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บทคัดยอ
งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใช
แนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อใหผูเรียนพัฒนาวิธีการเรียนรูดวยตนเองได โดยศึกษาจากการสัมภาษณเชิงลึกและสังเกตการสอน
ผูสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา จํานวน 6 ทาน สัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานหองเรียนกลับดาน จํานวน 10 ทาน และ
สํารวจความตองการของผูเรียนที่เรียนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4 สถาบัน จํานวน
120 คน
ผลการวิจัย พบวา ปจ จุบันการสอนคอมพิวเตอรก ราฟกในหลัก สูตรศิลปศึก ษาใชวิธีก ารสอนแบบสาธิต มีก ารนําแนวคิด
หองเรียนกลับดานมาใชประมาณรอยละ 50 ของการสอน โดยมีลักษณะของการใชเทคโนโลยีที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดเองและ
ผูเรียนศึกษาเนื้อหาจากสื่อนอกชั้นเรียน โดยมีองคประกอบการสอน ดังนี้ 1) ดานการกําหนดจุดประสงค ผูเรียนมีความรูในหลักการ
ทํางานของโปรแกรมเพื่อนําไปประยุกตใชได 2) ดานเนื้อหารายวิชา ผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาตามความตองการ 3)
ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ผูเรียนไดฝกทักษะจากการปฏิบัติงานตามความถนัด นําไปสูการสรางนวัตกรรมจากการคนควา
วิธีการตางๆ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ 3.1 การเตรียมความพรอมการสรางนวัตกรรม 3.2 การกําหนดหัวขอ 3.3 การรวบรวมและวิเคราะห
สังเคราะหขอมูล 3.4 การวางแผน 3.5 การเลือกเทคโนโลยีในการสรางนวัตกรรม 3.6 การดําเนินการ 3.7 การทดลองใช 3.8 การ
นําเสนอ และ 3.9 การประเมินผล 4) ดานสื่อการเรียนการสอน ใชสื่อ video tutorial ใหผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนลวงหนา 5)
ดานการวัดผลประเมินผล วัดจากความรูทางวิชาการ งานในภาคปฏิบัติที่ไดรับมอบหมายและการใหผลตอบกลับแกผูเรียน ในสวน
การมีสวนรวมของผูเรียน มีการตั้งคําถามและแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นรวมกันภายในชั้นเรียน ซึ่งแนวทางนี้เนนลักษณะการ
เรีย นรูจ ากแหลง เรียนรูนอกชั้นเรียนอยางอิสระทั้งดานความคิดและวิธีปฏิบัติ เพื่อเสริมสรางใหผูเรีย นมีทัก ษะการเรีย นรูแ หง
ศตวรรษที่ 21 ไดอยางมีประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะการวิจัย ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดหองเรียน
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Abstract
The objective of this research was to present guidelines for computer graphic instruction
management to develop self-directed learning in art education by using a flipped classroom approach.
The methodology used in-depth interviews and observation of 6 computer graphic instructors in art
education. Ten flipped classroom approach experts were interviewed. The demand for computer
graphic instruction of 120 students in art education from four educational institutions were surveyed.
The results of this research showed that currently computer graphic instruction in art education
used demonstration method. Approximately 50% of computer graphic instruction used a flipped
classroom approach, with the characteristics of self-directed learning and outside-class learning through
external media. The components of instruction consisted of 1) in terms of objective setting, students
had knowledge of the program principles for applications, 2) in terms of course content, students
participated in determining the required content, 3) in terms of instruction activities, students practice
the work skills based on their specialization. These led to the creation of innovation from researching
methods, consisted of: 3.1 Preparation for creating innovation, 3.2 Determining topics, 3.3 Data
compilation, analysis and synthesis, 3.4 Planning, 3.5 Selecting technology in creating innovation, 3.6
Implementation, 3.7 Trial, 3.8 Presentation and 3.9 Evaluation, 4) in terms of instruction media, video
tutorial was used for learning lessons in advance, 5) in terms of evaluation, academic knowledge,
practical assignment and feedback were measured. In terms of student participation, questions were
asked and opinions were shared within the class. This approach emphasized on outside-class learning in
which ideas and practices have been freely shared to enhance the students learning skills towards 21st
century learning skills. The suggestions of this study include: the effect of instruction management by
using a flipped classroom approach should be studied in the future research in order to explore its
effect on responsibility and achievement in computer graphic instruction in art education.

คําสําคัญ: การจัดการเรียนการสอน/ คอมพิวเตอรกราฟก/ หองเรียนกลับดาน/ นวัตกรรมดานศิลปศึกษา
KEYWORDS: INSTRUCTION MANAGEMENT/ COMPUTER GRAPHIC/ FLIPPED CLASSROOM/
INNOVATION IN ART EDUCATION/ SELF-DIRECTED LEARNING
บทนํา
สังคมในศตวรรษที่ 21 เปนยุคเปลี่ยนผานที่นอกจากจะมีความรูพื้นฐานแลว ทักษะในดานการคิด
ความสามารถในการเรียนรูผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร และสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อเตรียมความพรอมของ
ผูเรียนใหสามารถทํางานในสังคมยุคศตวรรษที่ 21 จึงจําเปนที่จะตองมุงเนนในดานการปรับเปลี่ยนพั ฒนา
รูปแบบการเรียนการสอน โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญในการคนควาหาความรูดวยตนเอง (ถนอมพร เลาหจรัส
แสง, 2557) สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่อธิบายถึงการจัดการศึกษาที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ ฝกกระบวนการคิดหาความรูดวยตนเองจากแหลงเรียนรูที่หลากหลายเพื่อฝกปฏิบัติจริงและ
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การประยุกตใชความรูในการแกปญหา ซึ่งการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกเนนใหผูเรียนมีการ
พัฒ นาฝ กทั กษะและปฏิ บั ติงานเพื่ อให เ กิ ด ความเชี่ ย วชาญ การจั ด การเรี ย นการสอนจํ าเป น ต องมี การ
ปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับผูเรียนและพัฒนาทุกสวนอยางรอบดาน (สันติ คุณประเสริฐ, 2541) ปจจุบันมี
วิธีการสอนคอมพิวเตอรกราฟกที่หลากหลาย เชน การสอนโดยใชปญหาเปนฐาน และการสอนแบบสาธิตโดย
ครู แตวิธีการสอนก็ยังขาดความเชื่อมโยงในการสรางองคความรูความเขาใจ (Wiley, 2014) การจัดการเรียน
การสอนแบบดั้งเดิมจึงไมสามารถตอบสนองความตองการของผูเรียนที่หลากหลายได (Meier, 2013) ซึ่งการ
เรียนรูตามความสามารถของผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกันและยากที่จะใหผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได
ทันกัน จึงจําเปนตองใชกลยุทธและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับผูเรียน (ภัทรพร นุช
นอย, 2555) โดยบูรณาการแนวคิดหองเรียนกลับดาน (Flipped classroom) ซึ่งเปนรูปแบบของการเรียน
การสอนที่เนนใหผูเรียนสามารถเรียนรูผานการเรียนดวยตนเองจากสื่อวีดิทัศนนอกชั้นเรียน โดยการเรียนใน
ชั้นเรียนจะเนนการสืบคนขอมูลกับเพื่อนรวมชั้นเรียนโดยมีผูสอนคอยใหคําแนะนํา ปฐมชัย ทองสุนทร (2555)
และวิจารณ พานิช (2556) ไดกลาวถึง หองเรียนกลับดานวา เปนรูปแบบการเรียนรูที่ผูเรียนสามารถคนหา
และเรียนรูเชิงเนื้อหาวิชาไดเองโดยใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตามความสนใจ และตอบสนอง
ความตองการการเรียนรูที่หลากหลาย ทั้งเปนการสงเสริมใหผูเรียนสามารถนํากระบวนการสรางความรูจาก
การเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ฝกผูเรียนใหใชประสบการณของผูเรียนในการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการที่
หลากหลาย เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
เปนการเตรียมความพรอมใหกับผูเรียนใหเขาสูสังคมในศตวรรษที่ 21 (เนาวนิตย สงคราม, 2553)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในการนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการคอมพิวเตอรกราฟก โดยใช
แนวคิดหองเรียนกลับดาน ใหมีความเหมาะสมกับบริบทของผูสอนและตอบสนองความตองการของลักษณะ
ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยการสอบถามและสัมภาษณผูเชี่ยวชาญในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
กราฟกทางศิลปศึกษา และในรายวิชาที่เปนแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่มีการใชแนวคิดหองเรียนกลับ
ด า น เพื่ อ นํ าข อ มู ล ที่ ไ ด ม าพั ฒ นาเป น แนวทางการจั ด การเรี ย นการสอนคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ในหลั ก สู ต ร
ศิลปศึกษา โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
วัตถุประสงค
เพื่อนําเสนอแนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา
โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อใหผูเรียนพัฒนาการเรียนรูดวยตนเองได
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา
โดยใช แนวคิ ด ห องเรี ย นกลั บ ด านเพื่ อสร างนวั ต กรรม ซึ่ งผู วิ จั ย ได ดํ าเนิ น การวิ จั ย เชิ งประยุ กต (Applied
research) โดยศึกษาจากเนื้อหาของหลักสูตรศิลปศึกษาในประเทศไทย สังกัดสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ที่มี
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การจัดการเรียนการสอนวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาจํานวน 4 สถาบัน ไดแก 1. สาขาวิชา
ศิลปศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2. สาขาวิชาการสอนศิลปะ คณะศิลปกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยบูรพา 3. สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน 4. สาขาวิชาศิลปศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี และกลุมตัวอยางที่ศึกษา ไดแก 1. ผูสอน
คอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา จํานวน 6 ทาน 2. ผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนโดยใช
แนวคิดหองเรียนกลับดาน โดยการเลือกตัวอยางดวยการสุมแบบลูกโซ (Snowball Sampling) จํานวน 10
ทาน และ 3. ผูเรียนที่เรียนในวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา จากสถาบันอุดมศึกษาทั้ง 4
สถาบัน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1. แบบสอบถามผู ส อนคอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก ในหลั ก สู ต รศิ ล ปศึ ก ษาในประเทศไทย สั ง กั ด
ทบวงมหาวิทยาลัย เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
2. แบบสอบถามความตองการของผูเรียนในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตร
ศิลปศึกษา เปนแบบสอบถามที่มีลักษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List)
3. แบบสัมภาษณผูสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน
โดยจะใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
4. แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อ
พัฒนาการเรียนรูดวยตนเองได โดยใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)
5. แบบสังเกตการสอนสําหรับผูสอนคอมพิวเตอรกราฟกโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน โดยใช
รูปแบบกึ่งมีโครงสราง แบบสังเกตมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟก โดย
ใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน โดยการสังเกตจากการจัดกิจกรรมในชั้นเรียนของผูสอนในระดับมหาวิทยาลัย
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1. ศึกษาและวิเคราะหขอมูลเบื้องตนจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
2. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
3. สํารวจรูปแบบการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา สังกัด
ทบวงมหาวิทยาลัย
4. ศึกษาความตองการของผูเรียนที่มีตอแนวทางทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกใน
หลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
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5. สอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับองคประกอบและขั้นตอนการจัดการเรียนการสอน
โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน
6. ศึกษาในมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟก และในรายวิชาที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ในการนําวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานมาใช
7. สังเกตการสอนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา และในรายวิชาที่เปนแนว
ปฏิบัติที่ดี ในการนําวิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดานมาใช
8. วิเคราะหขอมูล นําเสนอขอมูลในรูปแบบตารางประกอบความเรียง
9. รางแนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิด
หองเรียนกลับดานเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
10. พัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิด
หองเรียนกลับดานเพื่อพัฒนาการเรียนรูดวยตนเอง
11. นําแนวทางที่พัฒนาขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพ
12. สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดใชขอมูลจากการดําเนินการมาวิเคราะหตามลักษณะเครื่องมือโดยใชโปรแกรมสําเร็จ รูปเพื่อ
การวิจัยทางสังคมศาสตร ในการวิเคราะหขอมูลดังนี้
1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามสําหรับผูสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดย
คํานวณเพื่อหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง
2. การวิ เคราะห ขอมูล จากแบบสอบถามความตองการผูเ รีย นคอมพิ ว เตอรกราฟ กในหลั กสู ต ร
ศิลปศึกษาโดยคํานวณเพื่อหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูป
ตารางประกอบความเรียง
3. การวิเคราะหแบบสัมภาษณ ผูสอนคอมพิวเตอรกราฟก ในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิด
หองเรียนกลับดาน โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
4. การวิเคราะหแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญดานการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับ
ดาน โดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปตารางประกอบความเรียง
5. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสังเกตโดยใชวิธีวิเคราะหเนื้อหาและนําเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง
6. นําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหทางสถิติ สรุปเปนความเรียง เพื่อนํามาพัฒนาแผนการเรียนการสอน
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ผลการวิจัย
1. ขอมูลเกี่ยวกับสภาพทั่วไป
จากการสัมภาษณผูสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาจาก จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยขอนแกน และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี จํานวน 6
ทาน พบวา ผูสอนเปนเพศชาย 5 คน (รอยละ 83.33) และเปนเพศหญิง 1 คน (รอยละ 16.67) มีอายุอยู
ในชวง 36-46 ป 5 คน (รอยละ 83.33) มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 3 คน (รอยละ 50) วุฒิ
การศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 3 คน (รอยละ 50) สวนใหญสําเร็จการศึกษาในสาขาศิลปศึกษา 3 คน (รอยละ
50) ประสบการณสอนโดยเฉลี่ย 16-20 ป ทุกคนรับผิดชอบการสอนในระดับปริญญาบัณฑิต
2. ความคิดเห็นทั่วไป และดานองคประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษา 5 ดาน เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อใหผูเรียน
สรางนวัตกรรม
2.1 ดานความคิดเห็นทั่วไป
ประเด็นที่ 1 ธรรมชาติของวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา ผูสอนทั้งหมด จํานวน 6
ทาน มีความเห็นวาธรรมชาติของวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา คือ เปนวิชาที่ใชโปรแกรม
สําเร็จรูปในการทํางาน ที่ควรตระหนักใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีคอมพิวเตอรกราฟก
และฝกทักษะปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติโปรแกรมประยุกตเพื่อการ
ออกแบบและการสรางสรรคงานกราฟกสําหรับครู
ประเด็นที่ 2 วิธีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาในปจจุบัน
ผูสอนสวนใหญมีความเห็นวามีวิธีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใช
วิธีการสอนแบบสาธิต เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูจากการสังเกต การฟงและการปฏิบัติ มีความรูความ
เขาใจและสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง
ประเด็นที่ 3 การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิด
หองเรียนกลับดาน ผูสอนทุกคนมีความเห็นวามีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตร
ศิลปศึกษา โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานมาใชในการจัดการเรียนการสอนประมาณรอยละ 50 ของการ
จัดการเรียนการสอนทั้งภาคการศึกษา โดยจัดในลักษณะการใชเทคโนโลยีการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเอง ใหผูเรียนฝกทําโจทยการบานในหองเรียน ใหผูเรียนดูเนื้อหาบรรยายจากสื่อนอกหองเรียน
และบันทึกวิดีโอ/คลิปเสียงในการสอนแตละครั้ง
ประเด็นที่ 4 ประโยชนของหองเรียนกลับดานที่มีตอผูสอนและผูเรียน ผูสอนสวนใหญเห็นวามี
ประโยชนกับผูสอนดานการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน สามารถเขาใจและรูจักผูเรียนมากขึ้นเพื่อชวยในการเสริม
การพัฒนาการทางการเรียนและประหยัดเวลาในการใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาลวงหนาดวย
ตนเอง มีประโยชนกับผูเรียนดานการสงเสริมใหมีทักษะสืบคน มีความกระตือรือรนและสามารถแกปญหาได
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ด ว ยตนเอง ส งเสริ มให ผู เ รี ย นที่ มีค วามสามารถแตกต างกั น มี การพั ฒ นาความก า วหน า ในการเรี ย นตาม
ความสามารถของตนเองเพื่อเกิดทักษะการแลกเปลี่ยนเรียนรูและทักษะการคิดวิเคราะห
2.2 ดานองคประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษา 5 ดาน
1) ดานการกําหนดจุดประสงค ควรกําหนดวัตถุประสงคใหผูเรียนสามารถอธิบายถึงทฤษฎี
หลักการทํางานของโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกได มีความรูความเขาใจในการนําความรูทางคอมพิวเตอร
กราฟกไปประยุกตใชได รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหา สรางขั้นตอนการทํางาน ใหผูเรียนสามารถพัฒนาการ
ฝกทักษะและการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญ เพื่อสามารถที่จะสรางสรรคงานออกแบบกราฟกได
อยางมีประสิทธิภาพและมีรูปแบบที่เหมาะสม
2) ดานเนื้อหารายวิชา ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาในการเรียนรู
เพื่อใหผูเรียนสามารถเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของผูเรียน เพราะ
ผูเรียนที่มีใจรักที่จะศึกษาคนควาตามความตองการจะเกิดการศึกษาตอเนื่องและมีแรงกระตุนใหเกิดความ
อยากรูอยากเห็นอยากเรียนรูอยางไมสิ้นสุด ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้งใหความสําคัญกับ
บริบทเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับวัยของการเรียนรูของผูเรียน ไมยากจนผูเรียนไมอยากที่จะปฏิบัติงาน
หรือไมงายจนผูเรียนไมใหความสําคัญกับเนื้อหา
3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ควรใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเองตามที่ผูเรียน
สนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะจากการปฏิบัติงานดวยตนเองตามความถนัดของแตละบุคคล เนื่องจาก
ผูเรียนแตละคนมีความแตกตางดานความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู และเจตคติ ฯลฯ รวมทั้งสราง
บรรยากาศหองเรียนใหเต็มไปดวยกิจกรรมที่หลากหลาย เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางความรูผาน
การมีสวนรวมในชั้นเรียน โดยการเรียนในชั้นเรียนจะเนนการสืบคนขอมูลกับเพื่อนรวมชั้นเรียนโดยมีผูสอน
คอยใหคําแนะนํา กําหนดโจทยใหมีความเหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน เพื่อใหผูเรียนเห็นความสําคัญ
กับการปฏิบัติงาน และนําไปสูการสรางนวัตกรรมตามความสามารถของแตละบุคคลที่มีกระบวนการจากการ
คนควาเทคนิควิธีการที่แตกตางหลากหลาย ซึ่งมีขั้นตอนในการสรางนวัตกรรม ดังนี้ (1) การเตรียมความพรอม
ในการสรางนวัตกรรม (2) การกําหนดหัวขอ (3) การรวบรวมและวิเคราะหสังเคราะหขอมูล (4) การวางแผน
สรางนวัตกรรม (5) การเลือกเทคโนโลยีในการสรางนวัตกรรม (6) การดําเนินการสรางผลงานนวัตกรรม (7)
การทดลองใชผลงานนวัตกรรม (8) การนําเสนอผลงานนวัตกรรม และ (9) การประเมินผล
4) ดานสื่อการเรียนการสอน ควรใชสื่อ video tutorial และสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภท
ตางๆ เชน สื่อเว็บไซต สื่อออนไลน Youtube เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนลวงหนา สื่อสังคมออนไลน
เชน Facebook ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้น และสื่อออนไลนประเภท LMS (Learning
Management System) ซึ่งเปนระบบการจัดการเรียนรู เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผู สอนและผูเรียนใน
การติดตอสื่อสาร รวมทั้งการเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนตางๆ ผานระบบออนไลน เพื่อใหผูเรียน
เกิดกระบวนการเรียนรู โดยมีสิ่งชักจูงเขามาสูบทเรียนและการทําความเขาใจเนื้อหา ซึ่งการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีนั้น ครูผูสอนจะตองเตรียมอุปกรณการเรียนการสอนไวใหพรอม
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และเหมาะสม เพื่อใหกระบวนการเรียนการสอนดําเนินไปดวยความสะดวกและสามารถบรรลุวัตถุประสงคได
อยางมีประสิทธิภาพ
5) ดานการวัดและประเมินผล ควรวัดความรูความเขาใจของผูเรียนโดยการใหผูเรียนเขียน
สรุปองคความรูที่ไดหลังเรียน โดยการนําเสนอผลงานที่ควรดูโดยรวมทั้งความถูกตองเหมาะสม ความสวยงาม
และพฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายในชั้นเรียน และควรประเมินโดยการใหการตอบกลับแกผูเรียนในทันที
(Feedback) เพื่อใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจไดอยางถูกตองและชัดเจน
3. ความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดย
ใชแนวคิดหองเรียนกลับดานของผูเรียน 4 ดาน มีดังนี้ 1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ดานวิธีการสอน
3) ดานสื่อการเรียนการสอน และ 4) ดานการประเมินผล
1) ความเห็นของผูเรียนตอดานกิจกรรมการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมีความเห็นวาใน
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยปานกลาง (3.44) ในขณะที่ผูเรียนมีความตองการใหมีการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ในภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย
มาก (3.98) โดยมีความตองการใหจัดการเรียนการสอนเพื่อสงเสริมใหผูเรียนสามารถสรางนวัตกรรมไดดวย
ตนเองมากที่สุด (4.27) รองลงมา คือ ผูสอนควรสรางบรรยากาศหองเรียนใหเต็มไปดวยกิจกรรมที่หลากหลาย
และผูสอนควรมีกิจกรรมกระตุนการแสดงออกอยางสรางสรรคของผูเรียน (4.19) และผูเรียนควรมีสวนรวมใน
การกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอน (4.00) ตามลําดับ และผูเรียนมีความตองการในการจัดการเรียนการ
สอนนอยที่สุด คือ ผูเรียนควรตั้งคําถามที่นาสนใจมาอภิปรายในชั้นเรียน (3.69)
2) ความเห็นของผูเรียนตอดานวิธีการสอน พบวา ผูเรียนมีความเห็นวาในปจจุบันการ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ในภาพรวม
อยูในระดับเห็นดวยมาก (3.66) ในขณะที่ผูเรียนมีความตองการใหมีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร
กราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (4.13) โดย
มีความตองการใหจัดการเรียนการสอนโดยใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนใหเกิดกระบวนการ
เรียนรูดวยตนเองมากที่สุด (4.36) รองลงมา คือ ผูเรียนตองการคนควาหาความรูผานสื่อออนไลนตามความ
สนใจของตนเอง (4.31) และผูสอนควรกําหนดและวิธีการเรียนการสอนเปนไปตามการเรียนรูของแตละบุคคล
(4.23) ตามลํ าดับ และผูเรี ยนมีความตองการในการจัด การเรี ยนการสอนนอยที่สุด คือ ผูเ รียนสามารถทํ า
การบานในหองเรียน (3.65)
3) ความเห็นของผูเรียนตอดานสื่อการเรียนการสอน พบวา ผูเรียนมีความเห็นวาในปจจุบัน
การจั ด การเรี ย นการสอนคอมพิ วเตอร กราฟกในหลั กสู ตรศิ ลปศึ กษาโดยใช แนวคิด ห องเรี ย นกลั บด าน ใน
ภาพรวมอยูในระดับเห็นด วยมาก (3.77) ในขณะที่ผูเ รียนมีความต องการใหมี การจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ในภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย
มาก (4.21) โดยมีความตองการใหจัดการเรียนการสอนโดยผูเรียนตองการใหผูสอนมีสื่อที่สามารถใหผูเรียนดู
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หรือทบทวนไดตลอดเวลาที่ตองการมากที่สุด (4.33) รองลงมา คือ ผูเรียนตองการใหผูสอนมีการนําสื่อมาใช
ประกอบการเรี ย นสอดคล อ งกั บ เนื้ อ หา (4.32) และผู เ รี ย นมี ความต อ งการใช สื่ อ สั งคมออนไลน เช น
Facebook, Twitter เปนตน ในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับเพื่อนรวมชั้น (4.31) ตามลําดับ และผูเรียนมี
ความตองการในการจัดการเรียนการสอนนอยที่สุด คือ ผูเรียนตองการใหผูสอนใชสื่อวิดีโอบันทึกเพื่อการ
บรรยายเนื้อหา (3.85)
4) ความเห็นของผูเรียนตอดานการวัดและประเมินผล พบวา ผูเรียนมีความเห็นวาใน
ปจจุบันการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูต รศิลปศึกษาโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน
ในภาพรวมอยูในระดับเห็นดวยมาก (3.96) ในขณะที่ผูเรียนมีความตองการใหมีการจัดการเรียนการสอน
คอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ในภาพรวมอยูในระดับ เห็นดวย
มาก (4.10) โดยมี ความตองการให จั ดการเรี ย นการสอนโดยผู ส อนควรติ ด ตามการทํางานและส งงานที่
มอบหมายของผูเรียนมากที่สุด (4.26) รองลงมา คือ ผูเรียนตองการใหผูสอนตรวจใหคะแนนการสอบ และ
สามารถตรวจสอบไดเมื่อมีขอสงสัย (4.23) และผูสอนควรมีเกณฑการวัดและประเมินผลมีความเหมาะสมตาม
(4.12) ตามลําดับ และผูเรียนมีความตองการในการจัดการเรียนการสอนนอยที่สุด คือ ผูเรียนตองการใหผูสอน
มีการวัดผลการเรียนรูระหวางสอน เชน ตั้งคําถาม แบบทดสอบยอย (3.90)
4. การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา
1) กิจกรรมการเรียนการสอน จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟก
ในหลักสูตรศิลปศึกษา พบวา การนําเขาสูบทเรียนแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือการพูดคุยหัวขอที่จะใชเรียน เพื่อ
กระตุนใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรู และการสอบถามถึงงาน ลักษณะวิธีการเครื่องมือเพื่อสรางสรรค
ผลงานที่ไดมอบหมายในสัปดาหที่ผานมา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและขั้นตอนวิธีการสรางสรรค
ผลงานกับเพื่อนร วมชั้น เนื้อหาสาระในการสอนเกี่ยวกั บรายละเอี ยดและความสําคัญของการประยุ กตใช
เครื่องมือในโปรแกรมประเภทตางๆ ใหผูเรียนสามารถสรางสรรคผลงานเพื่อตอบสนองความตองการไดอย างมี
ประสิทธิภาพ
2) สื่อการเรียนการสอน ใช PowerPoint และจอแสดงผลในการสาธิตขั้นตอน การใชสื่อ
video tutorial ในการศึกษาวิธีการใชเครื่องมือตางๆ ในโปรแกรม ใชระบบ LMS (Learning Management
System) ในการมอบหมายงาน ติดตามการสงงาน และใชสื่อสังคมออนไลนในการติดตอสื่อสารระหวางผูสอน
และผูเรียน
3) การแสดงออกของผูเรียน มีความตั้งใจและสนุกสนาน มีสวนรวมในการตั้งคําถามถึงขอ
สงสัยและมีสวนรวมในการตอบคําถาม และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกันภายในหองเรียน
4) บรรยากาศการเรียนการสอน บรรยากาศในหองเปนไปดวยความอบอุนเปนกันเอง ไมมี
ความตึงเครียด มีการชมเชยใหกําลังใจ แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน ผูสอนคอยเดินไปรอบ ๆ
หองเพื่อคอยใหคําแนะนําขณะผูเรียนกําลังปฏิบัติงาน
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อภิปรายผล
1. ความคิดเห็นทั่วไป และดานองคประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษา 5 ดาน เกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อให
ผูเรียนสรางนวัตกรรม
1.1 ดานความคิดเห็นทั่วไป
ประเด็นที่ 1 ธรรมชาติของวิชาคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูต รศิลปศึกษา คื อ เปนวิชาที่ใช
โปรแกรมสําเร็จรูปในการทํางาน ที่ควรตระหนักใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในหลักการ ทฤษฎีคอมพิวเตอร
กราฟก และฝกทักษะปฏิบัติ เพื่อใหผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในการปฏิบัติโปรแกรมประยุกต
เพื่อการออกแบบและการสรางสรรคงานกราฟกสําหรั บครู สอดคลองกับถาวร สายสืบ (2546) ซึ่งกลาววา
คอมพิวเตอรกราฟกเปนการใชโปรแกรมเพื่อการสรางสรรคงานกราฟกในลักษณะของการสราง การตกแตง
แกไขเพื่อใหสามารถสื่อความหมายไดตรงตามวัตถุประสงคของผูใชงาน
ประเด็นที่ 2 วิธีการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษาในปจจุบัน มี
วิธีการสอนแบบสาธิต เพื่อใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูจากการสังเกต การฟงและการปฏิบัติ มีความรูความ
เขาใจและสามารถที่จะปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง สอดคลองกับ ณัฐพร ตั้งสกุลทิพย (2548) ที่กลาววา การ
สอนแบบสาธิต เปนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการบรรยายผสมผสานกับการเรียนแบบปฏิบัติ
เพื่อทําให ผูเรียนสามารถเรีย นรูโดยการดูตัวอย างและการลงมือปฏิ บัติงาน พรอมดวยการฟงการบรรยาย
อธิบายกระบวนการขั้นตอนตางๆ ไปพรอมกัน เชนเดียวกับผลวิจัยของ จารุวัส หนูทอง (2553) พบวาการ
สงเสริมใหผูเรียนไดฝกทักษะปฏิบัติ สงผลใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสุด และผูเรียนมีความพึงพอใจมาก
ที่สุดตอรูปแบบการเรียนการสอนแบบสาธิตรวมกับบทเรียนบนเครื่องชวยงานสวนบุคคลแบบดิจิทัล
ประเด็นที่ 3 การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึ กษา โดยใชแนวคิด
หองเรียนกลับดาน มีการนําแนวคิดหองเรียนกลับดานมาใชในการสอนประมาณรอยละ 50 ของการสอนทั้ง
ภาคการศึกษา โดยจัดในลักษณะการใชเทคโนโลยีการเรียนรูใหผูเรียนเกิดกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ให
ผูเรียนฝกทําโจทยการบานในหองเรียน ใหผูเรียนดูเนื้อหาบรรยายจากสื่อนอกหองเรียน และบันทึกวิดีโอ/คลิป
เสียงในการสอนแตละครั้ง สอดคลองกับ Treglia (2000) ที่กลาววา หองเรียกลับดานเปนการสอนที่กระตุนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู มีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชประกอบการบรรยายและใหผูเรียนสามารถศึกษา
บทเรียนที่อาจจะเกิดขึ้นนอกหองเรียนจะเกิดขึ้นในหองเรียนไดโดยมีผูสอนคอยใหคําแนะนํา
ประเด็นที่ 4 ประโยชนของหองเรียนกลับดานที่มีตอผูสอนและผูเรียน คณาจารยสวนใหญ เห็นวามี
ประโยชนกับผูสอนดานการมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน สามารถเขาใจและรูจักผูเรียนมากขึ้นเพื่อ ชวยในการเสริม
การพัฒนาการทางการเรียน สอดคลองกับ Fulton (2012) กลาววา ผูสอนสามารถปรับเปลี่ยนและปรับปรุง
บทเรียนเพื่อใหมีความเหมาะสมกับสภาพการเรียนรูของแตละบุคคลได และประหยัดเวลาในการใหผูเรียน
สามารถทําความเข าใจเนื้ อหาล วงหน าด ว ยตนเองและใหผ ลที่ ห ลากหลาย มีป ระโยชนกับผู เรี ยนดานการ
สงเสริ มให มีทักษะสื บ ค น มี ความกระตื อรื อร น และสามารถแก ป ญหาไดด ว ยตนเอง ส งเสริ มให ผู เ รี ย นที่ มี
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ความสามารถแตกตางกัน มีการพัฒนาความกาวหนาในการเรียนตามความสามารถของตนเอง ซึ่งสอดคลอง
กับ Tenneson (2006) กลาววา ผูเรียนสามารถทําความเขาใจเนื้อหาเพื่อการเรียนรูนอกหองเรียน และใช
เวลาในชั้นเรียนมากขึ้นสําหรับทํากิจกรรมการเรียนรูตามบทเรียนนอกหองเรียน
2. ดานองคประกอบการสอนในระดับอุดมศึกษา 5 ดาน
1) ดานการกําหนดจุดประสงค ควรกําหนดเพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจ สามารถ
อธิ บ ายถึ งทฤษฏี ห ลั กการทํ างานของโปรแกรมคอมพิ ว เตอร กราฟ ก ได สามารถนํ าความรู ค วามเข าใจไป
ประยุกตใชในการแกปญหาจริง รูจักการประยุกตใชคอมพิวเตอรกราฟกในการออกแบบรวมถึงการนําเสนอ
ภาพกราฟก รวมทั้งสามารถวิเคราะหปญหา สรางขั้นตอนการทํางาน ใหผูเรียนสามารถพัฒนาการฝกทักษะ
และการปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเชี่ยวชาญตามความสามารถของผูเรียนแตละบุคคล ซึ่งในการกําหนด
จุดมุ งหมายผู สอนจึ งควรคํานึ งถึ งพื้ นฐานของผู เรี ยน ตองการที่จ ะฝ กทั กษะผู เรีย นในด านใดและมากนอย
เพียงใด (ไพฑูรย สินลารัตน, 2557) เชนเดียวกับ Hastert (2010) ซึ่งกลาววา ในศตวรรษที่ 21 เห็นไดชัดเจน
ขึ้นวา การศึกษาทางศิลปะจําเปนตองเรียนรูเพิ่มเติมนอกจากตํารา หลักสูตรที่เรียน อาจารยจําเปนตองที่จะ
สอนนักเรียนถึงความสําคัญของเทคโนโลยีในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู การนํามาใชในการสื่อสารและ
การแกปญหา
2) ดานเนื้อหาวิชารายวิชา ควรเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการกําหนดเนื้อหาในการ
เรียนรู เพื่อใหผูเรียนสามารถเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของผูเรียน
สอดคลองกับ ทิศนา แขมมณี (2555) กลาววา การเปดโอกาสใหผูเรียนกําหนดเนื้อหา วิธีการ และสื่อการ
เรียนการสอนตามความสนใจ โดยมีผูสอนเปนผูสอนจัดเตรียมเนื้อหา วัสดุ สื่อ กิจกรรมตามขอบเขตที่
เหมาะสม เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและสรางองคความรูดวยตนเองโดยมีผูสอนคอยใหคําแนะนําและให
ความรู ซึ่งผูเรียนที่มีใจรักที่จะศึกษาคนควาตามความตองการจะกอใหเกิดเกิดการศึกษาตอเนื่อง และมีแรง
กระตุนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นอยากเรียนรูอยางไมสิ้นสุด ซึ่งจะนําไปสูการเปนผูเรียนรูตลอดชีวิต รวมทั้ง
ใหความสําคัญกับบริบทเนื้อหาใหมีความเหมาะสมกับวัยของการเรียนรูของผูเรียน ไมยากจนผูเรียนไมอยากที่
จะปฏิบัติงานหรือไมงายจนผูเรียนไมใหความสําคัญกับเนื้อหา
3) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน การใหความสําคัญกับการเรียนรูดวยตนเองตามที่ผูเรียน
สนใจ เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกทักษะจากการปฏิบัติงานดวยตนเองตามความถนัดของแตละบุคคล เนื่องจาก
ผูเรียนแตละคนมี ความแตกตางด านความสามารถในการเรียนรู วิธีการเรียนรู และเจตคติ ฯลฯ นําเอา
ประสบการณของตนเองมาใชในการเรียนรู สอดคลองกับ Miller (2014) ที่กลาววา ผูเรียนสามารถเรียนรูแบบ
สวนบุคคลไดตามความสนใจของตนเอง โดยผูเรียนสามารถที่จะคนควาหาคําตอบเกี่ยวกับคําถามของตนเอง
รวมทั้งสามารถทํางานไดอยางมีอิสระ เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการสรางความรูผานการมีสวนรวมใน
ชั้นเรียน โดยการเรียนในชั้นเรียนจะเนนการสืบคนขอมูลกับเพื่อนรวมชั้นเรียนโดยมีผูสอนคอยใหคําแนะนํา
ควรกํ าหนดโจทย ให มีความเหมาะสมกั บ ความสามารถของผู เ รี ย น เพื่ อให ผู เ รี ย นเห็ น ความสํ าคั ญกั บ การ
ปฏิบัติงาน ฝกผูเรียนใหใชประสบการณของผูเรียนในการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อ
442

OJED, Vol. 11, No. 4, 2016, pp. 432 - 449

แกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (เนาวนิตย สงคราม,
2553) นําไปสูการสรางนวัตกรรมตามความสามารถของแตละบุคคลที่มีกระบวนการจากการคนควาเทคนิค
วิธีการที่แตกตางหลากหลาย รวมทั้งสามารถนําไปถายทอดไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับ กิดานันท มลิ
ทอง (2540) ที่กลาววา นวัตกรรมเปนการแสดงออกถึงความคิด การปฏิบัติหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงจาก
ของเดิมที่มีอยูของผูเรียน ใหสามารถใชไดผลดี ยิ่งขึ้นและเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ มีความทันสมัยมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเดิม ในขณะที่พิศวาส ปทุมุตตรังษี (2556) กลาววา ผูเรียนสามารถแสดงความคิ ด
สร า งสรรค ผลิ ต ความรู และพั ฒ นานวั ต กรรมที่ เ ป น ผลิ ต ผลและกระบวนการโดยใช เ ทคโนโลยี โดยการ
ประยุกตใชความรูในการสรางแนวคิดใหม สามารถสรางงานที่เปนตนแบบในการสื่อถึงเอกลักษณความเปน
ตัวตน และสอดคลองกับผลการวิจัยของ มูฮํามัด หะยีอัมเสาะ (2554) พบวา ผูเรียนที่ไดรับการสอนโดยใช
นวัตกรรมคุณลักษณศึกษาดานการเรียนรู จะสงเสริมใหผูเรียนมีความใฝรูใฝเรียน มีทักษะความสามารถในการ
เรียนรู ดานความคิดสรางสรรคและทักษะปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เชนเดียวกับผลวิจัยของ นิชาภา
บุรีกาญจน (2556) พบวา การจัดการเรียนรูโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานสงผลผูเรียนมีความรับผิดชอบ
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูงขึ้น
4) ดานสื่อการเรียนการสอน การใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตาง ๆ รวมทั้งสื่อ ICT เพื่อให
ผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนลวงหนา เพื่ออํานวยความสะดวกใหแกผูสอนและผูเรียนในการติดตอสื่อสาร
รวมทั้งการเขาถึงเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอนตาง ๆ ผานระบบออนไลน เพื่อใหผูเรียนเกิดกระบวนการ
เรียนรู โดยมีสิ่งชักจูงเขามาสูบทเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550) ที่พบวา การ
ถายทอดองคความรูจากผูสอนสูผูเรียนใหสามารถไดรับความรู ทักษะตาง ๆ ผูสอนควรใชสื่อเทคโนโลยี
การศึกษามาใชในการเรียนการสอนเพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูอยางสมบูรณ และยังเปนสิ่งที่ชวยดึงดูดความ
สนใจใหผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาอยางแทจริง และการใชสื่ออิเล็กทรอนิกสประเภทตางๆ ยังสงผลใหให
ผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนลวงหนาและสามารถศึกษาคนควาตามความถนัดของแตละบุคคล รวมทั้งยังเปน
การสงเสริมใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูแหงศตวรรษที่ 21 สอดคลองกับผลการวิจัยของ Lisa (2012)
พบวา การใชวีดีโอที่มีความนาสนใจในชั้นเรียน สงผลใหผูเรียนมีความสนใจและเกิดแรงจู งใจในการเรียนรู
เพราะผูเรียนมีทางเลือกสําหรับการเรียนรู เชนเดียวกับผลการวิจัยของ Kelly (2012) พบวา การเปลี่ยน
แผนการเรียนรูโดยใชวิดีโอการบรรยายออนไลน สงเสริมผูเรียนในดานการรับรูมากขึ้น ผูสอนมีบทบาทในการ
ใหคําแนะนํามากกวาการบรรยายเนื้อหา ซึ่งเปนการนําเทคโนโลยีเขามาใชในการเรียนการสอนเปนประโยชน
ตอผูเรียน
5) ดานการวัดและประเมินผล ควรวัดความรูความเขาใจของผูเรียนโดยการใหผูเรียนเขียน
สรุ ป องค ความรู ที่ได หลั งเรี ย น โดยการนําเสนอผลงานที่ ควรดูโ ดยรวมทั้ งความถู กต องเหมาะสม ความ
สวยงามและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายในชั้นเรียน และควรประเมินโดยการใหการตอบกลับแกผูเรียน
ในทั น ที (Feedback) เพื่อให ผู เ รี ย นสามารถทํ าความเข าใจไดอย างถู กต องและชั ด เจน สอดคล องกั บ
Arfstrom (2013) ซึ่งกลาววา ผูสอนใชหองเรียนกลับดานในการชวยใหผูเรียนมีความรูความเขาใจในเรื่ องที่
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เรียน เวลาในหองเรียนผูสอนสังเกตการณเรียนรูของผูเรียน ผูสอนมีการจัดเตรียมการใหการตอบกลับใน
ประเด็นสําคัญแกผูเรียนเพื่อใหผลสะทอนกลับในการเรียนรู และสามารถเชื่อมโยงกับการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และยอมรับความคิดเห็นในหองเรียน เชนเดียวกับ วิจารณ พานิช (2556) ที่กลาววา การประเมินเพื่อยืนยัน
การเรียนรูของผูเรียนวาไดบรรลุการเรียนรูตามวัตถุประสงคนั้นผูสอนตองเขาไปประเมินและตองหาประเด็น
ที่เด็กไมเขาใจ จัดการเรียนรูเพื่อซอมเสริมความเขาใจใหแกผูเรียนเปนรายคน
3. ความตองการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา โดย
ใชแนวคิดหองเรียนกลับดานของผูเรียน 4 ดาน มีดังนี้ 1) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ดานวิธีการสอน
3) ดานสื่อการเรียนการสอน และ 4) ดานการประเมินผล
1) ความเห็นของผูเรียนตอดานกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผูสอนควรสงเสริมใหผูเรียน
สามารถสรางนวัตกรรมไดดวยตนเอง สอดคลองกับเนาวนิตย สงคราม (2553) ซึ่งกลาววา การสงเสริมให
ผูเรียนสามารถนํากระบวนการสรางความรูจากการเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง ฝกผูเรียนใหใชประสบการณของ
ผูเรียนในการสรางนวัตกรรมผานกระบวนการที่หลากหลาย เพื่อแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุ
เป าหมายได อย างมี ประสิทธิภ าพมากยิ่งขึ้ น และเป นการเตรี ยมความพร อมให กับ ผู เรี ยนใหเ ขาสู สังคมใน
ศตวรรษที่ 21
2) ความเห็นของผูเรียนตอดานวิธีการสอน ผูเรียนตองการใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนใหเกิด
กระบวนการเรียนรูดวยตนเอง ซึ่ง วิจารณ พานิช (2555) กลาววา ผูเรียนในศตวรรษที่ 21 เปนยุคที่โลกตอง
เผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว สงผลใหผูเรียนในยุคปจจุบันมีความจําเปนในการใชสื่อ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อสนับสนุนการเรียน การหาขอมูลเพิ่มเติมใหกับตนเองเพื่อเกิดการเรียนรูตามความสนใจของ
ตนเองและตอบสนองความตองการเรียนรูที่หลากหลายของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับ จันทิ
มา ปทมธรรมกุล (2555) ไดกลาวไววา ผูเรียนแตละคนมีบทบาทสําคัญในการจัดการเรียนรูดวยตนเองมาก
ที่สุด ผูเรียนสามารถใชเทคโนโลยีมาสนับสนุนในการเรียนรูดวยตนเองมากที่สุดและสามารถชวยตอบสนองการ
เรียนรูที่หลากหลายของผูเรียน
3) ความเห็นของผูเรียนตอดานสื่อการเรียนการสอน คือ ผูเรียนตองการใหผูสอนมีสื่อที่
สามารถใหผูเรียนดูหรือทบทวนไดตลอดเวลาที่ตองการ สอดคลองผลการวิจัยของ ลัลนลลิต เอี่ยมอํานวยสุข
(2556) ที่ศึกษาการสรางสื่อบนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพา เรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องตน ที่ใช
วิธีการสอนแบบหองเรียนกลับดาน พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อบนคอมพิวเตอรพกพาในการใชเปนสื่อ
ที่สามารถนํามาสนับสนุนใหสามารถเรียนรูไดสะดวกทุกที่ทุกเวลาที่ตองการ ซึ่งเชนเดียวกับผลการวิจัยของ
สุกัลยา นิลกระยา (2557) การพัฒนาสื่อการสอนมัลติมีเดียบนเครือขายไรสาย m-learning พบวา ผูเรียน
สามารถใชสื่อการสอนบนอุปกรณคอมพิวเตอรพกพาในการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภ าพและมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น
4) ความเห็นของผูเรียนตอดานการวัดและประเมินผล คือ ผูเรียนตองการใหผูสอนติดตาม
การทํางานและสงงานที่มอบหมายของผูเรียน สอดคลองกับ Miller (2014) กลาววา การศึกษาติดตามความ
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คืบหนาของผูเรียนจะเปนการทราบถึงศักยภาพของผูเรียน ซึ่งการเรียนการสอนโดยใชหองเรียนกลับดานเปน
การใหโอกาสที่ดีที่สุดสําหรับความแตกตางในหองเรียนที่ผูสอนสามารถดําเนินการที่แตกตางกันในแตละระดับ
ความแตกตางของแตละบุคคลเพื่อใหสามารถบรรลุวัตถุประสงค
4. จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟกในหลักสูตรศิลปศึกษา
1) กิจกรรมการเรียนการสอน จากการสังเกตการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟก
ในหลักสูตรศิลปศึกษา การนําเขาสูบทเรียนแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือการพูดคุยหัวขอที่จะใชเรียน เพื่อกระตุน
ใหผูเรียนมีความพรอมในการเรียนรู และการสอบถามถึงงาน ลักษณะวิธีการเครื่องมือเพื่อสรางสรรคผลงานที่
ไดมอบหมายในสัปดาหที่ผานมา เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนประสบการณและขั้นตอนวิธีการสรางสรรคผลงานกับ
เพื่อนรวมชั้น ซึ่งสอดคลองกับ วิจารณ พานิช (2556) ที่กลาววา การเรียนรูโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน
สามารถใหผูเรียนสามารถเรียนรูรวมกัน ชวยเหลือซึ่งกันและกัน สามารถรวมตัวกันเปนกลุมเพื่อเรียนรูเฉพาะ
เรื่องหรือในสวนที่ไมเขาใจ ซึ่งการเรียนรูแบบชวยเหลือซึ่งกันและกันเปนการฝก 21st Century Skills แบบไม
รูตัวชวยใหเกิดการเรียนรูไดยางรูลึกและรูจริง มีการใชคําถามในการกระตุนผูเรียนอยางตอเนื่องและการฝกให
นักเรียนไดแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันโดยมีการนาสื่อการเรียนรูมาใชอยางหลากหลาย
(วันเฉลิม อุดมทวี, 2555)
2) สื่อการเรียนการสอน ใช PowerPoint และจอแสดงผลในการสาธิตขั้นตอน การใชสื่อ
video tutorial ในการศึกษาวิธีการใชเครื่องมือตาง ๆ ในโปรแกรม ใชระบบ LMS (Learning Management
System) ในการมอบหมายงาน ติดตามการสงงาน โดยผูเรียนเปนผูบูรณาการสรางทักษะองคความรูจากสื่อที่
ไดรับจากการเรียนรูดวยตนเองโดยการสรางกระดานความรูอิเล็กทรอนิกส (Blogs) การใชแบบทดสอบ
(Tests) การใชสื่อสังคมออนไลน และกระดานสําหรับอภิปรายแบบออนไลน (Social Networking &
Discussion Boards ) (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2556) เชนเดียวกับงานวิจัยของ จักรกฤษณ กาจนากาศ (2554) พบวา
นักศึกษาสามารถเขาไปสมัครเรียน จัดการขอมูลสวนตัวและลงทะเบียนเรียนในรายวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ในบทเรียนจะใชไฟลวิดีโอเปนหลัก นักศึกษาสามารถเรียนและสงงานผานระบบไดหากนักศึ กษาไมเขาใจ
สามารถเรียนซ้ําในบทเรียนตามตองการได ระบบของอาจารยผูสอนสามรถสมัครเขาใชงาน และสรางรายวิชา
ที่ตองการสอนเพิ่มขอสอบกอนเรียนหลังเรียนและสามารถเพิ่มเนื้อหาซึ่งเปนไฟลวิดีโอสําหรับใชในระบบได
3) การแสดงออกของผูเรียน มีความตั้งใจและสนุกสนาน มีสวนรวมในการตั้งคําถามถึงขอ
สงสัย และมี สว นรว มในการตอบคําถาม และแลกเปลี่ย นแสดงความคิด เห็ น ซึ่งกั นและกั นภายในหองเรี ย น
สอดคลองกับ Arfstrom (2013) ซึ่งกลาววา ภายในหองเรียนกลับดานผูสอนมีการใหคําแนะนําในประเด็นที่
สําคัญเพื่อใหผลตอบกลับในการเรียนรู ภายในหองเรีย นเพื่อชวยสรางความเขาใจให แกผูเ รียน และผู เรีย น
สามารถเชื่อมโยงการแลกเปลี่ยนเรียนรูและยอมรับความคิดเห็นกับเพื่อนในหองเรียน
4) บรรยากาศการเรียนการสอน บรรยากาศในหองเปนไปดวยความอบอุนเปนกันเอง ไมมี
ความตึงเครียด ซึ่งผูเรียนจะมีลักษณะในการเรียนรูเชิงรุก มีสวนรวมในการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็น
กับผูสอน มีความสนใจใสใจในการเรียนรูที่มีความหมายใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และภายในหองผูสอนจะ
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คอยเดิ น ไปรอบ ๆ ห องเพื่ อคอยใหคําแนะนํ าขณะผู เ รี ย นกํ าลั งปฏิ บั ติ งาน ซึ่ งสอดคล องกั บ สุ ร ศั กดิ์ ปาเฮ
(2556) ซึ่งกลาววา ผูสอนจะทําหนาที่เปนโคชในการใหคําแนะนําอยูขาง ๆ เพื่อใหผูเรียนเรียนเนื้อหาดวยวิธีที่
หลากหลาย เพื่อเพิ่มประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียน ผูเรียนสามารถทํางานเปนกลุมและผูเรียนจะไดรับ
การสนับสนุนในการมีบทบาทสําคัญที่จะสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะจากการวิจัย
1.1 การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟก โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ผูสอน
ควรมีการทําความเขาใจในการจัดการเรียนรูเปนอยางมาก เพื่อใหสามารถวางรูปแบบการสอนไดอยางถูกตอง
เหมาะสมของลักษณะผูเรียน
1.2 การจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟก โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ผูสอน
ควรตระหนักและใหความสําคัญกับการเลือกสื่อการเรียนรู การเขาถึงสื่อการเรียนรู ความพรอมดานเทคโนโลยี
ของผูเรียนทั้งในหองเรียนและที่บานของผูเรียน
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการวิจัยเชิงทดลองเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอรกราฟก
ในหลักสูตรศิลปศึกษา โดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดานเพื่อสรางนวัตกรรม
2.2 ควรมีการศึกษาผลของการจัดการเรียนการสอนโดยใชแนวคิดหองเรียนกลับดาน ที่มีตอ
ความรับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
รายการอางอิง
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