
เรื่อง ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 12 ประจำาปี 2560

14 December 2017

Sripatum University, Bangkok



 

 
 

การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม คร้ังที ่12 ประจ าปี 2560 
เร่ือง ผลงานวจิัยและนวตักรรมสู่การพฒันาทีย่ัง่ยนื 

(Research and Innovations for Sustainable Development) 
 
 
 
 

วนัพฤหัสบดีที ่14 ธันวาคม 2560 
ณ ห้อง Auditorium ช้ัน 14 อาคาร 40 ปีมหาวทิยาลยัศรีปทุม 

 
 
 

 
รวบรวมโดย 

คณะกรรมการพจิารณาผลงาน  
การประชุมวชิาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวทิยาลยัศรีปทุม ประจ าปี 2560 

 

ออกแบบปกโดย ส านักงานประชาสัมพนัธ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 
จัดรูปเล่มโดย โรงพมิพ์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

-  บทความทุกเร่ือง ไดรั้บการตรวจสอบทางวชิาการโดยผูท้รงคุณวฒิุ แต่ขอ้ความและเน้ือหาและบทความ             
ท่ีตีพิมพเ์ป็นความรับผิดชอบของผูเ้ขียนแต่เพียงผูเ้ดียว มิใช่ความคิดเห็นและความรับผิดชอบของ
มหาวทิยาลยัศรีปทุม 

-  การคดัลอกอา้งอิงตอ้งด าเนินการตามการปฏิบติัในหมู่นกัวชิาการทัว่ไป และสอดคลอ้งกบักฏหมาย                      
ท่ีเก่ียวขอ้ง 



การประชุมวิชาการระดบัชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลยัศรีปทุม คร้ังท่ี 12 ประจ าปี 2560 วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2560 

1814 

แนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านคอมพวิเตอร์กราฟิกพืน้ฐาน ในศตวรรษที ่21 
โดยใช้แนวคดิห้องเรียนกลบัด้าน โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน                                    

มูลนิธิรักษ์ไทย  
GUIDELINES FOR SELF-DIRECTED LEARNING ON BASIC COMPUTER 

GRAPHICS IN THE 21ST CENTURY BASED ON FLIPPED CLASSROOM 
CONCEPT UNDER THE CHILD AND YOUTH DEVELOPMENT  

PROJECT OF RAKS THAI (A MEMBER OF CARE INTERNATIONAL) 
 

นฤดล จิตสกูล 
คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

E-mail: narudon.ji@spu.ac.th 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ป่ินปินัทธ์ จ่าดา 

 

บทคัดย่อ 
 งานวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก
พ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิ                          
รักษ์ไทย โดยศึกษาจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการสอนผูส้อนคอมพิวเตอร์กราฟิก จ านวน 12 ท่าน 
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านห้องเรียนกลบัด้าน จ านวน 8 ท่าน และส ารวจความตอ้งการของผูเ้รียนท่ีเรียนวิชา
คอมพิวเตอร์กราฟิก จากสถาบนัอุดมศึกษาทั้ง 3 สถาบนั จ านวน 180 คน ในหลกัสูตรท่ีมีการจดัการเรียนการสอน
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดบัมหาวทิยาลยั  
        ผลการวิจยัพบว่า ในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย การเรียนรู้ดว้ยตนเองเก่ียวกบั
คอมพิวเตอร์กราฟิก ควรเกิดจากการสอนแบบสาธิตโดยผูเ้ช่ียวชาญ ซ่ึงมีการน าแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นมาใช้
ในการเรียนรู้ ร้อยละ 50 ของการสอน โดยมีลกัษณะของการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากการใชเ้ทคโนโลยีท่ีตวัของ
ผู ้เรียน สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถศึกษาเน้ือหาจากส่ือนอกชั้ นเรียน โดยมีองค์ประกอบตาม
องค์ประกอบของการจดัการเรียนการสอน ดังน้ี 1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ ผูเ้รียนมีความรู้ในหลกัการ
เบ้ืองตน้ของโปรแกรมในการออกแบบ เพื่อน าไปประยกุตใ์ชไ้ด ้2) ดา้นเน้ือหาการเรียนรู้ ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดเน้ือหาตามความตอ้งการหรือส่ิงท่ีตนเองสนใจ 3) ดา้นกิจกรรมการเรียนรู้ ผูเ้รียนไดเ้กิดการฝึกทกัษะจาก
วธีิการปฏิบติังานจริง ตามความถนดัของตนเอง ซ่ึงน าไปสู่การสร้างนวตักรรมการเรียนรู้ จากการศึกษาคน้ควา้หา
ความรู้ดว้ยวธีิการต่างๆ ท่ีตนเองเลือกตามนวตักรรมในยคุศตวรรษท่ี 21 4) ดา้นส่ือการเรียนการสอน ใชส่ื้อ Video 
Multimedia ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้เน้ือหาต่างๆ ได้ล่วงหน้าตามท่ีตนเองสนใจ 5) ด้านการวดัผลประเมินผล 
สามารถวดัไดจ้ากกระบวนการสอบวดัความรู้ทางวชิาการ หรือการทดสอบปฏิบติั จากผลงานส าเร็จในภาคปฏิบติั 
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ผ่านการวิพากษว์ิจารณ์จากผูเ้ช่ียวชาญหรือทรงคุณวฒิุ โดยเป็นลกัษณะแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั เพ่ือการ
พฒันาปรับปรุงผลงาน ซ่ึงแนวทางน้ีเน้นลกัษณะการเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้นอกชั้นเรียนอย่างอิสระทั้ งดา้น
ความคิดและวิธีการฝึกปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างให้ผู ้เรียนมีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี  21 ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ขอ้เสนอแนะการวิจยั ควรมีการศึกษาผลของการเรียนรู้ดว้ยตนเอง โดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบั
ดา้น ท่ีมีต่อความรับผิดชอบและผลสัมฤทธ์ิทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก การฝึกให้ผูเ้รียนน าเสนอผลงานของ
ตนเอง สามารถวเิคราะห์ผลงาน และพฒันาผลงานกราฟิกของตนเองในอนาคต 
 
ค าส าคญั: การจดัการเรียนการสอน  คอมพิวเตอร์กราฟิก หอ้งเรียนกลบัดา้น  ศตวรรษท่ี 21   
 

ABSTRACT 
The objective of this research was to present the guidelines for self-directed learning on basic 

computer graphics in the 21st century based on flipped classroom concept under the Child and Youth 
Development Project of RAKS THAI (A Member of CARE International). The study was conducted by in-
depth interview and observation of computer graphics teaching subject by 12 teachers. Data were collected by 
in-depth interviews with 8 flipped classroom experts, and survey of the needs of 180 students who studied 
computer graphics from 3 educational institutions providing computer graphics instruction at university level.  
         From the research result, it was found that self-directed learning on basic computer graphics in the 21st 
century based on flipped classroom concept in the Child and Youth Development Project should start with an 
instructional demonstration by a experts. Implementing this flipped classroom concept has been used 50 % for 
teaching in the classroom. The self-directed learning through the use of technology can be used for self-directed 
learning with the learning curriculum elements as follows: 1) In the aspect of the set objectives, students would 
gain knowledge of the basic principles of the program to be used, 2) In the aspect of the learning content, 
students were involved in determining content based on their needs or interest, 3) In the aspect of the learning 
activities, students practiced their skills from the actual work. This would lead to innovative learning from 
searching of knowledge through various methods among their choice based on innovation in the 21st century, 4) 
In the aspect of the video multimedia as a teaching materials, students was able to learn the content in advance 
based on their own interests, 5) In the aspect of the result measurement and evaluation, it can be measured from 
the test process of academic knowledge or practice test. From the result of the practice that have gone through 
criticism of experts by exchanging opinions to improve the work piece, it was found that this approach 
emphasizes the learning style of independent learning resources both in terms of thinking and practicing to 
effectively enhance the students learning skills of the 21st century. Suggestions from the research include there 
should be study conducted on the results of self-directed learning using the flipped classroom concept with the 
responsibility and achievement in computer graphics, students’ practice on the presentation of their work, 
analyze their work, and develop their own graphics in the future.  
 
KEYWORDS: Teaching management, Computer graphics, Flipped classroom, 21st century 
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1. ความส าคัญและทีม่าของปัญหาวจัิย 
สงัคมในศตวรรษท่ี 21 เป็นยคุท่ีนวตักรรมและเทคโนโลยมีีการพฒันาอยา่งรวดเร็ว ทั้งในสงัคมเมืองท่ี

เจริญรุ่งเรือง ไปตลอดจนชุมชนชนบทท่ีห่างไกลความเจริญ ซ่ึงผูเ้รียนในยคุน้ี นอกจากจะไดรั้บการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานให้มีความรู้เพ่ือด ารงชีวิตแลว้ ทกัษะเพ่ิมเติมท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้นการคิด และความสามารถในการเรียนรู้
ผ่านเทคโนโลยีผ่านระบบอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ และการส่ือสารโทรคมนาคม ก็มีส่วนส าคญั ท่ีสังคมหรือ
หน่วยงานท่ีมีบทบาทรับผิดชอบ ควรเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการเรียนรู้ร่วมกนั เพื่อเตรียมความพร้อมของ
ผูเ้รียนให้สามารถท่ีสามารถไปท างานในต าแหน่งต่างๆ ในสังคม ตามยุคศตวรรษท่ี 21 ได ้จึงมีความจ าเป็นท่ี
จะตอ้งผลกัดนัส่งเสริมใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากข้ึน (วฒันา แสงรุ่งเรืองวฒันา, 2559: 23) ซ่ึงมีความ
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีไดอ้ธิบายถึงการจดัการศึกษาในยคุปัจจุบนัท่ีเนน้ให้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหฝึ้กกระบวนการคิดหาความรู้ดว้ยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายดว้ยรูปแบบท่ี
เหมาะสม เพื่อการฝึกปฏิบติัจริง แลว้เกิดการประยกุต์ใชค้วามรู้ท่ีมีมาใชใ้นการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหน้า ซ่ึงการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองในวชิาความรู้ทางดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิก จะเนน้ใหผู้เ้รียนมีการพฒันาฝึกทกัษะและปฏิบติังาน
เพ่ือให้เกิดความเช่ียวชาญดว้ยเคร่ืองมือท่ีทนัสมยัและโปรแกรมท่ีมีความเป็นยุคของศตวรรษท่ี 21 ดงันั้นการ
จดัการเรียนการสอนท่ีใชอ้ยูใ่นรูปแบบปัจจุบนั จึงจ าเป็นตอ้งมีการปรับเปล่ียนให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนและพฒันา
ทุกส่วนอย่างรอบด้าน (สันติ คุณประเสริฐ, 2541) โดยวิธีการบูรณาการแนวคิดห้องเรียนกลบัด้าน (Flipped 
classroom) ซ่ึงเป็นรูปแบบของการเรียนการสอนท่ีเนน้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ผ่านการเรียนดว้ยตนเอง จากส่ือ
อ่ืนๆ นอกเหนือจากการเรียนในชั้นเรียนโดยมีครูเป็นผูส้อน ซ่ึงการเรียนในชั้นเรียนแบบเดิม จะเน้นการสืบคน้
ขอ้มูลกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยมีครูผูส้อนคอยใหค้ าแนะน า     
 โครงการพฒันาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย  (A member of CARE International) เป็น
โครงการหน่ึงท่ีก าลงัมีความคิดริเร่ิมในการเขา้ไปมีบทบาทพฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเองของเด็กและเยาวชน ดว้ย
การน าวิถีชีวติการเรียนรู้ ผนวกเขา้กบัสภาพสังคมและวฒันธรรมของชุมชนมาเป็นตวัสร้างเน้ือหา เพ่ือการสร้าง
อาชีพและการท าส่ือกราฟิกอยา่งง่ายในการบอกเล่าเร่ืองราวและประชาสมัพนัธ์ให้เกิดอาชีพของคนในชุมชน ซ่ึง                                   
คุณยุวลักษณ์ เหมะวิบูลย์ (สัมภาษณ์ , 21 ส.ค. 2560) ได้กล่าวไวใ้นบทสัมภาษณ์ว่า เด็กและเยาวชนท่ีร่วม
โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทยจะเป็นเด็กท่ีมีความสามารถในการช่วยเหลือครอบครัว
หรือชุมชน แต่ขาดเพียงโอกาสท่ีจะไดรั้บการจดัการเรียนการสอนจากผูเ้ช่ียวชาญอย่างสม ่าเสมอ จึงท าให้กา
เรียนรู้ดว้ยตนเองในบางเร่ืองขาดการพฒันาต่อยอด เช่น เร่ืองของการเรียนออกแบบ ท่ีเด็กในโครงการหลายคนมี
ความรัก ชอบในสายวชิาศิลปะ จึงตอ้งอาศยัการเรียนรู้ดว้ยตนเองจากส่ือท่ีเป็นโทรทศัน์ ครูศิลปะในทอ้งถ่ินเป็น
หลกั และน าความรู้ท่ีไดไ้ปพฒันารูปแบบผลงานตามท่ีตนเองถนดั  

จากความส าคญัและท่ีมาของวิจยัในขา้งตน้ ผูว้ิจยัจึงเห็นถึงความส าคญัในการแกปั้ญหาและพฒันาต่อ
ยอดความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนท่ีร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษ์ไทย โดยการ
ศึกษาวิจยั เพื่อน าเสนอแนวทางในการจดัการเรียนการสอนการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลบัดา้น ให้มีความเหมาะสมกับบริบทและตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียน ท่ีเหมาะสมกบัการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 โดยการสอบถามและสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญในการจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
และในรายวิชาท่ีเก่ียวขอ้งท่ีเป็นเชิงการเรียนรู้ดว้ยรูปแบบฝึกปฏิบติั ท่ีมีการน าแนวคิดห้องเรียนกลบัดา้นไปใช้
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ประกอบการจดัการเรียนการอสน เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้จากการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี ไปพฒันาเป็นแนวทางการจดัการ
เรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัดา้น โครงการ
พฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย ต่อไป 

 

2. วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื่อน าเสนอแนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 
โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย  
  

3. กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวจิยั 

 

4. วธีิด าเนินการวจัิย 
 4.1 แบบแผนการวจิยั  
     การวิจัยคร้ังน้ีมุ่งศึกษาแนวทางการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน                                 
ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัดา้น โครงการพฒันาศกัยภาพเด็กและเยาวชน มูลนิธิรักษไ์ทย ซ่ึง
ผูว้จิยัไดด้ าเนินการวจิยัเชิงประยกุต ์(Applied research) 
        4.2 ประชากรและตวัอย่าง 
  ประชากร คือ ผูส้อนคอมพิวเตอร์กราฟิกและศิลปะ ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการจดัการเรียนการสอนโดยใช้
แนวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น และ และ 3. ผูเ้รียนท่ีเรียนท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก จาก 3 
สถาบนั ไดแ้ก่ 1. สาขาวชิาออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร 
2. สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพนัธ์ยคุดิจิทลั คณะนิเทศศาสตร์ มหาวทิยาลยัศรีปทุม 3. สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และกลุ่มตัวอย่างท่ีศึกษา ได้แก่ 1) ผู ้สอน
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คอมพิวเตอร์กราฟิกและศิลปะ จ านวน 12 ท่าน 2) ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แนวคิด
ห้องเรียนกลบัด้าน โดยการเลือกตวัอย่างด้วยการสุ่มแบบลูกโซ่ (Snowball Sampling) จ านวน 8 ท่าน และ 3) 
ผูเ้รียนท่ีเรียนท่ีเก่ียวขอ้งในสาขาวชิาศิลปะและคอมพิวเตอร์กราฟิก จากทั้ง 3 สถาบนั รวมจ านวน 180 คน  
               4.3 ตวัแปรทีศึ่กษา 
               การจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเองทั้ง 5 ดา้น คือ 1) ดา้นการก าหนดวตัถุประสงค์ 2) ดา้นเน้ือหาสาระ3) ดา้น
กิจกรรมการเรียนการสอน  4) ด้าน ส่ือการ เรียนการสอน  และ 5) ด้านการวัดและประเมินผล  และ                             
แนวทางการจดัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ดา้นคอมพิวเตอร์กราฟิกพ้ืนฐาน ในศตวรรษท่ี 21 โดยใชแ้นวคิดห้องเรียน
กลบัดา้น และตวัแปรตาม คือ วธีิการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียนท่ีเลือกดว้ยตนเอง 
              4.4 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั 
  1) แบบสอบถามความต้องการของผู ้เรียนในการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก                                      
เป็นแบบสอบถามท่ีมีลกัษณะแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) แบบสัมภาษณ์ผูส้อนคอมพิวเตอร์กราฟิก 
โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน โดยจะใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview)  3) แบบ
สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญด้านการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัด้าน เพื่อพฒันาการเรียนรู้ด้วย
ตนเองได ้โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) 4) แบบสังเกตการสอนส าหรับผูส้อน
คอมพิวเตอร์กราฟิกโดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลบัดา้น โดยใชรู้ปแบบก่ึงมีโครงสร้าง แบบสังเกตมีวตัถุประสงค ์
เพื่อศึกษาการจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น โดยการสงัเกตจากการจดั
กิจกรรมในชั้นเรียนของผูส้อนในระดบัมหาวทิยาลยั 
               4.5 การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

ผูว้จิยัไดด้ าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัลงพ้ืนท่ีในการเก็บขอ้มูลดว้ยตนเอง 
  4.6 การวเิคราะห์ข้อมูล  

ผูว้จิยัไดใ้ชข้อ้มูลจากการด าเนินการมาวเิคราะห์ตามลกัษณะเคร่ืองมือโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป ในการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยการหาค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์เน้ือหาและน าเสนอในรูปตารางประกอบ
ความเรียง  

 

5. สรุปผลการวจัิย 
  ด้านองค์ประกอบการเรียนการสอนด้วยตนเอง 5 ด้าน 
 1) ด้ านการก าหนดวัต ถุประสงค์  ควรก าหนดวัต ถุป ระสงค์ให้ ผู ้ เ รี ยนสามารถอ ธิบ ายถึ ง                        
ทฤษฎีหลกัการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได ้มีความรู้ความเขา้ใจในการน าความรู้ทางคอมพิวเตอร์
กราฟิกไปประยกุตใ์ชไ้ด้ รวมทั้งสามารถวิเคราะห์ปัญหา สร้างขั้นตอนการท างาน ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการ     
ฝึกทกัษะและการปฏิบติังานเพ่ือใหเ้กิดความเช่ียวชาญ เพื่อสามารถท่ีจะสร้างสรรคง์านออกแบบกราฟิกไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพและมีรูปแบบท่ีเหมาะสม  

2) ด้านเนื้อหาสาระ ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาในการเรียนรู้ เพ่ือให้
ผูเ้รียนสามารถเป็นผูจ้ดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน เพราะผูเ้รียนท่ีมีใจ
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รักท่ีจะศึกษาคน้ควา้ตามความตอ้งการ จะเกิดการศึกษาต่อเน่ืองและมีแรงกระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น
อยากเรียนรู้อยา่งไม่ส้ินสุด ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวติ  

 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน ควรให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ดว้ยตนเอง ตามท่ีผูเ้รียนสนใจ เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนได้ฝึกทักษะจากการปฏิบัติงานด้วยตนเอง ตามความถนัดของแต่ละบุคคล รวมทั้ งสร้าง
บรรยากาศในการเรียนรู้ให้เต็มไปดว้ยกิจกรรมท่ีหลากหลาย ส่ือการเรียนรู้ท่ีหลากหลาย เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมี
ส่วนร่วมในการสร้างความรู้ผา่นการมีส่วนร่วมระหวา่งกนั  

4) ด้านส่ือการเรียนการสอน ควรใช้ส่ือ Video Multimedia และส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ เช่น              
ส่ือเวบ็ไซต ์ส่ือออนไลน์ Youtube เพื่อให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ดว้ยตนเอง ส่ือสงัคมออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook 
ในการแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกนั  

5) ด้านการวัดและประเมินผล ควรวดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยการให้ผูเ้รียนเขียนสรุปองค์
ความรู้ท่ีได้หลังเรียน โดยการน าเสนอผลงานท่ีควรดูโดยรวมทั้ งความถูกต้องเหมาะสม ความสวยงามและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายในชั้นเรียน และควรประเมินโดยการให้การตอบกลับแก่ผู ้เรียนในทันที 
(Feedback) เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถท าความเขา้ใจไดอ้ยา่งถูกตอ้งและชดัเจน   
 

6. อภิปรายผล  
 องค์ประกอบการเรียนการสอน 5 ด้าน 

1) ด้านการก าหนดวตัถุประสงค์ ควรก าหนดเพ่ือใหผู้เ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจ สามารถอธิบายถึงทฤษฏี
หลักการท างานของโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิกได้ สามารถน าความรู้ความเข้าใจไปประยุ กต์ใช้ในการ
แกปั้ญหาจริง รู้จกัการประยุกต์ใชค้อมพิวเตอร์กราฟิกในการออกแบบรวมถึงการน าเสนอภาพกราฟิก รวมทั้ ง
สามารถวเิคราะห์ปัญหา สร้างขั้นตอนการท างาน ให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาการฝึกทกัษะและการปฏิบติังานเพื่อให้
เกิดความเช่ียวชาญตามความสามารถของผูเ้รียนแต่ละบุคคล  ซ่ึงในการก าหนดจุดมุ่งหมายผูส้อนจึงควรค านึงถึง
พ้ืนฐานของผูเ้รียน ตอ้งการท่ีจะฝึกทกัษะผูเ้รียนในดา้นใดและมากน้อยเพียงใด (ไพฑูรย ์สินลารัตน์,2557: 27) 
เช่นเดียวกับ Hastert (2010) ซ่ึงกล่าวว่า ในศตวรรษท่ี 21 เห็นได้ชัดเจนข้ึนว่า การศึกษาทางศิลปะจ าเป็นตอ้ง
เรียนรู้เพ่ิมเติมนอกจากต ารา หลกัสูตรท่ีเรียน อาจารยจ์ าเป็นตอ้งท่ีจะสอนนกัเรียนถึงความส าคญัของเทคโนโลยี
ในการใชค้อมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ การน ามาใชใ้นการส่ือสารและการแกปั้ญหา 
 2) ด้านเนื้อหาสาระ ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการก าหนดเน้ือหาในการเรียนรู้ เพื่อให้
ผูเ้รียนสามารถเป็นผูจ้ดัเน้ือหาให้เหมาะสมกบัสภาพความตอ้งการและความสนใจของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั ทิศ
นา แขมมณี (2555) กล่าววา่ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนก าหนดเน้ือหา วิธีการ และส่ือการเรียนการสอนตามความ
สนใจ โดยมีผูส้อนเป็นผูส้อนจดัเตรียมเน้ือหา วสัดุ ส่ือ กิจกรรมตามขอบเขตท่ีเหมาะสม เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถ
เรียนรู้และสร้างองคค์วามรู้ดว้ยตนเองโดยมีผูส้อนคอยให้ค  าแนะน าและให้ความรู้ ซ่ึงผูเ้รียนท่ีมีใจรักท่ีจะศึกษา
คน้ควา้ตามความตอ้งการจะก่อให้เกิดเกิดการศึกษาต่อเน่ือง และมีแรงกระตุน้ให้เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยาก
เรียนรู้อยา่งไม่ส้ินสุด ซ่ึงจะน าไปสู่การเป็นผูเ้รียนรู้ตลอดชีวิต รวมทั้งให้ความส าคญักบับริบทเน้ือหาให้มีความ
เหมาะสมกับวยัของการเรียนรู้ของผูเ้รียน ไม่ยากจนผูเ้รียนไม่อยากท่ีจะปฏิบัติงานหรือไม่ง่ายจนผูเ้รียนไม่ให้
ความส าคญักบัเน้ือหา  
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 3) ด้านกิจกรรมการเรียนการสอน การให้ความส าคญักบัการเรียนรู้ดว้ยตนเองตามท่ีผูเ้รียนสนใจ เปิด
โอกาสให้ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะจากการปฏิบติังานดว้ยตนเองตามความถนดัของแต่ละบุคคล เน่ืองจากผูเ้รียนแต่ละ
คนมีความแตกต่างดา้นความสามารถในการเรียนรู้ วิธีการเรียนรู้ และเจตคติ ฯลฯ น าเอาประสบการณ์ของตนเอง
มาใชใ้นการเรียนรู้ สอดคลอ้งกบั Miller (2014: 19) ท่ีกล่าววา่ ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้แบบส่วนบุคคลไดต้ามความ
สนใจของตนเอง โดยผูเ้รียนสามารถท่ีจะคน้ควา้หาค าตอบเก่ียวกบัค าถามของตนเอง รวมทั้งสามารถท างานได้
อยา่งมีอิสระ เปิดโอกาสให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ผ่านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน โดยการเรียนใน
ชั้นเรียนจะเนน้การสืบคน้ขอ้มูลกบัเพ่ือนร่วมชั้นเรียน โดยมีผูส้อนคอยใหค้  าแนะน า ควรก าหนดโจทยใ์ห้มีความ
เหมาะสมกับความสามารถของผู ้เรียน เพ่ือให้ผู ้เรียนเห็นความส าคัญกับการปฏิบัติงาน ฝึกผู ้เรียนให้ใช้
ประสบการณ์ของผูเ้รียนในการสร้างนวตักรรมผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียน
การสอนให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (เนาวนิตย ์สงคราม, 2553: 18) น าไปสู่การสร้าง
นวตักรรม ตามความสามารถของแต่ละบุคคลท่ีมีกระบวนการจากการคน้ควา้เทคนิควธีิการท่ีแตกต่างหลากหลาย 
รวมทั้งสามารถน าไปถ่ายทอดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบั กิดานนัท ์ มลิทอง (2540) ท่ีกล่าววา่ นวตักรรม
เป็นการแสดงออกถึงความคิด การปฏิบติัหรือการปรับปรุงเปล่ียนแปลงจากของเดิมท่ีมีอยูข่องผูเ้รียน ใหส้ามารถ
ใชไ้ดผ้ลดียิ่งข้ึนและเพ่ือช่วยให้การปฏิบติังานนั้นๆ มีความทนัสมยัมีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิม ในขณะท่ีพิศวาส 
ปทุมุต์ตรังษี (2556) กล่าววา่ ผูเ้รียนสามารถแสดงความคิดสร้างสรรค์ ผลิตความรู้ และพฒันานวตักรรมท่ีเป็น
ผลิตผลและกระบวนการโดยใชเ้ทคโนโลย ีโดยการประยกุตใ์ชค้วามรู้ในการสร้างแนวคิดใหม่ สามารถสร้างงาน
ท่ีเป็นตน้แบบในการส่ือถึงเอกลกัษณ์ความเป็นตวัตน และสอดคลอ้งกับผลการศึกษาของวฒันโชติ การเรือง 
(2559) พบวา่ ผูเ้รียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชน้วตักรรมคุณลกัษณ์ศึกษาดา้นการเรียนรู้ จะส่งเสริมใหผู้เ้รียนมีความ
ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะความสามารถในการเรียนรู้ ด้านความคิดสร้างสรรค์และทักษะปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกบัผลศึกษาวจิยัของ นิชาภา บุรีกาญจน์ (2556: 29) พบวา่ การจดัการเรียนรู้โดยใชแ้นวคิด
หอ้งเรียนกลบัดา้น ส่งผลผูเ้รียนมีความรับผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงข้ึน 
  4) ด้านส่ือการเรียนการสอน  การใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ รวมทั้ งส่ือ ICT เพื่อให้ผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้บทเรียนล่วงหนา้ เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผูส้อนและผูเ้รียนในการติดต่อส่ือสาร รวมทั้งการ
เขา้ถึงเน้ือหา กิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ผา่นระบบออนไลน์ เพ่ือให้ผูเ้รียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ โดยมีส่ิง
ชกัจูงเขา้มาสู่บทเรียน สอดคลอ้งกบังานวิจยัของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2550) ท่ีพบวา่ การถ่ายทอดองคค์วามรู้จาก
ผูส้อนสู่ผูเ้รียนให้สามารถไดรั้บความรู้ ทกัษะต่างๆ ผูส้อนควรใชส่ื้อเทคโนโลยีการศึกษามาใชใ้นการเรียนการ
สอน เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้อย่างสมบูรณ์ และยงัเป็นส่ิงท่ีช่วยดึงดูดความสนใจให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจ
เน้ือหาอย่างแท้จริง  และการใช้ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่างๆ ยงัส่งผลให้ให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้บทเรียน
ล่วงหนา้และสามารถศึกษาคน้ควา้ตามความถนดัของแต่ละบุคคล รวมทั้งยงัเป็นการส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะ
การเรียนรู้แห่งศตวรรษท่ี 21 สอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Lisa (2012)  พบวา่ การใชว้ีดีโอท่ีมีความน่าสนใจใน
ชั้นเรียน ส่งผลให้ผูเ้รียนมีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ เพราะผูเ้รียนมีทางเลือกส าหรับการเรียนรู้ 
เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ Kelly (2012) พบว่า การเปล่ียนแผนการเรียนรู้โดยใช้วิดีโอการบรรยายออนไลน์ 
ส่งเสริมผูเ้รียนในดา้นการรับรู้มากข้ึน ผูส้อนมีบทบาทในการใหค้  าแนะน ามากกวา่การบรรยายเน้ือหา ซ่ึงเป็นการ
น าเทคโนโลยเีขา้มาใชใ้นการเรียนการสอนเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียน  
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 5) ด้านการวัดและประเมินผล ควรวดัความรู้ความเขา้ใจของผูเ้รียนโดยการให้ผูเ้รียนเขียนสรุปองค์
ความรู้ท่ีได้หลังเรียน โดยการน าเสนอผลงานท่ีควรดูโดยรวมทั้ งความถูกต้องเหมาะสม ความสวยงามและ
พฤติกรรมในการปฏิบัติงานภายในชั้นเรียน และควรประเมินโดยการให้การตอบกลับแก่ผู ้เรียนในทันที 
(Feedback) เพ่ือให้ผูเ้รียนสามารถท าความเข้าใจได้อย่างถูกต้องและชัดเจน สอดคล้องกับ Arfstrom (2013)                  
ซ่ึงกล่าววา่ ผูส้อนใชห้้องเรียนกลบัดา้นในการช่วยให้ผูเ้รียนมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองท่ีเรียน เวลาในห้องเรียน
ผูส้อนสังเกตการณ์เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนมีการจดัเตรียมการใหก้ารตอบกลบัในประเด็นส าคญัแก่ผูเ้รียนเพ่ือให้
ผลสะทอ้นกลบัในการเรียนรู้ และสามารถเช่ือมโยงกบัการแลกเปล่ียนเรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นในหอ้งเรียน 
เช่นเดียวกับ วิจารณ์ พานิช (2556: 18) ท่ีกล่าวว่า การประเมินเพ่ือยืนยนัการเรียนรู้ของผูเ้รียนว่าได้บรรลุการ
เรียนรู้ตามวตัถุประสงคน์ั้นผูส้อนตอ้งเขา้ไปประเมินและตอ้งหาประเด็นท่ีเด็กไม่เขา้ใจ จดัการเรียนรู้เพ่ือซ่อม
เสริมความเขา้ใจใหแ้ก่ผูเ้รียนเป็นรายคน 

ความต้องการเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใช้แนวคิดห้องเรียนกลับด้าน
ของผู้เรียน 4 ด้าน มีดงัน้ี 1) ดา้นกิจกรรมการเรียนการสอน 2) ดา้นวธีิการสอน 3) ดา้นส่ือการเรียนการสอน และ 
4) ดา้นการประเมินผล 
 1) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านกิจกรรมการเรียนการสอน คือ ผูส้อนควรส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถ
สร้างนวตักรรมไดด้ว้ยตนเอง สอดคลอ้งกบัเนาวนิตย ์สงคราม (2553) ซ่ึงกล่าววา่ การส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถ
น ากระบวนการสร้างความรู้จากการเนน้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลาง ฝึกผูเ้รียนใหใ้ชป้ระสบการณ์ของผูเ้รียนในการสร้าง
นวตักรรมผ่านกระบวนการท่ีหลากหลาย เพ่ือแกไ้ขปัญหาการจดัการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน และเป็นการเตรียมความพร้อมใหก้บัผูเ้รียนใหเ้ขา้สู่สงัคมในศตวรรษท่ี 21  
 2) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านวิธีการสอน  ผู ้เรียนต้องการใช้เทคโนโลยีมาสนับสนุนให้ เกิด
กระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเอง  ซ่ึงวิจารณ์ พานิช (2556) กล่าวว่า  ผูเ้รียนในศตวรรษท่ี 21 เป็นยุคท่ีโลกต้อง
เผชิญหน้ากบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ผูเ้รียนในยุคปัจจุบันมีความจ าเป็นในการใชส่ื้อ
อิเล็กทรอนิกส์เพ่ือสนบัสนุนการเรียน การหาขอ้มูลเพ่ิมเติมให้กบัตนเองเพ่ือเกิดการเรียนรู้ตามความสนใจของ
ตนเองและตอบสนองความตอ้งการเรียนรู้ท่ีหลากหลายของผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ สอดคลอ้งกบั จนัทิมา 
ปัทมธรรมกุล (2555) ได้กล่าวไวว้่า ผูเ้รียนแต่ละคนมีบทบาทส าคญัในการจัดการเรียนรู้ด้วยตนเองมากท่ีสุด 
ผูเ้รียนสามารถใชเ้ทคโนโลยมีาสนบัสนุนในการเรียนรู้ดว้ยตนเองมากท่ีสุดและสามารถช่วยตอบสนองการเรียนรู้
ท่ีหลากหลายของผูเ้รียน 
 3) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านส่ือการเรียนการสอน คือ ผูเ้รียนตอ้งการให้ผูส้อนมีส่ือท่ีสามารถให้
ผูเ้รียนดูหรือทบทวนไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการ สอดคลอ้งผลการวิจยัของ ลลัน์ลลิต เอ่ียมอ านวยสุข (2556: 25) ท่ี
ศึกษาการสร้างส่ือบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เร่ืองการเคล่ือนไหวในระบบดิจิตอลเบ้ืองตน้ ท่ีใชว้ิธีการสอน
แบบห้องเรียนกลบัดา้น พบว่า ผูเ้รียนมีความพึงพอใจต่อส่ือบนคอมพิวเตอร์พกพาในการใชเ้ป็นส่ือท่ีสามารถ
น ามาสนับสนุนให้สามารถเรียนรู้ได้สะดวกทุกท่ีทุกเวลาท่ีต้องการ ซ่ึงเช่นเดียวกับผลการวิจัยของ สุกัลยา                   
นิลกระยา (2557) การพฒันาส่ือการสอนมลัติมีเดียบนเครือข่ายไร้สาย m-learning พบว่า ผูเ้รียนสามารถใชส่ื้อ          
การสอนบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพาในการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  
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4) ความเห็นของผู้เรียนต่อด้านการวัดและประเมินผล คือ ผูเ้รียนตอ้งการให้ผูส้อนติดตามการท างาน
และส่งงานท่ีมอบหมายของผูเ้รียน สอดคลอ้งกบั Miller (2014) กล่าววา่ การศึกษาติดตามความคืบหนา้ของผูเ้รียน
จะเป็นการทราบถึงศกัยภาพของผูเ้รียน ซ่ึงการเรียนการสอนโดยใชห้้องเรียนกลบัดา้นเป็นการให้โอกาสท่ีดีท่ีสุด
ส าหรับความแตกต่างในหอ้งเรียนท่ีผูส้อนสามารถด าเนินการท่ีแตกต่างกนัในแต่ละระดบัความแตกต่างของแต่ละ
บุคคลเพื่อใหส้ามารถบรรลุวตัถุประสงค ์

การสังเกตการจดัการเรียนการสอนคอมพวิเตอร์กราฟิก  
 1) กจิกรรมการเรียนการสอน การน าเขา้สู่บทเรียนแบ่งไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ คือการพดูคุยหวัขอ้ท่ีจะใชเ้รียน 
เพื่อกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความพร้อมในการเรียนรู้ และการสอบถามถึงงาน ลกัษณะวธีิการเคร่ืองมือเพื่อสร้างสรรค์
ผลงานท่ีไดม้อบหมายในสัปดาห์ท่ีผ่านมา เพ่ือเป็นการแลกเปล่ียนประสบการณ์และขั้นตอนวิธีการสร้างสรรค์
ผลงานกบัเพ่ือนร่วมชั้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัวิจารณ์ พานิช (2556: 18) ท่ีกล่าววา่ การเรียนรู้โดยใชแ้นวคิดห้องเรียน
กลบัดา้นสามารถให้ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ร่วมกนั ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั สามารถรวมตวักนัเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้
เฉพาะเร่ืองหรือในส่วนท่ีไม่เขา้ใจ ซ่ึงการเรียนรู้แบบช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัเป็นการฝึก 21st Century Skills แบบ
ไม่รู้ตวัช่วยให้เกิดการเรียนรู้ไดย้า่งรู้ลึกและรู้จริง มีการใชค้  าถามในการกระตุน้ผูเ้รียนอยา่งต่อเน่ืองและการฝึกให้
นกัเรียนไดแ้สดงความคิดเห็นและแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกนัโดยมีการนาส่ือการเรียนรู้มาใชอ้ยา่งหลากหลาย 

2) ส่ือการเรียนการสอน  ใช้ PowerPoint และจอแสดงผลในการสาธิตขั้ นตอน การใช้ส่ือ video 
Multimedia ในการศึกษาวิธีการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ ในโปรแกรม ใชร้ะบบ LMS (Learning Management System) 
ในการมอบหมายงาน ติดตามการส่งงาน โดยผูเ้รียนเป็นผูบู้รณาการสร้างทกัษะองคค์วามรู้จากส่ือท่ีไดรั้บจากการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองโดยการสร้างกระดานความรู้อิเลก็ทรอนิกส์ (Blogs) การใชแ้บบทดสอบ (Tests) การใชส่ื้อสงัคม
ออนไลน์ และกระดานส าหรับอภิปรายแบบออนไลน์ (Social Networking & Discussion Boards ) เช่นเดียวกับ
งานวิจยัของ จกัรกฤษณ์ กาจนากาศ (2554) พบว่า นักศึกษาสามารถเขา้ไปสมคัรเรียน จดัการขอ้มูลส่วนตวัและ
ลงทะเบียนเรียนในรายวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิก ในบทเรียนจะใชไ้ฟลว์ดีิโอเป็นหลกั  
 3) การแสดงออกของผู้เรียน ผูเ้รียนมีความตั้งใจและสนุกสนาน มีส่วนร่วมในการตั้งค  าถามถึงขอ้สงสัย
และมีส่วนร่วมในการตอบค าถาม และแลกเปล่ียนแสดงความคิดเห็นซ่ึงกนัและกนัภายในห้องเรียน สอดคลอ้งกบั 
Arfstrom (2013) ซ่ึงกล่าววา่ ภายในห้องเรียนกลบัดา้นผูส้อนมีการให้ค  าแนะน าในประเด็นท่ีส าคญัเพื่อใหผ้ลตอบ
กลับในการเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพ่ือช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ผูเ้รียน และผูเ้รียนสามารถเช่ือมโยงการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้และยอมรับความคิดเห็นกบัเพ่ือนในหอ้งเรียน  

4) บรรยากาศการเรียนการสอน บรรยากาศในห้องเป็นไปด้วยความอบอุ่นเป็นกนัเอง ไม่มีความตึง
เครียด ซ่ึงผูเ้รียนจะมีลกัษณะในการเรียนรู้เชิงรุก มีส่วนร่วมในการถาม-ตอบหรือแสดงความคิดเห็นกบัผูส้อน มี
ความสนใจใส่ใจในการเรียนรู้ท่ีมีความหมายให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน และภายในห้องผูส้อนจะคอยเดินไป
รอบๆ ห้องเพ่ือคอยให้ค  าแนะน าขณะผูเ้รียนก าลงัปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสุรศกัด์ิ ปาเฮ (2556) ซ่ึงกล่าวว่า 
ผูส้อนจะท าหนา้ท่ีเป็นโคช้ในการใหค้  าแนะน าอยูข่า้งๆ เพ่ือใหผู้เ้รียนเรียนเน้ือหาดว้ยวธีิท่ีหลากหลาย  
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7. ข้อเสนอแนะ 
 7.1 ข้อเสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช้ 

1) การจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ผูส้อนควรมีการ
ท าความเขา้ใจในการจดัการเรียนรู้เป็นอยา่งมาก เพ่ือใหส้ามารถวางรูปแบบการสอนไดอ้ยา่งถูกตอ้งเหมาะสมของ
ลกัษณะผูเ้รียน เพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีเหมาะสม  

2) การจดัการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์กราฟิก โดยใชแ้นวคิดหอ้งเรียนกลบัดา้น ผูส้อนควร
ตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัการเลือกส่ือการเรียนรู้ การเขา้ถึงส่ือการเรียนรู้ ความพร้อมดา้นเทคโนโลยขีอง
ผูเ้รียนทั้งในหอ้งเรียน ท่ีบา้น และชุมชนของผูเ้รียน   

7.2 ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  1) ควรมีการศึกษาผลของการจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้นวคิดห้องเรียนกลบัดา้น ท่ีมีต่อความ
รับผิดชอบและผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาคอมพิวเตอร์กราฟิกดว้ยตนเอง  

 
8. กติติกรรมประกาศ 
  วจิยัฉบบัน้ีไม่สามารถส าเร็จลุล่วงไปไดด้ว้ยดี หากไม่ไดไ้ดรั้บการสนบัสนุนทั้งแรงกายและแรงใจจาก
บุคคลต่อไปน้ี อนัดบัแรกคุณพอ่คุณแม่ ตลอดจนญาติมิตรสหาย ครูอาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ และผู ้
คอยเป็นแรงบันดาลใจ ตลอดระยะเวลาของการด าเนินการวิจัยตลอดระยะเวลา 3 เดือนท่ีผ่านมา ขอบคุณ                     
ท่ีปรึกษาวิจยั และคณะท่ีปรึกษาในทุกๆ ภาคส่วน ผูใ้หญ่ใจดีจากมูลนิธิรักษไ์ทย ท่ีให้โอกาสเขา้มามีส่วนร่วมใน
การท าผลงานวิจยัในคร้ังน้ี คุณประโยชน์อนัพึงมีจากการท าวจิยัฉบบัน้ี ขอบมอบแด่ทุกท่านท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งทุก
ท่าน ดว้ยความรักและเคารพเป็นอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี  
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