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53257314  : สาขาเทคโนโลยีการศึกษา 
คําสําคัญ    : การเรียนแบบผสมผสาน/คอมพิวเตอรกราฟก  

บุญแตง  ผุสดี : เร่ือง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ :  
รองศาสตราจารย สมหญิง เจริญจิตรกรรม. 176 หนา 
 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่เกิดจากกิจกรรม
การเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – 
ศิลปกรรม 2)เพื่อศึกษาผลการสรางชิ้นงานท่ีเกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนในการใชกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม ประชากรในการศึกษาคร้ังนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรมโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอนที่เรียนคอมพิวเตอรกราฟก 2  
ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) แผนการจัดการเรียนรู
การจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานบนเครือขายสังคมออนไลนเพื่อพัฒนาการสรางชิ้นงาน  

วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 3) ระบบบริหารการเรียนรู (LMS) เพื่อจัดจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคม
ออนไลน 4) แบบประเมินพฤติกรรมการแลกเปล่ียนเรียนรู 5)แบบประเมินผลงานการสรางชิ้นงานวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก 6) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชา 
คอมพิวเตอรกราฟก 

ผลการวิจัยพบวา 
1. พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร

กราฟกอยูในระดับดี ( μ = 4.48 และ σ = 0.50) 
 2. ผลการสรางชิ้นงานโดยการออกแบบสัญลักษณ (โลโก) อยูในระดับดี มีผลคะแนนรอยละ 92.32
และ  ผลการสรางชิ้นงานโดยการออกแบบสื่อโปสเตอร อยูในระดับดี มีผลคะแนนรอยละ 84.56   3. ความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียน โดยการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชา
คอมพิวเตอรกราฟก อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (μ = 4.63 และ σ = 0.45) 
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 The objectives of this study were (1) to study the behavior of Knowledge 

Sharing with Computer Graphic Subject Mathayom Suksa 4/11 English-Art Program,  

(2) to study the result of creating The effect of Blended Learning Activity of 

Computer graphic subjct, and (3) to study the satisfaction of students who used 

Blended Learning activity in Computer graphic subject. The population in study was 

30 Mathayom Suksa students from 4/11 English –Art Program of Sarasas witaed 

Bangbon School in Computer Graphic Subject 2nd Semester Academic Year 2014 

 The instrument used were (1) interview guides, (2) lesson plan for Blended 

Learning activity in  Computer graphic Subject, (3) learning management system (LMS) 

for online social media network activity, (4) creating project in Computer Graphic 

Subject evaluation form,(5) satisfaction evaluation Form, and (6) questionnaire about 

Blended Learning of Computer graphic. 

 Research finding were as follows : 

 1. The Knowledge Sharing activity in Blended Learning of  Computer graphic 

was in a good level (μ = 4.48 and σ = 0.50) 

 2. The result of creating symbol (logo) was in a good level. The score was 

92.32 and the result of designing posters was in a good level.The score was 84.56 

 3. The satisfaction of students who learned from Blended Learning activity to 

improve the works in Computer Graphic Subject was in the best level (μ = 4.63 and  

σ = 0.45) 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

การคนควาอิสระฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยดี ดวยความอนุเคราะหเปนอยางสูงจาก 
รองศาสตราจารยสมหญิง  เจริญจิตรกรรม อาจารยผู ควบคุมงานวิจัยและใหคําปรึกษาที่เปน
ประโยชนอยางยิ่งตอการทําวิจัย  รวมทั้งผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูทรงคุณวุฒิ 
และรองศาสตราจารย ศิริพงศ พยอมแยม ประธานตรวจสอบการคนควาอิสระ และคณาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน  
ที่ใหความรู คําปรึกษาและขอเสนอแนะ ตลอดจนปรับปรุงแกไขใหงานวิจัยฉบับนี้สําเร็จดวยดี 
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

ขอขอบพระคุณผูเชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้ ไดแก รองศาสตราจารยคึกเดช  กันตามระ  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล  บุญลือ ผูชวยศาสตราจารย.ดร.น้ํามนต  เรืองฤทธิ์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล  
อาจารยกุลยา  เจริญมงคลวิไล อาจารยสถาพร  บางหลวง และขอขอบคุณผูเชี่ยวชาญทุกทานที่ได
กรุณาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองของงานวิจัย 
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร และคุณครูแผนกการเรียนศิลปกรรมและคุณครูโรงเรียน
สารสาสนวิเทศบางบอนทุกทาน ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย และ
ขอขอบใจนักเรียนสายศิลปกรรมที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ ตลอดจนทําการทดลอง 
รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี 

ขอขอบคุณพ่ีๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจที่ดีตลอดมา 

ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณพอ แม ที่ไดใหการเลี้ยงดูอบรมส่ังสอน ใหการชวยเหลือ 
สนับสนุน และเปนกําลังใจสําคัญในการทํางาน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา    การคนควาอิสระฉบับนี้ จะ
เปนประโยชนตอคุณครูผูสอนตลอดจนผูที่สนใจโดยทั่วไป 
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