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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนท่ี

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  2) เพื่อศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีจำนวนนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ 
จำนวน 30 คน ใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

เครื่องมือท่ีวิจัยเป็น 1) แผนการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 2) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 3) แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 

ผลการวิจัยพบว่า 

1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ มีคุณภาพด้านเน้ือหาอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.8, ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.83) มีคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย = 4.56, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.40) 
แสดงให้เห็นว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนท่ีส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นน้ีมีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้ 

2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 ประเมินผลงานจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 
คน โดยมีนักเรียนท้ังหมด 30 คน ใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบิค (Rubric Scoring) พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 
80.55 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพแล้วพบว่า ผลงานอยู่ในระดับดีมากและมีนักเรียนท่ีผ่านเกณฑ์จำนวนร้อยละ 
100 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนท่ีส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย = 
4.80, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน = 0.12) 
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บทคั ดย่อ ภาษาอังกฤษ  
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MISS CHUTHAMAS DHIPAYAKAMOL : THE EFFECT OF INFOGRAPHIC 
ELECTRONIC BOOK ON TEACHING METHODS THAT ENCOURAGE CREATIVE THINKING 
FOR SECONDARY LEVEL 2 STUDENTS. THESIS ADVISOR : ASSOCIATE PROFESSOR 
NAMMON RUANGRIT, Ph.D. 

The purposes of this research were : 1) to develop of infographic electronic book on teaching 
methods that encourage creative thinking for secondary level 2 students 2) to study the student’s 
creative thinking ability after learn through the infographic electronic book 3) to study the student’s 
satisf about learning through the infographic electronic book. The sample size were 30 of student, 
secondary level 2 at Benjamarachalai school under the royal patronage of his majesty the king in 
Bangkok. 

The research instruments were : 1) An art lesson plan, 2) an infographic electronic book, 3) An 
assessment form for artwork by the students, and 4) A questionnaire inquiring students’s opinions. The 
collected data were analyzed by mean and standard deviation. 

The results were as follows : 

1) With regard to the development for infographic electronic book revealed by the expert in 
the areas of multimedia and art content, the quality of the electronic book positively at high level. 

2) Student’s creative thinking ability after learning through the infographic electronic book was 
a total average score of 80.55 percent and quality of the creative thinking ability at high level. 

3) With regards of the student for secondary level 2 after learning through the infographic 
electronic book, the students revealed their opinions at very high level. 
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กิตติกรรมประกาศ  

 

กิตติกรรมประกาศ 
  

การค้นคว้าอิสระฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เนื่องจากได้รับความกรุณา ความเอาใจใส่ และ
ให้คำปรึกษาแนะนำจากรองศาสตราจารย์ ดร.น้ำมนต์ เรืองฤทธิ์ ซึ่งเป็นที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ และ
คอยช่วยเหลือให้กำลังใจมาโดยตลอด จนการค้นคว้าอิสระเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.
เอกนฤน บางท่าไม้ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพดล ผู้มีจรรยา ที่กรุณาให้คำปรึกษาและคำแนะนำ 
แก้ไขข้อบกพร่องจนทำให้การค้นคว้าอิสระมีความถูกต้องและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณใน
ความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ขอกราบขอบพระคุณคุณพ่อและคุณแม่ พ่ีออม ที่คอยเป็นกำลังใจและสนับสนุนในทุกๆ ด้าน
ให้ศึกษาเล่าเรียนจนประสบความสำเร็จดั่งที่ตั้งใจ และขอขอบคุณ พญ.ปานิสรา เพ่งวรรธนะ ที่เป็นส่วน
หนึ่งในความสำเร็จในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณผู้เชี่ยวชาญทุกท่านที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ให้ข้อมูลและตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีความครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ 

ขอขอบคุณ ดร.สุธาสินี สมบูรณ์ทรัพย์ ที่ให้การช่วยเหลือและคำปรึกษา และขอบคุณเพ่ือนๆ
ชาวเทคโนโลยีการศึกษาทุกคนที่ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุข ช่วยเหลือเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน มีน้ำใจให้กันเสมอ
มา 

ขอขอบคุณตัวของผู้วิจัยเองที่ไม่ย่อท้อ และพยายามทำทุกอย่างให้ประสบความสำเร็จตามที่
ตั้งใจไว้ ขอบคุณที่มีความพยายาม และความอดทนจนทุกอย่างลุล่วงไปได้ด้วยดี 

คุณประโยชน์ที่พึงได้มาจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ รวมถึงความสำเร็จและความภาคภูมิใจ
ทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยขอมอบตอบแทนพระคุณบิดา มารดาและครอบครัวที่ให้ความสนับสนุนเป็นกำลังใจ
อย่างดียิ่งและให้โอกาสทางการศึกษากับผู้วิจัยเสมอมา 

  
  

นางสาว จุฑามาศ  ทิพยกระมล 
 

 

 



 

สารบัญ 

 หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ............................................................................................................................. ง 

บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ....................................................................................................................... จ 

กิตติกรรมประกาศ............................................................................................................................. ฉ 

สารบัญ .............................................................................................................................................. ช 

สารบัญตาราง .................................................................................................................................... ฎ 

สารบัญภาพ ...................................................................................................................................... ฐ 

บทที่ 1 บทนำ ................................................................................................................................... 1 

ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา ....................................................................................... 1 

กรอบแนวคิดในงานวิจัย ............................................................................................................... 6 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย .............................................................................................................. 8 

สมมติฐานการวิจัย ........................................................................................................................ 8 

ขอบเขตการวิจัย ........................................................................................................................... 8 

นิยามศัพท์เฉพาะ .......................................................................................................................... 9 

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง .......................................................................................... 11 

1. แนวคิดเก่ียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ................................................................. 12 

2. แนวคิดเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ ........................................................................................ 14 

2.1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) .................................................................... 14 

2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิด ............................................................................ 14 

2.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ ............................................................................ 17 

2.4 ประเภทของการคิด ...................................................................................................... 17 

2.5 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ .............................................................................. 18 

  



  ซ 

2.6 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ ............................................................................................ 20 

2.7 การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ .................................................................... 24 

2.8 การวัดความคิดสร้างสรรค์ ............................................................................................ 25 

2.9 แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์.................................................................... 25 

2.9 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ........................................................ 28 

2.10 แนวความคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ .................... 29 

2.11 แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ................................................................. 31 

3. แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ........................................................................... 35 

3.1 ความหมายของอินโฟกราฟิกส์ ...................................................................................... 35 

3.2 ความหมายของการออกแบบกราฟิก ............................................................................. 36 

3.3 ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิกส์ ............................................... 37 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ........................................................................................ 40 

3.5 ประเภทและรูปแบบการนำเสนอของอินโฟกราฟิกส์ ..................................................... 44 

3.6 กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ............................................................................ 45 

3.7 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ ....................................................................... 49 

3.8 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับงานอินโฟกราฟิกส์ ...................................................................... 50 

3.9 เกณฑ์ในการประเมินอินโฟกราฟิกส์ .............................................................................. 51 

4. แนวคิดเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ .................................................................................... 53 

4.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ........................................................................... 53 

4.2 ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ................................................................................ 54 

4.3 ประโยชน์และข้อจำกัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ......................................................... 55 

4.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวเนื่องกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ............................. 57 

4.5 แนวคิดและการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ........................................... 58 

5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ................................................................................................................. 62 

 



  ฌ 

งานวิจัยในประเทศ .............................................................................................................. 62 

งานวิจัยต่างประเทศ ............................................................................................................ 63 

บทที ่3 วิธีดำเนินการวิจัย ................................................................................................................ 65 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ..................................................................................................... 65 

2. แบบแผนการวิจัย ................................................................................................................... 66 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ......................................................................................................... 66 

4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ............................................................................. 66 

4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการ
สอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ..................... 66 

4.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ............................................................ 69 

4.3 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ................................. 72 

4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ............... 75 

5. การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ......................................................................... 76 

6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ................................................................................................................ 79 

บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล......................................................................................................... 82 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.......................................... 83 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ...................................................................................................................................... 86 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2.......................... 88 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ .................................................................................... 90 

สรุปผลการวิจัย ........................................................................................................................... 91 

 



  ญ 

อภิปรายผลการวิจัย .................................................................................................................... 92 

ข้อเสนอแนะทั่วไป ...................................................................................................................... 96 

ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป ........................................................................................... 96 

ภาคผนวก........................................................................................................................................ 97 

ภาคผนวก ก. รายนามผู้เชี่ยวชาญ .............................................................................................. 98 

ภาคผนวก ข. การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิเคราะห์ผลข้อมูล ......... 100 

ภาคผนวก ค. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ..................................................................................... 109 

ภาคผนวก จ. ตัวอย่างผลงานของนักเรียน ................................................................................ 130 

รายการอ้างอิง ............................................................................................................................... 137 

ประวัติผู้เขียน ................................................................................................................................ 144 

 



 

สารบัญตาราง 

 หน้า 
ตารางที่ 1 แสดงแบบการทดลองแบบ One - Group Posttest Only Design .............................. 66 

ตารางที่ 2 เกณฑ์ประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ................................ 73 

ตารางที่ 3 เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ........................................ 74 

ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเนื้อหา ...................................... 83 

ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบ .......................... 84 

ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 
ของขั้นทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Testing)   จำนวน 3 คน ............................................... 85 

ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 
ของขั้นการทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) จำนวน 10 คน ............................................. 85 

ตารางที่ 8 แสดงผลวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลงานศิลปะของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบิค (Rubric Scoring)
 ........................................................................................................................................................ 86 

ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการ
สอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ........................................... 88 

ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
สาระการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 101 

ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ...................................................................................................................... 102 

ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาษาปีที่ 2 ...................................................................................................................... 104 

  



  ฏ 

ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินผลงานทางศิลปะ รายวิชา
ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ............................................................................. 105 

ตารางที่ 14 แสดงเกณฑ์ประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ ................... 106 

ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ดัชนีค่าความสอดคล้อง ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ......................... 108 

 



 

สารบัญภาพ 

 หน้า 
ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษา .......................................................................................... 7 

ภาพที่ 2 แบบจำลองโครงสร้างเชาว์ปัญญาของกิลฟอร์ด ................................................................. 16 

ภาพที่ 3 แผนภาพขั้นตอนการสร้างแผนจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ..... 68 

ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย .......................................... 78 

  



 

บทที่ 1 
บทนำ 

 
ความสำคัญและความเป็นมาของปัญหา 

แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 – 2579 ได้มีการระบุถึงหลักและแนวทางในการ
ขับเคลื่อนแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การปฏิบัติ โดยเพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และ
ความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา และการเรียนรู้
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย รวมถึงให้มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และคุณธรรม จริยธรรม โดยเน้นการพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์ ความคิด
สร้างสรรค์ การพัฒนานวัตกรรมและความรับผิดชอบ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560) ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่ได้มีการกล่าวถึงแนวทางในการจัด
การศึกษา จะต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียน
มีความสำคัญที่สุด กระบวน การจัดการศึกษาจึงต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพ และยังได้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาว่า นอกจากรัฐจะต้อง
ส่งเสริมโครงการทางเทคโนโลยี และพัฒนาการผลิตสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพแล้ว ยังต้อง
มุ่งเน้นในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความสามารถในการผลิตและใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการศึกษาในยุคปัจจุบันนั้น มุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยี
ประกอบการศึกษาให้เหมาะสมกับผู้เรียน ครูผู้สอนจึงต้องพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จากเดิม
เน้นการท่องจำ มาเป็นการส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ โดยการคิดและปฏิบัติจริง เพ่ือให้ผู้เรียนสร้าง
องค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง บทบาทของครูจึงต้องเปลี่ยนไปจากผู้บอกความรู้ ไปเป็นผู้เชื่อมโยงให้เกิด
ความรู้ หากครูใช้วิธีสอนแบบเดิม ๆ อาจทำให้เด็กรู้สึกเบื่อหน่าย ครูจึงต้องปรับเปลี่ยนวิธีการสอน 
เพ่ือกระตุ้นให้เด็กมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545, 
p. 38) 

สำหรับทักษะที่สำคัญที่สุดในศตวรรษที่ 21 ก็คือทักษะการเรียนรู้ (learning skill) จึงทำให้มี
การปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ 
และทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการเตรียมความพร้อมด้านต่าง ๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน 
ที่จะทำให้เกิดการเรียนรู้ วิจารณ์ พานิช (2555) ได้กล่าวถึงทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st century 
skills) ว่าเป็นทักษะเพ่ือการดำรงชีวิตในศตวรรษที่  21 ซึ่งมีสาระวิชาหลัก  (core subject) ที่
ประกอบด้วย ภาษา ศิลปะ คณิตศาสตร์ การปกครองและหน้าที่พลเมือง วิทยาศาสตร์ ภูมิศาสตร์ 
และประวัติศาสตร์ ซึ่งสาระวิชาเหล่านี้มีความสำคัญ แต่ไม่เพียงพอ สำหรับการเรียนรู้เพ่ือมีชีวิตใน
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ศตวรรษที่ 21 ปัจจุบันการเรียนรู้ควรเป็นการเรียนรู้โดยการค้นคว้าด้วยตนเอง โดยมีครูผู้สอนช่วย
แนะนำและช่วยออกแบบกิจกรรม ที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถประเมินความก้าวหน้า ในการเรียนรู้ของ
ตนเองได้ ซึ่งทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ผู้เรียนทุกคนจะต้องเรียนรู้ตลอดชีวิต คือ การเรียนรู้ 3R x 7C 
ซึ่ งทั กษะ  3R ประกอบด้ วย  1) Reading (อ่ านออก) 2) (W) Writing (เขี ยน ได้ ) และ  3) (A) 
Arithmetic’s (คิดเลขเป็น) ส่วนทักษะ 7C ประกอบไปด้วย 1) Critical thinking and problem 
solving (ทักษะด้านการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  และทักษะในการแก้ปัญหา) 2) Creativity and 
innovation (ทักษะด้านการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม) 3) Cross-cultural understanding (ทักษะ
ด้านความเข้าใจความต่างด้านวัฒนธรรม และความต่างด้านกระบวนทัศน์) 4) Collaboration, 
Teamwork and leadership (ทักษะด้านความร่วมมือ  การทำงานเป็นทีม  และภาวะผู้นำ) 5) 
Communications, Information and Media literacy (ทักษะด้านการสื่อสารสารสนเทศ  และ
รู้เท่าทันสื่อ) 6) Computing and ICT Literacy (ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร) และ 7) Career and learning skills (ทักษะอาชีพ และทักษะการเรียนรู้) 

ทักษะด้านการสร้างสรรค์ เป็นกระบวนการทางสมองของมนุษย์ในการรับรู้ และเกิดเชาว์
ปัญญาไหวพริบ ทำให้สามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ของสิ่งที่ประทับใจ หรือจินตนาการที่พึงพอใจ
ของตนและเกิดแรงบันดาลใจ ให้มีความพยายามประยุกต์สร้างสิ่งใหม่ โดยอาศัยกระบวนการ
ความคิด ทฤษฎี และหลักการคิดพิจารณา ดำเนินการสร้างให้เกิดผลงานขึ้นจากความคิดนั้นที่ต้อง
อาศัยความชำนาญ ความรู้ เชาวน์ปัญญา ไหวพริบ จินตนาการ และแรงบันดาลใจของมนุษย์ร่วมกัน 
จึงจะเกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นความสามารถของมนุษย์และเป็นปัจจัย
จำเป็นในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของมนุษย์ ในปัจจุบันมีนักจิตวิทยาหลายคนได้ทำการศึกษา
ค้นคว้าวิจัยเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์ พบว่ามนุษย์ทุกคนมีความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และ
สามารถพัฒนาส่งเสริมความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ให้สูงขึ้นได้ ด้วยการสอนฝึกฝน การฝึกที่ถูก
วิธี และมีข้อเสนอแนะว่า ควรฝึกฝนความคิดสร้างสรรค์แก่เด็กตั้งแต่เยาว์วัย (อารี รังสินันท์, 2527, 
p. 5) ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์ จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้น 
เพ่ือให้เด็กได้เจริญเติบโตเป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูง และพร้อมที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่
ประเทศชาติต่อไป  

ประเทศไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต โดยได้กำหนดไว้ ในมาตรา 7 ของพระราชบัญญั ติ การศึกษาแห่ งชาติ  (2542) 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ให้หลักการไว้ว่า ในกระบวนการเรียนรู้ต้องมุ่งปลูกฝังความสามารถใน
การประกอบอาชีพ รู้จักพ่ึงตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ใฝ่รู้ และเรียนรู้ด้วยตัวเองอย่างต่อเนื่อง 
และในมาตรา 24 ก็ให้แนวทางการจัดการศึกษาไว้ว่าให้มีการฝึกทักษะ กระบวนการคิด ประยุกต์
ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ จากหลักการ และแนวทางการจัดการศึกษา



  3 

ดังกล่าว แสดงถึงความต้องการกำลังคนที่มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ือประยุกต์ความรู้จากการคิด ไป
พัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ได้ด้วยตนเองอย่างมีคุณภาพ 

ผู้สอนจึงควรจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน เนื่องจากใน
สถานการณ์ของโลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความคิดสร้างสรรค์จะช่วยให้ค้นพบวิธี
แก้ปัญหาในวิถีทางที่ไม่เคยปฏิบัติมาก่อน หากเรายังใช้ความคิดแบบเดิม ๆ อาจก่อให้เกิดปัญหาได้ 
ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จึงควรมีความคิดสร้างสรรค์ คิดใหม่ขยายขอบเขตความคิดไปจากของเดิมให้
ได้ จึงจะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างลงตัว อีกทั้งความคิดสร้างสรรค์ยังก่อให้เกิดนวัตกรรม หรือ
สิ่งประดิษฐ์ใหม่อย่างไม่หยุดยั้ง  และความสำคัญอีกประการหนึ่งของความคิดสร้างสรรค์ คือ บุคคลที่
มีความคิดสร้างสรรค์จะมีความอดทน อดกลั้น กล้าเผชิญ และยอมรับต่อสภาวการณ์ที่เป็นจริง 
รวมทั้งจินตนาการที่ควบคู่กับความอุตสาหะ จะสามารถสร้างสรรค์ตนเองและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน
ลักษณะที่เหมาะสมพึงพอใจ มีชีวิตที่เป็นสุข (สุวิทย์ มูลคํา, 2547, pp. 26-27) จึงแสดงให้เห็นว่า
ความคิดสร้างสรรค์ เป็นสิ่งที่เหมาะในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาประชากรให้มีคุณภาพ ความคิด
สร้างสรรค์จึงมีความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนในทุกระดับชั้น และวิชาศิลปะเป็นส่วนหนึ่งที่
สำคัญในการเสริมสร้างและพัฒนาให้คนมีความคิดสร้างสรรค์ เนื่องมาจากกิจกรรมการเรียนการสอน
ที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์อย่างอิสระ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีโอกาสได้สร้างสรรค์งาน
ที่แปลกใหม่ โดยมีกระบวนการทำงานที่ฝึกให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหาเป็น ซึ่งมุ่งพัฒนา
ผู้เรียนให้มีความคิดสร้างสรรค์เป็นสำคัญ วิถีทางศิลปะจึงเป็นทางที่พัฒนาความคิด พัฒนาการ
แสดงออก อันเป็นหนทางไปสู่การพัฒนาบุคคลต่อไป  และหากสังคมใดมีประชากรที่มีความคิด
สร้างสรรค์สูง สังคมนั้นย่อมมีโอกาสพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว (ประยงค์ มาแสง, 2542) 

การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะแก่การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ จึงควรเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
และควรให้ผู้เรียนฝึกการเรียนรู้ด้วยตนเอง การนำเอาเทคโนโลยีมาช่วยเป็นสื่อประกอบการศึกษาจึง
เข้ามามีบทบาทสำคัญ เพราะเทคโนโลยีสามารถช่วยให้เกิดการเรียนรู้ตามความต้องการเฉพาะบุคคล 
เป็นส่วนประกอบสำคัญในการเรียนรู้ในห้องเรียน และช่วยให้เด็กด้อยโอกาสทางการศึกษา สามารถ
เข้าถึงการเรียนรู้ได้ อีกทั้งเทคโนโลยียังช่วยพัฒนาการศึกษา การศึกษาหาความรู้จึงไม่จำเป็นต้องอยู่
ในหนังสือเพียงเท่านั้น แต่ยังสามารถเติมเต็มความรู้จากสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่มีรูปแบบการนำเสนอที่
หลากหลาย ซึ่ง “อินโฟกราฟิกส์” เป็นรูปแบบหนึ่งที่เป็นที่นิยมในการใช้แสดงข้อมูลที่มีความซับซ้อน
ผ่านภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว ด้วยการใช้ภาพ สี ขนาด และทฤษฎีจิตวิทยาการรับรู้ของมนุษย์ ทำ
ให้สามารถสร้างสื่อท่ีสามารถทำให้เกิดความเข้าใจได้ง่ายขึ้นในเวลาอันรวดเร็ว 

อินโฟกราฟิกส์ เป็นการทำให้ข้อมูลสารสนเทศที่มีความซับซ้อน ให้สามารถเข้าใจได้อย่าง
ชัดเจนในเวลาที่รวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นภาพหรือกราฟิกซ่ึงบ่งชี้ถึงข้อมูล เป็นการลดจำนวนข้อมูลเพ่ือให้
ประมวลผลได้ง่าย ซึ่งเหมาะกับยุคเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบัน ที่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ซับซ้อนใน
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เวลาอันจำกัด โดยอินโฟกราฟิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ อินโฟกราฟิกส์ที่ใช้ตัวเลข
เป็นฐาน อินโฟกราฟฟิกส์ที่ใช้ระยะเวลาเป็นฐาน อินโฟกราฟฟิกส์ที่ใช้กระบวนการเป็นฐาน และ
อินโฟกราฟฟิกส์ที่ใช้สถานที่หรือภูมิศาสตร์เป็นฐาน ในปัจจุบันอินโฟกราฟิกส์จึงถูกนำไปประยุกต์ใช้
ตามสื่อต่าง ๆ มากมาย โดยผนวกข้อมูลและกราฟิกเข้าด้วยกัน แสดงออกมาเป็นภาพที่สวยสะดุดตา
และข้อมูลเข้าใจง่าย (นพดล พรามณี, 2560) อินโฟกราฟิกส์ (Infographic) เป็นการนำเสนอข้อมูล 
หรือความรู้ที่มีความซับซ้อนด้วยภาพ ให้สามารถอธิบายได้อย่างรวดเร็วชัดเจน และยังช่วยให้ผู้อ่าน
เกิดความคิดสร้างสรรค์ มีจินตนาการต่อยอดจากสิ่งที่ได้รับสอดคล้องกับ Jun Sakurada (2008, p. 
30) ที่กล่าวว่า pictogram ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในอินโฟกราฟิกส์จะช่วยกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ของผู้
ที่พบเห็น ดังนั้นการวิเคราะห์ข้อมูล และการออกแบบอย่างสร้างสรรค์จึงเป็นหัวใจสำคัญ ในการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ช่วยการสื่อสารมีประสิทธิภาพและสามารถส่งเสริมให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ 
ปัจจุบันอินโฟกราฟิกส์ถูกนำไปใช้ในหลาย ๆ ด้าน เช่น ป้าย แผนที่ การรณรงค์เชิญชวน เป็นต้น 
ดังนั้นการใช้อินโฟกราฟิกส์มาประยุกต์เป็นสื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนจึงเป็นแนวทางหนึ่ง
ในการส่งเสริมใหผู้้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นใหม่ในวงการการศึกษา เพ่ือสนองความต้องการของ
มนุษย์ที่จะนำสื่อหนังสือเข้าไปบรรจุอยู่ในรูปแบบของดิจิทัล ทั้งนี้เพ่ือลดข้อจำกัดจากการอ่านหนังสือ
ปกติทั่วไป (เสาวลักษณ์ ญาณสมบัติ, 2545) ซึ่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่กำลังได้รับความนิยม
มากขึ้น เพราะเป็นหนังสือที่เก็บอยู่ในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส์ หรือเก็บไว้อยู่ในแบบของไฟล์ เป็น
หนังสือที่เก็บในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่ต้องใช้กระดาษ นอกจากนี้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ยังเริ่ม
เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ด้วยความสะดวกสบายของการเข้าถึงที่สามารถอ่านได้ทุกที่ทุกเวลา เรา
สามารถสร้างให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีรูปแบบที่น่าสนใจ สีสันสวยงาม สะดวกต่อการอ่าน และทำ
ความเข้าใจ สามารถใส่เสียงประกอบ รวมถึงวิดิโอภาพเคลื่อนไหว ซ่ึงลักษณะเด่นเหล่านี้จะมีส่วนช่วย
ในการดึงดูดให้ผู้เรียนมีความสนใจ และเกิดการกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากขึ้น นอกจากนี้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ยังเป็นสื่อที่มีจุดเด่นอยู่ที่การนำ เสนอเนื้อหาสาระ ซึ่งจะอยู่ในรูปแบบสื่อประสมหรือ
มัลติมีเดีย คือ เป็นการผสมผสานหลายๆ อย่างเข้าด้วยกัน ทั้งข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพ
วีดีทัศน์ และเสียง ที่จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น และตัวบทเรียนเองก็มีความน่าสนใจ 
ยิ่งไปกว่านั้นสื่อประเภทนี้ยังเป็นสื่อที่มีลักษณะของการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์กับ
สื่อ นับว่าเป็นสื่อที่นำเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีอยู่มาผสมผสานกับการเรียนการสอนเพ่ือให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม สอดคล้องกับความต้องการ และวัยของผู้เรียน ทั้งยังสนองต่อ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จึงสามารถกล่ าวได้ว่า หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในสื่อการสอนประเภทเทคโนโลยีทางการศึกษา ที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
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ปัจจุบัน ที่ จะนำมาใช้จัดการเรียนรู้ตามแนวทางการปฏิ รูปการศึกษาที่ สอดคล้องกันกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

ประเด็นสำคัญเหล่านี้ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจในการศึกษาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 เพราะเป็นที่ทราบกันดีว่า การเข้ามาของเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันทำให้พฤติกรรมการอ่านหนังสือ
ของคนเราเปลี่ยนไป จากการที่อ่านหนังสือเป็นเล่ม เปลี่ยนเป็นการอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หรือ 
e-book ผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาชนิดต่าง ๆ ประกอบกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มี
คุณสมบัติที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ทำให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย
และมีความน่าสนใจ  บวกกับสภาพปัญหาที่ (ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์, 2546) ได้กล่าวถึงสภาพสังคม
ปัญหาด้านการศึกษาของไทย พบว่าการศึกษาเป็นลักษณะการเรียนการสอนที่เน้นบรรยาย และการ
ท่องจำ ไม่ได้ฝึกฝนให้ผู้เรียนได้ใช้ความคิดวิจารณญาณในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ตลอดจนขาด
การส่งเสริมในผู้เรียนได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ หรือนำองค์ความรู้จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ไป
ใช้อย่างเหมาะสม จึงเป็นเหตุให้สังคมไทยนิยมการเลียนแบบหรือการคล้อยตาม สภาพการสอนศิลปะ
ในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่มักประสบปัญหาหลายอย่างในการจัดการเรียนรู้ศิลปะ เช่น สื่อการ
เรียนไม่เพียงพอกับจำนวนผู้เรียน เป็นเหตุให้ผู้เรียนไม่สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างครบถ้วน ขาด
ห้องปฏิบัติการทางศิลปะ ผู้สอนจัดให้ผู้เรียนไม่เหมาะสมไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ทำ
ให้มีแนวโน้มของการลอกเลียนแบบสูง และไม่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
เพ่ือนำมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อการศึกษาในวิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นักเรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองตามความ
ต้องการ กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ และพัฒนารูปแบบการสอนให้แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมโดยใช้สื่อ
อินโฟกราฟฟิกส์เป็นตัวช่วยเสริม โดยอ้างอิงผลการวิจัยของ (Dr.Noura Shabak Alrwele, 2017) ที่
ได้อธิบายว่าอินโฟกราฟิกส์มีความสำคัญต่อการจัดการเรียนรู้ ในผลการวิจัยเรื่อง Effects of 
Infographics on Student Achievement and Students' Perceptions of the Impacts of 
Infographics พบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยยะสำคัญ 90 
เปอร์เซ็นต์ ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าอินโฟกราฟิกส์มีผลทางด้านบวกต่อทักษะทางสติปัญญา ทักษะ
ชีวิต และการพัฒนาอารมณ์ และงานวิจัยเรื่อง อิทธิพลของสื่ออินโฟกราฟิกส์ที่มีต่อการศึกษาของ 
Fezile Ozdami Senay Kocakoyun Turker Sahin and Sahin Akdag (2018) พบว่านักศึกษามี
ความพึงพอใจในการใช้สื่ออินโฟกราฟิกส์ประกอบการเรียนมาก และคิดว่าสื่ออินโฟกราฟิกสามารถ
จดจำได้ง่ายกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบเดิม  แสดงให้เห็นว่าการใช้สื่ออินโฟกราฟิกส์นั้นมี
ประสิทธิภาพมากกว่าการเรียนการสอนในรูปแบบปกติ ดังนั้นจึงแสดงให้เห็นว่าการนำหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์มาประยุกต์ใช้กับการศึกษา สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เข้าใจข้อมูลได้ง่ายยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิผลทางการศึกษาท่ีชัดเจน และด้วยผู้วิจัยเป็นผู้รับผิดชอบใน
รายวิชาทัศนศิลป์ โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทำให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนในปัจจุบันนี้ นักเรียนยังขาดความคิดสร้างสรรค์เป็นอย่างมากจึงต้องการผลิต
สื่อการเรียนการสอน และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่
นักเรียนมากยิ่งข้ึน และยังเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนของผู้วิจัยอีกต่อไป 

 
กรอบแนวคิดในงานวิจัย 

ผู้วิจัยได้สรุปเป็นกรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษาผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ได้
ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัยการศึกษา 
  

หนังสืออิเล็กทรอนกิส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์  
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคดิสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 

ความสามารถในการคดิสร้างสรรค ์

หลักสูตรกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะ (ทัศนศลิป์) 
ศ 1.1 สร้างสรรค์งาน
ทัศนศิลป์ตามจินตนาการ
และความคดิสร้างสรรค์ 
วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์
คุณค่างานทัศนศิลป์ 
ถ่ายทอดความรู้สึความคิด
ต่องานศิลปะอยา่งอิสระ 
ชื่นชม และประยกุต์ใช้ใน
ชีวิตประจำวัน(กระทรวง 
ศึกษาธิการ.2551) 
เนื้อหาทัศนศิลป์สร้างสรรค์ 
บรรยายเกีย่วกับความ
เหมือนและความแตกต่าง
ของรูปแบบการใชว้ัสดุ
อุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์
ของศิลปิน และ วาดภาพ
ด้วยเทคนิคที่หลากหลายใน
การสือ่ความหมายและ
เรื่องราวต่าง ๆ 
 
 
 

การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรยีนรู้วิชา
ศิลปะ ในหน่วยการเรียนรู ้ทัศนศิลป์
สร้างสรรค์ สำหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศกึษา
ปีที่ 2 ที่พัฒนามาจากรูปแบบการสอน
แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
สำนักงานเลขาธกิารการศกึษา (สกศ.) 
ประกอบด้วย 6 ขัน้ตอน 
1) ขั้นสัมผัสรับรู้และตระหนัก  
2) ขั้นระดมพลัง  
3) ขั้นสร้างสรรค์ชิน้งาน  
4) ขั้นนำเสนอผลงาน  
5) ขั้นวัดและประเมินผล  
6) ขั้นเผยแพรผ่ลงาน 
 ซ่ึงมีลักษณะสง่เสรมิให้ผู้เรยีนได้เรยีนรู้
ด้วยความอิสระ ได้ลงมอืปฏิบัติจริง มี
ทางเลอืกที่หลากหลาย มีความยืดหยุน่ 
เชื่อมโยงความคิดที่เป็นระบบอย่างมี
ขั้นตอน และสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ได้
ทุกกลุ่มสาระโดยกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สามารถจัดได้หลากหลาย
รูปแบบ เช่น กจิกรรมทางด้านภาษา 
กิจกรรมการแสดงออกทางจนิตนาการการ
วาดรูป การเล่านทิาน การเล่นสี การ
สร้างสรรค์งานกระดาษ การป้ัน การ
ประดิษฐ์ รวมทั้งการฝกึแก้ปัญหาในทาง
สร้างสรรค์ การใช้แบบฝกึความคิด
สร้างสรรค์ และการใช้บทเรยีนสำเร็จรูป 
เป็นต้น 

ความพึงพอใจของนักเรียนระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 2 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
1.หนังสืออเิลก็ทรอนิกส ์
หมายถึง การนำเสนอสื่อ
การเรยีนการสอนใน
รูปแบบของหนงัสือ
ประกอบไปด้วยตัวอักษร 
ข้อความ เสยีง วิดโิอ 
ภาพประกอบ
ภาพเคลื่อนไหวที่เสมือน
กับหนังสือจริง ต้องผ่าน
อุปกรณ์ทีเ่ป็นสื่อกลางใน
การใช้งาน คือ 
คอมพิวเตอร์ สามารถ
ให้ผลย้อนกลับแก้ผู้ใช้หรอื
ผุ้เรยีนได ้
2.คุณลักษณะของหนงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส ์มกีารใช้
ข้อความภาพประกอบ 
เสียง และภาพเคลื่อนไหว 
มีการเชือ่มโยงกนัและให้
ข้อมูลย้อนกลับแกผู่้ใช้ได้ 
(ไพฑูรย์ ศรีฟ้า.2551, 
ครรชิต มาลยัวงศ์.2540, 
กิดานนัท ์มลทิอง.2543, 
สุภาภรณ์ สิปปเวสม์. 
2545) 
 

อินโฟกราฟิกส์ 
(Infographics) หมายถึง 
การแสดงผลของขอ้มูลหรือ
ความรู้โดยภาพที่สามารถอ่าน
และเข้าใจได้ง่าย งานกราฟกิ
ประเภทนีน้ิยมใชแ้สดงข้อมูล
ที่มีความซับซ้อนตัวอย่าง เชน่ 
ป้าย แผนที่ งานวจิัย โดย
อินโฟกราฟกิสน์ี้ยังคงนิยมใช้
ในสายงานด้าน วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ 
สถิติศาสตร์ เพื่อให้แสดงถึง
ข้อมูลที่ซับซ้อนให้ง่ายขึ้น 
อินโฟกราฟกิมกัจะ
ประกอบด้วยภาพ สัญลกัษณ์ 
แผนภูม ิแผนที่หรือแผนผัง 
เป็นการสื่อสารที่มีประสทิธ ิ
ภาพมากกว่าคำพูดหรือภาพ
เพียงอย่างเดียว โดยเน้นการ
ออกแบบภาพและคำ รวมทั้ง
การถา่ยทอดข้อความ ที่
สามารถสือ่ความหมายได้ง่าย
มากยิ่งขึ้น และสามารถทำ
ความเข้าใจกับเนื้อหาได้ใน
เวลาไม่นานถึงแม้จะไม่เคยมี
ประสบการณ์ ในเรือ่งนัน้มา
ก่อนRoss (2009) 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์
ร้อยละ 70 โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์ร่วม กับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

  
สมมติฐานการวิจัย  

1. ผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีคุณภาพระดับด ี

2. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในเกณฑ์ร้อยละ 
70 โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึน้ไป 

 
ขอบเขตการวิจัย  

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัด
กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จำนวน 320 คน 
  1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระ
บรมราชูปถัมภ์ จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน โดยวิธีสุ่มอย่างง่าย (Simple Random 
Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

2. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
  2.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการ
สอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
             2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของ
นักเรียนต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์
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3. เนื้อหาและระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 
  3.1 เนื้อหาประกอบด้วย 
   3.1.1 หน่วยที่ 1 รูปแบบทัศนธาตุ 
   3.1.2 หน่วยที่ 2 การวาดภาพเพ่ือสื่อความหมาย 
   3.1.3 หน่วยที่ 3 การวาดถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
   3.1.4 หน่วยที่ 4 งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณา 
  3.2 ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ใช้เวลา 8 สัปดาห์ 
เรียน 16 คาบ คาบละ 50 นาท ี
 
นิยามศัพท์เฉพาะ 

1. การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะ ใน
หน่วยการเรียนรู้ ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2 ที่พัฒนามาจากรูปแบบ
การสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของสำนักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.)  ประกอบด้วย 6 
ขั้นตอน 1) ขั้นสัมผัสรับรู้และตระหนัก 2) ขั้นระดมพลัง 3) ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน 4) ขั้นนำเสนอ
ผลงาน 5) ขั้นวัดและประเมินผล 6) ขั้นเผยแพร่ผลงาน ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ความอิสระ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทางเลือกที่หลากหลาย มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยงความคิดที่เป็น
ระบบอย่างมีขั้นตอนและสามารถนำไปจัดการเรียนรู้ได้ทุกกลุ่มสาระ โดยกิจกรรมส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สามารถจัดได้หลากหลายรูปแบบ 

2. ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง ทักษะทางด้านความคิดแปลกใหม่ คิดคล่องคิดยืดหยุ่น คิด
ริเริ่ม และคิดละเอียดลออ ซึ่งความคิดสร้างสรรค์นี้นักเรียนจะได้รับจากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 

3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง การประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการ
สร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามแนวคิดของ อารี รังสินันท์ (2527, pp. 24-34) ที่ได้อธิบายองค์ประกอบ
ของความคิดสร้างสรรค์ไว้ โดยมีรายการประเมินคือ 1) สร้างสรรค์จากสิ่งเร้าที่กำหนดให้ได้ มี
ความคิดริเริ่มแปลกใหม่ คือ ความคิดแปลกใหม่ ไม่ซ้ำกันกับความคิดของคนอ่ืน และแตกต่างจาก
ความคิดธรรมดา ความคิดริเริ่มอาจเกิดจากการคิดจากเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้แปลกแตกต่างจากท่ีเคยเห็น 
หรือสามารถพลิกแพลงให้กลายเป็นที่ไม่เคยคาดคิด อาจเป็นการนำเอาความคิดเก่ามาปรุงแต่ง
ผสมผสานจนเกิดเป็นของใหม่ 2) มีความคิดคล่องแคล่ว คือ ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำกัน เมื่อตอบ
ปัญหาเรื่องเดียวกัน 3) ความคิดยืดหยุ่น คือ ความคิดยืดหยุ่นที่เกิดขึ้นทันที เป็นความสามารถในการ
คิดอย่างอิสระ ให้ได้คำตอบหลายแนวทาง ในขณะที่คนทั่วไปจะคิดได้แนวทางเดียว และความคิด
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ยืดหยุ่นทางการดัดแปลง เป็นความสามารถในการดัดแปลงของสิ่งเดียวให้เกิดประโยชน์หลายด้าน
และ 4) ความคิดละเอียดละออ เป็นลักษณะของความพยายามในการใช้ความคิด และประสาน
ความคิดต่างๆ เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความสำเร็จ ปฏิบัติงานเสร็จตามเวลา แก้ปัญหาได้ มีรายละเอียด
น่าสนใจ ใช้ประเมิน ผลงานศิลปะของนักเรียนเมื่อเสร็จสิ้นกิจกรรมการเรียนรู้ 

4. ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง คะแนนที่ได้จากการสร้างสรรค์ผลงานทางด้าน
ศิลปะ จากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ และจากการประเมินทักษะในการด้านความคิด
สร้างสรรค์ทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย ความคิดริเริ่ม ความคิดคล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น และ
ความคิดละเอียดละออ ผ่านการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5. ความพึงพอใจ หมายถึง การตอบสนองความต้องการทางด้านจิตใจ และด้านกายภาพ
ของนักเรียนให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่คาดหวัง ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปะที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค ์

6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ หมายถึง เอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่
ผู้อ่าน สามารถอ่านทางคอมพิวเตอร์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบพกพาอ่ืน 
ๆ ได้ มีลักษณะการนำเสนอคล้ายคลึงกับการอ่านหนังสือทั่ว ไป แต่มีการนำเสนอด้วยกราฟิกที่
ออกแบบเพ่ือสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างสมบูรณ์ชัดเจน และสร้างความเข้าใจได้ง่ายในเวลา
อันรวดเร็ว  
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยเรื่องผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี 
หลักการ งานวิจัยและสรุปแนวคิดท่ีได้ดังนี้  
  1. แนวคิดเก่ียวพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  
  2. แนวคิดเก่ียวกับความคิดสร้างสรรค์ 
   2.1 ความคิดสร้างสรรค์  
   2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิด 
   2.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
   2.4 ประเภทของการคิด 
   2.5 ความสำคัญของการคิดสร้างสรรค์ 
   2.6 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
   2.7 การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
   2.8 การวัดความคิดสร้างสรรค์ 
   2.9 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

2.10 แนวความคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิด  
สร้างสรรค ์

   2.11 แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
   2.12 กิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
   2.13 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ 

3. แนวคิดเก่ียวการออกแบบอินโฟกราฟิกส์  
   3.1 ความหมายของการออกแบบกราฟิกส์ 
   3.2 ความหมายของอินโฟกราฟิกส์ 
   3.3 ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิกส์ 
   3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
   3.5 ประเภทและรูปแบบการนำเสนออินโฟกราฟิกส์ 
   3.6 ส่วนประกอบอินโฟกราฟิกส์ 
   3.7 กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
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   3.8 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ 
   3.9 คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับอินโฟกราฟิกส์ 

4. แนวคิดเก่ียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   4.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   4.2 ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   4.3 ประโยชน์และข้อจำกัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   4.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   4.5 จิตวิทยาที่เก่ียวข้องกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
   4.6 แนวคิดและการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
  5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
   5.1 งานวิจัยในประเทศ 
   5.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
 
1. แนวคิดเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) ถือเป็นกฎหมายทางการศึกษาฉบับแรกของไทยที่เกิดจากรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้มีบทบัญญัติเกี่ยวข้องกับการจัด
การศึกษาและเทคโนโลยีการศึกษา ดังนี้ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข 

มาตรา 8 การจัดการศึกษา ให้ยึดหลักดังนี้ 
(1) เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสำหรับประชาชน 
(2) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
(3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

มาตรา 10 การจัดการศึกษา ต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน ในการรับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  การ
จัดการศึกษาสำหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญาอารมณ์ สังคม การสื่อสาร
และการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคล ซึ่งไม่สามารถพ่ึงตนเองได้ หรือไม่มี
ผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิ และโอกาสได้รับการศึกษาข้ันพื้นฐานเป็นพิเศษ 



  13 

มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่า ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด  

มาตรา 25 รัฐต้องส่งเสริมการดำเนินงานและการจัดตั้งแหล่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกรูปแบบ 
ได้แก่ ห้องสมุดประชาชน พิพิธภัณฑ์ หอศิลป์ สวนสัตว์ สวนสาธารณะ สวนพฤกษศาสตร์ อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนย์การกีฬาและนันทนาการ แหล่งข้อมูล และแหล่งการเรียนรู้อื่นอย่าง
พอเพียงและมีประสิทธิภาพ 

มาตรา 64 รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือ
ทางวิชาการ สื่อสิ่งพิมพ์อ่ืน วัสดุอุปกรณ์ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาอ่ืน โดยเร่งรัดพัฒนาขีด
ความสามารถในการผลิต จัดให้มีเงินสนับสนุนการผลิตและมีการให้แรงจูงใจแก่ผู้ผลิต และพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ทั้งนี้ โดยเปิดให้มีการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม 

มาตรา 65 ให้มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้มี
ความรู้ ความสามารถ และทักษะในการผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผู้เรียนมีสิทธิได้รับการพัฒนาขีดความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา
ในโอกาสแรกที่ทำได้ เพ่ือให้มีความรู้และทักษะเพียงพอที่จะใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐต้องส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา เพ่ือให้เกิด
การใช้ที่คุ้มค่าและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู้ของคนไทย 

จากบทบัญญัติ สรุปได้ว่า ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 บุคคลทุกคนมีสิทธิเสมอภาคในการเข้ารับการศึกษา 
ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม และอ่ืน ๆ ให้มีความ
สมบูรณ์ทั้งทางร่างกายจิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมจริยธรรม ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ของทุกคน และทุกส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอนจึงต้องยึด
หลักว่า ทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด โดยรัฐ
ต้องต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิต และพัฒนาแบบเรียน ตำรา หนังสือทางวิชาการ และ
พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา มีการพัฒนาบุคลากรทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
เพ่ือให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ผู้เรียนมี
สิทธิใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
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2. แนวคิดเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์  

2.1 ความคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking)  
ความหมายของความคิดสร้างสรรค์นักการศึกษาและนักวิชาการได้ให้ความหมายของ

ความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้  
สิริญากร สดแสงจันทร์ (2547, p. 12) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นลักษณะการ

ผสมผสานความคิดเดิมกับความคิดใหม่ ก่อให้เกิดสิ่งใหม่ โดยมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้นทำให้เกิดความคิด
ใหม่ต่อเนื่องกันไป มีความคิดยืดหยุ่นและพร้อมที่จะปรับให้เข้ากับสิ่งใหม่ๆที่เหมาะสมกว่าได้ ซึ่ง
รวมทั้งการประดิษฐ์คิดค้นพบสิ่งต่าง ๆ ตลอดจนวิธีการคิด ทฤษฎีและหลักการได้สำเร็จ 

สุวิทย์ มูลคํา (2547, p. 9) กล่าวว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทางปัญญาที่
สามารถขยายขอบเขตความคิดที่มีอยู่เดิมสู่ความคิดที่แปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิดเดิม และเป็น
ความคิดท่ีใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม 

อุทุมพร จันทรอด (2547, p. 18) ได้ให้คำจำกัดความว่า ความคิดสร้างสรรค์ หมายถึง 
ความสามารถของบุคคลในการคิดและมองเห็นความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ โดยใช้ความรู้หรือ
ประสบการณ์เดิมเป็นองค์ประกอบสำคัญ และมีสิ่งเร้าเป็นตัวกระตุ้น ทำให้เกิดความคิดใหม่เชื่อมโยง
ต่อเนื่องกันไป และความคิดสร้างสรรค์นี้ประกอบด้วยความคล่องในการคิด ความคิดยืดหยุ่น  และ
ความคิดที่เป็นของตนเองโดยเฉพาะ หรือความริเริ่มทำให้เกิดความคิดใหม่คิดได้หลายทิศทาง  คิด
อย่างมีเหตุผลและมีความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

จากการศึกษาความหมายของความคิดสร้างสรรค์สรุปได้ว่า ความคิดสร้างสรรค์เป็นความคิด
ใหม่ที่ต่อเนื่องจากความคิดเดิม โดยอาศัยประสบการณ์และมีสิ่งเร้าเป็นสื่อ  เป็นความคิดที่มีเหตุผล
และแปลกใหม่ไม่เหมือนใคร สามารถก่อให้เกิดสิ่งใหม่ที่นำไปใช้ประโยชน์ได ้

2.2 แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความคิด 
กิลฟอร์ด (1967) ได้เสนอโครงสร้างเชาวน์ปัญญาที่เรียกว่า structure of Intellect หรือ

เรียกย่อ ๆ ว่า SI กิลฟอร์ด มีความเห็นว่าทฤษฎีองค์ประกอบเดี่ยว องค์ประกอบ  2 ตัว และ
องค์ประกอบหลายชนติดไม่สามารถท่ีจะอธิบายความสามารถของมนุษย์ได้ ทฤษฎีของกิลฟอร์ดถือว่า 
ความสามารถแต่ละอย่างเป็นความสามารถเฉพาะ เชาวน์ปัญญาประกอบด้วย 3 มิติการคิด 

มิติที่ 1 การคิด (Operation) เป็นกิจกรรมทางสมองที่สำคัญเป็นการรวบรวมข้อมูล
ข่าวสารที่ได้รับและพยายามเข้าใจความหมาย แบ่งเป็น 6 ประการประกอบด้วย  

1. ความรู้และความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่ค้นพบรู้จัก
สิ่งต่าง ๆ ทีอยู่รอบ ๆ ตัวเรา และมีความรู้ความเข้าใจกับสิ่งนั้น ๆ 
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2. การบันทึกความจำ หมายถึง ความสามารถทางสมองที่สามารถเก็บรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆที่รู้จักไว้ได้ในระยะสั้นๆและสามารถระลึกออกมาในรูปเดิมเม่ือได้รับสิ่งเร้า 

3. ความคงทนในการจำ หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถเก็บ
รวบรวมข้อมูลที่รู้จักไว้เป็นเวลานานและสามารถระลึกได้เมื่อได้รับสิ่งเร้า 

4. การคิดอเนกอนัย หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดที่เน้น
ความคิดใหม ่ๆ ที่น่าจะเป็นไปหลายแบบที่ไม่จำกัดจำนวนจากสิ่งเร้า ความคิดประเภทนี้มีความสำคัญ
ต่อความคิดเชิงสร้างสรรค์ 

5. การคิดเอกนัย หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดที่เน้นเรื่อง
ความถูกของคำตอบที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่าเป็นคำตอบที่ดีที่สุด 

6. การประมาณค่า หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลที่สามารถหาเกณฑ์
ที่สมเหตุสมผลจากข้อมูลที่กำหนดให้ 

มิติที่ 2 เนื้อหา(Contents) เป็นการจัดจำพวก หรือประเภทของข้อมูลข่าวสาร 
แบ่งเป็น 5 ประการประกอบด้วย 

1. ภาพหรือทัศนภาพ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่เป็นรูปธรรมสามารถรับรู้ได้จากการ
มองเห็น 

2. เสียงหรือโสตภาพ หมายถึงข้อมูลที่อยู่ในรูปเสียงต่าง ๆ ที่สามารถรับรู้ได้ด้วยโสต
ประสาท 

3. สัญลักษณ์ หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปเครื่องหมายต่าง ๆ เช่น พยัญชนะ
ตัวอักษร ตัวเลข โน้ตเพลง ซึ่งตามลำพังแล้วก็จะปราศจากความหมาย แต่เนื่องจากมนุษย์กำหนด
ความหมายให้ จึงใช้สื่อความหมายได้ 

4. ภาษา หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่มักจะอยู่ในรูปความหมายซึ่งแทนด้วยถ้อยคำ
หรือรูปภาพที่มีความหมาย 

5. พฤติกรรม หมายถึง ข้อมูลข่าวสารที่ได้จากกริยาท่าทางที่ใช้ปฏิสัมพันธ์กัน 
ระหว่างบุคคลประกอบด้วย ทัศนคติ ความต้องการ อารมณ์ ความตั้งใจของบุคคลในการมีส่วนร่วมใน
การปฏิสัมพันธ์ 

มิติที่ 3 ผลการคิดเป็นรูปแบบผลผลิตการคิด ประกอบด้วย 
1. แบบหน่วย เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่รวมกันอย่างสมบูรณ์ เป็นสัญลักษณ์เฉพาะตัว เช่น

นก หน ูปลาเป็นต้น 
2. แบบกลุ่ม หมายถึงกลุ่มของหน่วยต่าง ๆ ที่มีคุณสมบัติร่วมกัน เช่นมนุษย์แมว 

ปลาวาฬ เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
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3. แบบความสัมพันธ์ หมายถึง การเชื่อมโยงของผลการคิดแบบต่าง ๆ สองพวกเข้า
ด้วยกันโดยอาศัยหลักการและกฎเกณฑ์ที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความคิดรวบยอด เช่น  พระกับ
วัดคนกับบ้าน ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตกับท่ีอยู่อาศัย 

4. แบบระบบ หมายถึง โครงสร้าง หรือการรวมหน่วยจำพวกของข้อมูลข่าวสารหรือ
แสดงความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของส่วนประกอบ ซึ่งอาจจะเป็นทฤษฎี กฎเกณฑ์หรือหลักการเช่น 
อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ ซึ่งเป็นระบบของวัน เป็นต้น 

5. แบบการแปลงรูป หมายถึง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของข้อมูลข่าวสารเช่นการให้
คำจำกัดความใหม่หรือการคัดแปลงข้อมูลข่าวสารที่มีอยู่แล้ว เช่น เด็กเล็กถูกตีโดยเด็กโต เป็นเด็กโตตี
เด็กเล็ก เป็นต้น 

6. แบบการประยุกต์ หมายถึง การอธิบายหรือเปรียบเทียบข้อมูล ข่าวสารที่มีอยู่ใน
รูปของการคาดคะเนหรือการทำนายจากทฤษฎีโครงสร้างเชาว์ปัญญา ดังกล่าว สามารถสรุปได้ ดัง
ภาพประกอบที่ 2 

 

 
 
ภาพที่ 2 แบบจำลองโครงสร้างเชาว์ปัญญาของกิลฟอร์ด 
ที่มา: thinkingofdesign, 2017 
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2.3 องค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ 
จากการศึกษาแนวคิดของนักการศึกษาและนักวิชาการหลายคน สรุปได้ว่าองค์ประกอบของ

ความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
1. ความคิดคล่องแคล่ว (Fluency) หมายถึง ความสามารถของบุคคลในการคิดหาคำตอบได้

อย่างคล่องแคล่ว รวดเร็ว และมีคำตอบที่มาในเวลาจำกัด  
2. ความคิดยืดหยุ่น (Flexibility) หมายถึง ความสามารถในการหาคำตอบได้หลายประเภท 

หลายทิศทาง  
3. ความคิดริเริ่ม (Originality) หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่างไปจากความคิด

ธรรมดาหรือความคิดง่ายๆ และแนวคิดนั้นจะแตกต่างไปจากบุคคลอ่ืน อาจเกิดจากการนำเอาความรู้
เดิมมาดัดแปลงหรือประยุกต์สิ่งใหม่ขึ้น 

4. ความคิดละเอียดลออ (Elaboration) เป็นคุณลักษณะที่จำเป็นในการสร้างผลงานที่
มองเห็นรายละเอียดของสิ่งต่าง ๆ เป็นรายละเอียดที่นำมาเพ่ิมเติมเสริมแต่ง ความคิดครั้ งแรกให้ได้
ความหมายสมบูรณ์ยิ่งข้ึน 

2.4 ประเภทของการคิด  
ความคิดสร้างสรรค์เป็นที่มาและเป็นที่เกิดของสิ่งใหม่ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จึงนับได้

ว่ามีความสำคัญ ดังมีนักวิชาการและนักการศึกษาได้กล่าวไว้ดังนี้ 
พิทยา ลิ้มมณี (2540, p. 80) กล่าวว่า ธรรมชาติได้สร้างสิ่งวิเศษให้แก่มนุษย์หลายประการ 

ประการหนึ่งคือ สร้างให้มนุษย์คิดโดยไม่มีเสียง จึงไม่มีใครรู้ว่าใครคิดอะไรในใจ จนกว่าเจ้าของ
ความคิดจะได้เปิดเผยออกมา ความพิเศษนี้น่าจะช่วยให้มนุษย์ได้ใช้สติและปัญญาไตร่ตรองพิจารณา
อย่างรอบคอบทั้งเหตุผลและข้อเท็จจริงก่อนที่จะได้แสดงออกมาทั้งการพูด การเขียนและการกระทำ 
ความยิ่งใหญ่ของมนุษย์ประการสำคัญน่าจะอยู่ที่ความคิดเพราะความคิดเป็นอิสระ ไม่มีใครบังคับให้
ใครคิดตามที่ตนคิดทุกประการ เพราะมนุษย์มีความแตกต่างและสามารถซ่อนความคิดของตนไว้ในใจ 
ด้วยเหตุนี้มนุษย์จึงมีการกระทำท่ีแตกต่างกัน 

สมปัต ตัญตรัยรัตน์ (2545, p. 74) กล่าวว่า การสอนทักษะการคิดน่าจะเป็นกระบวนการ
สอนที่หล่อหลอมกลมกลืนกับการสอนภาษาไทยได้เป็นอย่างดี คือ เมื่อนักเรียนมีโอกาสได้รับสารและ
ตรวจสอบความรู้ (รับสาร) แล้ว เราจะใช้สารที่นักเรียนรับรู้แล้วไปใช้เป็นตัวจุดประกายความคิด ทั้ง
ยังฝึกให้คิดได้หลากหลายรูปแบบ เช่น คิดให้คล่อง คิดให้แปลกใหม่ คิดกว้าง คิดไกล คิดอย่างมี
เหตุผล คิดอย่างประณีตละเอียดลออ คิดหาข้อสรุปหรือข้อยุติ ฯลฯ สามารถทำได้ไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อ
นักเรียนคิดแล้วก็นำผลการคิดมาพูดคุยกัน อภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกัน นอกจากจะ
เป็นการพัฒนาทักษะการคิดแล้ว ยังเป็นการพัฒนาทักษะทางภาษาทั้งการรับสารและการส่งสารอีก
ด้วย 
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สุวิทย์ มูลคํา (2547, p. 9) ความคิดสร้างสรรค์คือ ความคิดที่ทุกคนมีมาโดยกำเนิด ซึ่งหาก
ได้รับการกระตุ้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ จะทำให้เป็นคนที่มีอิสระทางความคิด และสามารถหา
หนทางในการที่จะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ได้เสมอ 

จากการศึกษาความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์สรุปได้ว่า  ความคิดสร้างสรรค์มี
ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะของผู้เรียนทุก ๆ ด้าน ก่อให้เกิดการเรียนรู้ไม่มีที่สิ้นสุด จุดประกาย
ความฝันอันนำมาซึ่งสิ่งแปลกใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 

2.5 ความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์ 
เนื่องจากความคิดสร้างสรรค์มีความสำคัญและส่งผลต่อการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ จึงควรได้รับ

การพัฒนาและส่งเสริมให้เกิดขึ้นกับเด็ก นักการศึกษาและนักวิชาการได้อธิบายเกี่ยวกับการพัฒนา
และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้ 

อรพรรณ พรสีมา (2543, p. 32) ได้เสนอกิจกรรมที่จำเป็นต่อการคิดแบบสร้างสรรค์ไว้ ดังนี้ 
1. ฝึกเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาหลายๆ แนวทาง 
2. ฝึกมองข้อเสนอของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหลายๆ มุมมอง 
3. ฝึกเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากความคิดเห็นของคนอ่ืน 
4. ฝึกเสนอความคิดเห็นให้แตกต่างจากบุคคลอ่ืน 
5. หาโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมระดมสมอง 
6. ฝึกมองหาและตรวจสอบอิทธิพลขององค์ประกอบหรือกิจกรรมย่อยที่มีผลต่อองค์ประกอบ

ใหญ่หรือกิจกรรมหลัก 
7. ฝึกติดตามและหาข้อมูลที่เป็นผลอันต่อเนื่องมาจากการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบุคคล

สำคัญ 
8. ฝึกมองหาความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หลายๆ เหตุการณ์ 
9. ฝึกเสี่ยงเสนอความคิดเห็น 
10. ฝึกสร้างจินตนาการเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ 
11. ฝึกเปรียบเทียบสิ่งของ เหตุการณ์และกิจกรรม 
12. ฝึกสร้างภาพ สร้างฝันและสร้างความสำเร็จ 
13. ฝึกสืบหารากเหง้า ความเป็นมาและความเก่ียวข้องสัมพันธ์ของเหตุการณ์ 
14. ฝึกถามคำถามหลายๆ คำถาม โดยเฉพาะคำถามปลายเปิด 
15. ฝึกพูดและเขียนนวนิยาย 
16. ฝึกหาทางเลือก แนวทางที่จะเป็นไปได้และตัวเลือกเพ่ือแก้ปัญหาเหตุการณ์ และ

เหตุการณ์ต่างๆ 
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สุวิทย์ มูลคํา (2547, pp. 30-31) ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ควรคำนึงถึงสิ่งต่อไปนี้ 

1. กระบวนการคิด เป็นการที่เพ่ิมทักษะความคิดด้านต่าง ๆ เช่น ความคิดจินตนาการ 
ความคิดเอกนัย ความคิดอเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดสังเคราะห์ 
ความคิดแปลกใหม่ ความคิดหลากหลาย ความคิดยืดหยุ่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง และการ
ประเมินผล  

2. ผลิตผล เป็นสิ่งที่ชี้ให้เราเห็นหลายสิ่งหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิด ประสิทธิภาพทาง
ความคิด การนำความรู้ไปสู่การนำไปใช้ 

3. องค์ความรู้พ้ืนฐาน เป็นการให้โอกาสเด็กได้รับความรู้ผ่านสื่อและทักษะหลายด้าน โดยใช้
ประสาทสัมผัสหรือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ท่ีหลากลาย 

4. สิ่งที่ท้าทาย การหางานที่สร้างสรรค์และมีมาตรฐานให้เด็กได้ทำ 
5. บรรยากาศในชั้นเรียน การให้อิสรเสรี ความยุติธรรม ความเคารพในความคิดเห็นของเด็ก 

ให้เด็กม่ันใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดท่ีแตกต่างจากครู 
6. ตัวเด็ก การสนับสนุนให้เด็กมีความเชื่อม่ันตนเอง ความเคารพตนเอง ความกระหายใคร่รู้ 
7. การใช้คำถามสนับสนุนให้เด็กถามคำถามของเขา หรือครูผู้สอนใช้คำถามนำกระตุ้นให้เด็ก

คิด 
8.การประเมินผล หลีกเลี่ยงการประเมินที่ซ้ำซาก สนับสนุนให้เด็กประเมินการเรียนรู้ด้วย

ตนเองและประเมินร่วมกับครู 
9. การสอนและการจัดหลักสูตร การผสมผสานกับวิชาการต่าง ๆ เพราะสามารถใช้ได้กับทุก

วิชา ครูเป็นผู้สนับสนุนและช่วยเหลือไม่ใช่สั่งการ 
10. การจัดระบบในชั้นเรียน ให้เด็กได้ค้นคว้าความรู้ด้วยตนเองให้มากขึ้น ปรับระบบตาราง

เรียนให้ยืดหยุ่น เพื่อตอบสนองความต้องการและความสามารถที่หลากหลาย จัดกลุ่มการสอนหลายๆ
แบบ 

อุทัยวรรณ โชคบุณยสิทธิ์ (2548, pp. 53-57) พวกเราทุกคนเกิดมาพร้อมกับเซลล์สมอง
จำนวน 100 พันล้านเซลล์ แต่ละเซลล์ประกอบด้วยเส้นใยสั้น ๆ ที่ส่งข้อมูลไปยังส่วนอ่ืน ๆ ของสมอง 
โดยผ่านจุดเชื่อมต่อของใยประสาทหรือเรียกว่า ซินแนปส์ (synapses) ในช่วงแรกเกิดเส้นใยจะสั้น 
และในเวลาไม่นานก็จะเริ่มเจริญเติบโตตามจำนวนของจุดเชื่อมต่อของใยประสาท ยิ่งมีจุดเชื่อมต่อ
มากก็ยิ่งเฉลียวฉลาดมาก ดังที่ พญ.ศันสนีย์ ฉัตรคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาของเด็กและเป็น
ผู้อำนวยการสถาบันสร้างสรรค์ศักยภาพสมองกรุงเทพฯ อธิบายว่า “ในช่วง 3 ปีแรกของวัยเด็ก เป็น
ช่วงพ้ืนฐานที่สำคัญสำหรับการเรียนรู้ในอนาคต ดังนั้น การดูแลอย่างเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญมาก 
ถ้าเด็กมีการหล่อหลอมที่เข้มแข็งตั้งแต่ต้นก็จะสามารถเรียนรู้ได้สัมฤทธิ์ผลมากขึ้นในระยะต่อมา การ
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เปิดโอกาสให้เด็กมองโลกในมุมต่าง ๆ กัน ในช่วงที่เด็กอายุยังน้อย จะสามารถช่วยให้เขาพัฒนาความ
เข้าใจสิ่งที่ซับซ้อนเมื่อพวกเขามีอายุมากข้ึนได้” 

เมื่อเด็กเข้าสู่วัยเรียน  สมองของเขาก็จะพร้อมสำหรับการพัฒนา  ถึงแม้ว่าอัตราการ
เจริญเติบโตของจุดเชื่อมต่อประสาทจะลดลงบ้าง แต่สมองของเด็กก็พร้อมที่จะเรียนรู้ เด็กจะเรียนรู้ได้
ดีที่สุดเมื่อพวกเขามีความสุข นักวิทยาศาสตร์ได้ให้ข้อสังเกต จากภาพแสดงกลไกของสมองโดยการ
ถ่ายภาพจากเครื่องถ่ายภาพสมองระบบแม่เหล็ก (Magnetic Resonance Imaging MRI) ว่าเมื่อคน
อารมณ์ดี กำลังทำกิจกรรมและได้รับสิ่งเร้า สมองจะมีการกระตุ้น แต่ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนเกิด
ความกระวนกระวายกลัวรู้สึกไม่ปลอดภัย หรือกังวลกับสิ่งต่าง ๆ การเคลื่อนไหวทางสมองก็จะลด
ต่ำลงมาก เหตุผลเพราะว่าเมื่อเราเครียด สมองจะผลิตฮอร์โมนความเครียดที่เรียกว่า คอร์ติโซน 
(cortisone) ซึ่งฮอร์โมนนี้จะยับยั้งการทำงานของเซลล์สมอง  

ดังนั้น ถ้าเด็กมีความสุขและปลอดภัย โดยธรรมชาติแล้วเด็กจะสามารถเรียนได้ดีขึ้น และ
ดำเนินชีวิตในทางสร้างสรรค์ขึ้นด้วยความจำ (memory) เป็นส่วนที่อยู่ในระดับขั้นพ้ืนฐานของสมอง 
หากเด็กได้แต่เพียงจดจำข้อมูลจะไม่สามารถพัฒนาความคิดเชิงวิเคราะห์ได้เลย ควรให้ความสำคัญกับ
ความรู้ และการคิดเชิงวิเคราะห์อย่างเท่าๆ กัน  เด็กควรเรียนรู้ให้เหมาะสมกับการแก้ปัญหา และ
สมมติฐานของเขาเมื่อเผชิญหน้ากับปัญหา หรือคำถาม เนื่องจากทักษะเหล่านี้จะกลายเป็นสิ่งที่มีค่า
สำหรับชีวิตของพวกเขาต่อไปภายหน้า เด็กควรได้รับโอกาสมากขึ้นในมิติอ่ืน ๆ ของการศึกษาด้วย 
เช่น การมีส่วนร่วมในกิจกรรม การเป็นผู้นำหรือมีความคิดสร้างสรรค์ เด็กบางคนอาจจะไม่เก่งด้าน
วิชาการ แต่ก็เป็นนักสังคมท่ียอดเยี่ยมและอาจเป็นนักประชาสัมพันธ์ที่ดีต่อไปก็เป็นได้ 

จากการได้ส่งเสริมและพัฒนาทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงวัย การเจริญเติบโต
ทางสมองที่ถูกการพัฒนาหล่อหลอมให้ผู้เรียน เรียนรู้ในสิ่งที่ยากสลับสลับซ้อนให้เกิดความเข้าใจง่าย
โดยผ่านการฝึกอย่างเป็นระบบจะช่วยพัฒนาความคิดเชิงสร้างสรรค์ได้ดี 

2.6 กระบวนการคิดสร้างสรรค์ 
การวัดความคิดสร้างสรรค์ อาจทำได้โดยการสังเกตพฤติกรรม การทำงานหรือการวัดจาก

ผลงาน เช่น การวาดภาพ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะต่าง ๆ ซึ่งมีแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์
ดังนี้ 

ประนอม มณีวงษ์ (2537 , pp. 40-42) กล่าวว่า แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์เป็น
เครื่องมืออย่างหนึ่งในการวัดพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นระบบ ซึ่งอาจใช้ควบคู่กับแบบสำรวจ
พฤติกรรม หรือแบบสังเกตพฤติกรรมความคิดสร้างสรรค์ ก็จะยิ่งช่วยให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงและ
ถูกต้อง ตรงกับความเป็นจริงมากยิ่งข้ึน สำหรับแบบทดสอบที่จะกล่าวถึงคือ  

1) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ อารี พันธ์มณี เครื่องมือวัดความคิดสร้างสรรค์ ไม่
เพียงแต่จะทำให้ทราบระดับความคิดสร้างสรรค์ของเด็กและเป็นข้อมูลให้สามารถจัดโปรแกรมการ
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เรียนการสอน และกิจกรรมให้สอดคล้องเพ่ือพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กให้สูงขึ้นเท่านั้น แต่ยัง
สามารถสกัดกั้นปัญหาต่อการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ได้ด้วย นับว่าผลของการวัดความคิด
สร้างสรรค์ จะทำให้พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ได้สมบูรณ์ข้ึน สำหรับวิธีการวัดความคิดสร้างสรรค์ของ
เด็กนั้น ได้สรุปไว้ดังนี้ (อารี พันธ์มณี, 2537, pp. 184-185) 

1.1) การสังเกต หมายถึง การสังเกตพฤติกรรมของบุคคลที่แสดงออกเชิงสร้างสรรค์ 
1.2) การวาดภาพ หมายถึง การให้เด็กวาดภาพจากสิ่งเร้าที่กำหนด เป็นการ

ถ่ายทอด ความคิดสร้างสรรค์ออกมาเป็นรูปธรรมและสามารถสื่อความหมายได้ สิ่งเร้าที่กำหนดให้เด็ก
อาจเป็นวงกลม สี่เหลี่ยม แล้วให้เด็กวาดภาพต่อเติมเป็นภาพ 

1.3) รอยหยดหมึก หมายถึง การให้เด็กได้ดูภาพรอยหยดหมึกแล้วคิดตอบจากภาพ
ที่เด็กเห็น มักใช้กับเด็กวัยประถมศึกษา เพราะเด็กสามารถอธิบายได้ดี 

1.4) การเขียนเรียงความและงานศิลปะ หมายถึง การให้เด็กเขียนเรียงความจาก
หัวข้อที่กำหนด และการประเมินจากงานศิลปะของนักเรียน นักจิตวิทยามีความเห็นสอดคล้องกันว่า 
เด็กในวัยประถมศึกษามีความสำคัญยิ่ง หรือเป็นจุดวิกฤตของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์  เด็กมี
ความสนใจในการเขียนสร้างสรรค์ และแสดงออกเชิงสร้างสรรค์ในงานศิลปะจากการศึกษา  ประวัติ
บุคคลสำคัญของนักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ของโลก เช่น นิวตัน เจมส์ ฮิลเลอร์  และปาสคาลร์ 
พบว่า กลุ่มบุคคลเหล่านี้ได้แสดงแววสร้างสรรค์ด้วยการประดิษฐ์และสร้างผลงานชิ้นแรกเมื่ออยู่ในวัย
ประถมศึกษาเป็นส่วนใหญ่ 

1.5) แบบทดสอบ หมายถึง การให้เด็กทำแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาตรฐาน 
ซึ่งเป็นผลมาจากการวิจัยเกี่ยวกับธรรมชาติของความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มี
ทั้งใช้ภาษาเป็นสื่อ และที่ใช้ภาพเป็นสื่อ เพ่ือเร้าให้เด็กแสดงออกเชิงความคิดสร้างสรรค์ แบบทดสอบ
มีการกำหนดเวลาด้วย ปัจจุบันก็เป็นที่นิยมให้กันมากขึ้น เช่น แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ 
กิลฟอร์ด แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ ทอร์แรนซ์เป็นต้น 

2) แบบทดสอบความคล่องแคล่วของกิลฟอร์ด และคริสแตนเซน (Guilford and 
Christensen) (Guilford, 1967) อ้างถึงใน อารี รังสินันท์ (2527, pp. 54-56) แบบทดสอบนี้ กิล
ฟอร์ด และคณะ แห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียตอนใต้คิดขึ้น เพ่ือวัดความคิดกระจาย (Divergent 
Thinking) โดยมุ่งวัดตัวประกอบในแต่ละเซลล์ตามโครงสร้างสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งมี 3 มิติ คือ 
เนื้อหาที่คิด (Content) วิธีการคิด (Operation) และผลิตผลแห่งความคิด (Product) ตามลำดับ เช่น 
DSU ซึ่งหมายถึงวิธีการคิดแบบผลิต จำแนกเนื้อหาที่คิดเป็นแบบสัญลักษณ์ และผลิตผลแห่งความคิด
ออกมาในรูปของหน่วย เป็นต้น แบบทดสอบความคล่องแคล่วของ กิฟฟอร์ด และคริสเตนเซน 
ประกอบด้วย แบบทดสอบย่อย 4 ชุด 11 ฉบับ ซึ่งแบ่งออกเป็นทางด้านภาษาเขียน 7 ฉบับและ
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ทางด้านรูปภาพ 3 ฉบับ และเป็นโจทย์ปัญหา 1 ฉบับ แบบทดสอบนี้เหมาะกับนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาและผู้ใหญ่ 

2.1) ความคล่องแคล่วในการใช้คำ (Word Fluency, DSU) ให้เขียนคำประกอบ
ด้วย อักษรที่กำหนดให้  

2.2) ความคล่องแคล่วทางความคิด (Ideational Fluency, DMU) ให้ เขียนชื่อ
สิ่งของที่อยู่ในพวกหรือประเภทเดียวกัน  

2.3) ความคล่องแคล่วด้านเชื่อมโยง (Associational Fluent, DMR) ให้เขียนคำ
ต่างๆ ที่มีความหมายคล้ายคลึงกับคำที่กำหนดให้ เช่น หนัก ยาก แข็ง เป็นต้น 

2.4) ความคล่องแคล่วในการแสดงออก (Expressional Fluency, DSS) ให้เขียน
ประโยคประกอบคำด้วยคำสี่คำ ในแต่ละคำเริ่มต้นตัวอักษรที่กาหนดให้ เช่น K-u-y-i Keep up your 
interest, Kill useless yellow insects 

2.5) การใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน (Alternate Uses, DMC) ให้บอกประโยชน์อย่างอ่ืน 
ของสิ่งเฉพาะที่กำหนดให้ มิใช่เป็นการใช้ประโยชน์โดยทั่วไป เช่น หนังสือพิมพ์ใช้ทำประโยชน์ 
อย่างไรได้บ้าง 

2.6) การสรุปผล (Consequence, DMU, DMC) ให้บอกเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
อันเป็น ผลเนื่องจากเหตุการณ์สมมติฐานที่กาหนดให้ เช่น ถ้าคนไม่จำเป็นต้องนอนพักผ่อน จะเกิด
อะไรขึ้นบ้าง: คนทำงานได้มากขึ้น ไม่จำเป็นต้องใช้นาฬิกาปลุก 

2.7) ประเภทของงานอาชีพ (Possible Jobs, DMI) ให้บอกรายชื่อของงานอาชีพ
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคำที่กำหนดให้ เช่น หลอดไฟฟ้า วิศวกร ไฟฟ้า เจ้าของโรงงานทาหลอดไฟฟ้า
และ อ่ืน ๆ เป็นต้น 

2.8) การวาดรูป (Making Objects, DFS) ให้วาดรูปสิ่งของเฉพาะ โดยใช้เซทของ
รูปที่กำหนดให้ เช่น รูปวงกลมและรูปสามเหลี่ยม เป็นต้น ในการวาดรูปสิ่งของรูปหนึ่ง อาจใช้รูปที่
กำหนดให้ซ้ำกันได้ และเปลี่ยนแปลงขนาดได้ แต่จะต้องไม่เติมรูปหรือเส้นอื่น ๆ เพิ่มขึ้นอีก 

2.9) การสเก็ตซ์รูป (Sketches, DFU) ให้ต่อเติมให้เป็นรูป จากภาพร่างที่กำหนดไว้ 
เช่น วงกลม สามเหลี่ยม แล้วต่อเติมภาพให้สมบูรณ์ และแตกต่างกันให้มากท่ีสุด 

2.10) การแก้ปัญหา (Match Problem, DFT) จากโจทย์ที่กำหนดให้  
2.11) การตกแต่ง (Decorations, DFI) ได้ตกแต่งรูปวาดเกี่ยวกับสิ่งของทั่วไปที่ร่าง

เอาไว้แล้วด้วยแบบที่แตกต่างกัน 
3) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ ทอร์แรนซ์  (Torrance Tests of Creative 

Thinking) แบบทดสอบนี้สร้างขึ้นโดย Torrance (1966) อ้างถึงใน ดิลก ดิลกานนท์ (2534) ในปี 
ค.ศ. 1966 ภายในขอบเขตและเนื้อหาทางการศึกษา ซึ่งเป็นโปรแกรมการวิจัยระยะที่เน้นเฉพาะใน
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เรื่องประสบการณ์ในห้องเรียนที่จะสนับสนุน และเร้าให้เด็กทดสอบเน้นให้นักเรียนเกิดความ
สนุกสนาน ขจัดความกลัว สร้างความรู้สึ กอบ อุ่นใจ การทดสอบนี้ ใช้ ได้ตั้ งแต่อนุบาลถึ ง
ระดับอุดมศึกษา แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ Torrance ประกอบด้วยแบบทดสอบที่เป็น
แบบภาษา (Verbal) Verbal Form A และ B และแบบทดสอบที่ เป็นรูปภาพ (Figural) คือ
แบบทดสอบรูปภาพแบบ ก และแบบทดสอบรูปภาพแบบ ข (Form A, B) 

3.1) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยภาษา (Thinking Creatively with 
Words) เป็นแบบทดสอบที่ใช้ภาษาเป็นสื่อ เราให้ผู้สอบแสดงความคิดเชิงสร้างสรรค์ออกมา 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 7 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 การตั้งคำถาม (Asking) ให้นักเรียนตั้งคำถามจากภาพที่กำหนดให้มา
ให้มากที่สุด เพ่ือให้ได้คาตอบที่ตนเองอยากจะรู้ 

กิจกรรมที่ 2 การเดาสาเหตุ (Guessing Causes) โดยให้นักเรียนเขียนเดาสาเหตุ 
หรือเหตุการณ์ท่ีจะเกิดก่อนเหตุการณ์ในภาพให้มากท่ีสุด 

กิจกรรมที่ 3 การเดาผลที่เกิดมา (Guessing Consequences) ให้นักเรียนเขียนผล 
หรือเหตุการณ์ท่ีเกิดตอ่จากเหตุการณ์ในภาพ 

กิจกรรมที่ 4 การปรับปรุงผลผลิตให้ดีขึ้น (Product Improvements) ให้นักเรียน 
คิดดัดแปลง หรือปรับปรุงภาพข้างที่กำหนดให้ ให้เป็นภาพที่น่ารัก หรือเป็นของเล่นที่สนุกสนาน บอก
มาให้มากท่ีสุด 

กิจกรรมที่  5 การใช้ประโยชน์ของสิ่ งของ (Unusual Uses) ให้นักเรียนบอก 
ประโยชน์ของกล่องกระดาษแข็งมาให้มากที่สุด 

กิจกรรมที่ 6 การตั้งคำถามแปลก ๆ (Unusual Questions) ให้นักเรียนตั้งคำถาม 
แปลก ๆ เกี่ยวกับกล่องกระดาษแข็งมาให้มากที่สุด 

กิจกรรมที่  7 การสมมติอย่างมีเหตุผล (Just Suppose) ให้นักเรียนคาดคะเน 
เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนจากเหตุการณ์ท่ีสมมติขึ้น ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เขียนตอบมาให้มากที่สุด 

3.2 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพ (Thinking Creatively with 
Pictures) แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพเป็นสื่อมี 2 แบบคือ แบบ ก และ แบบ ข 
ซึ่งเป็นแบบทดสอบคู่ขนาน โดยกำหนดสิ่งเร้าให้มีลักษณะคล้าย ๆ กัน 

3.2.1 แบบทดสอบความคิดสร้ างสรรค์ โดยอาศั ยรูปภาพแบบ  ก 
ประกอบด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม คือ 

กิจกรรมที่ 1 การวาดภาพ (Picture Construction) ให้นักเรียนต่อเติม
ภาพจากรูปวงรีกำหนดให้ ให้เกิดเป็นภาพที่แปลกใหม่ พร้อมตั้งชื่อภาพที่วาด 
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กิจกรรมที่  2 การต่อเติมภาพให้สมบูรณ์  (Picture Completion) ให้
นักเรียนต่อเติมภาพด้วยเส้นในลักษณะต่าง ๆ ที่กำหนดให้ จำนวน 10 ภาพ ให้ได้ภาพที่น่าสนใจมาก
ที่สุดพร้อมกับตั้งชื่อภาพ 

กิจกรรมที่ 3 การใช้เส้นคู่ขนาน (Parallel Lines) ให้นักเรียนต่อเติมภาพ
จากเส้นขนาน จำนวน 30 คู่ ให้ได้ภาพที่แปลก ให้ได้จำนวนมากที่สุด แล้วตั้งชื่อภาพที่ต่อเติม 

3.2.2 แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์โดยอาศัยรูปภาพแบบ ข มีลักษณะ
คล้ายกับแบบทดสอบรูปภาพแบบ ก แตกต่างกันเฉพาะสิ่งเร้าที่กำหนดให้ คือ  

กิจกรรมที่ 1 เป็นการวาดภาพ โดยให้ต่อเติมภาพจากรูปคล้ายไส้กรอกสีส้ม 
กิจกรรมที่ 2 การวาดภาพให้สมบูรณ์  โดยให้นักเรียนต่อเติมจากเส้น

ลักษณะต่าง ๆ ซึ่งต่างจากแบบ ก 
กิจกรรมที่ 3 การใช้วงกลม (Circles) โดยให้เด็กต่อเติมภาพจากรูปวงกลม 

จำนวน 30 รูป แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอร์แรนซ์ นั้น ความเร็วในการทำแบบทดสอบ 
เป็นตัวประกอบที่สำคัญ โดยแต่ละกิจกรรมใช้เวลาทำ 5 หรือ 10 นาที 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสรุปได้ว่า การวัดความคิดสร้างสรรค์จะสามารถทำให้ทราบระดับ
ความคิดของผู้เรียน เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการและเพ่ือพัฒนาการด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน 
สำหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจึงได้นำแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ที่ได้ศึกษามาประยุกต์ใช้และ
สร้างแบบประเมินขึ้นมาเพ่ือนำวัดทักษะทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านความคิดคล่อง ด้านความคิดยืดหยุ่น ด้าน
ความคิดริเริ่มและด้านความคิดละเอียดลออ 

2.7 การพัฒนาและส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะเด่นดังนี้ 
1) ผู้เรียนมีความคิดท่ีอิสระ 
2) ไม่มีรูปแบบตายตัว 
3) ใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลา 
4) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
5) มีการบูรณาการในตัวเอง 
6)  มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง 
7)  เปิดทางเลือกให้ผู้เรียนหาคำตอบที่หลากหลาย 
8)  ชื่อรูปแบบมีนัยเชิงบวก ท้าทาย กระตือรือร้น 
9)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการคิดที่สันติสุข 
10) ผู้เรียนสร้างชิ้นงานผลงานสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ที่เป็นรูปธรรม 
11) เชื่อมโยงความคิดที่เป็นระบบอย่างมีข้ันตอนจากง่ายไปยากและใกล้ตัวไปไกลตัว 
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12) นำไปจัดการเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มสาระและสามารถเชื่อมโยงได้กับรูปแบบการเรียนรู้อ่ืนๆ 
2.8 การวัดความคิดสร้างสรรค์ 
กรมวิชาการ (2544) สำนักคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ (2544) ได้ให้ความหมายของ

ความคิดสร้างสรรค์ไว้ว่า หมายถึง กระบวนการทางปัญญาระดับสูงที่ใช้กระบวนการทางความคิด
หลากหลายอย่างมารวมกัน เพ่ือสร้างสรรค์สิ่งใหม่หรือแก้ปัญหาที่มีอยู่ให้ดีขึ้น ความคิดสร้างสรรค์ จะ
เกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้สร้างสรรค์มีอิสระภาพทางความคิดความคิดสร้างสรรค์เป็นกระบวนการทาง
ปัญญาระดับสูงที่ ใช้กระบวนการทางความคิดหลากหลายมารวมกันซึ่งประกอบด้วยความคิด
คล่องแคล่ว (Fluency) ความคิดยืดหยุ่น(Flexibility) ความคิดริเริ่ม (Originality) และความคิด
ละเอียดลออ (Elaboration) ผู้เรียนที่แสดงออกมาซึ่งความคิดสร้างสรรค์จะต้องเป็นการสร้างแนวคิด
ใหม่แสวงหาพิจารณาทางเลือกที่หลากหลาย ความคิดสร้างสรรค์เป็นความสามารถในการมองเห็นสิ่ง
ต่างๆ ในแง่มุมใหม่ๆ หรือเป็นการกระทำสิ่งต่างๆ ได้อย่างมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวหรือไม่ซ้ำแบบใคร มี
ความแปลกใหม่ เป็นการเชื่อมโยงสิ่งที่ไม่สัมพันธ์ให้กลายเป็นสิ่งใหม่ได้อย่างเหมาะสมเราสามารถ
อธิบายความคิดสร้างสรรค์ได้จาก 1 ผลงานที่ผลิต 2 กระบวนการที่จัดทำ 3 ทักษะที่ใช้ในแง่ความ
คล่องแคล่ว 4 บุคลิกภาพของบุคคลและเงื่อนไขสิ่งแวดล้อมที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์  

ความคิดสร้างสรรค์ ถือว่าเป็นคุณลักษณะทางความคิดอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญต่อผู้เรียน 
ฉะนั้นการสอนความคิดสร้างสรรค์และการฝึกฝนให้ผู้เรียนสามารถคิดสร้างสรรค์จึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วย
ยกระดับคุณภาพผู้เรียนทำให้ผู้เรียนมีชีวิตอย่างมั่นคงในใจตนเองและมีคุณภาพมากข้ึน 

2.9 แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
อุษณีย์ โพธิสุข (2537) ได้กล่าวถึงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนว่า สามารถทำ

ได้ทางตรงและทางอ้อม ทางตรงโดยการสอน ทางอ้อมโดยการสร้างบรรยากาศและการจัด
สิ่งแวดล้อมส่งเสริมการเป็นอิสระในการเรียนรู้ความคิดสร้างสรรค์ไม่สามารถบังคับให้เกิดขึ้นได้ แต่
สามารถทำให้เกิดขึ้นได้ การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์มีองค์ประกอบที่สำคัญที่ควรดำเนินการใน
กระบวนการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 

1) กระบวนการคิดเป็นการเพ่ิมทักษะความคิดด้านต่าง ๆ เช่น ความคิดจินตนาการ 
ความคิดเอกนัย อเนกนัย ความคิดวิจารณญาณ ความคิดวิเคราะห์ ความคิดแปลกใหม่  ความ
หลากหลาย ความยืดหยุ่น ความคิดเห็นที่แตกต่าง และการประเมินผล 

2) ผลิตผลเป็นสิ่ งที่ชี้ ให้ เราเห็นหลายสิ่ งหลายอย่างของการคิด เช่น วิธีคิด 
ประสิทธิภาพทางการคิด การนำเอาความรู้ไปสู่การนำไปใช้จุดสำคัญในการจัดการเรียนรู้จะต้อง
พิจารณาเกณฑ์ของผลผลิต ควรจะมีการกำหนดให้ผู้เรียนรู้จักการระบุจุดประสงค์ของการทำงานการ
รู้จักการประเมินการทำงานของตนโดยใช้เหตุผล พยายามและความสามารถปรับใช้ได้ในชีวิตจริง 
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3) องค์ความรู้พ้ืนฐาน ให้โอกาสผู้เรียนได้รับรู้ผ่านสื่อและทักษะหลาย ๆ ด้าน โดย
ใช้ประสารทสัมผัส หรือความรู้ที่มาจากประสบการณ์ที่หลากหลายและมีแหล่งขอมูลที่ต่างกัน จาก
หนังสือผู้เชี่ยวชาญ การทดสอบด้วยตนเอง และท่ีสำคัญคือ ให้ผู้เรียนได้สร้างความรู้จากตัวเขาเอง 

4) สิ่งที่ท้าทายผู้เรียน หางานที่สร้างสรรค์และมีมาตรฐานให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ 
5) บรรยากาศในชั้นเรียนต้องให้อิสรเสรีความยุติธรรม ความเคารพในความคิดของ

ผู้เรียนให้ผู้เรียนมั่นใจว่าจะไม่ถูกลงโทษหากมีความคิดที่แตกต่างจากผู้สอน หรือคิดว่าผู้สอนไม่ถูกต้อง
ยอมให้ผู้เรียนล้มเหลวหรือผิดพลาด (โดยไม่เกิดอันตราย) และต้องฝึกให้ผู้เรียนรู้จักข้อผิดพลาดที่ผ่าน
มา 

6) ตัวผู้เรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง เคารพตนเอง กระหายใคร่รู้ 
7) การใช้คำถามผู้สอนต้องสนับสนุนให้ผู้เรียนถาม ตั้งคำถาม โดยผู้เรียน 
8) การประเมินผล ผู้สอนต้องหลีกเลี่ยงการประเมินที่ซ้ำซาก หรือเป็นทางการอยู่

ตลอดเวลา และสนับสนุนให้ผู้เรียนประเมินการเรียนรู้ด้วยตนเองและการประเมินร่วมกับผู้สอน 
9) การสอนและจัดหลักสูตร ควรนำไปผสมผสานกับวิชาต่าง ๆ เพราะสามารถใช้ได้

กับทุกวิชาลองให้ผู้เรียนเรียนรู้ในสิ่งที่ไม่มีคำตอบที่ดีที่สุด และผู้สอนควรเป็นผู้ให้การสนับสนุนและ
ช่วยเหลือผู้เรียนไม่ใช่พูดสั่งการและสอน 

10) การจัดระบบในชั้นเรียนให้ผู้เรียนได้ค้นคว้าความรู้ตนเองให้มากขึ้น  ปรับระบบ
ตารางเรียนให้ยืดหยุ่นเพ่ือตอบสนองความต้องการและความสามารถที่หลากหลาย  จัดกลุ่มการสอน
หลาย ๆ แบบ เช่น จับคู่กลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่ และสอนแบบเดียว นอกจากนี้ควรจัดห้องเรียนให้แตกต่าง
กันไปในแต่ละเวลาสถานที่ เช่น บางห้องบางเวลาไม่มีที่นั่ง นั่งใกล้กันไกลกันน้องข้างนอก เรียนที่
สนามเป็นต้น (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545) 

Torrance (1964) อ้างถึงใน (คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2545)ได้กล่าวถึงการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ไว้ดังนี้ 

1) ส่งเสริมให้เด็กตั้งคำถามและให้ความสนใจต่อคำถาม ถึงแม้จะคำถามที่แปลก ๆ 
ก็ไม่ควรมุ่งที่คำตอบที่ถูกเพียงอย่างเดียว เพราะในการแก้ปัญหา แม้เด็กว่าจะใช้วิธีเดาสุ่มบ้างก็ควร
ยอมรับ และกระตุ้นให้เกิดการวิเคราะห์ ค้นหาเพื่อพิสูจน์โดยการใช้การสังเกตและประสบการณ์ 

2) ตั้งใจรับฟังและเอาใจใส่ในการคิดแปลก ๆ ของเด็กด้วยใจเป็นกลาง เมื่อเด็ก
แสดงความคิดเห็นในเรื่องใด ที่แม้จะเป็นความคิดที่ยังไม่เคยได้ยินมาก่อน ก็ไม่ควรไปตัดสิน แต่ควร
รับฟังไว้ก่อน 

3) สนใจรับฟังกับคำถามที่แปลก ๆ ของเด็ก และตอบคำถามอย่างมีชีวิตชีวา หรือ
ชี้แนะแนวทางให้เด็กลองคิดหาคำตอบจากแหล่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 
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4) แสดงและเน้นให้เด็กเห็นว่าความคิดหรือคำตอบของเด็กนั้นมีคุณค่า สามารถ
นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

5) กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองโดยให้โอกาสและเตรียมการให้เด็ก
เรียนรู้ด้วยตนเองและยกย่องเด็กที่พยายามเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนอาจจะลดบทบาทของการเป็นผู้
ชี้แนะและลดการอธิบายลงเพ่ือให้ผู้เรียนมีส่วนริเริ่มด้วยตนเองมากขึ้น 

6) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้หรือค้นคว้าอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยไม่ต้องใช้ การ
บังคับด้วยคะแนนสอบ หรือการตรวจสอบ เป็นต้น 

7) พึงระวังว่าการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้ผู้เรียน ควรใช้เวลาพัฒนาอย่างค่อย
เป็นค่อยไป 

8) สนับสนุนให้ผู้ เรียนใช้จินตนาการของตนเอง และยกย่องชมเชยเมื่อเด็กมี
จินตนาการท่ีแปลกใหม่กว่าผู้อื่น 

นอกจากนี้ Williams ไดอ้ธิบายถึงแนวทางการจัดกิจกรรมการสอนของครูเพ่ือพัฒนา
ความคิดสร้างสรรค์ของเด็กไว้ 18 ลักษณะ ดังนี้ 

1) การสอน หมายถึง การสอนในแนวทางที่ให้แสดงความคิดเห็นในลักษณะขัดแย้ง
ในตัวของมันเอง เป็นการฝึกฝนให้คิดในสิ่งที่แตกต่างไปจากรูปแบบเดิมที่เคยมีมา ครูจึงควรให้
นักเรียนรวบรวมและเลือกข้อคิดเห็น แล้วให้นักเรียนอภิปรายหรือแสดงความคิดเห็นในกลุ่มย่อยก็ได้ 

2) การพิจารณาลักษณะ หมายถึง การสอนที่ให้นักเรียนพิจารณาถึงลักษณะที่
แตกต่างไปกว่าที่เคยคิด รวมทั้งลักษณะที่คาดไม่ถึงด้วย  

3) การอุปมาอุปมัย หมายถึง การเปรียบเทียบ สิ่งของหรือสถานการณ์ที่คล้ายกัน 
แตกต่างหรือตรงกันข้าม อาจอยู่ในรูปคำเปรียบเทียบ คำพังเพย สุภาษิต ก็ได้  

4) การบอกสิ่งที่คาดเคลื่อนไปจากความจริง หมายถึง การแสดงความคิดเห็นระบุถึง
สิ่งที่คลาดเคลื่อนจากความจริง หรือสิ่งที่ยังไม่สมบูรณ์  

5) การใช้คำถามยั่วยุและการกระตุ้นให้ตอบ หมายถึง การตั้งคำถามแบบปลายเปิด
และเป็นคำถามที่ยั่วยุ และเร้าความรู้สึกนึกคิดให้ชวนคิดค้นให้ได้ความหมายที่ลึกซึ้งสมบูรณ์ที่สุด
เท่าที่จะเป็นไปได้ คำตอบจากคำถามลักษณะนี้ไม่มีคำตอบที่ถูกเพียงคำตอบเดียว แต่มีหลาย ๆ 
คำตอบ เป็นคำถามที่มักลงท้ายว่า วิการใดบ้าง มีประโยชน์อย่างไรบ้าง ท่านรู้สึกอย่างไรบ้าง 

6) การเปลี่ยนแปลง หมายถึง การฝึกให้คิดถึงการเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง การ
ปรับปรุงสิ่งต่าง ๆ ที่คงสภาพมาเป็นเวลานานให้เป็นไปในรูปแบบอ่ืนและเปิดโอกาสให้เปลี่ยนแปลง
ด้วยวิธีต่าง ๆ 

7) การเปลี่ยนแปลงความเชื่อ หมายถึง การฝึกให้นักเรียนเป็นคนที่มีความยืดหยุ่น 
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง คลายความยึดมั่นต่าง ๆ เพื่อปรับตนเข้ากับสถานการณ์ใหม่ ๆ 
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8) การสร้างสิ่งใหม่จากโครงสร้างเดิม หมายถึง การฝึกให้นักเรียนรู้จักสร้างสิ่งใหม่ 
กฎเกณฑ์ใหม่ ความคิดใหม่ โดยอาศัยโครงสร้างเดิม หรือกฎเกณฑ์เดิมที่เคยมีแต่พยายามคิดพลิก
แพลงให้ต่างไปจากเดิม 

9) ทักษะการค้นคว้าข้อมูล หมายถึง การฝึกให้นักเรียนรู้จักการสำรวจเพื่อหาข้อมูล 
10) มานะที่จะค้นหาคำตอบจากคำถามที่กำกวมไม่ชัดเจน เป็นการฝึกให้นักเรียนมี

ความอดทนและพยายามที่จะค้นหาคำตอบต่อปัญหาที่กำกวม หรือเป็นสองนัย ลึกลับ หรือท้าท้าย
ความนึกคิดต่าง ๆ 

11) ส่งเสริมการคิดเชิงญาณ เป็นการฝึกให้รู้จักการแสดงความรู้สึกความคิดที่เกิด
จากมีสิ่งมาเร้าอวัยวะรับสัมผัส การคิดทางอารมณ์ หรือการคิดจากลางสังหรณ ์

12) การปรับตัวเพ่ือพัฒนาตน เป็นการฝึกให้นักเรียนรู้จักพิจารณาดูความพลาดพลั้ง
ล้มเหลวซึ่งเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ ก็ตาม 

13) ลักษณะบุคคลและกระบวนการคิดสร้างสรรค์ เป็นการให้ศึกษาประวัติบุคคล
สำคัญทั้งในแง่ลักษณะพฤติกรรมและกระบวนการคิด ตลอดจนประสบการณ์ของเขาด้วย 

14) การประเมินสถานการณ์ เป็นการฝึกให้หาคำตอบ โดยคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นและ
ความหมายเกี่ยวเนื่องกันด้วยการตั้งคำถามว่าถ้าเกิดสิ่งนี้แล้วจะเกิดผลอย่างไร 

15) พัฒนาทักษะการอ่านอย่างสร้างสรรค์ เป็นการฝึกฝนให้รู้จักคิดพิจารณา และ
แสดงความคิดเห็นต่อเรื่องที่อ่าน 

16) พัฒนาทักษะการฟังอย่างสร้างสรรค์ เป็นการฝึกให้เกิดคิดพิจารณาในขณะที่ฟัง 
หลังจากฟังบทความหรือดนตรี เพ่ือเป็นการศึกษาข้อมูล ความรู้ เชื่อมโยงไปหาสิ่งอ่ืน ๆ 

17) พัฒนาทักษะการเขียนอย่างสร้างสรรค์ เป็นฝึกให้แสดงความคิด จินตนาการ
และ ความรู้สึก ในการบรรยายหรือพรรณนาให้เห็นภาพชัดเจน 

18) ทักษะการมองเห็นภายในมิติต่าง ๆ เป็นการฝึกให้แสดงความรู้สึกนึกคิดจาก
ภาพในแง่มุมแปลก ๆ ใหม่ ๆ ไม่ซ้ำของเดิม 

จะเห็นได้ว่าการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นั้นมีวิธีที่หลากหลายซึ่งขึ้นอยู่กับความประสงค์
ของแต่ละบุคคลว่าต้องการที่จะนำลักษณะของการพัฒนาไปใช้ เพราะว่าทุกรูปแบบสามารถนำมา
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ได้ทั้งนั้น หรืออาจจะนำไปประกอบกันก็จะยิ่งดีขึ้น 

2.9 การจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
การเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีลักษณะเด่นดังนี้ 

1) ผู้เรียนมีความคิดท่ีอิสระ 
2) ไม่มีรูปแบบตายตัว 
3) ใช้ได้ทุกโอกาสทุกเวลา 
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4) ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริง 
5) มีการบูรณาการในตัวเอง 
6)  มีความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง 
7)  เปิดทางเลือกให้ผู้เรียนหาคำตอบที่หลากหลาย 
8)  ชื่อรูปแบบมีนัยเชิงบวก ท้าทาย กระตือรือร้น 
9)  ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ในการคิดที่สันติสุข 
10) ผู้เรียนสร้างชิ้นงานผลงานสิ่งประดิษฐ์แปลกใหม่ที่เป็นรูปธรรม 
11) เชื่อมโยงความคิดที่เป็นระบบอย่างมีข้ันตอนจากง่ายไปยากและใกล้ตัวไปไกล

ตัว 
12) นำไปจัดการเรียนรู้ได้กับทุกกลุ่มสาระและสามารถเชื่อมโยงได้กับรูปแบบการ

เรียนรู้อื่น ๆ 
2.10 แนวความคิดสำคัญในการจัดการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
กิจกรรมหรือวิธีการที่ส่งเสริมและพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กเป็นสิ่งสำคัญที่ควรจัด

ให้แก่เด็กได้ฝึก ซึ่งทอร์แรนซ์ เชื่อว่าทุกคนสามารถได้รับการฝึกให้มีความคิดสร้างสรรค์สูงขึ้นได้ ใน
การฝึกต้องใช้วิธีการที่ต่อเนื่องและทำอยู่สม่ำเสมอเป็นประจำ วิธีการฝึกของทอร์แรนซ์มุ่งไปในด้าน
การคิดแก้ปัญหา การทำกิจกรรม เช่น วาดภาพ แต่งเรื่องโดยใช้จินตนาการและการให้คิดริเริ่ม 
ตกแต่งสิ่งที่ไม่สมบูรณ์ เช่น ภาพหรือเรื่องที่ยังไม่สมบูรณ์ ดังนี้ 

1) กิจกรรมด้านศิลปะ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ และชวนฝึกประสาทสัมผัส
ระหว่างมือกับตา การรู้จักใช้ความคิดของตนในการแสดงออกทางความคิดหลาย ๆ  ด้าน เช่น ความ
สนุก การกระโดดโลดเต้น การแสดงออกถึงอารมณ์และความรู้สึก เป็นการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดจะ
นำไปสู่การคิดอย่างสร้างสรรค์ต่อไป กิจกรรมศิลปะ ได้แก่ การพับประดาษการปั้นดินน้ำมัน แป้ง 
และดินเหนียว การประดิษฐ์เศษวัสดุ 

2) กิจกรรมด้านภาษา ได้แก่ การเล่านิทาน การเล่นบทบาทสมมติ กิจกรรมเข้าจังหวะ และ
การแสดงออกด้านจินตนาการ เป็นต้น  

นอกจากนี้ ผุสดี กุฎอินทร์ (2526) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ไว้ ดังนี้ 

1) การฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ เป็นวิธีการที่ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดแบบอเนกนัย 
โดยผู้สอนอาจป้อนปัญหาจากการนำเสนอของผู้เรียนก็ได้ เทคนิคในการแก้ปัญหาจะช่วยกระตุ้น
ความคิดสร้างสรรค์มีหลายรูปแบบ เช่น เทคนิคในการระดมพลังสมอง เทคนิคการใช้คำถาม รวมทั้ง
การที่ผู้สอนดัดแปลงแนวทางจากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์มาใช้ฝึกกับผู้เรียน 
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2) การระดมพลังสมอง เป็นวิธีการหนึ่งที่จะได้มาจากแนวทางในการแก้ปัญหาจุดประสงค์
ของการระดมพลังสมองมี 2 ประการ ประการแรก เป็นจุดประสงค์ระยะยาวเพ่ือแก้ปัญหาที่สำคัญ 
ประการที่สอง เป็นจุดประสงค์ระยะสั้นเพื่อให้ได้ความคิดต่าง ๆ ที่อาจจะมีคุณค่าในการแก้ปัญหา 

3) การใช้บทเรียนสำเร็จรูปฝึกความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งแผนการจัดการเรียนรู้ และมีคู่มือ
ในชุดการฝึกซึ่งทั้งหมดนี้ เน้นคุณลักษณะ 8 ประการ คือ ความคิด  คล่องแคล่ว ความคิดยืดหยุ่น 
ความคิดไม่ซ้ำแบบ ความคิดแตกต่าง ความกล้าเสี่ยง ความซับซ้อนความกระตือรือร้นและจินตนาการ 

4) การให้กำลังใจและให้รางวัล วิธีการกระตุ้นให้มีความคิดสร้างสรรค์เพ่ิมพูนวิธีหนึ่งคือการ
ให้กำลังใจ การให้รางวัล กิจกรรมความคิดสร้างสรรค์ เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดให้ผู้เรียนเพ่ือ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สามารถจัดกิจกรรมได้หลากหลายรูปแบบ เช่น  กิจกรรมทางภาษา 
กิจกรรมการแสดงออดทางจินตนาการ การวาดรูป การเล่านิทานโดยใช้เทคนิคต่าง ๆ การเล่นสีแบบ
ต่าง ๆ งานสร้างสรรค์จากกระดาษ การปั้น การประดิษฐ์ รวมทั้งการฝึกแก้ปัญหาในทางสร้างสรรค์ 
การใช้แบบฝึกความคิดสร้างสรรค์ และการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เป็นต้น (คณะกรรมการการศึกษา
แห่งชาติ, 2545) 

2.10.1 ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ มีดังนี้ 
รายละเอียดขั้นตอน 
1) ขั้นสร้างความตระหนัก เป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผู้สอนใช้เทคนิคต่าง ๆ ในการ

กระตุ้นความสนใจของผู้เรียน เพ่ือเข้าสู่เรื่องที่จะเรียนรู้โดยการใช้ เกม เพลง นิทาน ต่าง ๆ ที่ทำให้
ผู้เรียนเกิดความคิดจินตนาการ 

2) ขั้นระดมพลังความคิด เป็นการดึงศักยภาพของผู้เรียนทุกคน เพ่ือให้สามารถ
ค้นหาคำตอบผู้เรียนทุกคนจะต้องมีส่วนร่วม โดยมีผู้สอนทำหน้าที่เหมือนผู้อำนวยความสะดวกทุก
ขั้นตอน 

3) ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน เมื่อผู้เรียนได้ผ่านกระบวนการเรียนรู้หาคำตอบแล้ว ผู้เรียน
เกิดจินตนาการในการสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น บทร้อยกรอง บทเพลง ปริศนาคำทาย 
งานประดิษฐ์ รูปทรง มิติ ฯลฯ 

4) ขั้นนำเสนอผลงาน เป็นขั้นตอนสำคัญที่ผู้ เรียนได้มีโอกาสนำเสนอผลงาน 
วิพากษ์วิจารณ์ แสดงความคิดเห็นผลจากการนำเสนอของผู้อ่ืน เป็นขั้นที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่พึงประสงค์ การรู้จักการยอมรับ การมีเหตุผล การประยุกต์ การนำไปใช้ทำให้ผู้เรียนเกิด
ความภาคภูมิใจ 

5) ขั้นวัดและประเมินผล เป็นการวัดและประเมินผลตามสภาพจริงโดยใช้เครื่องมือ
หลากหลาย เน้นให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลงานตนเองและผู้อ่ืน  
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6) ขั้นเผยแพร่ผลงาน ผลงานของผู้เรียนทุกคนหรือทุกกลุ่ม จะได้นำไปเผยแพร่ใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดนิทรรศการ และการนำผลงานสู่สาธารณชน เป็นการนำเสนอความรู้  
ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เพ่ือให้เพ่ือน ผู้ปกครอง ชุมชนและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
ชื่นชมผลงาน 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
เป็นรูปแบบที่สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้พัฒนาขึ้นมีขั้นตอนในการจัดการเรียนรู้ 6 
ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสร้างความตระหนัก 2) ขั้นระดมพลังความคิด 3) ขั้นสร้างชิ้นงาน 4) ขั้นนำเสนอ
ผลงาน 5) ขั้นวัดประเมินผล และ 6) ขั้นเผยแพร่ผลงาน ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วย
ความอิสระ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทางเลือกที่หลากหลาย ผู้วิจัยได้เกิดแนวคิดในการนำขั้นตอน
กระบวนการในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์นี้ นำไปใช้ในการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ในรายวิชาศิลปะ เพ่ือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ให้กับผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2.11 แนวทางในการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ประสาท อิศรปรีดา (2532) กล่าวถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ว่าความคิด

สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะอยู่ในระดับบุคคลระดับกลุ่มหรือระดับสังคมก็ตามจะขึ้นอยู่กับปัจจัย 2 ส่วน คือ 
1. ปัจจัยที่เป็นส่วนของความสามารถ (Abilities) ทักษะทางการคิด (Skills) ซึ่งเป็นศักยภาพ

ที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล  
2. ปัจจัยทางแรงจูงใจ (Motivation) ที่อาจเกิดจากการกระตุ้นจากภายนอกอีกส่วนหนึ่ง

บุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์จะต้องมีปัจจัยหลายๆอย่างที่เอ้ือซึ่งกันและกันเสมอนั่นคือไม่เพียงแต่มี
แรงจูงใจมีทักษะหรือความสามารถที่จะคิดสร้างสรรค์อย่างใดอย่างหนึ่งเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่
จะต้องมีศักยภาพทางการคิด (Cognitive) มีความอดทนความอยากรู้อยากเห็นกล้าเสี่ยงซึ่งเป็น
คุณลักษณะทางอารมณ์อุปสรรคของการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์นักจิตวิทยาและนักการศึกษาได้ให้
รายละเอียดไว้ดังนี้ 

ซิมพ์เบอร์ก (Simpberg, 2017, p. 119) กล่าวว่าอุปสรรคที่ขัดขวางการพัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ของมนุษย์มี 3 ประการคือ 

1. อุปสรรคด้านการรับรู้ (Perceptual Block) อุปสรรคด้านการรับรู้ ได้แก่ การที่คนเราไม่
สามารถมองเห็นปัญหาที่แท้จริงได้ เป็นเหตุให้การแก้ปัญหานั้นดำเนินไปโดยปราศจากเป้าหมายที่
ชัดเจนและแน่นอนตัวอย่างเช่น 

1.1 ความยากในการจำแนกปัญหาที่แท้จริงจากปัญหาทั่วไปซึ่งเปรียบเสมือน
นายแพทย์ที่พยายามรักษาคนไข้โดยไม่ทราบสาเหตุของโรคที่แท้จริง 

1.2 การมองปัญหาแคบเกินไปขาดการพิจารณาสภาพแวดล้อมของปัญหานั้น 
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1.3 ความสามารถที่จะเข้าใจคำจำกัดความ หรือนิยามของปัญหานั้นเป็นเหตุให้สื่อ
ความเข้าใจตรงกันไม่ได้ 

1.4 ความไม่สามารถที่จะใช้ประสาทสัมผัสทั้งหลายในการสังเกต การสังเกตนั้นเรา
สามารถใช้ประสาทสัมผัสทั้งหมดคือ ตา หู จมูก และกายสัมผัสช่วยในการสังเกตได้ 

1.5 ความยากที่จะมองเห็นความสัมพันธ์ของวัตถุหรือเหตุการณ์ที่ เกี่ยวข้องกัน 
(Remote Relationship) น้อยทำให้ไม่สามารถแก้ปัญหาได ้

1.6 การมองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวหรือสิ่งที่เด่นชัด ซึ่งบางครั้งความเคยชินกับปัญหาหรือ
สถานการณ์ท่ีคุ้นเคยอาจทำให้มองข้ามประเด็นที่น่าสนใจไปได้ 

1.7 ความล้มเหลวในการจำแนกเหตุ และผลมีหลายสถานการณ์ที่ยากแก่การ
แยกแยะได้อย่างชัดเจนว่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดผลเช่นนั้น ผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงจะไม่ด่วน
สรุปสาเหตุและผลจนกว่าจะรู้แน่ชัดเสียก่อน 

2. อุปสรรคด้านวัฒนธรรม (Cultural Block) อุปสรรคด้านวัฒนธรรมเป็นผลเนื่องมาจาก
กฎเกณฑ์ของสังคมซึ่งเป็นสิ่งกำหนดให้บุคคลต้องมีพฤติกรรมอยู่ในกรอบระเบียบแบบแผน ทำให้มีผล
ต่อการสกัดกั้นความท้าทายต่อการคิดค้นในสิ่งใหม่ ๆ และความเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นคุณลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอุปสรรคประเภทนี้ ได้แก่ 

2.1 ความต้องการทำตามแบบอย่างในกรอบที่ไม่แตกต่างจากผู้อ่ืนทำให้เกิดรูปแบบ 
พฤติกรรมและการมองปัญหาที่คล้ายคลึงกัน การหาวิธีแก้ปัญหาก็ยึดติดกับระเบียบแบบแผนมากไป
ทำให้บางครั้งไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 

2.2 การมุ่งเน้นในความประหยัดซึ่งมีผลทำให้เกิดการตัดสินใจที่รวดเร็วเกินไป ทำให้
บุคคลไม่พยายามที่จะใช้ความคิดของตนในสิ่งที่แปลกใหม่ไม่ซ้ำกับของเดิม เพราะการกระทำเช่นนี้
ต้องลงทุนทั้งเวลาและเงินมากขึ้น ซ้ำยังไม่แน่ใจในความสำเร็จด้วย 

2.3 ความกลัวที่จะเป็นคนที่ไม่สุภาพเรียบร้อย กลัวผู้ อ่ืนเห็นว่าเป็นบุคคลที่น่า
รำคาญจึงทำให้ขาดความอยากรู้อยากเห็นไม่กล้าซักถาม หรืออภิปรายในสิ่งที่ตนยังไม่เข้าใจทำให้
กลายเป็นคนที่ขาดจิตสำนึกแห่งการสืบค้น (Inquiring Mind)  

2.4 การมุ่งเน้นในเรื่องการแข่งขันหรือความร่วมมือกันมากเกินไป บุคคลทั่วไปมักคิด
ว่าการร่วมมือกันนั้น แต่ละคนต้องลดความคิดของตนเองลง เพ่ือให้สอดคล้องกับความคิดของกลุ่ม
หรือลดความขัดแย้งลงซึ่งเป็นความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องนัก ความจริงความร่วมมือหมายถึงการทำงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้โดยต้องสามารถอธิบาย หรือชี้แจงความคิดของตนให้ผู้อ่ืนเข้าใจหรือยอมรับได้ 
ส่วนการมุ่งแข่งขันจนเกินไปนั้น ก็มีผลทำให้บุคคลมองข้ามเป้าหมายที่แท้จริงของงานนั้นไปโดยจะมุ่ง
เอาชนะแต่อย่างเดียว ทำให้ละเลยความคิดริเริ่มของตนต่อไป 

2.5 การยึดมั่นสถิติมากเกินไป การยึดมั่นในตัวเลขโดยไม่ได้พิจารณาตัวแปรอื่น ๆ ที ่
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เกี่ยวข้องรวมทั้งสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปทาให้เข้าใจสภาพความเป็นจริงผิดไปได้ 
2.6 ความยากในการสรุปอ้างอิงพฤติกรรมของแต่ละบุคคล เพราะแต่ละบุคคลก็มี

พฤติกรรมเป็นเอกลักษณ์ของตนเองจึงเป็นการยากในการมอบหมายงานที่เหมาะสมกับแต่ละบุคคล 
2.7 การยึดมั่นในเหตุผล และความจริงมากเกินไปหรือการหลงเชื่อความจริงในอดีต

มากเกินไป มีผลทำให้บุคคลขาดความคิดสร้างสรรค์ได้ เช่น ถ้าเราเชื่อว่าพาหนะที่เบากว่าอากาศ
เท่านั้น ที่สามารถบินได้บัดนี้ก็ยังคงไม่มีเครื่องบินใช้ 

2.8 การขาดความประนีประนอมในความคิดเห็นที่ไม่สอดคล้องกันเข้าด้วยกัน  ซึ่ง
ส่วนมากแล้วบุคคลส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มที่จะต่อต้าน หรือไม่ยอมรับความคิดที่ไม่ตรงกับตนโดย
สิ้นเชิง และจะยอมรับความคิดเห็นที่ตรงกับตนในทันที ลักษณะเช่นนี้มีผลทำให้ไม่เกิดความคิดใหม่
ขึ้นมา 

2.9 การมีความรู้เกี่ยวกับขอบข่ายงานที่ปฏิบัติมากหรือน้อยเกินไป บุคคลที่มีความรู้
น้อยหรือแคบเกินไป ก็ไม่สามารถนำมาอภิปรายและสร้างสรรค์ให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่  ๆ ขึ้นมา 
เช่นเดียวกันกับบุคคลที่มีความรู้มาก หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ จะมีความรู้สึกว่าความคิดของ
ตนถูกต้อง ดีกว่าผู้อ่ืนเสมอจึงไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนเลย ลักษณะเช่นนี้ก็เป็นอุปสรรคต่อ
ความคิดสร้างสรรค์ของบุคคล 

2.10 การมีความเชื่อว่าความคิดฝันเป็นสิ่งไร้ค่า บุคคลจึงไม่ยอมรับฟังความคิดฝันใน
สิ่งแปลกใหม่โดยเห็นว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันไร้สาระ ซึ่งความเป็นจริงแล้วประดิษฐ์กรรมใหม่  ๆ ที่เกิดขึ้น
นั้น ส่วนใหญ่จะได้มาจากความคิดฝันมาก่อนทั้งนั้น 

3. อุปสรรคด้านอารมณ์ (Emotional Block) อุปสรรคด้านอารมณ์จัดเป็นอุปสรรคที่สำคัญ
ประการหนึ่ง ทั้งนี้เพราะอารมณ์ของบุคคล อันได้แก่ ความโกรธ ความกลัว ความรัก ความชอบ ความ
เกลียด เป็นต้นนับว่ามีความสำคัญต่อปัญหาและเหตุผล ถ้าบุคคลมีอารมณ์เกิดขึ้นสูงความสามารถ
ทางปัญญา และเหตุผลของคนนั้นก็จะต่ำลงนั้น คืออารมณ์เป็นตัวสกัดกั้นความคิด และเหตุผล
ตลอดจนความคิดสร้างสรรค์ของบุคคลอุปสรรคทางอารมณ์ที่สำคัญคือ 
  3.1 ความกลัวที่จะทำผิด หรือทำในสิ่งที่ผู้อ่ืนมองเห็นว่าโง่ ด้วยความกลัวเช่นนี้จึงทา
ให้สูญเสียความคิดที่ดี ๆ ไป เพราะเจ้าของความคิดไม่กล้าที่จะเสนอความคิดนั้นออกมาด้วยเกรงว่า
จะถูกผู้อ่ืนมองเห็นว่าเป็นเรื่องไร้สาระ 

3.2 การด่วนตัดสินใจยอมรับความคิดอันแรกที่เกิดขึ้นทันที โดยไม่เปิดโอกาสคิดหา
แนวทางอ่ืนที่แตกต่างออกไปความจริงความคิดอันแรก อาจไม่ใช่ความคิดที่ดีที่สุดเสมอไป อาจมี
ความคิดอ่ืนที่ดีกว่าได้ถ้ายอมรับตั้งแต่ความคิดอันแรกแล้ว จะเป็นการสกัดก้ันความคิดอ่ืน ๆ ไป 
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3.3 การที่บุคคลยึดติดกับความคิดของตนเองบุคคลส่วนมากมักจะยึดติดความคิด
ความเชื่อของตน และยากที่จะเปลี่ยนแปลงตามความคิด หรือข้อเสนอแนะของบุคคลอ่ืน และจะ
ต่อต้านความคิดท่ีไม่ตรงกับความคิดของตนเองด้วย 

3.4 ความไม่อดทนอดกลั้นต่อการแสวงหาวิธีแก้ปัญหาที่ยุ่งยาก  บุคคลทั่วไป
ส่วนมากจะมุ่งหวังในผลสำเร็จไว้สูง เมื่องานนั้นประสบปัญหาก็จะเกิดความคับข้องใจ และมุ่งที่จะ
แก้ปัญหานั้น แบบหัวชนฝาไม่พยายามที่จะรวบรวมสติและความคิดในการหาหนทางอ่ืน ๆ 

3.5 ความต้องการความปลอดภัยสูงเกินไป ทุกคนมีความต้องการความปลอดภัยสูง 
แต่ถ้าสูงมากเกินไปก็ทำให้เราเป็นโรคประสาทได้ และเมื่อบุคคลต่างมุ่งไปที่ความปลอดภัยของตัวเอง 
แล้วก็จะมีผลทำให้ละเลยต่อโอกาสที่จะรับรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปอย่างน่าเสียดาย 

3.6 ความกลัวต่อการนิเทศแนะนำ และไม่วางใจเพ่ือนร่วมงาน ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้
บุคคลขาดความเชื่อมั่น และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสำคัญต่อการสกัดกั้น
ความสามารถในการแก้ปัญหาและการกระทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ 

3.7 การขาดความพยายามที่จะแก้ปัญหาโดยตลอดจนแก้ปัญหาได้สำเร็จ บุคคล
ส่วนมากชอบที่จะดำเนินโครงการใหม่ ๆ และให้ความสนใจกับโครงการนั้นในระยะสั้น ๆ ในระยะยาว
บุคคลมักขาดการเอาใจใส่ติดตามแก้ปัญหา และหาวิธีการใหม่ๆ มาดำเนินให้โครงการสำเร็จลุล่วงไป
ด้วยดี 

3.8 การขาดแรงจูงใจในการแก้ปัญหา สาเหตุเนื่องจากขาดผู้เห็นด้วยหรือขาด
ผู้สนใจในแนวทางแก้ปัญหาที่ตนได้เสนอ อาจเป็นเพราะไม่แน่ใจในแนวทางแก้ปัญหานั้น หรือมี
ความรู้ความเข้าใจไม่ดีพอ จึงมีผลทำให้ผู้เสนอทางแก้นั้นขาดแรงจูงใจที่จะคิดต่อไป  

จึงสามารถสรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความคิดสร้างสรรค์ได้ดังนี้ 1) ปัจจัยที่เป็นส่วนของ
ความสามารถ (Abilities) ทักษะทางการคิด (Skills) ซึ่งเป็นศักยภาพที่มีอยู่ภายในตัวบุคคล 2) ปัจจัย
ทางแรงจูงใจ (Motivation) ที่อาจเกิดจากการกระตุ้นจากภายนอกอีกส่วนหนึ่ง 3)อุปสรรคด้านการ
รับรู้  (Perceptual Block) 4)อุปสรรคด้านวัฒนธรรม (Cultural Block) และ 5) อุปสรรคด้าน
อารมณ ์(Emotional Block) 
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3. แนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบอินโฟกราฟิกส์  
3.1 ความหมายของอินโฟกราฟิกส์ 
จากการศึกษาความหมายของอินโฟกราฟิกส์จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Ross (2009), 

Krauss (2012), Kumar (2013), Lester (2014) และ Krum (2014) มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 
Ross A. (2009) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หมายถึง การแสดงผลของข้อมูล

หรือความรู้ โดยภาพที่สามารถอ่านและเข้าใจได้ง่าย นิยมใช้แสดงข้อมูลที่มีความซับซ้อน  เช่น ป้าย 
แผนภูมิ แผนที่ และงานวิจัยต่างๆ โดยอินโฟกราฟิกส์นี้มักจะประกอบด้วยภาพ สัญลักษณ์ แผนภูมิ 
แผนที่หรือแผนผัง เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพมากกว่าคำพูดหรือภาพเพียงอย่างเดียว โดยเน้น
การออกแบบภาพและคำ รวมทั้งการถ่ายทอดข้อความ ที่สามารถสื่อความหมายได้ง่ายมากยิ่งข้ึน และ
สามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหาได้ในเวลาไม่นานถึงแม้จะไม่เคยมีประสบการณ์ ในเรื่องนั้นมาก่อน 

Krauss J. (2012) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกส์ คือ การแสดงข้อมูลทางทัศนะเป็นลักษณะของ
การ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูลให้รวมเป็นหนึ่ง เดียว เพ่ือให้การนำเสนอน่าสนใจ ซึ่งชุด
ข้อมูลที่นำเสนอนั้นสามารถอธิบายเรื่องราวที่มีความซับซ้อนได้ โดยในปัจจุบันสามารถใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยในการจัดการกับข้อมูลการสร้างแผนภูมิ แผนผัง ไทม์ไลน์ และตารางให้มีความ
ง่ายดายมากยิ่งขึ้น 

Kumar (2013) อ้างถึงใน Glen Bruce Gover (2017) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกส์ คือ สื่อที่มี
ความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพเนื่องจากเป็นสื่อที่มีวิธีการนำเสนอข้อมูลที่ซับซ้อนทั้ง
ข้อมูลเชิงปริมาณ และข้อมูลเชิงคุณภาพได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว โดยใช้เทคนิคการนาเสนอข้อมูล
ด้วยภาพประเภทต่าง ๆ อาทิ แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง กราฟ ตาราง ข้อมูลลำดับชั้น (Hierarchies) 
ข้อมูลโครงข่าย (Networking) ข้อมูลอนุกรมเวลา (Time-series data) เป็นต้น  

Lester P. M. (2014) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกส์ คือการแสดงข้อมูลทางทัศนะที่เกิดจากการ
จัดการ กับข้อมูลและภาพที่มีความซับซ้อน เพ่ือช่วยอธิบายเรื่องราวที่ซับซ้อน โดยใช้การใส่หัวเรื่อง 
ข้อความ ภาพประกอบ วีดิโอและเสียงนอกจากนี้อินโฟกราฟิกส์ยังหมายรวมถึงสื่อนำเสนอ (Media 
Presentation) เพ่ืออธิบายเรื่องราวที่ตัวหนังสือภาพ และวีดิโอเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอธิบายได้ 

Krum R. (2014) กล่าวว่า อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หมายถึง การออกแบบกราฟิกที่มี
คุณค่าในการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การใช้ภาพแสดงข้อมูล ภาพวาดประกอบ รวมทั้ง
ข้อความและรูปภาพประกอบเพื่อบอกเล่าเรื่องราวให้สมบูรณ์  

ดังนั้น สรุปได้ว่า อินโฟกราฟิกส์ (Infographics) หมายถึง การนำเสนอข้อมูลหรือความรู้ที่มี 
ปริมาณมากและซับซ้อนยากต่อการเข้าใจ ด้วยกราฟิกท่ีออกแบบเพ่ือสื่อสารบอกเล่าเรื่องราวได้อย่าง
สมบูรณ์ชัดเจน และสร้างความเข้าใจได้ง่ายในเวลาอันรวดเร็ว  
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3.2 ความหมายของการออกแบบกราฟิก  
จากการศึกษาความหมายของการออกแบบกราฟิก จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Landa 

(2014) , พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ (2544) และปาพจน์ หนุนภักดี (2555) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  
Landa Robin (2014) กล่าวว่า การออกแบบกราฟิกเป็นรูปแบบของการสื่อสารทางทัศนะ 

(Visual Communication) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสื่อสารเนื้อหาข้อมูลไปยังผู้รับเป็นลักษณะของการ
นำเสนอภาพแทนความคิดท่ีได้จากการสร้างสรรค์ การคัดเลือกและการจัดองค์ประกอบของศิลปะ 

พงษ์ศักดิ์ ไชยทิพย์ (2544) ได้อธิบายความหมายของการออกแบบกราฟิกว่า งานออกแบบ
กราฟิกเป็นลักษณะของการออกแบบบนพ้ืนผิว 2  มิติ (Two Dimensional Surface) เพ่ือเป็น
สื่อกลางสำหรับถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง
เพ่ือให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ งานกราฟิกมีอิทธิพลต่อชีวิตประจา
วันของเราเป็นอย่างมาก เนื่องจากสิ่งที่เรามองเห็นด้วยตาจะโน้มน้าวจิตใจได้ดีกว่าการรับรู้ประเภท
อ่ืน นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพ่ือที่จะสามารถพัฒนางานออกแบบให้ทันกับ
ยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

ปาพจน์ หนุนภักดี (2555) ได้อธิบายความหมายของงานออกแบบกราฟิกว่าหมายถึง การ
ออกแบบภาษาชนิดหนึ่งที่มีพ้ืนฐานมาจากองค์ประกอบทางศิลปะ ซึ่งสามารถบอกเล่าแนวความคิด
ของเราต่อสิ่งต่าง ๆ โดยจะต้องน่าสนใจทั้งในแง่ตัวภาษาและเนื้อหาที่พูดถึง  

กล่าวโดยสรุปแล้ว การออกแบบกราฟิก (Graphic Design) หมายถึง การแสดงออกของสิ่งที่
อยู่ในความรู้สึกนึกคิด โดยใช้วิธีการสื่อสารทางทัศนะและกระบวนการแก้ปัญหาในการออกแบบเพ่ือ
สื่อสารเนื้อหาข้อมูลไปยังผู้รับ โดยใช้ภาพแทนความรวมกับการจัดองค์ประกอบภาพตามหลักการ
ออกแบบ 
 วัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิกส์ 

จากการศึกษาวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิกส์จาก Lankow J. Ritchie (2012) มี
รายละเอียด โดยสรุปดังนี้ 

1. เพ่ือดึงดูดให้คนสนใจเรื่องราวที่นำเสนอ (Appeal) ด้วยการสร้างเรื่องราวให้
น่าสนใจ เช่น การใช้ภาพประกอบ ภาพสัญลักษณ์ และสร้างกลไกในการสื่อสารเรื่องราวที่มี
ประสิทธิภาพ 

2. เพ่ือสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ชม (Comprehension) โดยผู้ชมสามารถสร้างความ
เข้าใจผ่านประสาทสัมผัส 3 ช่องทาง คือ การมองเห็น (Visual) การฟัง (Auditory) และการ
เคลื่อนไหวหรือการสัมผัส (Kinesthetic or Tactile) การสร้างความเข้าใจผ่านการมองเห็นให้มี
ประสิทธิภาพสามารถใช้รูปภาพ ไดอะแกรม แผนภูมิ และสื่ออ่ืน ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน การสร้าง
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ความเข้าใจผ่านการฟังให้มีประสิทธิภาพนั้นสามารถใช้ทั้งการฟังข้อมูลและการพูด และสำหรับสร้าง
ความเข้าใจผ่านการเคลื่อนไหวหรือการสัมผัสนั้นใช้วิธีการสัมผัสและเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ 

3. เพ่ือสร้างความจดจำ (Retention) อินโฟกราฟิกส์ที่ดีต้องสามารถช่วยให้ผู้ชม 
สามารถจดจำข้อมูลได้ดีข้ึน โดยสามารถแบ่งระยะของความจำออกเป็น 3 ประเภท คือ 

3.1 การสร้างความจำที่เป็นสัญลักษณ์ (Iconic memories) คือ การจำเป็น
ภาพรวมคร่าว ๆ ในแต่ละฉาก โดยการสรุปข้อมูลหลักจากสิ่งที่ได้ดู 

3.2 การสร้างความจำระยะยาว (Long-term memory) คือ การจำโดย
การจัดเก็บข้อมูลผ่านประสบการณ์ สามารถจดจำผ่านระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น สามารถแบ่งความจำ
ระยะยาว ออกเป็น 3 ประเภท คือ การจำเป็นฉาก (Episodic Memory) เช่น การจำภาพเรื่องราว
เป็นฉากสรุป คร่าว ๆ ของข้อมูลทั้งหมดที่ได้รับมา เป็นต้น การจำความหมาย (Semantic Memory) 
เช่น ความจำ ที่ได้จากการจดจำข้อมูลทั่วไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงเรื่องราว เป็นต้น และความจำอย่าง
เป็นขั้นตอน (Procedural Memories) เช่น ความจำที่ได้จากการกระบวนการของการลงมือปฏิบัติ 
โดยความรู้ ความจำจะถูกสร้างขึ้นมาเอง เป็นต้น  

3.3 การสร้ างความจำทางทั ศนะ  (Visual Working Memory) เป็ น
ความจำระหว่างการจำภาพรวมและความจำระยะยาว เป็นลักษณะของการมองภาพแล้วสร้างภาพ
หมายเกิดความเข้าใจนำไปสู่ความจดจำ เก็บเป็นคลังความรู้ไว้ 

 
3.3 ประวัติความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิกส์ 

 การออกแบบอินโฟกราฟิกส์นั้น ผู้เรียนจำเป็นต้องมีพ้ืนความรู้ที่ เกี่ยวข้องกับภาพและ
สัญลักษณ์ และหลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ เนื่องจากภาพและสัญลักษณ์เป็นส่วนประกอบ
สำคัญ สำหรับการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟิกส์ ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องศึกษาความรู้เกี่ยวกับระดับของ
สัญลักษณ์ ตามหลักการของสัญศาสตร์และศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบภาพ เพ่ือให้การออกแบบ
ผลงานอินโฟกราฟิกส์สามารถสื่อสารได้ถูกต้อง ชัดเจน และมีความสวยงาม สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้อ่านได้ Lester (2014) ยังกล่าวว่าหลักการของสัญศาสตร์นั้นจะช่วยในการสื่อสารภาพและ
เนื้อหาไปยังผู้รับสารได้ชัดเจนและเป็นสากลมากขึ้น ด้วยสัญลักษณ์ที่เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน  

นอกจากนี้ Lipton R. (2007) ยังกล่าวว่า ขั้นตอนแรกของการออกแบบเพื่อสื่อสารไปยังผู้รับ
นั้นคือการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการรับรู้ภาพของมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่างการมองเห็นและการทำงาน
ของสมอง รวมทั้งการรับรู้และการเข้าใจข้อมูลที่สื่อออกมา ดังนั้น การศึกษาเกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับการตีความและแปล ความหมายเพ่ือสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับสื่อภาพและ
สัญลักษณ์ จึงเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับการสื่อสารทางทัศนะด้วยอินโฟกราฟิกส์ 
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หลักการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
 แนวปฏิบัติในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์นั้นผู้ออกแบบควรศึกษาหลักการจัดองค์ประกอบ
ภาพ เป็นพ้ืนฐานและศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ โดย Dona M Wong 
(2010) ได้อธิบายถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติและไม่ควรปฏิบัติในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ไว้ดังนี้  

1. การนำเสนอข้อมูลตัวเลข (Numbers) ควรใส่ตัวเลขให้ถูกต้องตามบริบทที่ใช้ 
1.1 นำเสนอข้อมูลตัวเลขให้เป็นรูปธรรม (Tangible evidence) เช่น การ

ใช้แผนภูมิโดยมีตัวเลขบอกปริมาณ จำนวน หรือระยะเวลากากับไว้เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่าง
ของข้อมูลจะทำให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนขึ้นและสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น เป็นต้น  

1.2 สร้างการเปรียบเทียบที่เหมาะสม (Create the right comparison) 
ควรคัดกรองและแก้ไขข้อมูลให้มีความสอดคล้องและเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการนำเสนอ เพ่ือให้การ
เปรียบเทียบ ข้อมูลมีความสอดคล้องกัน 

1.3 การใส่ข้อมูลอ้างอิง (Frame the reference) การใส่ข้อมูลตัวเลข
อ้างอิงประกอบจะช่วยให้ผู้อ่านสามารถตีความจากภาพได้ง่ายขึ้น   

1.4 การส่งสัญญานตัวเลขที่ถูกต้อง (Send the right signal) ข้อมูลการ
นำเสนอต้องตรงกับข้อเท็จจริงและมีความชัดเจน  

2. การนำเสนอข้อมูล (Data)  
2.1 ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Data Integrity) ข้อมูลที่นำเสนอจะต้องบอก

ความจริง หากข้อมูลที่ใช้เป็นข้อมูลที่ผิด จะทำให้การนำเสนอขาดความน่าเชื่อถือ  
2.2 ข้อมูลมีคุณภาพ (Data Richness) วิธีการได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง เช่น 

การหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่มีชื่อเสียง มีความน่าเชื่อถือ เป็นวิธีการช่วยคัดกรองข้อมูลที่มี
ประสิทธิภาพ และควรคัดเลือกเฉพาะข้อมูลที่เป็นประโยชน์สาหรับผู้อ่าน  

3. การนำเสนอข้อมูลตัวอักษร (Fonts) ตัวอักษรในปัจจุบันมีให้เลือกใช้หลากหลาย
รูปแบบ ทั้งแบบมีฐาน ไม่มีฐาน แบบเอียง แบบหนา แบบบาง ดังนั้นการใช้ในการออกแบบอินโฟ
กราฟิกส์ ผู้ใช้ควรคานึงถึงหลักการดังต่อไปนี้  

3.1 ความชัดเจน (Legibility) เช่น ตัวอักษรที่เป็นหัวเรื่องควรมีขนาดใหญ่
กว่าเนื้อเรื่อง ประมาณ 2 พอยท์ ตัวอักษรที่ใช้อ่าน ควรเลือกใช้ตัวหนาหรือตัวเอียงเพียงอย่างใดอย่าง
หนึ่งในการ เน้นความสำคัญ  

3.2 การใช้สีกับตัวอักษร หากต้องการใช้ตัวอักษรสีขาวหรือสีสว่างควรใช้
พ้ืนหลังสีดำหรือสีเข้ม ไม่ควรใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดเพราะทาให้อ่านยาก ไม่ควรใช้ตัวอักษร
ขนาดเล็ก หรือตัวบีบติดกันจนเกินไป หรือขยายยืดออกมากเกินไป ไม่ควรใช้เครื่องหมายยัติภังค์ และ
ไม่ควรจัดวางตัวอักษรในทิศทางท่ีอ่านได้ยาก  
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4. การใช้สี (Color) เทคนิคการเลือกใช้สีที่มีประสิทธิภาพนั้นควรคานึงถึงหลักการ
ดังต่อไปนี้  

4.1 การเลือกใช้สีในวงจรสีตามหลักทฤษฎีสี เช่น การเน้นจุดเด่นด้วยสี
วรรณะตรงข้าม การใช้สีโทนร้อน สีโทนเย็น เป็นต้น  

4.2 การเลือกใช้สีพ้ืนหลังและสีตัวอักษรควรใช้ที่ตัดกัน เช่น ถ้าต้องการใช้
ตัวอักษรสีเข้ม สีพื้นหลังที่เลือกใช้ควรเป็นสีสว่าง เป็นต้น 

4.3 การเลือกใช้สีเข้มเพ่ือเน้นจุดเด่น เช่น การเน้นสัดส่วนพื้นที่ของแผนภูมิ
ด้วยสีเข้มเป็นต้น 

4.4 การใช้สีที่แตกต่างกันเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น การใช้สี
เดียวกันแบบไล่ระดับเข้ม - อ่อน (Shade) เป็นต้น  

4.5 การทดลองปรับสีให้เป็นโทนขาวเทาดำ (Convert to Grayscale) เพ่ือ
ทดสอบประสิทธิภาพในการสื่อสารเปรียบเทียบกับการใช้สีปกติ  

5. การเลือกใช้แผนภูมิที่ดี (Chart smart)  
5.1 กราฟเส้น (Line chart) ควรใช้อัตราส่วนตัวเลขที่เข้าใช้ได้ง่าย เช่น 0, 

5, 10, 15, 20 เป็นต้น ควรแยกความแตกต่างของเส้นด้วยสีที่ชัดเจน และมีแถบข้อความไว้กำกับ
ข้อมูล ใช้แกน x และ แกน y แสดงค่าของข้อมูลที่เหมาะสม ใช้สัดส่วนการเปรียบเทียบที่เหมาะสม 
ไม่ควรใช้เส้นที่ยุ่งเหยิง 

5.2 กราฟแท่งแนวตั้ง (Vertical Bars) ควรใช้สีเดียวกันในการแสดงข้อมูล
ประเภทเดียวกัน ขนาดของกราฟแท่งควรกว้างกว่าระยะห่างระหว่างกราฟประมาณ 2 เท่า แถบ
ข้อความอธิบายกำกับควรเรียงลำดับตามลำดับของการวางกราฟ เส้นฐานของกราฟควรเริ่มต้นที่ 0 ไม่
ควรใส่เงาหรือแสดงเป็น 3 มิติ เนื่องจากทำให้ยากต่อการสร้างความเข้าใจ การใช้สีในกราฟแท่งแบบ
ชุดไม่ควรใช้สีเข้มและสีสว่างตัดกัน แต่ควรใส่สีแบบไล่ระดับเข้ม กลาง อ่อน เป็นต้น  

5.3 กราฟแท่งแนวนอน (Horizontal Bars) การใช้งานมีความใกล้เคียงกับ
กราฟแท่งแนวตั้ง เหมาะสำหรับแสดงข้อมูลการจัดอันดับ เช่น อันดับของประเทศต่าง ๆ ในด้านใด
ด้านหนึ่ง เป็นต้น 

5.4 แผนภูมิวงกลม (Pie chart) การแสดงผลควรเริ่มจากสัดส่วนที่น้อย
ที่สุดไปหา มากที่สุดตามเข็มนาฬิกา สัดส่วนที่มากควรวางในตำแหน่งส่วนบนของแผนภูมิ ไม่ควร
แสดงผลแบ่งสัดส่วนมากเกินกว่า 5 ส่วนการใช้สีควรใช้สีแบบไล่ระดับ และเน้นข้อมูลที่สาคัญด้วยสีที่
เข้ม ควรกำหนดสัดส่วนพื้นที่ตามปริมาณข้อมูล 

6. การใช้ตาราง (Table) ควรใช้เส้นตารางเฉพาะแนวนอนเพ่ือแบ่งชุดข้อมูลในแต่
ละแถว หรือ ลงเงาสลับเพื่อแยกข้อมูลในแต่ละแถว  
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7. การใช้รูปสัญลักษณ์ (Pictograms) รูปสัญลักษณ์ที่ดีควรเรียบง่าย สมมาตร มี
ความชัดเจนถึงแม้จะปรับลดขนาดให้เล็กลง และไม่ควรมีรายละเอียดมากเกินไป และหลีกเลี่ยงการ
แบ่งส่วนสัญลักษณ์ รวมทั้งการใช้รูปสัญลักษณ์ที่หลากหลายเพื่อแสดงถึงของเพียงสิ่งเดียว 

3.4 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
  3.4.1 ประเภทของอินโฟกราฟิกส์ 

จากการศึกษาประเภทของอินโฟกราฟิกส์จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Kumar 
(2013), Lankow, Ritchie, & Crooks (2014) และ Krum (2014) ได้จัดแบ่งประเภทของอินโฟ
กราฟิกส์ตามลักษณะการแสดงผลที่แตกต่างกัน ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

Kumar (2013) ได้แบ่งประเภทของอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
1. อินโฟกราฟิกส์ประเภทภาพนิ่ง (Static Infographics) เป็นการแสดงผล

เรื่องราวผ่านภาพนิ่งภาพเดียว ซึ่งใช้ทั้งในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อออนไลน์  
2. อินโฟกราฟิกส์ประเภทสร้างปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographics) มี

ลักษณะเป็นภาพเคลื่อนไหว ที่ผู้ชมสามารถมีส่วนร่วมกับงานอินโฟกราฟิกส์นั้น ๆ ผู้ชมสามารถคลิก
เพ่ือแสดงลำดับภาพเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องของเรื่องราวที่ผู้ออกแบบต้องการนำเสนอได้  

Lankow J. Ritchie (2012) ได้แบ่งประเภทของอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 3 ประเภท 
ดังนี้ 

1. อินโฟกราฟิกส์ภาพนิ่ง (Static) เป็นอินโฟกราฟิกส์ที่นำเสนอข้อมูลแบบ
คงที่ใช้รูปแบบ การปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านการมองเห็นและการอ่าน นำเสนอในลักษณะภาพนิ่ง 
เหมาะสาหรับการเล่าเรื่อง และใช้อธิบายเรื่องราวในบางกรณ ี

2. อินโฟกราฟิกส์ภาพเคลื่อนไหว (Motion) เป็นอินโฟกราฟิกส์ที่นำเสนอ
ข้อมูลแบบคงที่ ใช้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านการมองเห็นและการฟังเสียง (ถ้ามีเสียง) และ
การอ่าน นำเสนอ ในลักษณะแอนิเมชันหรือ ภาพเคลื่อนไหว เหมาะสาหรับการเล่าเรื่องและมักจะใช้
ในการอธิบาย เรื่องราวร่วมกับอินโฟกราฟิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ 

3. อินโฟกราฟิกส์ปฏิสัมพันธ์ (Interactive) เป็นอินโฟกราฟิกส์นำเสนอ
ข้อมูลทั้งแบบคงที่ และแบบต่อเนื่อง ใช้รูปแบบการปฏิสัมพันธ์กับผู้ชมผ่านการคลิกเมาส์ การค้นหา
การแสดงข้อมูลเคลื่อนไหว การเลือกชม เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องและการอธิบายเรื่องราว  

Krum (2014) ได้แบ่งประเภทของอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 6 รูปแบบการนำเสนอ
โดย จำแนกตามลำดับความซับซ้อนของอินโฟกราฟิกส์ ดังนี้ 

1. อินโฟกราฟิกส์ภาพนิ่ง (Static Infographics) เป็นรูปแบบที่ง่ายและพบเห็นมาก
ที่สุด รูปแบบของภาพนิ่งที่นำเสนอจะได้รับการบันทึกเป็นไฟล์ภาพที่สามารถส่งต่อผ่านระบบออนไลน์ 
เช่น เว็บไซต์ หรืออีเมลล์ รวมทั้งสามารถพิมพ์บนกระดาษได้ง่าย เช่น ไฟล์นามสกุล *.JPG, *.PNG, 
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*.GIF หรือเป็นไฟล์ *.PDF และเป็นที่นิยมในการแบ่งปัน และส่งต่อผ่านระบบเว็บไซต์สื่อสังคม
ออนไลน์ เช่น Twitter, Facebook, Google, Pinterest, Tumblr และ LinkedIn เป็นต้น  

2. อินโฟกราฟิกส์ขยาย (Zooming Infographics) เป็นรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ที่
สามารถย่อ ขยาย เพ่ือดูรายละเอียดได้ ภาพและตัวอักษรที่ใช้จะเป็นภาพนิ่งที่มีขนาดใหญ่ ไม่สามารถ
แสดงผลทุกส่วนของภาพได้บนหน้าจอขนาดเล็ก ต้องใช้การขยายทีละส่วนเพ่ือเข้าไปดู หรือ อ่านราย
ละเอียของอินโฟกราฟิกส์ การสร้างคำสั่งเพ่ือควบคุมการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ภาษา HTML5 
และ JavaScript หรือ การบริการออนไลน์ของบริษัทไมโครซอฟต์ เช่น การใช้ Zoom.it (zoom.it/) 
ที่สามารถช่วยให้บุคคลทั่วไปสามารถใช้บริการในการสร้างภาพนิ่งให้เป็นภาพอินโฟกราฟิกส์แบบซูม 
โต้ตอบกับผู้ชมได้ 

3. อินโฟกราฟิกส์แบบคลิกเชื่อมโยง (Clickable Infographics) เป็นรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์ที่ เพ่ิมอินเตอร์เฟซเพ่ือให้ผู้ใช้สามารถคลิกเพ่ือเชื่อมโยงไปตามที่อยู่บนเว็บไซต์ (URL: 
Uniform Resource Locator) หรือ เปิดหน้าต่างแบบป๊อบอัพขึ้นมา โดยใช้ภาษา HTML ในการ
สร้างการเชื่อมโยง เมื่อผู้ใช้คลิกไปบนจุดที่กำหนด จะสามารถเชื่อมโยงไปยังที่อยู่บนเว็บไซต์ที่กำหนด 
เพ่ืออ่านข้อมูลในเชิงลึกเพ่ิมเติมนอกเหนือไปจากท่ีแสดงบนหน้าจอได้  

4. อินโฟกราฟิกส์แอนิเมชั่น (Animate Infographics) เป็นรูปแบบอินโฟกราฟิกส์
ภาพเคลื่อนไหวแต่จะแตกต่างกับภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิโอ เช่น แอนิเมชันแสดงการเพ่ิมปริมาณของ
แท่งกราฟ หรือ เปลี่ยนสีแท่งกราฟ หรือ การเปลี่ยนตัวอักษรที่อธิบายประกอบเพ่ือเปรียบเทียบให้
เห็นความแตกต่างของปริมาณ ระยะเวลา หรือเรื่องราวที่นำเสนอ การแสดงแบบวนซ้ำเพ่ือแสดงให้
เห็นรอบวงจรของสิ่งนั้น ๆ เช่น การหมุนของโลก สร้างโดยใช้ภาษา HTML หรือใช้ภาพนามสกุล 
*.GIF อินโฟกราฟิกส์ประเภทนี้  

5. อินโฟกราฟิกส์ภาพวีดิโอ (Video Infographics) เป็นรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ที่
แสดงเรื่องราวแบบต่อเนื่อง เหมาะสำหรับการเล่าเรื่องเหตุการณ์ และสามารถแบ่งปันผ่านช่องทาง
เว็บไซต์ได้สะดวก เช่น YouTube และ Vimeo ทำให้อินโฟกราฟิกส์มีอิทธิพล และมีคุณค่าต่อการ
สื่อสารไปยังผู้รับในสื่อสังคมได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

6. อินโฟกราฟิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographics) เป็นรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์ที่มีการออกแบบให้สามารถโต้ตอบกับผู้อ่าน ทำให้ผู้อ่านมีส่วนร่วมกับข้อมูลในเวลาที่
ยาวนานขึ้น ตัวอย่างเช่น การแสดงผลการเลือกตั้ งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาแบบเรียลไทม์ของ
เว็บไซต์สำนักข่าวนิวยอร์คไทม์ ที่แสดงให้เห็นผลคะแนนในแต่ละรัฐ ผู้ชมสามารถเลือกขยายดูผล
คะแนนในแต่ละรัฐได้ 

กล่าวโดยสรุปแล้วอินโฟกราฟิกส์สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทตามลักษณะการแสดงผล 
ดังนี้  
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1) อินโฟกราฟิกส์ภาพนิ่ง (Static Infographics)  
2) อินโฟกราฟิกส์ภาพเคลื่อนไหว (Motion Infographics) 
3) อินโฟกราฟิกส์แบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Infographic)  
3.4.2 รูปแบบการนำเสนอของอินโฟกราฟิกส์ 

  จากการศึกษารูปแบบการนำเสนอของอินโฟกราฟิกส์จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ Ross (2009), Carley Fain (2013), Lester (2014), Lankow (2014), Chow (2015) และ 
Bladon (2015) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

Ross A. (2009) ได้แบ่งรูปแบบการนำเสนอของอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 4 รูปแบบ 
คือ  
  1. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลทางสถิติ (Statistical Based Infographics) ใช้
สำหรับ การนำเสนอข้อมูลที่มีความซับซ้อน แสดงผลโดยใช้แผนภูมิประเภทต่าง ๆ เพ่ือลดความ
ซับซ้อนและสร้างความชัดเจนให้กับผู้อ่านได้ในเวลาอันรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

2. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลทางเวลา (Time Line Based Infographics) ใช้สา
หรับนำเสนอข้อมูลที่แบ่งออกเป็นช่วงเวลาเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ หรือ
การลำดับเหตุการณ์ก่อน-หลัง 

3. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงกระบวนการ (Process Based Infographics) ใช้สำหรับ
แสดงข้อมูลที่เป็นขั้นตอนหรือกระบวนการ เช่น ขั้นตอนการใช้เครื่องมืออุปกรณ์สำนักงาน ขั้นตอน
การทำอาหาร เป็นต้น  

4. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลสถานที่ หรือภูมิศาสตร์ (Location or Geography 
Based Info Graphics) ใช้สำหรับแสดงผลข้อมูลทางภูมิศาสตร์ มักจะอยู่ในรูปแบบแผนที่ เช่น แผน
ที่เมือง แผนที่พระราชวัง การนำเสนอในรูปแบบนี้นิยมใช้ภาพสัญลักษณ์ (Symbols) สัญรูป (Icons) 
แผนผั ง  (Diagrams) แผนภู มิ  (Graphs) ตาราง (Tables) ลู กศร  (Arrows) และสั ญ ลั กษ ณ์
หน้าข้อความ (Bullets) เป็นต้น  
  Carley Fain (2013) ได้จำแนกรูปแบบการนำเสนออินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 3 
รูปแบบ  
  1. รูปแบบการแสดงข้อมูลภาพ (Data Visualization) มักจะใช้ภาพประเภทกลุ่มคำ 
แผนที่ หรือกราฟแท่งในการนำเสนอข้อมูล  
  2. รูปแบบการแสดงข้อมูลการเล่าเรื่อง (Narrative Infographics) เช่น การเล่า
เรื่อง อธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือเรื่องราวต่าง ๆ เป็นต้น  
  3. รูปแบบการออกแบบข้อมูล (Information Design) มีจุดประสงค์เพ่ือการแสดง
ข้อมูลอย่าง มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล เป็นรูปแบบการสื่อสารด้วยข้อความที่ชัดเจนและ
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ครอบคลุม เนื้อหาข้อมูลที่นำเสนอ เช่น ผังกราฟิก ไดอะแกรม ภาพประกอบแสดงลักษณะทางกาย
วิภาค เป็นต้น  

Lester (2014) ได้แบ่งรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 3 รูปแบบ ดังนี้  
1. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลทางสถิติ (Statistical Infographic) ได้แก่ แผนภูมิ 

(Chart) หรือกราฟ (Graph) และแผนที่ข้อมูล (Data maps) ซึ่งแผนภูมิหรือกราฟที่นิยมใช้ในการ
สร้างงานอินโฟกราฟิกส์ เช่น กราฟเส้น (Line Graph) ข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational) แผนภูมิ
วงกลม (Pie Chart) ภาพสัญลักษณ์ (Pictograph) เป็นต้น  

2. อินโฟกราฟิกส์ที่ไม่ได้แสดงข้อมูลทางสถิติ (Non statistical Infographic) ได้แก่ 
ตาราง (tables) แผนที่แสดงภาพ (Non data maps) แผนภาพ (Diagrams) เป็นต้น  

3. รูปแบบอ่ืน ๆ ทั่วไป (Miscellaneous Formats) ได้แก่ รูปแบบปฏิทิน การใช้
สัญลักษณ์ไอคอนและโลโก้ การใช้แผนผังการแบ่งช่วงเวลา การใช้ภาพประกอบ เป็นต้น  

Lankow J. Ritchie (2012) ได้แบ่งรูปแบบการนาเสนอข้อมูลของอินโฟกราฟิกส์ ที่
ได้รับความนิยม ออกเป็น 4 รูปแบบ คือ  

1. การเปรียบเทียบปริมาณ (Nominal Comparison) เหมาะสมกับการแสดงข้อมูล
เชิงปริมาณเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่าง นิยมใช้ภาพกราฟิกประเภทแผนภูมิแท่ง 

2. การแบ่งช่วงเวลา (Time series) เหมาะสำหรับการแสดงให้เห็นความแตกต่าง
และการ เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงเวลา นิยมใช้ภาพกราฟิกประเภทกราฟเส้น โดยใช้แกน x บอก
ช่วงเวลา และแกน y บอกปริมาณข้อมูล หรือใช้การพลอตจุด (Dot Plot)  

3. การแสดงสัดส่วน (Part-to - Whole) เหมาะสำหรับการแสดงปริมาณเป็น
สัดส่วนของข้อมูลแต่ละประเภทที่จำแนกไว้ โดยอาจแสดงเป็นค่าร้อยละ นิยมใช้ภาพกราฟิกประเภท
แผนภูมิวงกลม (Pie chart)  

4. การจัดลำดับ (Ranking) เหมาะสาหรับการแสดงข้อมูลการจัดลำดับ เช่น จาก
มากไปหาน้อยนิยมใช้แผนภูมิแท่งทั้งแบบแนวนอนและแนวตั้ง  

Chow (2015) อ้างถึงในสถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
(2559) ได้แบ่งรูปแบบการนาเสนอข้อมูลของอินโฟกราฟิกส์ ที่ได้รับความนิยม ออกเป็น 6 รูปแบบ 
คือ  

1. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลที่เป็นประโยชน์ (Useful Bait) ใช้สาหรับนำเสนอ
ข้อมูลที่อธิบายวิธีการของบางสิ่งบางอย่าง และเป็นประโยชน์ให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจได้ง่าย และ
นำไปใช้ปฏิบัติตามได้ทันที รูปแบบไม่ซับซ้อนเหมาะสำหรับผู้ เริ่มต้นออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ยกตัวอย่างเช่น  
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2. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลแบบเปรียบเทียบ (Versus/Comparison) ใช้
เปรียบเทียบ ให้เห็นความแตกต่างของสิ่งหนึ่งกับอีกสิ่งหนึ่ง 

3. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลแบบเน้นตัวเลข (Number Porn or Numerical) ใช้
สำหรับการนำเสนอข้อมูลที่มีตัวเลขปริมาณมากและใช้ตัวเลขเพื่อดึงดูดความสนใจของผู้ชม  

4. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลแบบเส้นทางเดิน (Road map) ใช้สำหรับแสดง
ลำดับ เส้นทางการเล่าเรื่อง ลักษณะใกล้เคียงกับอินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลทางลำดับเวลา 

5. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลลำดับเวลา (Timeline) ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่
แบ่งออกเป็นช่วงเวลาเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ หรือการลำดับเหตุการณ์ 
ก่อน-หลัง  

6. อินโฟกราฟิกส์ภาพประกอบบทความ (Visualized Article) ใช้สำหรับนำเสนอ
ข้อมูลเนื้อหาบทความ  

Bladon B. & Poulin (2015) ได้แบ่งรูปแบบการนำเสนอข้อมูลของอินโฟกราฟิกส์
ออกเปน็ 7 รูปแบบ คือ  

1. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงรายการหัวข้อ (Listed) ใช้สาหรับเล่าเรื่องที่มีหัวข้อหลัก
เพียงข้อเดียวและหัวข้อรองหลายหัวข้อ 

2. อินโฟกราฟิกส์แสดงข้อมูลเปรียบเทียบ (Versus) ใช้สำหรับเปรียบเทียบระหว่าง
ข้อมูลของ 2 อย่าง  

3. อินโฟกราฟิกส์แสดงข้อมูลแผนผัง (Flowchart) ใช้สำหรับแสดงเส้นทางแผนผัง
ข้อมูล จากคำถามนาไปสู่คาตอบ  

4. อินโฟกราฟิกส์ภาพประกอบบทความ (Visualized Article) ใช้สาหรับนำเสนอ
ข้อมูล เนื้อหาบทความด้วยภาพ 

5. อินโฟกราฟิกส์แสดงแผนที่ (Map) ใช้สำหรับแสดงข้อมูลสถานที่ 
6. อินโฟกราฟิกส์แสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) ใช้สำหรับนำเสนอ

ข้อมูลด้วย ภาพประเภทต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ และภาพกราฟิกอ่ืนๆ  
7. อินโฟกราฟิกส์ที่แสดงข้อมูลลาดับเวลา (Timeline) ใช้สำหรับนำเสนอข้อมูลที่

แบ่งออกเป็นช่วงเวลาเพ่ือเปรียบเทียบให้เห็นความเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ 
3.5 ประเภทและรูปแบบการนำเสนอของอินโฟกราฟิกส์ 

 จากการศึกษาประเภทของอินโฟกราฟิกส์จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Krauss (2012) 
และขจร พีรกิจ (2557) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  
 Krauss J. (2012) ได้อธิบายว่าการนำอินโฟกราฟิกส์ใช้กับการเรียนการสอนนั้นผู้เรียนจะได้
ฝึกทักษะการตีความทั้งในการอ่านภาพและการใช้ภาพ เนื่องจากอินโฟกราฟิกส์นั้นประกอบด้วยส่วน
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ที่เป็นข้อความ เป็นการมาบรรจบกันระหว่างภาษาเขียนและภาษาภาพ ผู้เรียนจะสามารถแสดงข้อมูล 
ความคิดในรูปแบบของรูปภาพ ซึ่งในขั้นตอนนี้จะเป็นการกระตุ้นการทำงานของสมองในหลายส่วน 
ในการฝึกคิดและหามุมมองของปัญหาที่แปลกใหม่  
 ขจร พีรกิจ (2557) ได้อธิบายส่วนประกอบของอินโฟกราฟิกส์ที่นำเสนอในรูปแบบประเภท
ต่าง ๆนั้น ประกอบด้วยส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ  
 1. ความรู้ (Knowledge) ได้แก่ ส่วนของเนื้อหาในการนำเสนอ ซึ่งต้องสามารถเข้าใจได้ง่าย 
มีความน่าเชื่อถือ  
 2. การออกแบบ (Design) ได้แก่ การออกแบบจัดวางเรื่องราวที่ต้องการนำเสนอโดย การ
สร้างความเรียบง่าย การกำหนดรูปแบบในการนำเสนอ การสร้างความแตกต่างของข้อมูลที่นำเสนอ 
การจัดวางที่เหมาะสม การจัดลำดับความสำคัญของข้อมูล การเลือกใช้กราฟิกที่มีคุณภาพมีความ
คมชัด สามารถสื่อความหมายได้ชัดเจน และสามารถติดตามเรื่องราวได้ง่าย  

3.6 กระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
จากการศึกษากระบวนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์จากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Krauss 

(2012), Smith (2012), Smiciklas (2012), Wong (2013) , Lankow (2014) และ ขจร พีรกิจ 
(2557) มีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้  

Krauss J. (2012) ได้อธิบายขั้นตอนการสอนโดยใช้อินโฟกราฟิกส์ โดยแบ่งออกเป็น 2 
ขั้นตอน ดังนี้  

1. วิเคราะห์และการตีความ (Analysis and Interpretation) โดยผู้สอนใช้อินโฟกราฟิกส์ 
เพ่ือให้ผู้เรียนฝึกการวิเคราะห์ตีความ เช่น  
  1.1 ฝึกการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของการนำเสนอข้อมูลในอินโฟกราฟิกส์  
  1.2 วิเคราะห์ลักษณะของอินโฟกราฟิกส์ที่ดีและไม่ดี รวมทั้งวิเคราะห์ภาพที่ใช้
ประกอบ ในอินโฟกราฟิกส์ 
  1.3 ฝึกการแปลความหมายข้อมูลต่าง ๆ เช่นข้อมูลทางสถิติบนแผนภูมิ  
 2. สร้างอินโฟกราฟิกส์ (Create) เป็นขั้นตอนที่ประกอบด้วยแนวคิดในการออกแบบ การ
ค้นหาและเลือกข้อมูล การสร้างชุดข้อมูล และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุดข้อมูล เพ่ือนำเสนอและ
การเลือกวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพ โดยมีขั้นตอนในการสร้างดังนี้  
  2.1 ขั้นตอนที่ 1 กำหนดแนวคิดในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ (Get an idea)  
  2.2 ขั้นตอนที่  2 ร่างภาพอินโฟกราฟิกส์  (Sketch it out) โดยใช้มือวาดหรือ
คอมพิวเตอร์เพื่อให้เห็นส่วนประกอบที่จะใช้ในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
  2.3 ขั้นตอนที่ 3 รวบรวมข้อมูล (Collect the data) เป็นขั้นตอนการค้นหา และ
รวมรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
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2.4 ขัน้ตอนที่ 4 ตรวจสอบความถูกต้อง (Develop proof of concepts)  
  2.5 ขั้นตอนที่ 5 จัดวางรูปแบบการนาเสนอข้อมูลให้เหมาะสม (Lay it out)  
   
 Smiciklas (2012) ได้แบ่งข้ันตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 4 ระยะ ดังนี้  
 1. ระยะที่ 1 การเตรียมข้อมูลที่เก่ียวข้อง  
  1.1 กำหนดจุดประสงค์ของอินโฟกราฟิกส์ 
  1.2 การสำรวจข้อมูลที่เก่ียวข้องโดยใช้ทักษะด้านการมองเห็น และการฟัง  
 2. ระยะที่ 2 ขั้นประมวลความคิด  
  2.1 การบันทึกความคิด สิ่งที่ได้สำรวจ และสร้างแรงบันดาลใจจากผลงานอินโฟ
กราฟิกส์ 
  2.2 การสังเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจ ศึกษาค้นคว้า โดยจัดแบ่งเป็นชุดข้อมูล
หา ความเชื่อมโยงของชุดข้อมูล  
  2.3 ลำดับโครงเรื่องโดยใช้หลักการของ 5W’s + 1H คือ หลักการใช้คำถาม ใคร 
อะไร เมื่อไหร่ ที่ไหน เพราะอะไร และอย่างไร (The 5W’s + 1H: who, what, when, where, 
why, and how)  
   - ใคร เช่น ใครคือกลุ่มเป้าหมายของการออกแบบอินโฟกราฟิกส์นี้  
   - อะไร เช่น วัตถุประสงค์ของการออกแบบอินโฟกราฟิกส์นี้คืออะไร เนื้อหา
ที่ ต้องการจะถ่ายทอดคืออะไร ข้อมูลอ่ืนๆ ที่ต้องการนำใช้ในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ให้สมบูรณ์คือ
อะไร อะไรคือภาพ หรือ สัญลักษณ์ท่ีทำให้นึกถึง หรือสื่อถึงข้อมูลที่ต้องการนำเสนอ  
   - เมื่อไหร่ เช่น ข้อมูลที่นำเสนอนั้นเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ เมื่อไหร่
ที่ต้องการ เผยแพร่อินโฟกราฟิกส์ 
   - ที่ไหน เช่น ข้อมูลที่หามานั้นมีแหล่งที่มาจากที่ใด และจะเผยแพร่งาน
อินโฟกราฟิกส์ที่ไหน  
   - เพราะอะไร เช่น เพราะอะไรข้อมูลที่นำเสนอจึงมีความสำคัญกับผู้อ่าน 
หรือกลุ่มเป้าหมาย 
   - อย่างไร เช่น จะออกแบบอินโฟกราฟิกส์อย่างไรให้ง่ายต่อการเข้าใจของ
ผู้ชม  
 3. ระยะที่ 3 ขั้นการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
  - เลือกเครื่องมือ หรือโปรแกรมในการออกแบบงานอินโฟกราฟิกให้เหมาะสม  
  - ใช้หลักการออกแบบกราฟิกส์ 
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  -  สร้างแรงบันดาลใจจากผลงานออกแบบของนักออกแบบอินโฟกราฟิกส์จาก
หลากหลาย เว็บไซต์  
 4. ระยะที่ 4 ขั้นการเผยแพร่ผลงาน เช่น การเผยแพร่ผลงานอินโฟกราฟิกส์รูปแบบสื่อ 
สิ่งพิมพ์ แบ่งปันบนบล็อก และสื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น  

Dona M Wong (2010) ได้อธิบายขั้นตอนการสร้างแผนภูมินำเสนอประกอบงานอินโฟ
กราฟิกส์ ออกเป็น 4 ขั้นตอนดังนี้  
 1. ศึกษาค้นคว้าข้อมูล (Research)  
  1.1 การค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลต้นฉบับ  

1.2 การใช้ข้อมูลที่เปิดเผย และสามารถนำใช้งานได้อย่างอิสระ เพ่ือหลีกเลี่ยงความ
ขัดแย้ง เช่น ข้อมูลส่วนแบ่งทางการตลาด  

1.3 การได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลนั้น ๆ ได้  
1.4 การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ อย่างหลากหลายเพื่อหาแนวความคิด  

 2. ปรับแก้ไข (Edit)  
  2.1 การอธิบายข้อมูลสำคัญ (Key message)  
  2.2 การเลือกกลุ่มข้อมูลที่ดีที่สุดเพื่อใช้ประกอบข้อคิดเห็น  
  2.3 การคัดกรองและปรับข้อมูลให้ง่ายต่อการส่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับผู้รับ 

2.4 การปรับตัวเลขให้อยู่ในรูปแบบแถวเพ่ือแสดงให้เห็นจุดที่ต้องการนำเสนอให้.            
ชัดเจนขึ้น  

3. ร่างภาพ (Plot) ร่างภาพโดยเลือกประเภทแผนภูมิให้เหมาะสมกับข้อมูลที่นำเสนอ เช่น ใช้
กราฟเส้นเพ่ือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบช่วงเวลาใช้กราฟแท่งเพ่ือนำเสนอข้อมูลในรูปแบบแสดง
ปริมาณเพ่ิมข้ึนน้อยลง 
 4. ตรวจสอบ (Review)  
  4.1 ตรวจสอบข้อมูลที่ร่างขึ้นกับแหล่งข้อมูลดิบ  
  4.2 ใช้วิจารณญาณในการประเมินความถูกต้องของกราฟ แผนภูมิ ฯลฯ  
  4.3 พยายามมองกราฟในมุมมองของผู้อ่าน เพ่ือทดสอบความเข้าใจ  
  4.4 ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลกับข้อมูลดิบเพ่ิมเติมและปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องที่
นำเสนอ  
 Lankow J. Ritchie (2012) ได้แบ่งขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ออกเป็น 5 ขั้นตอน 
ดังนี้  
 1. หาแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงาน (Idea) สิ่งที่ควรคำนึงถึงในการสร้างแนวคิดที่ดีในการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกส์ ประกอบด้วย  
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  - แนวคิดมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับกลุ่มเป้าหมายอย่างไร  
  - แนวคิดนั้นสามารถช่วยให้การบรรลุวัตถุประสงค์ของการสื่อสารอย่างไร  
  - แนวคิดนั้นมีความหมายหรือไม่ และมีรูปแบบการนำเสนอเดิมอย่างไร  
  - แนวคิดนั้นสามารถสร้างความสนใจให้กับประชาชนทั่วไปหรือไม่ 
 2. ค้นคว้าขอมูลที่เกี่ยวข้อง (Research) คือ การค้นคว้าข้อมูลจากแหล่งที่มาที่สามารถ
อ้างอิงได้ โดยจัดเป็นชุดข้อมูลที่มีความถูกต้องและสามารถนำเสนอเรื่องราวตรงตามแนวคิดท่ีต้องการ
เสนอ รวมทั้งมีความสอดคล้องกัน และเม่ือได้ข้อมูลมาแล้วควรนำมาจัดเป็นชุดข้อมูลต่อไป 
 3. สร้างเนื้อหา (Content) ได้มาจากการกำหนดวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน และการกลั่นกรอง 
ข้อมูลที่ค้นคว้ามา  
 4. สร้างเรื่องราว (Story)  
 5. ออกแบบ (Design) ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ 
  - การจัดวางเลย์เอาท์และลำดับชั้นข้อมูล (Layout and Hierarchy)  
  - การออกแบบความสวยงามและภาพประกอบ (Illustration and Design 
Aesthetic)  

ขจร พีรกิจ (2557) ได้อธิบายขั้นตอนการออกแบบอินโฟกราฟิกส์ว่ามี 2 ขั้นตอน ดังนี้  
 1. วิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) เพ่ือคัดเลือกประเด็นสำคัญ จัดกลุ่มและเชื่อมโยง ข้อมูล
ที่มีความสัมพันธ์กัน  
  1.1 กำหนดวัตถุประสงค์ของอินโฟกราฟิก 
  1.2 วิเคราะห์และเลือกความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับหัวข้อท่ีเลือก  
  1.3 จัดทำข้อมูลสนับสนุนหัวข้อหลักท่ีเลือกไว้ให้ครบถ้วน  
  1.4 จัดลำดับโครงสร้างข้อมูลของความรู้ที่จำเป็น และกำหนดส่วนความสำคัญของ
เนื้อหาที่นำเสนอ (เตรียมข้อมูล คัดแยกข้อมูล จัดเรียงข้อมูลเตรียมนำเสนอ)  
  1.5 ออกแบบวิธีการเล่าเรื่องโดยเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสมกับข้อมูล  
 2. แปลงข้อมูลให้เป็นอินโฟกราฟิกส์ (Data Visualization) เป็นขั้นตอนการนำข้อมูลที่
วิเคราะห์แล้ว มาจัดทำในรูปแบบที่เหมาะสมเพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าใจโดยผู้รับและผู้ดูต้องตอบสนอง
กับข้อมูลที่ต้องการสื่อสาร  
  2.1 ออกแบบวิธีการนำเสนอและจัดวางข้อมูล โดยเรียบเรียงให้สอดคล้องและ
สัมพันธ์กัน  
  2.2 กำหนดภาพรวมและออกแบบอินโฟกราฟิกส์ โดยใช้ภาพสัญลักษณ์ สี และ
องค์ประกอบให้ตรงกับเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอ  

2.3 ตรวจสอบใจความสำคัญของเนื้อหาที่ต้องการนำเสนอให้ครบถ้วน และถูกต้อง  
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  2.4 ระบุและอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลอย่างชัดเจน  
3.7 เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ 

 การสร้างอินโฟกราฟิกส์ในปัจจุบันนั้นมีเทคโนโลยีสนับสนุนมากขึ้น ทั้งโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ประยุกต์สำหรับระบบปฏิบัติการวินโดว์และแมคอินทอช เช่น โปรแกรม Adobe Illustrator ใช้
สำหรับวาดภาพกราฟิกประเภทต่าง ๆ ในรูปแบบเวคเตอร์กราฟิก เช่น ภาพสัญลักษณ์ ภาพประกอบ 
รวมทั้ง แผนผัง แผนภูมิ โปรแกรม Adobe Photoshop ใช้สำหรับตกแต่งตัดต่อภาพกราฟิก เช่น 
ภาพถ่าย ภาพกราฟิก เป็นต้น นอกจากนี้ (James S., 2014) ได้แนะนำเครื่องมือทางปัญญาบน
เว็บไซต์ที่สามารถใช้สร้างอินโฟกราฟิกส์โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย 10 เครื่องมือ ได้แก่  
 1. เครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกส์ออนไลน์ Vizualize บนเว็บไซต์ http://vizualize.me/ 
เป็นเว็บไซต์ที่สามารถช่วยในการสร้างอินโฟกราฟิกส์ได้ง่ายยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถดูตัวอย่าง
อินโฟกราฟิกท่ีออกแบบไว้ในเว็บไซต์ 
 2. เครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกส์ออนไลน์ Google Developers บนเว็บไซต์ https:// 
developers.google.com/chart/ เป็นเครื่องมือสร้างแผนภูมิที่มีประสิทธิภาพและง่ายต่อการใช้งาน 
และไม่มีค่าใช้จ่าย โดยสามารถเลือกแผนภูมิได้หลากหลายเพ่ือให้มีความเหมาะสม นอกจากนี้ยัง 
สามารถเชื่อมต่อข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Real Time)  
 3. เครื่องมือ easelly บนเว็บไซต์ http://www.easel.ly/ เป็นเครื่องมือออนไลน์ที่ผู้ใช้
สามารถเลือกใช้ภาพกราฟิกประเภทต่าง ๆ เช่น ลูกศร รูปร่างต่าง ๆ  และการเชื่อมต่อ โดยผู้ใช้
สามารถปรับแต่งกราฟิกได้อย่างอิสระ และยังช่วยในการอัปโหลดกราฟิกเพ่ิมเติมเพ่ือนำไปใช้งานได้  
 4. เครื่องมือ Piktochart บนเว็บไซต์ https://magic.piktochart.com เป็นเว็บไซต์ที่มี
รูปแบบ (Template) ของอินโฟกราฟิกส์สำเร็จรูป ในเว็บไซต์จะมีส่วนประกอบต่าง ๆ ให้ผู้ใช้ทั่วไป 
สามารถเข้าไปสร้างอินโฟกราฟิกส์ได้ด้วยตัวเอง เช่น เทมเพลตรูปแบบต่าง ๆ ตัวอักษรข้อความ 
ภาพประกอบประเภทสัญลักษณ์ไอคอน รูปภาพ แผนภูมิ นอกจากนี้ผู้ออกแบบยังสามารถนำเข้าภาพ
อ่ืน ๆ เพิ่มเติมได้  
 5. เครื่องมือ Infogram บนเว็บไซต์ http://infogr.am ใช้สำหรับสร้างอินโฟกราฟิกส์และ
แผนภูมิรูปแบบต่าง ๆ  
 6. เครื่องมือ Visually บนเว็บไซต์ http://visual.ly เป็นเว็บไซต์ที่มีผู้เชี่ยวชาญด้านการ
ออกแบบอินโฟกราฟิกส์คอยให้คำแนะนำปรึกษา รวมทั้งรับออกแบบอินโฟกราฟิกส์ออนไลน์  
 7. เครื่องมือ InFoto Free เป็นเครื่องมือที่รองรับการทางานผ่านแอปพลิเคชันของสมาร์ท
โฟน ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) ที่ผู้ใช้สามารถใช้ภาพที่ถ่ายผ่านสมาร์ทโฟนได้ หากผู้ใช้
ต้องการใช้งานเครื่องมือในระดับท่ีสูงขึ้นจะมีค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก  
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 8. เครื่องมือ Venngage บนเว็บไซต์ https://venngage.com/ เครื่องมือ Venngage เป็น
เครื่องมือที่ดีสำหรับการสร้างและเผยแพร่อินโฟกราฟิกส์ เนื่องจากใช้งานง่าย ผู้ใช้สามารถเลือกเทม
เพลต แผนภูมิและไอคอนหลากหลายรูปแบบ รวมทั้งสามารถอัปโหลดภาพกราฟิกส์ พ้ืนหลังเพ่ิมเติม 
หรือสามารถปรับแต่งรูปแบบเพื่อให้เหมาะกับงานของตัวเองได้  
 9. เครื่องมือ Dipity บนเว็บไซต์ http://www.dipity.com/ เป็นเครื่องมือสำหรับสร้างอินโฟ
กราฟิกส์ออนไลน์ที่รองรับการทำงานบนสมาร์ทโฟน ประเภท iPhone ได้  
 10. เครื่องมือ Get About เครื่องมือที่รองรับสำหรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการวินโดว์ 
สามารถเชื่อมต่อกับสื่อสังคมออนไลน์ได้ 
 นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือออนไลน์บนเว็บไซต์อ่ืนที่มีลักษณะการใช้งานใกล้เคียงกับเครื่องมือ 
10 เครื่องมือ ด้านบนให้เลือกใช้งานได้อย่างหลากหลาย รวมทั้งเครื่องมือที่เป็นโปรแกรมสำหรับงาน
ออกแบบโดยเฉพาะ ได้แก่ โปรแกรมในตระกูล Adobe ลักษณะของเครื่องมือสร้างอินโฟกราฟิกส์จะ
มีส่วนประกอบคล้ายกัน มีเทมเพลตสำเร็จรูปให้เลือกรูปแบบในการนำเสนออินโฟกราฟิกส์ มีข้อความ
ให้จัดวางในตำแหน่งต่าง ๆ และมีรูปภาพประกอบหลากหลายประเภท เช่น ภาพสัญลักษณ์ ภาพถ่าย 
แผนผัง แผนภูมิ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถปรับแต่งรายละเอียดได้อย่างยืดหยุ่น เช่น ขนาด 
ตัวอักษร ภาพ การตกแต่งสีสัน และมีช่องทางให้สามารถอัพโหลดภาพกราฟิกเข้าไปใช้งานเพ่ิมเติมได้ 
เป็นต้น  

3.8 คำศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องกับงานอินโฟกราฟิกส์ 
 จากการศึกษาเรื่องคาศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับงานอินโฟกราฟิกส์ของ (Lankow J. Ritchie, 
2012) สามารถสรุปรายละเอียดของคำศัพท์ได้ดังนี้  
 1. สารสนเทศ (Information) หมายถึง ความรู้ในรูปแบบคำศัพท์ ตัวเลข หรือแนวความคิด
ที่สามารถสื่อสารได้  
 2. ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลเชิงปริมาณ ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ  
 3. ชุดข้อมูล (Data Set) หมายถึง ข้อมูลที่มีการจัดหมวดหมู่เพ่ือให้เข้าใจและจดจำได้ง่าย  
 4. การออกแบบ (Design) หมายถึง แนวความคิด การสร้างงานและผลลัพธ์ของงานกราฟิกท่ี
สร้างข้ึนมาเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะ  
 5. ภาพประกอบ (Illustration) การวาดภาพด้วยมือ หรือด้วยคอมพิวเตอร์ของวัตถุสิ่งของ
ต่าง ๆ ในงานอินโฟกราฟิกส์ เราใช้ภาพประกอบเพ่ือแสดงส่วนประกอบของวัตถุหรือ สร้างความงาม
ให้กับงาน 
 6. การสร้างภาพ (Visualization) สำหรับงานอินโฟกราฟิกส์ใช้ในความหมายของภาพแสดง
ข้อมูลสารสนเทศ หมายถึง กระบวนการของการสร้างภาพเพ่ือใช้ในการสื่อสารข้อมูลความรู้ที่มี
ลักษณะเฉพาะ อาจจะอยู่ในรูปแบบของภาพถ่ายหรือภาพวาด  
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 7. การแสดงข้อมูลด้วยภาพ (Data Visualization) หมายถึง ภาพที่แสดงข้อมูลหรือการสร้าง
ภาพข้อมูล ในรูปแบบแผนภูมิประเภทต่าง ๆ เช่น แผนภูมิวงกลม แผนภูมิแท่ง แผนภูมิเส้น เป็นต้น  
 8. การออกแบบข้อมูลสารสนเทศ (Information Design) หมายถึง การนำเสนอข้อมูล
สารสนเทศในรูปแบบทัศนะ 

3.9 เกณฑ์ในการประเมินอินโฟกราฟิกส์  
 การศึกษาเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินอินโฟกราฟิกส์นั้นต้องศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ ของอินโฟ
กราฟิกส์ที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการสื่อสารเพ่ือใช้ข้อมูลเหล่านี้สาหรับกำหนดเกณฑ์การ
ประเมิน และจากการศึกษาข้อมูลจากนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ Tufte (2007), Matrix (2012), 
Dona (2010), Schrock (2014) และ Lankow (2014) สามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลโดย สรุป 
ดังนี้  
 Edward Tufte (2007) ได้อธิบายคุณลักษณะของอินโฟกราฟิกส์ที่มีคุณภาพดังนี้  
 1. มีเนื้อหา ความรู้ที่สำคัญสำหรับการสื่อสาร  
 2. นำเสนอข้อมูลที่มีความชัดเจน ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ  
 3. ไม่ดูถูกความสามารถของผู้อ่านหรือผู้ชม  
 4. บอกความจริง  

Matrix S. & Hodson J. (2014 ) อธิบ ายว่ า อิน โฟกราฟิ กส์ ที่ มี คุณ ภาพนั้ น จะต้ อง
ประกอบด้วยคุณภาพด้านการ 
จัดองค์ประกอบภาพ และคุณภาพด้านข้อมูลเนื้อหา ดังนี้  
 1. ด้านการจัดองค์ประกอบภาพ  
  1.1 ออกแบบเลือกรูปแบบ และวางโครงร่างที่เหมาะสม  
  1.2 ใช้ภาพและเนื้อหาเหมาะสม เช่น ภาพ 40% ตัวหนังสือ 20% พ้ืนที่ว่าง 40% 
เป็นต้น  
  1.3 จัดองค์ประกอบที่มีประสิทธิภาพและการสื่อความหมายที่ลงตัว เช่น ใช้ภาพ ใช้
สี จัดตัวอักษร เป็นต้น  
  1.4 ใช้สีที่สื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ใช้สีแยกเนื้อหาออกเป็นกลุ่ม ใช้สีช่วย
แสดงให้ เห็นการเชื่อมโยงระหว่างความคิดเพ่ือให้ง่ายต่อการอ่านเนื้อหา เป็นต้น  
  1.5 ใช้ภาษา เครื่องหมายวรรคตอนถูกต้องตามหลักไวยากรณ์  
  1.6 ใช้ภาพกราฟิกท่ีมีคุณภาพและภาพผลงานสาเร็จต้องมีความคมชัด   
 2. ด้านข้อมูลเนื้อหา  
  2.1 ข้อมูลที่แสดงมีเหตุผลน่าเชื่อถือและมีแหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและน่าเชื่อถือ  
  2.2 หัวข้อต้องเป็นปัจจุบันและเกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่กาหนด  
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  2.3 วิธีการนำเสนอข้อมูลสอดคล้องกับหัวข้อ  
  2.4 เลือกวิธีการเล่าเรื่องด้วยภาพที่เหมาะสมกับข้อมูล  
  2.5 เนื้อหาเข้าใจได้ง่ายสามารถอธิบายแนวคิดได้ชัดเจน  
  2.6 แสดงให้เห็นการคิดสร้างสรรค์และการคิดวิเคราะห์  
 Dona (2010) ได้อธิบายเกี่ยวกับคุณลักษณะของอินโฟกราฟิกส์ที่ดี ต้องประกอบด้วย 
ส่วนประกอบดังต่อไปนี้  

1. เนื้อหาที่มีประสิทธิภาพ (Rich Content) เป็นส่วนที่สำคัญในการสร้างความหมาย ผ่าน
ภาพกราฟิกหลากหลายรูปแบบ  
 2. ภาพประกอบที่ดึงดูด (Inviting Visualization) ภาพประกอบในงานอินโฟกราฟิกส์นั้น 
ต้องสามารถตีความไปยังเนื้อหาที่นำเสนอได้ และแสดงจุดเน้นส่วนสำคัญของข้อมูลสาหรับผู้อ่าน  
 3. การทำเรื่องที่ซับซ้อนให้เข้าใจง่าย (Sophisticated Execution) เนื้อหาและภาพประกอบ 
ที่ใช้สื่อความหมายต้องไม่ซับซ้อนและเข้าใจได้ง่าย  
 Schrock K. (2014) ได้กำหนดคุณลักษณะของอินโฟกราฟิกส์ที่มีประสิทธิภาพออกเป็น 4 
ด้าน  
 1. ความมีประโยชน์ (Usefulness) ลักษณะอินโฟกราฟิกส์ที่มีประโยชน์ควรมีจุดประสงค์ ใน
การจัดทำไว้อย่างดีและชัดเจน มีความเป็นสากล สามารถสื่อถึงผู้ชมได้ในวงกว้าง ข้อมูลที่นำเสนอมี
ความน่าสนใจ และมีแหล่งข้อมูลชัดเจน ไม่บิดเบือนข้อมูล  
 2. ความชัดเจน (Legibility) อินโฟกราฟิกส์ที่มีความชัดเจนจะสามารถสื่อสารได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ เช่น การใช้คำอธิบายและการกำหนดแกนของกราฟที่ชัดเจนจะทำให้ผู้อ่านสามารถ
เข้าใจข้อมูลได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสน นอกจากนี้การใช้ตัวอักษรและสีสันที่ตัดกันเพ่ือเปรียบเทียบ 
ข้อมูลจะทำให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาได้ชัดเจนมากยิ่งข้ึน  
 3. การออกแบบ (Design) อินโฟกราฟิกส์ที่มีประสิทธิภาพจะต้องมีการรวมองค์ประกอบของ
การออกแบบที่ดีไว้ การใช้พ้ืนที่จะต้องมีประสิทธิภาพเพ่ือหลีกเลี่ยงความยุ่งเหยิงมากเกินไป ในขณะที่
ยังคงสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้อย่างชัดเจน สีที่ใช้จะต้องเป็นที่น่าสนใจ แต่ไม่รบกวนสายตาผู้อ่าน
มากเกินไป การออกแบบต้องเรียบง่ายแต่ไม่น่าเบื่อ  
 4. สุนทรียศาสตร์หรือความงาม (Aesthetics) อินโฟกราฟิกส์ที่มีความงามจะต้องสามารถ
ดึงดูดผู้อ่านและสร้างความสนใจได้ในทันที มีทั้งความสวยงามและความน่าสนใจ สามารถสร้างความ
สนใจให้กับผู้อ่านได้อย่างเป็นธรรมชาติ 
 Lankow J. Ritchie (2012) ได้อธิบายคุณลักษณะอินโฟกราฟิกส์ที่มีดี จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
 1. คุณประโยชน์ (Utility) ลักษณะของอินโฟกราฟิกส์ส่วนใหญ่ใช้เพ่ืออธิบาย หรือเล่า
เรื่องราว ดังนั้นจุดประสงค์ในการนำเสนอต้องชัดเจน เป็นประโยชน์ต่อผู้ชม  
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 2. ความสมบูรณ์ (Soundness) อินโฟกราฟิกส์ที่ดีจะต้องมีความสมบูรณ์ในสิ่งที่ต้องการ
สื่อสาร ข้อมูลสารสนเทศที่ใช้ต้องมีความสมบูรณ์ น่าเชื่อถือและน่าสนใจ จึงจะสามารถนำไปสู่การ
สร้างสรรค์งานอินโฟกราฟิกส์ที่ดีได้ 
 3. ความสวยงาม (Beauty) อินโฟกราฟิกส์ที่ดีจะต้องมีความสวยงาม ซึ่งจะต้องสอดคล้องไป
กับความสมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่นำเสนอ การนำภาพมาใช้ต้องสวยงามและน่าสนใจ สามารถ
สื่อสารสอดคล้องกับเรื่องราว เช่น การใช้ไอคอนเป็นสัญลักษณ์สื่อความหมาย การใช้ภาพประกอบ
อธิบายเรื่องราว 
 
4. แนวคิดเกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

4.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับการอ่าน เพ่ือให้สามารถ

เข้าถึงเข้าถึงข้อมูลการศึกษาได้สะดวก และใช้ค้นคว้าข้อมูลแทนการใช้หนังสือในรูปแบบปกติ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์จึงถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือประโยชน์ดังกล่าว และเพ่ือลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเป็น
วัสดุหลักการในทำกระดาษ และด้วยแนวโน้มการใช้กระดาษที่มีอัตราความต้องการมากขึ้น และ
ต้นทุนการผลิตหนังสือที่มีราคาสูง ความล้าสมัยของหนังสือ สิ่งเหล่านี้ส่งผลโดยตรงต่อการศึกษา จึง
เป็นแรงผลักดันให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เข้ามามีบทบาทมากข้ึน (คมสันต์ ชไนศวรรย์, 2544)  

กัญญา ไชยสิงห์ และคณะ (2549) ได้กล่าวถึงรายละเอียดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์  ที่ผู้อ่านสามารถอ่านทาง
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้ เครื่องมือที่ต้องมีในการอ่านหนังสือประเภทนี้ก็
คือ ฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พกพาอ่ืน ๆ ส่วนการดึงข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มาอ่าน 
จะใช้วิธีการดาวน์โหลดผ่านทางอินเตอร์เน็ตเป็นส่วนใหญ่  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะเป็นรูปแบบของหนังสือรูปแบบใหม่ เพราะความก้าวหน้าอย่าง
ต่อเนื่องของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ส่งผลทำให้มีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีบทบาทเข้ามา
แทนที่หนังสือที่เป็นสิ่งพิมพ์ในรูปแบบปกติที่เคยมีบทบาทในการทำหน้าที่ถ่ายทอดองค์ความรู้มาช้า
นาน ทั้งนี้เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นหนังสือที่นำเอาเทคโนโลยีของคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีศักยภาพ
ในด้านการบันทึก และการนำเสนอองค์ความรู้ สู่ผู้อ่านผ่านสัญญาณดิจิทัล ที่สามารถทำหน้าที่พ้ืนฐาน 
ได้เช่นเดียวกับหนังสือแบบเดิมได้ทุกประการ ผนวกกับศักยภาพของคอมพิวเตอร์ด้านอ่ืน ๆ เช่น 
สามารถบันทึกข้อมูลได้ในปริมาณมาก สามารถเรียกมาอ่านปรับปรุงแก้ไขได้ง่ายและรวดเร็ว เป็นต้น 

นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบด้านอ่ืนที่ช่วยให้ผู้ อ่านสามารถ มีปฏิสัมพันธ์กับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ได้ ตลอดจนศักยภาพด้านอ่ืน ๆ อีกมากมายที่ช่วยสนองความต้องการของผู้อ่านใน
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ขณะที่อ่านหนังสือ ซึ่งคุณลักษณะดังกล่าวของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำให้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะ
เข้ามาแทนท่ีบทบาทหนังสือปกติ 

จากความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยจึงสรุปว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
หมายถึ ง หนั งสือที่ มี รูป เล่มและเนื้ อหาภาย ในเป็นสื่ อประสม คือ มีทั้ งข้อความ ภาพนิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหวและเสียง อยู่ในรูปของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ผู้ เรียนสามารถอ่านได้ทางเครื่อง
คอมพิวเตอร์ 

4.2 ประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
Barker (1992) อ้างถึงใน กัญญา ไชยสิงห์ และคณะ (2549) ได้แบ่งประเภทของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ออกเป็น 10 ประเภท ดังนี้ คือ 
1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบตำรา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ เน้นการ

จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลที่เป็นตัวหนังสือ และภาพประกอบ เป็นการแปลงหนังสือจากสภาพสิ่งพิมพ์
ปกติเป็นสัญญาณดิจิตอล และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อ่านกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยศักยภาพของ
คอมพิวเตอร์ขั้นพ้ืนฐาน เช่น การเปิดหน้าหนังสือ การสืบค้น การคัดลอก เป็นต้น 

2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือเสียงอ่าน เมื่อเปิดหนังสือจะมีเสียงอ่าน ซึ่งเหมาะ
สำหรับเด็กเริ่มเรียน ที่ต้องการฝึกออกเสียง (Talking Books) เป็นต้น เป็นการเน้นคุณลักษณะในด้าน
การนำเสนอ เนื้อหาที่เป็นทั้งตัวอักษรและเสียงเป็นคุณลักษณะหลัก นิยมใช้กับกลุ่มผู้อ่านทักษะทาง
ภาษาในด้านการฟังหรือการอ่านค่อนข้างต่ำ เหมาะสำหรับการเริ่มต้นเรียนภาษาของเด็ก ๆ หรือผู้ที่
กำลังฝึกภาษาที่สอง หรือฝึกภาษาใหม่ เป็นต้น 

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพนิ่งหรืออัลบั้มภาพ (Static Picture Books) เป็น
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณลักษณะหลักเน้นจัดเก็บข้อมูล  และนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพนิ่ง 
(Static Picture) โดยนำศักยภาพของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการนำเสนอ เช่น การย่อขยายขนาดของ
ภาพหรือตัวอักษร การคัดลอกภาพ การเลือกเฉพาะส่วนของภาพ (Cropping) หรือเพ่ิมการเชื่อมโยง
ข้อมูล (Linking Information)  

4. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือภาพเคลื่อนไหว (Moving Picture Books) เป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบภาพวีดีทัศน์ (Video Clips) ร่วมกับข้อมูลสนเทศที่
อยู่ในรูปตัวหนังสือ (Text Information) ผู้อ่านสามารถเลือกศึกษาข้อมูลได้ ซึ่งนิยมนำเสนอข้อมูล
เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ หรือเหตุการณ์สำคัญๆ  

5. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่ อประสม (Multimedia Books) เป็นหนั งสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เน้นนำเสนอข้อมูลเนื้อหาสาระในลักษณะเป็นสื่อผสมผสานระหว่างสื่อภาพ (Visual 
Media) ที่เป็นทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวกับสื่อประเภทเสียง (Audio Media) ในลักษณะต่าง ๆ  
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6. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อหลากหลาย (Poly Media Books) เป็นหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่มีลักษณะเช่นเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสม แต่มีความหลากหลายใน
คุณลักษณะ ในด้านความเชื่อมโยงระหว่างข้อมูลภายในเล่ม ที่มีการบันทึกในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
ตัวหนังสือภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และอ่ืน ๆ เป็นต้น 

7. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อเชื่อมโยง (Hypermedia Book) เป็นหนังสือที่มี
คุณลักษณะสามารถเชื่อมโยงเนื้อหาสาระภายในเล่ม (Internal Information Linking) โดยสามารถ
เชื่อมไปสู่ เนื้อหาสาระที่ออกแบบเชื่อมโยงกันภายใน มีลักษณะเช่นเดียวกับบทเรียนโปรแกรมแบบ
แตกกิ่ง (Branching Programmed Instruction) นอกจากนี้ ยังสามารถเชื่อมโยงกับแหล่งเอกสาร
ภายนอก (External or Information Sources) เมื่อเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตหรืออินทราเน็ต 

8. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books) เป็นหนังสือ
สื่อประสม แต่มีการใช้โปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยาหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านเสมือนหนังสือมี
ความสามารถการโต้ตอบหรือมีปฏิกิริยากับผู้อ่าน  

9. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้มีคุณลักษณะ คล้ายหนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือสื่อเชื่อมโยง แต่เน้น
การเชื่อมโยงกับแหล่งข้อมูลภายนอกผ่านระบบเครือข่าย (Online Information Sources) ทั้งที่เป็น
เครือข่ายเปิดและเครือข่ายเฉพาะสมาชิกของเครือข่าย 

10. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์แบบหนังสือไซเบอร์สเปซ (Cyberspace Books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ประเภทนี้ มีลักษณะเหมือนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หลายๆ แบบที่กล่าวมา นำมาผสม
กัน สามารถเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลทั้งจากแหล่งภายในและภายนอก สามารถนำเสนอข้อมูลที่
หลากหลาย สามารถปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่านได้หลายมิติ  

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ยังมีการพัฒนาศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของผู้อ่านหรือ
มีปฏิกิริยากับผู้อ่าน (End-User Interfaces) และสามารถเป็นแหล่งความรู้ และสื่อการเรียนรู้สนอง
รูปแบบการจัดการศึกษา ทั้งในบริบทของระบบการศึกษาแบบปกติ และการศึกษาทางไกลได้อย่าง
กว้างขวาง 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีในปัจจุบันได้ผ่านการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเริ่มมีการจัดจำหน่าย
สู่ผู้บริโภคสาธารณะทั่วไป ซึ่งการการแพร่กระจายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จะมีแนวโน้มในการ
พัฒนามากขึ้น และเชื่อว่าจะเข้าแทนท่ีหนังสือปกติในที่สุด 

4.3 ประโยชน์และข้อจำกัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
เสาวลักษณ์  ญาณสมบัติ  (2545) ได้อธิบายถึงประโยชน์และข้อจำกัดของหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
1. ประโยชน์ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
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1.1 ช่วยให้ผู้เรียนสามารถย้อนทบทวนบทเรียนในกรณีที่ไม่เข้าใจและสามารถเลือก
เรียกได้ตามเวลาและสถานที่ท่ีตนเองสะดวก 

1.2 การตอบสนองที่รวดเร็วของเทคโนโลยีที่ช่วยให้ภาพ สีสัน และเสียง ทำให้เกิด
ความน่าสนใจและไม่เบื่อหน่าย 

1.3 ช่วยให้การเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง่ที่ลดเวลา 
และค่าใช้จ่าย มีประสิทธิผลในแง่ท่ีทำให้ผู้เรียนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

1.4 ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข้อที่สนใจก่อนได้ และสามารถย้อนกลับมาใน
กลับมาหัวข้ออ่ืนๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว 

1.5 สามารถแสดงข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได้พร้อมกัน หรือจะ
เลือกให้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้ 

1.6 การจัด เก็บข้อมูล  สามารถจัด เก็บ ไฟล์แยกระหว่างตัว อักษร ภาพนิ่ ง
ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดยใช้เท็กซ์ไฟล์เป็นศูนย์รวม แล้วเรียกมาใช้ร่วมกันได้โดยการเชื่อมโยง
ข้อมูลจากสื่อต่าง ๆ ที่อยู่คนละที่เข้าด้วยกัน 

1.7 สามารถปรับเปลี่ยนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อมูลได้ง่ายสะดวกรวดเร็ว ทำให้สามารถ
ปรับปรุงบทเรียนให้ทันสมัยกับเหตุการณ์ได้เป็นอย่างดี 

1.8 ผู้ เรียนสามารถสืบค้นข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกันกับเรื่องที่กำลังศึกษา โดยการ
เชื่อมโยงข้อมูลอย่างไม่จำกัดจากทั่วโลก 

1.9 ผู้เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ เข้าด้วยกันได้อย่าง
เกี่ยวเนื่องและมีความหมาย 

1.10 ผู้สอนมีเวลาตรวจสอบความก้าวหน้าของผู้เรียนแต่ละคนได้มากขึ้น 
1.11 ผู้สอนมีเวลาศึกษาพัฒนาความสามารถของตนเองได้มากขึ้น 
1.12 ช่วยพัฒนาทางวิชาการ 

2. ข้อจำกัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
2.1 คนส่วนใหญ่ยังคุ้นเคยกับหนังสือในรูปกระดาษมากกว่า  
2.2 หากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีขนาดไฟล์เกินไป จะทำให้มีความล่าช้าในการใช้งาน 
2.3 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ให้มีคุณภาพ ต้องมีความรู้ความชำนาญในการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และการสร้างสื่อดีพอสมควร 
2.4 ผู้ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์อาจจะไม่ใช่ผู้สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ การ

ปรับปรุงแก้ไขจึงทำได้ยากหากไม่มีความรู้ในเรื่องการใช้โปรแกรม 
2.5 ใช้เวลาในการออกแบบมาก เพราะต้องใช้ทักษะในการออกแบบเป็นอย่างดี

เพ่ือให้ได้สื่อที่มีคุณภาพ 
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ข้อดีของการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้เรียนสามารถควบคุมการเรียนด้วยตนเองตามความต้องการและความสามารถของแต่ละ

บุคคล เพราะไม่จำเป็นต้องเรียนพร้อมกันในชั้นเรียน และสามารถทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา 
2. การเรียนด้วยสื่อหลายมิติ ทำให้ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนเนื้อหาได้ตามสะดวก และตาม

ความสนใจ 
ข้อจำกัดของการเรียนการสอนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. ผู้สอนและผู้เรียนไม่ได้เผชิญหน้ากันระหว่างเรียน รวมทั้งการพบกันระหว่างผู้เรียนคนอ่ืนๆ 

วิธีการนี้อาจทำให้ผู้เรียนบางคนรู้สึกอึดอัดและไม่สะดวกในการเรียน 
2. ผู้สอนจำเป็นต้องใช้เวลามากในการเตรียมการสอนทั้งในด้านเนื้อหา การใช้โปรแกรมและ

คอมพิวเตอร์ และผู้เรียนก็จำเป็นต้องเรียนรู้การใช้โปรแกรมและคอมพิวเตอร์เช่นกัน 
3. ไม่สามารถสอบถามและตอบปัญหาระหว่างผู้เรียนและผู้สอน อาจทำให้เกิดความไม่เข้าใจ

อย่างถ่องแท้ 
4. ผู้เรียนต้องรู้จักควบคุมตัวเองในการเรียนได้อย่างดี จึงจะประสบความสำเร็จในการเรียน 
4.4 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวเนื่องกับการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ทฤษฎีการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ประกอบด้วย ทฤษฎี

พฤติกรรมนิยม ทฤษฎีปัญญานิยม ทฤษฎีโครงสร้างความรู้และความยืดหยุ่นทางปัญญา โดยมีแนวคิด
ดังนี้ 

1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavioral Theory) บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ และคณะ อ้างถึงใน 
ถาวร นุ่นละออง (2550, p. 16) กล่าวว่า ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมเชื่อว่า พฤติกรรมของมนุษย์เกิดจาก
การเรียนรู้ และเชื่อว่าการให้ตัวเสริมแรงจะช่วยกระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมตามความต้องการได้ ลักษณะ
การเรียนตามแนวคิดทฤษฎีนี้ควรเรียนตามขั้นตอนและโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง 
โดยมีการเสนอเนื้อหาตามลำดับจากง่ายไปหายาก (ภีมวัจน์ ธรรมใจ, 2548) ถาวร นุ่นละออง (2550: 
18) กล่าวถึงการประยุกต์แนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาใช้ในการออกแบบบทเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ดังนี้ 

1.1 ควรแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อย ๆ 
1.2 แต่ละหน่วยย่อยควรบอกเป้าหมายและวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน ว่าต้องการให้

ผู้เรียนศึกษาอะไร และศึกษาอย่างไร 
1.3 ควรใช้ภาพหรือเสียงที่เหมาะสม 
1.4 กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างจินตนาการที่เหมาะสมกับวัย โดยการใช้ข้อความ ใช้ภาพ

เสียง หรือการสร้างสถานการณ์สมมุติ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้น ๆ ซึ่งอาจใช้ภาพ
เสียง หรือ กราฟิก แทนการใช้คำอ่านเพียงอย่างเดียว 
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1.5 ควรสอดแทรกคำถาม เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย หรือประหลาดใจ
เมื่อเริ่มต้นบทเรียน หรือระหว่างเนื้อหาแต่ละตอน 

1.6 ให้ตัวอย่างหรือหลักเกณฑ์กว้างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนค้นหาคำตอบเอง การ
ค่อยๆชี้แนะหรือบอกใบ้อาจจำเป็น ซึ่งจะช่วยสร้างและรักษาความอยากรู้อยากเห็น 

2. ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitive Theory) ทฤษฎีนี้เชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องของ
ภายในจิตใจ ที่มีความนึกคิดและความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไป การพัฒนารูปการเรียนการ
สอน จึงควรคำนึงถึงความแตกต่างของแต่ละบุคคล และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้น ในการ
ควบคุมการเรียนด้วยตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมีอิสระมากขึ้นในการเลือกลำดับเนื้อหาของ
บทเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง 

3. ทฤษฎีโครงสร้างความรู้และทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Schema Theory & 
Cognitive Flexibility Theory) ทฤษฎี ทั้ งสองต่ างส่ งผลต่ อการออกแบบบท เรียนหนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากทฤษฎีทั้งสองสนับสนุนแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระเบียบโครงสร้างการนำเสนอ
เนื้อหาในลักษณะสื่อหลาย โดยพยายามที่จะเชื่อมโยงความรู้ใหม่กับความรู้ที่มีอยู่เดิมได้เป็นอย่างดี 
ซึ่งตรงกับแนวคิดของทฤษฎีโครงสร้างความรู้  นอกจากนี้การนำเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อ
หลายมิติ ยังสามารถตอบสนองความแตกต่างของโครงสร้างขององค์ความรู้ที่ไม่ชัดเจนหรือมีความ
สลับซับซ้อน ซึ่งเป็นแนวคิดของทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา โดยการจัดระเบียบโครงสร้างการ
นำเสนอเนื้อหาบทเรียนในลักษณะสื่อหลายมิติ จะอนุญาตให้ผู้เรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียน
ของตนตามความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และพ้ืนฐานความรู้ของตนได้อย่างเต็มที่ หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์แบบสื่อประสมที่ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีทั้งสอง จะมีโครงสร้างของบทเรียนแบบ
สื่อหลายมิติในลักษณะโยงใย (อมรรัตน์ ยางนอก, 2549, p. 35) 
 การออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถผสมผสานแนวคิดและทฤษฎีต่าง ๆ ให้เหมาะสม
ตามลักษณะเนื้อหาและโครงสร้างขององค์ความรู้ในสาขาวิชาต่าง ๆ 

4.5 แนวคิดและการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ความหมายของการหาประสิทธิภาพของบทเรียน (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ เนตรประเสริฐ 

และสุดา สินสกุล, 2553) ได้ให้ความหมายของการทดสอบประสิทธิภาพสื่อหรือชุดการสอนว่า คือ 
การทดสอบพัฒนาการตามลำดับขั้นเพื่อตรวจสอบคุณภาพของแต่ละองค์ประกอบของต้นแบบชิ้นงาน
ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนำสื่อหรือชุดการสอนไปทดสอบด้วยกระบวนการสอง
ขั้นตอนคือ การทดสอบประสิทธิภาพหรือการทดลองใช้เบื้องต้น (try Out) และการทดสอบ
ประสิทธิภาพหรือการทดลองใช้จริง (trial Run) เพ่ือหาคุณภาพของสื่อตามขั้นตอนที่กำหนดใน 3 
ประเด็น คือ การทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้น การช่วยให้ผู้เรียนผ่านกระบวนการเรียนและทำแบบ
ประเมินสุดท้ายได้ดี และการทำให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ นำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไข -ให้สมบูรณ์
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ก่อนที่จะผลิตออกมาจำนวนมากเพ่ือการนำไปเผยแพร่ โดยการทดสอบประสิทธิภาพเบื้องต้น 
หมายถึง การนำสื่อหรือชุดการสอนที่ผลิตขึ้นเป็นต้นแบบ นำไปทดสอบประสิทธิภาพการใช้ตาม
ขั้นตอนที่กำหนดไว้ในแต่ละระบบ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพของชุดการสอนให้เท่ากับเกณฑ์ที่
กำหนดไว้ การทดสอบประสิทธิภาพจริง หมายถึง การนำสื่อหรือชุดการสอนที่ได้จากการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้เบื้องต้น และปรับปรุงจนได้คุณภาพถึงเกณฑ์ทุกหน่วยในแต่ละวิชา ไปใช้สอนจริง
ในชั้นเรียนหรือในสถานการณ์การเรียนที่แท้จริงในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น 1 ภาคการศึกษาเป็นอย่างน้อย 
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพครั้งสุดท้ายก่อนนำไปเผยแพร่และผลิตออกมาเป็นจำนวนมาก 

จากโครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยสุรนารี อ้างถึงใน นวอร แจ่มขำ (2547, p. 
29) กล่าวว่า การทดสอบประสิทธิภาพเป็นกระบวนการทดสอบคุณภาพของสื่อประสมต้นแบบ ทั้งที่
เป็นสื่อเดี่ยวที่ใช้อย่างเอกเทศและสื่อประสมที่ใช้ร่วมกันในรูปของชุดการสอน ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
คุณภาพเชิงเทคนิค และคุณภาพในการทำให้ผู้เรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น 
ตามข้ันตอนและเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 

ความจำเป็นในการหาประสิทธิภาพ 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2553, p. 134) ได้ให้เหตุผลถึง

ความจำเป็นที่ต้องมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนหรือชุดการสอนที่สร้างขึ้น ดังนี้ 
1. เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพของบทเรียนหรือชุดการสอน ว่าอยู่ในขั้นสูง เหมาะที่จะลงทุน

ผลิตเป็นจำนวนมาก 
2. ช่วยให้ผู้นำบทเรียนหรือชุดการสอนไปใช้มีความมั่นใจว่าบทเรียนมีประสิทธิภาพในการ

ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จริง และช่วยให้ครูได้สื่อหรือชุดการสอนที่มีคุณค่าทางการสอนจริงตาม
เกณฑ์ท่ีกำหนด 

3. ช่วยให้ผู้ผลิตมั่นใจว่า เนื้อหาสาระที่บรรจุลงในบทเรียนหรือชุดการสอนเหมาะสมง่ายต่อ
การเข้าใจ  

เกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพ  
เกณฑ์ประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของสื่อหรือชุดการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิด

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเป็นระดับที่พึงพอใจว่า หากสื่อหรือชุดการสอนมีประสิทธิภาพถึงระดับนั้น
แล้ว สื่อหรือชุดการสอนนั้นจะมีคุณค่าในการนำไปสอนผู้เรียนและคุ้มแก่การลงทุนผลิตออกมาเป็น
จำนวนมาก โดยการตั้งเกณฑ์ต้องตั้งไว้ครั้งแรกครั้งเดียว เพ่ือปรับปรุงคุณภาพของสื่อให้ถึงเกณฑ์ขั้น
ต่ำที่ตั้งไว้ หากการทดสอบคุณภาพของสิ่งใดหรือพฤติกรรมใดได้ผลสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างมี
นัยสำคัญที่ระดับ .05 หรืออนุโลมให้มีความคลาดเคลื่อนต่ำหรือสูงกว่าค่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้เกิน 2.5 
ให้ปรับเกณฑ์ขึ้นหนึ่งขั้น แต่หากได้ค่าต่ำกว่าประสิทธิภาพที่ตั้งไว้ ต้องปรับปรุงและนำไปทดสอบ
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ประสิทธิภาพการใช้หลายครั้งในภาคสนาม จนได้ค่าถึงเกณฑ์ที่กำหนด ชัยยงค์ พรหมวงศ์ สมเชาว์ 
เนตรประเสริฐ และสุดา สินสกุล (2553, p. 134) 

นวอร แจ่มขำ (2547, p. 31) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การทดสอบประสิทธิภาพสื่อ ซึ่งพัฒนาโดย 
ชัยยงค์ พรหมวงศ์ ว่าจะครอบคลุมใน 3 ขอบข่าย คือ 

1. เกณฑ์ด้านความก้าวหน้าในการเรียน เป็นการทดสอบว่าผู้เรียนมีความรู้ เพ่ิมขึ้น หาได้จาก
การนำผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน โดยต้องทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับความเชื่อม่ัน .01 หรือ .05 แล้วแต่จะกำหนด 

2. เกณฑ์ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ เป็นการทดสอบว่าสื่อมีสมดุลของ
ประสิทธิภาพในด้านกระบวนการ (Efficiency of Process : E1) คือการประเมินการทำงานกิจกรรม 
การทำรายงาน และแบบฝึกปฏิบัติระหว่างการเรียน และประสิทธิภาพในด้านผลลัพธ์ (Efficiency of 
Product : E2) คือการประเมินพฤติกรรมสุดท้าย พิจารณาจากการสอบหลังเรียนและการสอบไล่ โดย
ตั้งเกณฑ์กระบวนการ/ผลลัพธ์ หรือ E1/ E2 ที่คาดหวังให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ หรือทำได้ตามท่ีผู้สอน
พอใจ เช่น 80/80 หมายความว่า ภายหลังการเรียนจากสื่อหรือชุดการสอน ผู้เรียนจะสามารถทำแบบ
ฝึกปฏิบัติ หรืองาน ได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80 และประเมินหลังเรียนและงานสุดท้ายได้ผลเฉลี่ยร้อยละ 80  
เกณฑ์ที่นิยมตั้งไว้สำหรับด้านความรู้ (พุทธิพิสัย) คือ E1/ E2 แตกต่างกันไปตามระดับของพุทธิพิสัย 
ดังนี้ 
  ระดับความจำและความเข้าใจ อาจตั้ง E1/ E2 เท่ากับ 90/90 

ระดับการนำไปใช้และการวิเคราะห์ อาจตั้ง E1/ E2 เท่ากับ 85/85 
ระดับการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินค่า อาจตั้ง E1/ E2 เท่ากับ 80/80 

เกณฑ์ท่ีนิยมตั้งไว้สำหรับด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัย 
85/85 เมื่อเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความชำนาญที่ไม่ต้องใช้เวลามากนัก 
80/80 เมื่อต้องการเวลาในการเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือฝึกฝน 
75/75 เมื่อต้องใช้เวลาในการเปลี่ยนแปลงด้านจิตพิสัยและทักษะพิสัยเป็นเวลานาน 

และผู้เรียนต้องการเวลาในการฝึกฝนมากขึ้น 
อย่างไรก็ตามไม่ควรตั้งเกณฑ์ E1/E2 ไว้ต่ำกว่า 75/75 แม้ว่าจะเน้นเนื้อหาสาระในด้านใดก็

ตามเกณฑ์คุณภาพเป็นเกณฑ์ประเมินผลที่เกิดทางนามธรรม เช่น ความพึงพอใจของผู้เรียน  
คุณลักษณะที่เกิดขึ้นจากการใช้สื่อ เช่น การทำงานเป็นทีม การพัฒนาวินัย การรับฟังความคิดเห็น
ของคนอ่ืน เป็นต้น ทั้งนี้ต้องมีแบบประเมิน แบบสังเกต หรือแบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือ 
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ขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ 
จากโครงการการศึกษาไร้พรมแดน มหาวิทยาลัยสุรนารี อ้างถึงใน นวอร แจ่มขำ (2547, p. 

30) ได้จำแนกขั้นตอนหลักและเกณฑ์ในการทดสอบประสิทธิภาพไว้ 2 ขั้นตอน คือ การทดลองใช้
เบื้องต้นและทดลองใช้จริง ดังนี้ 

1. การทดลองใช้เบื้องต้น (try out) เป็นการนำสื่อที่ผลิตขึ้นไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่
เป็นตัวแทนของผู้เรียน โดยนิยมทดสอบ 3 ขั้นตอนคือ 

ขั้นตอนการทดสอบแบบเดี่ยว (individual testing) เป็นการนำสื่อที่ผลิตขึ้นไป
ทดลองกับผู้เรียนจำนวน 1-3 คน หากเน้นการทำงานกลุ่มต้องใช้ผู้เรียนคละกันระหว่าง คนเก่ง ปาน
กลางและอ่อนจำนวน 3 คน 

ขั้นตอนการทดสอบแบบกลุ่ม (group testing) เป็นการนำสื่อที่ผลิตขึ้นไปทดลอง
กับผู้เรียนจำนวน 6-12 คน 

ขั้นตอนการทดสอบแบบสนาม (field testing) เป็นการนำสื่อที่ผลิตขึ้นไปทดลองใช้
ในห้องเรียนหรือสถานการณ์จริง หรือใกล้เคียงกับผู้เรียนจำนวน 20 คนข้ึนไป 

ในการทดลองแต่ละขั้นตอนต้องมีเครื่องมือประเมินในรูปแบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบ
สังเกต เพ่ือนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดตามประเภทของสื่อ และทำการปรับปรุง
ให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ จนถึงเกณฑ์ที่กำหนด จึงจะถือว่าสื่อมีประสิทธิภาพ ในกรณีที่ประสิทธิภาพของสื่อไม่
ถึงเกณฑ์ที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพของตัวแปรที่ไม่สามารถควบคุมได้ อาจอนุโลมให้ระดับความ
ผิดพลาดได้ไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ประมาณร้อยละ 2.5 - 5 หากแตกต่างกันมากผู้สอนต้อง กำหนด
เกณฑ์ประสิทธิภาพชุดการสอนใหม่ โดยยึดสภาพความจริงเป็นเกณฑ์  (พิเชษฐ์ พ่ึงสุนทรศิริมาศ, 
2540, p. 35) 
2. การทดลองใช้จริง (trial run) เป็นการนำสื่อที่ได้ปรับปรุงถึงเกณฑ์แล้ว ไปทดลองใช้ในสถานการณ์
จริง คือในห้องเรียนจริง และผู้เรียนจริงในช่วงเวลา 1 ภาคการศึกษา หรือ 1 ปีการศึกษา เพ่ือให้แน่ใจ
ว่าสื่อที่ผลิตขึ้นยังคงมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดในสถานการณ์จริงที่อาจมีตัวแปรที่ควบคุมได้
ยาก ข้อมูลที่ได้ในการทดลองใช้จริงจะช่วยให้ผู้ผลิตสามารถปรับปรุงสื่อให้ดีขึ้นก่อนที่จะผลิตเป็น
จำนวนมาก 
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
งานวิจัยในประเทศ 
ณัฏฐ์ชญา หอมจัด (2563) ได้ศึกษาการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัย โดยการ

จัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Williams โดยมีกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่เด็กปฐมวัยโรงเรียน
สาธิตคริสเตียนวิทยา อายุระหว่าง 5-6 ปี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้เด็กปฐมวัยห้องอนุบาล 
3C จำนวน 20 คน เป็นเด็กนักเรียนที่อยู่ในช่วงอายุเดียวกันมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สังคม และสติปัญญาที่ใกล้เคียงกัน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย แผนการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ ตามแนวคิดของ Williams แบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของอารี พันธ์
มณี และการสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจของเด็กปฐมวัยต่อการจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ 
ตามแนวคิดของ Williams พบว่าเด็กปฐมวัยมีความคิดสร้างสรรค์หลังจัดกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์สูง
กว่าก่อนจัดกิจกรรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และเด็กปฐมวัยมีความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 2.53, S.D. = 0.89) 

สิรินทร์ ลัดดากลม บุญเชิดชู (2559) ได้ศึกษาการพัฒนาความสามารถด้านการคิดสร้างสรรค์
ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกำกับตนเอง กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยชั้นปีที่  4 ที่ลงทะเบียนเรียนใน
รายวิชา 470 404 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยตามหลักสูตรหลักสูตรศึกษาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย พ .ศ.2547ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2557 จำนวน 24 คน เครื่องมือที่ ใช้ในการศึกษาค้นคว้า
ประกอบด้วย 1) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชา 470 404 การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็ก
ปฐมวัยโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเอง 2) แบบวัดความคิดสร้างสรรค์ด้วย
แบบทดสอบมาตรฐาน (TCT-DP) ของ Jellen and Urban 3) แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานที่
สะท้อนความคิดสร้างสรรค์ เป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ 4) แบบสำรวจความพึงพอใจ
ที่มีการต่อเรียนรู้เป็นแบบประเมินแบบประมาณค่า 5 ระดับ ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลของการจัด
กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกากับตนเองในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชา
การศึกษาปฐมวัย พบว่า คะแนนทดสอบหลังการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกำกับตนเองใน
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยสูงกว่าก่อนการจัดกระบวนการ
จัดการเรียนรู้ โดยมีนัยทางสถิติที่ ระดับ .05  2) ระดับทักษะการปฏิบัติงานที่สะท้อนความคิด
สร้างสรรค์ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยอยู่ในระดับมาก โดยด้านความคิดริเริ่มมีค่าเฉลี่ย
สูงสุด รองลงมาคือด้านความคิดละเอียดลออ ความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น 
ตามลำดับ 3) พฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา ที่ได้รับการจัดกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบกำกับ
ตนเองค่าฐานนิยม ระดับ 1 สองด้าน ได้แก่ ด้านความคิดคล่องแคล่ว และด้านความคิดยืดหยุ่น แปล
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ความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า พฤติกรรมที่ แสดงให้เห็นถึงความคิดสร้างสรรค์ด้าน
ความคิดคล่องแคล่ว/ความคิดยืดหยุ่น แต่ยังไม่เด่นชัด ค่าฐานนิยม ระดับ  2 สองด้าน ได้แก่ ด้าน
ความคิดริเริ่ม และด้านความคิดละเอียดลออ แปลความหมายของพฤติกรรมการเรียนรู้ได้ว่า 
พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความคิดริเริ่ม/ความคิดละเอียดลอออย่างเด่นชัด 4) ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อคุณภาพด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอน ด้านการออกแบบและบรรลุภาระงาน 
และด้านบรรยากาศการเรียนรู้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด 

กนิษฐา พูลลาภ (2563) ได้ศึกษาแนวทางการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการ
เรียนรู้แบบผสมผสาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนผดุงนารี กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15 โรงเรียนผดุงนารี ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานจำนวน 4 แผน 2) แบบบันทึกอนุทิน 3) 
แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 4) แบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ 5) แบบบันทึกการจัดการ
เรียนรู้ 6) แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบว่า 1) การส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้
แบบผสมผสาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน โดยการจัดกิจกรรมประกอบด้วย
กระบวนการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1 กระตุ้นความสนใจ ขั้นที่ 2 ตั้งปัญหาและแบ่งกลุ่มตามความ
สนใจ ขั้นที่ 3 ค้นคว้าและคิด ขั้นที่ 4 นำเสนอ ขั้นที่ 5 ประเมินผล โดยแต่ละข้ันตอนของกิจกรรมการ
เรียนรู้เป็นการสอนแบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ นำไปสู่การค้นคว้าหา
ความรู้เชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ ด้วยตนเอง 2) ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน พบว่า ผู้เรียนมี
ระดับความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับสูง และ (X = 51.84, S.D.= 9.94) 3) ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
การจัดการแบบผสมผสาน ร่วมกับการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐานอยู่ในระดับมากท่ีสุด (X = 4.54, 
S.D.= 0.56) 

งานวิจัยต่างประเทศ 
Alicia Marrone  (2021) ได้วิจัยเรื่อง ผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เปรียบเทียบกับ

หนังสือแบบดั้งเดิม ที่มีต่อแรงจูงใจของผู้อ่าน ความเข้าใจ และความคล่องแคล่วของนักเรียนใน
ระดับประถม โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ในช่วงเวลาสี่สัปดาห์กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 22 คนผลการศึกษานี้ชี้ให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีความ
น่าดึงดูดใจมากกว่าหนังสือที่ตีพิมพ์ทั่วไป เมื่อสิ้นสุดการศึกษานักเรียนทุกคนสามารถอ่านหนังสือได้
อย่างคล่องแคล่ว ผลจากการศึกษานี้พบว่า นักเรียนได้ประโยชน์จากการผสมผสานระหว่างหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์และหนังสือแบบดั้งเดิม ด้วยวิธีนี้ส่งผลให้ผู้อ่านมีความคล่องแคล่วในการอ่านและความ
เข้าใจมากข้ึน 

Tri Nugroho Budi Santoso (2018) ศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
กับหนังสือที่ตีพิมพ์ในโรงเรียนชนบทในอินโดนีเซียในยุคการเรียนรู้สมัยใหม่ กลุ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาอาชีวศึกษาในเขต Banyudono Boyolali Regency ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจำนวน 64 คนจากประชากรทั้งหมด 320 คน ผลการศึกษาพบว่านักเรียนที่ใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ มีผลการเรียนรู้สูงขึ้นเฉลี่ย 5.573 คะแนน เมื่อเทียบกับการใช้หนังสือที่พิมพ์ออกมาใน
รูปแบบปกติ สรุปได้ว่าการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับโรงเรียนในชนบท สามารถปรับปรุงผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนให้ดียิ่งขึ้นเมื่อเทียบกับการใช้หนังสือที่ตีพิมพ์  

จากการศึกษางานวิจัยทั้งในประเทศและงานวิจัยต่างประเทศ แสดงให้เห็นว่าการเรียนรู้โดย
การใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เป็นรูปแบบที่น่าสนใจและทันสมัยในการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการ
นำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ในรูปแบบมัลติมีเดียที่ประกอบด้วยภาพ ตัวหนังสือ เสียง ภาพเคลื่อนไหว อีกทั้ง
สามารถพัฒนาผู้ศึกษาให้มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น มีเจตคติที่ดี มีการปฏิสัมพันธ์และเกิดความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน ไม่เบื่อหน่าย สร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และส่งผลให้
การเรียนรู้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 
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บทที่ 3 
วิธีดำเนินการวิจัย 

 
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 

ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีวัตถุประสงค์คือ 
1) เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) เพ่ือศึกษาผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ตามเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 3) เพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) มีรายละเอียดการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
2. แบบแผนการวิจัย 
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
4. การสร้างและการหาคุณภาพของเครื่องมือ 

  5. วิธีการดำเนินการวิจัย 
  6.  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากร ที่ใช้วิจัยในครั้งนี้คือ นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์  จังหวัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตพ้ืนที่
มัธยมศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1 จำนวน 320 คน 
 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ปีการศึกษา 
2564โรงเรียนเบญจมราชาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน โดยการสุ่ม
อย่างง่าย (Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 
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2. แบบแผนการวิจัย 
 การวิจั ยครั้ งนี้ เป็ นการวิ จั ย เชิ งทดลอง (Experimental Research) โดย ใช้หนั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์และการเรียนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์วิชาทัศนศิลป์ หน่วยการเรียนรู้ทัศนศิลป์
สร้างสรรค์ ที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นใช้รูปแบบการวิจัยที่มีกลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม รูปแบบ One -Group 
Posttest Only Design ดังนี้ 
ตารางที่ 1 แสดงแบบการทดลองแบบ One - Group Posttest Only Design 

ทดลอง สอบหลัง 

X 𝑻𝟐 

X แทน การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
  𝑇2 แทน การทดสอบหลังเรียน 
 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย  
 3.1 แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้การสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 3.3 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

3.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 
4. การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือการวิจัย   

4.1 แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

4.1.1 ศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างหลักสูตรและรายละเอียดเนื้อหาวิชาทัศนศิลป์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามแนวทางหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

4.1.2 ศึกษาวิธีการสร้างแผนการจัดการเรียนรู้จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
4.1.3 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
4.1.4 ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชาที่กำหนดไว้ในหน่วยการเรียนรู้ 
4.1.5 กำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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4.1.6 สร้างแผนการจัดการเรียนรู้ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งประกอบด้วยสาระสำคัญ จุดประสงค์การเรียนรู้ เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน ตามรูปแบบ
การสอนแบบส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของสำนักงานเลขาธิการการศึกษา (สกศ.)  ซึ่งประกอบด้วย 
6 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นสัมผัสรับรู้และตระหนัก 2) ขั้นระดมพลัง  3) ขั้นสร้างสรรค์ชิ้นงาน 4) ขั้น
นำเสนอผลงาน 5) ขั้นวัดและประเมินผล 6) ขั้นเผยแพร่ผลงาน ซึ่งมีลักษณะส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
เรียนรู้ด้วยความอิสระ ได้ลงมือปฏิบัติจริง มีทางเลือกหลากหลาย มีความยืดหยุ่น เชื่อมโยงความคิดที่
เป็นระบบอย่างมีขั้นตอน และนำหลักองค์ประกอบของความคิดสร้างสรรค์ของ (อารี รังสินันท์, 
2527, pp. 24-34) ที่ได้อธิบายไว้ คือ 1. ความคิดริเริ่ม หมายถึง ลักษณะความคิดแปลกใหม่แตกต่าง
ความคิดธรรมดา เป็นความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  2. ความคล่องตัว หมายถึง 
ปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำกันเมื่อตอบปัญหาเรื่องเดียวกัน ความคล่องในการคิดนี้มีความสำคัญต่อการ
แก้ปัญหาหลายๆวิธี  3. ความคิดยืดหยุ่น หมายถึง ประเภท หรือแบบของความคิด แบ่งออกเป็น 3.1 
ความคิดยืดหยุ่น ที่เกิดขึ้นทันที เป็นความสามารถในการคิดอย่างอิสระให้ได้คำตอบหลายแนวทางใน
ขณะที่คนทั่วไปจะคิดได้แนวทางเดียว 3.2 ความคิดยืดหยุ่นทางการดัดแปลง เป็นความสามารถในการ
ดัดแปลงของสิ่งเดียวให้เกิดประโยชน์หลายด้าน และ 4. ความคิดละเอียดลออ เป็นลักษณะของความ
พยายามในการใช้ความคิด และประสานความคิดต่าง ๆ  เข้าด้วยกันเพ่ือให้เกิดความสำเร็จ มาใช้
ประกอบในการจัดทำเนื้อหา กิจกรรมการเรียนสอนในแผนการจัดการเรียนรู้ 

4.1.7 ให้ผู้ เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
จำนวน 3 ท่าน แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 
   +1 แน่ใจว่าแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

0  ไม่แน่ใจว่าแผนการเรียนรู้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
    -1 แน่ใจว่าแผนการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

แล้วนำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของข้อคำถามเพ่ือจัดทำ
แผนการจัดการเรียนรู้ โดยคัดเลือกข้อที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ .50 ขึ้นไป 

4.1.8 นำแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ ที่ปรับปรุงแล้วเขียนเป็นฉบับจริง 
เพ่ือนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
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ภาพที่ 3 แผนภาพขั้นตอนการสร้างแผนจัดการเรียนรู้ วิชาทัศนศิลป์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

 
  

ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร และรายละเอียดเร่ืองทัศนศิลปส์ร้างสรรค์  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

ศึกษาเอกสารที่เก่ียวกับการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ศึกษารายละเอียดของเนื้อหาวิชาและกำหนดจุดประสงค์การเรียนรู้  

ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง 
เชิงเนื้อหา (Content Validity) 
แล้วนำมาหาค่าความสอดคล้อง 

นำแผนการเรียนรู้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

แก้ไข
ปรับปรุง 
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4.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีการวางแผนและกำหนดขั้นตอนในการสร้างสื่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิเคราะห์
เนื้อหารายวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กำหนดขอบข่ายของการนำเสนอเนื้อหาในหน่วยการ
เรียน กำหนดกิจกรรมการศึกษา 

4.2.2 จัดทำ storyboard รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการวัดและประเมินผล นำไป
ปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องในการออกแบบโปรแกรม 
และเพ่ือนำข้อสรุปมาปรับปรุงแก้ไข storyboard ก่อนนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

4.2.3 นำ storyboard ที่ผ่านการปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ
จำนวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาจำนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม ขอ
ข้อเสนอแนะในการออกแบบ เพ่ือนำข้อเสนอแนะมาเป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ให้สอดคล้อง ครอบคลุมเนื้อหา และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังต่อไป 

4.2.4 ศึกษาการใช้โปรแกรมการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแบ่งออกเป็นส่วน
ต่างๆ ได้ดังนี้ 

หน่วยที่ 1 รูปแบบทัศนธาตุ 
หน่วยที่ 2 การวาดภาพเพ่ือสื่อความหมาย 
หน่วยที่ 3 การวาดถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
หน่วยที่ 4 งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณา 

4.2.5 สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ตามภาพ storyboard 
ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว 

4.2.5.1 นำเนื้อหาที่จัดเรียงไว้มาจัดวางบนหน้ างาน ในแอปพลิเคชัน 
Canva ทั้งในส่วนของภาพและตัวอักษร โดยลำดับเนื้อหาจากหน้าแรกไปสู่หน้าสุดท้ายตามลำดับและ
จัดเรียงในไฟล์เดียวกันเช่นเดียวกับการทำหนังสือในรูปแบบทั่วไป 

4.2.5.2 เมื่อได้เลย์เอาท์ของงานครบทุกหน้าตามที่ผู้พัฒนาได้วางแผน
กำหนดไว้ จึงบันทึกงานเป็นไฟล์สกุล PDF  
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4.2.5.3 นำไฟล์ของงานอัพโหลดไปยังเว็บไซต์เฮย์ซีน (Heyzine) ซึ่งเป็น
เว็บไซต์บริการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) หรือฟลิปบุ๊ค  

4.2.5.4 นำคลิปวิดิโอที่ต้องการเพ่ิมเติมในส่วนของเนื้อหา แทรกเข้าไปใน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

4.2.5.5 ใส่ภาพพ้ืนหลังและเสียงเพลงประกอบเพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจของ
ตัวงาน 

4.2.5.6 เมื่อกำหนดรูปแบบของมัลติมีเดียในหน้าต่าง ๆ เป็นที่เรียบร้อย
แล้วจึงทำการบันทึกข้อมูลและบันทึกที่อยู่เว็บไซต์ (URL) เพ่ือให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล 

4.2.5.7 นำที่อยู่เว็บไซต์มาสร้างเป็นคิวอาร์โค้ด (QR Code) เพ่ือเป็นอีก
ทางเลือกหนึ่ง ในการเข้าถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้จัดทำ 

4.2.6 นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ที่สร้างไปปรึกษาอาจารย์ที่
ปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้อง และเพ่ือนำข้อสรุปมาปรับปรุงแก้ไข ก่อน
นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

4.2.7 นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ที่สร้างเสร็จเรียบร้อยไปให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาทัศนศิลป์ จำนวน 3 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จำนวน 3 
คน เพ่ือตรวจสอบ แก้ไขและข้อคำแนะนำในส่วนที่บกพร่อง เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ พร้อมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพของสื่อ โดยใช้แบบประเมินคุณภาพของ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  

สำหรับการใช้ความหมายของค่าที่วัดได้ ผู้วิจัยได้กำหนดเกณฑ์ที่ ใช้ในการให้
ความหมายโดยได้จากแนวคิดของเบสท์ (Best 1986:195) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2553) การ
ให้ความหมายโดยการใช้ค่าเฉลี่ยเป็นรายช่วงและรายข้อ ดังนี้ 
 คะแนนเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายถึง คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดีมาก 
 คะแนนเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายถึง คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ดี 
 คะแนนเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายถึง คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พอใช้ 
 คะแนนเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายถึง คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ต้องปรับปรุง 
 คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายถึง คุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใช้ไม่ได้ 

4.2.8 นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มาปรับปรุงข้อบกพร่องตามข้อเสนอแนะ ผลการ
ประเมินพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.8 , S.D. =0.83) 
และคุณภาพด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในระดับดี (�̅� = 4.56 , S.D. =0.40) 

4.2.9 นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ไปหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ตามนี้ 
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4.2.9.1 ขั้นทดลองหนึ่ งต่ อหนึ่ ง (One to one Testing) ทดลองกับ
นักเรียนจำนวน 3 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง กลางและต่ำ อย่างละ 3 คนโดยดูจาก
คะแนนภาคเรียนที่ผ่านมาที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ขั้นนี้มีวัตุประสงค์เพ่ือปรับปรุงสื่อให้มีความเหมาะสมก่อนที่จะนำไปทดลองในภาคสนาม 
ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E1/E2 = 82.50/90.00 และนำผลการทดลอง
ไปปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1. ปรับตัวอักษรให้อ่านได้ง่ายขึ้น 2. ใส่ภาพประกอบและปรับสีสันของสื่อให้
สดใสขึ้น 

4.2.9.2 ขั้นทดลองแบบกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) นำหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้กับนักเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สำนักงาน
เขตมัธยมศึกษา เขต 1 จำนวน 10 คน โดยคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนสูง กลางและต่ำ โดยดู
จากคะแนนภาคเรียนที่ผ่านมาท่ีกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เช่นเดียวกับการทดลองในขั้นที่ 1 
คือให้นักเรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แล้วนำคะแนนของผลสัมฤทธิ์มาวิเคราะห์หา
ประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยกำหนดเกณฑ์ E1/E2 ไว้ที่ 80/80 เพ่ือนำข้อเสนอแนะ
และข้อสังเกตมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป ผลจากการทดสอบประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E1/E2 
= 80.75/81.75 และนำผลการทดลองมาปรับปรุงแก้ไขดังนี้ 1. เพ่ิมวิดิโอสาธิตตัวอย่าง เพ่ือให้มีความ
เข้าใจในบทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้น  

4.2.10 นำหนังสือท่ีได้รับการปรับปรุงจากการทดลองไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
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4.3 แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรคผ์ลงานศิลปะ 
แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะมีขั้นตอนการสร้างดังนี้ 

4.3.1 ศึกษาสาระการเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังเก่ียวกับหน่วยการเรียนรู้ 
4.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างแบบประเมินและหลักเกณฑ์การให้คะแนนจากเอกสารและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 
4.3.3 นำข้อมูลและแนวคิดต่าง ๆ ที่ได้จากแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของทอ

แรนซ์ และแนวทางการสร้างแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ของ อารี รังสินันท์ โดยวัดลักษณะ
ความคิดสร้างสรรค์ 4 แบบคือ 1) มีความคิดริเริ่มแปลกใหม่ พิจารณาจาก ลักษณะความคิดที่แปลก
ใหม่ ซึ่งแตกต่างไปจากความคุ้นเคย 2) มีความคิดคล่องแคล่ว พิจารณาจากปริมาณความคิดที่ไม่ซ้ำ
กัน เมื่อตอบปัญหาเรื่องเดียวกัน และมีคำตอบในปริมาณมากภายใต้กรอบเวลาที่จำกัด 3) ความคิด
ยืดหยุ่น พิจารณาจากการคิดคำตอบได้หลายประเภทหลายทิศทาง เป็นความสามารถในการคิดอย่าง
อิสระ 4) ความคิดละเอียดละออ พิจารณาจากความละเอียด ประณีต พิถีพิถัน และทำงานเสร็จตาม
เวลา โดยทั้งหมดมีเกณฑ์  การให้คะแนน 1-4 คะแนน ดังนี้  
   4  คะแนน  หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์ดีมาก 
   3  คะแนน  หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์ดี 
   2 คะแนน  หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์พอใช้ 
   1 คะแนน  หมายถึง มีความคิดสร้างสรรค์น้อยมากควรปรับปรุง 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์ประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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4.3.4 นำเสนอแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะกับอาจารย์ที่
ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ แล้วนำกลับไปปรับปรุงแก้ไข 

4.3.5 นำแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะที่ได้ปรับปรุงแก้ไข 
ตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระแนะนำ ให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจพิจารณาความตรงเชิง
เนื้อหา ตลอดจนความชัดเจนของภาษา โดยใช้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถามกับจุดประสงค์ 
(IOC) ดังนี้ 

+1  คะแนน หมายถึง มั่นใจว่าประเมินมีความสอดคล้อง 
  0  คะแนน หมายถึง ไม่ม่ันใจว่าแบบประเมินมีความสอดคล้อง 
  1  คะแนน หมายถึง มั่นใจว่าแบบประเมินไม่มีความสอดคล้อง 
4.3.6 นำผลการประเมินของผู้ เชี่ยวชาญมาหาค่าเฉลี่ย โดยยึดถือเกณฑ์ความ

สอดคล้องท่ีมีค่าตั้งแต่ 0.50 ถึง 1.00  
4.3.7 ได้แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากผลงานศิลปะเพ่ือนำไปใช้เก็บข้อมูลกับ

กลุ่มเป้าหมายต่อไป 
ตารางที่ 3 เกณฑ์การตัดสินระดับคุณภาพในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 

คะแนนเฉลี่ย (ร้อยละ) รายละเอียดผลงาน 
80 - 100 แสดงว่าผลงานอยู่ในระดับดีมาก 

60 - 79 แสดงว่าผลงานอยู่ในระดับดี 

40 - 59 แสดงว่าผลงานอยู่ในระดับปานกลาง 
20 - 39 แสดงว่าผลงานอยู่ในระดับพอใช้ 

0 - 19 แสดงว่าผลงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
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4.4 แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ จากเอกสารที่ เกี่ยวข้องกับการวัดผลและ
ประเมินผล กำหนดรูปแบบของแบบสอบถามเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) 5 ระดับ 
แบบสอบถามมีบลักษณะเป็นหัวข้อที่เกี่ยวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเนื้อหาวิชาทัศนศิลป์ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 ดังนี้ 

4.4.1   ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือเป็น
แนวทางในการจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ 

4.4.2 ศึกษาวิธีสร้างแบบประเมินความพึงพอใจ และกำหนดรูปแบบการเขียนข้อ
คำถามใบแบบวัด โดยมีการให้คะแนนตามหลักการของลิเคอร์ท (Likert) ดังนี้ 

 5 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอในระดับมาก 
 3 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 2 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อย 
 1 หมายถึง  นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

4.4.3 นำข้อคำถามที่สร้างเสร็จแล้ว ให้ผู้เชี่ยวชาญทำการตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) แล้วนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของข้อคำถามแต่ละข้อว่า
มีความสอดคล้องหรือไม่โดยให้ผู้เชี่ยวชาญพิจารณาดังนี้ 

+1  คะแนน หมายถึง มั่นใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 
  0  คะแนน หมายถึง ไม่ม่ันใจว่าแบบสอบถามมีความสอดคล้อง 

   1  คะแนน หมายถึง มั่นใจว่าแบบสอบถามไม่มีความสอดคล้อง 
แล้วนำข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยของคำถาม โดยคัดเลือกข้อที่มีค่า

ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
4.4.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามความพึงพอใจ ทำการปรับปรุงให้เหมาะสมตาม

คำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ 
4.4.5 นำแบบประเมินความพึงพอใจที่ได้ ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง 
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5. การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล 
การทดลองครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพัฒนาโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์

ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีขั้นตอนการ
ดำเนินการดังนี้ 

5.1 ขั้นเตรียมการ 
5.1.1 ผู้วิจัยนำจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปถึงโรงเรียนเพ่ือขอความร่วมมือใน

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
5.1.2 ผู้วิจัยติดต่อทางโรงเรียนระบุระยะเวลาที่เข้าไปทดลอง 
5.1.3 เตรียมสถานที่ที่ใช้ในการทดลองสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องทัศนศิลป์

สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
5.2 ขั้นดำเนินการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูล 

5.2.1 ดำเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพสื่อ 3 ขั้นตอน โดยการทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง 
(One to one try out) ทดลองแบบกลุ่มเล็ก (Small Try out) และการทดลองภาคสนาม (Field 
Try out) 

5.2.2 แบ่งกลุ่มเด็กนักเรียนโดยการทดสอบนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เขตพระนคร 
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนวิชาทัศนศิลป์ ใช้วิธีการ (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียน
เป็นหน่วยการสุ่ม จากห้องเรียนที่จัดนักเรียนคละความสามารถกัน ซึ่งมีจำนวน 1 ห้องเรียน ด้วยการ
จับฉลากเลือกมา จำนวนนักเรียน 40 คน 

5.2.3 ทดลองจริงโดยเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ
โรงเรียนที่ผู้วิจัยได้เตรียมติดต่อขอใช้สถานที่ จัดห้องคอมพิวเตอร์ มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีความพร้อม
กับการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 35 เครื่อง 

5.2.4 เตรียมผู้เรียนโดยประสานงานกับอาจารย์ผู้สอนเพ่ือขอความร่วมมือกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 1 ห้องเรียน 

กลุ่มทดลอง เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กำหนดการทดลอง 4 สัปดาห์ 
สัปดาห์ละ 2 คาบเรียน โดยกลุ่มทดลองจะใช้ระยะเวลาเรียนทั้งหมด 4 สัปดาห์ ใช้เวลาเรียน 2 คาบ/
สัปดาห์ 

5.2.5 ผู้วิจัยชี้แจง วัตถุประสงค์ วิธีการใช้เครื่อง และแนะนำวิธีการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

5.2.6 ให้นักเรียน เรียนโดยดำเนินการตามแผนการเรียนรู้ 
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5.2.7 เมื่อนักเรียนเรียนชุดการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จบเนื้อหาแล้วให้นักเรียนทำการทดสอบหลังเรียน (Post test) 

5.2.8 หลังจากเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ เรื่อง
ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และการเรียนปกติ ให้ทำการวัดผลโดยการประเมิน
การสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์เพื่อวัดความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน 

5.2.9 ให้นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

5.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลน้องนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแล้วนำผลการประเมินความคิด
สร้างสรรค์ของนักเรียนกลุ่มตัวอย่างไปวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติต่อไป 
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ภาพที่ 4 แผนภาพแสดงการทดลองและการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย 
 
  

ผู้วิจัยนำจดหมายจากบัณฑิตวิทยาลัย ไปถึงโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยติดต่อทางโรงเรียนระบุระยะเวลาทีท่ำการทดลอง 

เตรียมสถานที่ที่ใช้ในการทดลองสื่อหนังสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอินโฟกราฟิกส์  
ระดับชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 

เลือกกลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย ใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ผู้วิจัยชี้แจง วัตถุประสงค์ วิธีการใช้เครื่อง และแนะนำวิธีการใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

ให้นักเรียนเรียนโดยดำเนินการตามแผนการเรียนรู้ 

เมื่อนักเรียนจบเนื้อหาแล้วให้นักเรียนทำแบบทดสอบหลังเรียน (Post test)  

ประเมินผลงานนักเรียนจากแบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ 

นักเรียนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส ์
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6. สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลสถิตที่ใช้ 
การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือการหาคุณภาพ

ของสื่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใช้สถิติการคำนวณ ดังนี้ 

6.1.1   คำนวณค่าสถิติพ้ืนฐานคือ คะแนนเฉลี่ย (�̅�) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
6.1.2   การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 

(Index of item Objective Congruence: IOC) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 

สูตร               ICO       = 
∑𝑅

𝑁
  

   ICO แทน  ค่าดัชนีความสอดคล้อง 
   ∑𝑅 แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   N แทน  จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
          6.1.3 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนใช้สูตร E1/E2 คือเปอร์เซ็นต์ของแบบทดสอบ
หลังเรียนถูกต้องโดยถือประสิทธิภาพผลลัพธ์ (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ และคณะ, 2551, pp. 134-138) 

สูตรที่ 1   𝐸1   = 
(∑𝑋/𝑁)𝑥100

𝐴
 

เมื่อ 𝐸1 คือ  ประสิทธิภาพของแบบฝึก  
𝑋𝑖 คือ  คะแนนรวมของแบบทดสอบรายบททุกบทของผู้เรียนคน 

ที่ i 
   A คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบรายบททุกบทรวมกัน 
   N คือ  จำนวนผู้เรียน 
 

สูตรที่ 2    𝐸2 =  
∑𝐹

𝑁

𝐵
𝑥100

 

 
   เมื่อ 𝐸2 คือ  ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถทางการเรียน 

ของผู้เรียน 

   ∑𝐹 คือ   คะแนนรวมของผลสอบหลังเรียนของผู้เรียน 

   B คือ   คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 

   N คือ  จำนวนผู้เรียน 
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6.1.4 วิ เคราะห์ค่าความยากง่าย (p) และค่าอำนาจจำแนก (r) รายข้อของ
แบบทดสอบ โดยใช้สูตร (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2538, pp. 210-211) 

สูตร   P=  
𝑅

𝑁
 

   P  =  ค่าความยากง่าย 
   R  = จำนวนคนที่ทำข้อสอบนั้นถูก 
   N  = จำนวนคนที่ทำข้อสอบทั้งหมด 

   r      =  
𝑅𝑈−𝑅𝐿

𝑁

2

 

r คือ ค่าอำนาจจำแนก 
RU คือ จำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
RL คือ จำนวนนักเรียนที่ตอบถูกในกลุ่มอ่อน 

   N คือ จำนวนนักเรียนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
   

6.1.5 การหาค่าความเชื่อมั่นใช้สูตร KR-20 ของคูเดอร์ – ริชาร์ดสัน (Kuder 
Richardson) (Kuder Richardson อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2540, p. 123)) 

  สูตร   𝑟𝑛 = 
𝑛

𝑛−1
 (1 −

∑𝑝𝑞

𝑠1
2 ) 

เมื่อ 
 𝑟𝑛 คือ ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 

   n คือ จำนวนข้อ 

   p คือ สัดส่วนของคนทำถูกในแต่ละข้อ 

   q คือ สัดส่วนของคนทำผิดในแต่ละข้อ = 1-p 

    𝑠1
2 คือ ความแปรปรวนของคะแนนทั้งฉบับ 
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6.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
6.2.1 การประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ที่มีต่อการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน

รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (�̅�) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนำมา
แปลความหมายตามค่าระดับของเบสท์ (Best,1981 :184) อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด (2553) โดย
คำนวณจากสูตรดังนี้ 
 4.50-5.00 แปลความหมายว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 3.50-4.49 แปลความหมายว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก 
 2.50-3.49 แปลความหมายว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
 1.50-2.49 แปลความหมายว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระบน้อย 
 1.00-1.49 แปลความหมายว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “ผลการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2” โดยใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์
ร้อยละ 80 โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 

3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์ร่วม กับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
  

ในการรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น ผู้วิจัยได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 
ตอนดังนี้ 

ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ รว่มกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
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ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ผลจากการหาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 กับนักเรียนจำนวน 30 คน และนำ
ผลการสร้างสรรค์ผลงานระหว่างเรียน และแบบทดสอบความคิดสร้างสรรค์ที่ได้จากการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ มาวิเคราะห์หาคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ได้ผลดังนี้ 
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้านเนื้อหา 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

ท่าน
ที่ 1 

ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 (�̅�) S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. โครงสร้างของเนื้อหาชัดเจน มีความกว้าง 
ความลึก เชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่ 

5 5 5 5 1.00 ดีมาก 

2. มีความถูกต้องตามหลักสูตร 4 5 5 4.67 0.58 ดี 
3. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทีต่้องการจะ
นำเสนอ 

5 5 5 5 1.00 ดีมาก 

4. สอดคล้องกับการประยุกต์ใชใ้นการเรียน
การสอน, มีความสัมพนัธ์ต่อเนือ่ง 

5 4 5 4.67 0.58 ดี 

5. ความยากง่ายเหมาะสมต่อผู้เรียน 4 4 5 4.33 0.58 ดี 

6. ไม่ขัดต่อความมั่นคงของชาตแิละคุณธรรม 5 5 5 5 1.00 ดีมาก 
7. ใช้ภาษาต้องถูกต้อง เหมาะสมกับระดับ
ผู้เรียน 

5 5 5 5 1.00 ดีมาก 

8. สื่อความหมายได้ชัดเจนเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

5 5 5 5 1.00 ดีมาก 

9. ลำดับขั้นในการนำเสนอเนื้อหามีความ
เหมาะสม 

5 4 5 4.67 0.58 ดี 

10. ความเหมาะสมของเนื้อหาที่นำมาใช้ 5 5 5 5 1.00 ดีมาก 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.8 4.7 5 4.8 0.83 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 4 พบว่าผลการพัฒนาประสิทธิภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ

กราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง 

ทัศนศิลป์สร้างสรรค์มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.80, S.D. =0.83)  
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ตารางที่ 5 แสดงผลการประเมินคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการออกแบบ 

รายการประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ 

ท่าน
ที่ 1 

ท่าน
ที่ 2 

ท่าน
ที่ 3 (�̅�) S.D. 

ระดับความ
เหมาะสม 

1. ออกแบบด้วยระบบตรรกะทีด่ี เนื้อหามี
ความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 

4 4 5 4.33 0.58 ดี 

2. มีการลำดับเนื้อหา ลำดับการเรียนเป็น
ขั้นตอน 

4 5 5 4.67 0.58 ดี 
 

3. ความยาวในแต่ละเร่ืองมีความเหมาะสม 4 4 5 4.33 0.58 ดี 

4. กลยุทธ์ในการถ่ายทอดเนื้อหาน่าสนใจ 4 4 5 4.33 0.58 ดี 
5. มีการประเมินผลในแตล่ะหนว่ยได้
เหมาะสม 

5 4 4 4.33 0.58 ดี 

6. ง่ายต่อการใช้งาน ใช้สัดสวนเหมาะสม
สวยงาม 

5 5 5 5.00 0.00 
ดีมาก 

7. ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน 
สวยงาม อ่านงา่ย เหมาะสมกบัระดับผู้เรียน 

5 5 5 5.00 0.00 
ดีมาก 

8. ภาพกราฟิกเหมาะสม มีความสวยงาม 
ชัดเจน สอดคล้องกับเนื้อหา 

5 5 5 5.00 0.00 
ดีมาก 

9. คุณภาพการใช้เสียง ดนตรี ประกอบ
บทเรียนเหมาะสมชัดเจนน่าสนใจ 

5 4 5 4.33 0.58 
ดี 

10. ออกแบบปฏิสัมพันธ์ให้โปรแกรมใช้ง่าย 
สะดวกโต้ตอบกบัผู้เรียนอย่างสม่ำเสมอ 

5 5 4 4.33 0.58 
ดี 

รวมคะแนนเฉลี่ย 4.60 4.50 4.80 4.56 0.40 ดี 

 
 จากตารางที่ 5 พบว่าผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์

มีคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.56, S.D. = 0.40) 
ผู้วิจัยได้นำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ไปหาค่าประสิทธิภาพ 
E1/E2 ในขั้นทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Testing) กับนักเรียนจำนวน 3 คน และ ขั้นการ
ทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) จำนวน 10 คน เพ่ือหาค่าประสิทธิภาพดังนี้ 
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ตารางที่ 6 แสดงการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 
ของขั้นทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Testing)   จำนวน 3 คน 

นักเรียน (3 คน) 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน คะแนนทดสอบ

หลังเรียน (40) กิจกรรมที่ 1 (20) กิจกรรมที่ 2 (20) 
คะแนนเฉลี่ย 16.66 16.33 36 

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.52 1.52 2.00 

เฉลี่ยร้อยละ 83.33 81.67 90.00 

ค่าประสิทธิภาพ 𝑬𝟏/𝑬𝟐 82.50 90.00 

  
จากตารางที่ 6  พบว่าการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ

กราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ใน

ขั้นทดลองหนึ่งต่อหนึ่ง (One to one Testing) จำนวน 3 คน มีค่าประสิทธิภาพ 𝐸1/𝐸2 เท่ากับ 
82.50/90.00 เทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฎว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ตารางที่ 7 แสดงการวิเคราะห์การหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 
ของขั้นการทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) จำนวน 10 คน 

นักเรียน (10 คน) 
คะแนนทดสอบระหว่างเรียน คะแนนทดสอบ

หลังเรียน (40) กิจกรรมที่ 1 (20) กิจกรรมที่ 2 (20) 

คะแนนเฉลี่ย 16.00 16.20 32.70 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.00 0.42 1.05 

เฉลี่ยร้อยละ 80.00 81.00 81.75 

ค่าประสิทธิภาพ 𝑬𝟏/𝑬𝟐 80.75 81.75 

 
จากตารางที่ 6  พบว่าการหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ

กราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในขั้นการ

ทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Tryout) จำนวน  10 คน มีค่าประสิทธิภาพ 𝐸1/𝐸2 เท่ากับ 
80.75/81.75 เทียบกับเกณฑ์ 80/80 ปรากฎว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
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ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 
ตอนที่ 2 ผลการศึกษาความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ตารางที่ 8 แสดงผลวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลงานศิลปะของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบิค (Rubric Scoring) 

คน
ที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 3 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

แป
ลผ

ลร
ะด

บับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 1
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 2
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 1
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 2
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 1
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 2
 

1 14 15 29 72.5 15 15 30 75 15 15 30 75 222.5 74.16 ดี 

2 15 14 29 72.5 15 18 33 82.5 15 18 33 82.5 237.5 79.16 ดี 

3 15 15 30 75 16 17 33 82.5 17 17 34 85 242.5 80.83 ดีมาก 

4 15 15 30 75 15 16 31 77.5 15 16 31 77.5 230 76.66 ดี 

5 16 15 31 77.5 16 16 32 80 15 16 31 77.5 235 78.33 ดี 

6 15 14 29 72.5 18 16 34 85 18 16 34 85 242.5 80.83 ดีมาก 

7 14 17 31 77.5 15 18 33 82.5 16 16 32 80 240 80.00 ดีมาก 

8 16 16 32 80 17 15 32 80 17 15 32 80 240 80.00 ดีมาก 

9 16 14 30 75 17 17 34 85 17 17 34 85 245 81.66 ดีมาก 

10 17 16 31 77.5 15 17 32 80 15 17 32 80 237.5 79.16 ดี 

11 15 16 32 80 16 18 34 85 15 17 32 80 245 81.66 ดีมาก 

12 15 17 30 75 17 16 33 82.5 15 17 32 80 237.5 79.16 ดี 

13 15 15 35 87.5 16 18 34 85 16 18 34 85 257.5 85.83 ดีมาก 

14 18 17 32 80 16 16 32 80 15 17 32 80 240 80.00 ดีมาก 

15 17 16 32 80 16 18 34 85 17 16 33 82.5 247.5 82.5 ดีมาก 

16 15 17 32 80 16 16 32 80 16 16 32 80 240 80.00 ดี 

17 17 15 32 80 17 15 32 80 16 16 32 80 240 80.00 ดี 

18 15 16 31 77.5 17 17 34 85 16 15 31 77.5 240 80.00 ดี 

19 16 17 33 82.5 18 17 35 87.5 17 17 34 85 255 85.00 ดีมาก 

20 18 16 34 85 16 16 32 80 16 17 33 82.5 247.5 82.5 ดีมก 

21 17 16 33 82.5 18 16 34 85 17 15 32 80 247.5 82.5 ดีมาก 
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ตารางที ่8 แสดงผลวิเคราะห์เปรียบเทียบประเมินผลงานศิลปะของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบิค (Rubric Scoring) 

คน
ที่ 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 1 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 2 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

ผู้เชี่ยวชาญ
คนที่ 3 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

คะ
แน

นร
วม

 

คะ
แน

นร
วม

 (ร
้อย

ละ
) 

แป
ลผ

ลร
ะด

บับ
คุณ

ภา
พ 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 1
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 2
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 1
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 2
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 1
 

ผล
งา

นช
ิ้นท

ี่ 2
 

22 16 17 33 82.5 18 18 36 90 16 18 34 80 257.5 85.83 ดีมาก 

23 15 16 31 77.5 15 17 32 80 16 15 31 77.5 235 78.33 ดี 

24 17 16 32 80 16 18 34 85 17 16 33 82.5 247.5 82.5 ดีมาก 

25 15 15 30 75 18 16 34 85 15 17 32 80 240 80.00 ดี 

26 18 16 34 85 17 16 33 82.5 16 15 31 77.5 245 81.66 ดีมาก 

27 15 17 32 80 15 16 31 77.5 16 17 33 82.5 240 80 ดีมาก 

28 15 16 31 77.5 15 15 30 75 15 16 31 77.5 230 76.66 ดี 

29 16 17 33 82.5 16 16 32 80 17 16 33 82.5 245 81.66 ดีมาก 

30 15 16 31 77.5 16 17 30 82.5 15 17 32 80 240 80 ดี 
เฉลี่ยรวมร้อยละ 80.55  ดีมาก 

 
จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าคะแนนเฉลี่ยของผลงานทางด้านทัศนศิลป์ของ

นักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ยจากการประเมินผลงานของ
ผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักเรียนทั้งหมด 30คน ใช้เกณฑ์การประเมินผลงานแบบรูบิค (Rubric Scoring) มี
คะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 80.55 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมินคุณภาพแล้ว พบว่าผลงานอยู่ใน
ระดับดีมาก และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวนร้อยละ 100 
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ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
ตารางที่ 9 ความพึงพอใจของนักเรียนต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการ
สอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
(n=30) 

ที่ รายการประเมิน 

ระดับคะแนน
เฉลี่ยความ

คิดเห็น �̅� 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

(S.D.) 

ระดับการ
ประเมิน 

ลำดับ
ที่ 

1 เนื้อหามีความชัดเจนและนา่สนใจ 4.83 0.38 มากที่สุด 5 
2 เนื้อหาเข้าใจง่าย 4.93 0.25 มากที่สุด 2 

3 ขนาดตัวอักษรชัดเจนอ่านงา่ย 4.87 0.35 มากที่สุด 4 
4 ภาพประกอบสง่เสริมความเข้าใจใน

บทเรียน 
4.67 0.48 มากที่สุด 6 

5 ภาพตัวอย่างช่วยเสริมสร้างจินตนาการ
และความคิดสรา้งสรรค ์

4.97 0.18 มากที่สุด 1 

6 เนื้อหาที่นำเสนอสามารถให้ความรู้ที่มี
ประโยชน ์

4.90 0.31 มากที่สุด 3 

7 การจัดองค์ประกอบภาพมีความเหมาะสม 
สวยงาม 

4.97 0.18 มากที่สุด 1 

8 เทคนิคพิเศษช่วยกระตุ้นความสนใจใน
บทเรียน 

4.47 0.51 มากที่สุด 8 

9 เทคโนโลยสีารสนเทศง่ายต่อการใช้งาน 4.87 0.35 มากที่สุด 4 

10 สื่อประกอบการสอนเหมาะสมกบับทเรียน 4.57 0.50 มากที่สุด 7 
เฉลี่ย 4.80 0.12 มากที่สุด 

  
จากตารางที่ 8 พบว่าความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ

กราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวม

อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.80 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 
0.12 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มากที่สุดลำดับที่ 1 คือ ข้อ 5)ภาพตัวอย่างช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิด
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สร้างสรรค์ และข้อ 7) การจัดองค์ประกอบภาพมีความเหมาะสม สวยงาม โดยมีค่าเฉลี่ย(�̅�) เท่ากับ 
4.97 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.81 ลำดับที่ 2 ได้แก่ เนื้อหาเข้าใจง่าย โดยมี

ค่าเฉลี่ย(�̅�) เท่ากับ 4.93 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.25 ลำดับที่ 3 ได้แก่

เนื้อหาที่นำเสนอสามารถให้ความรู้ที่มีประโยชน์ โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅�) เท่ากับ 4.90 และมีค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.31 ผู้เรียนได้ให้ข้อเสนอแนะว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีประโยชน์
ต่อการเรียนรู้ในช่วงสถานการณ์ Covid-19 มาก สามารถเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา และมีเนื้อหาที่เข้าใจ
ง่าย สามารถนำความรู้มาพัฒนาทักษะในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ และส่งเสริมจินตนาการให้กับ
ผู้เรียน 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอน

ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 
1. เพ่ือพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์

ร้อยละ 80 โดยมีจำนวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ขึ้นไป 
3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนในการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ

กราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมรา

ชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ แขวงสำราญราษฎร์ เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร สังกัด
สำนักงานเขตมัธยมศึกษา กรุงเทพมหานคร เขต 1 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 1 ห้องเรียน จำนวน 30 คน โดยวิธีสุ่มอย่าง
ง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม 

ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
ตัวแปรต้น ได้แก่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม

ความคิดสร้างสรรค์ 
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ และความพึงพอใจของนักเรียนต่อการ

ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย 
1. แผนการจัดการเรียนรู้ ทัศนศิลป์ เรื่องทัศนศิลป์สร้างสรรค์ โดยใช้การสอนที่ส่งเสริ ม

ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด

สร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
3. แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
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4. แบบสอบถามความพึงพอใจการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
1. วิเคราะห์เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ตามเกณฑ์ 80/80 

โดยใช้สูตร 𝐸1/𝐸2 

2. วิเคราะห์ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ โดยใช้ค่าเฉลี่ย (�̅�) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
 
สรุปผลการวิจัย 
จากการวิจัยการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลปรากฏเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
ดังนี้  

1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าผลการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์มีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.8, S.D. =0.83) มีคุณภาพ

ด้านการออกแบบอยู่ในระดับดี (�̅� = 4.56, S.D. =0.40) แสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ใน
รูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี
ที่ 2 ทีที่ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นนี้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้ 

2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ย
ของผลงานทางด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ย
จากการประเมินผลงานของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักเรียนทั้งหมด 30คน ใช้เกณฑ์การประเมินผลงาน
แบบรูบิค (Rubric Scoring) มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 80.55 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพแล้ว พบว่าผลงานอยู่ในระดับดีมาก และมีนักเรียนที่ผ่านเกณฑ์จำนวนร้อยละ 100 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.80, S.D. = 0.12) 
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อภิปรายผลการวิจัย 
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
1. ผลการพัฒนาคุณภาพหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่

ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ มี

คุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 4.8 , S.D. = 0.83) มีคุณภาพด้านการออกแบบอยู่ใน

ระดับดี (�̅� = 4.56 , S.D. = 0.40) แสดงให้เห็นว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้นนี้มีคุณภาพสามารถนำไปใช้ได้  เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ผู้วิจัยได้จัดทำขึ้นมี
การศึกษาข้อมูลจากผู้ เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะ และด้านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีการศึกษา
รายละเอียดรวมถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม โดยกำหนดเนื้อหาของบทเรียนให้
มีความสอดคล้องกับหลักสูตรวิชาทัศนศิลป์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และหาแนวทางในการวัด
และประเมินผลให้เหมาะสมกับภาระงานของผู้เรียน มีการศึกษาหาแนวทางจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน
ทัศนศิลป์ ซึ่งเป็นครูผู้สอนทัศนศิลป์โรงเรียนราชวินิต โรงเรียนสวนกุหลาบธนบุรี และโรงเรียน
เบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมทั้งศึกษาเนื้อหาที่จะช่วยในการส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ให้กับผู้เรียน เมื่อได้แนวทางในการปรับปรุงเนื้อหาแล้ว ผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
จากผู้เชี่ยวชาญ และแก้ไขข้อบกพร่องจนได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ และมีการปรับปรุง
เนื้อหาให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ในด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้หาแนวทางในกำหนด
รูปแบบของสื่อ การนำเสนอภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และวิดิทัศน์ที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน 
เพ่ือให้มีความเหมาะสมกับเนื้อหา สอดคล้องกับบทเรียน  และเพ่ือให้ เหมาะกับการศึกษาใน
สถานการณ์ปัจจุบันที่ส่วนใหญ่เป็นการเรียนในรูปแบบออนไลน์ (Online) เนื่องมาจากสถานการณ์ 
Covid – 19 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จึงอยู่ในลักษณะของเว็บไซต์ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าถึงได้
ง่ายและสะดวกต่อการเรียนรู้ มีภาพและเสียงเพลงประกอบ รวมถึงมีสีสันที่น่าสนใจ อีกทั้งยังมีการ
สรุปเนื้อหาในท้ายบทให้เป็นรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์เพ่ือเสริมสร้างความจดจำให้กับผู้เรียน ซึ่ง
สอดคล้องกับ จงรัก เทศนา (2557) ได้แปลและเรียบเรียงไว้ว่า เทคโนโลยีที่มีการนำมาใช้เพ่ือส่งเสริม
การจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพนั้น อินโฟกราฟิกส์ (infographic) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ได้รับ
ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะสามารถช่วยทำเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย เป็นการนำข้อมูลหรือความรู้มา
สรุปเป็นสารสนเทศในลักษณะของกราฟิกท่ีเป็นลายเส้น สัญลักษณ์ กราฟ แผนภูมิ ไดอะแกรม แผนที่ 
ฯลฯ ที่ออกแบบเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว ดูแล้วเข้าใจง่ายในเวลารวดเร็วและชัดเจน สามารถ
สื่อให้ผู้ชมเข้าใจความหมายของข้อมูลทั้งหมดได้ และ Smiciklas (2012) ยังได้อธิบายไว้ว่า ร้อยละ 
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50 ของสมองมนุษย์ทุ่มเทให้กับหน้าที่ในการมองเห็น และรูปภาพได้รับการประมวลผลรวดเร็วกว่า
ข้อความ เพราะสมองประมวลผลรูปภาพพร้อมกัน ในครั้งเดียว แต่ประมวลผลข้อความในลักษณะ
เส้นตรงติดต่อกันนั้นหมายความว่า สมองจะใช้เวลาประมวลผลข้อความนานกว่าจะได้รับข้อมูล ผู้วิจัย
จึงดำเนินการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์  และได้นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญทั้งสองด้านตรวจสอบความถูกต้อง
ของเนื้อหา เพื่อทำการประเมินคุณภาพของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ แล้วจึงนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ไป
ใช้ในการเรียนการสอนวิชาทัศนศิลป์ โดยทดลองกับผู้เรียนกลุ่มย่อยจำนวน 10 คน ปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องเพ่ือให้ได้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ ศรีท้วม 
(2551, p. บทคัดย่อ) ที่ทำการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการออกแบบร่วมกัน 
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศพ้ืนฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยผลการวิจัยพิจารณาจาก
ผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังเรียน ผลการวิจัยพบว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์โดยใช้ระบบปฏิบัติการ
ออกแบบร่วมกัน มีประสิทธิภาพ 86.22/86.78 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 85/85 ที่ตั้งสมมติฐานไว้ 
แสดงว่าการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่สร้างขึ้นนั้นมีประสิทธิภาพ โดยผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยยะสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.1 ชนิตร์นันทน์ พ่วงวัน (2559, 
p. บทคัดย่อ) ผู้วิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ บนคอมพิวเตอร์แบบพกพา เรื่องการจัด
แสงถ่ายภาพในสตูดิโอ สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี ผลวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์บน
คอมพิวเตอร์แบบพกพา มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.86/84.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80 และ 
อุทมพร รุ่งโรจน์ (2555, p. บทคัดย่อ) ผู้วิจัยเรื่อง การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือใช้เป็นสื่อใน
กระบวนการสอนการคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เรื่องภาวะโลกร้อน สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลวิจัยพบว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือใช้เป็นสื่อในกระบวนการสอน
การคิดแก้ปัญหาอนาคตตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ เรื่องภาวะโลกร้อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับดีและ มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 คะแนนทดสอบหลังเรียน
สูงกว่าคะแนนสอบก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
2. ความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
ผลงานทางด้านทัศนศิลป์ของนักเรียน ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ 
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลคะแนนเฉลี่ย
จากการประเมินผลงานของผู้เชี่ยวชาญ โดยมีนักเรียนทั้งหมด 30 คน ใช้เกณฑ์การประเมินผลงาน
แบบรูบิค (Rubric Scoring) มีคะแนนเฉลี่ยรวมร้อยละ 80.55 และเมื่อเทียบกับเกณฑ์ประเมิน
คุณภาพแล้ว พบว่าผลงานอยู่ในระดับดีมาก อาจเนื่องมาจากการเรียนการสอนโดยใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ มีเนื้อหาที่กระชับเข้าใจง่าย ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการทำ
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กิจกรรม และมีการส่งเสริมพัฒนาการทางด้านความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน ซึ่งในบทเรียนจะมีการ
เรียงลำดับจากพ้ืนฐาน โดยการให้ทำแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์ และมีกิจกรรมให้ฝึกฝน
เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะในทุกบทเรียน ผู้เรียนจึงเกิดการเรียนรู้และมีพัฒนาการ
ทางด้านทัศนศิลป์มากยิ่งขึ้น รวมทั้งสื่อการสอนที่อยู่ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้เรียน
สามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาได้ทุกท่ีทุกเวลา จึงทำให้มีโอกาสในการทบทวนเนื้อหา
ในบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์มีภาพที่มีความคมชัดและ
สีสันสวยงามเหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน และมีการนำตัวอย่างให้ผู้เรียนศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
จึงทำให้ผู้เรียนมีแนวทางในการพัฒนาผลการของตนเองให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างจากการเรียน
การสอนใช้ชั้นเรียน และงานวิจัยของ ณัฐวรรณ เฉลิมสุข (2560) ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการ
สร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ :ส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้ พบว่าทัศนศิลป์สร้างสรรค์เป็นกิจกรรมที่เปิด
โอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ประสาทสัมผัส ในการรับรู้ เกิดความคิดที่แปลกใหม่  มีจินตนาการ สามารถ
ตัดสินใจลงมือปฏิบัติกิจกรรมด้วยตัวเอง ตลอดจนให้ผู้เรียนรู้จักสังเกต ค้นหาเหตุผลและ  เกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงโดยผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้นำเสนอไป ซึ่งเป็นกิจกรรมที่พัฒนาความคิด
สร้างสรรค์ ส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนได้มีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนจะได้ฝึก
ปฏิบัติจริง มีประสบการณ์ตรง เรียนรู้ผ่านการสังเกตและฝึกกิจกรรมอย่างหลากหลาย ภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ผ่อนคลาย มีอิสระทางความคิด ผลงานศิลปะสร้างสรรค์เกิดขึ้นจากการคิดและ
ตัดสินใจของผู้เรียนสามารถพัฒนาและเชื่อมโยงระบบความคิด ทำให้สามารถพัฒนาไปสู่แบบแผนการ
เรียนรู้ของสมอง ในการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ทางทัศนศิลป์ ผู้สอนควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ประสบการณ์ตรงและปฏิบัติอย่างหลากหลาย เมื่อผู้เรียนมีทักษะมากพอจะเกิดความมั่นใจใน
ความสามารถของตนเอง และจะใช้จินตนาการได้อย่างเต็มที่ และยังเป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนได้สำรวจ ค้นพบและได้ทดลองกับสื่ออุปกรณ์ทางศิลปะ ซึ่งช่วยให้เกิดการพัฒนาความคิด รวบ
ยอดพ้ืนฐานจากการสังเกตและการประเมินภาพผลงาน บทบาทผู้สอนต้องเตรียมกิจกรรมต่าง  ๆ ให้
พร้อม ควรชี้แนะกระตุ้นการเรียนรู้และให้คำแนะนำกับผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนไปพบเจอปัญหาและ
สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ พร้อมทั้งมีการจัดวางแผนในการทำงานให้เป็นระบบและเกิดผลงานที่
สมบูรณ์ เพื่อส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้ที่เกิดความคิดสร้างสรรค์ได้ด้วยตนเอง โดยให้ผู้เรียนได้ทดลอง
สร้างผลงานจากอุปกรณ์ที่หลากหลาย แปลกใหม่ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ทำงานด้วยความพึงพอใจ
และเป็นอิสระ มีการบูรณาการระบบการคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยงให้เกิ ดจินตนาการเรียนรู้ โดย
เสริมสร้างการเรียนรู้ทางศิลปะและบูรณาการความรู้ที่ เกี่ยวข้องได ้ 

3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับ
การสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่านักเรียนมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย (�̅� = 4.80, S.D. = 0.12) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ทั้งนี้อาจเนื่องมาผู้เรียนเกิดความตื่นตัวอยากเรียนรู้ เพราะเป็นสื่อการสอนรูปแบบใหม่ที่อยู่ในรูปแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งแตกต่างจากที่ผู้เรียนเคยศึกษาในหนังสือเรียนปกติ อีกทั้งยังสามารถ
ทบทวนบทเรียนได้ด้วยตนเองได้ในทุกที่และทุกเวลา โดยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ได้พัฒนาขึ้นมีวิดิ
ทัศน์ประกอบทำให้ผู้เรียนสนุกสนานไปกับการเรียน มีการนำภาพประกอบมาตกแต่งเพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยการเข้าถึงผ่านเว็บไซต์หรือคิวอาร์โค้ด 
ซึ่งสามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนที่สนับสนุนการเรียนให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการเรียนรู้และเข้าใจ
เนื้อหาวิชาได้เร็วและดีขึ้น  เนื้อหาของบทเรียนสามารถแก้ไขปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา อีก
ทั้งยังสามารถเชื่อมโยงไปสู่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ สามารถกระจายสื่อได้อย่างรวดเร็ว ตอบสนองความ
ต้องการของผู้เรียน ทำให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลา นอกจากนี้ในตอนท้ายของทุกหน่วย
การเรียนรู้จะมีการสรุปเนื้อหาในท้ายบทเป็นรูปแบบของอินโฟกราฟิกส์ เพ่ือให้เนื้อหาในการเรียนมี
ความกระชับและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เป็นรูปแบบการจัดกิจกรรม
ทางด้านศิลปะ ที่ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะในทุกบทเรียน ช่วย
ส่งเสริมจินตนาการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความคิดสร้างสรรค์ โดยให้ผู้เรียนได้ทดลองสร้างผลงานจาก
อุปกรณ์ที่หลากหลาย เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เลือกสร้างสรรค์ผลงานตามความถนัด จึงทำให้ผู้ เรียน
สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ตามแนวทางของตนเอง มีอิสระทางความคิด จึงทำให้ภาพรวมของการ
ประเมินความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับดีมาก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมณฑ์มาศ บุตร
รัก (2552, p. บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่องการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ตาม
แนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนมี
ความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจ
พอเพียง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อยู่ในระดับมากที่สุด เช่นเดียวกับ พัชรา วาณิชวศิน 
(2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง “ศักยภาพของอินโฟกราฟิกส์ (Infographic) ในการเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้” 
ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือจัดการเรียนการสอนเพ่ือเพ่ิมคุณภาพการเรียนรู้ได้ในสองมิติ
สำคัญ มิติแรก คือ การใช้อินโฟกราฟิกส์เป็นเครื่องมือสื่อสารเพื่อสร้างความน่าสนใจ ความเข้าใจ และ
การจดจำได้ ซึ่งถือเป็นพ้ืนฐานสำคัญของการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ พบว่า ร้อยละ 94.99 ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความคิดเห็นว่า อินโฟกราฟิกส์ช่วยเพ่ิมความน่าสนใจ ความเข้าใจและการจดจำให้มาก
ยิ่งขึ้น และมิติที่สองคือ การใช้อินโฟกราฟิกส์ เป็นสื่อการเรียนรู้สร้างความพึงพอใจในการเรียนรู้ผ่าน
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพด้วยความชัดเจนและความเข้าใจ บรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ที่ต้องการ 
โดยผลการใช้อินโฟกราฟิกส์เป็นสื่อการเรียนรู้จากงานวิจัยฉบับเดียวกันพบว่า อินโฟกราฟิกส์ช่วย
สร้างความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดด้วยค่าเฉลี่ย 4.82  
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 จากผลการวิจัยครั้งนี้ถือได้ว่า หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ช่วยส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของ
ผู้เรียนและส่งเสริมเจตคติที่ต่อการเรียนรู้ และทำให้ผู้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการเรียน พร้อม
ทั้งเป็นสื่อสมัยใหม่ที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในสถานการณ์โรคระบาด Covid-19 ที่ทำให้การเรียน
การสอนต้องปรับเข้าสู่รูปแบบออนไลน์ ซึ่งสอดคล้องกับ ไพฑูรย์ ศรีฟ้า (2551) ได้อธิบายคุณลักษณะ
ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ว่า สามารถเชื่อมโยงจุดไปยังส่วนตางๆ ของหนังสือ เว็บไซด์ต่าง ๆ 
ตลอดจนมีปฏิสัมพันธ์และโต้ตอบกับผู้เรียนได้ นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถแทรกภาพ 
เสียงภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารที่ต้องการออกทางเครื่องพิมพ์ได้  ซึ่ง
ทำให้หนังสือน่าสนใจ และเรียนได้เข้าใจง่าย อีกประการหนึ่งที่สำคัญก็คือ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์
สามารถปรับปรุงข้อมูลให้ทันสมัยได้ตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้จะไม่มีในหนังสือธรรมดา 
 
ข้อเสนอแนะท่ัวไป 

จากการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะเป็นแนวทาง ดังนี้ 
1. การเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในส่วนของเนื้อหาควรให้อิสระกับผู้เรียน และไม่ควร

จำกัดเวลาในการเรียนรู้  
2. ในการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรมีรูปแบบสื่อมัลติมีเดียที่มีภาพและเสียง มีสีสัน และเนื้อหา

ที่เหมาะกับช่วงวัยของผู้เรียน 
3. การพัฒนาสื่อการเรียนรู้ควรอยู่ในรูปแบบของสื่อออนไลน์ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึง

การเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลา 
 
ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 

1. ควรพัฒนาสื่อการสอนอินโฟกราฟิกส์แบบภาพนิ่ง ให้เป็นอินโฟกราฟิกส์แบบเคลื่อนไหว 
(Motion Infographic) เพ่ือให้เกิดความน่าสนใจยิ่งขึ้น 

2. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เทคโนโลยีโลกเสมือน
จริงช่วยสร้างประสบการณ์ผู้เรียนให้สามารถเข้าถึงเนื้อหาที่เข้าใจยากได้แบบเสมือนจริง 

3. ควรมีการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับจัดการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้
อ่ืนๆ ของวิชาทัศนศิลป์ 
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ภาคผนวก 
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ภาคผนวก ก. 
รายนามผู้เชี่ยวชาญ 
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รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
1. อาจารย์เขตพล อาสานิ   อาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 
2. อาจารย์ศุภารัตน์ จันทนะ  อาจารย์ประจำกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
3. นายวรันต์ สวัสดชิัย   ผู้เชี่ยวชาญด้านกราฟิก 
      3D generalist, Chocolate Studio 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
1. อาจารย์ลาวัลย์ วิรัตินันท์  อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     โรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. อาจารย์ชัยพร ม่วงปรางค์  อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
     โรงเรียนสวนกุหลาบ ธนบุรี 
3. อาจารย์ฉัตรสุรางค์ แก้วเป็นทอง อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
     โรงเรียนราชวิวิต 
 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการประเมินผล 
1. อาจารย์สรณ ปัทมพรหม  อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม 
2. อาจารย์กาญจนา นมัสโก  อาจารย์ประจำกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 
     โรงเรียนราชวิวิต 
3. อาจารย์นพนันท์ อรัญมิ่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัย 
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ภาคผนวก ข. 
การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิเคราะห์ผลข้อมูล 

1. แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระ 
  2. แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ 
  3. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ 
  4. แบบประเมินผลงานทางศิลปะ 
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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1. แบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาสาระการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ 
ตารางที่ 10 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
สาระการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ข้อ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 1 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 2 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 3 
IOC แปลผล 

1 การเรียนการสอนเก่ียวกับการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ควรมีรูปแบบใด อย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2 การเรียนการสอนเก่ียวกับการ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ควรประกอบด้วย 
หัวข้อ/เร่ืองใดบ้าง 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 ท่านคิดวา่ในการเรียนการสอน
เพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค ์
สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ควรจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างไร 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

4 ท่านคิดวา่ควรมีแบบฝึกหัดเพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ในรูปแบบใด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 ท่านคิดวา่ควรใช้เกณฑ์การ
ตัดสินใดหรือการตรวจสอบ
พฤติกรรมอย่างไรว่านักเรียนมี
ความสามารถในด้านความคิด
สร้างสรรค ์

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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2. ประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ข้อ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 1 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 2 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 3 
IOC แปลผล 

1 ท่านคิดวา่หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ควรมีลักษณะอย่างไร 
เช่น การใช้ภาพเคลื่อนไหว 
เสียง มีแบบฝึกหัดหรือ
แบบทดสอบเป็นตน้ 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2 ท่านคิดวา่ควรนำโปรแกรมใน
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ใดมาใช้ในการสร้างหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปทีี่ 6 

+1 +1 +0 0.67 สอดคล้อง 

3 แบบฝึกหัดในหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริม
ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปทีี่ 2 
ควรเป็นรูปแบบใด 

+1 +0 +1 0.67 สอดคล้อง 

4 การวัดและประเมนิผลการ
เรียน ในหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ เพื่อ
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
สำหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษา
ปีที่ 2 ควรมีลักษณะใด 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินของผู้เชี่ยวชาญด้านออกแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ สาระการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (ต่อ) 

ข้อ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 1 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 2 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 3 
IOC แปลผล 

5 ควรออกแบบหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างไรตาม
หลักองค์ประกอบของความคิด
สร้างสรรค ์

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

6 ควรนำเสนอหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟ
กราฟิกส์เพื่อส่งเสริมความคิด
สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชัน้
มัธยมศึกษาปีที่ 2 อย่างไร เช่น 
เป็นแบบฝึกหัด สถานการณ์
และควรใช้การ์ตูนหรือไม ่

+0 +1 +1 0.67 สอดคล้อง 
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3. แบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาษาปีที่ 2 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ (R) ผลรวมของ 

คะแนน (∑𝑹) IOC = 
∑𝑹

𝑵
 แปลผล 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1       

1.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
1.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

1.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2       

2.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
2.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

2.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
3       

3.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
3.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

3.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4       

4.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.3 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4.4 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

4.5 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
4.6 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5       
5.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

5.2 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 12 ผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินแผนการจัดการเรียนรู้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาษาปีที่ 2 (ต่อ) 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ (R) ผลรวมของ 

คะแนน (∑𝑹) IOC = 
∑𝑹

𝑵
 แปลผล 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

6       

6.1 +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 
เฉลี่ย +1 +1 +1 3 1.00 สอดคล้อง 

 
 
4. แบบประเมินผลงานทางศิลปะ 
ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องของแบบประเมินผลงานทางศิลปะ รายวิชา
ทัศนศิลป์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ข้อ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 1 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 2 
ผู้เชี่ยวชาญ

คนที่ 3 
IOC แปลผล 

1 การคิดขึ้นมาใหม่ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

2 ความแตกต่างหลากหลาย
ภายใต้เงื่อนไขเวลา 

+1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

3 ความหลากหลายของเทคนิค +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
4 การดัดแบบหรือประยุกต ์ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 

5 ความคิดละเอียดละออ +1 +1 +1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางที่ 14 แสดงเกณฑ์ประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ 
คะแนน 

เกณฑ ์
4 3 2 1 

คว
าม

คิด
ริเร

ิ่ม 

กา
รคิ

ดข
ึ้นม

าใ
หม

่ 

สร้างชิน้งานตาม
ความคิดและ
จินตนาการของ
ตนเอง โดยนำเสนอ
รูปแบบที่แปลกใหม่
และแตกต่างจาก
ต้นแบบและเพื่อน มี
เหมาะสมทางด้าน
องค์ประกอบ 

สร้างชิน้งานตาม
ความคิดและ
จินตนาการของ
ตนเอง โดย
นำเสนอรูปแบบที่
แปลกใหม่และ
แตกต่างจาก
ต้นแบบและเพื่อน 

สร้างชิน้งานตาม
ความคิดและ
จินตนาการของ
ตนเองแต่มีความ
คล้ายคลึงกบั
เพื่อนหรือต้นแบบ 

สร้างชิน้งานโดย
ลอกเลียนแบบและ
ทำตามตน้แบบ
หรือเพื่อน 

คว
าม

คิด
คล

่อง
แค

ล่ว
 

คว
าม

แต
กต

่าง
หร

ือค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ยภ
าย

ใต
้

เงื่อ
นไ

ขเ
วล

า 

ผลงานมีความ
แตกต่างจากผลงาน
ต้นแบบโดยสิน้เชิง
ภายใต้เงื่อนไขเวลาที่
กำหนด 

ผลงานมีความ
แตกต่างจาก
ผลงานตน้แบบอยู่
มาก หรือยังเหลือ
เค้าโครงต้นแบบ
เล็กน้อย ภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่
กำหนด 

ผลงานมีความ
แตกต่างจาก
ผลงานตน้แบบอยู่
เล็กน้อยหรือยัง
เหลือเค้าโครงต้น
แบบเดิมอยู่ไม่
มาก ภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่
กำหนด 

ผลงานไม่มีความ
แตกต่างจาก
ผลงานตน้แบบ
หรือไม่อยู่ภายใต้
เงื่อนไขเวลาที่
กำหนด 

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ขอ
งเท

คนิ
ค ผลงานมีการใช้

เทคนิคมากกว่า 3 
เทคนิคขึ้นไปในการ
ทำงาน 
 

ผลงานมีการใช้
เทคนิคในการ
ทำงาน 3 เทคนิค 

ผลงานมีการใช้
เทคนิคในการ
ทำงาน 2 
เทคนิค 

ผลงานมีการใช้
เทคนิคในการ
ทำงาน 1 เทคนิค 
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ตารางที่ 14 แสดงเกณฑ์ประเมินความคิดสร้างสรรค์จากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ (ต่อ) 
คะแนน 

เกณฑ ์
4 3 2 1 

คว
าม

คิด
ยืด

หย
ุ่น 

กา
รด

ัดแ
ปล

งห
รือ

ปร
ะย

ุกต
์ ผลงานมีการดัดแปลง

ประยุกต์จากตน้แบบ 
เปลี่ยนเปน็รูปแบบ
ใหม่ ไม่เหมือน
ต้นแบบเดิม 

 ผลงานมีการ
ดัดแปลงประยุกต์
จากต้นแบบ 
เปลี่ยนรูปแบบแต่
ยังเหลือเค้าโครง
ของต้นแบบเดิม 

ผลงานมีการ
ดัดแปลงประยุกต์
จากต้นแบบ 
เปลี่ยนรูปแบบ
ผลงานเล็กน้อย 

ผลงานยังคงเป็นรูป
แบบเดิม 

คว
าม

คิด
ละ

เอ
ียด

ละ
ออ

 

คว
าม

คิด
ละ

เอ
ียด

ละ
ออ

 

มีรายละเอียดมาก มี
ความประณีตสวยงาม 

มีรายละเอียดมาก 
ไม่มีความประณีต
สวยงาม 

มีรายละเอียด
น้อย 
มีความประณีต
สวยงาม 

มีรายละเอียดน้อย 
ไม่มีความประณีต
สวยงาม 
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5. แบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 
ตารางที่ 15 ผลการวิเคราะห์ดัชนีค่าความสอดคล้อง ของแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ในรูปอินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 

ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ (R) ผลรวมของ 

คะแนน (∑𝑹) 
IOC = ∑𝑹

𝑵
 แปลผล 

ท่านที่ 1 ท่านที่ 2 ท่านที่ 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 

2 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
3 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 

4 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
5 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 

6 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 

7 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
8 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 

9 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 

10 +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได้ 
เฉลี่ย +1 +1 +1 3 1.00 นำไปใช้ได ้
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ภาคผนวก ค. 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

- แผนการจัดการเรียนรู้ 
- หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
- แบบประเมินผลงานทางศิลปะ 
- แบบสอบถามความพึงพอใจ 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่  1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ศ22105 รายวิชา ทัศนศิลป ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ -  
เร่ือง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (รูปแบบของทัศนธาต)ุ 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาที่สอน 4 คาบ 
ผู้สอน จุฑามาศ ทพิยกระมล 

   
1. สาระสำคัญ 
 ผลงานทัศนศิลป์แต่ละชิ้นที่ถูกสร้างสรรค์ขึ้นมานั้นเกิดจากการที่ศิลปินนำเอาทัศนธาตุต่าง ๆมาจัด
วางประสานกันอย่างลงตัวตามหลักการจัดองค์ประกอบศิลป์ ด้วยเหตุที่ทัศนธาตุในแต่ละอย่างก็จะมีรูปแบบ 
คุณสมบัติต่างกัน ดังนั้นผู้สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์จึงต้องรู้จักวิเคราะห์เลือกใช้ทัศนธาตุแต่ละอย่างให้
เหมาะสม การเรียนรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์รูปแบบทัศนธาตุและแนวคิดในงานทัศนศิลป์จะช่วยทำให้ผู้เรียน
สร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์ได้อย่างถูกต้องตามหลักการ มีความงดงาม น่าประทับใจ รวมทั้งสามารถ
อภิปรายเก่ียวกับทัศนธาตุในด้านรูปแบบและแนวคิดของทัศนศิลป์ที่เลือกมาได้ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ศ.1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
 วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ (ศ 1.1 ม. 2/3) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. เข้าใจและอภิปรายรูปแบบงานทัศนศิลปไ์ด้ 

ด้านทักษะ 
  2. มีทักษะในการจำแนกรูปแบบงานทัศนศลิปไ์ด้ 
 ด้านคุณลักษณะ 
  3. บอกและเห็นความสำคัญของรูปแบบงานทัศนศิลป์และปฏิบตัิกิจกรรมด้วยความ
สนุกสนาน 
3. สาระการเรียนรู ้
 รูปแบบของงานทัศนศิลป์ 
4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 - แบบฝึกหัด (วาดภาพ) 
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ให้นักเรียนเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 1 เร่ือง รูปแบบของทัศนธาตุ และปฏิบัติตามคำแนะนำ แล้วจึงเข้าสู่แบบทดสอบ
ความคิดสร้างสรรค์ 
 2. เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเข้าสู่บทเรียน เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ ในหน่วยที่ 1 
เร่ือง รูปแบบของทัศนธาตุ 
 3.  ครูอธิบายความหมายของทัศนธาตุให้นักเรียนฟังว่า ทัศนธาตุหมายถึงส่วนสำคัญที่รวมกันเป็น
รูปร่างของสิ่งทั้งหลายตามที่ตามองเห็น ได้แก ่จุด เส้น รูปร่าง รูปทรง ขนาด สัดส่วน แสงและเงา สี บริเวณ
ว่าง และพื้นผิว และครูอธิบายเพิ่มเติมว่าทัศนธาตุเป็นส่วนประกอบสำคัญของศิลปะ ที่สามารถนำมาจัดให้
ประสานกลมกลืนเกิดเป็นผลงานทัศนศิลป์ที่มีคุณค่าทางความงามและสื่อความหมายตามความคิดของผู้
สร้างสรรค์ได้ 
 5.  ครูนำตัวอย่างภาพผลงานทัศนศิลป์ที่แสดงรูปแบบของงานทัศนศิลป์ ให้นักเรียนสังเกต แล้ว
อธิบายเก่ียวกับความแตกต่างของรูปแบบจากผลงาน 
 6. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจนเข้าใจ แล้วจึงปฏิบัติตามคำสั่งสร้างสรรค์ผลงานตาม
แบบฝึกหัด 
6. สื่อการเรียนรู ้
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  - ประเมินชิ้นงาน 
8.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

• ผลการจัดการเรียนการสอน 
.......................................................................................................................................................................... 

• ปัญหา/อุปสรรค 
.......................................................................................................................................................................... 

• ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
.......................................................................................................................................................................... 
 

     ลงชื่อผู้สอน  ............................................................. 
           ( นางสาวจุฑามาศ ทิพยกระมล) 
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ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (รูปแบบของทัศนธาตุ) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ศ22105 รายวิชา ทัศนศิลป ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ -  
เร่ือง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (การวาดภาพสื่อความหมายและเร่ืองราว) 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาที่สอน 4 คาบ 
ผู้สอน จุฑามาศ ทพิยกระมล 

 
1. สาระสำคัญ 
 ภาพที่ผู้สร้างสรรค์ออกมานั้น นอกจากจะแสดงออกถึงความสวยงามแล้ว ภาพจำนวนมากยัง
สามารถบอกเล่าความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งผู้สร้างสรรค์ผลงานจำเป็นต้องรู้และมีความเข้าใจ
ขั้นตอนในการปฏิบัติงาน เม่ือตกผลึกทางความคิดได้แล้ว สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ การใช้ฝีมือและเทคนิคต่าง ๆ 
ในการวาดภาพ ดังนั้นการเรียนรู้เทคนิคต่าง ๆ ในการวาดภาพและข้อดี ข้อจำกัดของเทคนิคแต่ละแบบ จะ
ช่วยให้สามารถเลือกใช้เทคนิคที่มีความหลากหลาย เพื่อวาดภาพสื่อความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ทำให้ผลงานที่สร้างสรรค์ออกมาเกิดความประทับใจ 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

มาตรฐานการเรียนรู ้
 มาตรฐาน ศ.1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ   ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
 วาดภาพด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเร่ืองราวต่าง ๆ (ศ 1.1 ม. 2/3) 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. บรรยายการวาดเส้นด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อความหมายและเร่ืองราวตาม
จินตนาการได้ 

ด้านทักษะ 
  2. สร้างสรรค์การระบายสีด้วยเทคนิคทีห่ลากหลายในการสื่อความหมายและเร่ืองราวตาม
จินตนาการได้ 
 ด้านคุณลักษณะ 
  3. บอกและตระหนักถึงความสำคัญในการระบายสีด้วยเทคนิคที่หลากหลายในการสื่อ
ความหมายและเร่ืองราวตามจินตนาการ 
3. สาระการเรียนรู ้
 เทคนิคในการวาดภาพสื่อความหมาย 
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4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 - แบบฝึกหัด (วาดภาพ) 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ให้นักเรียนเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 2 เร่ือง การวาดภาพสื่อความหมายและเร่ืองราว และปฏิบัติตามคำแนะนำ  
 2.  นักเรียนศึกษาความรู้ เรื่อง ขั้นตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเร่ืองราวจากหนังสือ 
 3.  ครูอธิบายความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว ให้นักเรียนฟัง
เพิ่มเติม  
 4. ครูอธิบายการระบายสี ให้นักเรียนฟัง และนำวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการระบายสีมาให้นักเรียน
สังเกต แล้วสาธิตการใช้วัสดุและอุปกรณ์ให้นักเรียนดู  
  4.นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจนเข้าใจ แล้วจึงปฏิบัติตามคำสั่งสร้างสรรค์ผลงานตาม
แบบฝึกหัด 
 5. เมื่อศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและทราบภาระงานเรียบร้อยแล้วจึงทำแบบฝึกหัด 
6. สื่อการเรียนรู ้
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  - ประเมินชิ้นงาน 
8.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

• ผลการจดัการเรียนการสอน 

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

• ปัญหา/อปุสรรค 

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

• ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
.......................................................................................................................................................................... 
      

ลงชื่อผู้สอน  .............................................................. 
              ( นางสาวจุฑามาศ ทิพยกระมล ) 
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ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (การวาดภาพสื่อความหมายและเรื่องราว) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ศ22105 รายวิชา ทัศนศิลป ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ -  
เร่ือง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์(การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร) 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาที่สอน 4 คาบ 
ผู้สอน จุฑามาศ ทพิยกระมล 

 
1. สาระสำคัญ 
 การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร เป็นเทคนิคที่ต้องสังเกตโดยจับลักษณะเด่น หรือ
ลักษณะด้อยของตัวละครแล้วนำมาถ่ายทอดเป็นภาพที่ เป็นลักษณะเฉพาะของตัวละครนั้น ได้แก่ 
บุคลิกลักษณะ อุปนิสัยกิริยาท่าทาง อารมณ์ และความรู้สึก  
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ศ.1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ   ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
 วาดภาพแสดงบุคลิกลักษณะของตัวละคร (ศ 1.1 ม. 2/6)  
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. บรรยายบุคลิกลักษณะของตัวละครตามจินตนาการได้ 

ด้านทักษะ 
  2. สร้างสรรค์ผลงานวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละครตามจินตนาการได้ 
 ด้านคุณลักษณะ 
  3. บอกและตระหนักถึงความสำคัญในการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละครตาม
จินตนาการได้ 
3. สาระการเรียนรู ้
 การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร 
4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 - แบบฝึกหัด (วาดภาพ) 
5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ให้นักเรียนเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 3 เรื่อง การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร และปฏิบัติตาม
คำแนะนำ  
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 2. อธิบายความหมายของบุคลิกลักษณะของตัวละครให้นักเรียนฟัง  และยกตัวอย่างลักษณะตัว
ละครที่มีบุคลิกโดดเด่น (หนุมาน) เพื่อเชื่อมโยงให้เห็นถึงการออกแบบตัวละครให้มีความน่าสนใจ 
 3. ครูนำตัวอย่างภาพผลงานการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะตัวละครประเภทต่าง ๆ  ให้
นักเรียนสังเกตและวิเคราะห์ตัวละคร พร้อมกับอธิบายเทคนิคในการสร้างสรรค์ 
 4. อธิบายขั้นตอนการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละครให้นักเรียนฟังว่าประกอบด้วย
ศึกษาเร่ืองราว หรือเนื้อหาของวรรณกรรมและการเลือกใช้วัสดุและอุปกรณ์ 
 5. อธิบายวิธีการวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละครให้นักเรียนฟังว่าการวาดภาพถ่าย
ทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร สามารถสร้างสรรค์ได้ด้วยเทคนิคที่ไม่สลับซับซ้อนมากนัก ส่วนใหญ่นิยมใช้
เทคนิคการวาดภาพลายเส้น หรือเทคนิคการระบายสีในการสร้างสรรค์ผลงาน 
  6. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจนเข้าใจ แล้วจึงปฏิบัติตามคำสั่งสร้างสรรค์ผลงานตาม
แบบฝึกหัด 
6. สื่อการเรียนรู ้
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  - ประเมินชิ้นงาน 
8.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ 

• ผลการจดัการเรียนการสอน 

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

• ปัญหา/อปุสรรค 

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

• ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
.......................................................................................................................................................................... 
       

ลงชื่อผู้สอน  .............................................................. 
             ( นางสาวจุฑามาศ ทิพยกระมล ) 
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ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (การวาดภาพถ่ายทอดบุคลิกลักษณะของตัวละคร) 
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แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
รหัสวิชา ศ22105 รายวิชา ทัศนศิลป ์
แผนการจัดการเรียนรู้ที่ -  
เร่ือง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณา) 

สาระการเรียนรู้พื้นฐาน 
ระดับชัน้ มัธยมศึกษาปีที่ 2 
เวลาที่สอน 4 คาบ 
ผู้สอน จุฑามาศ ทพิยกระมล 

 
1. สาระสำคัญ 
 การโฆษณามีการนำงานทัศนศิลป์มาใช้เพื่อดึงดูดความสนใจและต้องการให้สะดุดตา และซื้อสินค้า
หรือบริการ งานทัศนศิลป์จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งของเนื้อหาในสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ โดยใช้งานทัศนศิลป์เป็น
ตัวบรรยายให้คนรับรู้เข้าใจแทนตัวอักษร ซึ่งในบางครั้งงานทัศนศิลป์จะสื่อความหมายให้คนเข้าใจได้เป็น
อย่างดี โดยไม่ต้องใช้ตัวอักษรบรรยาย 
2. มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  

มาตรฐานการเรียนรู้ 
 มาตรฐาน ศ.1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์  
วิพากษ์  วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ  ชื่นชม และ
ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน 

ตัวชี้วัด 
 บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวใจและนําเสนอตัวอย่างประกอบ  (ศ 1.1 
ม. 2/7)  

จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 ด้านความรู้ 
  1. บรรยายวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวจิตใจได้ 

ด้านทักษะ 
  2. นำเสนอตัวอย่างและจำแนกวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการโฆษณาเพื่อโน้มน้าวจิตใจได้ 
 ด้านคุณลักษณะ 
  3. บอกและเห็นคุณค่าของการเรียนถึงความสำคัญของวิธีการใช้งานทัศนศิลป์ในการ
โฆษณาเพื่อโน้มน้าวจิตใจ 
3. สาระการเรียนรู ้
 งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณา 
4. ชิ้นงาน/ภาระงาน 
 - แบบฝึกหัด (วาดภาพ) 
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5. การจัดกิจกรรมการเรียนรู้  
 1. ให้นักเรียนเข้าใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 หน่วยที่ 4 เร่ืองทัศนศิลป์ในงานโฆษณา และปฏิบัติตามคำแนะนำ  
 2.  อธิบายให้นักเรียนฟังว่าการสร้างสรรค์งานโฆษณามีหลักการโฆษณาที่ต้องนำมาใช้  คือ เข้าใจ
ง่ายขนาด ความคิด รูปและข้อความองค์ประกอบ และวัสดุและอุปกรณ์ 
 3. อธิบายหลักการที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานโฆษณา 
  4. นักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนจนเข้าใจ แล้วจึงปฏิบัติตามคำสั่งสร้างสรรค์ผลงานตาม
แบบฝึกหัด 
 5. เมื่อศึกษาเนื้อหาในบทเรียนและทราบภาระงานเรียบร้อยแล้วจึงทำแบบฝึกหัด 
 6. ทำแบบทดสอบวัดความคิดสร้างสรรค์  
6. สื่อการเรียนรู ้
 1. หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์  
7. การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 
 1. วิธีการวัดและประเมินผล 
  - ประเมินชิ้นงาน 
8.บันทึกหลังการจัดการเรียนรู ้

• ผลการจดัการเรียนการสอน 

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

• ปัญหา/อปุสรรค 

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

• ขอ้เสนอแนะ/แนวทางแกไ้ข 
.......................................................................................................................................................................... 
       

 
ลงชื่อผู้สอน  .............................................................. 

              ( นางสาวจุฑามาศ ทิพยกระมล ) 
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ตัวอย่างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ (งานทัศนศิลป์ในงานโฆษณา) 
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แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์และผลงานในการเรียนวิชาทัศนศิลป์ 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

ชื่อ...........................................................................................ชั้น.......................... .....เลขที่.......... 
 
คำชี้แจง แบบประเมินความคิดสร้างสรรค์ใช้วิธีการให้คะแนนในลักษณะ Scoring Rubric เป็นการ
ประเมินผลงานในกิจกรรมส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ในวิชาทัศนศิลป์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
 

คะแนน 

เกณฑ ์
4 3 2 1 

คะแนน 
4 3 2 1 

คว
าม

คิด
ริเร

ิ่ม 

กา
รค

ิดข
ึ้นม

าใ
หม

 ่

สร้างชิ้นงานตาม
ความคิดและ
จินตนาการของ
ตนเอง โดย
นำเสนอรูปแบบที่
แปลกใหม่และ
แตกต่างจาก
ต้นแบบและเพื่อน 
มีเหมาะสม
ทางด้าน
องค์ประกอบ 

สร้างชิ้นงาน
ตามความคิด
และ
จินตนาการ
ของตนเอง 
โดยนำเสนอ
รูปแบบที่
แปลกใหม่และ
แตกต่างจาก
ต้นแบบและ
เพื่อน 

สร้างชิ้นงานตาม
ความคิดและ
จินตนาการของ
ตนเองแต่มีความ
คล้ายคลึงกับเพื่อน
หรือต้นแบบ 

สร้างชิ้นงาน
โดย
ลอกเลียนแบบ
และทำตาม
ต้นแบบหรือ
เพื่อน 

    

คว
าม

คิด
คล

่อง
แค

ล่ว
 

คว
าม

แต
กต

่าง
หร

ือค
วา

มห
ลา

กห
ลา

ย
ภา

ยใ
ต้เ

งื่อ
นไ

ขเ
วล

า 

ผลงานมีความ
แตกต่างจาก
ผลงานต้นแบบ
โดยสิ้นเชิงภายใต้
เง่ือนไขเวลาที่
กำหนด 

ผลงานมีความ
แตกต่างจาก
ผลงานต้นแบบ
อยู่มาก หรือยัง
เหลือเค้าโครง
ต้นแบบ
เล็กน้อย 
ภายใต้เง่ือนไข
เวลาที่กำหนด 

ผลงานมีความ
แตกต่างจาก
ผลงานต้นแบบอยู่
เล็กน้อยหรือยัง
เหลือเค้าโครงต้น
แบบเดิมอยู่ไม่มาก 
ภายใต้เง่ือนไขเวลา
ที่กำหนด 

ผลงานไม่มี
ความแตกต่าง
จากผลงาน
ต้นแบบหรือไม่
อยู่ภายใต้
เง่ือนไขเวลาที่
กำหนด 

    

คว
าม

หล
าก

หล
าย

ขอ
ง

เท
คนิ

ค 

ผลงานมีการใช้
เทคนิคมากกว่า 3 
เทคนิคขึ้นไปใน
การทำงาน 

ผลงานมีการใช้
เทคนิคในการ
ทำงาน 3 
เทคนิค 

ผลงานมีการใช้
เทคนิคในการ
ทำงาน 2 เทคนิค 

ผลงานมีการใช้
เทคนิคในการ
ทำงาน 1 
เทคนิค 
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คะแนน 

เกณฑ ์
4 3 2 1 

คะแนน 
4 3 2 1 

คว
าม

คิด
ยดื

หย
ุ่น 

กา
รด

ัดแ
ปล

งห
รือ

ปร
ะย

ุกต
 ์ ผลงานมีการ

ดัดแปลงประยุกต์
จากต้นแบบ 
เปลี่ยนเป็น
รูปแบบใหม่ ไม่
เหมือนต้นแบบ
เดิม 

 ผลงานมีการ
ดัดแปลงประยุกต์
จากต้นแบบ 
เปลี่ยนรูปแบบแต่
ยังเหลือเค้าโครง
ของต้นแบบเดิม 

ผลงานมีการ
ดัดแปลงประยุกต์
จากต้นแบบ 
เปลี่ยนรูปแบบ
ผลงานเล็กน้อย 

ผลงานยังคง
เป็นรูป
แบบเดิม 

    

คว
าม

คิด
ละ

เอ
ียด

ละ
ออ

 

คว
าม

คิด
ละ

เอ
ียด

ละ
ออ

 

มีรายละเอียดมาก มี
ความประณีตสวยงาม 

มีรายละเอียดมาก ไม่
มีความประณีต
สวยงาม 

มีรายละเอียดน้อย 

มีความประณีตสวยงาม 

มีรายละเอียดน้อย 
ไม่มีความประณีต
สวยงาม 
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แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบอินโฟกราฟิกส์  
ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 

 
คำชี้แจง แบบประเมินความพึงพอใจนี้สำหรับนักเรียนที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ
อินโฟกราฟิกส์ ร่วมกับการสอนที่ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
เพศ  ชาย   หญิง  อายุ..................................ปี 
คำชี้แจง พิจารณาข้อคำถามของแบบประเมินสื่อแล้วลงความเห็นว่ามีความสอดคล้องในด้านต่าง ๆ 
ตามท่ีกำหนดไว้หรือไม่ โดยเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องระดับความคิดเห็นซึ่งกำหนดความหมาย
ของแต่ละระดับ ดั้งนี้ 
 
ระดับการประเมิน 5 หมายถึง  เหมาะสมมากที่สุด 
   4 หมายถึง  เหมาะสมมาก 
   3 หมายถึง  เหมาะสมปานกลาง 
   2 หมายถึง  เหมาะสมน้อย 
   1 หมายถึง  เหมาะสมน้อยที่สุด 

ข้อ รายการประเมิน ระดับการประเมิน 
1. เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน 1 2 3 4 5 

2. เนื้อหาเข้าใจง่าย      

3. ขนาดตัวอักษรชัดเจนอ่านง่าย      
4. ภาพประกอบส่งเสริมความเข้าใจในบทเรียน      

5. ภาพตัวอย่างช่วยเสริมสร้างจินตนาการและความคิด
สร้างสรรค ์

     

6. ภาษาในบทเรียนมีความเหมาะสมเข้าใจง่าย      

7. การจัดองค์ประกอบภาพมีความเหมาะสม สวยงาม      
8. เทคนิคพิเศษช่วยกระตุ้นความสนใจในบทเรียน      

9. เทคโนโลยีสารสนเทศง่ายต่อการใช้งาน      
10. สื่อประกอบการสอนเหมาะสมกับบทเรียน      
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ข้อเสนอแนะ 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
     ลงชื่อ...............................................................................  
           (..............................................................................) 
        ผู้ประเมิน 
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ภาคผนวก จ. 
ตัวอย่างผลงานของนักเรียน 
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รายการอ้างอิง 

 

รายการอ้างอิง 
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