่า ในการจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากสื่อหรือวัสดุการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ผู้สอนยังเป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาสื่อหรือวัสดุการเรียนการ
สอน โดยการจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปนั้น มีอง์ประกอบที่สำคัญ 3 อย่าง คือ 1) ผู้สอนซึ่งทำ
หน้าที่วางแผนและจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ผู้เรียนซึ่งต้องการให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
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พฤติกรรม และ 3) วัสดุการเรียนการสอนและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ  ในการจัดการเรียนการ
สอน  
 
ภาพที่ 2.23: องค์ประกอบในการเรียนการสอน 

 
 
ที่มา: ยุทธวิธีการเรียนการสอนวิชาเทคนิค, สุราษฎร์ พรมจันทร์, 2550 

 
 กานเย (Gagne, 1985, หน้า 70-90) ได้เสนอแนวความคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอน คือ 
ทฤษฎีเงื ่อนไขการเรียนรู ้ (Condition of Lerning) ซึ ่งจัดอยู ่ในกลุ ่มการเรียนรู ้แบบผสมผสาน 
(Gane’s eclecticism) โดยกล่าวว่าความรู้มีหลายประเภท บางประเภทสามารถเข้าใจได้ง่ายแต่บาง
ประเภทมีความซับซ้อนต้องใช้ความสามรถสูง ทฤษฎีของกานเยอธิบายว่าการเรียนรู้มีองค์ประกอบ 3 
ส่วน คือ 
 ก. หลักการและแนวคิด ประกอบด้วย 
  1) ผลการเรียนรู้หรือความสามารถในด้านต่าง ๆ ของมนุษย์ มีอยู่ 5 ประเภทคือ 
  - ทักษะทางปัญญา (Intellectual Skill) ประกอบด้วย การจำแนกแยกแยะ การ
สร้างความคิดรวบยอด การสร้างกฎ การสร้างกระบวนการหรือกฎช้ันสูง  
  - กลวิธีในการเรียนรู้ (Cognitive Strategy) 
  - ภาษาหรือคำพูด (Verbal Information) 
  - ทักษะการเคลื่อนไหว (Motor Skill) 
  - เจตคติ (Attitude) 
  2) กระบวนการเรียนรู้และการจดจำของมนุษย์ มนุษย์มีกระบวนการจัดกระทำ
ข้อมูลในสมอง โดยอาศัยข้อมูลที่สะสมไว้มาพิจารณาเลือกจัดกระทำสิ่งใดสิ ่งหนึ ่ง และในขณะที่
กระบวนการจัดกระทำข้อมูลภายในสมองกำลังเกิดข้ึนเหตุการณ์ภายนอกร่างกายมนุษย์จะมีอิทธิพล
ต่อการส่งเสริมหรือยับยั้งการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนภายในได้ ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนจึงควรมีการ
จัดสภาพการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับการเรียนรู้แต่ละประเภท และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้
ภายในสมอง โดยการจัดสภาพภายนอกที่เอื้อต่อกระบวนการเรียนรู้ภายในของผู้เรียน 
 ข. วัตถุประสงค์ 
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  เพื่อช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาสาระต่าง ๆ ได้อย่างดี รวดเร็ว และสามารถ
จดจำสิ่งที่เรียนได้นาน 
 ค. กระบวนการเรียนการสอน 
  การเรียนการสอนตามทฤษฎีเงื่อนไขการเรียนรู้ของกานเย โดยยึดหลักการนำเสนอ
เนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ ซึ่งดำเนินการเป็นลำดับ 9 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 การกระตุ้นและดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เป็นการช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ
หรืออยากเรียนรู้มากขึ้น 
 ขั้นที่ 2 การแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ เป็นการช่วยให้ผู้เรียนได้รับรู้ถึงความคาดหวัง
หรือเป้าหมายจากการเรียนรู้ 
 ขั้นที่ 3 การทบทวนความรู้เดิม เป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้เนื้อหาใหม่ได้เร็วข้ึน 
และช่วยให้ผู้เรียนเกิดความพร้อมในการเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิม 
 ข้ันที่ 4 การนำเสนอเนื้อหาสาระใหม่ที่เหมาะสมกบัผู้เรียน ผู้สอนควรจัดเนื้อหาให้ผู้เรียนเห็น
ความสำคัญของการเรียนรู้ในเนื้อหาน้ันอย่างชัดเจน เพื่อความสะดวกในการเลือกรับรู้ของผู้เรียน 
 ข้ันที่ 5 การช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ เป็นการช้ีแนะแนวทางให้ผู้เรียนสามารถนำความรู้ที่ได้
เรียนใหม่ผสมผสานกับความรู้เก่าที่เคยได้เรียนไปแล้ว เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจกับเนื้อหา
สาระที่เรียนได้ง่ายและรวดเร็วข้ึน 
 ข้ันที่ 6 การกระตุ้นให้ผู้เรียนแสดงความสามารถ เพื่อให้ผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองหรือแสดง
ความสามารถต่อเนื้อหาสาระที่เรียน ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงระดับการเรียนรู้ที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียน 
 ขั้นที่ 7 การให้ข้อมูลย้อนกลับ เป็นการเสริมแรงแก่ผู้เรียนและข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับ
ผู้เรียน 
 ข้ันที่ 8 การประเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน เพื่อช่วยให้ผู้เรียนทราบว่าตนเองสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์จากการเรียนรู้มากน้องเพียงใด 
 ขั้นที่ 9 การนำความรู้ไปใช้และการถ่ายโอนการเรียนรู้ โดยให้ผู้เรียนได้มีการฝึกฝนอย่าง
เพียงพอในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อช่วยให้ผู้เรียนเกิดความเข้าใจที่ลึกซึ้งและสามารถถ่ายโอน
การเรียนรู้ไปสู่สถานการณ์อื่น ๆ ได้ 
 อย่างไรก็ตามแนวคิดของกานเยน้ัน สามารถนำมาใช้ในระบบการเรียนการสอน โดยการสร้าง
สถานการณ์เพื่อสร้างความสนใจแก่ผู้เรียน เมื่อผู้เรียนเกิดความสนใจและตั้งใจที่จะเรียนรู้แล้ว ผู้สอน
จึงแจ้งวัตถุประสงค์ในการเรียนให้แก่ผู้เรียน โดยการทบทวนความรู้เดิมเพื่อเชื่อมโยงความรู้ใหมใ่ห้
ผสานกันและจึงเข้าสู่การนำเสนอบทเรียนใหม่ มีการช้ีแนะแนวทางในการเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
อย่างรวดเร็ว สร้างกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงและแจ้งผลการปฏิบัติงานเพื่อการประเมิน 
แล้วจึงมีการสรุปบทเรียนเพื่อสร้างความแม่นยำและการถ่ายโอนความรู้ไปใช้กับสถานการณ์อื่น ๆ 
ต่อไป 
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 ทั้งนี้ยังมีนักวิจัยอีกหลายท่านที่กล่าวถึงรูปแบบการเรียนการสอนซึ่งมีความหมายสอดคล้อง
ไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีความหมายถึง ลักษณะของการเรียนการสอนที่จัดขึ้นตามหลักปรัชญา 
แนวคิด ทฤษฎีหรือหลักการต่าง ๆ โดยจัดเป็นกระบวนการและขั้นตอนในการเรียนการสอน ผ่าน
เทคนิคและวิธีการสอนต่าง ๆ  เพื่อทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (ทิศนา แขมมณี, 2545, หน้า 221) สอดคล้องกับแนวคิดของ      
อุรชาติ หนูนุ่น และคณะ (2561, หน้า 7) ที่กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการสอน คือ แบบแผนการ
ดำเนินการเรียนการสอนที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบ มีความสัมพันธ์และสอดคล้องกับทฤษฎี  หลักการ
เรียนรู้หรือรูปแบบการสอนที่ได้รับการพิสูจน์ หรือทดสอบว่ามีประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามจุดมุ่งหมายที่กำหนด โดยวัตถุประสงค์หลักของการจัดการเรยีนการ
สอน คือ การทำให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ของ
การสอนที่กำหนด และเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหลังการเรียนรู้ (สุราษฎ์ พรมจันทร์ , 
2550, หน้า 2-8) อย่างไรก็ตาม ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนกับตัวผู้เรียนภายหลังการเรียนรู้นั้น ยังมี
ส ่วนเกี ่ยวข้องกับปัจจัยภายในของตัวผู ้ เร ียนเอง เช่น ความพร้อม สติป ัญญา ทัศนคติ และ
สภาพแวดล้อมอื่น ๆ (อุรชาติ หนูนุ่น และคณะ, 2561, หน้า 13) ดังนั้นกระบวนการเรียนการสอนที่
ผู้สอนจัดขึ้น จึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ของผู้เรียน การเรียนการสอนที่นำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมต่าง ๆ  มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยส่งเสริมให้การเรยีนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน อย่างไรก็ตาม การจัดการเรียนการสอนน้ัน จำเป็นต้องใช้วิธีการจัดข้ึนอย่าง
เป็นขั้นตอน โดย สมิทและราแกน (Smith & Ragan, 1999 อ้างใน สมจิตร จันทร์ฉาย, 2557, หน้า 
151) ได้เสนอขั้นตอนในการจัดการเรียนการสอนที่สามารถใช้ได้กับการเรียนรู้หลากหลายประเภท 
โดยจำแนกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นการนำเสนอ ( Introduction) ขั้นการสอน (Body) ขั้นการสรุป 
(Conclusion) และขั้นการประเมินผล (Assessment) มาประยุกต์ใช้กับการนำเสนอเหตุการณ์การ
เรียนการสอนของกาเย ่โดยจำแนกตามลักษณะบทบาทของผู้เรียนและผู้สอนออกเป็น 3 ลักษณะ คือ 
  1) แบบผ ู ้ เร ียนเป็นฝ ่ายร ิ เร ิ ่ม โดยผ ู ้ เร ียนเป ็นผ ู ้ค ้นพบความรู ้ด ้วยตนเอง 
(Exploratory) หรือเรียกว่าผู้เรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ (Student Center) 
  2) แบบผู้สอนเป็นฝ่ายรเิริม่ โดยการนำเสนอการเรยีนการสอน ซึ่งอาจใช้อธิบายหรอื
การบอกแก่ผู้เรียน (Expository) หรือเรียกว่าแบบผูส้อนเป็นศูนย์กลางการเรยีนรู้ (Teacher Center) 
  3) แบบผู้สอนและผู้เรียนมีบทบาทร่วมกันในการเรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 



 
40 

ตารางที่ 2.1: บทบาทของผู้เรียนและผู้สอนในข้ันตอนการเรียนการสอน 
 
บทบาทที่เน้นผู้เรียนเป็นหลัก บทบาทที่เน้นผู้สอนเป็นหลัก 
ข้ันการนำเสนอ 
- สร้างความตื่นตัวในการเรียนรู้ 
- การกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้ 
- การสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ 
- การเตรียมบทเรียน 

- การกระตุ้นให้ผู้เรียนตื่นตัว 
- การกำหนดวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
- การกระตุ้นความตั้งใจของผู้เรียน 
- การทบทวนความรู้เดิม 

ข้ันการสอน 
- การทบทวนความรู้เดิม 
- การประมวลสารสนเทศและตัวอย่าง 
- มุ่งสู่ประเด็นที่สนใจ 
- ใช้กลวิธีการเรียนรู้ 
- ฝึกปฏิบัติ 
- ประเมินข้อมูลย้อนกลับ 

- กระตุ้นให้มีการทบทวนความรู้เดิม 
- การนำเสนอสารสนเทศและตัวอย่าง 
- ช้ีแนะประเด็นที่น่าสนใจ 
- แนะนำการใช้กลวิธีการเรียนรู้ 
- กระตุ้นให้มีการตอบสนอง 
- การให้ข้อมูลย้อนกลับ 

ข้ันการสรุป 
- การสรุปและทบทวน 
- การถ่ายโอนการเรียนรู้ 

- จัดให้มีการสรุปและทบทวน 
- ส่งเสริมการถ่ายโอนการเรียนรู้ 

ข้ันการประเมินผล 
- ประเมินการปฏิบัติ 
- ประเมินการให้ข้อมูลย้อนกลับ 

- ดำเนินการวัดและประเมินผล 
- ให้ข้อมูลย้อนกลับและให้การซ่อมเสริม 

 
ที่มา: Smith & Ragan, 1999, p. 155 (อ้างใน สมจิตร จันทร์ฉาย, 2557: 152) 
 ทั้งนี้ในการเลือกลักษณะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามบริบทของการเรียนรู้นัน้ 
สมิทและราแกน (Smith & Ragan, 1999 อ้างใน สมจิตร จันทร์ฉาย, 2557, หน้า 155) ได้นำเสนอ
หลักในการพิจารณาจากองค์ประกอบ 3 ด้าน ประกอบด้วย 1) ลักษณะของผู้เรียน 2) บริบทการ
เรียนรู้ และ 3) ภาระงานเพื่อการเรียนรู้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) ลักษณะของผู้เรียน โดยเปรียบเทียบจากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ  ที่เท่ากันแล้ว
พบว่า ผู้เรียนมีระดับความรู้เดิม มีความถนัดทางการเรียน มีกลวิธีในการเรียนรู้ และมีความใส่ใจใน
การเรียนรู้ อยู่ในระดับมาก ควรใช้วิธีที่ผู้เรียนเป็นผู้นำในการเรียนรู้ แต่กลับกัน หากผู้เรียนมีความ
วิตกกังวล มีลักษณะที่ต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลว เช่น การพึ่งพา
ความช่วยเหลือจากผู้อื่น ควรใช้วิธีที่ให้ผู้สอนเป็นผู้สอนเป็นฝ่ายริเริ่มหรือเป็นผู้นำในการสอน 
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  2) บริบทการเรียนรู้ โดยเปรียบเทียบจากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ  ที่เท่ากันแล้ว
พบว่า มีเวลาสำหรับการเรียนรู้จำกัด เป้าหมายของการเรียนรู้มุ่งที่ผลสัมฤทธ์ิมากกว่าวิธีในการเรียนรู้ 
ผู้เรียนมีความคาดหวังให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อผ่านเกณฑ์กำหนด ควรใช้วิธีที่ผู้สอนเป็นฝ่าย
ริเริ่มหรือเป็นผู้ช้ีนำในการเรียนการสอน แต่กลับกัน หากเป้าหมายการเรียนรู้คือวิธีในการเรียนรู้ ควร
ใช้วิธีที่ผู้เรียนเป็นผู้นำในการเรียนรู้ 
  3) ภาระงานเพื่อการเรียนรู ้ โดยเปรียบเทียบจากองค์ประกอบในด้านต่าง ๆ ที่
เท่ากันแล้ว หากเป็นภาระงานที่เน้นการพัฒนาทักษะทางปัญญาระดับสูงหรือทักษะในการแก้ไข
ปัญหา ควรให้ผู้เรียนเป็นผู้มีบทบาทนำ แต่หากปัญหามีความซับซ้อนมากควรให้ผู้สอนเป็นผู้ชี้นำ
ช่วยเหลือ  หรือหากงานที่มอบหมายอาจทำให้เกิดอันตราย หรือมีผลกระทบต่ออารมณ์ความรู้สึก 
หรือต้องใช้ความสามารถระดับสูงนั้น ควรให้ผู้สอนเข้าไปมีบทบาทในการช้ีนำการเรียนการสอน 
 อย่างไรก็ตามในการจัดการเรียนการสอนนั้น คุณภาพของผู้เรียนก็มีส่วนสำคัญและเป็นสว่นที่
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบในตัวผู้เรียนเอง เช่น ความพร้อม สติปัญญา เจตคติ และสภาพแวดล้อมอื่น 
ๆ ผู้สอนนอกจากการเลือกลักษณะในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมตามบริบทของการเรียนรู้
และผู้เรียนแล้วนั้น กระบวนการเรียนการสอนที่ผู้สอนจัดให้นั้นนับเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของผู้เรียน การนำนวัตกรรมต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เร ียน
สามารถเรียนรู้ และเข้าใจในสิ่งที่กำลังเรียนรู้ อีกทั้งผู้สอนยังต้องคำนึงถึงรูปแบบการสอนที่เหมาะสม
กับประเภทของเนื้อหาสาระของการเรียนรู ้ที ่จะถ่ายทอดไปยังผู ้เรียน การใช้เทคนิคการสอนที่
เหมาะสมจะช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้ในตัว
ผู้เรียนอย่างรวดเร็ว การส่งเสริมให้ผู้สอนได้เห็นแนวทางในการสอนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน ความรู้
เรื่อง เทคนิคการสอนแนวใหม่จึงมีความจำเป็นที่ผู้สอนควรศึกษา (อุรชาติ หนูนุ่น และคณะ, 2561, 
หน้า 13) 
 เทคนิคการสอนแนวใหม่ที่นิยมใช้ในปัจจุบันและเป็นเทคนิคที่ได้รับการยอมรับว่าใช้ได้ผลใน
การเรียนการสอน ประกอบด้วยเทคนิคการสอนดังต่อไปนี้ 
  1) เทคนิคการสอนแบบทำงานรับผิดชอบร่วมกัน (Co-operative Learning) คือ 
การจัดการเรียนรู้โดยให้ผู้เรียนทำงานร่วมกันและช่วยเหลือกันและกันในชั้นเรียน ซึ่งจะช่วยสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนและบรรยากาศที่ดีในช้ันเรียน อีกทั้งยังส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ดี
ข้ึน เนื่องจากผู้เรียนมีความร่วมมือและช่วยเหลือกันในช้ันเรียน 
  2) เทคนิคการสอนแบบอุปนัย ( Inductive Method) คือ วิธีการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนค้นพบหลักเกณฑ์หรือความจริง ความหมายและความสัมพันธ์ของความคิดต่าง ๆ และเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถสืบหาหรือค้นคว้าความรู้ด้วยตนเอง เป็นวิธีการสอนจากตัวอย่างไปหา
กฎเกณฑ์ หลักการ ข้อเท็จจริง หรือข้อสรุป โดยผู้เรียนทำการศึกษา สังเกต ทดลองและเปรียบเทียบ 
เพื่อค้นหาองค์ประกอบจากตัวอย่างต่าง ๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อนำมาเป็นข้อสรุป  
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  3) เทคนิคการสอนแบบนิรนัย (Deductive Method) คือ วิธีการสอนที่เริ่มจากกฎ 
สูตร หลักเกณฑ์ หรือหลักการต่าง ๆ  และให้ผู้เรียนหาหลักฐานหรือเหตุผลมาพิสูจน์ เป็นวิธีที่ฝึกให้
ผู้เรียนไม่เช่ืออะไรโดยง่าย และรู้จักใช้เหตุผลเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงในการแก้ปัญหา  
  4) เทคนิคการสอนแบบระดมพลังสมอง (Brainstorming) คือ วิธีการสอนโดยการ
กำหนดให้ผู ้เรียนรวมกลุ ่มเพื ่อหาคำตอบหรือทางเลือกในการแก้ปัญหา อาจกำหนดขึ้นภายใน
ระยะเวลาอันสั้น เพื่อให้ผู้เรียนช่วยกันพิจารณาคิดหาคำตอบหรือทางเลอืกที่ดีที่สดุในการแก้ไขปัญหา
อย่างรวดเร็ว 
  5) เทคนิคการสอนแบบปฏิบัติ (Practice) คือ วิธีการสอนโดยให้ผู้เรียนได้ลงมือ
ปฏิบัติ ซึ่งเป็นวิธีที่ให้ประสบการณ์ตรงกับผู้เรียน เป็นวิธีการสอนที่มุ่งให้เกิดการผสมผสานระหว่าง
ทฤษฎีและวิธีปฏิบัติจริง โดยในการลงมือปฏิบัติมักเกิดขึ้นภายหลังการสาธิต การบรรยาย หรือการ
ทดลอง เพื่อฝึกฝนความรู้ความเข้าใจและทักษะที่ได้รับจากการเรียนภาคทฤษฎี 
  6) เทคนิคการสอนโดยจำลองสถานการณ์ (Simulation) คือ วิธ ีการจำลอง
สถานการณ์จริงมาไว้ในช้ันเรียน โดยมีการกำหนดกติกาและเงื่อนไขให้เหมือนจริงที่สุดแล้วให้ผู้เรียน
เข้าไปอยู่ในสถานการณ์จำลองนั้น ๆ  ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้จากสถานการณ์เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจในสถานการณ์และทำให้เกิดการตัดสินใจ การใช้ไหวพริบและการแก้ไขปัญหา  
  7) เทคนิคการสอนแบบสาธิต (Demonstration Method) คือ วิธีการสอนโดย
ผู้สอนเป็นผู้กำหนดแผนการเรียนการสอนเป็นส่วนใหญ่ และมีการแสดง สาธิต หรือกระทำให้ผู้เรียน
ได้ดูเป็นตัวอย่าง ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการสังเกตุ จดจำจากการแสดงของผู้สอนและการให้
ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติตาม 
  8) เทคนิคการสอนแบบโครงการ (Project Method) คือ วิธีการสอนโดยผู้สอนและ
ผู้เรียนร่วมกันในการกำหนดโครงการ อาจมีการแบ่งกลุ่มหรือดำเนินการเป็นรายบุคคล โดยมีการวาง
แผนการดำเนินโครงการและดำเนินการให้แล้วเสร็จตามแผน ซึ่งจะทำให้เห็นปัญหาของในแต่ละส่วน
ของการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินโครงการนั้นเสร็จสิ้น 
  9) เทคนิคการสอนแบบอ่างปลา คือ วิธีการสอนโดยการแบ่งกลุ่มผู้เรียนออกเป็น 2 
กลุ่ม ซึ่งกลุ่มหนึ่งจะเปน็ผู้อภิปรายในหัวข้อหรือประเด็นที่ผู้สอนมอบหมาย และสมาชิกของอีกกลุ่มจะ
มีหน้าที่ในการรับฟัง สังเคราะห์ สังเกต สรุปข้อมูล จากการได้รับฟังการอภิปรายของกลุ่มแรก และทำ
การสลับบทบาทกันระหว่างกลุ่มเพื่อให้ได้รับประสบการณ์ที่เท่ากัน 
  10) เทคนิคการสอนแบบกรณีตัวอย่าง คือ วิธีการสอนโดยการหยิบยกกรณีตัวอย่าง
มาใช้เป็นเหตุการณ์ในการวิเคราะห์ปัญหาและการแก้ไขปัญหา เป็นวิธีที่มุ่งให้ผู้เรียนฝึกคิด วิเคราะห์
และแก้ไขปัญหาหากเกิดปัญหาในลักษณะของกรณีตัวอย่าง 
  11) เทคนิคการสอนโดยใช้เกม คือ วิธีการสอนที่ช่วยให้ผู ้เร ียนได้เรียนรู ้อย่าง
สนุกสนานและท้าทายความสามารถ โดยมีผู้เรียนเป็นผู้เล่น ทำให้ได้รับประสบการณ์ตรงและเปน็วิธีที่
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม 
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  12) เทคนิคการสอนโดยใช้แผนผังความคิด (Mind Map) เป็นวิธีการสอนโดยการ
นำเอาทฤษฎีเกี่ยวกับสมองไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยการใช้สมองในการฝึกและแสดงออกโดย
การเขียนแผนที่ความคิดที่เกิดจากการใช้ทักษะของสมอง เป็นการประสานการทำงานของสมองซีก
ซ้ายและสมองซีกขวาในการแสดงเหตุผล ตรรกวิทยาฯ ระบบความคิด จินตนาการและความคิด
สร้างสรรค์ ให้ประสานกัน 
 จากรูปแบบของเทคนิคการสอนแนวใหม่ทั้ง 12 เทคนิคนั้น พบว่าแต่ละเทคนิคการสอนมี
ลักษณะและรูปแบบในการจัดการเรียนการสอนที่แตกต่างกันออกไปตามวัตถุประสงค์ของการเรียน
การสอน หรือตามแต่เป้าหมายของผูส้อนเพื่อทำให้เกิดผลสมัฤทธ์ิทางความรูท้ี่เกดิกับผูเ้รยีนที่แตกตา่ง
กันออกไป รวมถึงเทคนิคของการสอนแต่ละประเภทนั้นยังมีความเหมาะสมต่อศาสตร์ทางความรู้ใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน ดังนั้นการเลือกใช้วิธีหรือเทคนิคในการสอนอย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ผู้สอนจึงควร
คำนึงถึงผลลัพธ์ทางความรู้ที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนเป็นสิ่งสำคัญ การใช้เทคนิคการสอนที่สัมพันธ์กับ
เนื้อหาสาระหรือวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ในรายวิชาน้ัน ๆ ย่อมส่งผลให้กิจกรรมการเรียนการสอน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ทางความรู้ต่อผู้เรียนอย่างสูงสุด  
 อย่างไรก็ตาม สำหรับการเรียนการสอนในรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น (Introduction 
Technical Drawing) รหัสวิชา 102-26001 จำนวนหน่วยกิต 3(2-2-5) ประกอบไปด้วยการบรรยาย
โดยผู้สอน 2 คาบ นักศึกษาลงมือปฏิบัติ 2 คาบ และทำการศึกษาด้วยตนเอง 5 คาบ จากรูปแบบของ
หน่วยกิตของรายวิชาและคำอธิบายรายวิชาที่กำหนดไว้ว่า “ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเขียน
แบบเบื ้องต้น แบบสัญลักษณ์ที ่ใช้ในการเขียนแบบ หลักการของโครงสร้างแบบอาคารและวัสดุ
ส่วนประกอบอาคาร และระยะขนาดของโครงสร้างที่มีผลต่อการออกแบบภายใน ตลอดจนหลักใน
การเขียนแบบในลักษณะงานทางด้านสถาปัตยกรรม 2 มิติ และ 3 มิติ ตลอดจนหลักการเขียนแบบ
พื้นฐานเบื ้องต้น” จึงสรุปได้ว่าลักษณะการเรียนการสอนของรายวิชาดังกล่าว กำหนดให้มีการ
บรรยายโดยผู้สอน ซึ่งเป็นการสาธิตวิธีในการเขียนแบบหรือการใช้ตัวอย่างในการเขียนแบบประกอบ
กับการบรรยาย อธิบายแล้วจึงให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจรงิโดยมีผูส้อนคอยให้คำแนะนำ ดังนั้นเทคนิค
การสอนแบบสาธิตจึงเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียนการสอนของรายวิชาการ
เขียนแบบเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจในเทคนิค วิธีการตลอดจนรายละเอียดของงานเขียน
แบบ 
 
2.6 แนวคิดเก่ียวกบัการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 
 
 การสาธิต (Demonstration) หมายถึง เทคนิคการสอนรูปแบบหนึ่งของผู้สอน ซึ่งเป็นการ
ผสมระหว่างการบรรยายและการลงมือปฏิบัติจรงิโดยใช้เครื่องมือ วัสดุหรืออุปกรณ์ประกอบ (Brown 
and Others, 1997 อ้างใน จารุวัส หนูทอง, 2553, หน้า 30)  
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 วิธีการสอนแบบสาธิต  (Demonstration Method) หมายถึง กระบวนการที่ช่วยใหผู้้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนกำหนด จากการแสดงหรือสาธิตในสิ่งที่ผู้สอนต้องการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้สังเกต จดจำและได้ซักถาม อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่ได้รับจากการ
สาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2551 อ้างใน กมลทิพย์ บริบูรณ์, 2557, หน้า 1997) ในขณะที่ จารุวัส หนู
ทอง (2553, หน้า 30) กล่าวว่า การสอนแบบสาธิต คือ เทคนิควิธีการสอนที่ผู้สอนแสดงวิธกีารหรือ
ข้ันตอนในการปฏิบัติให้ผู้เรียนดู เพื่อให้บรรลตุามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายและผู้เรียนเกิดการเรยีนรู้
ได้ดียิ่งขึ้น  
 วิธีการสอนแบบสาธิต เป็นวิธีที่ผู้สอนเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้
ในเนื้อหาสาระ พร้อมกับผู้สอนแสดงกระบวนการปฏิบัติประกอบกับการบรรยายหรืออธิบายตาม
ขั้นตอนของการปฏิบัติหรือการสาธิตนั้น ๆ แล้วให้ผู้เรียนได้ซักถาม อภิปรายและสรุปผลจากการ
เรียนรู้และการสาธิตของผู้สอน (ปัญญา สังข์ภิรมย์ และ สุคนธ์ สินธพานนท์ , 2550, หน้า 47-51) 
สอดคล้องกับ อุรชาติ หนูนุ่น และคณะ (2561, หน้า 17-18) ที่กล่าวว่า วิธีการสอนแบบสาธิต เป็น
วิธีการสอนที่ผู้สอนวางแผนการเรียนการสอนโดยใช้การแสดงหรือการปฏิบัติให้ผู ้เรียนได้ดูเป็น
ตัวอย่าง ซึ่งผู้เรียนจะเกิดการเรยีนรู้จากการสังเกต การฟัง การลงมือปฏิบัติ โดยการให้ผู้เรียนเข้ามามี
ส่วนร่วม วิธีการดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความสนใจในบทเรียนยิ่งขึ้น และช่วยในการอธิบาย
เนื้อหาที่มีความยาก ซับซ้อน ให้เข้าใจง่ายและประหยัดเวลา นอกจากนี้ จารุวรรณ ทูลธรรม และ 
กิตติ ทูลธรรม (2559, หน้า 48) ยังได้กล่าวถึงข้อดีของการสอนแบบสาธิตว่า การจัดการเรียนการสอน
แบบสาธิตจะช่วยพัฒนานักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่สูงข้ึนรวมถึงสง่ผลให้เกิดทักษะในการ
ปฏิบัติพัฒนาขึ้นด้วยเช่นกัน ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ได้กับผู้เรียนในทุกระดับชั้นและทุกสาขาวชิา 
และยังสามารถช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ที่สูงข้ึนมากกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว (กมลทิพย์ บริบูรณ์. 2539, หน้า 2) 
 สรุปได้ว่า การสอนแบบสาธิตน้ัน คือ การที่ผู้สอนได้แสดงข้ันตอนในการปฏิบัติงานบางอย่าง 
โดยมีผู้สอนเป็นศูนย์กลางในการขับเคลื ่อนกิจกรรการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และ
สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปฏิบัติงานได้ด้วยตัวเองอย่างถูกต้อง (จารุวัส หนูทอง. 2553, หน้า 30-42) 
โดย การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตนั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องเตรียมการสอนรวมถึง
ศึกษาเทคนิควิธีการและขั ้นตอนในการสาธิต เพื ่อให้การสาธิตและการเรียนการสอนนั ้นเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งจะส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะได้อย่างเต็มที่  
 สุวัฒน์ มุทธเมธา (2542, หน้า 176) ได้แบ่งการสาธิตออกเป็น 2 วิธี คือ 
  1) การสาธิตแบบเงียบ คือ การสาธิตโดยไม่มีการบรรยายหรือการอธิบายประกอบ 
ผู้เรียนต้องสังเกตวิธีการหรือขั้นตอนของผู้สอน และเมื่อการสาธิตจบลงผู้สอนจะให้ผู้เรียนอธิบาย 
หรือสรุปสิ่งที่ผู้สอนได้ทำการสาธิต โดยก่อนการสาธิตแบบเงียบนี้ผู้สอนต้องแจ้งกับผู้เรียนก่อนเพื่อให้
ผู้เรียนคอยสังเกต จดจำและบันทึกสิ่งที่เกิดข้ึนระหว่างการสาธิต 
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  2) การสาธิตแบบบรรยาย คือ การสาธิตไปพร้อมกับการที่ผูส้อนบรรยายหรอือธิบาย
ประกอบ อาจใช้เอกสารที่แสดงรายละเอียดหรือเนื้อหาของการสาธิตประกอบการบรรยายเพื่อให้
ผู้เรียนได้ศึกษาไปพร้อมกับการชมการสาธิตน้ัน ๆ   
 ปัญญา สังข์ภิรมย์ และสุคนธ์ สินธพานนท์ (2550, หน้า 47-51) ได้แบ่งการสาธิตออกเป็น 3 
ลักษณะ คือ  
  1) การสาธิตแบบผู้เรียนทั้งห้อง เป็นการสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้เรียนรู้ไปพร้อม
กัน ในกรณีที่เนื้อหาสาระของการเรียนนั้นมีความสำคัญที่ผู้เรียนทุกคนต้องเรียนรู้ ซึ่งการสาธิตแบบ
ผู้เรียนทั้งห้องนั้น ผู้สอนต้องมีการเตรียมการ วางแผน เพื่อให้การเรียนรู้จากการสาธิตน้ันบรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์ 
  2) การสาธิตแบบกลุ่มย่อย เป็นการสาธิตในกรณีที่เนื้อหาสาระของการเรียนนั้นมี
ความสำคัญสำหรับผู้เรียนเฉพาะกลุ่ม หรือเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อมในการเรียนรู้เนื้อหาสาระนั้น ๆ 
รวมถึงการสาธิตสำหรับผู้เรียนที่ต้องการทบทวนหรือไม่สามารถติดตามการสาธิตที่ผู้สอนได้จัดไปแล้ว 
การสาธิตแบบกลุ่มย่อยนั้นผู้สอนยังสามารถทำการสาธิตร่วมกับผู้เรียนเพื่อให้ผู้เรียนสามารถร่วมใน
กิจกรรมได้ 
  3) การสาธิตแบบรายบุคคล เป็นการสาธิตให้กับผู ้เร ียนแบบตัวต่อตัวในกรณีที่
เนื้อหาสาระของการเรียนนั้นมีความสำคัญสำหรับผู้เรียนเฉพาะบุคคล หรือกรณีที่ผู้เรียนบางคนเกิด
ความไม่แน่ใจ มีข้อสงสัยหรือเกิดปัญหาจากการเรียน ผู้สอนจึงอาจใช้การสาธิตแบบรายบุคคลเพื่อให้
ผู้เรียนได้ทบทวนและเกิดความเข้าใจ 
 ดังนั้นการเลือกลักษณะของการสาธิตมาใช้ในการจัดการเรียนการสอน จึงขึ้นอยู่กับจำนวน
ผู้เรียนและลักษณะเฉพาะของผู้เรียนเป็นหลัก หรือในบางครั้งอาจใช้การผสมผสานลักษณะการสาธิต
เข้าด้วยกัน เช่น เมื่อผู้เรียนในห้องเรียนมีจำนวนมากและมีวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ในเรื่องเดียวกัน 
ผู้สอนจึงใช้ลักษณะการสาธิตแบบผูเ้รยีนทั้งหอ้ง และเมื่อให้ผู้เรียนได้ทดลองปฏิบัติซึ่งอาจมผีู้เรียนบาง
กลุ่มหรือบางคนที่เกิดความสับสนหรอืไม่แน่ใจ ผู้สอนจึงใช้ลักษณะการสาธิตแบบกลุ่มย่อยหรืออาจใช้
ลักษณะการสาธิตแบบรายบุคคล เพื่อทำการทบทวนหรือเน้นย้ำไปยังสาระสำคัญให้กับผู้เรียน ซึ่งจะ
ทำให้ผู้เรียนมีโอกาสในการโต้ตอบ ซักถามต่อข้อสงสัยกับผู้สอนได้มากขึ้นและเป็นส่วนช่วยใหก้าร
เรียนรู้จากการสาธิตน้ันบรรลุผลตามวัตถุประสงค์  
 ทั้งนี ้ จำนง พลายแย้มแข, 2514. (อ้างใน กมลทิพย์ บริบูรณ์. 2539, หน้า 10) ได้ให้
หลักเกณฑ์ในการพิจารณาความเหมาะสมของการนำรูปแบบการสอนแบบสาธิตมาใช้ในการเรียนการ
สอน ดังนี้ 
  1) การทดลองนั้นมีความยุงยาก ซับซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์เฉพาะทางเพื่อให้ได้ผลการ
ทดลองที่สมบูรณ์ตามจริง หรือเป็นการทดลองที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรืออาจสร้างความเสียหาย 
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  2) เพื่อเป็นการปลุกเร้าความสนใจของผู้เรียนจนนำไปสู่ความสงสัย ความอยากรู้ 
การตั้งคำถามหรือปัญหาก่อนที่ผู้สอนจะเริม่บทเรียน เป็นเทคนิคที่ผู้สอนสามารถใช้เพื่อนำความสนใจ
ของผู้เรียนเข้าสู่บทเรียนหรือหัวข้อที่จะทำการสอนได้ 
  3) เป็นการช่วยแก้ปัญหาจากการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียวหรือปัญหาใน
การเรียนเกี่ยวกับทฤษฎีบางอย่างซึ่งยังไม่แน่ใจในความเป็นจริงหรือยังไม่มีความกระจ่างชัดของคำ
ตอย การทดลองโดยวิธีการสาธิตจะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นความเป็นจริงหรือได้รับคำตอบที่ถูกต้อง 
  4) เป็นการช่วยลดปัญหาความวุ่นวายจากการทดลองหลาย ๆ อย่างในเวลาเดียวกัน 
ซึ่งผู้เรียนอาจเกิดความสับสนและวุ่นวายที่เกิดจากการทดลอง จึงตัดปัญหาดังกล่าวโดยให้ผูส้อนเปน็ผู้
ทดลองโดยการสาธิตแต่เพียงผู้เดียวและให้ผู้เรียนเป็นผู้เรียนรู้จากการสาธิตของผู้สอน 
 การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตน้ัน สามารถกำหนดองค์ประกอบออกเป็น 4 ข้ันตอนดังนี้ 
  1) ขั ้นเตรียมการสาธิต เป็นการเตรียมตัวของผู ้สอนในการสาธิต การจัดลำดับ
ข้ันตอนในการนำเสนอและการกำหนดวัตถุประสงค์ในการสาธิต รวมถึงการจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุ
อุปกรณ์และสภาพแวดล้อมทางการเรียน ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
   1.1) การกำหนดวัตถุประสงค์ของการสาธิตให้ชัดเจนว่าผู้เรียนจะต้องทำสิ่ง
ใด ทำอย่างไร และไม่ควรกำหนดวัตถุประสงค์ให้กว้างจนเกินไปเพราะอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความ
สับสน ซึ่งการสาธิตในแต่ละครั้งควรทำให้เกิดความคิดรวบยอดเพียงประการเดียว 
   1.2) การกำหนดขั้นตอนในการสาธิตให้ละเอียด ผู้สอนต้องเขียนแผนการ
ในการจัดการเรียนรู้และการสาธิตว่าจะนำเสนออะไร เสนออย่างไร ใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมืออะไรใน
การสาธิต และการเรียนลำดับขั้นตอนในการสาธิต เพื่อแสดงให้เห็นถึงกระบวนการ ขั้นตอนในการ
สาธิตอย่างเป็นระบบ 
   1.3) การจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับการสาธิตนั้น ผู้สอนต้อง
ตรวจสอบว่าเครื่องมือและอุปกรณ์มีความครบถ้วน มีสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานและสอดคล้องกับ
เนื้อหาสาระของการเรียนรู้จากการสาธิต 
   1.4) การจัดเตรียมสถานที่ในการสาธิต ขนาดของสถานที่ต้องเหมาะสมกับ
ลักษณะในการสาธิตและมีพื้นที่เพียงพอต่อจำนวนผู้เรียน รวมถึงเป็นสถานที่ที่ผู้เรียนสามารถมองเหน็
ข้ันตอนในการสาธิตได้อย่างชัดเจน 
   1.5) การทดลองการสาธิตก่อนทำการสาธิตจริง เพื่อให้ผู้สอนได้เตรียม
ความพร้อมในการสาธิตและตรวจสอบข้อบกพร่อง หรือเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนจากการ
สาธิตเพื่อผู้สอนได้ทำการแก้ไขปัญหาก่อนการสาธิตจริง 
   1.6) จัดเตรียมเอกสารและวิธีในการวัดประเมินผล ซึ ่งผู ้สอนจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที ่ใช้ประกอบการบรรยายหรืออธิบายขั้นตอนในการสาธิตและเอกสาร
เครื่องมือในการวัดและประเมินผลจากการทดลองตามสภาพจริง 
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  2) ขั้นสาธิต เป็นขั้นตอนการดำเนินการสอนพร้อมกับการสาธิตตามขั้นตอนโดยใช้
สื่อประกอบการสาธิต โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการสาธิตเพื่อเกิดความเข้าใจตามวัตถุประสงค์ที่
กำหนดไว้ ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
   2.1) ผู้สอนชี้แจงรายละเอียดและบอกวัตถุประสงค์ของเรื่องที่จะทำการ
สาธิต  
   2.2) ผู้สอนบอกขั้นตอนของกิจกรรมและรายละเอียดที่ผู้เรียนต้องปฏิบัติ 
เช่น การจดบันทึก การสังเกต และสรุปการสาธิต 
   2.3) ผู้สอนแนะนำสื่อการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักและสามารถใช้สื่อ
รวมถึงสามารถเข้าถึงแหล่งการเรียนรู้สำหรับการค้นคว้าและศึกษาเพิ่มเติมได้ 
   2.4) ผ ู ้สอนดำเนินการสาธิตตามขั ้นตอนอย่างละเอียดโดยไม่เร่งรีบ
จนเกินไป เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นขั้นตอนและเกิดความเข้าใจในการสาธิต หรือสาธิตซ้ำสำหรับบาง
ข้ันตอนที่มีความซับซ้อน ต้องใช้เทคนิคหรือทักษะในการปฏิบัติ ถือเป็นการทบทวนและช่วยให้ผู้เรียน
เกิดความเข้าใจมากขึ้น 
   2.5) ให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการสาธิต เช่น ผู้สอนบรรยายรายละเอียด
ประกอบกับการสาธิตโดยให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และผูส้อนใช้การตั้งคำถามเกี่ยวกับประเด็นของการสาธิต
รวมถึงการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถาม หรือผู้สอนอธิบายขั้นตอนให้ผู้เรียนฟังและผู้เรียนลงมือ
ปฏิบัติไปพร้อมกันโดยระหว่างการปฏิบัติผู้เรียนอาจเกิดคำถามหรือข้อสงสัย ซึ่งผู้สอนจะอธิบายหรือ
ตอบข้อสงสัยเพื่อให้ผู้เรียนสามารถปฏิบัติงานต่อไปได้ 
   2.6) ผู้สอนชี้แจงเรื่องความปลอดภัยและอันตรายที่อาจเกิดจากการสาธิต 
การทดลองหรืออันตรายจากการใช้เครื่องมือ อุปกรณ์และสารเคมี รวมถึงมาตราการในการรักษา
ความปลอดภัยในระหว่างการสาธิตและการทดลอง ผู้สอนสาธิตวิธีในการรักษาความปลอดภัยหรือ
การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดข้ึน เพื่อให้ผู้เรียนได้ระมัดระวังและรักษาความปลอดภัย 
  3) ข้ันสรุปผล เป็นการสรุปผลความรู้ที่ได้รับจากการเรยีนการสอนและการสาธิตโดย
การซักถาม ประกอบไปด้วยรายละเอียด ดังนี้ 
   3.1) ผู้เรียนสรุปขั้นตอนหรือสาระสำคัญที่ได้รับจากการสาธิตของผู้สอน 
เพื่อผู้สอนสามารถประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   3.2) ผู้สอนใช้การตั้งคำถามต่อผู้เรียน เพื่อสรุปสาระต่าง ๆ  จากการสาธิต 
เพื่อประเมินความเข้าใจและให้ผู้เรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อการสาธิต โดยผู้ สอนอาจตั้งคำถามไว้
ล่วงหน้า 
   3.3) ให้ผู้เรียนได้ใช้ความรู้ที่ได้รับจากการสาธิตทันที โดยผู้สอนมอบหมาย
งานแก่ผู้เรียนหลังจากการสาธิตเพื่อเป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ผู้เรียนได้รับ และเป็นการ
ช่วยให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้และเกิดการเรียนรู้ยิ่งขึ้น 
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  4) ข้ันประเม ินผล เป ็นการประเมินผลจากการสังเกต ซ ักถามและการทำ
แบบทดสอบ หรือการทดลองปฏิบัติงานตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ประกอบไปด้วยรายละเอียด 
ดังนี ้
   4.1) ผู้เรียนทำแบบทดสอบโดยผู้สอนเป็นผู้ออกแบบแบบทดสอบ 
   4.2) ให้ผู้เรียนทำการสาธิตหรือลงมือปฏิบัติ อาจให้ผู้เรียนทำการสาธิตหรอื
การปฏิบัติเป็นรายบุคคลหรือใช้วิธีการสุ่มผู้เรียนเพื่อทำการสาธิต 
   4.3) ผู้สอนอาจใช้วิธีการต่าง ๆ ในการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
โดยการทำแบบทดสอบ การตอบคำถาม การเขียนรายงาน หรือการปฏิบัติงานเป็นต้น 
   4.4) ผู้สอนเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซักถาม แสดงความคิดเห็น หรือ
เสนอแนะต่อการสาธิตเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงผู้สอนอาจนำความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะขอผู้เรียนมาปรับปรุงและพัฒนาการสาธิตให้ดีย่ิงข้ึน 
 อย่างไรก็ตามนอกจากลักษณะ ขั้นตอนและวิธีการในการสอนแบบสาธิตที่ผู้สอนต้องเป็นผู้
กำหนดรายละเอียดต่าง ๆ แล้วนั้น ลักษณะในการปฏิบัติของผู้สอนเองก็เปน็ส่วนสำคัญในการสง่เสรมิ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายของรายวิชา โดย สุนทร โคตรบรรเทา , 
2535 (อ้างใน กมลทิพย์ บริบูรณ์, 2557, หน้า 10-11) ได้กำหนดลักษณะในการสอนแบบสาธิตที่ดี
และผู้สอนควรปฏิบัติประกอบไปด้วยหลักการปฏิบัติ 9 ประการ คือ 
  1) ผู้สอนส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ 
  2) ผู้สอนมีทัศนคติที่ดีต่อการสอนแบบสาธิต 
  3) ผู้สอนเน้นให้ผู้เรียนได้คิดอย่างมีวิจารณญาณใช้การแก้ไขปัญหาด้วยหลักการทาง
วิทยาศาสตร์และส่งเสริมกิจกรรมทางสติปัญญาแก่ผู้เรียน 
  4) ผู้สอนส่งเสรมิใหผู้้เรียนรูจ้ักการบรูณาการภาคปฏิบัติให้เข้ากับการเรยีนรู้เนื้อหาที่
สอนกับรายวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
  5) ผู้สอนควบคุมดูแลผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
  6) ผู้สอนให้โอกาสผู้เรียนได้ฝึกทักษะอย่างเพียงพอ 
  7) ผู้สอนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน 
  8) ผู้สอนสามารถปลุกเร้าความสนใจและความท้าทายให้แก่ผู้เรียน 
  9) ผู้สอนมีความเป็นกันเอง เข้าถึงได้ง่าย ให้การช่วยเหลือและมีเวลาให้กับผู้เรียน 
 สรุปได้ว่า การสอนแบบสาธิตที่ดีและมีประสิทธิภาพ คือ การสาธิตที่ทำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และมีความเข้าใจในเนื้อหาสาระ หรือกระบวนการ ข้ันตอนของการสาธิตมากที่สุด โดยใช้หลัก
องค์ประกอบ 4 ขั้นตอนในการสอนแบบสาธิต ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การเตรียมการสาธิต 2) การ
สาธิต 3) การสรุปผล และ 4) การประเมินผล ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการในการสอนแบบสาธิตดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ที่ผู้สอนกำหนดไว้  
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 การสอนแบบสาธิต จึงเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนที่เน้นการฝึกทักษะและ
ขั้นตอนในการปฏิบัติการเรียนรู้ที่มีความซับซ้อน ต้องอาศัยความเชี่ยวชาญของผู้สอนในการสาธิต
กระบวนการและอธิบายขั้นตอนในการปฏิบัติงานอย่างละเอียด เพื่อให้บรรลุผลของการเรียนตาม
วัตถุประสงค์ของรายวิชาที่กำหนด 
 ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกใช้วิธีการสอนแบบสาธิตในรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น เพื่อสาธิตวิธีใน
การเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในและการออกแบบ เพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึง 
เทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการเขียนภาพ ซึ่งเป็นเทคนิคการสอนที่เหมาะสมกับรูปแบบการเรียน
การสอนของรายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการสาธิตและการลงมือปฏิบตัิ 
ให้มีความเข้าใจในเทคนิค วิธีการตลอดจนรายละเอียดของงานเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน และใช้การประเมินผลจากการทำแบบทดสอบ การตอบคำถาม และการ
ปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาที่กำหนด 
 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 

2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ (Satisfaction) หมายถึง “ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ” เป็นต้น 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2556)   
 ความพึงพอใจเป็นความรู ้ส ึก (Feeling) ม ีความสุข เม ื ่อบุคคลได้บรรลุผลสำเร็จตาม
จุดมุ่งหมาย (Goals) ตามความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ (Motivation) (Tiffin, 1973 หน้า 
13) และ Michael Beer (1995, อ้างใน ชนิกานต์ หูตาชัย, 2563, หน้า 53) ได้ให้ความหมายของ
ความพึงพอใจว่า เป็นทัศนคติหรือความต้องการของบุคคลที่มีต่อสิ ่งใดสิ ่งหนึ่งที ่เป็นผลมาจาก 
แรงจูงใจหรือสิ่งเร้า ซึ่งประกอบไปด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
  1) Valance (V) หมายถึง ความพึงพอใจ  
  2) Instrumentality (I) หมายถึง เครื่องมือ หรือหนทางที่นำไปสู่ความสำเร็จ 
  3) Expectancy (E) หมายถึง ความคาดหวัง  
 หมายความว่า เมื่อบุคคลเกิดความคาดหวัง (E) และความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง จึงต้องใช้
เครื่องมือหรือวิธีทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ ( I) เพื่อตอบสนองความต้องการตามสิ่งที่คาดหวัง เมื่อ
ความต้องการหรือการคาดหวังนั้นได้รับการตอบสนอง บุคคลนั้นก็จะเกิดความพึงพอใจ (V) และจะ
เกิดเป็นความต้องการหรือความคาดหวังที่สูงข้ึนไปเรื่อย ๆ  
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ไม่สามารถเห็นเป็นรูปร่างได้ การจะทราบว่า
บุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่ สามารถสังเกตได้จากการแสดงออกที่มีความสลับซับซ้อน และต้องมี
สิ่งจูงใจที่ตรงต่อความต้องการของบุคคลซึ่งเป็นสิ่งเร้าให้เกิดความพึงพอใจ เมื่อบุคคลได้รับการ
ตอบสนองหรือบรรลุจุดมุ่งหมายตามความต้องการ ความรู้สึกพึงพอใจซึ่งเป็นความความรู้สึกทางบวก
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จะเกิดข้ึน และเสกสรร ธรรมวงศ์ (2541, หน้า 34) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นผลจากการที่บคุคลเข้า
ไปมีส่วนร่วมในสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผลของสิ่งนั้นส่งผลต่อทศันคติ หากผลเป็นด้านบวกจะแสดงเป็นความ
พึงพอใจและหากผลเป็นด้านลบจะแสดงเป็นความไม่พึงพอใจ ดังนั้นความพึงพอใจ จึงเป็นความรู้สึก 
2 แบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเมื่อเกิดข้ึนแล้ว
จะทำให้รู้สึกมีความสุขและความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเมื่อมีความรู้สึกทางบวกมีมากกว่าความรู้สึกทาง
ลบ (พัสตร์ หิรัญญการ, 2554, หน้า 9) ความพึงพอใจเป็นทัศนคติที่เกี่ยวกับอารมณ์ซึ่งเป็นลักษณะ
นามธรรม แสดงต่อความรู้สึกด้านบวกที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เมื่อสิ่งนั้นสนองต่อความต้องการของ
บุคคลและความพึงพอใจของแต่ละบุคคล โดยความพึงพอใจของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันข้ึนอยู่
กับปัจจัยต่าง ๆ  เช่น ความเชื่อ ทัศนคติ ความคาดหวัง และสภาพแวดล้อม (วรารัตน์ ผลทวี , 2557, 
หน้า 7) มนุษย์แต่ละคนมีความต้องการไม่เหมือนกัน ขึ้นอยู่กับคาดหวังของแต่ละบุคคล  ถ้าความ
คาดหวังนั ้นได้รับการตอบสนองก็จะมีความพึงพอใจ แต่หากในทางตรงกันข้ามคือไม่ได้รับการ
ตอบสนอง ซึ่งส่งผลให้ผิดหวังและเกิดเป็นความไม่พึงพอใจ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสิ่งที่บุคคลนั้นตั้งใจไว้ว่าจะมี
มากหรือน้อย (รุจา อินทสระ, 2559, หน้า 21) 
 สิ่งจูงใจที่กระตุ้นให้บุคคลเกิดความพึงพอใจประกอบไปด้วย 4 ประการ คือ 

1) สิ่งจูงใจที่เป็นวัตถุ (Material Inducement) เช่น ทรัพย์สิน เงินทอง สิ่งของ  
หรือสภาวะความสะดวกทางกายที่ให้แก่ผู้ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 

2) สภาพทางกายที่พึงปรารถนา (Desirable Physical Condition) เช่น  
สิ่งแวดล้อมในการประกอบกิจกรรมต่าง ๆ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกซึ่งก่อให้เกิดความสุขทางกาย 

3) ผลประโยชน์ทางอุดมคติ (Ideal Benefaction) หรือสิ่งต่าง ๆ ที่สนองความ 
ต้องการทางจิตใจของบุคคลได้ 

4) ผลประโยชน์ทางสังคม (Association Attractiveness) เช่น การมีความสัมพันธ์ 
ที่ดีกับบุคคลในสังคม ความพึงพอใจและสภาพการร่วมกัน ซึ่งเป็นความพึงพอใจของบุคคลในด้าน
สังคมหรือความมั่นคงทางสังคม 

ในขณะเดียวกัน อับราฮัม มาสโลว์ (Maslow, 1943) ได้อธิบายถึงทฤษฎีลำดับความต้องการ
ของมนุษย์ไว้ดังนี้ 

1) มนุษย์มีความต้องการไม่สิ้นสุด เมื่อความต้องการในสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้รับการ 
ตอบสนองแล้ว ความต้องการในสิ่งอื่นก็จะเกิดข้ึนต่อไป ตั้งแต่เกิดจนตาย 

2) ความต้องการที่ได้รับการตอบสนองแล้วจะไม่เกิดเป็นแรงจูงใจอีกต่อไป ส่วน 
ความต้องการที่ยังไม่ได้รับการตอบสนองจะเกิดเป็นแรงจูงใจในพฤติกรรมต่อไป 

3) ความต้องการของมนุษย์ มีลักษณะเป็นลำดับช้ันเรียงลำดับจากความต้องการใน 
ระดับพื้นฐานไปจนถึงความต้องการในระดับสงู เมื่อความต้องการในระดับพื้นฐานได้รับการตอบสนอง
แล้วก็จะเกิดความต้องการในระดับที่สูงขึ้นไปอีก โดยมาสโลว์ ได้แบ่งลำดับชั้นความต้องการของ
มนุษย์ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 
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  3.1) ความต้องการขั้นพื้นฐาน (Physiological Needs) คือ ความต้องการ
พื้นฐานในการดำรงชีวิต คือ ที่อยู่อาศัย อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค หรือปัจจัย4 และยังรวมถึง
ความต้องการทางเพศ  
   3.2) ความต้องการในความมั่นคงและปลอดภัย (Safety Needs) คือ ความ
ต้องการความมั่นคงในอาชีพ การงานและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต รวมถึงความต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ปราศจากอันตรายทั้งทางร่างกายและจิตใจ 

3.3) ความต้องการทางสังคม (Belongingness Needs) คือ ความต้องการ 
ในการได้รับการยอมรับจากสังคม การมีกลุ่มทางสังคม มีเพื่อนหรือถูกยอมรับจากบุคคลอื่น  
   3.4) ความต้องการเกียรติยศช่ือเสียง (Esteem Needs) คือ ความต้องการ
ให้ผู้อื่นยกย่องสรรเสริญ มีความโดดเด่นหรือมีหน้าตาทางในสังคม หรือความมีช่ือเสียงในสังคม 

3.5) ความต้องการความสำเร็จในชีวิต (Self-Actualization) เป็นความ 
ต้องการในระดับสูงสุด คือ ความต้องการในการประสบความสำเร็จในชีวิตตามความคาดหวังของตัว
บุคคลซึ่งอาจมีความแตกต่างตามทัศนะของแต่ละบุคคล 
 
ภาพที่ 2.24: ทฤษฎีลำดับความต้องการ 5 ข้ันของมนุษย์โดยมาสโลว์ 

 
ที่มา: Maslow’s hierarchy of needs. (n.d.) Retrieved from https://commons.wikimedia.  
       org/wiki/File:Maslow%27s_Hierarchy_of_Needs_Pyramid.  

 
ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกในทางบวกเมื่อบรรลุผลตามความตอ้งการ

แล้วทำให้เกิดความสุข และเป็นการแสดงออกทางทัศนคติในรูปแบบที่เป็นนามธรรมซึ่งเป็นพฤติกรรม
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ทางด้านอารมณ์ของมนุษย์และมีความหมายสอดคล้องกบัความรู้สึกชอบใจ ถูกใจ และจะรู้สึกไม่พอใจ
เมื่อสิ่งที่คาดหวังไม่เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่บรรลุผลตามความต้องการ ซึ่งเป็นความรู้สึกที่มนุษย์
แต่ละคนมีไม่เหมือนกันข้ึนอยู่กับหลายปัจจัย ทั้งทางด้านทัศนคติ อารมณ์ สังคมและสภาพแวดล้อม 
นอกจากนี้ยังพบว่า ความพึงพอใจซึ่งเป็นความรู้สึกทางบวกนั้นมีที่มาจากความต้องการของมนุษย์ 
และมนุษย์มีความต้องการที่ไม่สิ้นสุด เมื่อเกิดความต้องการในสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็จะหาหนทางหรือวิธีการ
เพื่อให้บรรลุความต้องการในสิ่งนั้นตามที่ควาดหวัง และเมื่อบรรลุตามสิ่งที่คาดหวังแล้วก็จะเกิดเป็น
ความต้องการในสิ่งอื่นต่อไป  

2.7.2 การวัดระดับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจนั้นเป็นความรู้สึกที่เป็นนามธรรม ซึ่งมีผลมาจากหลายปัจจัยและยังไม่สามารถ

ช้ีชัดได้ว่าปัจจัยใดมีความสำคัญมากกว่ากัน การที่จะวัดระดับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจนั้น
จึงเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยากที่จะทำให้ได้ข้อเท็จจริง การวัดความพึงพอใจจึงจำเป็นต้องใชรู้ปแบบ
การวัดที่หลากหลายวิธีเพื่อให้สามารถทราบถึงระดับความพึงพอใจ ซึ่งเกิดจากความรู้สึกภายในและ
ยังไม่มีเครื่องมือชนิดใดที่สามารถวัดจิตใจของบุคคลได้อย่างเที่ยงตรง ทั้งนี้ วรูม (Vroom, 1970) ได้
อธิบายถึงหลักการวัดระดับความพึงพอใจว่า ควรคำนึงถึงเนื้อหา (Content) และทิศทาง (Direction) 
โดยทั่วไปมักกำหนดให้การวัดระดับความพึงพอใจให้มีทิศทางไปในแนวทางเดียวกันและต่อเนื่องใน
ลักษณะซ้ายไปขวา มากสุดไปหาน้อยสุด หรือบวกไปหาลบ โดย สตรอมเบิร์ก (Stromberg, 1984 
อ้างใน ชนิกานต์ หูตาชัย, 2563, หน้า 56) กล่าวว่า วิธีในการวัดความพึงพอใจในเรื่องใดนั้น ย่อม
แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะศึกษา โดยได้สรุปและเสนอแนวทางในการวัดระดับความพงึ
พอใจออกเป็น 3 วิธี ดังนี้ 

1) การใช้แบบสอบถาม หรือเรียกว่ามาตรวัดทัศนคติแบบมาตราส่วนลิเคิร์ท  
(Likert’s Scale) ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจมากที่สุดในปัจจุบัน ใช้เพื่อต้องการ
ทราบถึงความคิดเห็นหรือทัศนคติโดยการสร้างคำถามในลักษณะของการกำหนดคำตอบให้เลือก หรือ
การให้ตอบคำถามแบบอิสระ มีลักษณะเป็นคำถามที่ผ่านการทดสอบความเที่ยงตรงและความเช่ือมั่น
มาแล้ว โดยกลุ่มตัวอย่างสามารถเลือกตอบหรือเติมคำ ข้อดีของวิธีนี ้ คือ ได้คำตอบที่ชัดเจน มี
ความหมายแน่นอน มีความสะดวกและรวดเร็วในการสำรวจ โดยการออกแบบคำถามนั้น อาจถามถึง
ความพอใจในประเด็นต่าง ๆ  ซึ่งประกอบไปด้วยคำถามที่แสดงถึงทัศนคติที่มีต่อสิ่งเร้าอย่างใดอย่าง
หนึ่งผ่านคำตอบที่แสดงถึงระดับความรู้สึก 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
เป็นต้น  

2) การสัมภาษณ์ ซึ่งเป็นวิธีการวัดระดับความพึงพอใจแบบทางตรง ใช้การเก็บ 
ข้อมูลโดยวิธีการสอบถามหรือพูดคุย โดยมีการจัดเตรียมคำถามเพื่อใช้ในการสัมภาษณ์และเพื่อให้ได้
ข้อมูลที่แม่นยำมากที่สุด ผู้สัมภาษณ์ต้องอธิบายคำถามให้ผู้ตอบเข้าใจได้ชัดเจน การวัดระดับความพึง
พอใจด้วยวิธีการสัมภาษณ์นี้ยังเป็นวิธีการที่ประหยัดเวลาและมีประสิทธิภาพ สามารถใช้กับก ลุ่ม
ตัวอย่างที่อ่านเขียนหนังสือไม่ได้  
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3) การสังเกต เป็นวิธีการวัดระดับความพึงพอใจจากการสังเกตพฤติกรรมของ 
กลุ่มเป้าหมาย ในการแสดงออกทางพฤติกรรมทางร่างกาย เช่น กิริยา ท่าทาง และการพูดจา ซึ่งต้อง
อาศัยการสังเกตอย่างจริงจังและมีระเบียบแบบแผน 

สรุปได้ว่า ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกทางอารมณ์และเป็นทัศนคติที่เป็นนามธรรม การจะ
เกิดความพึงพอใจข้ึนได้น้ันก็ต่อเมื่อมีความคาดหวังหรือความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งและได้รับการ
ตอบสนองต่อความต้องการนั้น ๆ ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งทางบวกและทางลบหากความต้องการนั้น ๆ ไม่ได้
รับการตอบสนอง ทั้งนี้การวัดหรอืการประเมนิความพึงพอใจจึงข้ึนอยู่กบัความสะดวก ความเหมาะสม 
และจุดมุ่งหมายของการวัดความพึงพอใจ จึงจะส่งผลให้การวัดน้ันมีประสิทธิภาพเป็นที่น่าเช่ือถือได้ 

ดังนั ้นวิธีในการวัดระดับความพึงพอใจจึงสามารถทำได้หลายวิธีการ เช่น การสังเกต 
สัมภาษณ์ และใช้แบบสอบถาม เพื่อให้ผู้วิจัยสามารถรับรู้ความคิด ทัศนคติและระดับความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายทีม่ีต่อประเด็นหรอืเนื้อหาในการวิจัยได้อย่างชัดเจนซึง่จะส่งผลให้การประเมินความ
พึงพอใจนั้นมีประสิทธิภาพและน่าเช่ือถือมากยิ่งขึ้น  
 
2.8 งานวิจัยท่ีเกี่ยข้อง 
 
 ชนิกานต์ หูตาชัย (2563) การพัฒนาความสามารถด้านการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยการ
จัดการเรียนรู้แบบโครงงาน ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ด้านการวาดภาพเชิง
สร้างสรรค์ผ่านโครงงานแบบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาวิจัย 3 ด้าน คือ 
1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานแบบก่อนเรียนและหลงั
เรียน 2) เพื่อประเมินความสามารถด้านการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่จัดการเรียนรู้แบบโครงงานและ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ที่
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ 
นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 5 ของโรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว ภาคเรียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2561 จำนวน 10 คน โดยใช้วิธีการวิจัยแบบกลุ่มทดสอบก่อนและหลัง (One Group Pre-
test Post-test Design) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน จำนวน 
7 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบ
ประเมินความสามารถด้านการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์แบบรูบริคส์ 3 ระดับ โดยพิจารณาจากระดับ
คุณภาพผลงาน จำนวน 5 ข้อ แบบประเมินโครงงานเป็นแบบมาตราส่วน 5 ระดับ และแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ การหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
และการทดสอบโดย t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เรื่องการวาด
ภาพเชิงสร้างสรรค์โดยการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคญัที่



 
54 

ระดับ .05 มีความสามารถด้านการวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยรวมอยู่ในระดับดีมาก และมีความพึง
พอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การวาดภาพเชิงสร้างสรรค์ โดยรวมและรายด้านอยู่
ในระดับมากที่สุด 
 อรรณพ บัวแก้ว (2547) การสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำหรับการเรียนแบบ e-
Learning วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน เรื่องหลักการเขียนภาพทัศนียภาพเบื ้องต้น หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เป็นลักษณะวิจัยเชิงทดลอง โดยการสร้าง
บทเรียนบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและให้กลุ่มตัวอย่างทำการศึกษาด้วยตนเอง มีวัตถุประสงค์ในการ
ศึกษาวิจัย 2 ด้าน คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำหรับการเรียนแบบ e-Learning 
วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน เรื่องหลักการเขียนภาพทัศนียภาพเบื้องต้น หลักสูตรศิลปกรรมศา
สตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
ผู้เรียนแบบก่อนและหลงัการเรยีน วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน เรื่องหลักการเขียนภาพทัศนียภาพ
เบื ้องต้น โดยใช้บทเรียนสำหรับการเรียนแบบ e-Learning ที ่สร้างขึ ้น โดยมีกลุ ่มเป้าหมายคือ 
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3-4 หรือที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการออกแบบตกแต่งภายใน รหัส
วิชา 2041403 โปรแกรมวิชานิเทศศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ปี
การศึกษา 2547 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random 
Sampling) ด้วยการจับฉลากจากผู้ลงทะเบียนเรียนทั้งหมด เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบไปด้วย 
1) บทเรียนสำหรับการเรียนแบบ e-Learning วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน เรื่องหลักการเขียน
ภาพทัศนียภาพเบื้องต้นโดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนที ่ได้จากผลคะแนนจากแบบฝึกหัด
ระหว่างเรียน และแบบทดสอบท้ายบทเรียน จำนวน 30 ข้อ นำมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 โดยการนำบทเรียนดังกล่าวมาให้กลุ่มตัวอย่างทำการศึกษาด้วยตนเอง และ 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการใช้บทเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการทดสอบ
โดย t-test 
 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนแบบ e-Learning วิชาการออกแบบตกแต่งภายใน เรื่องหลักการ
เขียนภาพทัศนียภาพเบื้องต้น ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพที่ 88.67/86.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 
80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 จารุวรรณ ทูลธรรม และกิตติ ทูลธรรม (2559, น. 45-54) การจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบ
สาธิต เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทักษะทางการปฏิบัติในเรื่องการใช้งานออสซิลโลสโคป ระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นการจัดการเรียนรู้ในเรื่องการใช้งานออสซิลโลสโคป โดย
ใช้วิธีการสาธิต มีวัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาสาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต เรื่อง
การใช้งานงานออสซิลโลสโคป โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 และ 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะ
การปฏิบัติของนักศึกษา สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 โดยใช้
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การจัดการเรียนรู ้แบบสาธิต เรื ่องการใช้งานงานออสซิลโลสโคป โดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 80 โดยมี
กลุ ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั ้นปีที ่ 2 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ปีการศึกษา 2558 จำนวน 60 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต 
2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการใช้งานงานออสซิลโลสโคป จำนวน 60 ข้อ โดยใช้
สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสาขาวิศวกรรม
คอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ชั้นปีที่ 2 ที่เรียนโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต เรื่อง
การใช้งานงานออสซิลโลสโคป คิดเป็นร้อยละ 89.76 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 และ 2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางด้านทักษะการปฏิบัติของนักศึกษา สาขา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสาธิต เรื่อง
การใช้งานงานออสซิลโลสโคป คิดเป็นร้อยละ 90.65 สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 80 อย่างมีนัยสำคญัทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 
 ฐิติร ัตน์ ชอว์ และพิพัฒน์พงศ์ บัณฑิต (2562) การพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้โดยใช้
กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ วิชานาฏศิลป์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง 
จังหวัดขอนแก่น เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบกลุ่มสัมพันธ์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทาง
ความรู้ของนักเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ด้าน คือ 1) เพื่อพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้ 
รายวิชานาฏศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์กำหนด 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน รายวิชานาฏศิลป์ 
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 4 
โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ แบบก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ที่มีต่อการเรียนรายวิชา
นาฏศิลป์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 1
ห้องเรียน จำนวนนักเรียนทั้งหมด 40 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง นาฏย
ศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ จำนวน 5 แผน 2) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง 
นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 3) 
แบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ 
โดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) แผนการจัดการเรียนรู้ แบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง นาฏยศัพท์
และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ ของนักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง จังหวัด
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ขอนแก่น มีประสิทธิภาพที่ 83.95/82.59 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ 80/80 2) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้รูปแบบกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทาง
นาฏศิลป์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 และ 3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลภูเวียง มีความพึงพอใจตอ่การ
เรียนวิชานาฏศิลป์ เรื่อง นาฏยศัพท์และภาษาท่าทางนาฏศิลป์ อยู่ในระดับมากที่สุด 
 กมลทิพย์ บริบูรณ์ (2558) การจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต เรื่อง อัตรา
การเกิดปฏิกิริยาเคมี เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เป็น
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาเคมี 3 ของนักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยแบ่ ง
ออกเป็น 7 แผนการเรียนรู้และใช้กิจกรรมการสาธิตและสื่อ เพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบทั้ง
ก่อนเรียนและหลังเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ด้าน คือ 1) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรายวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต  ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยา
เคมีโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจต่อการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต ของ
นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกลุ ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5 
โรงเรียนโพนทองวิทยายน อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ 
ปีการศึกษา 2557 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต ในรายวิชาเคมี 3 
เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี จำนวน 7 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวชิา
เคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนยั 
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวชิา
เคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
5 โดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยแตกต่างกันในการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนดว้ย
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความก้าวหน้าทางการเรียน 
รายวิชาเคมี เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี ทั้งช้ันเรียนอยู่ในระดับสูง ซี่งมีค่าจีเท่ากับ 0.70 และ 3) 
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 5 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเคมี เรื่อง อัตราการ
เกิดปฏิกิริยาเคมีโดยใช้เทคนิคการสอนแบบสาธิต อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54 
 ภัททิยะ จันทร์อุดม (2562) ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การ
จำลองความคิดที่มีต่อทักษะปฏิบัติและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 
4 เป็นการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยการฝึก
ปฏิบัติร่วมกับการสอนแบบสาธิต เพื่อให้ผู้เรียนเห็นกระบวนการเรียนรู้จากการสาธิตของผู้สอนได้
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อย่างชัดเจน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ด้าน คือ 1) เพื่อเปรียบเทียบทักษะปฏิบัติของนักเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่องการจำลอง
ความคิด 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ก่อนและหลังการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่องการจำลองความคิด และ 3) เพื่อศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธติ เรื่อง
การจำลองความคิด โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนจฬุา
ภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 1 
ห้องเรียน จำนวน 24 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย 1) แผนการจัดการความรู้โดยใช้รูปแบบสาธิต เรื่อง การจำลองความคิด กลุ่มสาระการ
เรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี รายวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและการเขียนโปรแกรมขั้นต้น 
จำนวน 4 แผน 2) แบบประเมินทักษะปฏิบัติของนักเรียน เรื่อง การจำลองความคิด ของนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที ่ 4 ซึ ่งมีประเด็ในการประเมิน 3 ประเด็น ได้แก่ 2.1) ด้านทักษะในการเลือกใช้
สัญลักษณ์และคำอธิบาย 2.2) ด้านข้ันตอนในการเขียนแบบจำลองความคิด และ 2.3) ด้านผลงาน 3) 
แบบทดสอบวัดผลสฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การจำลองความคิด ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่ง
เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อการ
จัดการเรียนรู ้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื ่อง การจำลองความคิด โดยเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 5 ตอน โดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อ
หาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีทักษะในการปฏิบัติ เรื่อง การจำลอง
ความคิด หลังการจัดการเรยีการสอนแบสาธิต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
2) นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิทางกเรียน เรื่อง การจำลองความคิด หลังการจัดการเรยี
การสอนแบสาธิต สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 และ 3) นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสาธิต เรื่อง การ
จำลองความคิด อยู่ในระดับมาก ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 
 อุดมศักดิ์ กิจทวี และคณะ (2562) การพัฒนาชุดทดลองการเคลือ่นที่ของวัตถุแบบกลิง้เพื่อใช้
ในการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ เป็นการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบและพัฒนาชุด
การทดลองสำหรับใช้ประกอบการบรรยายสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การเคลื่อนที่ขอวัตถุแบบกลิ้ง 
และการนำไปใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ด้าน คือ 1) เพื่อพัฒนา
ชุดทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลิ้งเพื่อใช้ในการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษากลุ่มตัวอย่างทั้งก่อนและหลังเรียน และ 3) เพื่อ
ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษากลุ่มตัวอย่าง ต่อการจัดการเรียนกาสอนด้วยชุดทดลองการเคลื่อนที่
ของวัตถุแบบกลิ้งเพื่อใช้ในการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย
คือ นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาฟิสิกส์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์
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และเทคโนโลยี จำนวน 117 คน แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม 51 คน และกลุ่มทดลอง 66 โดยใช้วิธีการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) ชุทดลองการเคลื่อนที่ของ
วัตถุแบบกลิ้งเพื่อใช้ในการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ 2) แบบทดสอบวัดผสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลิ้ง 3) แบบวัดความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลิ้ง โดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์
ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุดการทดลองการเคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลิ้งเพื่อใช้ในการสอนบรรยาย
แบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์โดยใช้รางสแตนเลสเพื่อความทนทาน พร้อมวัตถุกลิ้ง 4 ชิ้น 2) ผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของกลุ่มควบคุมไม่แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 ในกลุ่ม
ทดลองมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.05 และมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 
0.05 ของผลสัมฤทธิ์หลังเรียนระหว่างกลุ่มควบคุมและกลุ่มทดลอง หมายความว่า ชุดทดลองการ
เคลื่อนที่ของวัตถุแบบกลิ้งเพื่อใช้ในการสอนบรรยายแบบสาธิตเชิงปฏิสัมพันธ์มีส่วนช่วยในการพัฒนา
ความรู้ของผู้เรียน 3) ความพึงพอใจของผู้เรียนในกลุ่มทดลองอยู่ในระดับมาก 3.84  
 อุรชาติ หนูนุ่น และคณะ (2562) การพัฒนาประสิทธิภาพชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวัสดุ
เส้นใยธรรมชาติที ่ส ่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู ้ รายวิชาฟิสิกส์ สำหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย เป็นการศึกษาวิจัยการสร้างชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาติ
ช่วยในการสอน วิชาฟิสิกส์ เรื่อง แรงตึง เพื่อนำไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์และเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาการเรียนการสอน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ด้าน คือ 1) เพื่อออกแบบและสร้าง
ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง แรงตึง สำหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้น
ใยธรรมชาติช่วยในการสอน วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง แรงตึง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย และ 3) เพื่อประเมินผลการใช้ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใยธรรมชาติช่วยในการสอน 
วิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง แรงตึง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวจิัย
คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ภาคการศึกษาที่ 1 
ปีการศึกษา 2561 จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เครื่องมือ
ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการสอนวิชาฟิสิกส์เพิ่มเติม เรื่อง ชุดสาธิตการทดสอบแรงตึงในเส้นใย
ธรรมชาติ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 2) ชุดสาธิต เรื่อง การทดสอบแรงตึงในเส้นใย
ธรรมชาติ โดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื ่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบน
มาตราฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) การเรียนการสอนด้วยชุดทดสอบแรงตึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาติ ที่ได้
ออกแบบและพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ 83/82 2) คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้เรียนด้วยชุดทดสอบแรงตึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาติ มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนและหลงัเรยีน
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แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 3) ผลประเมินการทดสอบชุดสาธิตการทดสอบแรง
ตึงในวัสดุเส้นใยธรรมชาติ ที่ได้ออกแบบและพัฒนาข้ึนอยู่ในระดับดีมาก 
 จันทร์จิรา ปะระทัง (2563) การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ การฟ้อนผ้าไหมลาย
ดอกมะลิโดยใช้แหล่งเรียนรู้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพ บ้านดอนหลี่ จังหวัดมหาสารคาม เป็นการ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ การฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะลิ โดยใช้แหล่งเรียนรู้โครงการ
ส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาการประกอบอาชีพ เป็นการ
ฟ้อนที่มาจากข้ันตอนกระบวนการผลิตผ้าไหม ของท้องถ่ินบ้านโนนสูงดอนหลี ่ซึ่งเช่ือมโยงสู่กลุม่สาระ
การเรียนรู้วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ช่วงชั้นที่ 2 มาตราฐานที่ 3.1 เข้าใจและแสดงออกทางนาฏศิลป์
อย่างสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่านาฏศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอย่างอสิระ 
ชื่นชม และประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน มาตราฐานที่ 3.2 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างนาฏศิลป์ 
ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่าของนาฏศิลป์ที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
ภูมิปัญญาไทยและสากลและใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ด้าน 
คือ 1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ การฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะลิ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 2) เพื่อศึกษาทักษะปฏิบัติ การฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะลิ โดยใช้แหล่งเรียนรู้
โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 5 3) เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ 
การฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะล ิโดยใช้แหล่งเรียนรู้โครงการส่งเสรมิศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้วิชาศิลปะ (นาฏศิลป์) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีกลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 11 คน โรงเรียนบ้านโนนสูงดอนหลี่ ตำบลหนองบั วแก้ว 
อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ปีการศึกษา 2562 โดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน 2) 
กระบวนท่าฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะลิ 4 ท่า 3) แบบประเมินทักษะปฏิบัติ การฟ้อนผ้าไหมลายดอก
มะลิ โดยใช้แหล่งเรียนรู้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ 4) แบบวัดเจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติ การฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะลิ โดยใช้แหล่งเรียนรู้โครงการส่งเสริม
ศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ โดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะลิ โดยใช้
แหล่งเรียนรู้โครงการส่งเสริมศิลปาชีพบ้านดอนหลี่ มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก 2) นักเรียนที่
เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ทักษะปฏิบัติการฟ้อนผ้าไหมลายดอกมะลิ ผ่านเกณฑ์ในระดับดีขึ้นไป 
จำนวน 9 คน ของจำนวนนักเรียนทั้งหมด 11 คน คิดเป็นร้อยละ 81.81 3) เจตคติของนักเรียนที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก 
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 กุณฑล หนูทวน (2561) การพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และ
สารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนของแฮร์
โรว์ร่วมกับสาธิต เป็นการศึกษาวิจัยโดยการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้
รูปแบบการเรียนของแฮร์โรว์ร่วมกับการสาธิตเพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งความรู้ ความเข้าใจ 
ทักษะปฏิบัติและความพึงพอใจ โดยมีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 3 ด้าน คือ 1) เพื ่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ ทั้งก่อนและหลังเรียน 
โดยใช้รูปแบบการเรียนของแฮร์โรว์ร่วมกับการสาธิตของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2) 
เพื่อเปรียบเทียบทักษะการปฏิบัติงาน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพดับเกณฑ์
มาตราฐานวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อรูปแบบ
การเรียนของของแฮร์โรว์ร่วมกับการสาธิต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยมี
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย คือ นักเรียนระดับประกาศนียบตัร ช้ันปีที่ 2 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 
2560 ของวิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ จำนวน 1 ห้องเรียน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่มโดยการจับสลาก 
(Cluster Random Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ จำนวน 5 แผน 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน 
ทั้งก่อนและหลังการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ แบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
จำนวน 30 ข้อ 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ จำนวน 1 ชุด และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อรูปแบบการเรียนของของแฮร์โรว์ร่วมกับ
การสาธิต จำนวน 1 ชุด โดยใช้สถิติ t-test ในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อหาค่าเฉลี่ย ร้อยละ และส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน  
 ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องาน
อาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่รดับ 0.05 2) ทักษะการปฏิบัติงานรายวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพดับเกณฑ์
มาตราฐานวิชาชีพ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใช้รูปแบบการเรียนของของแฮร์โรว์
ร่วมกับการสาธิต หลังเรียนผ่านเกณฑ์มาตราฐานวิชาชีพร้อยละ 88.43 และ 3) ความพึงพอใจของ
นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ที่มีต่อการจัดการเรียนรูโ้ดยใช้รูปแบบการเรียนของของแฮรโ์รว์
ร่วมกับการสาธิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 สรุปผลจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องทำให้เห็นได้ว่า การศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การวัดผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนหรือผลสัมฤทธ์ิจากการเรียนรู้ในบางสิ่งที่เกิดข้ึนในตัวผู้เรียนนั้น จำเป็นที่จะต้อง
วัดผลแบบทั้งก่อนเรียนและหลังเรยีนเพื่อให้ทราบถึงดับความรู้เดิมของผู้เรียนและการวัดผลหลงัเรยีน
เพื่อให้ทราบถึงระดับความรู้ที่เพิ่มขึ้น อันเป็นผลมาจากการจัดการเรียนรู้โดยมีเครื่องมือหรือสื่อ
สำหรับการเรียนรู้ที่ผู้สอนออกแบบหรือสร้างขึ้น โดยจะเห็นได้ว่ารูปแบบหรือเทคนิคการสอนนั้นมี
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หลายประเภท หลายแนวคิด ผู้วิจัยสามารถประยุกต์ใช้แนวคิดหรือวิธีการสอนในรูปแบบต่าง ๆ จาก
การทบทวนวรรณกรรมเข้าด้วยกัน ซึ่งจะทำให้เกิดประสทิธิภาพในการเรียนรู้จากการใช้เทคนิคในการ
สอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนหรือบริบทของกลุ่มผู้เรียนนั้น ๆ  หมายความว่าการที่ผู้สอนสามารถเลอืก
รูปแบบหรือเคนิคการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนในรายวิชาต่าง ๆ  หรือเหมาะสมกับสิ่งที่
ต้องการวัดน้ัน จะช่วยให้กิจกรรมการเรยีนการสอนเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่เพิ่มข้ึนในตัวผู้เรียน 
 อย่างไรก็ตามการศึกษาวิจัยที่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาทักษะของผู้เรียนในรายวิชาที่ต้องอาศัย
ทักษะ ความเช่ียวชาญ หรือเทคนิคเฉพาะในการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนน้ัน เหมาะสมกับการใช้
รูปแบบการสอนแบบสาธิตเพื่อให้ผู้เรียนได้เห็นถึงข้ันตอน วิธีการ หรือเทคนิค เพื่อได้ศึกษาและจดจำ 
อีกทั้งผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้โต้ตอบ สอบถามถึงข้อสงสัยหรือปัญหาในระหว่างการเรียนรู้ 
ซึ่งหมายความว่า รูปแบบการสาธิตนั้นควรเป็นการสาธิตพร้อมทั้งการบรรยายและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้มีโอกาสซักถาม และใช้การลงมือปฏิบัติเพื่อเป็นการทบทวนและทดสอบการเรียนรู้ ซึ่งจะทำ
ให้ผู้สอนทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหรือการเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับผู้เรียน และในทางกลับกัน
ผู้เรียนก็จะได้ทราบถึงขีดจำกัดในการเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่เกิดกับผู้เรียนนั้น
จะเป็นสิ่งสะท้อนในหลายด้านซึ่งอาจมีผลมาจากหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของผู้สอน วิธีการสอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการสอน และคุณภาพของผู้เรียนรวมถึงความยากง่ายของบทเรียน หากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนที่เกิดกับผู้เรียนมีผลเป็นบวกย่อมส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่สูง แต่หาก
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เกิดกับผู้เรียนมีผลเป็นลบก็ย่อมส่งผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้เรียนที่
ต่ำลง ดังนั้นผู้สอนจึงต้องมีความเข้าใจรายละเอียดและจุดมุ่งหมายของรายวิชาที่สอนรวมถึงบริบท
ของผู้เรียนที่มีความแตกต่างซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
  
2.9 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นที่การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ทั้งก่อนเรียนและหลังเรียน ของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน รายวิชาการเขียนแบบเบื้องต้น เรื่อง การเขียน
แบบ 3 มิติ รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่งภายใน โดยใช้
องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านเป็นตัวแปรต้น และมี
ตัวแปรตาม 3 ด้าน คือ (1) ผลสัมฤทธิ์ทางความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน (2) ความสามารถทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรม
ภายใน และ (3) ความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน  
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ภาพที่ 2.25: กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 



บทท่ี 3 
วิธีการดำเนนิการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: 

กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มุ่งเน้นที่การศึกษาความรู้ความเข้าใจของกลุ ่มเป้าหมายเกี ่ยวกับการ
เขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในโดยใช้หลักการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้วิธี
วัดผลจากการทดลองแบบก่อนและหลังการเรียนรู้ (Pretest – Posttest) ซึ่งใช้วิธีการกำหนดกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยการเลือกนักศึกษา ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีลำดับในการดำเนินการดังต่อไปนี้ 

 
3.1 กลุ่มเป้าหมาย 
 
 กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน ภาควิชาออกแบบ คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ตำบลศาลายา อำเภอ
พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม จำนวน 10 คน 
 
3.2 เครื่องมือในการวิจัย 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 ชนิด ได้แก่ 
 1) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
จำนวน 3 แผน ใช้เวลาแผนละ 3 ช่ัวโมง  
 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ 
 3) แบบประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดย
ใช้ลักษณะแบบรูบริกส์ (Rubrics Scoring) 3 ระดับ พิจารณาจากคุณภาพของผลงาน จำนวน 7 ข้อ 
สำหรับผู้สอนใช้ในการประเมินผลงานของนักศึกษาแบบรายบุคคล 
 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที ่มีกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื ่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 
10 ข้อ 
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3.3 การสร้างและหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  
 ผู ้วิจัยดำเนินการสร้างเครื่องมือสำหรับใช้ในการทดสอบและเก็บข้อมูลในงานวิจัย ซึ่งมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจาก
ภาพด้าน มีขั้นตอนในการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังนี้ 
  1.1) ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
กระบวนการจัดการเรียนการสอนและวิธีการสอนที่เหมาะสมกับลักษณะของรายวิชา โดยใช้วิธีการ
สอนแบบสาธิตในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
  1.2) ศึกษาหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน (หลักสูตรปรบัปรงุ 
พ.ศ. 2560) เกี่ยวกับสาระมาตราฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด ปรัชญา และวัตถุประสงค์ของหลักสูตรศิลป
บัณฑิต สาขาวิชาออกแบบตกแต่ภายใน 
  1.3) ศึกษารายละเอียดของรายวิชาการเขียนแบบเบื ้องต้น ( Introduction 
Technical Drawing) รหัสวิชา 102-26001 เกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา ตัวชี้วัด วัตถุประสงค์และ
เนื้อหาในบทที่ 4 เรื่อง การเขียนแบบ 3 มิติ รายละเอียดและองค์ประกอบของภาพทัศนียภาพในงาน
ออกแบบตกแต่งภายใน โดยใช้องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจาก
ภาพด้าน เพื่อกำหนดเป็นโครงสร้างของแผนการเรียนรู้ จำนวน 3 แผน ดังนี้ 
 
ตารางที่ 3.1: การออกแบบหน่วยการเรียนรู้ในแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพ       
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
 
แผนท่ี เนื้อหา จำนวน (ชั่วโมง) 
1      ความสำคัญและความหมายของการเขียนภาพทัศนียภาพ 3 
2      องค์ประกอบและลักษณะของภาพทัศนียภาพ 3 
3      เทคนิคและข้ันตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพ 3 
 รวม 9 

 
  1.4) สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ โดยมีหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ มาตราฐานการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัด วัตถุประสงค์การเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ การวัดและการประเมินผลการเรียนรู้  
  1.5) เสนอแผนการจัดการเรียนรู้โดยมีผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาในการตรวจสอบ
ความเหมาะสม ความถูกต้องของเนื้อหาสาระ และปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ 
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  1.6) สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื ่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน เป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดย
สร้างข้อสอบให้มีจำนวนมากกว่าข้อสอบทีจ่ะนำไปใช้ร้อยละ 25 และให้มีเนื้อหาสอดคล้องกบัสาระใน
การเรียนรู้ ดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 3.2: กำหนดข้อสอบที่สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้และวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้ 
 
สาระการเรียนรู้ ตัวชี้วัด จำนวนข้อสอบ 

ออก ใช้ 
ความสำคัญและความหมายของ
การเขียนภาพทัศนียภาพ 

เ ข ้ า ใ จ ค ว า ม ห ม า ย แ ล ะ ท ร า บ
ความสำค ัญของการ เข ี ยนภาพ
ทัศนียภาพ  

  

องค์ประกอบและลักษณะของ
ภาพทัศนียภาพ 

รู ้จ ักลักษณะของภาพทัศนียภาพแต่
ละประเภท รู้จักลักษณะมุมมองและ
องค ์ประกอบท ี ่ ท ำ ให ้ เ ก ิ ดภาพ
ทัศนียภาพ 

  

เทคนิคและขั้นตอนในการเขียน
ภาพทัศนียภาพ 

เข้าใจเทคนิคและข้ันตอนในการเขียน
ภาพทัศนียภาพและสามารถเขียน
ภาพทัศนียภาพได้อย่างถูกต้อง 

  

 รวม 50 30 
 
  1.7) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน เรื ่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื้อหา และนำผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาคำนวนค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index of Item 
Objective Congruence): IOC เป็นรายข้อ โดยเลือกใช้ข้อสอบที่มีความสอดคลอ้งตั้งแต่ 0.50 ข้ึนไป 
  +1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามตัวช้ีวัด 
  0 หมายถึง  ไม่แน่ใจว่าข้อสอบวัดได้ตรงตามตัวช้ีวัดหรือไม่ 
  -1 หมายถึง  แน่ใจว่าข้อสอบวัดไม่ตรงตามตัวช้ีวัด 
  1.8) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน เรื ่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ไปทดลองใช้ เพื่อตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือกับนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 ภาควิชาทัศนศิลป์ จำนวน 10 คน 
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  1.9) นำผลการทดลองมาวิเคราะห์เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบโดยการหาค่า
ความยากง่าย (P) ตามเกณฑ์ระหว่าง 0.20-0.80 ค่าอำนาจจำแนก (R) ตามเกณฑ์ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป 
แล้วคัดเลือกข้อสอบจำนวน 30 ข้อ โดยเลือกข้อสอบแบบกระจายให้คลอบคลุมเนื้อหาของการเรียนรู้ 
และเลือกข้อสอบที่ผ่านเกณฑ์ซึ่งมีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.20-0.80 และมีค่าอำนาจจำแนก 
(R) ระหว่าง 0.20-0.80  
  1.10) นำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน จำนวน 30 ข้อ ไปคำนวนค่าความเช่ือมั่น โดยใช้วิธีการของคู
เดอร์-ริชาร์ดสัน (KR-20) ซึ่งแบบทดสอบมีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.94 
  1.11) จัดพิมพ์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน เพื่อนำไปใช้ในการทดสอบและเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมาย 
 2) แบบประเมินผลงานการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดย
พิจารณาจากหลักการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ซึ่งใช้หลักในการพิจราณาที่
เกี ่ยวกับคุณภาพของผลงาน คือ มีองค์ประกอบในการสร้างภาพทัศนียภาพที่ครบถ้วน กำหนด
ตำแหน่งในการวางองค์ประกอบต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง มีขนาดและระยะที่ถูกต้องตามมิติของภาพโดย
การอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้ลักษระในการประเมินแบบรูบริกส์ (Rubrics Scoring) 3 ระดับ ซึ่งมี
ข้ันตอนในการสร้างและหาคุณภาพดังนี้ 
  2.1) ศึกษาหลักการ ทฤษฎีและรูปแบบในการออกแบบและการสร้างแบบประเมิน
สำหรับใช้ในการประเมินผลงานประเภทการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
จากตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  2.2) สร้างแบบประเมินการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
โดยกำหนดประเด็นและมาตราฐานของผลงานที่คลอบคลุมเนื้อหาของการเรียนรู้ เพื่อนำมาใช้เป็น
เกณฑ์ในการประเมิน ซึ่งประกอบไปด้วยประเด็นในการประเมิน 3 ด้าน ได้แก่ 1) มีองค์ประกอบใน
การสร้างภาพทัศนียภาพที่ครบถ้วน 2) กำหนดตำแหน่งในการวางองค์ประกอบต่าง ๆ  ได้อย่างถูกต้อง 
และ 3) มีขนาดและระยะที่ถูกต้องตามมิติของภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน  
  2.3) กำหนดเกณฑ์ของแบบประเม ินการเขียนภาพทัศนียภาพสำหร ับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้รูปแบบรูบริกส์ (Rubrics Scale) ประเภทแยกองค์ประกอบ 3 ระดับ 
  2.4) ร่างคำอธิบายรายละเอียดที ่ใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินผลงานของแบบ
ประเมินการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณา
แบบทดสอบของกลุ่มเป้าหมายเป็นรายบุคคล 
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ตารางที่ 3.3: เกณฑ์การประเมินการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน แบบ       
รูบริกส์ 3 ระดับ 
 
รายการประเมิน รายละเอียดของงาน 
3  
ดี 

- องค์ประกอบทางโครงสร้างของภาพครบถ้วนสมบูรณ์ 
- ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหน่งของภาพ 
- จัดวางตำแหน่งขององค์ประกอบที่ใช้เป็นโครงสร้างของภาพได้
อย่างถูกต้อง 
- จำนวน ขนาด ระยะ และตำแหน่งของวัตถุในภาพถูกต้องตามการ
อ้างอิงจากภาพด้าน 
- กำหนดมุมมองของทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในได้
อย่างเหมาะสม 
- ใช้ระดับสายตาในทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในได้
อย่างเหมาะสมตามระดับสายตาที่มองเห็นจริง 
- ทำงานเสร็จสมบูรณ์ตามกรอบเวลาที่กำหนด 

2 
ผ่าน 

- องค์ประกอบทางโครงสร้างของภาพไม่ครบถ้วน 
- ใช้ระดับสายตาในทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในไม่
เหมาะสมตามระดับสายตาที่มองเห็นจริง 
- กำหนดมุมมองของทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในไม่
เหมาะสม 
- ทำงานเสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด 

1  
ปรับปรุง 

- เขียนงานโดยไม่ใช้หลักการอ้างอิงจากภาพด้าน 
- จำนวน ขนาด ระยะ และตำแหน่งของวัตถุในภาพไม่ถูกต้องตาม
การอ้างอิงจากภาพด้าน 
- ทำงานไม่เสร็จตามกรอบเวลาที่กำหนด 

0 
ไม่ผ่าน 

- ไม่มีผลงาน 

 
 เกณฑ์การประเมินแบบทดสอบการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
โดยใช้การแปลความหมายค่าเฉลี่ย ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย  2.34 - 3.00  หมายถึง ดีมาก 
  ค่าเฉลี่ย  1.68 - 2.33 หมายถึง ผ่าน 
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  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.67  หมายถึง ต้องปรับปรุง 
  2.5) นำเสนอแบบประเมินการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรม
ภายใน ต่อผู้เช่ียวชาญจำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสม 
  2.6) ปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำจากผู้เช่ียวชาญ 
  2.7) จัดพิมพ์แบบประเมินการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรม
ภายใน เพื่อใช้ในการวัดผลสัมฤทธ์ิกับกลุ่มเป้าหมายต่อไป 
 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน 
คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีต่อองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
  3.1) ศึกษาเอกสาร ตำราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับแนวคิดและทฤษฎีในเรื่องของ
ความพึงพอใจและวิธีในการวัดความพึงพอใจ โดยสร้างเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ 
  3.2) สร้างแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อองค์ความรู้ 
เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยกำหนดให้แบบสอบถามแบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 เป็นการสร้างคำถามแบบปลายปิดโดยให้นักศึกษาเลือกตอบตามระดับ
ความพึพอใจ และส่วนที่ 2 เป็นการใช้คำถามแบบปลายเปิดเพื่อนักศึกษาสามารถแสดงความคิดเหน็ที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ 
  3.3) นำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ที่มีต่อองค์ความรู้ 
เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน เสนอต่อผู้เช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคล้องระหว่างการตั้งคำถามกับวัตถุประสงค์ในการประเมิน เพื่อทำการ
แก้ไขปรับปรุง 
   3.3.1) แบบสอบถามโดยใช้คำถามแบบปลายปิด เพื ่อประเมินความพึง
พอใจของนักศึกษา ที่มีต่อองค์ความรู้ เรือง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพ
ด้านที่ผ่านการปรับปรุงแก้ไขมาสร้างเป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วน โดยเป็นการใช้คำถามแบบ
ปลายปิดและคำถามแบบมาตราส่วน (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท (Likert Scale) ซึ่งสามารถ
แบ่งระดับความเข้มข้นของคำตอบเป็น 5 ระดับ คือ ระดับมากที่สุด ระดับมาก ระดับปานกลาง ระดับ
น้อย และระดับน้อยที่สุด ซึ่งสร้างเป็นเกณฑ์ในการให้คะแนนความพึงพอใจได้ ดังนี้ 
  พึงพอใจมากที่สดุ  คะแนนเท่ากับ 5  
  พึงพอใจมาก   คะแนนเท่ากับ 4 
  พึงพอใจปานกลาง  คะแนนเท่ากับ 3 
  พึงพอใจน้อย   คะแนนเท่ากับ 2 
  พึงพอใจน้อยที่สุด  คะแนนเท่ากับ 1 
 การแปลผลความพึงพอใจ 
  ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด 
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  ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3.3.2) แบบสอบถามโดยใช้คำถามปลายเปิด เพื่อนักศึกษาได้แสดงความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับ องค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิง
จากภาพด้าน โดยใช้คำถามที่มีลักษณะเป็นคำถามแบบปลายเปิดเพื่อให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถ
บรรยายถึงสิ่งที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับความพึงพอใจต่อองค์ความรู้ที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 
  3.4) จัดพิมพ์แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจพิจารณาจากผู้เชี่ยวชาญในขั้นสุดท้าย 
เพื่อใช้ในการเก็บข้อมูลต่อไป 
 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้จากองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิค
การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน กับกลุ่มเป้าหมายในการทดลอง ซึ่งมีขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
 3.4.1 ขั้นตอนก่อนการทดลอง เป็นการเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังนี้ 
  1) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน  
  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
  3) แบบประเมินผลการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
  4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิค
การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
 3.4.2 ข้ันตอนการทดลอง 
  1) ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียน
ภาพทัศนยีภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
  2) ทดสอบวัดผลทางความรู้ก่อนการเรียนรู้ (Pre-test) เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จำนวน 30 ข้อ 
  3) ทดสอบวัดผลทางความรู้ก่อนการเรียนรู ้(Pre-test) โดยการปฏิบัติการเขียนภาพ
ทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน จำนวน 1 ชิ ้นงาน ภายในเวลา 3 ชั ่วโมง  โดยใช้
แบบทดสอบการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
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  4) ผู้วิจัยดำเนินการสอนโดยวิธีการบรรยายประกอบกับสื่อการสอน เรื่อง เทคนิค
การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น จำนวน 3 
แผน ใช้เวลาในการสอนแบบบรรยายแผนละ 3 ช่ัวโมง โดยใช้แผนการสอนทั้งแบบบรรยายประกอบ
สื่อการสอนและการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 - แผนการสอนที่ 1 หัวข้อ เรื่อง ความสำคัญและความหมายของการเขียนภาพทัศนียภาพ  
 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบสื่อการสอน ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
  - แผนการสอนที่ 2 หัวข้อ เรื่อง องค์ประกอบและลักษณะของภาพทัศนียภาพ  
 ใช้วิธีการสอนแบบบรรยายประกอบกับสื่อการสอน ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง 
 - แผนการสอนที่ 3 หัวข้อ เรื่อง เทคนิคและข้ันตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพ  
 ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตประกอบกับการบรรยาย ใช้เวลา 3 ช่ัวโมง  
 โดยการจัดการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยายในหัวข้อที่ 3 เรื่อง เทคนิคและข้ันตอนใน
การเขียนภาพทัศนียภาพ ที่ผู้วิจัยได้ออกแบบตามหลักการสอนแบบสาธิต ซึ่งได้ทำการจัดลำดับ
เนื้อหา วิธีการเรียนการสอน การออกแบบบทเรียน การออกแบบกิจกรรมและขั้นตอนในการสาธิต 
การทบทวนบทเรียนและการประเมินผลการทดสอบ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากการ
เรียนการสอนแบบสาธิต รวมถึงผู้เรียนจะได้เห็นถึงเทคนิค วิธีการและข้ันตอน เพื่อผู้เรียนสามารถนำ
วิธีการที่ได้รับจากการเรียนรู้ไปปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยในการสอนแบบสาธิตประกอบไปด้วยข้ันตอน
ดังต่อไปนี ้
  1) ข้ันเตรียมการก่อนสาธิต 
   1.1) ศึกษาบทเรียนและเนื้อหาที่จะใช้สอนแบบสาธิต 
   1.2) จัดแบ่งเนื้อหาและจัดลำดับข้ันตอนในการสาธิต 
   1.3) กำหนดวัตถุประสงค์ของการจัดการสอนแบบสาธิต 
   1.4) กำหนดกิจกรรมการสาธิตให้สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาที่กำหนด 
   1.5) จัดเตรียมสถานที่ห้องปฏิบัติการสาธิตและระบบสารสนเทศภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
   1.6) ต ิตต ั ้ งบทเร ียนลงบนอุปกรณ์ลงบนระบบสารสนเทศภายใน
ห้องปฏิบัติการ 
   1.7) จัดเตรียมและทดสอบอุปกรณ์ เครื่องมือสำหรับการสาธิต 
  2) ข้ันการสาธิตการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
   2.1) ผู้สอนช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการสาธิต 
   2.2) ผู ้สอนชี ้แจงและแนะนำสื่อการสอนที่สร้างขึ้นเพื ่อผู้เรียนใช้ศึกษา
ประกอบการรับชมการสาธิต 
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   2.3) ผู้สอนช้ีแจงและแนะนำการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องมือสำหบัใช้ในกจิ
กมการเรียนการสอนและการสาธิต 
   2.4) ผู้สอนสาธิตการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
ประกอบการบรรยายเพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้และเข้าจในเทคนิค วิธีการและข้ันตอนของการเขียนภาพ
ทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
   2.5) ผู้เรียนฝึกปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรม
ภายในโดยมีผู้สอนคอยกำกับดูแลและให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน 
  3) ขั ้นสรุปผลจากการเรียนรู ้แบบสาธิตการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงาน
สถาปัตยกรรมภายใน 
   3.1) ผู้สอนตั้งคำถามสรุปเนื้อหาจากกิจกรรมการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้
สรุปเนื้อหาจากการเรียนรู้ 
   3.2) ผู้สอนสรุปประเด็นการเรียนรู้จากการสาธิตการเขียนภาพทัศนียภาพ
สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
  4) ข้ันประเมินผลการเรียนรู้ 
   4.1) ผ ู ้ เร ียนทำแบบทดสอบการเข ียนภาพทัศน ียภาพสำหรับงาน
สถาปัตยกรรมภายในโดยใช้โจทย์จากการพัฒนาเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูลในงานวิจัย 
   4.2) ผู ้สอนทำการประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนจากแบทดสอบการ
เขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้แบบประเมินการเขียนภาพทัศนียภาพ
สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน แบบรูบริกส์ 3 ระดับ 
   4.3) ผู้สอนสรุปผลการเรียนรู้และให้ผู้เรียนได้มีโอกาสซักถาม แสดงความ
คิดเห็น หรือเสนอแนะต่อการสาธิตเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  
 
 โดยหลังจากผู้วิจัยใช้วิธีการสอนแบบสาธิตในการแสดงเทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการ
เขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในและให้นักศึกษาได้ทดลองลงมือปฏิบัติการเขียน
ภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในตามโจทย์ทีก่ำหนด โดยภาพรวมของการเก็บรวบรวม
ข้อมูลทั้งหมด มีรายละเอียดของข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
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ตารางที่ 3.4: ลำดับข้ันตอนในการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิง
จากภาพด้าน 
 
ขั้นตอนท่ี รายละเอียดเนื้อหา ชั่วโมง 
1 ช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 1 
2.1 การทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) (ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 30 ข้อ) 1 
2.2 การทดสอบก่อนเรยีน (Pre-test) (ใช้แบบทดสอบปฏิบัติการเขียนภาพ) 3 
3.1 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ 1 หัวข้อ ความสำคัญและความหมาย

ของการเขียนภาพทัศนียภาพ (บรรยายประกอบสื่อการสอน) 
3 

3.2 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ 2 หัวข้อ องค์ประกอบและลักษณะของ
ภาพทัศนียภาพ (บรรยายประกอบสื่อการสอน) 

3 

3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนที่ 3 หัวข้อ เทคนิคและข้ันตอนในการเขียน
ภาพทัศนียภาพ (บรรยายพร้อมการสาธิตการเขียนภาพ) 

3 

4.1 การทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) (ใช้แบบทดสอบปฏิบัติการ
เขียนภาพ) 

3 

4.2 การทดสอบหลังการเรียนรู้ (Post-test) (ใช้แบบทดสอบแบบปรนัย 30 
ข้อ) 

1 

 
 3.4.3 ข้ันตอนหลังการทดลอง 
  หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู ้เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิง
จากภาพด้าน โดยแยกเนื้อหาออกเป็น 3 แผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงดำเนินการวัดผลสัมฤทธ์ิทางความรู้
ดังต่อไปนี ้
  1) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางความรู้หลังการเรียนรู้ (Post-test) เรื่อง เทคนิคการ
เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
จำนวน 30 ข้อ 
  2) ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางความรู้หลังการเรียนรู้ (Post-test) เรื่อง เทคนิคการ
เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนด้วย
วิธีการปฏิบัติงานเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในตามโจทย์ที่กำหนด จำนวน 1 
ช้ินงาน  
  3) สอบถามความพึงพอใจโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
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3.5 รูปแบบในการวิจัย 
 
 การวิจัยในครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยใช้วิธีวัดผล
จากการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังการเรียนรู้ (One Group Pre-test Post-
test Design) 
 
3.6 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพื ่อหาค่าทางสถิติโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป SPSS for 
Windows มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 3.6.1 ใช้สถิติพ ื ้นฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบพรรณนา ได้แก่ อ ัตราส่วนร้อยละ 
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation: SD) ในการหา
ค่าทางสถิติของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ 
 3.6.2 เปรียบเทียบข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ โดยใช้สถิติ t-
test (Independent Sample) 
 3.6.3 วิเคราะห์ความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน 
โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน  
 3.6.4 วิเคราะห์ความพึงพอใจที ่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู ้ เรื ่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้สถิติพื้นฐาน ได้แก่ อัตราส่วนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตราฐาน  
 
3.7 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 3.7.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ 
  1) การหาค่าความเที่ยงตรง (Validity) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ 
โดยใช้สูตรค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item-objective Congruence) 
 

𝐼𝑂𝐶 =
∑ 𝑅

𝑁
 

 
  เมื่อ 
   𝐼𝑂𝐶 = ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแบบทดสอบ 
   ∑ 𝑅 = ผลรวมของคะแนนการพิจารณาจากผู้เช่ียวชาญ 
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   𝑁 = จำนวนผู้เช่ียวชาญ 
  2) การหาค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิของการเรียน 
เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยใช้วิธีของโลเวท (Lovett) 
    

𝑟𝑐𝑐 = 1 −
𝑘 ∑ −x

   𝑖 ∑x2

(𝑘 − 1) ∑(𝑥i− 𝑐)2
 

  เมื่อ 
   𝑟𝑐𝑐 = ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   𝑘 = จำนวนข้อสอบ 
   𝑥i = คะแนนสอบรายบุคคล 
   𝑐  = คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดขอแบบทดสอบ 

  3) การหาค่าความยากง่าย (Difficulty) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  
 

𝑃 =  
𝑃𝑢 + 𝑃𝑙 

2
 

  เมื่อ 
   𝑃  = ระดับความยาก    
   𝑃𝑢   = สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มสูง 
   𝑃𝑙  = สัดส่วนคนตอบถูกในกลุ่มต่ำ 
  4) การหาค่าอำนาจจำแนก (Discrimination) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน 
 

d   =     𝑈

   𝑁1
  −   

   𝐿   

  𝑁2
 

  เมื่อ 
   d = ค่าอำนาจจำแนก   
   𝑁1  = จำนวนคนสอบผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
   𝑁2 = จำนวนคนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ที่ตอบถูก 
   𝑈 = จำนวนคนสอบผ่านเกณฑ์ 
   𝐿 = จำนวนคนสอบไม่ผ่านเกณฑ์ 
  5) การหาค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบแบบอิงเกณฑ์จากผลการสอบครั้งเดียว 
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𝑟𝑐𝑐 = 1 −
𝑘 ∑ −x

   𝑖 ∑x2

(𝑘 − 1) ∑(𝑥i− 𝑐)2 

  เมื่อ 
   𝑟𝑐𝑐 = ความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
   𝑘 = จำนวนข้อสอบ 
   𝑥i = คะแนนสอบรายบุคคล 
   𝑐  = คะแนนเกณฑ์หรือจุดตัดขอแบบทดสอบ 
  6) การหาค่าความเช่ือมั่นของเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
โดยใช้สูตรสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบาค (Alpha Coefficient of Cronbach)  
 

𝛼  =    
  𝐾  

𝐾−1
   (1 −

∑ 𝑆𝑖
2

𝑆𝑡
2 ) 

  เมื่อ 
   𝛼 = ค่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมั่น 
   𝐾 = จำนวนข้อของเครื่องมือ 
   ∑ 𝑆𝑖

2 = ผลรวมความแปรปรวนของแต่ละข้อ 
   𝑆𝑡

2  = ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 3.7.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะข้อมูล 
  1) การหาค่าร้อยละ (Percentage) 
 

p    =     𝑓 

 𝑁 
× 100 

  เมื่อ 
   p = ร้อยละ 
   𝑓 = ความถ่ีที่ต้องการแปลค่าให้เป็นร้อยละ 
   𝑁 = จำนวนความถ่ีทั้งหมด 
  2) ค่าเฉลี่ย (Mean)  
 

�̅�  =    
 ∑ 𝑥 

𝑁
 

  เมื่อ 
   �̅� = คะแนนเฉลี่ย 
   ∑ 𝑥 = ผลรวมของคะแนนกลุ่ม 
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   𝑁 = จำนวนคนของกลุ่มตัวอย่าง 
  3) ค่าเบี่ยงเบนมาตราฐาน (Standard Deviation: SD)  
 

𝑆. 𝐷. =   
√𝑁 ∑ 𝑥2 − (∑ 𝑥)2

𝑁(𝑁 − 1)
 

  เมื่อ 
   𝑆. 𝐷. = ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตราฐาน 
   ∑ 𝑥 = ผลรวมของคะแนนกลุ่ม 
   ∑ 𝑥2 = ผลรวมของคะแนนรายตัวยกกำลังสอง 
   𝑁 = จำนวนคนของกลุ่มตัวอย่าง 
 3.7.3 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน โดยการใช้ค่าแจกแจง t-test แบบ Dependent 
Sample ซึ ่งเป็นการเปรียบเทียบผลการทดสอบแบบก่อนการเรียนรู ้และหลังการเรียนรู ้จาก
กลุ่มเป้าหมายกลุ่มเดียวกัน 
 

𝑡 =   
          ∑ 𝐷          

√𝑁 ∑ 𝐷2−(∑ 𝐷)2

𝑁−1

  ; df = n-1 

  เมื่อ 
   𝑡 = ค่าสถิติที่ใช้ในการพิจารณาใน t - distribution 
   𝐷 = ค่าความแตกต่างของคะแนนแบบจับคู่ 
   𝑁 = จำนวนคนของกลุ่มตัวอย่าง 
   ∑ 𝐷 = ผลรวมของผลต่างคะแนนก่อนสอบและหลังสอบ 
   ∑ 𝐷2 = ผลรวมกำลังสองของผลต่างคะแนนก่อนสอบและหลัง
สอบ 

 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน: 

กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน  โดยมีนักศึกษาชั้นปีที ่ 1 
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย โดยผู ้วิจัยทำการเก็บข้อมูลจากการทำแบบทดสอบ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์และ
แบบสอบถาม ซึ่งได้นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1. รายงานผลการสังเกตการณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิค
การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 

2. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย 
3. ลำดับข้ันในการนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
4. ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 

 
4.1 รายงานผลการสังเกตการณ์กลุ่มตัวอย่างระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการ
เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน  
 
 การสังเกตการณ์ของผู้วิจัยต่อกลุ่มตัวอย่างโดยกำหนดให้กลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบการ
เขียนภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นกิจกรรมการทดสอบทักษะพื้นฐานของ
กลุ่มตัวอย่างก่อนเริ่มกิจกรรมการเรยีนการสอนตามแผนที่กำหนด โดยผู้วิจัยเป็นผู้กำหนดรายละเอยีด
หัวข้อของแบบทดสอบ ซึ ่งมีวัตถุประสงค์เพื ่อทดสอบความรู ้ความเข้าใจเรื ่อง การเขียนภาพ
ทัศนียภาพแบบ 1 จุดรวมสายตา ที่ใช้สำหรับงานออกแบบตกแต่งภายในและมีเป้าหมายเพื่อทราบ
ระดับพื้นฐานความรู้ความเข้าใจทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพแบบ 1 จุดรวมสายตาสำหรับงาน
ออกแบบตกแต่งภายในของกลุ่มตัวอย่าง โดยกำหนดเวลาในการทดสอบ 3 ช่ัวโมง ซึ่งโจทย์ที่ใช้ในการ
ทดสอบในครั้งนี้จะนำมาใช้ทดสอบอีกครั้งหลังจากกลุ่มเป้าหมายได้ผ่านกิจกรรมการรู้ตามแผนที่
กำหนดแล้ว เพื่อทดสอบและเปรียบเทียบความรู้ที่เพิ่มข้ึนแบบก่อนเรียนและหลังเรียน 
 กิจกรรมทำแบบทดสอบการเขียนภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่งภายในครั้งที่ 1 (การ
ทดสอบก่อนการเรียนรู้) ผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมโดยการอธิบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำ
แบบทดสอบต่อกลุ่มตัวอย่างเพื่อทำความเข้าใจและอธิบายข้อกำหนดต่าง ๆ  ในการทำแบบทดสอบ 
จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่างลงมือทำแบบทดสอบโดยอาศัยความรู้ความเข้าใจพื้นฐานที่ผู้ทำแบบทดสอบ
แต่ละคนมี ในขณะที่ผู้วิจัยสังเกตการณ์โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการทำแบบทดสอบ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้วิจัย
สังเกตคือ เทคนิคในการเขียนภาพทัศนียภาพ การกำหนดมุมมองในภาพทัศนียภาพ องค์ประกอบของ
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ภาพ มิติ ระยะ มาตราส่วนรวมถึงเวลาที่ใช้ในการลงมือปฏิบัติงานตั้งแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ โดยผู้วิจัย
สรุปการสังเกตการณ์จากการทำแบบทดสอบของกลุ่มตัวอย่าง โดยแยกเป็นข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

1. กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เริ่มขั้นตอนการเขียนภาพทัศนียภาพจากโจทย์ที่กำหนดโดยไม่ได้
กำหนดเส้นระดับสายตาก่อน 

2. เริ่มต้นโดยการกำหนดจุดรวมสายตาเป็นอันดับแรกแล้วจึงเขียนเส้นแสดงแนวลึกของภาพ 
โดยไม่ได้กำหนดเส้นระดับสายตาซึ่งทำให้ภาพที่เกิดข้ึนมีระดับมุมมองที่สูงกว่าปกติหรือต่ำจนเกินไป 

3. ใช้เวลาในการหาจุดเริ่มต้นของการเขียนภาพนานส่งผลให้ใช้เวลาในการเขียนภาพนาน ซึ่ง
หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างไม่มีความเข้าใจในโครงสร้างของการเขียนภาพทัศนียภาพ  

4. กลุ่มตัวอย่างไม่สามารถกำหนดระยะแนวลึกของวัตถุที่เป็นองค์ประกอบของภาพได้ตาม
สัดส่วนที่ควรจะเป็น ซึ่งภาพที่ปรากฏนั้นมีลักษณะเป็นการยืดภาพเข้าในแนวลึกเกินความเป็นจริง 

5. ไม่สามารถกำหนดภาพรวมของทัศนียภาพได้ เช่น ไม่สามารถแสดงรายละเอียดโดยรวม
ของภาพได้อย่างชัดเจน 

6. ไม่สามารถกำหนดขนาดของภาพได้ เนื ่องจากการเขียนภาพแบบขยายออกโดยไม่ได้
กำหนดสัดส่วนที ่ชัดเจน เมื ่อเขียนภาพเพื่อแสดงรายละเอียดโดยการเขียนแบบขยายออกทำให้
รายละเอียดของภาพมีขนาดใหญ่จนเกินขอบเขตของกระดาษที่ใช้ในการเขียนภาพ 

7. ขนาดของภาพทัศนียภาพมีขนาดเล็ก เนื่องจากการเขียนภาพโดยกำหนดกรอบด้านนอก
ของภาพก่อน ซึ่งมีขนาดเล็กแล้วจึงเขียนรายละเอียดแบบลึกเข้าไปในภาพ 

8. ไม่สามารถกำหนดลำดับก่อนหลงัในการเขียนภาพ ทำให้ใช้เวลาในการเขียนภาพนาน และ
ส่งผลให้ไม่สามารถเขียนภาพเสร็จได้ทันตามดวลาที่กำหนด 
 สรุปภาพรวมของกิจกรรมทำแบบทดสอบการเขียนภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่ง
ภายในครั้งที่ 1 (การทดสอบก่อนการเรียนรู้) พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่สามารถทำแบบทดสอบ
เสร็จทันในเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่สามารถกำหนดลำดับก่อนหลังในการเขียนภาพ ทำให้ใช้เวลาใน
การเขียนภาพแต่ละข้ันตอนนาน และไม่สามารถกำหนดมุมมองของภาพได้อย่างชัดเจน เช่น ไม่มีการ
กำหนดเส้นระดับสายตาก่อนการเขียนภาพและการกำหนดจุดรวมสายตาของภาพที่ไม่เหมาะสม 
ส่งผลให้ทัศนียภาพเอียงและไม่สามารถแสดงรายละเอียดได้อย่างชัดเจน รวมถึงการที่ไม่สามารถ
กำหนดภาพรวมหรือการวางแผนขั ้นตอนในการเขียนภาพ ทั้งนี้มาจากการที่กลุ่มตัวอย่างยังขาด
ความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนของการเขียนภาพทัศนียภาพ รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบที่เป็น
โครงสร้างของภาพที่จะทำให้การเขียนภาพทัศนียภาพนั้นมีความสมจริงตามมิติ ระยะและขนาด
สัดส่วนที่ควรเป็น  

กิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน จำนวน 3 แผน ใช้เวลาแผนละ 3 ชั ่วโมง  โดยเป็นรูปแบบการบรรยาย
ประกอบการสาธิต ประกอบไปด้วย แผนที่ 1) เรื่องความสำคัญและความหมายของการเขียนภาพ
ทัศนียภาพ แผนที่ 2) เรื่ององค์ประกอบและลักษณะของภาพทัศนียภาพ แผนที่ 3) เรื่องเทคนิคและ
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ขั้นตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยผู้วิจัยเป็นผู้บรรยายเนื้อหาในการเรียนรู้ ซึ่งรายละเอียด
เนื้อหาของการเรียนรู้ทั้ง 3 แผนน้ัน มาจากองค์ความรู้เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้านที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

จากการสังเกตการณ์ของผู้วิจัยพบว่า ในการจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ 1 เรื่องความสำคัญและ
ความหมายของการเขียนภาพทัศนียภาพ โดยกิจกรรมการเรียนรู้ในแผนที่ 1 นั้นจะเน้นไปที่การ
บรรยายเป็นหลัก ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมีการเรียนรู้ทำความเข้าใจกับเหตุผลและความจำเป็นถึงหลักการใน
การเขียนภาพทัศนียภาพเพื่อนำมาใช้ในการประกอบวิชาชีพ มีการตั้งคำถามถึงลักษณะของภาพ
ทัศนียภาพประเภทต่าง ๆ ที่นอกเหนือไปจากงานออกแบบหรืองานสถาปัตยกรรม รวมถึงการใช้
ประโยชน์จากองค์ความรู้เรื่องการเขียนภาพทัศนียภาพในการประกอบวิชาชีพในอนาคต การจัดการ
เรียนรู้ตามแผนที่ 2 เรื่ององค์ประกอบและลักษณะของภาพทัศนียภาพ เป็นการบรรยายประกอบการ
สาธิตเพื่อให้เห็นถึงองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาพที่ทำให้เกิดมุมมองในลักษณะต่าง ๆ  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างมี
ความสนใจและมีการตอบสนองต่อกิจกรรมการเรียนรู้มากขึ้น โดยในระหว่างการบรรยายมีการขอให้
ผู้บรรยายอธิบายซ้ำในข้อที่มีความสงสัยและมีการตั้งคำถามถึงผลของการวางตำแหน่งองค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการเกิดภาพทัศนียภาพ การจัดการเรียนรู้ตามแผนที่ 3 เรื่องเทคนิคและข้ันตอนในการเขียน
ภาพทัศนียภาพ ซึ่งมีลักษณะเป็นการบรรยายประกอบการสาธิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสนใจใน
เนื้อหาการเรียนการสอนของแผนที่ 3 เรื่องเทคนิคและขั้นตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพมากที่สุด 
ซึ่งสังเกตได้จากการตอบสนองของกลุ่มตัวอย่างโดยมีการตั้งคำถามต่าง ๆ  ที่เกี่ยวกับขั้นตอนในการ
เขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานออกแบบตกแต่งภายใน กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจในเทคนิคและ
ลำดับข้ันตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพแบบอ้างอิงจากภาพด้านหรือการเขียนแบบถ่ายระยะ ซึ่งมี
ข้ันตอนที่ซับซ้อนแต่ช่วยให้ภาพมีมิติ ระยะ ขนาดและมุมมองที่มีความความสมจริง  

สรุปภาพรวมหลังการจัดกิจกรรมการจัดการเรียนรู ้ทั ้ง 3 แผนการเรียนรู ้นั้น พบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีความสนใจในเทคนิคและข้ันตอนของการเขียนภาพทัศนียภาพมากที่สุด เนื่องจากเป็นการ
บรรยายประกอบการสาธิตเทคนิคและขั้นตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพแบบอ้างอิงจากภาพด้าน
หรือการเขียนแบบถ่ายระยะซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยให้การเขียนภาพมีความสมจริง จึงเป็นที่สนใจจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการพัฒนาฝีมือของตนเองยิ่งขึ้น กลุ่มตัวอย่างมีการแสดงออกโดยมีการตั้งคำถาม
และขอให้สาธิตซ้ำในแต่ละข้ันตอน ซึ่งกลุ่มตัวอย่างพยายามลงมือปฏิบัติตามข้ันตอนในระหว่างสาธิต
รวมถึงมีการจดบันทึกรายละเอียดตามขั้นตอนของการสาธิตเพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้
ต่อไป  

กิจกรรมทำแบบทดสอบการเขียนภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่งภายในครั้งที่ 2 (การ
ทดสอบหลังการเรียนรู้) ผู้วิจัยดำเนินกิจกรรมโดยการอธิบายวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการทำ
แบบทดสอบครั้งที่ 2 ต่อกลุ่มตัวอย่างเพื ่อทำความเข้าใจและอธิบายข้อกำหนดต่าง ๆ ในการทำ
แบบทดสอบ จากนั้นจึงให้กลุ่มตัวอย่างลงมือทำแบบทดสอบใช้อาศัยความรู้ความเข้าใจจากการ
เรียนรู้ตามแผนจัดการเรียนรู้ทั้ง 3 แผน โดยใช้โจทย์เดียวกันกับการทดสอบในครั ้งแรกและการ
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กำหนดกรอบเวลาในการทำแบบทดสอบเท่ากันและผู้วิจัยสังเกตการณ์โดยไม่เข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ทำแบบทดสอบ ทั้งนี้สิ่งที่ผู้วิจัยสังเกตคือ ความสามารถและพัฒนาการในการเขียนภาพทัศนียภาพ ซึ่ง
สังเกตได้จากเทคนิคในการเขียนภาพทัศนียภาพ การกำหนดมุมมองในภาพทัศนียภาพ องค์ประกอบ
ของภาพ มิติ ระยะ มาตราส่วนรวมถึงเวลาที่ใช้ในการลงมือปฏิบัติงานต้ังแต่เริ่มต้นจนแล้วเสร็จ โดย
ผู้วิจัยสรุปการสังเกตการณ์จากการทำแบบทดสอบของกลุม่ตัวอย่างในครั้งที่ 2 โดยแยกเป็นข้อต่าง ๆ 
ดังนี ้

1. กลุ่มตัวอย่างสามารถเริ่มลงมือเขียนภาพตามกระบวนการได้เร็วข้ึน โดยการเขียนภาพจาก
โจทย์ซึ่งเป็นภาพด้านบนสำหรับใช้ในการอ้างอิงหรือถ่ายระยะเพื่อเขียนภาพทัศนียภาพ คือ กลุ่ม
ตัวอย่างทราบว่าจะเริ่มกระบวนการจากข้ันตอนใดก่อน ซึ่งทำให้เริ่มลงมือเขียนภาพได้เร็วข้ึน 

2. กลุ่มตัวอย่างสามารถกำหนดการจัดวางองค์ประกอบทางโครงสร้างของภาพทัศนียภาพลง
บนหน้ากระดาษได้ เช่น ภาพด้านบนที่ใช้ในการอ้างอิงหรือถ่ายระยะ การกำหนดจุดมอง การกำหนด
เส้นพื ้นและเส้นระดับสายตา อย่างไรก็ตามจากการสังเกตพบว่ากลุ ่มตัวอย่างบางคนยังกำหนด
ตำแหน่งของภาพด้านบนที่ใช้ในการอ้างอิงหรือถ่ายระยะอยู่ในตำแหน่งใกล้จุดกลางหน้ากระดาษ
เกินไป ซึ่งส่งผลให้ภาพทัศนียภาพที่เกิดข้ึนทับซ้อนกับภาพด้านบน 

3. กลุ่มตัวอย่างสามารถกำหนดขนาดภาพทัศนียภาพได้อย่างเหมาะสมกับหน้ากระดาษ  
เนื่องจากมีการทดลองกำหนดจุดมองก่อนการเขียนภาพทัศนียภาพ ทำให้ทราบถึงขนาดโดยรวมของ
ภาพทัศนียภาพที่จะเกิดข้ึน หมายความว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในข้ันตอนของการกำหนดจุดมอง
ที่ส่งผลต่อลักษณะของภาพทัศนียภาพ 

4. กลุ่มตัวอย่างสามารถกำหนดระดับสายตาและมุมมองของภาพได้ ทำให้ภาพทัศนียภาพที่
ปรากฏมีระดับมุมมองที่ใกลเ้คียงระดับสายตามนุษย์จริงและการกำหนดตำแหน่งของจดุรวมสายตาให้
วางอยู่บนเส้นระดับสายตาซึ่งมีความสัมพันธ์กับจุดมองที่ตรงกันในแนวดิ่ง  

5. กลุ่มตัวอย่างใช้เวลาในการแก้ไขภาพบ่อยครั้งและนานเนื่องจากไม่พอใจกับมุมมองของ
ภาพที่ปรากฏ ซึ่งส่งผลให้การทำแบบทดสอบไม่เสร็จทันตามเวลาที่กำหนด  

6. ใช้เวลาในการเขียนรายละเอียดที ่เป็นส่วนประกอบภายในภาพนาน เช่น การเขียน
รายละเอียดของเฟอร์นิเจอร์และการตกแต่ง เนื่องจากรายละเอียดในส่วนน้ีมีความละเอียดสูงและเปน็
ขั้นตอนการเขียนหลังจากโครงสร้างโดยรวมของภาพเสร็จลงแล้ว ทำให้กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่
สามารถทำแบบทดสอบเสร็จได้ทันตามเวลาที่กำหนด 
 สรุปภาพรวมของกิจกรรมทำแบบทดสอบการเขียนภาพทัศนียภาพในงานออกแบบตกแต่ง
ภายในครั้งที่ 2 (การทดสอบหลังการเรียนรู้) พบว่าภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างสามารถเริ่มข้ันตอนการ
เขียนภาพทัศนียภาพได้เร็วขึ้นและมีความเข้าใจในลำดับขั้นตอนของการเขียนภาพ สามารถกำหนด
ขนาดของภาพทัศนียภาพได้อย่างเหมาะสมกับขนาดของหน้ากระดาษรวมถึงการกำหนดมุมมองและ
ระดับสายตาของภาพที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพแบบอ้างอิงจากภาพด้านหรือการเขียนแบบถ่ายระยะในการเขียนโครงสร้างโดยรวมของ
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ภาพทัศนียภาพได้ตามขั้นตอน อย่างไรก็ตามปัญหาที่พบจากการสังเกตจากการทำแบบทดสอบของ
กลุ่มตัวอย่าง คือ การพยายามแก้ไขมุมมองเพื่อให้ได้ลักษณะของภาพทัศนียภาพที่สมจริงตามต้องการ
โดยการลบแล้วเขียนใหม่หรือมีความลังเลในการขีดเขียนเส้นต่าง ๆ ซึ ่งส่งผลให้ไม่สามารถทำ
แบบทดสอบเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด   
 
4.2 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลการวิจัย 
 

ในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัย ซึ่งประกอบไปด้วยสัญลักษณ์ต่าง ๆ  ที่ใช้
ในการวิจัยและเพื ่อความเข้าใจในการแปลความหมายในการนำเสนอข้อมูล ผู ้วิจัยได้กำหนด
ความหมายของสัญลักษณ์ต่าง ๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังต่อไปนี้ 
 n แทน จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 

 x̅  แทน ค่าเฉลี่ยคะแนนของกลุ่มตัวอย่าง 
 ∑  แทน ผลรวมคะแนน 
 P  แทน ร้อยละ 
 S.D.  แทน ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 D  แทน ค่าผลต่างระหว่างคะแนนแต่ละคู่ 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบ t-test 
 *  แทน ความมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .50 
 
4.3 ลำดับขั้นในการนำเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการสังเกตการณ์และการวิเคราะห์ข้อมูลรวมถึงการแปลความหมาย ที่ได้รับ
จากการทดลองในการวิจัยเรือ่ง การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจดัการองค์ความรู้
เป็นฐาน: กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยการบรรยายผล
จากการสังเกตการณ์กลุ่มเป้าหมายตลอดระยะเวลาในการจัดกิจกรรมและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
ตามลำดับข้ันตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 ตอนที่ 2 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพ
ด้าน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพฒัน
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ศิลป์ โดยแยกเป็นผลการวิเคราะห์แบบก่อนเรียน ผลการวิเคราะห์หลังเรียน และผลการเปรียบเทียบ
ความสามารถทั้งก่อนและหลังการเรียนรู้ 
 ตอนที่ 3 ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเขียน
ภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
 
4.4 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 
 ตอนที่ 1 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัย โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนจากการทดสอบแบบกอ่น
เรียน (Pre-Test) และหลังเรียน (Post-Test) โดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง 
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ซึ ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ โดยการใช้ข้อสอบชุดเดียวกันในการทดสอบก่อนเรียน และหลังเรียนนำมา
สลับข้อ ซึ่งผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 4.1: คะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
เลขที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
ก่อนเรียน 9 5 7 5 21 21 23 11 16 15 รวม = 133 
หลังเรียน 26 25 26 26 29 27 29 26 27 29 รวม = 270 
D 17 20 19 21 8 6 6 15 11 14 D = 137 
D2 289 400 361 441 64 36 36 225 121 196 ∑D2 = 2,169 

  
จากตารางที่ 4.1 แสดงให้เห็นว่าคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน เรื่อง 

เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ซึ่งมีคะแนนเต็ม 

30 คะแนนน้ัน มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ (x̅ = 13.30) และมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเท่ากับ (x̅ 
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= 27) ผลรวมความต่างของคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 137 และผลรวมกำลังสองของ
ผลรวมความต่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนเท่ากับ 2,169 
 เมื ่อนำคะแนนจากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เรื ่อง เทคนิคการเขียนภาพ
ทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชา
ออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาเปรียบเทียบด้วยสถิติ t-test 
Independent Samples Test ซึ่งมีผลปรากฏตามตารางที่ 4.2 ดังนี ้  
 
ตารางที่ 4.2: เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
กลุ่มเป้าหมาย n �̅� ∑D ∑D2 t 
ก่อนเรียน 10 13.30    
หลังเรียน 10 27.00 137 2,169 7.60* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า จากการทดสอบด้วยสถิติ t-test ค่า t เท่ากับ 7.60 มีค่ามากกว่าค่า 
t ในตารางเท่ากับ 1.83 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการ
เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หลังการเรียนรูม้ีค่าสูงกว่าก่อนเรยีนอย่างมีนัยสำคัญ
ที่ระดับ .05 

ตอนที่ 2 ผลการประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพ
ด้าน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพฒัน
ศิลป์ โดยใช้แบบประเมินจากผลงานการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านที่มีลักษณะ
การประเมินแบบรูบริกส์ (Rubrics Scoring) 3 ระดับ  
 การวิเคราะห์ข้อมูลประกอบการวิจัย โดยการวิเคราะห์ค่าคะแนนจากการทำแบบทดสอบ
ปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียภาพแบบก่อนเรียน (Pre-Test) จำนวนคนละ 1 ภาพ และหลังเรียน 
(Post-Test) จำนวนคนละ 1 ภาพ โดยใช้แบบทดสอบจากโจทย์เดียวกันที่ผู้วิจัยเป็นผู้ออกแบบเพื่อ
เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรยีน รวมถึงการวิเคราะห์แบบเปรียบเทียบความสามารถทั้งก่อนเรียน
และหลังเรียน ซึ่งผลคะแนนที่ได้จากการทำแบบทดสอบปฏิบัติการเขียนภาพทัศนียภาพมีรายละเอยีด
ดังต่อไปนี ้
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ตารางที่ 4.3: คะแนนการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้านแบบก่อนเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะ
ศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ข้อท่ี รายการประเมินความสามารถก่อนเรียน �̅� S.D. ความหมาย 
1 มีองค์ประกอบโครงสร้างครบถ้วนสมบูรณ์ 1.17 0.37 พอใช้ 
2 ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหน่งของภาพ 1.33 0.47 พอใช้ 
3 การวางองค์ประกอบโครงสร้างของภาพถูกต้อง 1.33 0.47 พอใช้ 
4 จำนวน ขนาด ระยะ ในภาพถูกต้องตามหลักการ 1.17 0.37 พอใช้ 
5 การกำหนดมุมมองของทัศนียภาพได้อย่างเหมาะสม 1.30 0.46 พอใช้ 
6 การกำหนดระดับสายตาของภาพได้อย่างเหมาะสม 1.33 0.47 พอใช้ 
7 การปฏิบัติงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1.10 0.30 พอใช้ 
 รวม 1.25 0.42 พอใช้ 

 
 จากตารางที ่ 4.3 การประเมินความสามารถแบบก่อนเร ียน พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมี

ความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยรวมอยู่ในระดับพอใช้ (x̅ 
= 1.25, S.D.= 0.42) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีจำนวน 3 ด้าน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหน่งของภาพ, การวางองค์ประกอบโครงสร้าง

ของภาพถูกต้อง และการกำหนดระดับสายตาของภาพได้อย่างเหมาะสม (x̅ = 1.33, S.D.= 0.47) 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การปฏิบัติงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด (x̅ = 1.10, S.D.= 
0.30)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
85 

ตารางที่ 4.4: คะแนนการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้านแบบหลังเรียน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ข้อท่ี รายการประเมินความสามารถหลังเรียน �̅� S.D. ความหมาย 
1 มีองค์ประกอบโครงสร้างครบถ้วนสมบูรณ์ 2.50 0.50 ปานกลาง 
2 ความเหมาะสมในการจัดวางตำแหน่งของภาพ 2.50 0.50 ปานกลาง 
3 การวางองค์ประกอบโครงสร้างของภาพถูกต้อง 2.43 0.50 ปานกลาง 
4 จำนวน ขนาด ระยะ ในภาพถูกต้องตามหลักการ 2.30 0.46 ปานกลาง 
5 การกำหนดมุมมองของทัศนียภาพได้อย่างเหมาะสม 2.47 0.50 ปานกลาง 
6 การกำหนดระดับสายตาของภาพได้อย่างเหมาะสม 2.47 0.50 ปานกลาง 
7 การปฏิบัติงานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด 1.53 0.50 ปานกลาง 
 รวม 2.31 0.49 ปานกลาง 

 
จากตารางที ่ 4.4 การประเมินความสามารถแบบหลังเร ียน พบว่า กลุ ่มตัวอย่างมี

ความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 

(x̅ = 2.31, S.D.= 0.49) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด มีจำนวน 2 ด้าน ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากัน ได้แก่ มีองค์ประกอบโครงสร้างครบถ้วนสมบูรณ์ และความเหมาะสมในการจัดวาง

ตำแหน่งของภาพ (x̅ = 2.50, S.D.= 0.50) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ การปฏิบัติงานเสร็จ

ตามระยะเวลาที่กำหนด (x̅ = 1.53, S.D.= 0.50)  
 เมื่อนำคะแนนจากการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพ เรื่อง 
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียนของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มาเปรียบเทียบ
ด้วยสถิติ t-test Independent Samples Test ซึ่งมีผลปรากฏตามตารางที่ 4.5 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.5: เปรียบเทียบผลการทดสอบการประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพ 
เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของ
นักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 
กลุ่มเป้าหมาย n �̅� ∑D ∑D2 t 
ก่อนเรียน 10 8.75    
หลังเรียน 10 16.15 74 563.94 17.37* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

จากตารางที่ 4.5 พบว่า จากการทดสอบด้วยสถิติ t-test ค่า t เท่ากับ 17.37 มีค่ามากกว่าค่า 
t ในตารางเท่ากับ 1.83 ดังนั้น จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 คือ ผลการทดสอบการประเมินความสามารถ
ด้านการเขียนภาพทัศนียภาพ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านของ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  หลัง
การเรียนรู้มีค่าสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบ
ตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการ
เขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
 หลังจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจาก
ภาพด้านของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ จำนวน 3 แผนการเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาระดับความพึงพอใจโดยใช้แบบสอบถามที่
ม ีล ักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10 ข้อ โดยมีกลุ ่มตัวอย่างคือ 
นักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  
จำนวน 10 คน ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจตามตารางที่ 4.6 ดังนี ้
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ตารางที่ 4.6: ระดับความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
 
ข้อท่ี รายการประเมินความพึงพอใจ �̅� S.D. ระดับ 
1 องค์ความรู้ช่วยให้เขียนภาพ Perspective ได้ถูกต้องตาม

ขนาดสัดส่วน 
4.10 0.70 มาก 

2 องค์ความรู้ช่วยให้เขียนภาพ Perspective ได้มุมมองที่ดีข้ึน 4.00 0.77 มาก 
3 องค์ความรู้ช่วยให้เขียนภาพ Perspective ได้รวดเร็วข้ึน 3.10 0.70 ปานกลาง 
4 องค์ความรู ้ช ่วยให้มีความเข้าใจในหลักการเขียนภาพ 

Perspective มากขึ้น 
4.50 0.50 มาก 

5 องค์ความรู ้เป็นประโยชน์ต่อการปรับพื ้นฐานการเร ียน
ออกแบบตกแต่งภายใน 

4.00 0.77 มาก 

6 สามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในรายวิชาอื่น ๆ ได้ 3.50 0.92 ปานกลาง 
7 ผู้สอนใช้เวลาในการอธิบายเหมาะสม ไม่เร่งรีบจนเกินไป 4.60 0.49 มากที่สุด 
8 ผู้สอนอธิบายโดยใช้คำศัพท์ที่เข้าใจง่ายและพูดชัดเจน 4.10 0.70 มาก 
9 การอธิบายขั ้นตอนการเขียนภาพ Perspective ชัดเจน 

เข้าใจง่าย 
4.10 0.70 มาก 

10 ภาพประกอบมีขนาดพอเหมาะมองเห็นและสื่อสารให้เข้าใจ
ได ้

3.80 0.87 มาก 

 รวม 3.98 0.71 มาก 
 

จากตารางที่ 4.6 การประเมินระดับความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านโดย

รวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98, S.D.= 0.71) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด

ได้แก่ ผู้สอนใช้เวลาในการอธิบายเหมาะสม ไม่เร่งรีบจนเกินไป (x̅ = 4.60, S.D.= 0.49) และด้านที่มี

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ องค์ความรู้ช่วยให้เขียนภาพ Perspective ได้รวดเร็วข้ึน (x̅ = 3.10, S.D.= 
0.70)



บทท่ี 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปราย และข้อเสนอแนะ 

 
จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์ความรู้เป็น

ฐาน: กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน โดยมีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยแบ่งผลการวิจัย
ออกเป็น 3 ส่วน ตามวัตถุประสงค์การวิจัยสามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัยจากวัตถุประสงค์การวิจัย 
 

5.1.1 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดย
การอ้างอิงจากภาพด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  

ผลการวิจัยพบว่าผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 5.1.2 เพื่อประเมินความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน 
ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 ผลการวิจัยพบว่าความสามารถหลังเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x̅ = 2.31, S.D.= 
0.49) และเมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิความสามารถก่อนเรียนและหลังเรยีน พบว่าหลังการเรียนรู้มีคา่
ความสามารถสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
 5.1.3 เพื ่อศึกษาระดับความพึงพอใจ ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่ง
ภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่องเทคนิคการเขียน
ภาพทัศนียภาพ โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน  

 ผลการวิจัยพบว่าระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅ = 3.98, S.D.= 0.71) 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์ความรู้เป็นฐาน : กรณีศึกษา
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย
ดังนี ้

5.2.1 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพ
ด้าน ทั้งก่อนและหลังการเรียน ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลป
วิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 
เนื่องจาก การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยผู้วิจัยใช้แผนการสอนทั้งในรูปแบบการแบบบรรยายประกอบ
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สื่อการสอนและการสอนแบบสาธิตประกอบการบรรยาย ซึ่งเป็นรูปแบบที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหา
การเรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนมีความเข้าใจใน เทคนิค วิธีการ และข้ันตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพ
สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในโดยใช้เทคนิคการอ้างอิงจากภาพด้าน หรือเรียกว่าการเขียนภาพ
ทัศนียภาพแบบถ่ายระยะ ซึ่งเป็นวิธีการที่มีความซับซ้อน โดยในขั้นตอนแรกของกิจกรรมการเรียนรู้
นั้น ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบกลุ่มตัวอย่างด้วยการทำแบบทดสอบปฏิบัติ เรื่องการเขียนภาพทัศนียภาพ
สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน เพื ่อวัดระดับความสามารถก่อนการเรียนรู ้ ซึ ่งผลการทดสอบ
ดังกล่าวได้สะท้อนให้กลุ่มตัวอย่างเห็นถึงความสำคัญของ เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการเขียน
ภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในที่ถูกต้อง ดังที่ศาสตราจารย์เฉลิม รัตนทัศนีย (2535, 
หน้า 199) ได้กล่าวว่า ความรู้ในการแสดงภาพทัศนียภาพในงานสถาปัตยกรรมตามความเป็นจริงที่
มองเห็นได้ด้วยตานั้น เป็นความจำเป็นสำหรับสถาปนิกที่จะต้องเขียนภาพเพื่อแสดงแนวความคิดใน
การออกแบบให้ปรากฏออกมาเป็นภาพจรงิเพื่อใช้ภาพเหล่าน้ีในการสื่อสารกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง จึงทำ
ให้กลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจและตั้งใจในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการเรียนรู้ที่ผ ู้ว ิจัย
กำหนดขึ้น ซึ่งเมื่อกลุ่มตัวอย่างเกิดความสนใจในองค์ความรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพ
โดยการอ้างอิงจากภาพด้าน รวมถึงผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการสอนในกิจกรรมการเรียนรู้โดยการบรรยาย
ภาคความรู ้และภาคการทดลองรวมถึงการเน้นให้กลุ่มตัวอย่างได้ลงมือปฏิบัติ จริง จึงทำให้กลุ่ม
ตัวอย่างเกิดการเรียนรู้และมีผลสัมฤทธ์ิทางความรู้หลังเรียนสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน 

5.2.2 ความสามารถด้านการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ของนักศึกษา
ช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความสามารถ
หลังเรียนโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางและมีค่าความสามารถสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญที่
ระดับ .05 ซึ่งแสดงให้เห็นว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดย
การอ้างอิงจากภาพด้าน สามารถพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงาน
สถาปัตยกรรมภายในของกลุ่มตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยใช้เทคนิคการสอน
แบบการบรรยายประกอบการสาธิต ตามแนวคิดของ จารุวรรณ ทูลธรรม และ กิตติ ทูลธรรม (2559, 
หน้า 48) ที่กล่าวถึงข้อดีของการสอนแบบสาธิตว่า การจัดการเรียนการสอนแบบสาธิตจะช่วยพัฒนา
นักศึกษาให้มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาที่สูงข้ึน รวมถึงส่งผลให้เกิดทักษะในการปฏิบัติพัฒนาข้ึน โดย
ผู้วิจัยเน้นให้กลุ่มตัวอย่างได้เห็นถึง เทคนิค วิธีการ และขั้นตอนในการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับ
งานสถาปัตยกรรมภายในที่ถูกต้อง รวมถึงการเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่างได้ซักถามและแสดงความ
คิดเห็น รวมถึงการได้ทดลองและลงมือปฏิบัติจริง ซึ่งทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจถึง เทคนิค 
วิธีการ และข้ันตอนเพิ่มมากขึ้นและสามารถเขียนภาพทัศนียภาพที่มีลักษณะเหมือนการมองเห็นจริง
มากยิ่งขึ้น  

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าความสามารถหลังเรียนในเรื่องการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิง
จากภาพด้านของกลุ่มตัวอย่างจะมีระดับสูงข้ึนกว่าก่อนเรียน ซึ่งมีความสามารถหลังเรียนโดยรวมอยู่
ในระดับปานกลางนั้น เนื่องจากการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านหรือการเขียน
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แบบถ่ายระยะนั้น เป็นเทคนิค วิธีการ และขั้นตอนที่ซับซ้อน อีกทั้งยังมีรายละเอียดในการปรับแต่ง
องค์ประกอบต่าง ๆ  มากมาย ซึ่งเป็นเรื่องยากที่จะทำให้ผู้เรียนมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือมีความ
เช่ียวชาญได้ในเวลาอันสั้น ซึ่งในข้ันตอนการทดสอบความสามารถในการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับ
งานสถาปัตยกรรมภายในก่อนเรียนนั้น พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความสามารถโดยรวมอยู่ในระดบัพอใช้ 
เนื่องจากกลุ่มตัวอย่างยังไม่มีความเข้าใจในหลักการและความสำคัญของการเขียนภาพทัศนียภาพ
สำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน โดยใช้วิธีการเขียนด้วยการกะระยะแบบง่ายซึ่ งส่งผลให้ภาพที่
ปรากฏไม่เป็นไปตามที่มองเห็นจริงด้วยตาหรือไม่สามารถใช้สื่อสารกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ สอดคล้อง
กับ ชวลิต ดาบแก้ว (2549) ที่กล่าวว่า การเขียนภาพทัศนียภาพโดยการกะระยะแบบง่ายนั้นอาจ
ส่งผลให้ภาพที่เขียนเกดิความคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจรงิ เนื่องจากการกะระยะนั้นไม่ได้เกิดจาก
การอ้างอิงตำแหน่งและขนาดของวัตถุตามจริงซึ ่งเกิดจากการคาดคะเนของผู้เขียน  และเมื่อกลุ่ม
ตัวอย่างผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนทั้งหมดแล้วได้ทำการทดสอบอีกครั้งโดยใช้โจทย์เดิม ซึ่งผล
การทดสอบความสามารถหลังเรียนในเรื่องการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน มี
ความสามารถโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจถึง เทคนิค 
วิธีการ และข้ันตอนเพิ่มมากขึ้นแต่ยังไม่ถึงขั้นที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งหรือเช่ียวชาญพอ ซึ่งจากการ
วิจัยดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า กิจกรรมการพัฒนาการเรียนการสอนด้านทัศนมิติโดยใช้การจัดการองค์
ความรู้เป็นฐาน: กรณีศึกษาเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน ช่วยให้กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในได้ดีข้ึน มีมุมมองที่ดีข้ึน มีระยะ 
ขนาด และมิติของภาพใกล้เคียงความเป็นจริง รวมถึงการใช้ระยะเวลาในการพัฒนาทักษะทางด้าน
การเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในที่น้อยลงกว่าการเขียนแบบกะระยะแบบ
ง่ายที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการฝึกฝนและใช้ประสบการณ์จนกว่าจะเกิดเป็นความชำนาญ ทั้งนี้
แม้ว่าเทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านหรือการเขียนแบบถ่ายระยะนั้นจะ
ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในรวดเร็วกว่าและถูกตอ้ง
แม่นยำกว่า แต่ก็ยังจำเป็นที่ต้องอาศัยการฝึกฝนเพื่อให้เกิดความคล่องแคล่วและเกิดความชำนาญ
เช่นกัน 

5.2.3 ความพึงพอใจของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 สาขาวิชาออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปวิจิตร 
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต่อการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งหมายความว่า การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง 
เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้าน มีความเหมาะสมและเป็นองค์ความรู้ที่
กลุ่มตัวอย่างมีความสนใจ เนื่องจากองค์ความรู้ดังกล่าวเป็นสิ่งที่ช่วยพัฒนาทักษะและฝีมือของกลุ่ม
ตัวอย่างในการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน และในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้นั้น ผู้วิจัยใช้แผนการสอนทั้งในรูปแบบการแบบบรรยายประกอบสื่อการสอนและการสอนแบบ
สาธิตประกอบการบรรยาย โดยเป็นการอธิบายรายละเอียดและการสาธิตเทคนิคการเขียนการเขียน
ภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิงจากภาพด้านทีละข้ันตอน ซึ่งทำให้กลุ่มตัวอย่างมีความเข้าใจในเทคนิค 
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วิธีการและข้ันตอน สอดคล้องกับ กมลทิพย์ บริบูรณ์ (2539, หน้า 2) ที่กล่าวว่า เทคนิคการสอนแบบ
สาธิตนั้น สามารถช่วยในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนที่สูงข้ึนมากกว่าการสอนแบบบรรยายเพียงอย่างเดียว อีกทั้งผู้วิจัยยังเปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอย่าง
ได้ซักถาม ทบทวนและได้ลงมือปฏิบัติจนทำให้กลุ่มตัวอย่างสามารถใช้องค์ความรู้ในการเขียนภาพ
ทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการจัดกิจกรรมการทดสอบวัด
ระดับความสามารถในการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในทั้งแบบก่อนเรียน
และแบบหลังเรียนเพื่อนำมาเปรียบเทียบผลของระดับความสามารถที่เพิ่มขึ้นทำให้กลุ่มตัวอย่างได้
เห็นถึงพัฒนาการที่เพิ่มข้ึนของตัวเอง และเห็นว่าองค์ความรู้ดังกล่าวสามารถนำไปปรับใช้กับการเรียน
ในรายวิชาต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับงานออกแบบตกแต่งภายใน ซึ่งเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้กลุ่มตัวอย่างมี
ความรู้สึกพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อยู่ในระดับมาก  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  5.3.1.1 ในการนำกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้านไปใช้เพื่อพัฒนาทักษะผู้เรยีน ผู้สอนควรคัดแยกผู้เรียนที่มีทักษะทางด้านการเขียน
ภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายในออกเปน็ กลุ่มเก่งและกลุม่อ่อน โดยมุ่งเน้นการเรยีนรู้
ไปที่กลุ่มอ่อนเป็นสำคัญ เพื่อให้กลุ่มอ่อนสามารถพัฒนาทักษะและสามารถใช้องค์ความรู้ในการเรียน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อภาพรวมทางการเรียนของนักศึกษาทั้งห้องเรียน 
  5.3.1.2 กิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการอ้างอิง
จากภาพด้านนั้นเป็นองค์ความรู้ที่ควรนำไปใช้ในการปรับพื้นฐานทางด้านทักษะทางด้านการเขียน
ภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน ก่อนเริ่มการเรียนในชั้นเรียนหรือบรรจุในรายวชิา
พื้นฐานทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน เพื่อช่วยให้นักศึกษาที่ไม่มีพื้นฐานหรือไม่มีทักษะ
ทางด้านการเขียนภาพทัศนียภาพสำหรับงานสถาปัตยกรรมภายใน สามารถนำองค์ความรู้ไปพัฒนา
ตนเอง ซึ่งจะส่งผลดีโดยรวมกับกิจกรรมการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
สถาปัตยกรรมที่จำเป็นต้องใช้การเขียนภาพทัศนียภาพเพื่อการสื่อสารหรือการนำเสนอแนวความคิด
ในการออกแบบ รวมถึงอาจส่งผลต่อคะแนนในการเรียนที่ดีข้ึน 
  5.3.1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง เทคนิคการเขียนภาพทัศนียภาพโดยการ
อ้างอิงจากภาพด้าน ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความซับซ้อนทั้งในด้านเทคนิค วิธีการ และข้ันตอน การที่
จะให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจได้น้ัน ผู้สอนจะต้องใช้วิธีการบรรยายโดยมีภาพประกอบที่ชัดเจน
ใช้เวลาที่เหมาะสมและการสาธิตที่แสดงให้เห็นรายละเอียดทุกขั้นตอน รวมถึงการแสดงการสาธติที่
ผู้เรียนทุกคนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ซักถามข้อสงสัย รวมถึงการให้
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ผู้เรียนได้ทดลองลงมือปฏิบัติตามทีละขั้นตอนอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้เรียนได้ทบทวนความรู้ความ
เข้าใจรวมถึงเป็นการฝึกฝนการใช้ทักษะที่ได้รับไปพร้อมกัน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  5.3.2.1 ควรเพิ่มจำนวนกลุ่มตัวอย่างเพื่อให้ได้รับข้อมูลที่แม่นยำมากยิ่งข้ึน 
  5.3.2.2 ควรเพิ่มจำนวนแผนการเรียนรู้โดยการกระจายเนื้อหาสาระขององค์ความรู้
ลงไปในแต่ละแผน เพื่อไม่ให้เกิดการบีบอัดเนื้อหาสาระขององค์ความรู้ที่มากเกินไปในแต่ละแผนการ
เรียนรู้  
  5.3.2.3 ควรเพิ่มจำนวนครั้งในการทดสอบปฏิบัติเพื่อการวัดระดับความสามารถที่
เพิ่มข้ึนซึ่งจะทำให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะของผู้เรียนแบบเป็นลำดับได้ดียิ่งขึ้น 
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เอกสารบันทึกข้อความเชิญผู้ทรงคุณวุฒเิพื่อประเมินและตรวจรับรองคุณภาพของเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ข 
เครื่องมือทีใ่ช้ในงานวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
102 

 
 
 
 
 



 
103 

 
 
 
 
 



 
104 

 
 
 
 
 



 
105 

 
 
 
 
 



 
106 

 
 
 
 
 



 
107 

 
 
 
 
 



 
108 

 
 
 
 



 
109 

 
 
 
 
 



 
110 

 
 
 
 
 



 
111 

 
 
 
 
 



 
112 

 
 
 
 
 



 
113 

 
 
 
 
 



 
114 

 
 
 
 
 



 
115 

 
 
 
 
 



 
116 

 
 
 
 
 



 
117 

 
 
 
 
 



 
118 

 
 
 
 
 



 
119 

 
 
 
 
 



 
120 

 
 
 
 
 



 
121 

ภาคผนวก ค 
ผลการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในงานวิจัย 
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เอกสารรับรองจริยธรรมวิจัยในมนุษย ์
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