53257314 : สาขาเทคโนโลยีการศึกษา
คําสําคัญ : การเรียนแบบผสมผสาน/คอมพิวเตอรกราฟก
บุญแตง ผุสดี : เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟก
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม. อาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระ :
รองศาสตราจารย สมหญิง เจริญจิตรกรรม. 176 หนา
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เกิดจากกิจกรรม
การเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอรกราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ –
ศิลปกรรม 2)เพื่อศึกษาผลการสรางชิ้นงานที่เกิดจากกิจกรรมการเรียนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11 แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นั กเรีย นในการใช กิจ กรรมการเรีย นแบบผสมผสานวิ ช าคอมพิ ว เตอร กราฟ กชั้ น มั ธ ยมศึ กษาป ที่ 4/11
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรม ประชากรในการศึกษาครั้งนี้เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/11
แผนการเรียนภาษาอังกฤษ – ศิลปกรรมโรงเรียนสารสาสนวิเทศบางบอนที่เรียนคอมพิวเตอรกราฟก 2
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 2) แผนการจัดการเรียนรู
การจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นแบบผสมผสานบนเครื อ ข า ยสั ง คมออนไลน เ พื่ อ พั ฒ นาการสร า งชิ้ น งาน
วิชาคอมพิวเตอรกราฟก 3) ระบบบริหารการเรียนรู (LMS) เพื่อจัดจัดกิจกรรมการเรียนบนเครือขายสังคม
ออนไลน 4) แบบประเมิน พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู 5)แบบประเมินผลงานการสรางชิ้นงานวิชา
คอมพิ ว เตอร ก ราฟ ก 6) แบบสอบถามความพึ ง พอใจที่ มี ต อ กิ จ กรรมการเรี ย นแบบผสมผสาน วิ ช า
คอมพิวเตอรกราฟก
ผลการวิจัยพบวา
1. พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู ของการจัดกิจกรรมการเรี ยนแบบผสมผสานวิชาคอมพิวเตอร
กราฟกอยูในระดับดี ( μ = 4.48 และ σ = 0.50)
2. ผลการสรางชิ้นงานโดยการออกแบบสัญลักษณ (โลโก) อยูในระดับดี มีผลคะแนนรอยละ 92.32
และ ผลการสรางชิ้นงานโดยการออกแบบสื่อโปสเตอร อยูในระดับดี มีผลคะแนนรอยละ 84.56
3. ความพึ ง พอใจของผู เ รี ย นต อ การเรี ย น โดยการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นแบบผสมผสานวิ ช า
คอมพิวเตอรกราฟก อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด (μ = 4.63 และ σ = 0.45)
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บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
ลายมือชื่อนักศึกษา........................................
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53257314 : MAJOR: (EDUCATIONAL TECHNOLOGY)
KEY WORD : BLENDED LEARNING/COMPUTER GRAPHIC
BOONTANG PUSDEE : THE EFFECT OF BLENDED LEARNING ACTIVITY COMPUTER
GRAPHIC SUBJECT FOR MATHAYOM SUKSA 4/11 ENGLISH – ART PROGRAM.
INDEPENDENT STUDY ADVISOR : ASSO. PROF. SOMYING JAROENJITTAKAM 176 pp.
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)
Department of Educational Technology
Graduate School, Silpakorn University
Student's signature........................................
Academic Year 2014
Independent Study Advisor's signature........................................
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กิตติกรรมประกาศ
การคนควา อิส ระฉบับ นี้ สํา เร็จลุลว งไดดว ยดี ดว ยความอนุเคราะหเปน อยางสูง จาก
รองศาสตราจารยส มหญิง เจริญ จิต รกรรม อาจารยผูค วบคุม งานวิจัย และใหคํา ปรึก ษาที่เ ปน
ประโยชนอ ยา งยิ่ง ตอ การทํา วิจัย รวมทั้ง ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกนฤน บางทาไม ผูท รงคุณ วุฒิ
และรองศาสตราจารย ศิริพ งศ พยอมแยม ประธานตรวจสอบการคน ควา อิส ระ และคณาจารย
ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน
ที่ใ หค วามรู คํา ปรึก ษาและขอ เสนอแนะ ตลอดจนปรับ ปรุง แกไ ขใหง านวิจัย ฉบับ นี้สํา เร็จ ดว ยดี
ผูวิจัยจึงขอขอบพระคุณเปน อยางสู งไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณผู เชี่ยวชาญในงานวิจัยนี้ ไดแก รองศาสตราจารยคึกเดช กันตามระ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรพล บุญลือ ผูชวยศาสตราจารย.ดร.น้ํามนต เรืองฤทธิ์ ดร.วรวุฒิ มั่นสุขผล
อาจารยกุลยา เจริญมงคลวิไล อาจารยสถาพร บางหลวง และขอขอบคุณ ผูเ ชี่ย วชาญทุกทา นที่ไ ด
กรุณาเปนที่ปรึกษา ใหคําแนะนํา ชวยเหลือ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองของงานวิจัย
จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี
ขอขอบพระคุณคณะผูบริหาร และคุณครูแผนกการเรียนศิลปกรรมและคุณครู โรงเรียน
สารสาสนวิเทศบางบอนทุกทาน ที่ใหคําแนะนําชวยเหลือ และอํานวยความสะดวกในการทําวิจัย และ
ขอขอบใจนักเรียนสายศิลปกรรมที่ใหความรวมมือในการทดลองใชเครื่องมือ ตลอดจนทําการทดลอง
รวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งนี้เปนอยางดี
ขอขอบคุณพี่ๆ เพื่อนๆ นองๆ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจที่ดีตลอดมา
ทายที่สุดขอกราบขอบพระคุณพอ แม ที่ไดใหการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอน ใหการชวยเหลือ
สนับสนุน และเปนกําลังใจสําคัญในการทํางาน ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวา การคนควาอิสระฉบับนี้ จะ
เปนประโยชนตอคุณครูผูสอนตลอดจนผูที่สนใจโดยทั่วไป
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