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The purpose of this research was study the effects of teaching costume design by
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The population of this study were 20 third year undergraduate creative arts students in
faculty of architecture, urban design and creative arts, Mahasarakam University who registered the
612312 creative industrial arts course on the first semester of 2002 academic year. The research
instruments were 1) design project teaching plan, 2) costume design database program, 3)
achievement test of knowledge for pretest and posttest, 4) design process evaluation form 5) project
evaluation form, and 6) questionnair concerning teaching costume design by using database. The
data were analysed by using the t-test, mean and standard deviation for testing hypothesis
The research results were reveal :
1) the learning achievement of undergraduate creative arts students after learning
were high at the .05 level of significance.
2) The learning achievement of undergraduate creative arts students after learning of
4 steps in design process - Identification of the problem, analysis, synthesis and evaluation – was at
good level.
3) database, as media for searching to for create work project, was at good level.
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ในปจจุบันนี้ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศไดเปดการเรียนรูของมนุษยออกไป
อยางไรขดี จํากัดนําไปสูก ารปฏิวตั กิ ารศึกษาของมนุษยชาติ สังคมโลกจะกาวไปสูส งั คมแหงความรู
ความรูจะกลายเปนสิ่งที่ทุกคนสามารถเขาถึงไดหมด มนุษยสามารถเรียนรูจากการศึกษาไมเปน
ทางการไดอยางมากมาย
ดวยเหตุดังกลาวจึงควรหาแนวทางในการจัดการศึกษาเพื่อใหเหมาะสมกับการเปลี่ยน
แปลง การประชุมกลุมประเทศสมาชิก UNESCO คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อางถึง
UNESCO (2542) เมื่อเดือนมีนาคม 2538 ไดสรุปแนวโนมการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Trend in
Higher Education) วาการศึกษาระดับนี้เปนสิ่งที่จําเปนและมีความตองการสูง อันเนื่องจาก
ความกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร จึงตองขยายและกระจายโอกาสอยาง
กวางขวาง (Quantitative Expansion) ตองจัดใหมีความหลากหลายทั้งโครงสราง รูปแบบ หลัก
สูตร ระบบการเรียนการสอน มีคุณภาพ มีความเปนนานาชาติ และมีความสอดคลองกับสภาพ
ความเปนอยูของสังคมภายในประเทศ สังคมโลก และเชื่อมโยงกับโลก ในการศึกษาระดับอุดม
ศึกษานั้นมีหนาที่สําคัญในการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สรางพัฒนาองคความรู คน
ควา วิจัย บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อุดมศึกษาจึงเปนแหลงรวม
วิทยาการหลายแขนง และเปนศูนยรวมของนักวิชาการที่มีความรู ความสามารถเปนจํานวนมาก
อุดมศึกษาจึงนอกจากถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่กําหนดนโยบายและแรงผลัก
ดันทางเศรษฐกิจและสังคมแลว อุดมศึกษายังเปนปจจัยที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง ไปสูสังคม
ที่พึงปราถนา โดยใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและทักษะทางวิชาชีพ มุงผลิตกําลังคนเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสําคัญ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาแบบหนึ่งที่จัดใหแกคนวัยที่กําลังจะเปนผู
ใหญ และเปนการศึกษาทางดานสายอาชีพ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความรูไปประกอบอาชีพได
ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและความตองการของสังคมอยู
เสมอ (ไพฑูรย สินลารัตน, 2524, บํารุง กลัดเจริญ, 2527) ปณิธานของมหาวิทยาลัยทุกแหงตาง
กําหนดอยางสอดคลองกันวามีหนาที่บุกเบิก แสวงหา ทํานุบํารุงถายทอดความรู ใหกับบัณฑิต
ใหเปนผูเพียบพรอมดวยสติปญญา มีความรูความเชี่ยวชาญในศาสตรที่จะออกไปประกอบ
อาชีพ และในขณะเดียวกันก็เปนผูที่รูจักตนเอง ใฝหาความรูอยูเสมอ มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
(อุทุมพร จามรมาน, 2530)
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การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมีความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะสรางและพัฒนาคนให
เปนคนที่สมบูรณของสังคม ผูเรียนในระดับนี้ มีความสามารถทางพุทธิปญญา โดยเฉพาะมี
ความกระตือรือรนสูง มีความอยากรูอยากเห็น มีลักษณะที่คอนขางเปนตัวของตัวเอง (ไพฑูรย
สินลารัตน, 2527) การเรียนการสอนระดับอุดมศึกษา จึงมีความแตกตางจากระดับอื่นในแงที่
เปนการเนนการเสาะแสวงหาความรูความจริง เปนการพัฒนาใหเกิดทักษะ เกิดความรูเกิดความ
รักและมีทัศนคติที่ดีตลอดจนมีคุณธรรมในอาชีพที่จะทําในอนาคต (อุทุมพร จามรมาน, 2530)
รูปแบบของหลักสูตรอุดมศึกษานั้น ไพฑูรย สินลารัตน (2524) กลาววาพิจารณาไดจาก
ความสัมพันธของหลักสูตรวิชาชีพและวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรวิชาชีพที่ใชในหลักสูตร
อุดมศึกษานี้หมายถึง วิชาชีพชั้นสูง เปนวิชาชีพที่ตองเรียน และตองทําการศึกษาอยางมีระบบ
ระเบียบในระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะประกอบอาชีพนั้นได ลักษณะ ของกลุมวิชาชีพแบงออก
เปน 2 กลุม กลุมแรกยังอิงศาสตรหรือเนื้อหาดานวิชาการ ซึ่งเนนการสอนดานเนื้อหาเปนหลัก
สวนอีกกลุมคือ วิชาชีพโดยตรง แกปญหาของมนุษยโดยตรง สวนบางคณะเชน สถาปตยกรรม
ศาสตร เกษตรศาสตร เปนวิชาชีพที่ใหบริการ ผลิตสินคาและอุปกรณใหกับมนุษย การเรียน
การสอนและหลักสูตรในกลุมวิชานี้จะเนนความรูและการปฏิบัติควบคูกันไป ซึ่งเนนวิชาพื้นฐาน
เพื่อความจําเปนกอน และจึงไปเรียนวิชาชีพเฉพาะเพื่ออาชีพนั้น คําวาวิชาพื้นฐานในหลักสูตร
วิชาชีพนั้น หมายถึงวิชาเบื้องตน หรือวิชาพื้นฐาน (Basic Course of Foundation Courses) ที่
จําเปนสําหรับการศึกษาและทําความเขาใจวิชาชีพนั้น ๆ ตอไปใหลึกซึ้ง ในปจจุบันวิชาพื้นฐาน
เหลานี้มีความสําคัญมาก เพราะศาสตรตาง ๆ มีความสัมพันธกันมากขึ้น และปญหาในแตละ
วิชาชีพตองการความรูดานตาง ๆ มาประกอบกันมากขึ้น
จะเห็นไดวาการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพในระดับอุดมศึกษาจะเนนความรูและการ
ปฏิบัติควบคูกันไป ซึ่งจะตองเนนวิธีการสอนใหเขมขน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาเมื่อนักศึกษา
จบมาแลวมีความเชื่อมั่นในการทํางานไดอยางเพียงพอ การเรียนการสอนจึงมีความสําคัญ คือ
ตองมีการวางแผนใหสัมพันธกันในแตละผูสอนและมีฝกฝนทักษะอยางสม่ําเสมอ (ไพฑูรย สินลา
รัตน, 2527) การผลิตบัณฑิตเกี่ยวของกับการเรียนของนิสิตและการสอนของอาจารย การสอน
ที่ดีคือการสอนใหนักศึกษาไดเรียนดี มีวินัยในการเรียน มีกระบวนการคิดวิเคราะหและสามารถ
สื่อสารกับคนอื่นได อีกทั้งรับรูขาวสาร ความรู กรองขาวสารและความรูเหลานั้นได
วิชาการออกแบบเปนวิชาที่ตองศึกษาหลักการสรางสรรคซึ่งมีหลักของศิลปะเปนโครง
สรางหลัก โครงสรางของการออกแบบนั้นมีกําเนิดมาจากเกณฑตายตัว แตรายละเอียดเทานั้นที่
เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การสอนไมเนนเพียงทฤษฎี แตจะแสดงผลของการสรางสรรคและอิทธิ
พลของศิลปะ ครูผูสอนออกแบบจึงมีหนาที่มอบหมายใหผูเรียนไปสรางจินตนาการ เพื่อสราง
สรรคใหเดนชัด โดยมีผูสอนที่คอยแนะนําอยางใกลชิด และเนินการตามขั้นตอน ผลงานที่สราง
สรรคขึ้นมาจะเปนการผลิตผลจากจินตนาการของผูเรียน จึงอาจตองมีการปรับปรุงแกไขใหดีที่
สุด (พาสนา ตัณฑลักษณ, 2526)
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การเรียนการสอนออกแบบ มีความเหมาะสมที่จะใชรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียนเปน
ศูนยกลาง เนื่องจากวิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาส คิด ทํา สรางสรรคและเนนความ
แตกตางระหวางบุคคล (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543) สิ่งสําคัญในกระบวนการ
เรียนการสอนดานการออกแบบอีกขอหนึ่งที่สําคัญคือ การเรียนการสอนแบบแกปญหา สมทรง
เวียงอําพล (2529) ไดกลาววา การเรียนออกแบบนั้นเพื่อสงเสริมการแสดงออกอยางสรางสรรค
การตัดสินใจและแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ ปยะชาติ แสงอรุณ (2531) ที่กลาววา การออกแบบ
คือการรูจักใชความคิด รูจักแกปญหาโดยอาศัยประสบการณ ความรู เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้ง
ไว
จากการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ ผูวิจัยไดประมวลขั้นตอนตาง ๆ ออก
เปนลําดับขั้นได 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น 1 กําหนดปญหา ซึ่งเปนขั้นตอนของการสังเกต ศึกษาปญหา เงื่อนไขตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุด เพื่อกําหนดขอบเขตวาควรจะ
มีสวนใดชวยเสริมสวนใด และรายการของปญหาที่ตองนํามาแกไข
ขั้น 2 การวิเคราะห เปนขั้นตอนของการแยกแยะขอมูลสําคัญ ๆ เชน กลุมเปาหมาย
กระบวนการผลิต หลักเกณฑตาง ๆ เปรียบเทียบและจัดใหเกิดความสัมพันธกัน ผลจากการ
วิเคราะหขอมูลจะชวยเสนอแนะทางเลือกและเกณฑสําหรับพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการแก
ปญหา
ขัน้ 3 การสังเคราะห เปนขัน้ ตอนในการสรางแนวความคิดหลักทีไ่ ดจากการสังเคราะหขอมูล
ซึ่งสามารถแกปญหาไดอยางตรงประเด็นและมีความกวางครอบคลุมการแกปญหายอย มีความ
แปลกใหม นํามาตีความจากนามธรรมเปนรูปธรรมดวยการรางแบบราง 2 มิติ จํานวนมากพรอม
ทั้งอธิบายแนวคิดของผูออกแบบ และเปรียบเทียบโดยใชหลักเกณฑจากการวิเคราะห เพื่อคัด
เลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยวิธีการที่งาย ประหยัดและมีความ
เปนไปไดจริงทั้งในการผลิตและการตลาด
ขั้น 4 ประเมินผล ขั้นตอนนี้เปนการนําแบบที่สําเร็จ มาประเมินผลวาถูกตอง ครบถวน
ตามขอบเขตและจุดมุงหมาย เพื่อเปนการใหรูถึงระดับคุณภาพของงานออกแบบ และนําผลมา
ปรับปรุงแกไข เพื่อเสนอขอแกไขปญหาที่สมบูรณตามที่คาดหวัง เปนการตรวจสอบขั้นสุดทาย
กอนการผลิตและจําหนาย
การทํางานออกแบบเปนกิจกรรมการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ
กระบวนการออกแบบจะเริ่มตนดวยการยอมรับสภาพของปญหา พรอมทั้งดําเนินการแกไข การ
ทํางานจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบก็คือขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวปญหา ตลอดจนวิธีการตาง ๆ ที่เปน
ไปไดในการแกปญหา ขอมูลจึงมีบทบาทสําคัญและเปนศูนยกลางของกิจกรรมการออกแบบ ถา
กระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง และผูที่ทํางานออกแบบมีความเชี่ยว
ชาญก็เปนที่เชื่อไดวา จะไดวิธีแกปญหาที่มีคุณภาพ
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ในการเรียนการสอนออกแบบปจจุบัน ผูสอนตองคํานึงถึงแนวโนมและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีเพื่อที่จะสามารถผลิตนักออกแบบที่มีลักษณะตรงตอความตองการ
ลักษณะ
สําคัญของนักออกแบบตองเปนผูที่มีความคิด สรางสรรค อยางมีระบบ โดยอาศัยการคนหาขอ
มูลที่เที่ยงตรง แมนยําและทันสมัย เพื่อใหงานออกแบบตรงตามวัตถุประสงคและมีคุณคา การ
ออกแบบคือการแกปญหาอยางสรางสรรคที่เริ่มจากการคิด
ความคิดเชิงวิเคราะหจากการ
ประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบ และสังเคราะหเปนกรอบความคิดที่เขาใจ ครอบคลุม
ชัดเจน เปนการสรางความคิดรวบยอด หรือแนวความคิดซึ่งจะใชเปนกรอบ เพื่อความสราง
สรรคในการออกแบบใหตรงตามวัตถุประสงคที่มีประสิทธิภาพอยางมีคุณคา (ปยะชาติ แสง
อรุณ, 2545) ปุณณรัตน พิชญไพบูลย (2545) กลาววาการทํางานออกแบบในปจจุบันมีการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเกี่ยวของ โดยองคประกอบสําคัญของการสรางงานออกแบบเกิดได
จากการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูอยางมหาศาลในอินเทอรเน็ต รวมทั้งการพัฒนาคลังขอมูล
ของแตละองคกรเพื่อนํามาใชในการออกแบบ และการตัดสินใจ การที่นักออกแบบจะสามารถ
ดําเนินงานออกแบบไดจําเปนตองอาศัยระบบการทํางานที่สามารถติดตอสื่อสาร สืบคนฐานขอ
มูล รวมทั้งประมวลผลขอมูลใหออกมาในรูปแบบที่ผูเกี่ยวของตางๆ สามารถเขาใจได การเก็บ
รักษาขอมูลในระบบงานอัติโนมัติ มักอยูในรูปดิจิทัลเปนสวนใหญ จุดเดนของขอมูลดิจิทัลคือมี
ความเที่ยงตรงแมนยําสูง อีกทั้งยังสามารถบีบอัดหรือยอได ในปจจุบันมีแนวโนมในการเก็บขอ
มูลในรูปของสื่อดิจิทัลมากขึ้นเปนลําดับ
ดังจะเห็นไดจากการพัฒนาสื่อบันทึกขอมูลดิจิทัลที่
สามารถบรรจุขอมูลไดมากขึ้น แตมีขนาดเล็กลงซึ่งการพัฒนาดานนี้กําลังเปนไปอยางตอเนื่อง
ซึ่งงานวิจัยของ ปรวรรณ ดวงรัตน (2541) ที่กลาวถึงปญหาของวิธีการสอนศิลปะภาคปฏิบัติ
จากการที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองนั้น พบวาผูเรียนบางสวนยังคนควาไมเปน
ขาดความสนใจไมขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม การเรียนรูจึงเปนไปอยางเชื่องชา ขาดความ
กระตือรือรน และไมเกิดการพัฒนกาารใดใดในการทํางานตอไป ดังนั้นตองใชสื่อการเรียนการ
สอน ประกอบการเรียนการสอน โดยการใชสื่อการสอนที่หลากหลายตามขั้นตอนการสอน เชน
การใชสื่อเพื่อแสดงตัวอยางงานเปนตน จากปญหาดังกลาวเห็นไดวา การเรียนการสอนยังไม
เปนไปตามลักษณะของนักออกแบบในปจจุบัน
การจัดการขอมูลทางการออกแบบอยางเปนระบบระเบียบ โดยการจัดทําเปนฐานขอมูล
คอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนออกแบบ จึงเปนแนวทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาว
เนื่องจากฐานขอมูลนั้นมีลักษณะเปนสื่อประสม ซึ่งสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจและ
มีระบบ ขั้นตอนที่เขาใจงายในการคนหา Reiser (2001) กลาววา การจัดการความรูสิ่งที่กําลัง
นิยมและสงผลถึงการเรียนการสอนออกแบบในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ Jarvis and Liwis
(2002) ที่กลาววาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไมเปนเพียงแตการเรียนรูศาสตรเฉพาะดานเทา
นั้น การเติบโตของการศึกษาสายอาชีพปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มทักษะและความรูอื่น
มากขึ้น กระแสของการพัฒนาทางเทคโนโลยีสงผลใหความรูตาง ๆ ถูกสงเขาไปยังคอมพิวเตอร
และเผยแพรไดในหลายชองทาง
ซึ่งหมายความวาการแสวงหาความรูจะไมมีขอบเขตจํากัด

5

และแทบจะไมมีที่สิ้นสุด การศึกษาดวยวิธีการเดิม ๆ จะถูกเปลี่ยนใหม บทบาทของผูสอนจะถูก
แทนที่ดวยอุปกรณการสอนอื่น ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ซีดีรอม และอินเทอรเน็ต Dutton
(2002) กลาววาการใชฐานขอมูลในการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบ นับเปนแหลงขอ
มูลที่มีประโยชนอยางมากตอนักการศึกษาและนักวิจัย ตามที่ Rossett (1999) กลาวถึง การจัด
การขอมูลความรู รวมถึงการจําแนกประเภทขอมูล การเผยแพรขอมูล และการจัดการขอมูลให
เปนระบบระเบียบเพื่อพัฒนาการเนินการขององคกร สวนใหญ ขอมูลความรูที่มีประโยชนและ
เกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น จะอยูภายในองคกรหรือเฉพาะกลุม แตไมมีการแพร
หลายอยางกวางขวางเทาใดนัก แตอยางไรก็ดี ดวยความสามารถของเทคโนโลยีในปจจุบัน
อยางเชน โปรแกรมฐานขอมูล การใชอินเทอรเน็ตภายในองคกร เพื่อการบริหารจัดการ Rossett
and Donello (1999) กลาววาการจัดการขอมูลความรูนั้นจะพัฒนาเติบโตขึ้น การจัดการเรียน
การสอนออกแบบและวิชาชีพอื่น ๆ จะไมเปนเพียงการพัฒนาเฉพาะบุคคลเทานั้นแตจะเปนการ
พัฒนาการเขาถึงความรูดวย ดังนั้น การพัฒนาการจัดการความรูเปนการแสดงความเปลี่ยน
แปลงภาระหนาที่ของการเรียนการสอนออกแบบในปจจุบัน
การเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย เปนการศึกษาหลักสูตรวิชาชีพทางการ
ออกแบบ ซึ่งเครื่องแตงกายนั้นเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่มีความสําคัญตอชีวิตประจําวันของมนุษย
โดยเฉพาะในปจจุบัน อุตสาหกรรมเสื้อผาสําเร็จรูป นับวามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เนื่องจาก
เสื้อผาสําเร็จรูปนั้นสะดวกตอการซื้อและเลือกหาแบบซึ่งมีใหเลือกมากมายในทองตลาด อุตสาห
กรรม เสื้อผาสําเร็จรูปนั้นยังมีความสําคัญอีกยางหนึ่งคือ เปนสินคาออกซึ่งทํารายไดใหกับ
ประเทศไทยอยางมากจึงเปนอุตสาหกรรมที่เติบโตเร็วและนาสนใจประเทศไทย ซึ่งอุตสาหกรรม
ดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่ตองอาศัยนักออกแบบเครื่องแตงกายที่มีความรูและความชํานาญใน
วิชาชีพนี้เปนองคประกอบหนึ่งที่สําคัญในระบบอุตสาหกรรมเสื้อผาเครื่องแตงกายที่จะชวย
พัฒนารูปแบบใหตรงตอความตองการของตลาดและกลุมเปาหมาย ซึ่งปจจุบันยังมีสถาบันการ
ศึกษาจํานวนไมมากนักที่จัดการเรียนการสอนดานการออกแบบเครื่องแตงกายในระดับอุดม
ศึกษา ดังนั้น เอกสาร ตํารา และแหลงความรู รวมถึงการจัดการเรียนการสอนจึงอยูในระยะเริ่ม
ตนและเปนการหาแนวทางที่เหมาะสมสําหรับการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย
ระดับอุดมศึกษาในประเทศไทย อรพินทร พานทอง (2538) กลาวถึงหลักสูตรวิชาชีพออกแบบ
วานักวิชาการและผูเชี่ยวชาญในศาสตรตองเล็งเห็นการณไกล และความจําเปนของการออก
แบบที่มีตออุตสาหกรรม เพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ สําหรับผลิตออกสูตลาด ทําใหเกิด
ความคุมคาจากการไดเปรียบของการพัฒนาผลิตภัณฑ การรางหลักสูตรจึงจําเปนตองเตรียม
การใหครอบคลุมและกอใหเกิดประโยชนสูงสุด ทําใหบัณฑิตมีลักษณะเปนผูรอบรูการออกแบบ
ครอบคลุมผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหลายประเภท และมีความรูหลักในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ
การออกแบบที่สามารถนําไปประยุกตใชกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม
ซึ่งสอดคลองกับ พาศนา ตัณฑลักษณ(2526) ที่กลาววาผูที่จะศึกษาการออกแบบจะตองเขาใจ
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หัวขอตางๆที่เปนหลักการออกแบบใหเขาใจอยางดีเพื่อที่จะไดนําไปพิจารณาตัดสินใจโดยอาศัย
หลักการออกแบบเปนเครื่องมือชวยใหมีการตัดสินใจไดถูกตอง และไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป เปนสถาบัน
หนึ่งที่ไดจัดใหมีการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยมีภาควิชานฤมิตศิลป คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับผิดชอบ โดยมีจุดมุง
หมายสําคัญเพื่อผลิตบัณฑิตทางนฤมิตศิลปซึ่งเปนประยุกตศิลป ใหเปนนักวิชาชีพและวิชาการ
ใหสอดคลองกับสังคมที่กําลังพัฒนาในดานเทคโนโลยี และขอมูลสารสนเทศ ใหเปนบัณฑิตที่มี
ความรูคูคุณธรรม
รูคุณคาและสามารถธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงามในการพัฒนาริเริ่ม
สรางสรรคงานศิลปกรรมของประเทศและทองถิ่น
จากการศึกษาของ Jung (1992) ที่ไดศึกษาเรื่องทิศทางของคุณภาพหลักสูตรในระดับ
อุดมศึกษา โดยศึกษาเฉพาะหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องแตงกายในเกาหลีพบวา การจัดการเรียน
การสอนนั้นตองมีความยืดหยุนและรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีที่มีการเติบโตอยางรวด
เร็วไดอยางเหมาะสม โดยเฉพาะอยางยิ่งตองสรางทิศทางใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพได
ดี ควรจะเพิ่มศักยภาพในการใชคอมพิวเตอรเพื่อการออกแบบ และพัฒนาฐานขอมูล ที่นํามา
ประกอบหลักสูตรออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตงกาย ผลการวิจัยดังกลาวมีความสอดคลองกับ
Knoll, Diane Carol Sparks (1989) ไดศึกษาถึงคอมพิวเตอรในการศึกษาเสื้อผาเครื่องแตงกาย
และสิ่งทอ : การใชในปจจุบันและความนิยมในอนาคต ผูวิจัยพบวา ผูสอนในหลักสูตรดังกลาว
ไมไดพัฒนาตัวเองเพื่อใชเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพในยุคขาวสารขอมูล
ซึ่งขัดกับความ
ตองการในการใชคอมพิวเตอรเพื่อหาความรูและชวยในการออกแบบของนักศึกษา
จึงควร
สนับสนุนการปฏิบัติการคอมพิเตอรใหมากขึ้นทั้งผูเรียนและผูสอน Denise (1995) ไดสรุปจาก
งานวิจัยเรื่องกรณีศึกษาคอมพิวเตอรชวยการออกแบบ(CAD)ในหลักสูตรพบวานักการศึกษา
การออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตงกายควรจะใหความสําคัญในการหาหนทางที่มีประสิทธิภาพ
มากที่สุดในการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวยสนับสนุนในการสอนตามหลักสูตร งานวิจัยดังกลาวชี้
ใหเห็นวาในการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายนั้นควรจะสนับสนุนการใชเทคโนโลยี
ในรูปแบบตางๆ เชน การคนหาขอมูลความรูและชวยในการออกแบบเพื่อใหผูเรียนคุนเคย
สามารถพัฒนาตนเองไดทันตอเทคโนโลยีอันจะทําใหเกิดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพตอ
ไป
ขอมูลเกี่ยวกับเครื่องแตงกายนับเปนขอมูลเฉพาะของการออกแบบเครื่องแตงกายที่มี
ความเกี่ยวของกับการผลิต ในการเรียนการสอนออกแบบ ผูเรียนจะตองมีความเขาใจในพื้นฐาน
ของโครงสรางตาง ๆ ดีแลว ก็จะทําใหสามารถทํางานออกแบบไดอยางเปนอัตโนมัติ (Sharon,
1977) หลังจากไดรวบรวมขอมูลที่จําเปนแลว พรอมทั้งจําแนกกลุมขอมูลตามความเกี่ยวของซึ่ง
กันและกัน ก็มาถึงขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาขอสรุปที่จะเปนประโยชนในการสราง
แนวความคิดในการออกแบบ (นวลนอย บุญวงศ, 2539) ดังนั้นการสรางฐานขอมูลในการออก
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แบบ จะทําใหเกิดประโยชนในหลาย ๆ ดานดวยกัน (ครรชิต มาลัยวงศ, 2538) ดังนี้ 1) เกิด
ความเขาใจเรื่องขอมูล 2) เกิดวิธีการจัดเก็บอยางเปนระบบ 3) ชวยใหการคนหาขอมูลสะดวก
ขึ้น 4)ชวยใหเกิดการใชขอมูลรวมกัน
ในการสรางฐานขอมูล เนื้อหาเปนสวนสําคัญซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีวิธีการ
คัดเลือกขอมูลที่มีประโยชนและมีความจําเปนมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด บุญชม ศรีสะอาด
(2537) ไดกลาวถึงการพิจารณาเลือกเนื้อหาวิชา ซึ่งตองพิจารณาวา เนื้อหาวิชานั้น สามารถทํา
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามวัตถุประสงคที่ตองการเนื้อหาตางๆ ควรมีการเลือกเนื้อหาที่เหมาะ
สม เชน 1)มีความถูกตองทันสมัย 2)มีความสําคัญ 3)มีการใชมาก ใชบอย 4)มีการพัฒนาการ
คิดวิเคราะห 5) พัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรค 6)อยูในความสนใจของผูเรียนและ 7)สามารถ
เรียนรูได
ในทางการศึกษาการสรางฐานขอมูล นับเปนสื่อการสอนรูปแบบหนึ่ง ลักษณะของสื่อ
การสอนนั้นหมายถึงสื่อที่ครูใชในการสอนเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางมีความหมาย เปนระบบ เพื่อ
หวังผลใหเกิดการเรียนรูที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (มนัส บุญประกอบ, 2539) ปจจุบันสื่อการสอน
ที่นาสนใจคือสื่อคอมพิวเตอร สุดาวรรณ เครือพาณิช (2542) กลาววาการนําคอมพิวเตอรมาใช
ในการจัดการเรียนการสอนนั้นเพื่อเปนกิจกรรมเสริม เปนสื่อในการจัดการสืบคนและการศึกษา
ขอมูล ซึ่งสอดคลองกับอรุณ ควงสมัย (2538) ที่พบวา การใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนทําให
เกิดการจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน ชวยบันทึกขอมูลผูเรียน สามารถประเมินผลการเรียนได
อยางรวดเร็วและสอดคลองกับเกษมศรี พรหมภิบาล (2538) ที่พบวานักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการ
ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มีความกระตือรือรน สนุกสนานตอการเรียน
ผูสอนนั้นทราบดีวามีวิธีการสอนที่หลากหลาย และดวยเทคโนโลยีขั้นสูงไดนําพาเราไป
สูการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา นักเรียนสามารถสํารวจคนพบไดดวยตนเอง ดวยความสนใจ
เฉพาะดาน ทําใหเขาสํารวจและเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งมีประโยชนอยางมากมายไมเฉพาะในศิลป
ศึกษาเทานั้น แตมีประโยชนในทุกกระบวนความรูทีเดียวซึ่งสอดคลองกับสันติ คุณประเสริฐ
(2541) กลาววาเทคโนโลยี สงผลกระทบ โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียนการสอนของศาสตรทุก
สาขา ครูผูสอนศิลปะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อสนับสนุนการเรียน
การสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเปนความสามารถของครูผูสอนที่จะประยุกตใชลักษณะ
พิเศษตาง ๆ ของเทคโนโลยี ใหเขากับหลักสูตร การรูจักประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการ
เรียนการสอนออกแบบ ถาทําอยางถูกวัตถุประสงคแลวจะมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ
เห็นภาพไดอยางชัดเจน เทคโนโลยีปจจุบันนับเปนผูชวยของผูสอน ใหดําเนินการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชสื่อ อยางถูกตองเหมาะสมนั้น นับวา
เกิดประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนสอน
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จากขอมูลที่กลาวมาขางตน เห็นไดวาฐานขอมูลมีบทบาทและประโยชนตอการเรียนการ
สอนดานการออกแบบเปนอยางมาก เพราะการเรียนการสอนออกแบบ มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองอาศัยขอมูล ดังนั้นฐานขอมูลจึงเปนสื่อใหผูเรียนไดคนหาขอมูลพื้นฐาน ที่นํามาใชในการ
วิเคราะห สังเคราะหการออกแบบเครื่องแตงกาย ผูวิจัยจึงไดนําฐานขอมูลเขามาเปนเครื่องมือใน
การจัดการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี วิชาศิลปอุตสาห
กรรมซึ่งใชกระบวนการออกแบบ ประกอบดวย 4 ขั้นตอน คือ 1) กําหนดปญหา 2) การ
วิเคราะห 3)การสังเคราะห 4)ประเมินผล ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เปนขั้นตอน
กระบวนการออกแบบที่ผูเรียนสามารถนําไปประยุกตใชในการประกอบอาชีพการทํางานดาน
ออกแบบรวมกับมีประสบการณในการแสวงหาขอมูลอยางเปนระบบ เปนแนวทางตอการเรียน
การสอนของสาขาวิชาออกแบบ เกิดความเขาใจ โดยใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ สงผลใหการ
เรียนการสอนเปนไปอยางเต็มประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น
วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อศึกษาผลการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลที่มีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนในวิชาศิลปอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมมติฐานการวิจัย
การสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูล ในวิชาศิลปอุตสาหกรรมมีผลตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคามจํานวน 20 คน เปนนิสิตที่เคยผานการลง
ทะเบียนเรียนรายวิชาศิลปอุตสาหกรรม 1 มาแลว
2. การทดลองการสอนวิชาศิลปอุตสาหกรรม 2 เรื่องการออกแบบเครื่องแตงกายสตรี
โดยใชโปรแกรมฐานขอมูลในสวนของเสื้อสตรีเบื้องตนเพื่อการวิเคราะหสังเคราะหการออกแบบ
เครื่องแตงกาย
3. ตัวแปรในการวิจัย
ตัวแปรตน คือ การสอนการออกแบบเครื่องแตงกายในวิชาออกแบบศิลปอุต
สาหกรรมโดยใชฐานขอมูลรูปเสื้อสตรีเพื่อการออกแบบเครื่องแตงกาย
ตัวแปรตาม คือ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนออกแบบเครื่องแตงกาย
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4. การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยใชแบบแผนการทดลองที่เรียกวา
Single group แบบ Pretest – Posttest Design ( ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536 ) สัญลักษณที่ใช
O1
X
O2
O1
O2
X

คือ
คือ
คือ

การทดสอบกอนการทดลอง
การทดสอบหลังการทดลอง
การจัดกระทําตามโปรแกรมหรือการสอนออกแบบเครื่องแตง
กายโดยการใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี

ขอตกลงเบื้องตน
วิธีการเรียนการสอนโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรีในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
เปนการสอนโดยผสมผสานชั้นเรียนปกติ และชั้นเรียนปฏิบัติการทางคอมพิวเตอร
คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
1. ฐานขอมูล คือ หมายถึงการรวบรวมและจัดเก็บขอมูลที่มีความสัมพันธกันอยางมี
ระบบ โดยการจัดเก็บขอมูลจะมีการนําระบบคอมพิวเตอรเขามาชวยในการจัดการฐานขอมูล ซึ่ง
ผูใชสามารถเรียกขอมูลในลักษณะตาง ๆ ได โดยทั่วไปถือเปนแหลงกลางในการใหขอมูลที่นา
สนใจและเปนประโยชน และอีกทั้งยังมีการใชขอมูลรวมกันอีกดวย
2. การออกแบบเครื่องแตงกาย หมายถึง การวาดภาพซึ่งแสดงใหเห็นถึงวิธีแนวทาง
การทํา เสนและรูปรางซึ่งเปนที่มาของการตกแตงหรือแบบของเสื้อผาเครื่องแตงกาย
3. วิชาออกแบบศิลปอุตสาหกรรม เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรนฤมิตศิลป ระดับ
ปริญญาตรี จํานวน 3 หนวยกิต ทฤษฎี 1 หนวยกิต ปฏิบัติ 5 หนวยกิต ลักษณะของเนื้อหาราย
วิชาวาดวยการศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายเพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติการออกแบบเสื้อ
ผา การผลิตเปนอุสาหกรรมศิลป ในรูปแบบที่พัฒนาวัสดุและกรรมวิธี
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
การวิจัยนี้มีความสําคัญตอการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายในระดับอุดมศึกษา โดย
คาดวาผลการวิจัยจะอํานวยประโยชนหลายประการคือ
1. ได เ ป น ต น แบบการสอนโดยใช ฐ านข อ มู ล เพื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถวิ เ คราะห แ ละ
สังเคราะห การออกแบบเครื่องแตงกาย
2. ทําใหทราบถึงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนการออกแบบโดยใชฐานขอมูลเปน
เครื่องมือในการชวยดําเนินกิจกรรมการสอนที่เหมาะสม
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3. เปนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กิจกรรมทางการออก
แบบในอนาคต และเปนแนวทางในการศึกษาและวิจัยตอเนื่องทางดานการเรียนการสอนวิชา
ศิลปะในแขนงอื่น ๆ โดยใชสื่อเทคโนโลยี

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยเรื่อง ผลการสอนการออกแบบเครื่องแตง
กายโดยใชฐานขอมูล ทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาศิลปอุตสากรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม สามารถแบงออกเปนหัวขอใหญได ดังนี้
1. การเรียนการสอนออกแบบ
1.1 การเรียนการสอน
1.2 วิธีการสอน
1.3 การสอนในระดับอุดมศึกษา
1.4 สภาพการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย
1.5 หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
1.6 การสอนออกแบบ
2. การออกแบบ
2.1 การออกแบบเครื่องแตงกาย
2.2 กระบวนการออกแบบ
2.3 ขอมูลดานการออกแบบ
2.4 การประเมินผลงานการออกแบบ
3. เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
3.1 ลักษณะของสื่อประสมคอมพิวเตอร
3.2 มัลติมีเดียในศิลปศึกษา
3.3 ตัวอยางสื่อประสมที่ใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแตงกาย
4. ฐานขอมูล
4.1 องคประกอบของฐานขอมูล
4.2 การออกแบบฐานขอมูล
4.3 โครงสรางของฐานขอมูล
4.4 การใชฐานขอมูลในการเรียนการสอนออกแบบ
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
5.2 งานวิจัยในตางประเทศ
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1. การเรียนการสอน
“การเรียนการสอน” ทั้งสองคํานี้เปนกระบวนการ (Process) ที่เกี่ยวเนื่องกัน การเรียน
เกิดการเรียนรู (Learning) เปนกระบวนการที่บุคคลมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจาก
ประสบการณ (Experience) การสอนจึงเปนการจัดประสบการณที่เหมาะสมใหนักเรียน เพื่อที่จะ
ใหเกิดการเรียนรูหรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น การสอนจึงเปนกระบวนการสําคัญ
ที่กอใหเกิดความเจริญงอกงาม กลาวไดวาการสอนนั้น เปนกระบวนการที่ทําหนาที่เปนเครื่อง
มือที่ชวยใหคนไดมีประสบการณที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จนสามารถดํารงชีวิตได
อยางราบรื่น เปนประโยชนแตตนเอง และสวนรวม (สุพิน บุญชูวงศ, 2531)
การเรียนการสอนไมวาจะเปนระดับใด จะมีองคประกอบทีเ่ กีย่ วของสัมพันธกนั อยูด ว ย
กัน 3 ประการ คือ ผูเรียน ผูสอน และปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับผูสอน การสอนแตละครั้ง
ยอมแตกตางกันไปตามวัตถุประสงคของการสอน เนื้อหาสาระ การเสาะแสวงหาความรูหรือกล
วิธีสอนที่ผูสอนเลือกนํามาใชใหเหมาะสมกับผูเรียน (วิชัย วงษใหญ, 2537)
ชาญชัย อาจินสมาจาร (2537), อุทุมพร จามรมาน (2532) และวราภรณ ศุนาลัย
(2535)ไดกลาวถึงกระบวนการสอน ควรจะเกี่ยวของกับการเรียนรูของผูเรียน ผูเรียนสามารถ
แสดงออกถึงการพัฒนาการการเรียนรูไดทั้งสามดานคือ ดานพุทธิพสิ ยั (cognitive) ดานจิตพิสยั
(affective) และดานทักษพิสัย (psychomotor) ซึ่งเปนทฤษฎีของบลูมดังนี้
การเรียนรูทางพุทธิพิสัย (Cognitive Learning)
การเรียนรูดานพุทธิพิสัยจะมุงเนนไปที่ความรู ความสามารถทางสติปญญา และความ
เขาใจระดับของพุทธิพิสัยแบงไดดังนี้
(1) ความรูหรือความจํา (Knowledge or recall) หมายถึงความสามารถเกี่ยว
กับความจําเนื้อหา ความรูเกี่ยวกับคําศัพทตางๆ นอกจากนี้ยังรูเกี่ยวกับวิธีการ ตลอดจนหลัก
การดวย
(2) ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึงความเขาใจในทักษะความสามารถ
ทางสติปญญา สามารถแปล ตีความ และสรุปใจความสําคัญได
(3) การประยุกตใช (Application) หมายถึงการนําทฤษฎี หลักการ ความคิด
รวบยอด และเนื้อหาวิชาการตางๆ ไปประยุกตใช
(4) การวิเคราะห (Analysis) หมายถึงการแยกแยะเนื้อหาวิชา เพื่อวิเคราะห
องคประกอบ ความสัมพันธ และหลักการดําเนินการ ซึ่งเปนการวิเคราะหหลังจากผูเรียนไดรับรู
เนื้อหาวิชาที่เรียนมาแลว
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(5) การสังเคราะห (Synthesis) หมายถึงความสามารถและทักษะที่จะรวมสวน
ยอยตางๆ เขามารวมกันใหเปนภาพพจนที่สมบูรณ เพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งเหลานั้นดีขึ้น
เชน การสื่อสารความคิด การวางโครงการ ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เปนนามธรรม
(6) การประเมินความรู (Evaluation) หมายถึงการพิจารณาตัดสินตามเกณฑที่
กําหนดไว ซึ่งเปนการตัดสินใจโดยใชคุณคาของสิ่งเหลานั้น และการตัดสินโดยใชเกณธการตัด
สินภายนอก
การเรียนรูดานทักษะพิสัย (Psychomotor Learning)
ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เปนการเนนในระดับจิตใจ (Psycho) ซึ่งมีผลตอ
ผลออกมาเปนการกระทํา (Motor)
(1) การรับรู (Perception)
(2) การเตรียมพรอม (Set)
(3) การยอมรับคําแนะนํา (Guided Response)
(4) ทําเองตามธรรมชาติ (Mechanism)
(5) ปฏิบัติตอสิ่งที่ยุงยากได (Complex Overt Response)
การเรียนรูทางจิตพิสัย (Affective Learning)
การเรียนรูทางจิตพิสัยหมายถึง คานิยม เจตคติ ความรูสึก และความซาบซึ้ง ซึ่งอาจจะ
เปนผลมาจากประสบการณการเรียนรู จุดมุงหมายในดานนี้ มีสิ่งที่จะตองตระหนักคือ การสอน
ทั้งหมดจะกระทบตอเจตคติของนักเรียนในทางบวก หรือทางลบ หรือทั้งสองทาง
(1) การรับรู (Receiving or Attending) เปนประสบการณที่บุคคลมีความรูสึก
ตอสภาพแวดลอม ซึ่งอาจจะมาจาก คน สัตว หรือสิ่งของแลวเกิดความรูสึก และรับรู มี 3 ขั้น
ตอน คือ การรับรู การตองการที่จะรับรู และการรับรูโดยจําเพาะเจาะจง
(2) การสนองตอบ (Responding) เปนปฏิกริยาตอบสนองจากสิ่งแวดลอม โดย
มีการตอบสนองทางบวก ความตองการที่จะตอบสนอง และความพึงพอใจจากการตอบสนอง
(3) ความรูส กึ ในคานิยม (Valuing) เมือ่ บุคคลไดรบั รูส งิ่ แวดลอมก็จะเริม่ มีปฏิกริยา
โตตอบกับสิ่งแวดลอมนั้นแลว จนกระทั่งกลายเปนการสรางคานิยม
(4) การจัดระบบ (Organization) คือการพิจารณาคานิยมยอย ๆ ในเรื่องเดียว
กัน แลวประกอบกันเปนคานิยม แลวสามารถตัดสินไดวาคานิยมใดมีความสําคัญ ซึ่งอาจทําได
โดย การสรางมโนทัศนของคานิยมนั้น และวิธีการจัดระบบคานิยม
(5) ลักษณะเฉพาะตน (Characterization) เปนการพิจารณาความคิดในคานิยม
ที่ เกิดขึ้นแลวกลายเปนคุณลักษณะประจําตัวของบุคคล โดยมีหลักยึดในการตัดสินใจหรือ
พิจารณาในสิ่งตาง ๆ และการแสดงลักษณะและคุณสมบัติของแตละบุคคล
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1.1 ระบบการเรียนการสอน
การสอน จัดเปนองคประกอบยอยของการศึกษา เพื่อใหการสอนและการศึกษามีคุณ
ภาพ จึงตองดําเนินการสอนอยางมีระบบ เรียกวา “การสอนเชิงระบบ” หรือ “ระบบการสอน”
ระบบการเรียนการสอน คือ การจัดองคประกอบตาง ๆ ของการเรียนการสอนใหมีความสัมพันธ
กันเป นระบบเพื่อความสะดวกต อการนําไปสูจุดหมายปลายทางของการเรียนการสอนที่ได
กําหนดไว การนําความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบการเรียนการสอน ยอมทําใหการเรียนการ
สอนมีประสิทธิภาพ เพราะทัง้ นีผ้ สู อนมีความเขาใจและความเกีย่ วเนือ่ งสัมพันธขององคประกอบ
การสอนโดยตลอด อันทําใหผูสอนดําเนินการสอนใหบรรลุเปาหมายไดอยางสะดวก Klausmier
(1985) อางในสํานักงานคณะกรรมการศึกษาชาติ (2541) ไดอธิบายกระบวนการคิดโดยใชทฤษฎี
ประมวล ผลขอมูล (Information Processing) วาการคิดมีลักษณะเหมือนการทํางานของ
คอมพิวเตอร คือมีการนําขอมูลเขาไป (Input) ผานกระบวนการ (Process) แลวจึงสงผลออกมา
(Output) กระบวนการคิดของมนุษยมีการรับขอมูล มีการจัดกระทําและแปลงขอมูลที่รับมา มี
การเก็บรักษาขอมูลและนําออกมาใชอยางเหมาะสมกับสถานการณ
ระบบการเรียนการสอนนั้นมีองคประกอบพื้นฐาน มีอยางนอย 4 สวนดวยกัน คือ
(กิดานันท มลิทอง, 2543)
1.1.1 ขอมูลนําเขา (Input)
1.1.2 กระบวนการดําเนินงาน (Process)
1.1.3 ผลผลิต (Output)
1.1.4 ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
ขอมูล
ปญหา

สมมติฐาน

กระบวนการ

ผลลัพธ

วิเคราะหขอมูล ทดลอง

สรุปผล

ขอมูลปอนกลับ

แผนภูมิ 1 การจัดระบบตามวิธีการทางวิทยาศาสตร (กิดานันท มลิทอง, 2543)
การมีระบบคือการทําหนาทีห่ รือจัดไวอยางเปนระเบียบของสวนประกอบตาง ๆ ในระบบนัน้
มีความสัมพันธหรือเสริมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายที่ไดกําหนดไวในการพัฒนาการสอนจําตอง
จัดการเรียนการสอนอยางเปนระบบ ซึ่งในระบบการเรียนการสอนมีองคประกอบเปนตัวปอน
กระบวนการ และผลผลิต
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ขอมูลนําเขา
•
•
•
•

กระบวนการ
• การดําเนินการสอน
- การตรวจสอบ
และเสริมพื้นฐาน
- การสรางความ
พรอมในการ
เรียน
- การใชเทคนิค
การสอนตาง ๆ

ผูสอน
ผูเรียน
หลักสูตร
สิ่งอํานวย
ความสะดวก

ผลผลิต
• ผลการเรียนรู
- ดานพุทธิพิสัย
- ดานจิตพิสัย
- ดานทักษะ
พิสัย

การติดตามประเมินผลและปรับปรุง
แผนภูมิที่ 2 ระบบการเรียนการสอน (บุญชม ศรีสะอาด,2537)
กิดานันท มลิทอง (2543), สงัด อุทรานันท (2529) และบุญชม ศรีสะอาด (2537) ได
กลาวถึง องคประกอบพื้นฐานของระบบการเรียนการสอนซึ่งประมวลไดดังนี้
1.1.1 ขอมูลนําเขา (Input)
ปจจัยนําเขาระบบ คือสวนประกอบตางๆ ที่นําเขาสูระบบไดแก ผูสอน ผูเรียน หลักสูตร
สิ่งอํานวยความสะดวก
1.1.1.1 ผูสอน หรือครู เปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหการเรียนการสอน
บรรลุผลตามวัตถุประสงค ซึ่งขึ้นอยูกับคุณลักษณะดานพุทธิพิสัย เชน ความรูความสามารถ
ความรูจําแนกเปนความรูในเนื้อหาสาระที่สอน ความรูในเทคนิคการสอนตาง ๆ ความรูใน
สภาวะแวดลอมอื่น ๆ ขึ้นอยูกับคุณลักษณะดานจิตพิสัย เชน ความตั้งใจในการสอน ฯลฯ
1.1.1.2 ผูเรียน ผูเรียนเปนองคประกอบที่สําคัญที่สุดในระบบการเรียนการ
สอน ซึ่งจะบรรลุผลสําเร็จได ขึ้นอยูกับคุณลักษณะของผูเรียนหลายประการ เชน ความถนัด
ความรูพื้นฐานเดิม ความพรอม ความสนใจและความพากเพียรในการเรียน ทักษะในการเรียนรู
ความสามารถในการเขาใจสิ่งที่เรียนหลักสูตร
1.1.1.3 หลักสูตรเปนองคประกอบหลัก ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู หลัก
สูตรประกอบดวยองค ประกอบพื้นฐาน 4 ประการ คือ วัตถุประสงคของการเรียนรู เนื้อหาสาระ
ที่เรียน กิจกรรมการเรียนการสอน (รวมวิธีสอนและสื่อการเรียนการสอน) และการประเมินผล
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1.1.1.4 สิ่งอํานวยความสะดวก อาจเรียกอีกอยางวา “สิ่งแวดลอมการเรียน”
เชน หองเรียน หรือ สถานที่เรียน ซึ่งประกอบดวยโตะ เกาอี้ แสงสวาง อุณหภูมิ กระดานดํา
ฯลฯ
1.1.2 กระบวนการดําเนินงาน (Process)
กระบวนการในระบบการเรียนการสอน ก็คือ การดําเนินการสอนซึ่งเปนการนําเอา
ตัวปอน ซึ่งเปนวัตถุดิบในระบบมาดําเนินการเพื่อใหเกิดผลผลิตตามที่ตองการ ในการดําเนิน
การสอนอาจมีกิจกรรมตาง ๆ หลายกิจกรรม ไดแก การตรวจสอบและเสริมพื้นฐาน การสราง
ความพรอมในการเรียน การใชเทคนิคการสอนตาง ๆ และการใชกิจกรรมเสริม
การตรวจสอบและเสริมพื้นฐาน เปนกิจกรรมที่ทําใหผูสอนรูจักผูเรียน และไดขอ
สนเทศที่นํามาใชชวยเหลือผูเรียนที่ยังขาดพื้นฐานที่จําเปนกอนเรียน ใหไดมีพื้นฐานที่พรอมที่
จะเรียนโดยไมมีปญหาใด ๆ ซึ่งถาหากไมไดรับการชวยเหลือดังกลาว ผูเรียนอาจเรียนไมรูเรื่อง
ทําใหขาดความสนใจในการเรียนเรื่องนั้น และประสบความลมเหลวในการเรียน สงผลใหการ
เรียนในเรื่องตอมามีปญหาโดยตลอดการตรวจสอบพื้นฐานอาจทําไดโดยการซักถามใหผูเรียน
คิดตอบ คําถามที่ใชถามจะเปนเรื่องที่เปนพื้นฐานสําคัญตอการเรียนในเรื่องที่จะดําเนินการสอน
แตวิธีที่ดีกวานี้ก็คือใชแบบทดสอบวัดความรูพื้นฐานของผูเรียนทุกคน แลวทําการเสริมพื้นฐาน
สําหรับผูที่มีปญหา ซึ่งมีหลายวิธี วิธีที่งายและใชเวลาไมมากนักก็คือ การเฉลยคําตอบของขอ
สอบทุกขอ โดยใชวิธีอภิปรายและซักถามคําตอบจากผูเรียน การตรวจสอบและเสริมพื้นฐานจะ
ทําครั้งเดียวในชั่วโมงแรกที่พบผูเรียน
การสรางความพรอมในการเรียน เมื่อเริ่มชั่วโมงเรียน โดยทั่วไปแลว จะมีผูที่เรียนที่
ยังไมพรอมที่จะเรียน เชนพูดคุยกัน คิดถึงเรื่องอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวกับวิชาที่เรียน ฯลฯ ถาผูสอน
เริ่มบรรยายไปเรื่อย ๆ อาจไมไดผลตามที่ตองการโดยเฉพาะในชวงตนชั่วโมงนั้น จึงควรดึง
ความสนใจของผูเรียนใหเขาสูการเรียนโดยเร็ว ซึ่งทําไดหลายวิธี เชน
1.1.2.1 ใชคําถาม ถามนําใหผูเรียนคิดตอบ โดยถามในเรื่องที่เกี่ยวของกับการ
เรียนเรื่องนั้น เชน ถามเหตุการณปจจุบัน ขาว ถามใหระลึกถึงสิ่งที่เรียนไปแลวในชั่วโมง
กอน ฯลฯ
1.1.2.2 ใชโสตทัศนูปกรณชวยเราความสนใจ
1.1.2.3 ยกเรื่องที่เกี่ยวของที่นาสนใจ มาเลานําเขาสูบทเรียน
ในการสรางความพรอมไมควรใชเวลามากเกินไป นาจะใชเวลาไมเกิน 5 นาที และ
ทําทุกครั้งที่สอน เมื่อพบวาผูเรียนยังไมพรอม หรือเห็นวาทําแลวจะบังเกิดผลดีขึ้น การใช
เทคนิคการสอนตาง ๆ เมื่อผูเรียนมีความพรอมแลว ก็จะทําการสอนโดยใชเทคนิควิธีการ และ
กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งมีใหเลือกหลายวิธี
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การใชกจิ กรรมเสริม วิธสี อนแตละวิธหี รือรูปแบบการสอนแตละรูปแบบจะมีกจิ กรรม
ตาง ๆ แตกตางกันไป บางวิธีจะมีกิจกรรมเดียว บางวิธีมีหลายกิจกรรม ผูสอนควรพิจารณา
กิจกรรมตาง ๆ ที่จะเสริมกับวิธีสอน หรือรูปแบบการสอนที่ตนเลือกใช หรือเห็นวาเมื่อนําไป
เสริมกับวิธสี อนหรือรูปแบบการสอนนัน้ แลวจะชวยใหบรรลุผลการเรียนการสอนไดดยี งิ่ ขึน้ กิจกรรม
เสริมมีมากมาย ซึ่งไดแก การใหทําแบบฝกหัด การใหการเสริมแรง การใชคําถามชนิดตาง ๆ
การทบทวนสรุป
1) การใหทําแบบฝกหัด เปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนมีโอกาสทบทวนความรู
ความเขาใจ ฝกการนําความรูไปใชในสถานการณตาง ๆ เพิ่มพูนประสบการณในการเรียนเรื่อง
นั้น ๆ ใหกวางขวาง และลุมลึกยิ่งขึ้น มีทักษะมากขึ้น (บุญชม ศรีสะอาด และนิภา ศรีไพโรจน
,2531) อาจใหทําแบบฝกหัดในชั้นเรียนหลังจากผูเรียนเขาใจในเรื่องที่เรียนแลว หรือใหทําโดย
ใชเวลานอกชั้นเรียน เชนทําการบาน หรือทั้งสองวิธีรวมกัน
2) การใหการเสริมแรง (Reinforcement) เปนกิจกรรมที่สําคัญมากสําหรับการ
เรียนรู การเสริมแรงมี 2 ลักษณะคือ การเสริมแรงทางบวก (Positive Reinforcement) กับการ
เสริมแรงทางลบ (Negative Reinforcement) การใหการเสริมแรงทางบวกมุงใหทราบวาผูเรียน
ไดทําถูกตองเปนที่ยอมรับ ไดรับการยกยอง และมีผลตอการเรียนรูของเด็กมากกวาการเสริม
แรงทางลบ
3) การใชคําถามชนิดตาง ๆ เปนกิจกรรมที่ใหประโยชนหลายประการ เชน
ชวยใหผูเรียนควบคุมใหผูเรียนตั้งใจเรียน ติดตามการเรียน คิดคนหาคําตอบ ตรวจสอบการ
เรียนรู ใหขอมูลสะทอนกลับ (Feedback) เกี่ยวกับการคิด ความเขาใจ การใชเหตุผล ขยายมโน
ทัศน และสรางความกระจางชัดในมโนทัศน อาจจําแนกประเภทของคําถามตามการแบงจุด
ประสงคเชิงพฤติกรรม ดานพุทธิพิสัยของบลูม (Benjamin S. Bloom) หรือถามในลักษณะ ใคร
ทําอะไร ที่ไหน เมื่อใด อยางไร ทําไม
4) การทบทวนสรุป เปนกิจกรรมทายชั่วโมง ที่มุงใหผูเรียนมีความเขาใจในสิ่ง
ที่เรียนไปแลว เห็นโครงสรางและความสัมพันธระหวางเนื้อหาสาระ รูจักสรุปสาระสําคัญ ฯลฯ
1.1.3 ผลผลิต (Output)
ผลผลิตคือผลที่เกิดขึ้นในระบบ สําหรับระบบการเรียนการสอนผลผลิตที่ตองการก็
คือ การเปลี่ยนแปลงของผูเรียนไปในทางที่พึงประสงค เปนการพัฒนาที่ดีในดานพุทธิพิสัย
(Cognitive) จิตพิสัย (Affective) และทักษะพิสัย (Psychomotor)
1.1.3.1 ผลดานพุทธิพิสัย ก็คือผูเรียนเกิดความรู ความเขาใจในเนื้อหาสาระที่
เรียน สามารถคิดเปรียบเทียบโยงความสัมพันธหรือที่เรียกวา คิดวิเคราะห สามารถนําความรูที่
ไดไปใชประโยชน สามารถใชวิจารณญาณตัดสินลงสรุปชี้ขาด ประเมินคาได สามารถคิดริเริ่ม
สรางสรรคใหมีสิ่งใหมเกิดขึ้นได เปนตน
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1.1.3.2 ผลดานจิตพิสัย ก็คือผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีที่เหมาะสม เชน มีเจตคติที่ดี
ตอการเรียน ตอวิชาเรียน ตอเพื่อน ๆ ตอชุมชน ตอประเทศชาติ เปนตน มีความสนใจในสิ่งที่
เรียน มีคานิยมที่เหมาะสม เปนตน
1.1.3.3 ผลดานทักษะพิสัย ก็คือผูเรียนมีความคลองแคลว ชํานิชํานาญ ใน
ทางการเคลื่อนไหวสวนตาง ๆ ของรางกาย เชน การใชมือ ใชสายตา ฯลฯ ทักษะในการสราง
ผลผลิต ดานศิลปะ หัตถกรรม การชาง เปนตน
1.1.4 ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
เพื่อใหการเรียนการสอนบรรลุผลอยางมีประสิทธิภาพ ผูสอนจะตองพิจารณาองค
ประกอบตาง ๆ ทั้งหมดในระบบ โดยพิจารณาผลผลิตวาไดผลเปนไปดังที่มุงหวังไวหรือไม มีจุด
บกพรองในสวนใดที่จะตองแกไข ปรับปรุงของผูเรียนกอนสอน เปนการตรวจสอบวาผูเรียนมี
ความรูความสามารถเพียงพอที่จะเรียนสิ่งใหมที่กําลังจะสอนหรือไมหากพบวาผูเรียนยังมีพื้น
ฐานไมเพียงพอก็ จําเปนจะตองใหความรูพื้นฐานแกผูเรียนเสียกอน
การจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนขั้นที่ผูสอนจะตองตัดสินใจเลือกดําเนินกิจกรรม
การเรียนการสอนเพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูจุดหมายปลาย
ทาง ที่ตั้งไว
การประเมินผล เปนขั้นที่ดําเนินตอจากกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อจะไดทราบวา
ผูเรียนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด
ขอมูลปอนกลับ เปนการนําเอาผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบพิจารณาแกไข
การดําเนินงานในสวนที่ 1, 2 และ 3 หากพบวาสวนไหนยังมีขอบกพรองก็จะตองทําการปรับ
ปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
จะเห็นไดวาระบบการเรียนการสอนนั้นปนระบบเปนวิธีการที่ทําใหการเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพ นักการศึกษาหลายทานไดคิดจําลองรูประบบการสอนขึ้นมาหลายรูปแบบ เพื่อใช
ในการเรียนการสอน ตามที่ สงัด อุทรานันท (2529) และกิดานันท มลิทอง (2543) ไดกลาวถึง
แนวคิดเกี่ยวกับระบบ ไวดังตอไปนี้

19

ระบบการเรียนการสอนของกลาสเซอร ไดเสนอรูปแบบของการการเรียนการสอน
อยางงาย ๆ จะประกอบดวยองคประกอบ 5 สวน
(1) จุดประสงคการสอน ในการสอนทุกครัง้ ตองกําหนดจุดมุง หมายไวอยางชัดเจน
(2) การประเมินสถานะของผูเรียนกอนสอน เปนการตรวจสอบดูวาผูเรียนมี
ความรูที่จะเรียนสิ่งใหมหรือไม ถาผูเรียนยังมีพื้นฐานไมเพียงพอ ก็จําเปนตองใหความรูพื้นฐาน
ผูเรียนเสียกอน
(3) การจัดกระบวนการเรียนการสอน เปนขั้นที่ผูสอนจะตองตัดสินใจเลือก
ดําเนินกิจกรรม การเรียนการสอน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ หรือ เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู
จุดมุงหมายปลายทางที่ตั้งไว
(4) การประเมินผล เปนขั้นตอนที่ดําเนินตอจากกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อ
จะไดทราบวาผูเรียน บรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไมเพียงใด
(5) ขอมูลปอนกลับ นับเปนการนําเอาผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการ
พิจารณาแกไขการดําเนิน งานในสวนที่ 1 , 2 และ 3 หากพบวาสวนใดบกพรองตองทําการปรับ
ปรุงแกไขใหมีความเหมาะสมยิ่งขึ้น
จุดประสงค
ของการสอน

การประเมิน
สถานะของผู
เรียนกอนสอน

การจัดกระบวน
การเรียนการสอน

การประเมินผล

ขอมูลปอนกลับ
แผนภูมิที่ 3 ระบบการเรียนการสอนการของกลาสเซอร
ระบบการเรียนการสอนของ เคมพ เจอรโรลด อี. เคมพ ไดกําหนดระบบการเรียน
การสอนไวประกอบดวยขั้นตาง ๆ ได 9 ขั้นดังตอไปนี้
(1) กําหนดหัวขอที่จะสอนและเขียนจุดประสงค โดยกําหนดจุงมุงหมาย และ
ลําดับหัวขอเรื่องที่เกี่ยวของกับพื้นฐานความรู
(2) ศึกษาคุณลักษณะของผูเรียน โดยศึกษาภูมิหลังดานสังคม การศึกษา เพื่อ
ความสะดวกในการจัดสภาพการเรียนรูและวิธีการเรียน ใหเหมาะสมกับความสามารถและความ
สนใจของผูเรียน
(3) ระบุจุดประสงคของการสอนในเชิงพฤติกรรม วาผูเรียนควรรูหรือสามารถ
ทําอะไรไดบางเมื่อเรียนบทนั้นจบไปแลว
(4) กําหนดเนื้อหาวิชาที่สนับสนุนจุดประสงคในแตละขอ ในการวางแผนการ
สอน เนื้อหาวิชาเปนเรื่องที่สําคัญมาก ตองมีการเรียบเรียงเนื้อหาตามลําดับขั้นตอนใหเหมาะสม
และงายตอความเขาใจของผูเรียน
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(5) ทดสอบความรูความสามารถกอนทําการสอน เพื่อเปนการทดสอบกอนวาผู
เรียนมีประสบการณเดิมและพื้นความรูเกี่ยวกับเรื่องที่จะสอนใหมอยางไร
(6) เลือกกิจกรรมและแหลงวิชาเพื่อจะนําเนื้อหาวิชาไปสูจุดมุงหมายปลายทาง
ที่วางไว อาจหมายถึงสื่อการสอนที่จะชวยสนับสนุนสงเสริมใหการสอนเปนไปไดอยางมีประสิทธิ
ภาพ
(7) บริการสนับสนุน รวมถึงการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน
อาทิเชน งบประมาณ อาคารสถานที่เรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ บุคลากร และตารางเวลาที่เหมาะสม
ในการทํางาน
(8) ประเมินผลการเรียนของผูเรียนวาบรรลุตามจุดประสงคที่ตั้งไวเพียงใด และ
พิจารณาดูวาควรจะมีการแกไขปรับปรุงแผนการเรียนการสอนใหดีขึ้นอยางไร
หัวขอที่จะสอนและ
จุดประสงค
คุณลักษณะของผูเรียน
จุดประสงคของการสอน

ปรับปรุงแกไข

เนื้อหาวิชา
ทดสอบกอนการสอน
กิจกรรมและแหลงวิชาการ
สําหรับการเรียนการสอน

บริการสนับสนุน

ประเมินผล

แผนภูมิที่ 4 ระบบการเรียนการสอนของเคมพ
ในรูปแบบการเรียนการสอนที่เสนอโดยเคมพไดเนนการกําหนดจุดประสงคของ
การสอนวาจะตองเขียนออกมาในลักษณะของจุดประสงคเชิงพฤติกรรม นอกจากนี้ยังใหความ
สําคัญ แกการบริการสนับสนุนการเรียนการสอนอีก
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ระบบการเรียนการสอนของเยอรลาชและอีลี ไดกําหนดองคประกอบ ของระบบ
การเรียนการสอนเปน 6 สวนดวยกัน
(1) กําหนดวัตถุประสงค จุดประสงคของการสอนจะตองเขียนเปนลักษณะของ
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม ที่ผูเรียนสามารถปฎิบัติและผูสอนสามารถวัดหรือสังเกตได
(2) การเลือกเนื้อหารสาระ เปนสวนที่จะตองพิจารณาควบคูไปกับการเขียน
วัตถุประสงคของการสอน ตองคํานึงถึงเนื้อหาสาระการสอนเปนหลัก
(3) การประเมินพฤติกรรมกอนการเรียน เปนชั้นของการศึกษาขอมูลเกี่ยวกับ
พื้นฐานของผูเรียนวา มีพื้นฐานเพียงพอที่จะเรียนเนื้อหาสาระที่กําหนดไวรึไม ทั้งนี้จะไดสอนให
เหมาะสมกับความรูของผูเรียน
(4) การดําเนินการเรียนการสอน เลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมที่จะสอน จัดกลุม
ผูเรียนใหเหมาะสมกับกิจกรรม เนื้อหา จัดเวลาการเรียนใหเหมาะสมกับความสามารถของผู
เรียน จัดหองเรียนใหสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน เลือกสื่อการสอนใหเหมาะสมกับ
เนื้อหาสาระหรือวิธีการสอน
(5) การประเมินผลการเรียนเปนการประเมินดูวาหลังจากการเรียนการสอน ได
สิ้นสุดลงไปแลว ผูเรียนไดรับความรูหรือมีความเปลี่ยนแปลงไปตามจุดประสงคที่ตั้งไวเพียงใด
(6) การวิเคราะหขอมูลปอนกลับ เปนการพิจารณาผลที่ไดจากการประเมินผล
การเรียนการสอนวาควรปรับปรุงในสวนใด ลักษณะใด
เลือกเนื้อหาสาระ

กําหนด
วัตถุประสงค

ประเมิน
พฤติกรรม
กอนการเรียน

พิจารณา
กลวิธีการสอน
จัดกลุมผูเรียน
จัดเวลาเรียน
จัดหองเรียน
เลือกแหลง
วิทยาการ
วิเคราะหขอมูลปอนกลับ

แผนภูมิที่ 5 ระบบการเรียนการสอนของเยอรลาช และอีลี

ประเมินผล
การเรียน
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สรุปขั้นตอนของระบบการสอนจากที่นักการศึกษาไดนําเสนอ จะมีลักษณะภาพ
รวมดังนี้
กอนสอน
(1) ศึกษาผูเรียน โดยการศึกษาคุณลักษณะดานการศึกษา พิจารณาพื้นฐานวามีพื้น
ฐานเพียงพอกับสาระที่กําหนดหรือไม เพื่อความสะดวกในการจัดสภาพการเรียนรู ใหเหมาะสม
กับผูเรียน
(2) กําหนดวัตถุประสงค เปนลักษณะเชิงพฤติกรรม เพื่อใหสามารถวัดและสังเกตได
อยางชัดเจน
(3) จัดเลือกเนื้อหา ควรเปนเนื้อหาที่สนับสนุนวัตถุประสงคแตละขอ มีการเรียบเรียง
เนื้อหาตามลําดับขั้นตอนใหเหมาะสม
(4) เลือกวิธีสอน โดยเลือกวิธีการสอนใหมีความเหมาะสมกับเนื้อหา และผูเรียน เพื่อให
เกิดความรูความเขาใจไปถึงจุดหมายปลายทางที่ไดตั้งไว
(5) เตรียมสื่อการสอน ควรเปนสื่อการสอนที่เหมาะสมกับเนื้อหา สาระที่จะสอนรวมถึง
เหมาะสมกับวิธีการสอนดวย โดยที่ควรเปนสื่อการสอนที่สนับสนุนสงเสริมใหการสอนเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ
(6) เตรียมสภาพแวดลอม โดยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการเรียนการสอน อาทิ
อาคารสถานที่เรียน สื่อวัสดุ อุปกรณ บุคลกรและระยะเวลาที่เหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน
ระหวางการสอน
ดําเนินการจัดกระบวนการเรียนการสอนตามที่ไดวางแผนไว ผูสอนจะตองจัดกิจกรรม
ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ หรือเกิดการเปลี่ยน
แปลงไปสูจุดมุงหมายปลายทางที่ตั้งไว
หลังการสอน
(1) ประเมินผล เปนการประเมินผลหลังจากการเรียนการสอนวาผูเรียนไดรับความรู
หรือมีความเปลี่ยนแปลงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวเพียงใด
(2) ปรับปรุงแกไข เปนการนําผลที่ไดจากการประเมินไปประกอบการแกไข หากพบวา
สวนใดบกพรองตองทําการปรับปรุงใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
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1.กอนสอน
- ศึกษาผูเรียน
- กําหนดวัตถุประสงค
- จัดเลือกเนื้อหา
- เลือกวิธีสอน
- เตรียมสื่อการสอน
- เตรียมสภาพแวดลอม

2. ระหวางการสอน
ดําเนินการจัดกระบวน
การเรียนการสอน

3. หลังการสอน
- ประเมินผล
- ปรับปรุงแกไข

การปรับปรุงแกไข
แผนภูมิที่ 6 สรุประบบการเรียนการสอน
1.2 วิธีการสอน
ควรพิจารณาถึงองคประกอบตาง ๆ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537)
1.2.1 จุดประสงคของบทเรียน การที่จะเลือกวิธีสอนวิธีใด วิธีนั้นจะตองสอดคลองกับ
จุดประสงคของบทเรียน กลาวคือ เปนวิธีที่มั่นใจวาจะสามารถชวยใหบรรลุจุดประสงคอยางมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด
1.2.2 ลักษณะของเนื้อหาสาระ ควรเลือกวิธีสอนที่สอดคลองกับลักษณะของเนื้อหา
สาระที่จะสอนนั้น
1.2.3 ลักษณะของผูเรียน มีวิธีสอนที่สามารถใชไดกับผูเรียนหลายวัยหลายประเภท
แต บางวิธีที่เหมาะสมกับผูเรียนบางวัย บางประเภท จึงตองเลือกวิธีที่เหมาะสมกับลักษณะของ
ผูเรียนนั้น ๆ
1.2.4 เวลา ในการสอนแตละครั้งมีเวลากําหนดใหนานเทาใด ตามชวงเวลาดังกลาว
เพียงพอสําหรับการสอนดวยวิธีนั้น ๆ หรือไม จะตองพิจารณาใหรอบคอบ
1.2.5 สถานที่ สถานที่เปนองคประกอบหนึ่งที่ตองพิจารณา การสอนบางวิธีจําเปน
ตองจัดสภาพหองเรียน โตะ เกาอี้ ใหเหมาะสม เชน วิธีสอนแบบศูนยการเรียน วิธีสอนแบบ
อภิปรายกลุม วิธีสอนแบบการเรียนคู เปนตน แตละวิธีจะมีการจัดสภาพหองแตกตางกัน เรา
สามารถจัดสภาพหองเรียนไดตามที่ตองการไดหรือไม
1.2.6 จํานวนผูเรียน ผูเรียนมีจํานวนมากนอยเทาใด จํานวนผูเรียนดังกลาวนั้น
เหมาะสมกับวิธีที่ใชหรือไม
วราภรณ ศุนาลัย (2535)กลาวถึงหลักการสอนโดยทั่ว ๆ ไป ดังนี้
(1) สอนจากรูปธรรมไปสูนามธรรม
(2) สอนใหผูเรียนเรียนรูโดยตนเอง
(3) นําประสบการณตางๆ เขามามีสวนชวยในการเรียนการสอน

24

(4) ใชจิตวิทยาเขามาเกี่ยวของ
(5) สอนจากสิ่งที่งายไปหาสิ่งที่ยาก
(6) สอนใหรูจักทํางานรวมกับเพื่อน ๆ ได
(7) สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติไปพรอม ๆ กัน
(8) ใหรูจักคนควาหาความรูตางๆ ดวยตนเอง
(9) สอนใหรูจักทํางานที่มอบหมายใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
(10) สอนโดยวิธีการจูงใจ โดยการชมเชยหรือใหการใหรางวัล
ในการดําเนินการสอนโดยทั่วไปตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว มีลําดับขั้นที่ควรปฏิบัติโดย
ทั่วไป สรุปไดดังนี้ อุทุมพร จามรมาน (2532)
(1) การนําเขาสูบทเรียน เปนกิจกรรมเริ่มตนของการสอน การนําเขาสูบท
เรียนไดดี จะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจในสิ่งที่อาจารยสอน และชวยใหผูเรียนรูจุดประสงค
ของบทเรียนไดชัดเจนวา กําลังจะเรียนอะไร และมีความสัมพันธตอเนื่องกับเรื่องที่เคยเรียนมา
อยางไร
(2) การทําการสอน โดยเปนการนําเสนอเนื้อหา หรือ กิจกรรมที่ตองการเพื่อ
ใหบรรลุจุดประสงคที่ไดวางไว ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูสอนอาจเลือกใชวิธีการสอนแบบบรรยาย สาธิต
ตั้งคําถาม หรือ อื่น ๆ
(3) การสรุปบทเรียน เปนการสรุปสาระสําคัญของบทเรียน เพื่อย้ําใหผูเรียนรู
วากําลังเรียนอะไร และจะนําไปใชไดอยางไร การสรุปบทเรียนนั้น ผูสอนอาจสรุปเอง หรือให
ผูเรียนสรุปภายใตการชี้นํา หรือ แนะแนวทางของผูสอน หรือ ทั้งผูสอนและผูเรียนชวยกัน
สรุป
(4) การประเมินผล เปนการตรวจสอบความรู ความเขาใจของผูเรียนเกี่ยว
กับบทเรียนที่อาจารยสอนไป เพื่อประเมินวาผูเรียนเขาใจมากนอยเพียงใด บรรลุตามวัตถุ
ประสงคการสอนหรือไม ยังมีสิ่งใดที่ตองแกไข ปรับปรุง ซึ่งผูเรียนและครูจะไดทราบรวมกัน
ผูเรียนก็จะไมพัฒนาการเรียนของตนและผูสอนจะไดปรับปรุงการสอนตอไป
จากขอมูลเกี่ยวกับวิธีการสอนและการดําเนินการสอนนั้น สามารถสรุปไดวา วิธกี ารสอน
นั้นควรจะมีความสอดคลองกับจุดประสงค เนื้อหาสาระ ผูเรียน ระยะเวลา สถานที่รวมถึง
ทรัพยากรอื่นๆ และควรจะสอนจากสิ่งที่เขาใจไดงายไปถึงสิ่งที่เขาใจไดยาก ใชประสบการณ
และจิตวิทยาการสอนตางๆ เขามาชวยเพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น และควรมีลําดับ
การสอน คือ การนําเขาสูบทเรียน ทําการสอน สรุปบทเรียนและประเมินผลนําขอมูลดังกลาว
กลับไปปรับปรุงการเรียนการสอนตอไป
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1.3 การสอนในระดับอุดมศึกษา
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ อางถึง UNESCO (2542) เมื่อเดือนมีนาคม 2538 ได
สรุปแนวโนมการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Trend in Higher Education) วาการศึกษาระดับนี้เปน
สิ่งที่จําเปนและมีความตองการสูง อันเนื่องจากความกาวหนาทางวิทยาการ และเทคโนโลยีการ
สื่อสาร จึงตองขยายและกระจายโอกาสอยางกวางขวาง (Quantitative Expansion) ตองจัดใหมี
ความหลากหลาย (Diversification) ทั้งโครงสราง รูปแบบ หลักสูตร ระบบการเรียนการสอน มี
คุณภาพ (Quality) มีความเปนนานาชาติ (Internationalization) และมีความสอดคลอง
(Relevance) กับสภาพความเปนอยูของสังคมภายในประเทศ สังคมโลก และเชื่อมโยงกับโลก
ในการศึกษาระดับอุดมศึกษานั้นมีหนาที่สําคัญในการผลิตกําลังคนระดับกลางและระดับสูง สราง
พัฒนาองคความรู คนควา วิจัย บริการวิชาการแกสังคม และทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม อุดม
ศึกษาจึงเปนแหลงรวมวิทยาการหลายแขนง และเปนศูนยรวมของนักวิชาการที่มีความรู ความ
สามารถเปนจํานวนมาก
อุดมศึกษาจึงนอกจากถูกใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาประเทศที่
กําหนดนโยบายและแรงผลักดันทางเศรษฐกิจและสังคมแลว อุดมศึกษายังเปนปจจัยที่ทําใหเกิด
การเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ไปสูสังคมที่พึงปราถนา โดยใหผูเรียนไดพัฒนาความรูและ
ทักษะทางวิชาชีพ มุงผลิตกําลังคนเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเปนสําคัญ
ในกระแสโลกาภิวัฒน (Globalization) ไดสงผลใหเกิดการแขงขันดานเศรษฐกิจการคาอยางรุน
แรง อุดมศึกษาไทยจึงตองปรับเปลี่ยนโดยมุงเนนการเตรียมคนเขาสูภาวะการเปลี่ยนแปลงโลก
ในอนาคต ทั้งในเชิงตอบสนองในระบบเศรษฐกิจและสังคมของภาครัฐและเอกชน
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา เปนการศึกษาแบบหนึ่งที่จดั ใหแกคนวัยที่กําลังจะเปนผู
ใหญ หรือเปนผูใหญแลว และเปนการศึกษาทางดานสายอาชีพ เพื่อใหผูเรียนสามารถนําความ
รูไปประกอบอาชีพได
ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงและ
ความตองการของสังคมอยูเสมอ (ไพฑูรย สินลารัตน 2524, บํารุง กลัดเจริญ ,2527 ) ปณิธาน
ของมหาวิทยาลัยทุกแหงตางกําหนดอยางสอดคลองกันวามีหนาที่บุกเบิก แสวงหา ทํานุบํารุง
ถายทอดความรู ใหกบั บัณฑิตใหเปนผูเพียบพรอมดวยสติปญญา มีความรูความเชี่ยวชาญใน
ศาสตรที่จะออกไปประกอบอาชีพ และในขณะเดียวกันก็เปนผูที่รูจักตนเอง ใฝหาความรูอยูเสมอ
มีความคิดริเริ่มสรางสรรค (อุทุมพร จามรมาน, 2530)
ผูเรียนในระดับอุดมศึกษาเริ่มตั้งแตอายุประมาณ 17-18 ปขึ้นไป การศึกษาในระดับ
อุดมศึกษานี้จึงเปนการศึกษาชวงสําคัญ เพราะชวงของการศึกษาคลุมตั้งแตการเริ่มตนเปนผู
ใหญ และชวงการพัฒนาการเปนผูใหญจนถึงเปนผูใหญเต็มที่ การศึกษาในระดับอุดมศึกษาจึงมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการที่จะสรางและพัฒนาคนใหเปนคนที่สมบูรณของสังคมตอไป ผูเรียน
ในระดับนี้ มีความสามารถทางพุทธิปญญา โดยเฉพาะมีความกระตือรือรนสูง มีความอยากรู
อยากเห็น มีลักษณะที่คอนขางเปนตัวของตัวเอง (ไพฑูรย สินลารัตน, 2527) การเรียนการ
สอนระดับอุดมศึกษา จึงมีความแตกตางจากระดับอื่นในแงที่เปนการเนนการเสาะแสวงหาความ
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รูความจริง เปนการพัฒนาใหเกิดทักษะ เกิดความรูเกิดความรักและมีทัศนคติที่ดีตลอดจนมีคุณ
ธรรมในอาชีพที่จะทําในอนาคต (อุทุมพร จามรมาน, 2530)
รูปแบบของหลักสูตรอุดมศึกษานั้น ไพฑูรย สินลารัตน (2524) กลาววาพิจารณาไดจาก
ความสัมพันธของหลักสูตรวิชาชีพและวิชาการศึกษาทั่วไป หลักสูตรวิชาชีพที่ใชในหลักสูตร
อุดมศึกษานี้หมายถึง วิชาชีพชั้นสูง (Profession-or Learned Profession) เปนวิชาชีพที่ตอง
เรียน และตองทําการศึกษาอยางมีระบบระเบียบในระยะเวลาที่เหมาะสม จึงจะประกอบอาชีพ
นั้นได ลักษณะของกลุมวิชาชีพแบงออกเปน 2 กลุม กลุมแรกยังอิงศาสตรหรือเนื้อหาดานวิชา
การ เชน อักษรศาสตร วิทยาศาสตร ซึ่งเนนการสอนดานเนื้อหาเปนหลัก สวนอีกกลุมคือ วิชา
ชี พโดยตรง เชน แพทย นิติ ศาสตร แกปญหาของมนุษยโดยตรง สวนบางคณะเชน
สถาปตยกรรมศาสตร เกษตรศาสตร เปนวิชาชีพที่ใหบริการ ผลิตสินคาและอุปกรณใหกับ
มนุษย การเรียนการสอนและหลักสูตรในกลุมวิชานี้จะเนนความรูและการปฏิบัติควบคูกันไป ซึ่ง
เนนวิชาพื้นฐานเพื่อความจําเปนกอน และจึงไปเรียนวิชาชีพเฉพาะเพื่ออาชีพนั้น คําวาวิชาพื้น
ฐานในหลักสูตรวิชาชีพนั้น หมายถึงวิชาเบื้องตน หรือวิชาพื้นฐาน (Basic Course of
Foundation Courses) ที่จําเปนสําหรับการศึกษาและทําความเขาใจวิชาชีพนั้น ๆ ตอไปใหลึก
ซึ้ง ในปจจุบันวิชาพื้นฐานเหลานี้มีความสําคัญมาก เพราะศาสตรตาง ๆ มีความสัมพันธกันมาก
ขึ้น และปญหาในแตละวิชาชีพตองการความรูดานตาง ๆ มาประกอบกันมากขึ้น
อรพินทร พานทอง (2538) กลาวถึงหลักสูตรวิชาชีพออกแบบ วานักวิชาการและผูเชี่ยว
ชาญในศาสตรซึ่งเล็งเห็นการณไกล เล็งเห็นความจําเปนของการออกแบบที่มีตออุตสาหกรรม
เพื่อหารูปแบบผลิตภัณฑใหม ๆ สําหรับผลิตออกสูตลาดทําใหเกิดความคุมคาจากการไดเปรียบ
ของการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ ก ารร า งหลั ก สู ต รจึ ง จําเป น ต อ งเตรี ย มการให ค รอบคลุ ม และก อ
ประโยชนสูงสุด ทําใหบัณฑิตมีลักษณะเปนผูรอบรูการออกแบบครอบคลุมผลิตภัณฑอุตสาห
กรรมหลายประเภท และมีความรูหลักในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบที่สามารถนําไป
ประยุกตใชกับการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม
จะเห็นไดวาการเรียนการสอนหลักสูตรวิชาชีพในระดับอุดมศึกษา จะเนนความรูและ
การปฏิบัติควบคูกันไป ซึ่งจะตองเนนวิธีการสอนใหเขมขน เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวาเมื่อนัก
ศึกษาจบมาแลวมีความเชื่อมั่นในการทํางานไดอยางเพียงพอ
การเรียนการสอนจึงมีความ
สําคัญ คือตองมีการวางแผนใหสัมพันธกันในแตละผูสอนและมีการฝกฝนทักษะอยางสม่ําเสมอ
(ไพฑูรย สินลารัตน, 2527) การผลิตบัณฑิตเกี่ยวของกับการเรียนของนิสิตและการสอนของ
อาจารย การสอนที่ดีคือการสอนใหนักศึกษาไดเรียนดี มีวินัยในการเรียน มีกระบวนการคิด
วิเคราะหและสามารถสื่อสารกับคนอื่นได อีกทั้งรับรูขาวสาร ความรู กรองขาวสารและความรู
เหลานั้นได
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1.4 สภาพการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย
จากการศึกษาหลักสูตรดานการออกแบบเครือ่ งแตงกายในประเทศไทยพบวา มีการดําเนิน
การเรียนการสอนอยู 2 ระดับการศึกษา คือ ประดับประกาศนียบัติวิชาชีพชั้นสูง (ป.ว.ส.) และ
ระดับปริญญาบัณฑิต ซึ่งเมื่อศึกษารายละเอียดหลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิตพบวามีการจัดการ
เรียนการสอนออกแบบเครื่องแตงในระดับปริญญาบัณฑิตไมมากนัก ซึ่งบุคลากรดานการออก
แบบเครื่องแตงกายนั้นมีความตองการอยางมากในปจจุบัน สงคราม ชีวประวัติดํารง (2538)
กลาววา การแกไขปญหาภาวะขาดแคลนของบุคลากรดานสิ่งทอทั้งนี้รวมถึงนักออกแบบสิ่งทอ
คือใหการศึกษา แตการใหการศึกษาดานสิ่งทอของไทยยังลาหลังและเรื้อรังมาเปนระยะเวลา
หลายปแลว จนทําใหการพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอเปนไปอยางเชื่องชา ประเทศที่พัฒนาอุตสาห
กรรมสิ่งทออยางจริงจังและเปนผูสงออกรายใหญของโลกไดเนนการใหการศึกษาจนมีผูชํานาญ
การดานสิ่งทออยูเปนจํานวนมาก จําทําใหสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบันประเทศคู
แขงเชนจีน ไตหวันและเกาหลี กําลังเรงพัฒนาความรูความชํานาญแกบุคลากรดานออกแบบ
เกี่ยวกับสิ่งทอ (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ, 2543) ดังนั้นสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ
ควรตระหนักในการพัฒนาบุคลากรดานดังกลาวอยางเรงดวน ทั้งนี้หลักสูตรซึ่งเปนตัวกําหนด
กรอบของแนวปฏิบัติที่จะทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามที่จุดมุงหมายวางไว ควรไดัรับการ
ปรับปรุงและพัฒนาใหทนั สมัยดวยเชนกัน
จากการศึกษาขอมูลในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาพบวา มีสถาบันการศึกษาที่มี
การจัดการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายวิชานอกเหนือจาก สาชาวิชานฤมิตศิลป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกจํานวน 4
สถาบันดวยกัน คือ
1) ภาควิชานฤมิตศิลป คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดเปดการ
เรียนการสอนมาตั้งแตป 2528 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตบัณฑิตใหเปนผูนําทางดานการออก
แบบสรางสรรคผลงาน 2 มิติ และ 3 มิติ โดยเนนความงามควบคูประโยชนใชสอย ประกอบไป
ดวย 4 วิชาเอก คือ เรขศิลป หัตถศิลป นิทรรศการศิลปและมัณฑนศิลป สําหรับวิชาเอกมัณฑน
ศิลป เนนการสรางสรรคศิลปะในการออกแบบเครื่องแตงกาย และลายผา มีการเรียนการสอนทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแตการรางภาพ จนถึงการนําเสนอผลงานที่เสร็จสมบูรณในระดับมือ
อาชีพ เพื่อใหสอดคลองตอความตองการและความเหมาะสมของกลุมเปาหมาย นิสิตสามารถ
วิเคราะหตลาดและจัดระบบโครงสราง การทํางานที่เหมาะสม รวมทั้งพัฒนาความคิดสรางสรรค
การแสดงออกของเอกลักษณสวนบุคคล และความสามารถในการผสมผสานรสนิยมสวนตัวกับ
วิสัยทัศนที่กวางไกล
2) สาขาวิชาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ปรัชญาของการศึกษาคือ "สรางคนใหรูจักพัฒนาตนเองและสังคม" สาขาวิชาศิลปะการออกแบบ
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พัสตราภรณ เปนสาขาวิชาที่มุงใหนักศึกษามีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งทอ และ
เครื่องแตงากยของไทย ตะวันออก และตะวันตก เพื่อสืบทอดมรดกศิลปะสิ่งทอของไทย ในทอง
ถิ่นตาง ๆ ซึ่งจะเปนประโยชนตอวงวิชาการ และเพื่อเผยแพรความรูใหแกสาธารณชน นักศึกษา
สามารถสรางสรรคพัฒนาผลงานทางดานพัสตราภรณ ใหเขากับยุคสมัยและความตองการของ
ตลาดในปจจุบัน มีความเชี่ยวชาญในศาสตรของสิ่งทอ เครื่องแตงกาย เครื่องประดับ สามารถ
ออกแบบสิ่งทอสําหรับอุตสาหกรรมระดับตาง ๆ มีความรูในการบริหาร การตลาด การเสนอผล
งาน และเทคโนโลยีสมัยใหม ที่จําเปนตออุตสาหกรรมสิ่งทอ และเสื้อผาสําเร็จรูป
3) สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน คณะศิลปกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต ปรัชญาและวัตถุประสงค
ของหลักสูตรสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน แฟชั่นดีไซนเปนศาสตรที่เปดโอกาสใหบุคคลในสังกัด มีทาง
เลือกในการสรางภาพลักษณของตนเองดวยการแตงกายตามความชอบ โดยการสรางสรรคผล
งานของดีไซนเนอร ซึ่งตองอาศัยความเชี่ยวชาญ รอบรู และรวดเร็ว ทั้งนี้ตองมีความเขาใจ
ความหมายของแฟชั่น และศิลปะ หากมีความเขาใจลึกซึ้งในสุนทรียศาสตร เทคโนโลยี และสิ่ง
แวดลอม ก็จะเพิ่มความไดเปรียบ อยางไรก็ตามความสําคัญอีกประการหนึ่ง ซึ่งจะเพิ่มความได
เปรียบก็คือ ความเขาใจลึกซึ้งในทฤษฎี และการฝกปฏิบัติการออกแบบ ตามปรัชญาความคิดใน
การออกแบบหลายทฤษฎี เพื่อใหเกิดความเขาใจและเกิดความคิดใหมๆ ประกอบกับความรู
ความเขาใจในดานสรีระของมนุษย วัฒนธรรมวัสดุ เทคนิคการผลิต จิตวิทยาของผูบริโภค แนว
โนมของตลาด และผลิตภัณฑแฟชั่น ตลอดจนความรูตางๆ ประกอบ เพื่อสรางความมั่นใจใหกับ
แฟชั่นดีไซนเนอร โดยลบภาพลักษณของชางตัดเสื้อ และพัฒนาตนเองไปสูความเปนผูนําทาง
ดานแฟชั่นดีไซน หลักสูตร สาขาวิชาแฟชั่นดีไซน จะสรางนักออกแบบที่เปนผูนําทางความคิด
และแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนเขาใจกระบวนการผลิตทั้งแฟชั่นระดับสูง (Haute Couture) และ
แฟชั่นสําเร็จรูป (Pret a Porte หรือ Ready To Wear) และการออกแบบแฟชั่นสาขาอื่น ซึ่งได
มาตรฐานขั้นสูงระดับตลาดโลก ทั้งนี้โดยมุงเนนในเรื่องของการพัฒนาทางดานความรูและความ
คิดสรางสรรคสวนบุคคลและการแสดงออก รวมทั้งศักยภาพดานการออกแบบ การวิจัยพื้นฐาน
การวิเคราะห วิจารณและการพัฒนา โดยใหอิสรภาพทางความคิด อันจะทําใหนักศึกษาเกิด
ความมั่นใจ และสนองตอปรัชญาของหลักสูตรและคณะ ในการตระหนักถึงคุณคาทางวัฒนธรรม
สิ่งแวดลอม และเทคโนโลยี เพื่อจะเปนนักออกแบบที่ดีตอไปในอนาคต
วัตถุประสงคของหลักสูตร
3.1) เพื่อผลิตบัณฑิตสาขาวิชาแฟชั่นดีไซน ที่มีความรอบรูและลึกซึ้งในศาสตร
ของแฟชั่นดีไซน และนําไปสูความมั่นใจในการคิดสรางสรรคดวยตนเอง ทั้งนี้จะตองมีแนวทาง
การปฏิบัติของนักวิจัย คนควา ทดลอง ซึ่งสามารถพัฒนาไปสูความเปนเลิศในการสรางนวต
กรรมของผลงานการออกแบบ ประกอบกับมีความเชี่ยวชาญ และรวดเร็วตรงกับความตองการ
ของธุรกิจแฟชั่น
3.2) เพื่อผลิตแฟชั่นดีไซนเนอร ที่มีความพรอม (mature) จะเปนผูนําในธุรกิจ
แฟชั่น และสามารถสรางสรรคทางเลือกใหมในดานเสื้อผาเครื่องแตงกายใหกับสังคม อีกทั้งยัง
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เปนการสงเสิรม ธุรกิจดานแฟชั่นใหกับประเณะคหกรรมศาสตร เปนคณะหนึ่งใน ๑๔ คณะ ของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล เริ่มเปดทําการสอนตามลําดับดังนี้
4) วิชาเอกผาและเครื่องแตงกาย – ออกแบบแฟชั่น คณะคหกรรมศาสตร สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลมีวัตถุประสงคเพื่อ
4.1) เพื่ อพัฒนากําลังคนระดับ สูงดานคหกรรมศาสตรใหสามารถประกอบ
อาชีพเชิงวิชาการและธุรกิจคหกรรมศาสตรฉพาะสาขา
4.2) เพื่อฝกอบรมใหเปนผูนําในสังคม สามารถในการศึกษาคนควา วิจัยและ
เผยแพรความรูเพื่อเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตของครอบครัวไทย ธํารง ปรับปรุง สงเสริมศิลปะวัฒน
ธรรมและจารีตประเพณีอันดีงาม ใหเหมาะสมกับชีวิตของสังคมไทยในปจจุบันสามารถในการ
ตัดสินใจ วางแผนดําเนินงาน และแกปญหาดวยวิธีการ หลักการและเหตุผล ทั้งในชีวิตประจําวัน
และวงการธุรกิจเปนผูใฝในการศึกษา ตลอดชีวิตเพื่อติดตามวิทยาการสมัยใหม และเลือกใช
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการปรับปรุงสมรรถภาพของงานในหนาที่
4.3) เพื่อปลูกฝงคุณธรรม ความมีระเบียบวินัย ความซื่อสัตยสุจริต ความขยัน
หมั่นเพียร ความอดทน ความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน มีความสัมพันธที่ดี
ตอบุคคลทั่วไปทั้งในครอบครัวและสังคม ตรงตอเวลา ประหยัด ประณีต และมีเจตคติ ตอวิชา
ชีพของตนในทางที่ดี
จากขอมูลของสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนวิชาออกแบบเครื่องแตงกายระดับ
อุดมศึกษาในปจจุบันนั้น จะเห็นไดชัดวามีจํานวนนอยมากเมื่อเทียบกับการจัดการเรียนการสอน
ดานการออกแบบอื่นๆ ดังนั้นการพัฒนาดานตํารา เอกสาร งานวิจัยและสื่อการสอนที่เกี่ยวกับ
การออกแบบเครื่องแตงกาย จึงมีความจํากัด และยังมีจํานวนไมมากในปจจุบัน
ผูวิจัยไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบเกี่ยวกับการเรียนการสอนออกแบบเครื่องแตงกาย ใน
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคามพบปญหาในหลาย ๆ ดานดวยกัน ดังนี้
1) ปญหาเกี่ยวกับเอกสาร ตําราที่เกี่ยวของกับ การออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย ตามที่
พีระยา สระมาลา (2543) ไดกลาวไววา นักออกแบบสิ่งทอที่ดีจะตองเปนผูรอบรูลึกซึ้งหลายดาน
ตองเปนผูใฝรู เสาะแสวงหาความรูทั้งในเรื่องสิ่งทอและศิลปะ ตองเปนผูรูจักวิเคราะหรูปแบบ
และความตองการของผูคน รูและเขาใจแนวโนมตลาด มีความรูความเขาใจและสามารถแยกแยะ
ความแตกตางของรูปแบบ สังคมและวัฒนธรรมของแตละสังคม รูและเขาใจกระบวนการผลิตใน
ระบบอุตสาหกรรมสิ่งทอ เพื่อใหสามารถออกแบบสิ่งทอที่สามารถนําไปผลิตไดจริงในระบบอุต
สาหกรรม แตในปจจุบันพบวา เอกสารตําราที่เปนภาษาไทยในปจจุบัน มีจํานวนนอยมาก
สวนตําราจากตางประเทศมักจะมีขอจํากัดในเรื่องของภาษา ทําใหผูเรียนไมสามารถคนควาเพิ่ม
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เติมไดมากเทาที่ควร ซึ่งสอดคลองกับที่ ไพฑูรย สินลารัตน (2524) ที่กลาวถึงปญหาของการ
ศึกษาระดับอุดมศึกษาวา มีปญหาในดานการขาดแคลนตํารา อุปกรณ เครื่องมือ นับเปนปญหา
ในการเรียน เพราะนักศึกษาไทยยังไมมีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงพอ ตําราไทยยังมี
นอย และกระจัดกระจาย ผูสอนจึงควรเตรียมการสอนใหพรอม มีการจัดเตรียมทรัพยากรให
เพียงพอตอการเรียนการสอนในแตละเรื่อง จะทําใหการสอนมีประสิทธิภาพขึ้น ดังเชนผลการ
วิจัยของ เขมทัต สาริกานนท (2539) ที่ไดพัฒนาบทเรียนโมดูลสําหรับวิชาชางเสื้อผาชายหลัก
สูตรวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร พบวา บทเรียนโมดูลที่สรางขึ้น นัก
ศึกษาสามารถนําไปใชไดดวยตนเองมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงกวาการเรียนปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05
2) ปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน จากงานวิจัยของพีรยา สระมาลา (2543)
กลาววา ผูสําเร็จการศึกษาดานออกแบบสิ่งทอ ควรมีความสามารถในการใชเครื่องมือและ
อุปกรณที่ทันสมัยในการปฏิบัติการออกแบบสิ่งทอไดอยางชํานาญมีความสามารถในการนํา
เทคโนโลยีและวิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการออกแบบสิ่งทอ และเปนผูมีความสามา
ถนําศิลปะมาสัมพันธกับการเลือกใชวัสดุและกรรมวิธีการผลิตไดอยางเหมาะสมแตในปจจุบัน
จากการศึกษาของ Jung (1992) พบวาสถาบันการศึกษาสวนใหญยังไมไดจัดการศึกษาเพื่อ
รองรับหลักสูตรที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี มีสถาบันการศึกษาไมมากที่รองรับเกี่ยวกับ
การสอนคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนขาดประสบการณในการทํางานรวมกับเทคโนโลยี สอดคลอง
กับงานวิจัยของ Knoll (1989) ที่พบวาผูสอนไมไดพัฒนาตนเองเพื่อใชเทคโนโลยีอยางเต็มศักย
ภาพในยุคของขาวสารขอมูล ซึ่งโดยมาก มักจะเปนขั้นตอนของการออกแบบ สรางแบบ และ
ตัดเย็บ ดังนั้นผูเรียนจึงไมคอยมีประสบการณในการใชเทคโนโลยีเทาที่ควร ดังนัน้ ผูเ รียนจึงขาด
ประสบการณทงั้ ในดานการคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอร และการใชคอมพิวเตอรในการออกแบบ
(พีรยา สระมาลา, 2543) จึงควรพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตง
กายใหมีความสัมพันธกันระหวางการเรียนการสอนและเทคโนโลยีใหมากขึ้น
จากขอมูลดานสภาพการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายในปจจุบันควรจะไดรับ
การพัฒนาทั้งทางดานขอมูลความรูที่เปนประโยชนกับการออกแบบรวมถึงการพัฒนาทักษะทาง
ดานเทคโนโลยีใหกับผูเรียน เพื่อใหสอดคลองตอแนวทางในการพัฒนาบุคลากรดานการออก
แบบเครื่องแตงกายและสิ่งทอใหมีศักยภาพในการแขงขันทั้งในและนอกประเทศไดอยางมีประ
สิทธิภาพ
1.5 รายละเอียดของหลักสูตร
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป (Bachelor of Fine and
Applied Arts Program in Creative Arts) มีชื่อปริญญาวา ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต (นฤมิต
ศิลป) ขื่อยอ ศป.บ.(นฤมิตศิลป) หรือ Bachelor of Fine and Applied Arts (Creative Arts) ชื่อ
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ยอ B.F.A (Creative Arts) โดยมีภาควิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับผิดชอบ โดยมีจุดมุงหมายสําคัญเพื่อ ผลิตบัณฑิตทาง
นฤมิตศิลป ซึ่งเปนประยุกตศิลป ใหเปนนักวิชาชีพและวิชาการใหสอดคลองกับสังคมทีก่ าํ ลังพัฒนา
ในดานเทคโนโลยี และขอมูลสารสนเทศ ใหเปนบัณฑิตที่มีความรูคูคุณธรรม รูคุณคาและสามารถ
ธํารงไวซึ่งศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในการพัฒนาริเริ่ม สรางสรรคงานศิลปกรรมของประเทศและ
ทองถิ่น
โครงสรางหลักสูตรของระดับปริญญาบัณฑิต ภาควิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีดังตอไปนี้
จํานวนหนวยกิตรวมตลอดหลักสูตร
141 หนวยกิต
1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไมนอยกวา
30 หนวยกิต
2. หมวดวิชาเฉพาะดาน
ไมนอยกวา
102
หนวยกิต
3. หมวดวิชาเลือกเสรี
ไมนอ ยกวา
6 หนวยกิต
วิชาศิลปอุตสาหกรรม (612213) เปนวิชาเอกเลือกในหลักสูตรที่ ศึกษาแนวคิดและฝก
ปฏิบัติการออกแบบเครื่องแตงกาย ในรูปแบบที่พัฒนาวัสดุและกรรมวิธีแบบประเมิน เปนผลงาน
ที่เหมาะกับประเภทและวัตถุประสงค วิจารณแนะนําเปนรายบุคคลและเปนกลุม
จากเนื้อหารายวิชาดังกลาวจะเห็นไดวา การเรียนการสอนวิชาศิลปอุตสาหกรรมนั้น มี
วัตถุประสงครายวิชาที่เนนความรูความเขาใจในการออกแบบเครื่องแตงกาย เพื่อสามารถใชใน
การปฏิบัติการในการออกแบบเครื่องแตงกายไดอยางเหมาะสม การเรียนการสอนจึงตองให
ความสําคัญทั้งทางดานพุทธิพิสัยและทักษะพิสัย เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคและรายละเอียด
ของการเรียนการสอนที่ไดตั้งไวในหลักสูตร
1.6 การเรียนการสอนออกแบบ
วิชาการออกแบบเปนวิชาที่ตองศึกษาหลักการสรางสรรคซึ่งมีหลักของศิลปะเปนโครง
สราง หลักและโครงสรางของการออกแบบนั้นมีกําเนิดมาจากเกณฑตายตัว มีแตรายละเอียด
เทานั้นที่เปลี่ยนไปตามยุคสมัย การสอนไมเพียงเนนทฤษฎี แตจะแสดงผลของการสรางสรรค
และอิทธิพลของศิลปะ ครูผูสอนออกแบบ จึงมีหนาที่ผูที่ทําหนาที่สอน มอบหมายงานใหผู
เรียนไปสรางจินตนาการตามที่ผูสอนกําหนดหัวขอ หรือผูสอนมอบใหผูเรียนกําหนด ดูหัวขอ
แลวสรางจินตนาการเอง เพื่อการสรางสรรคใหเดนชัดและแนนอนโดยผูทําหนาที่สอนคอยชี้แนะ
อยางใกลชิดและดําเนินการตามขั้นตอน ผลงานที่สรางสรรคขึ้นมาจะเปนผลิตผลจากจินตนาการ
ของผูเรียน ซึ่งอาจตองมีการปรับปรุงแกไขใหดีที่สุด พาสนา ตัณฑลักษณ (2526)
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คุณลักษณะของเทคนิคการสอนออกแบบอยางมีประสิทธิภาพ
(1) ตรงกับความตองการของผูเรียน
(2) เปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการสอน
(3) สอนในระดับความรูที่เหมาะสม
(4) ใชวิธีสอนที่เหมาะสม
นอกจากนี้พาสนา ตัณฑลักษณ (2526) ยังไดสรุปขอปฏิบัติที่ผูสอนออกแบบตองปฏิบัติ
ดังนี้
(1) วิเคราะห จําแนก และประยุกต ใชความรูเฉพาะใหสัมพันธกับเรื่องราวและ
การนําไปใช และการแกปญหา
(2) ใชเอกสารประกอบการสอนที่เปนประโยชนตอนักศึกษา
(3) ผสมผสานทฤษฎีทางเทคนิค และ ปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล
(4) แสดงใหนักศึกษาเห็นถึงลักษณะความชํานาญในวิชาชีพที่ตนสอน
(5) ใชอุปกรณการสอน และสื่อการสอนตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพใหมีนัยสําคัญ
ตอการเรียน
(6) กอใหเกิดความสรางสรรค ในหมูนักศึกษา และแขงขันกันในทางที่ดี รูจักการ
ตัดสินใจอยางถูกตอง และมีความรับผิดชอบตอสังคม
(7) กระตุนความสนใจของนักศึกษาตลอดขบวนการสอน
(8) ประเมินผลวิธกี ารสอนและขบวนการสอนเพื่อปรับปรุงใหดีขึ้น
การเรียนการสอนออกแบบนั้น มีความเหมาะสมที่จะใชรูปแบบการสอนที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง เนื่องจากเปนวิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาส คิด ทํา สรางสรรคและเนน
ความแตกตางระหวางบุคคล (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543)
1.6.1 การสอนที่เนนผูเรียนเปนแกนหรือศูนยกลาง เนนบทบาทการทํากิจ
กรรมของผูเรียน ตัวอยางไดแกวิธีสอนแบบปฏิบัติการ วิธีสอนโดยการแสดงบทบาทสมมติ วิธี
สอนแบบการเรียนเปนคู วิธีสอนเหลานี้ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูจากการกระทํากิจกรรมของผู
เรียนเปนสําคัญ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537) โดยมุงเนนเพื่อใหเกิดลักษณะสําคัญดังตอไปนี้
(1) มุงปะโยชนสูงสุดแกผูเรียน
(2) ผูเรียนไดพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
(3) ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
(4) ผูเรียนสามารถนําวิธีการเรียนรูไปใชในชีวิตจริงได
(5) ทุกฝายมีสวนรวมในทุกขั้นตอนเพื่อพัฒนาผูเรียน (คณะอนุกรรมการปฎิรูป
การเรียนรู, 2543)
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ปจจัยสําคัญในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรู โดยเนนผูเรียนเปนศูนยกลาง
(คณะอนุกรรม การปฏิรูปการเรียนรู, 2543)
1) กระบวนการเรียนรูจะเกิดขึ้นไดดี ถาผูเรียนมีโอกาส คิด ทํา สรางสรรค
โดยที่ครูชวยจัดบรรยากาศการเรียนรู จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรูรวมกัน
2) คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถทางดานสติ
ปญญา อารมณ สังคม ความพรอมของรางกาย และจิตใจ และสรางโอกาสใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูดวยวิธีการหลากหลายและตอเนื่อง
3) สาระการเรียนรูมีความสมดุลเหมาะสมกับวัย ความถนัด ความสนใจของผู
เรียน และความคาดหวังของสังคม ทําใหผูเรียนมีความรู ความคิด ความสามารถ และมีความ
สุขในการเรียน
4) แหลงเรียนรูมีความหลากหลายและเพียงพอที่จะใหผูเรียนไดใชเปนแหลง
คนควาหาความรูตามความถนัด และความสนใจ
5) ปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับครู และระหวางผูเรียนกับผูเรียน มีลักษณะ
เปนกัลยาณมิตร
6) ศิษยมีความศรัทธาตอผูสอน รวมทั้งกระบวนการที่จะกอใหเกิดการเรียนรู
และครูตองเชื่อวาศิษยทุกคนสามารถเรียนรูไดและมีวิธีการเรียนรูที่ตางกัน
7) สาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและสิ่งแวดลอมรอบตัว
ของผูเรียน จนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชไดในชีวิตจริง
8) กระบวนการเรียนรู มีการเชื่อมโยงกับเครือขายอื่น ๆ เชน ชุมชน ครอบ
ครัว องคกรตางๆ เพื่อสรางความสัมพันธและรวมมือใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และไดรับ
ประโยชนจากการเรียนรู
การเรียนการสอนแบบผูเรียนเปนศูนยกลางนั้นมีความเหมาะสมกับผูเรียนใน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งมีความพรอมในการเรียนแบบแสวงหารูดวยตนเอง การจัดการเรียนการ
สอนเปนศูนยกลาง มีวิธีการสอนอยูหลายอยาง สรุปไดดังนี้ (สุพิน บุญชูวงศ, 2531)
1) การสอนแบบทดลอง ( Experimentary )
2) การสอนแบบโครงการ ( Project )
3) การสอนแบบศูนยการเรียน ( Learning Center )
4) การสอนแบบสืบสวนสอบสวน ( Inquiry )
5) การสอนแบบเนนการเรียนรูดวยตนเอง ( Self Direct Learning )
6) การสอนแบบเนนปญหา ( Problem – Solving )
7) กาสอนแบบอภิปราย ( Group Discussion )
8) การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ( Programme Instruction )
9) การสอนโดยแกสถานการณ ( Situation )
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10) การสอนโดยใชกลุมสืบคนความรู ( Group Investication )
11) การสอนแบบการเรียนรูแบบรวมมือ ( Cooperative Learning )
12) การศึกษานอกสถานที่ และ การสอนอื่น ๆ อีกมากมาย
1.6.2 หลักการสอนศิลปะ
การสอนออกแบบเปนวิชาที่ตองศึกษาหลักการสรางสรรคซึ่งมีหลักของศิลปะเปนโครง
สราง การสอนนั้นไมเนนเพียงทฤษฎี แตจะแสดงผลของการสรางสรรคอิทธิพลของศิลปะ จึง
ตองอาศัยวิธีการสอนศิลปะ ซึ่ง Gray (1972) ไดเสนอหลักการสอนศิลปะไว 2 ประการ ดังนี้
1.6.2.1
วิชาศิลปะ โดยมีวิธีดังนี้
(1)
ตองการของผูเรียน
(2)
ศิลปะตาง ๆ
(3)
(4)

สรางแรงจูงใจผูเรียน แรงจูงใจเปนสิ่งที่ทําใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอ
สรางความกระตือรือรนดวยเทคนิค กระบวนการ

หรือตามความ

ใชตัวอยางหลาย ๆ รูปแบบเพื่อสรางความเขาใจเกี่ยวกับผลงาน
หาแนวทางในการทํางาน เชนอธิบายขั้นตอนการทํางาน
เปดโอกาสใหผูเรียนซักถามขอสงสัยที่เกี่ยวกับการเรียน

1.6.2.2 การใหความชวยเหลือผูเรียนในชั้นเรียน ดวยวิธีการตาง ๆ ดังนี้
(1) สาธิต เทคนิควิธีการทํางานศิลปะปฏิบัติ
(2) ชวยเหลือผูเรียนโดยตรง
(3) แนะนําหรือวิจารณ ผลงาน พรอมทั้งใหกําลังใจแกผูเรียน
1.6.3 หลักการสอนแบบแกปญหา
สิ่งสําคัญที่ในกระบวนการการเรียนการสอนดานการออกแบบอีกขอหนึ่งที่สําคัญคือการ
เรียนการสอนแบบแกปญหา สมทรง เวียงอําพล (2529) ไดกลาวไววา การเรียนออกแบบนั้น
เพื่อสงเสริมการแสดงออกอยางสรางสรรค การตัดสินใจและแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ ปยะชาติ
แสงอรุณ (2531) ที่กลาววา การออกแบบคือการรูจักใชความคิด รูจักการแกปญหาโดยอาศัย
ประสบการณ ความรู เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว
การสอนแบบใชปญหาเปนพื้นฐาน หรือ Problem Base Learning(PBL) นั้นมีการจัด
กระบวนการ 3 ขั้นตอนดวยกัน ดังนี้ (กาญจนา รัตนโชติ และนันทชัย ทองแปน, 2543)
ระดับขั้นที่ 1 เตรียมความพรอมผูเรียน ครูใหพื้นฐานเบื้องตน และฝกใหผู
เรียนสามารถคนควาขอมูลความรูเพิ่มเติมจากแหลงตาง ๆ รวมทั้งฝกการวิเคราะหขอมูลที่ไดมา
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จุดประสงคของระดับขั้นนี้เพื่อปรับสภาพผูเรียนใหมีความพรอมในการเรียนรูโดยอาศัยกระบวน
การทางวิทยาศาสตรและการคนควาดวยตนเอง
ระดับขั้นที่ 2 ครูเปนผูกําหนดปญหาที่ตองการใหผูเรียนมีความรู โดยมีลักษณะ
เปนปญหาปลายเปด ผูเรียนสามารถหาคําตอบไดหลายวิธี ผูเรียนจะคนควาคําตอบ โดยเริ่ม
จากคนควาทฤษฎีที่เกี่ยวของกับปญหานั้น แลวใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรชวยหาคําตอบ
จุดประสงคของระดับขั้นนี้ คือ ใหผูเรียนเกิดองคความรูใหมดวยการคนควาของตนเอง
ระดับขั้นที่ 3 เมื่อผูเรียนไดเรียนรูทฤษฎีตาง ๆ ดวยตนเอง ใหผูเรียนกําหนด
ปญหาที่สนใจ แลวหาคําตอบดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร เริ่มจากคนควาทฤษฎีที่เกี่ยว
ของ จากหลายๆ แหลง จุดประสงคของระดับขั้นนี้คือ ตองการใหผูเรียนคิดเปน ทําเปนและ
สามารถแกปญหาได โดยมีกระบวนการทางความคิดที่ถูกตอง
John Dewy อางถึงใน จําเนียร ศิลปวานิช (2538) ไดเสนอขั้นตอนการสอนแบบการแก
ปญหา ดังนี้
(1) รวบรวมปญหา โดยที่ผูเรียนและผูสอนชวยกันรวบรวมปญหาที่เกิดขึ้น
(2) รวบรวมขอมูล ผูเรียนคนหาความจริงตาง ๆ ดวยการคนควา เพื่อใหได
มาซึ่งเนื้อหาเพื่อนํามาแกปญหา
(3) ตั้งสมมติฐานในการแกปญหา โดยนําขอมูลตาง ๆ มาตั้งสมมติฐาน ขั้น
ตอนนี้จะทําใหผูเรียนตีความจากขอมูลที่รวบรวมไว และสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค
(4) ขั้นวางแผนโครงการในการแกปญหา โดยจะใหผูเรียนรวมมือกันรับงาน
ไปทําตามสมมติฐาน โดยการรางโครงการวางแผนงานที่จะแกปญหาใหเรียบรอย
(5) ขั้นตอนลงมือกระทําการทดสอบขอเสนอแนะนําสมติฐาน
ในการสอนแบบแกปญหา นับวามีคุณคามากสําหรับผูเรียน ทําใหผูเรียนเรียนรูเทคนิค
ในการแกปญหา กระตุนความคิดสะทอนและใหแนวทางการจัดระเบียบแนวความคิด สรางความ
มั่นใจจากความสําเร็จในการแกปญหา ดังนั้นการเรียนการสอนแบบแกปญหา ผูเรียนตอง
สามารถกําหนดปญหาที่ดี คุณลักษณะของปญหาที่สามารถนําไปใชสอนทักษะในการแกปญหา
ที่ดีไดมีดังนี้ (ชาญชัย อาจินสมาจาร, 2544) ปญหาชัดเจน แนนอนเหมาะสําหรับระดับของผู
เรียน และเปนปญหาที่เปนจริง นาสนใจ มีคุณคาตอชั้นเรียน จะเห็นไดวาการเรียนการสอน
แบบแกปญหามีคุณคาตอการเรียนและผูเรียนอยางมาก ทักษะในกระบวรการแกปญหาทําใหผู
เรียนสามารถนําเทคนิคในการแกปญหาไปใชไดในการเรียนและในชีวิตจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ผูเรียนวิชาชีพออกแบบ ทักษะการแกปญหามีความเหมาะสมและเปนการฝกปฏิบัติผูเรียนกอน
ที่จะออกไปประกอบวิชาชีพจริงไดอยางมีประสิทธิภาพ

36

2. การออกแบบ
2.1 การออกแบบเครื่องแตงกาย
เครื่องแตงกายเปนหนึ่งในปจจัยสี่ อันประกอบดวย อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และ
ยารักษาโรค ซึ่งมีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย (จารุพรรณ ทรัพยปรุง,
2543) Sharon (1996) ไดกลาวถึงการออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกายวา รูปแบบของเสื้อผานั้น
กําหนดโดยองคประกอบตางๆ และโครงราง ผาและรายละเอียด โดยทั่วไปอาจมีการเปลี่ยน
แปลงในรูปแบบของวัฏจักร ที่เนนสวนตางๆ ของรางกายที่ตางกันไป นักวาดภาพเสื้อผาและนัก
ออกแบบ จะตองหาความรูเกี่ยวกับรูปแบบและสมัยนิยมอยางตอเนื่อง เพื่อใหรูปแบบที่ออก
แบบนั้นมีความทันสมัย และตองทราบความแตกตางระหวาง เสื้อผาชั้นสูงและเสื้อผาสําเร็จรูป
รวมถึงผลกระทบของนักออกแบบตางประเทศและผลในการเปลี่ยนความนิยมในเรื่องผา และที่
สําคัญนักออกแบบจะตองทราบถึงโครงสรางตางๆ ของเสื้อผา องคประกอบตางๆ ไมวาจะสวน
เล็ก ๆ หรือสวนหลักนั้นจะตองเกิดการสรางสรรครวมกันในรูปแบบของเสื้อผา เสื้อผาเครื่อง
แตงกายนั้นมาจากความสัมพันธระหวาง ผาและรูปรางของเสื้อผา ซึ่งมีความพอดีกับโครงสราง
ของรางกายขึ้นอยูกับ น้ําหนักและพื้นผิวของผา, รูปรางของเสื้อผา และโครงสรางของเสื้อผา
การที่จะชวยทําใหผาและรูปรางนั้นประสานกันไดอยางกลมกลืนและเปนธรรมชาตินั้น
ตองมีความระมัดระวังในการใชสัดสวนของเสื้อผาและโครงรางเสื้อผาเปนอยางดี และสามารถ
เขาใจและวิเคราะหองคประกอบและความสัมพันธตาง ๆ ที่นักออกแบบตองการใหบรรลุผล
ความเขาใจในพื้นฐานของโครงสรางเสื้อผาของนักออกแบบจะชวยใหนักออกแบบสามารถตอบ
คําถามเหลานี้ได ซึ่งสอดคลองกับ จารุพรรณ ทรัพยปรุง (2543) ที่ไดกลาวถึงเสนโครงสรางเสื้อ
ผากับการออกแบบเครื่องแตงกาย คือเสนรอบนอก (Outside Line) กับเสนดานใน (Inside
Line) ซึ่งมีความสําคัญตอเครื่องแตกายเนื่องมาจากการนําสายตาใหผูพบเห็นมองดูตลอดเรือน
ราง เสนรอบนอกและเสนดานในมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของผูสวมใส สามารถกลาวไดวา การ
ออกแบบเครื่องแตงกายภายใตพื้นฐานความเขาใจในเรื่องโครงสรางหรือแพทเทิรนเสื้อผาเครื่อง
แตงกายสามารถชวยอําพรางหรือแกไขขอบกพรองของรางกายได
2.1.1 หลักการออกแบบสวนประกอบตาง ๆ ของเสื้อผาเครื่องแตงกาย (จารุ
พรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
2.1.1.1 แนวเกล็ดทรง
รูปรางของมนุษยนั้นมีสวนโคงเวาตามธรรมชาติที่แตกตางกันออกไป เมื่อนําผา
มาคลุมแลวไมอาจจะคลุมตามสวนโคงเวาตามธรรมชาติที่แตกตางกันออกไปใหดูสวยงามได จึง
มีความจําเปนจะตองตัดเย็บใหมใหไดรูปทรงตามรูปรางของผูสวมใส เสนที่ผาถูกตัดออกแลว
เย็บใหมเพื่อใหสัมพันธกับรูปทรงดังกลาว นั้นคือ แนวเกล็ดทรง
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แนวเกล็ดทรงดานหนาจะมีรัศมีวิ่งจากจุดกลางอก ไปสุดขอบเสื้อสวนใดสวน
หนึ่ง หรือสุดที่รอยตอผาเสนใดเสนหนึ่ง ทําใหเกิดเสนตาง ๆ ขึ้นมามากมายซึ่งสามารถนํามาใช
ในการปรับปรุงรูปทรงของผูสวมใสจากการออกแบบเสื้อผาไดเปนอยางดีดังนั้นหากผูออกแบบ
เสื้อผา ใหความสําคัญกับการออกแบบแนวเกล็ดทรงใหสัมพันธกับรูปรางของผูสวมใส จะชวย
เสริมสรางความสวยงามใหแกเสื้อผาที่ออกแบบและบุคลิกภาพของผูสวมใสไดเปนอยางมาก

ภาพที่ 1 : แนวเกล็ดทรงแบบตาง ๆ (จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
2.1.1.2. แนวตะเข็บ
ในกรณีที่เปนเสื้อแบบเรียบ ๆ หรือรูปทรงของเสื้อผาไมเดนชัดเทาที่ควร แนว
ตะเข็บจะชวยเนนรูปทรงใหเดนชัดได ผูออกแบบสามารถออกแบบแนวตะเข็บไดไมจํากัดทิศ
ทางทั่วทั้งตัว เสื้อ กระโปรงและกางเกง ในลักษณะตาง ๆ หลายรูปแบบ แลวแตความตองการ
ของผูออกแบบและความพึงพอใจของผูสวมใส

ภาพที่ 2 : แนวตะเข็บแบบตาง ๆ (จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
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2.1.1.3. กระเปา
นอกเหนือจากประโยชนในการใชสอยแลว กระเปายังเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใน
การตกแตงเสื้อผาใหสวยงามยิ่งขึ้น การออกแบบรูปรางและขนาดของกระเปาเปนเรื่องที่สําคัญ
มาก จะตองออกแบบใหสัมพันธและเชื่อมโยงกับแบบเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง
2.1.1.4. เครื่องเกาะเกี่ยว
เครื่องเกาะเกี่ยวที่นิยมใชกันแพรหลายเปนอยางมาก เนื่องจากประโยชนในการ
ใชสอยเพื่อเกาะเกี่ยวเนื้อผาของตัวเสื้อ กระโปรง หรือกางเกงเขาดวยกัน ไดแกกระดุม และซิบ
ซึ่งมีบทบาทที่สําคัญมากตอเครื่องแตงกาย คือ บทบาทในการชวยตกแตงใหตัวเสื้อ กระโปรง
หรือกางเกง เพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้น
2.1.2 บทบาทของนักออกแบบเสือ้ ผาในการผลิต (Sharon and Edwards,1996)
นักออกแบบจะตองมีความเขาใจกระบวนการผลิตทั้งหมด โดยทั่วไปแลว นักออก
แบบจะตองมีความรูและสามารถแกปญหาที่เกิดกับการสรางแบบตัวอยางได กอนที่จะผานไปยัง
บุคลากรดานการผลิต นักออกแบบจะมีบทบาทอยางมากในดานการขายดวยการเปนผูตัดสินใจ
ความตองการและความนิยมของผูบริโภค อีกทั้งยังตองศึกษาวิธีการรูปแบบของเสื้อผา ขนาด
ตาง และลักษณะการสวมใสในรางกาย
ตามปกติแลวนักออกแบบเสื้อผาจะมีความรับผิดชอบโดยตรงในลักษณะของผูนําใน
องคกรหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ หรือมีความใกลชิดเกี่ยวของโดยตรงกับหัวหนาหนวยงานนั้น
เนื่องจากนักออกแบบตองเปนผูเลือกผาและรูปแบบที่จะผลิตเพื่อจําหนายโดยตรง
2.1.3 การออกแบบที่ดี
การออกแบบที่ดีตองมีหลักเกณฑ และสิ่งที่จําเปนดังตอไปนี้ (ทํานอง จันทิมา,
2532)
2.1.3.1 หนาที่ของการนําไปใช (Function) เปนสิ่งแรกที่นักออกแบบจะตอง
คํานึงถึงเปนอยางยิ่ง เพราะของแตละอยางมีหนาที่ในการใชสอยไมเหมือนกัน การออกแบบจะ
ตองเหมาะสมและถูกตองมากที่สุด
2.1.3.2. การประหยัด (Economy) การประหยัดวัสดุและการลงทุน ถาราคาใน
การผลิตสูงแลว ไมถือวาเปนการออกแบบที่ถูกตอง การออกแบบที่ดีควรจะเปนแบบที่งายและ
พอเหมาะ
2.1.3.3 ความทนทาน (Durability) ควรจะคํานึงถึงความทนทาน วัสดุที่มีราคา
ถูกแตถาขาดความทนทานคุณคาของสิ่งนั้นก็จะดวยลงไปดวย
2.1.3.4 วัสดุ (Material) การเลือกวัสดุตาง ๆ มาใชงานถือวาเปนสิ่งสําคัญ
เพราะจะตองเหมาะสมกับประโยชนใชสอย ความคงทนถาวร และสวยงาม
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2.1.3.5 โครงสราง(Construction) ผูออกแบบตองศึกษาโครงสรางหรือธรรม
ชาติของสิ่งเหลานั้นใหเขาใจเปนอยางดีเสียกอน จึงจะไดการออกแบบที่ดี
2.1.3.6 ความงาม (Beauty) ความงามคือความพอดี ไมมากไมนอยเกินไป การ
ตกแตงหรือการออกแบบนั้น ๆ จึงจะเหมาะสมและสวยงาม
2.1.3.7 ลักษณะเดนพิเศษเฉพาะอยาง (Personality) ควรเนนจุดดีของแตละสิ่ง
ออกมาใหเดนชัด จึงจะถือวาการออกแบบนั้นสมบูรณ
2.2 กระบวนการออกแบบ
การเรียนการสอนออกแบบนั้นเปนไปเพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีลักษณะเปนนักออกแบบ
อาชีพ สาคร คันธโชติ (2528) ไดใหความเห็นวา นักออกแบบอุตสาหกรรมคือผูที่พยายามคน
หาสรางสรรคสิ่งใหม ๆ หาวิธีแกไขหรือคําตอบใหม ๆ สําหรับปญหาตางๆ เปนผูที่เรียนรูฝก
ฝนทั้งทางดานวิทยาการที่กาวหนาตาง ๆ กรรมวิธีการผลิต การเลือกใชวัสดุและหลักการในการ
ออกแบบโดยมีความสามารถเขาใจการวิเคราะหปญหา การคิดออกแบบสรางสรรคและการแก
ไขปรับปรุงผลิตภัณฑที่ผลิตโดยวิธีทางดานอุตสาหกรรม ทํานอง จันทิมา (2532) ไดกําหนดคุณ
สมบัติของนักออกแบบที่ดีดังนี้
(1) ตองเปนผูที่มีประสบการณมาก และหลักการตาง ๆ ที่จะนํามาใชนั้นควรจะตั้ง
อยูบนประสบการณที่ไดพบเห็นมาในชีวิต
(2) ศึกษาความตองการของคน เพราะการออกแบบที่ดีนั้นตองมาจากความเปนจริง
และสามารถสนองความตองการของคนในขณะนั้นได
(3) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค สามารถที่จะสรางสรรคงานออกมาดวยความ
สามารถของตน
(4) สามารถถายทอดความคิดของตนออกมาใหผูอื่นเขาใจได โดยการเขียนเปนรูป
รางหรือทําหุนจําลอง
(5) มีความรูความเขาใจในเรื่องวัสดุตางๆ และกระบวนการทํางานเปนอยางดี
การออกแบบมีสภาพเปนตัวการสําคัญอยางหนึ่งในสังคม ในอันที่จะผลักดันใหสังคมมี
การพัฒนาอยูตลอดเวลา จากแนวความคิดหนึ่งไปสูแนวความคิดหนึ่ง และจากรูปแบบหนึ่งไปสู
อีกรูปแบบหนึ่ง การออกแบบนับเปนการกาวไปพรอม ๆ กับการพัฒนาเปลี่ยนแปลงทางสังคม
งานออกแบบนั้นเปนสื่อกลางความสัมพันธระหวางมนุษยตอมนุษย และระหวางมนุษยกับวัตถุ
การออกแบบจึงไมอาจจะเปนเพียงเพื่อความตองการสวนตน แตจะตองคํานึงถึงความตองการ
ของผูอื่น สัมพันธกับสภาพแวดลอมและประโยชนใชสอย (วิรุณ ตั้งเจริญ,2527) การออกแบบจึง
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เปนเสมือนหนึ่งการแกปญหา การวางแผนหรือการจัดระบบไวในความคิดคํานึง แบบที่ปรากฏ
ขึ้นอาจเปนแบบที่สรางขึ้นใหม หรือเปนรูปแบบที่ปรับปรุงขึ้นใหมก็ได
มีนักการศึกษาหลายทานไดนําเสนอกระบวนการในการออกแบบหลายรูปแบบ ซึ่งมี
ความแตกตางกัน ขั้นตอนในการออกแบบของ ปยะชาติ แสงอรุณ (2531) ซึ่งแบงขั้นตอนใหญ
ๆ ได 3 ขั้นตอนคือ
ขั้นที่ 1 การกําหนดปญหา (Problem Idefinition) เปนขั้นตอนของการสังเกต แยกแยะ
รวบรวมขอมูลขาวสาร ดวยการอาศัยประสบการณและความใสใจถึงความตองการตาง ๆ ทํา
การประเมิน วิเคราะหขอมูล แจกแจงลําดับขอมูล และตั้งเกณฑการประเมินผล
ขั้นที่ 2 เสนอขอแกปญหา (Proposal of Solution) เปนการตั้งสมมุติฐานขอแกปญหา
ที่คาดหวังไว อาจจะตองทดสอบในกรณีมีตัวเลือกมาก และเลือกใชเฉพาะขอที่ดี เปนกระบวน
การทดลองทางเลือก ทดสอบ ใชความสามารถเชิงสรางสรรค ในดานเหตุผล และการทดลอง
ผิด ถูก จากนั้นเปนขั้นตอนของการทดลองทําตัวอยาง
ขั้นที่ 3 ทดสอบการประเมินผล (Test Evaluation) เปนการทดสอบผลิตภัณฑตัวอยาง
เพื่อปรับปรุงแกไขขอแกปญหา พรอมทั้งวิเคราะหถึงความสําพันธกับเกณฑประสิทธิภาพที่ตั้ง
ไว เพื่อเสนอขอแกไขปญหาที่สมบูรณตามที่คาดหวังใหแกผูใชหรือผูผลิต
จากขั้นตอนการออกแบบดังกลาวนั้นเห็นไดวา มุงเนนการแกปญหา นอกจากขั้นตอน
ดังกลาวแลวยังมีนักการศึกษาไดเสนอ ขั้นตอนการออกแบบ ซึ่งมาความแตกตางกันไปดังนี้
กระบวนการออกแบบของ สันติ คุณประเสริฐ (2531) นั้น แบงออกเปน 7 ขั้นตอน
ประกอบดวย
ขั้นที่ 1 การศึกษาปญหา (Problem Indentification) ศึกษาปญหาขอบเขตของปญหา
ตาง ๆ รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุด มาพิจารณาเพื่อกําหนดขอบเขตของงานวา
สวนดีมีสวนใดและควรเสริมในสวนใด บันทึกรายการวาปญหาคืออะไรที่ตองนํามาแกไข
ขั้นที่ 2 ระดมหาความคิด (Preliminary Idea) นําเอาขอมูลตาง ๆ ที่ศึกษาไวแลว มาคิด
แกไข โดยอาศัยหลักการออกแบบ ตองใชจินตนาการและการสรางสรรค หาทางออกและวิธีการ
หลาย ๆ วิธี มียิ่งมากยิ่งดี
ที่ 3 กลั่นกรองความคิด (Design Refinement) นําเอาความความคิดและวิธีการแก
ปญหาตาง ๆ มากลั่นกรอง ความเปนไปได เปนการพิจารณาที่ตองอาศัยกลุมบุคคลหลาย ๆ
ฝายมาชวยกันพิจารณา มีการเปรียบเทียบในแงมุมตาง ๆ จนทุกฝายแนใจและยอมรับความคิด
นั้น
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ขั้นที่ 4 การวิเคราะห (Analysis) นําเอาความคิดจากที่กลั่นกรองมา 3 – 4 ความคิด
มาดําเนินการวิเคราะห ซึ่งอาจออกมาในรูปแบบของการทดสอบและการ สํารวจ อยางละเอียด
ถี่ ถ ว นประเมิ น ผลลั พ ธ ใ ห ใ กล เ คี ย งความเป น จริ ง มากที่ สุ ด ข อ มู ล ที่ สําคั ญ มาประกอบการ
วิเคราะหไดแก กลุมเปาหมาย กระบวนการผลิต การตลาด สภาพสังคม ฯลฯ
ขั้นที่ 5 การตัดสินใจ (Decision) เปนการตัดสินใจเลือกงานที่ดีที่สุด โดยตองเปนที่
ยอมรับและพึงพอใจของทุกฝาย งานดังกลาวจึงนําไปผลิตจริง หากมีปญหาตองแกไขตองรีบ
ดําเนินการใหเรียบรอย
ขั้นที่ 6 การผลิต (Implimentation) เปนขั้นตอนการผลิตงานออกแบบมาใหเปนผล
สําเร็จ นักออกแบบเขียนตนแบบ สงใหฝายผลิต และคอยควบคุม จนกวาโครงงานจะเสร็จ เพื่อ
ปองกันความผิดพลาด
ขั้นที่ 7 การประเมินผล (Evaluation) เปนขั้นสุดทายที่ ติดตามดูผลงานที่ออกมาวา ได
รับการตอบรับจากกลุมเปาหมาย มากนอยเพียงไร เพื่อนําผลนั้นมาปรับปรุงขบวนการคิดการ
ทํางานในขั้นเริ่มตนอีกครั้งหนึ่ง
กระบวนการออกแบบในแนวคิดของ นวลนอย บุญวงศ (2539) แบงการทํางานออก
เปน 8 ขั้นตอน
ขั้นที่ 1 การกําหนดขอบเขตของปญหา (Identification Of the Problem) การนําเอา
โจทยหรือปญหาที่ไดรับในงานออกแบบมาศึกษาพิจารณาใหเขาใจถึงเงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
และทําการกําหนดขอบเขตการทํางานเพื่อการแกปญหาอยางเหมาะสมไมกวางหรือแคบเกินไป
ขั้นที่ 2 การคนควาหาขอมูล (Information) การศึกษาและรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของ
กับงานออกแบบ นํามาจัดจําแนกอยางเปนระบบตามหัวขอที่มีความสัมพันธกับปญหา ขอมูลมี
คุณคาชวยใหเกิด ความรู ความเขาใจและชวยเสนอแนะวิธีการตาง ๆ สําหรับแกปญหา
ขั้นที่ 3 การวิเคราะหขอมูล (Analysis) การนําขอมูลที่จําแนกไวมาแยกแยะ เปรียบ
เทียบและจัดใหเกิดความสัมพันธกัน ผลจากการวิเคราะหจะชวยเสนอแนะตั้งแตทางเลือกจนถึง
เกณฑสําหรับพิจารณาทางเลือก ตาง ๆ ในการแกปญหา
ขั้นที่ 4 การสรางแนวความคิดหลัก (Conceptual Design) การใชเทคนิคตาง ๆ เพื่อ
สรางสรรคแนวความคิดหลักในการออกแบบ แนวความคิดหลักควรมีลักษณะที่สามารถแก
ปญหาไดอยางตรงประเด็นและมีความกวางครอบคลุมการแกปญหายอย มีความแปลกใหมไม
ซ้ํากับแนวทางที่เคยมีมา นอกจากนี้แนวคิดในการออกแบบไมไดอยูเพียงแคครั้งเดียวโดย
เฉพาะปญหาที่ซับซอนในระยะแรก แนวความคิดในการออกแบบจะมีการสรางแนวความคิด
เสริมไดตามไปทุก ๆ ขั้นตอนหรือทุก ๆ ระดับของปญหา เพื่อใหการออกแบบลึกลงไปทุกขั้น
ตอน สามารถทําไดอยางสรางสรรคมากขึ้น
ขั้นที่ 5 การออกแบบราง (Preliminary Design) การนําความคิดหลักมาตีความ จากสิ่ง
ที่เปนนามธรรมมาเปนรูปธรรม ดวยการเปนแบบราง 2 มิติ แบบรางควรมีจํานวนมาก มีความ
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แตกตางทางดานรูปแบบ หนาตา ขนาด สัดสวน โครงสราง พรอมทั้งเขียนอธิบายความคิดของ
ผูออกแบบ
ขั้นที่ 6 การคัดเลือก (Selection) การนําเอาแบบรางที่สรางขึ้นมาเปรียบเทียบ โดย
หลักเกณฑจากการวิเคราะห เพื่อคัดเลือกแบบที่มีความเหมาะสมมากที่สุด สามารถแกปญหา
ไดสําเร็จดวยวิธีการที่งาย ประหยัดและมีความเปนไปไดจริงทั้งในการผลิตและการตลาด
ขั้นที่ 7 การออกแบบรายละเอียด (Detail Design) การนําแบบที่ผานการพิจารณาคัด
เลือก แลวมาพัฒนาตอไปจน ถึงขั้นรายละเอียดของสวนประกอบยอยตาง ใหสมบูรณครบถวน
มากยิ่งขึ้น รายละเอียดจะเกิดขึ้นในขณะเขียนแบบ มีสวนชาวยในการเปลี่ยนแปลงจากแบบ
ธรรมดาใหเปนแบบที่นาสนใจและใชงานไดดี
ขั้นที่ 8 การประเมินผล (Evaluation) การนําเอาแบบที่สําเร็จทั้งในลักษณะงาน 2 มิติ
และ 3 มิติ มาทําการประเมินผล วาถูกตอง ครบถวนตามขอบเขตและจุดมุงหมาย เพื่อเปนการ
ใหรูถึงระดับคุณภาพของงานออกแบบ เปนการตรวจสอบขั้นสุดทายกอนการลงทุนผลิตและ
จําหนาย
การทํางานออกแบบเปนกิจกรรมการแกปญหา ที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของกับงานออก
แบบ กระบวนการออกแบบจะเริ่มตนดวยการยอมรับสภาพของปญหา พรอมทั้งดําเนินการเพื่อ
หาวิธีแกไข แตในการทํางานจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบก็คือขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวปญหา ตลอด
จนวิธีการตางๆ ที่เปนไปไดในการแกปญหา ขอมูลมีบทบาทสําคัญเปนศูนยกลางของกิจกรรม
การออกแบบ ขอมูลซึ่งมีท้งั หลักความจริงและขอคิดเห็นจะถูกรวบรวมจากแหลงตาง ๆ มา
ศึกษาอยางจริงจัง และยังมีสวนสําคัญในการใชพิจารณาตัดสินเลือกวิธีการที่มี ความเหมาะสม
สูงสุด ถากระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง และผูที่ทํางานออแบบมี
ความเชี่ยวชาญก็เปนที่เชื่อไดวา จะไดวิธีแกปญหาที่มีคุณภาพดี ไมวาโจทยในงานออกแบบนั้น
จะมีความยุงยากซับซอนเพียงใด ในการรวบรวมขอมูลสําหรับงานออกแบบนั้น เปนงานที่ตอ ง
ใชทั้งเวลา แรงงานและทุนในการดําเนินงาน แมนักออกแบบจะมีความตองการขอมูลปริมาณ
มากเพียงใด แตในทางปฏิบัตินั้นมีความจํากัดเขามาเกี่ยวของทําใหไมสามารถทุมเทเวลาและคา
ใชจาย ไปกับการคนควาขอมูลไดมากเทาตองการ (นวลนอย บุญวงศ,2539)
2.3 ขอมูลทางดานการออกแบบ
การจําแนกประเภทของขอมูล (นวลนอย บุญวงศ,2539) แบงได 2 ประเภท
1) ขอมูลทั่วไป (General Information) ไดแกความรูทั่วไปเกี่ยวกับปญหา ประวัติ
ความเปนมา เรื่องราวเกี่ยวกับวัสดุ-เทคโนโลยี ตลอดจนหลักเกณฑอยางกวางๆ ขอมูลทั่วไปนี้
จะมีสวนชวยในการพิจารณาปรับเปลี่ยนแกไขในภายหลัง
2) ขอมูลเฉพาะ (Specific Information) ไดแกขอมูลที่มีความจําเปนและเกี่ยวของ
กันโดยตรงกับงานออกแบบ เชน ขอมูลดานผูใช การใชงาน กฏระเบียบที่บังคับใชกับงานออก
แบบประเภทนั้น ๆ คุณสมบัติเฉพาะตัวของวัสดุและกรรมวิธีที่จะใชผลิต
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ขอมูลเกี่ยวกับแพทเทิรนเครื่องแตงกายนับเปนขอมูลเฉพาะของการออกแบบเครื่องแตง
กาย ที่มีความเกี่ยวของกับการผลิต ในการเรียนการสอนการออกแบบ ผูเรียนจะตองมีความเขา
ใจในพื้นฐานของโครงสรางแพทเทรินเครื่องแตงกาย ซึ่งจะมีสวนชวยใหเขาใจระบบการผลิต
เมื่อผูออกแบบเขาใจโครงสรางตาง ๆ ดีแลวก็จะทําใหสามารถทํางานออกแบบไดอยางเปน
อัตโนมัติ (Lee Tate,1977) หลังจากไดรวบรวมขอมูลที่จําเปนแลว พรอมทั้งจําแนกกลุมขอมูล
ตามความเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ก็มาถึงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาขอสรุปที่จะเปน
ประโยชนในการสรางแนวความคิดในการออกแบบ (นวลนอย บุญวงศ, 2539)
2.3.1 การวิเคราะหขอมูล
ความสามารถในการวิเคราะหจัดเปนความสามารถในการใชสมองระดับสูง บลูม
(Bloom) จัดใหการวิเคราะห การสังเคราะหและการประเมินคา เปนสมรรถภาพทางดานความรู
ความคิดระดับสูง เมื่อเทียบกับสมรรถภาพในการจํา การทําความเขาใจและการนําไปใช
วัลลภ กันทรัพย (2537) ใหความหมายของคําวาวิเคราะหวา การวิเคราะหคือการ
จําแนก (ซึ่งตรงขามกับการสังเคราะห หรือแยกสิ่งหนึ่งสิ่งใดออกเปนหนวยยอย ๆ และสามารถ
มองเห็นความสัมพันธของสวนยอย ๆ นั้นกับสวนรวมได” และมีองคประกอบ เกณฑการ
วิเคราะหและขั้นตอน ดังนี้
องคประกอบในการวิเคราะห
1) จุดประสงคของการนําผลการวิเคราะหไปใช ซึ่งจะเปนตัวกําหนดการ
เลือกเกณฑที่จะนํามาใช การหาขอมูลเพื่อการวิเคราะหและการสรุปผลการวิเคราะห
2) เกณฑที่จะใชในการวิเคราะห การจะจําแนกหรือจัดประเภทของสิ่งที่จะทํา
การวิเคราะหไดจะตองใชเกณฑ เกณฑนี้จะนํามาใชจัดจําแนกหรือจัดประเภทสิ่งที่เราทําความรู
จัก
3) การจําแนก คือการเอาสิ่งที่จะทําความรูจักมาแบงออกเปนสวนยอยๆดวย
เกณฑใดเกณฑหนึ่ง สวนการจัดประเภทคือ การหาเกณฑมาระบุวาสิ่งที่จะทําความรูจักนั้นจัด
เปนประเภทใดตามเกณฑที่ใชนั้น
4) ขอมูลที่เกี่ยวกับสิ่งที่จะทําการวิเคราะห หรือทําความรูจัก
2.3.1.1 เกณฑในการวิเคราะห
แบงออกเปน 3 กลุมคือ
1) เกณฑตามธรรมชาติ คือ สิ่งที่เปนการกําหนดขึ้นตามธรรมชาติและเรา
สามารถนํามาใชจัดจําแนกหรือจัดประเภทให ไดแกเพศ อายุ สี ความยาว น้ําหนัก สวนสูง
2) เกณฑมาตรฐานของสังคม คือ สิ่งที่คนเรากําหนดขึ้นเปนขอตกลงรวมกันใน
สังคม ถือวาเปนมาตรฐานสังคม เชน ตําแหนง ยศ ระดับ สถานภาพสมรส อาชีพ
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3) เกณฑตามแนวคิด หรือทฤษฎี หรือความเชื่อ คือสิ่งที่มนุษยคิดคนขึ้นมาเพื่อ
อธิบายปรากฏการณตางๆ หรือสิ่งที่คนสวนใหญเชื่อตอๆ กันมา หรือเรียกกันวาเกณฑทางวิชา
การผูใชเกณฑเหลานี้ตองเปนผูสันทัดเฉพาะ หรือเปนผูรูเรื่องเหลานั้นโดยเฉพาะ
2.3.1.2 ขั้นตอนในการวิเคราะห
1) กําหนดสิ่งที่จะทําความรูจักใหชัดเจน นั่นคือ ตองตอบคําถามใหชัดๆ วา
จะวิเคราะหไปทําอะไร มีขอบเขตแคไหน
2) กําหนดจุดประสงคใหชัดเจนวา จะวิเคราะหเพื่ออะไร เมื่อทําความรูจักสิ่ง
นั้นดวยเกณฑตางๆ ดีแลว จะนําผลไปใชทําอะไรกับสิ่งนั้นตอไป
3) เลื อ กเกณฑ ที่ จ ะนํามาใช จําแนกหรื อ จั ด ประเภทสิ่ ง ที่ ต อ งการรู จั ก หรื อ
วิเคราะห เราสามารถเลือกไดหลายเกณฑ และจากกลุมใดก็ได แลวแตจุดประสงคของการ
วิเคราะหและสิ่งที่เราวิเคราะหนั้น
4) ลงมือจําแนกหรือจัดเภท สิ่งที่จะทําความรูจักทีละเกณฑจนครบเกณฑที่
เลือกไว ขั้นตอนนี้จะสําเร็จได ก็ตอเมื่อเราสามารถหาขอมูลมาไดครบถวนตามที่ตองการในการ
ใชเกณฑแตละเกณฑ
5) สรุปผลจากการใชเกณฑทั้งหมด ขั้นตอนนี้ควรประกอบดวยการนําเสนอ
การวิเคราะหที่ไดจากเกณฑตางๆ ในรูปที่เขาใจงายและชัดเจน ถาเปนการวิเคราะหที่ใชเกณฑ
มาก อาจนําเสนอในรูปของตารางหรือแผนภาพตางๆ
2.3.1.3 การวิเคราะหขอมูลในงานออกแบบ (นวลนอย บุญวงศ, 2539) จุดมุง
หมายสําคัญของการวิเคราะหขอ มูล ก็เพือ่ คนหาความสัมพันธและระเบียบแบบแผนซึง่ เปนลักษณะ
ตามธรรมชาติของงานออกแบบชิ้นนั้น ๆ นํามาแยกแยะอยางเปนระบบใหเห็นองคประกอบของ
ปญหาซึ่งมีทั้งปญหาหลักที่มีผลกระทบตองานออกแบบอยางมาก เรียงลําดับไปจนถึงปญหา
ยอย ๆ ผลจากการวิเคราะหสามารถใหขอสรุปเพื่อเสนอลักษณะที่งานออกแบบนั้น ๆ ควรจะมี
หรือไมมี วิธีการวิเคราะหขอมูล มีหลายวิธี สวนใหญนักออกแบบมักจะพัฒนาวิธีวิเคราะหที่มี
ประสิทธิภาพเปนของตนเอง ในที่นี้จะเสนอ 2 วิธีการดวยกัน
วิธีที่แรก
1) รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของกับปญหาในดานตางๆ รวบรวมขอมูลจัดเปน
แฟมแตละหัวเรื่อง ทําการสรุปยอเนื้อหาในแตละหัวขอ
2) นําหัวเรื่องตาง ๆ จัดกลุมความสัมพันธซึ่งมีผลตอการออกแบบ โดยใช
มุมมองของนักออกแบบ และเขียนแผนภูมิเพื่อใหเห็นภาพรวมของปญหา
3) นํากลุมหัวเรื่องมาทบทวนและจําแนกใหมตามความเกี่ยวของและเหมาะ
สมกับการนําไปใชออกแบบมากขึ้น
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4) นําประเด็นทางการออกแบบแตละเรื่องมาทบทวนปรับปรุงแกไขเมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงทางดานมุมมองในงานออกแบบโดยการเชื่อมโยงความสัมพันธหัวขอยอยแตละ
กลุม
5) ทําการสรุปผลการวิเคราะหเพื่อเสนอแนะลักษณะที่ควรจะเปน
วิธีที่ 2
1) กําหนดหนาที่การใชงานของแตละสวนประกอบของงานออกแบบ
2) ที่มีอยูกําหนดหนาที่ใชงานหลักโดยรวมของงานออกแบบ
3) เสนอแนะสิ่งที่นาจะเปลี่ยนแปลงใหเกิดประโยชนมากขึ้นและดีขึ้น
4) ผสมผสานหนาที่ใชงานหลัก(2) และขอเสนอแนะ (3)
5) ทําการกําหนดประโยชนใชสอยใหมและเสนอแนะสวนประกอบที่จะทํา
หนาที่อยางเหมาะสม
6) สรุปผลการวิเคราะหและเสนอแนะลักษณะงานออกแบบชนิดใหม
ภายหลังจากเริม่ ตนทํางานออกแบบ ตัง้ แตการยอมรับปญหา ทําการศึกษาคนควาขอมูล ที่
เกี่ยวของจนเกิดความเขาใจในความเปนไปตลอดจนประเด็นความสําคัญเกี่ยวกับปญหา ทําการ
วิเคราะหเพื่อใหเห็นความเชื่อมโยงสัมพันธกัน และสามารถสรุปเปนขอกําหนดของงานออก
แบบ ซึ่งสามารถแกปญหาดังกลาวไดเปนอยางดีแลว จะเกิดขั้นตอนของการสังเคราะห การ
สังเคราะหเปนขั้นตอนการสรางใหเกิดเปนงานออกแบบที่นอกจากมีลักษณะสอดคลองตามผล
สรุปการวิเคราะหแลว ยังเปนทางใหมที่มีลักษณะสรางสรรคเฉพาะตัว ซึ่งทําใหเปนนักออกแบบ
ที่สามารถแกปญหาไดอยางมีเอกลักษณ
2.3.2 การสังเคราะหขอมูล หมายถึงความสามารถและทักษะที่จะรวมสวนยอย
ตาง ๆ มารวมกันใหเปนภาพพจนที่สมบูรณ เพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งเหลานั้นดีขึ้น เชน
การสื่อสารความคิด การวางโครงการ ความสัมพันธระหวางสิ่งที่เปนนามธรรม
2.3.2.1 การสังเคราะหงานออกแบบ (นวลนอย บุญวงษ,2539) เปนขั้นตอน
สําคัญในการออกแบบ ภายหลังจากการเริ่มตนยอมรับปญหา และทําการศึกษาขอมูลที่เกี่ยว
ของจนเกิดความเขาใจในความเปนไปตลอดจนประเด็นความสําคัญเกี่ยวกับปญหา
ทําการ
วิเคราะหเพือ่ ใหเห็นความเชือ่ มโยงสัมพันธ ซึง่ กันและกันของประเด็นตางๆ และสามาถสรุปเปนขอ
กําหนดเกีย่ วกับลักษณะทีค่ วรจะมีหรือควรจะเปนไปในงานออกแบบ ทีส่ ามารถแกปญ
 หาไดอยางดี
การสังเคราะหเปนขั้นตอนการสรางใหเกิดเปนงานออกแบบที่นอกจากมีลักษณะสอดคลองตาม
ผลสรุปการวิเคราะหแลว ยังเปนแนวทางใหมที่มีลักษณะสรางสรรคเฉพาะตัว มีเอกลักษณ การ
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สังเคราะหที่เปนระยะของการพยายามสรางสรรคใหเกิดเปนงานออกแบบ
ทํางาน 3 ขั้นตอน ดังนี้

ประกอบดวยการ

ขั้นตอนที่ 1 การสรางแนวความคิดหลัก (Conceptual Design)
เปนการเริ่มตนของความคิดเกี่ยวกับการออกแบบ ที่นักออกแบบจําเปนตอง
สรางใหเกิดขึ้นในงานของตน ผลจากการวิเคราะหซึ่งบอกถึงลักษณะที่งานนั้นควรจะเปน นับ
เปนขอมูลที่นํามาใชเปนจุดกําเนิดของแนวความคิดไดเปนอยางดี
ลักษณะสําคัญของแนวความคิดหลักคือ สามารถทําหนาที่เปนทางออกหรือคํา
ตอบที่ดี ที่สุดสําหรับปญหาหลักของงานนั้น และ ยังเปนแนวทางใหมที่ไมเคยมีใครใชในปญหา
ลักษณะเดียวกันนี้มากอน ทําใหเปนแนวความคิดที่มีเอกลักษณโดดเดน และแนวความคิด
หลักควรจะเอื้อตอการนําไปประยุกตใชกับงานออกแบบที่เปนรูปธรรมไดอยางไดผลดี
ขั้นตอนที่ 2 การออกแบบราง (Preliminary Design)
แบบรางคือการนําแนวความคิดหลักนั้นมาประยุกตใชในการแกปญหา และ
สรางใหเกิดเปนตัวตน รูปแบบที่สัมผัสได หรือเรียกวาการออกแบบราง ลักษณะรูปทรงของงาน
ซึ่งเกิดจากการประยุกตแนวความคิดใหเปนรูปธรรม จะคอย ๆ เกิดในความคิดของนักออกแบบ
และถูกถายทอดเปนภาพรางหยาบ ๆ และคอย ๆ พัฒนารายละเอียดใหชัดเจนมากขึ้น ในการ
เขียนแบบรางนี้จําเปนตองเสนอตอผูที่เกี่ยวของดวย ดังนั้น ในแบบรางแตละแบบควรอธิบาย
ความเปนมา เงื่อนไข ขอกําหนด ขอบเขตตลอดจนความคิดเห็น หรือผลการวิจารณของนักออก
แบบที่มีตองาน เพื่อประกอบการพิจารณาในการทํางานตอไป
ขั้นตอนที่ 3 การออกแบบรายละเอียด (Detail Design)
แบบรางจากแนวความคิดหลักจะถูกนํามาเลือกเฟน เฉพาะแบบรางที่มีความ
เหมาะสม เพื่อนํามาพัฒนาตอไป ขั้นตอนนี้เปนการแกปญหาปลีกยอยตาง ๆ ทางการใชงาน
ขั้นตอนนี้เปนขั้นตอนที่ตองการความคิดสรางสรรค เพื่อปรับปรุงรายละเอียดของงานใหมีความ
สมบูรณ สรางคุณคาและความโดดเดนชัดไดเปนอยางดี
2.3.2.3 การสังเคราะหใหม (Synthesis) นวลนอย บุญวงศ (2539) เปนผล
งานที่เกิดจากการรวมรวมผลงานตาง ๆ ที่มีอยูเดิมมาสังเคราะหสรางใหเกิดเปนสิ่งใหม ในงาน
ออกแบบมีผลงานประเภทนี้เกิดขึ้นจํานวนมาก จากการมองเห็นชองวางทางการตลาดของผลิต
ภัณฑบางประเภทที่บางกลุมเปาหมายมีความตองการจึงเปนจุดเริ่มตนใหนักออกแบบคิดสราง
สรรคผลิตภัณฑที่มีประโยชนใชสอยตามความตองการ
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2.4 การประเมินผลงานการออกแบบ
ในการวัดและประเมินผลงานการออกแบบนั้นตองมีขอกําหนดใหชัดเจนเปนเกณฑ ซึ่ง
ขึ้นอยูกับองคประกอบ 3 ดาน ไดแก ผูประเมิน เกณฑการประเมิน และระบบวิธีการวัด
(นวลนอย บุญวงศ, 2539)
1) ผูประเมิน เปนองคประกอบที่สําคัญที่สุด สามารถจําแนกความแตกตางได 2
ลักษณะ
จําแนกตามความรูเฉพาะของผูประเมิน
1.1 ) ผูเชี่ยวชาญ ( Expert )
1.2 ) คนทั่วไป ( Layman )
2) จําแนกตามจํานวนของผูประเมิน
2.1) ผูประเมินประเมินคนเดียว ( A Single Person )
2.2) ผูประเมินเปนกลุม ( A group )
3) หลักเกณฑการประเมิน หลักเกณฑดังกลาวจะถูกกําหนดเองโดยครอบคลุมเนื้อหา
ใหชัดเจน ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณา เปนขั้นตอนไดดังนี้
ขั้นที่ 1 การศึกษาองคประกอบของงานออกแบบ
3.1) การศึกษาลักษณะเฉพาะของการออกแบบ
3.2) การศึกษาจุดมุงหมาย
3.3) การศึกษาขอกําหนดที่เกี่ยวของ
ขั้นที่ 2 การกําหนดหัวขอและหลักเกณฑ
3.4) หลักเกณฑทางการออกแบบ
3.5) หลักเกณฑทางดานการผลิต
3.6) หลักเกณฑทางดานการตลาด
ขั้นที่ 3 การจัดความสําคัญของหลักการ
4) ระบบและวิธีการวัดผล เปนการจัดคุณคาของงาน เพื่อแยกออกใหเปนระบบ ระบบ
วิธีการวัดผลจึงเปนเสมือนเครื่องมือ สําหรับระบุคุณภาพของงานตามหลักการเดียวกัน และมี
มาตราฐานเปนระดับวัดคาตาง ๆ จัดลําดับมากไปหานอย ตามความละเอียดของการประเมิน
ผล
ประเภทของการจัดกิจกรรมการประเมิน อาจทําได 3 ประเภทไดแก
1) ผูสอนเปนผูประเมิน เปนการประเมินที่ผูสอนประเมินกระทําทั้งหมด ตั้งแตตั้ง
ปญหา ตรวจสอบความหนาของผูเรียน เชนในการตรวจขอสอบ ผูเรียนขาดการมีสวนรวม
2) ผูเรียนประเมิน เปนลักษณะการประเมินที่ผูเรียนทําทั้งหมด เปนลักษณะเปน
กลุมตรวจสอบกันเอง ผูเรียนสามารถแสดงออกไดเต็มที่
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3) ผูเรียนรวมกับผูสอนในการประเมิน เปนการประเมินที่ผูเรียนและผูสอนรวมกัน
ตรวจปรับกันไดในทันที ผูสอนสามารถตัดสินปญหาตาง ๆ เปนตัวกลางคอยกระตุนความคิด
ของผูเรียน
4) การเปรียบเทียบกับตัวเอง เพื่อใหรูถึงระดับความสามารถ อารมณ และ
ความเขาใจของผูเรียน วามีการเจริญงอกงามเพื่อขึ้นมากนอยแคไหน เชนการเปรียบเทียบผล
งานศิลปะที่ทําเมื่อตอนตนภาคเรียนกับผลงานศิลปะที่ทําเมื่อปลายภาคเรียน
5) เปรียบเทียบเพื่อรวมชั้น เพื่อใหรูถึงระดับความสามารถ และการปฏิบัติงาน
ของกลุม การเปรียบเทียบลักษณะนี้จําเปนตองคํานึงถึงวุฒิภาวะและระดับอายุของผูเรียนดวย
เชน การเปรียบเทียบวาใครมีความชํานาญในการเขียนภาพมากที่สุด หรือใครมีความคิดสราง
สรรคมากที่สุด
6) เปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐาน เปนการเปรียบเทียบที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของ
วัตถุแประสงคการสอน และกิจกรรม เพื่อใหผูเรียนไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคนั้น
จากวิธีการประเมินผลงานการออกแบบจะเห็นไดวามีวิธีการประเมินหลายวิธีดวยกัน
จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปเปนเกณฑในการประเมินไดดังนี้ การประเมินผลงานการ
ออกแบบควรพิจารณาถึง องคประกอบของงานออกแบบ อันไดแก ลักษณะเฉพาะ จุดมุงหมาย
และหัวขอที่กําหนด
สิ่งที่จะตองพิจารณาอีกคือองคประกอบและหัวขอหรือหลักเกณฑไดแก
หลักเกณฑทางดานการออกแบบ, การผลิตและการตลาด โดยอาจจัดกิจกรรมการประเมินได
หลากหลาย เชน ประเมินโดยผูสอน, ผูเรียน หรือประเมินผลงานรวมกัน เพื่อเปรียบเทียบความ
สวยงาม ความคิดสรางสรรคภายในกลุม หรืออาจมีเกณฑมาตรฐานในการประเมิน เพื่อใหผู
เรียนบรรลุวัตถุประสงคทางการเรียนนั้น
ในการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายระดับปริญญาบัณฑิต นอกจากการ
เรียนการสอนดานประวัติของการออกแบบ กระบวนการออกแบบเครื่องแตงกาย วัสดุ ที่ใชใน
การออกแบบแลว กรรมวิธีในการสรางเครื่องแตงกายนับมีความสําคัญ เนื่องจากเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย มีความจําเปนที่จะตองสามารถสวมใสบนสรีระ โครงรางของมนุษยได นับเปนการ
สรางสรรคงานออกแบบจาก 2 มิติ สู 3 มิติ โดยอาศัยโครงสรางเบา (soft sculpture) ซึ่งเปน
ลักษณะเฉพาะของการออกแบบเครื่องแตงกาย (Sharon ,1977)
จากการศึกษาดานการเรียนการสอนออกแบบ มีความเหมาะสมที่จะใชรูปแบบการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง เนื่องจากวิธีการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีโอกาส คิด ทํา สรางสรรค
และเนนความแตกตางระหวางบุคคล (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543) สิ่งสําคัญใน
กระบวนการเรียนการสอนดานการออกแบบอีกขอหนึ่งที่สําคัญคือ การเรียนการสอนแบบแก
ปญหา สมทรง เวียงอําพล (2529) ไดกลาววา การเรียนออกแบบนั้นเพื่อสงเสริมการแสดงออก
อยางสรางสรรค การตัดสินใจและแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับ ปยะชาติ แสงอรุณ (2531) ที่กลาว

49

วา การออกแบบคือการรูจักใชความคิด รูจักแกปญหาโดยอาศัยประสบการณ ความรู เพื่อบรรลุ
วัตถุประสงคที่ตั้งไว
จากการศึกษาขั้นตอนและกระบวนการออกแบบ ผูวิจัยไดประมวลขั้นตอนตาง ๆ ออก
เปนลําดับขั้นได 4 ขั้นตอนดังนี้
ขั้น 1 กําหนดปญหา ซึ่งเปนขั้นตอนของการสังเกต ศึกษาปญหา เงื่อนไขตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และทําการรวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ใหมากที่สุด เพื่อกําหนดขอบเขตวาควรจะ
มีสวนใดชวยเสริมสวนใด และรายการของปญหาที่ตองนํามาแกไข
ขั้น 2 การวิเคราะห เปนขั้นตอนของการแยกแยะขอมูลสําคัญ ๆ เชน กลุมเปาหมาย
กระบวนการผลิต หลักเกณฑตาง ๆ เปรียบเทียบและจัดใหเกิดความสัมพันธกัน ผลจากการ
วิเคราะหขอมูลจะชวยเสนอแนะทางเลือกและเกณฑสําหรับพิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการแก
ปญหา
ขัน้ 3 การสังเคราะห เปนขัน้ ตอนในการสรางแนวความคิดหลักทีไ่ ดจากการสังเคราะหขอมูล
ซึ่งสามารถแกปญหาไดอยางตรงประเด็นและมีความกวางครอบคลุมการแกปญหายอย มีความ
แปลกใหม นํามาตีความจากนามธรรมเปนรูปธรรมดวยการรางแบบราง 2 มิติ จํานวนมากพรอม
ทั้งอธิบายแนวคิดของผูออกแบบ และเปรียบเทียบโดยใชหลักเกณฑจากการวิเคราะห เพื่อคัด
เลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยวิธีการที่งาย ประหยัดและมีความ
เปนไปไดจริงทั้งในการผลิตและการตลาด
ขั้น 4 ประเมินผล ขั้นตอนนี้เปนการนําแบบที่สําเร็จ มาประเมินผลวาถูกตอง ครบถวน
ตามขอบเขตและจุดมุงหมาย เพื่อเปนการใหรูถึงระดับคุณภาพของงานออกแบบ และนําผลมา
ปรับปรุงแกไข เพื่อเสนอขอแกไขปญหาที่สมบูรณตามที่คาดหวัง เปนการตรวจสอบขั้นสุดทาย
กอนการผลิตและจําหนาย
การทํางานออกแบบเปนกิจกรรมการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูที่เกี่ยวของกับงานออกแบบ
กระบวนการออกแบบจะเริ่มตนดวยการยอมรับสภาพของปญหา พรอมทั้งดําเนินการแกไข การ
ทํางานจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบก็คือขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวปญหา ตลอดจนวิธีการตาง ๆ ที่เปน
ไปไดในการแกปญหา ขอมูลจึงมีบทบาทสําคัญและเปนศูนยกลางของกิจกรรมการออกแบบ ถา
กระบวนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลเปนไปอยางถูกตอง และผูที่ทํางานออกแบบมีความเชี่ยว
ชาญก็เปนที่เชื่อไดวา จะไดวิธีแกปญหาที่มีคุณภาพ ขอมูลในดานเสื้อผาเครื่องแตงกาย เปน
สวนหนึ่งของการเรียนการสอนการออกแบบ เครื่องแตงกายในระดับมหาวิทยาลัย การเรียน
การสอนในสวนนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจในโครงสรางเสื้อผา เพื่อให
สามารถนํามาใชเปนทางเลือกในการแกปญหาในงานออกแบบเสื้อผาได
ขอมูลในสวนของ
เครื่องแตงกาย นั้นมีเปนจํานวนมากและมีการคิดคนพัฒนารูปแบบใหม ๆ อยูเสมอการจัดระบบ
ขอมูลของเครื่องแตงกาย จะชวยใหเกิดฐานขอมูลสําหรับผูเรียน ทําใหผูเรียนมาการคนควาหา
ความรูอยางเปนระบบระเบียบ และผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลตามความสนใจได
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3. เทคโนโลยีกับการเรียนการสอน
ปจจุบันมีการใชเทคโนโลยีเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยีทางการสื่อ
สาร และคอมพิวเตอรเพื่อการสื่อสารนั้นไดถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนมาก
ขึ้น เทคโนโลยีจะทําใหการศึกษาเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงบทบาทหนา
ที่ของครูและนักเรียน ตลอดจนบุคลากรอื่น ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษาดวย (สําลี ทองทิว,
2545) เทคโนโลยีของการสอน (Technology of Instruction) นับเปนกระบวนการเฉพาะที่ใชใน
การออกแบบรูปแบบเฉพาะของการเรียนการสอน กิดานันท มลิทอง (2540) ไดกลาวถึงความ
หมายของ “เทคโนโลยีการสอน” ตามที่ คณะกรรมการดานเทคโนโลยีการสอน ไดเสนอความ
หมายของคํานี้ตอประธาธิบดีและสภาคองเกรสสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนพฤษภาคม 1970 ดังนี้
คือ
“ เทคโนโลยีการสอนนั้น สามารถใหความหมายไดเปนสองอยาง ในความหมายโดยทั่ว
ไป เทคโนโลยีการสอน หมายถึง สื่อซึ่งเกิดจากวิวัฒนาการดานการสื่อสาร และสามารถนํามา
ใชเพื่อวัตถุประสงคของการสอนพรอม ๆ ไปกับครูผูสอน หนังสือ ตําราเรียน และกระดานดํา
สวนอีกความหมายหนึ่งนั้น เปนความหมายที่กินความมากไปกวาสื่อหรืออุปกรณใด ๆ ทั้งสิ้น
ในความหมายนี้ เทคโนโลยีการสอนหมายถึง วิธีการอยางเปนระบบในการออกแบบ การนํามา
ใช และการประเมินกระบวนการทั้งหมดของการเรียนการสอนตามวัตถุประสงคเฉพาะที่ตั้งไว
โดยขึ้นอยูกับการวิจัยทางดานการเรียนรู และการสื่อความหมายของมนุษย และรวมถึงการใช
ทรัพยากรมนุษย และสิ่งไมมีชีวิตทั้งหลายเพื่อนําไปสูการสอนที่มีประสิทธิภาพ”
การพัฒนาสือ่ การศึกษาใหดขี นึ้ นัน้
ไมใชการพัฒนาวัตถุหรือการนําเทคโนโลยีมาใชอยาง
เดียว การพัฒนาสื่อการศึกษาจะตองมีความเขาใจถึงความเกี่ยวของระหวางบุคคล วิธีการ ความ
คิด เครื่องมือ และองคกร ซึ่งประยุกตเอาหลักการหลายดานของสังคมศาสตร วิทยาศาสตร จิต
วิทยา โดยเฉพาะความเขาใจเรื่องของการสื่อสารเขาไวดวยกัน การใชเครื่องไมเครื่องมืออันทัน
สมัยทางการศึกษา มิไดนําคนไปสูกระบวนการเรียนรู หรือมิไดนําสังคมไปสูทางออกจากปญหา
ทั้งปวง การศึกษาเปนกระบวนการทางสังคมที่อาศัยความรวมมือกันของคนทั้งหลาย ที่จะแสวง
หาหนทางรวมกัน ใหการสืบทอดภูมิปญญายังคงอยู ไมวาโลกจะหมุนไปทางใด (พรพิไล สัญฐิติ
เสรี,มปป.) นอกจากนี้ Greh (1997) ยังกลาวถึงเทคโนโลยีกับศิลปศึกษาวา เทคโนโลยีชวยให
การสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เกิดแนวคิดที่แปรเปลี่ยน
ดวยโครงสรางของ
เทคโนโลยีที่นําเทคนิคใหม ๆ มาสูศิลปนและงานศิลปะ, การหลอมรวมของขอความรูและวัฒน
ธรรมตาง ๆ เขามาในชั้นเรียน และการตอบสนองที่หลากหลายของของการแกปญหาในการ
เรียนการสอนเหลานี้คือการศึกษาที่หลากหลายอยางแทจริง
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3.1 ลักษณะของสื่อประสมคอมพิวเตอร
ในการใชสอื่ การสอน ผูส อนอาจจะใชสอื่ รวมกันหลาย ๆ อยาง ในรูปแบบของ”สือ่ ประสม”
(Mutimedia)ก็ได สือ่ ประสมคอมพิวเตอร มีลกั ษณะของความหลากหลาย เนือ่ งมาจากมีการผนวก
เอาเทคโนโลยีอกี หลาย ๆ อยางเขามาเชือ่ มตอกับคอมพิวเตอรไดแก เทคโนโลยีทางวิดที ศั น ระบบ
เสียง ระบบการสื่อสารโทรคมนาคม อาจกลาวไดวา สื่อประสมคอมพิวเตอรเปนทั้งสื่อการเรียน
รูอันนาสนใจและเปนสื่อแหงการบันเทิงที่เสมือนจริง
คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษานั้น เปนสื่อการศึกษาที่ควรกลาวถึงเปนพิเศษตางจากสื่ออื่น
เนือ่ งจากเปนเทคโนโลยีใหมทปี่ ฏิวตั กิ ารเรียนรูแ บบใหม เพราะมีลกั ษณะพิเศษคือเปนสือ่ ประเภท
“ตอบโต” (interactive) ซึ่งประกอบดวยขอมูลเนื้อหา ภาพนิ่ง เสียง ภาพเคลื่อนไหว และดนตรี
ทําใหนักเรียนสามารถเรียนรูองคความรูตาง ๆ ดวยตนเอง หรือดวยคําแนะนําจากครูเพียงเล็ก
นอย โปรแกรมจะถูกออกแบบมาเพือ่ เด็กนักเรียนระดับตาง ๆ และมีระดับความยากงาย (พรพิไล
สัญฐิติเสรี, มปป.)
สุดาวรรณ เครือพาณิช (2542) กลาววาการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการ
สอนนั้นเพื่อเปนกิจกรรมเสริมเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนการสืบคนและการศึกษาขอมูล
ซึ่งสอดคลองกับอรุณ ควงสมัย (2538) ที่พบวา การใชไมโครคอมพิวเตอรชวยในการสอนทําให
เกิดการจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียนชวยบันทึกขอมูลผูเรียนสามารถประเมินผลการเรียนได
อยาง รวดเร็วและสอดคลองกับ เกษมศรี พรหมภิบาล (2538) ที่พบวานักเรียนมีเจตคติที่ดตี อ
การใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มีความกระตือรือรน สนุกสนานตอการเรียน นอกจากนี้ นุชนาฏ
ฐิติโภคา (2539) ยังพบวา ครูมีความเห็นวาคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการสอนใหมีประโยชน
สนุก นาสนใจ
ในการใชสื่อประสมคอมพิวเตอรเขามาจัดการเรียนการสอนนั้นผูสอนควรจะคํานึงถึง
ความเหมาะสมและวิธีการใชสื่อใหมีประสิทธิภาพและสามารถทําใหการเรียนการสอนและผูเรียน
บรรลุถึงวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว กิดานันท มลิทอง(2540) ไดกลาวถึงขั้นตอนการใชสื่อการสอน
ไวดังนี้
ขั้นตอนการใชสื่อการสอน (กิดานันท มลิทอง, 2540) การใชสื่อการสอนนั้น
อาจจะใชเฉพาะขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งของการสอน หรือจะใชในทุกขั้นตอนก็ได ดังนี้
1. ขั้นการนําเขาสูบทเรียน เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจเนื้อหาที่กําลัง
จะเรียน สื่อที่จะใชจึงเปนสื่อที่แสดงเนื้อหากวาง ๆ ใชระยะเวลาอันสั้นและงายตอการนําเสนอ
2. ขั้นดําเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน เปนขั้นสําคัญเพราะเปน
ขั้นที่จะใหความรูเนื้อหาอยางละเอียดเพื่อสนองวัตถุประสงคที่ตั้งไว ตองมีการจัดลําดับขั้นตอน
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ของสื่อใหเหมาะสมและสอดคลองกับกิจกรรมการเรียน การใชสื่อในขั้นนี้จะตองเปนสื่อที่เสนอ
ความรูอยางละเอียด ถูกตองและชัดเจนแกผูเรียน
3. ขั้นวิเคราะหและฝกปฏิบัติ เปนการเพิ่มพูนประสบการณตรงแกผูเรียนเพื่อ
ใหผูเรียนไดทดลองนําความรูดานทฤษฎีหรือหลักการทีเรียนมาแลวไปใชในการแกปญหาในขั้น
ฝกหัดโดยการลงมือปฏิบัติเอง สื่อในขั้นนี้จึงเปนสื่อที่เปนประเด็นปญหาใหผูเรียนไดขบคิดโดยผู
เรียนเปนผูใชสื่อเองมากที่สุด
4. ขั้นสรุปบทเรียน เปนขั้นของการเรียนการสอนเพื่อการย้ําเนื้อหาบทเรียนให
ผูเรียนมีความเขาใจที่ถูกตอง สื่อที่ใชสรุปจึงควรครอบคลุมเนื้อหาสําคัญทั้งหมดโดยยอและใช
เวลานอย
5. ขั้นประเมินผูเรียน เปนการทดสอบวาผูเรียนเรียนรูหรือเขาใจในสิ่งที่เรียนไป
ถูกตองมากนอยเพียงใด สื่อในขั้นนี้มักจะเปนคําถามจากเนื้อหาบทเรียน โดยอาจมีภาพ
ประกอบดวยก็ได หรือเปนการปฏิบัติจากสื่อเพื่อทดสอบผูเรียนวาผูเรียนสามารถมีทักษะจาก
การฝกปฏิบัติอยางถูกตองครบถวนหรือไม
3.2 สื่อประสมในศิลปศึกษา
สื่อประสม (Multimedia) ไดสรางความหลากหลายในการใชงาน ไมวาจะเปน ภาพ,
เสียง, ขอมูล หรือสิ่งตาง ๆ ที่ไดกลาวไวแลวใหกับนักการศึกษาและครู ทําใหองคความรูกวาง
ขึ้น ครูและนักเรียนเปนทั้งผูรับและผูแสดงออก เปนสวนสําคัญในกระบวนการศึกษา เกิดโลก
ใหมสําหรับนักการศึกษา เขาสามารถเห็นกระบวนการทํางานของ Picasso ประหนึ่งเดินดูรอบ
ๆ หองทํางานและสนทนาระหวางการทํางานดวย CD สิ่งเหลานี้ไมใชเพียงเปนแหลงขอมูลแต
ทําใหจินตนาการในการใชสิ่งเหลานี้ไมมีที่สิ้นสุด (Greh, 1977)
และดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตางๆ ไมวา นักการศึกษา หรือนักเรียนก็สามารถสรางสื่อ
ประสม โดยการนําเสนอขอมูลทีห่ ลากหลายมากมาย ผูใ ชสามารถเขาไปเลือกดูสว นตางๆ จากจอ
มอนิเตอร เขาไปลึกถึงรายละเอียดทีเดียวดวยภาพและเสียง หรือยางนอยที่สุด นักการศึกษา
และนักเรียนก็สามารถใชประโยชนจากสิ่งเหลานี้ดวยการศึกษารูปภาพ ขอมูลอันมากมาย เพื่อ
ทําใหเกิดแรงบันดาลใจ สรางจินตนาการใหม ๆ ดวยภาพจากคอมพิวเตอรและมัลติมีเดียตาง
ๆ ได Marchalek (2002) ไดกลาวถึงวิธีการในการสรางสื่อคอมพิวเตอรแบบเวบชวยสอนในงาน
ศิลปะไววา ควรคิดถึงกระบวนการออกแบบโดยคิดถึงใน 3 ดาน คือ
(1) รูปภาพ (Image) การใชรูปภาพควรคํานึงถึงความสําคัญ ในดานการเรียนการสอน
ออกแบบนั้น ภาพนับเปนสื่อที่ทําใหผูเรียนมีความเขาใจมากขึ้น การจดจําภาพและการเรียนรู
นั้นก็มีความสําคัญ โดยมีวิธีการที่สามารถยกระดับความจดจําในภาพและเกิดการเรียนรูไดโดย
ใชการออกแบบหนาจอชวยดังตอไปนี้
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(1.1) วิธีการเปรียบเทียบเปนคู เปนการเปรียบเทียบภาพสองภาพที่มีความ
แตกตางหรือตรงกันขามกัน
(1.2) ใชรูปเดียวและบรรยายแนวความคิดรวบยอดอยางละเอียด โดยใชภาพ
ตรงกลางและอธิบายภาพอยางละเอียด
(1.3) แสดงภาพหลัก ภาพที่อยูตรงกลางจะเปรียบเทียบภาพขาง ๆ ทั้งสอง
ดาน อาจเปนแนวตั้งหรือแนวนอนเพื่อเปนการจัดลําดับของความหมาย และความสําคัญเปน
การพัฒนาความคิดจากสิ่งที่เรียบงายไปถึงซับซอน
(2) ตัวหนังสือ (Text) ควรออกแบบโดยคํานึงถึงลําดับความสําคัญ วัตถุประสงค และ
การคัดเลือกเนื้อหา ความคิดรวบยอดของขอมูล และการออกแบบกราฟกซึ่งเปนสิ่งสําคัญใน
การออกแบบลักษณะของขอมูลซึ่งมีวิธีการจัดตัวหนังสือดังตอไปนี้
(2.1) การลําดับขอมูล ควรคํานึงถึงโครงสรางของการออกแบบกอนเพื่อใหมี
ความสวยงามกลมกลืน และความสัมพันธกับทัศนธาตุอื่น ๆ โดยเริ่มจากสิ่งที่สําคัญที่สุดและ
สวนที่สําคัญรองลงมา จนถึงสวนที่สําคัญนอยที่สุด และตองคํานึงถึงขนาดของตัวอักษร และการ
เลือกแบบตัวอักษรที่อานงาย
(2.2) ความนาอาน ควรออกแบบใหสามารถอานได ใหความรูไดดี และใชการ
ออกแบบชวย เชนการใชความหลากหลายของตัวอักษร ความหนา และน้ําหนักตัวอักษร
(2.3) ความคิดรวบยอด ขอมูลควรจะมีระดับความสําคัญ 3 ระดับคือ สวนนํา
เปนภาพรวม, ขอความรูพื้นฐาน และสวนลึกที่เปนลักษณะเฉพาะ สวนตาง ๆ เหลานี้จะทําใหผู
เรียนสามารถเลือกสวนที่ตองการ การออกแบบที่ไมดีจะทําใหสื่อมีประสิทธิภาพนอยและการ
เรียนรูไมไดผลเทาที่ควรไปดวย
(1) เครื่องมือกราฟก (Graphic Tools) วิธีที่ผูใชสามารถมีปฎิสัมพันธและเขาถึงขอมูล
ไดเปนผลมาจากโครงสรางของการออกแบบ ลักษณะของโครงสรางมี 3 แบบดวยกันคือ แบบ
เสนตรงบน-ลาง (Top-down), แบบสาขา(Brancing) และแบบเสนตรง (Linear Structure) ใน
การออกแบบผูเรียนจะตองสามารถรับรูถึงวิธีที่จะเขาถึงขอมูลไดภายในการใชเมาส(Mouse) 2-3
ครั้งหรือภายใน 2-3 หนาจอ ดังนั้นการออกแบบหนาจอใหมีประสิทธิภาพนั้น ผูใชจะตองเขาถึง
ขอมูลที่ตองการไดดวยลําดับขั้นตอนที่นอยที่สุด ขนาดของภาพก็ควรจะสัมพันธกับขนาดของ
หนาจอ ภาพที่มีขนาดใหญมักจะเรียกดูไดชา เนื่องจากมีหนวยความจํามาก ดังนั้นควรจะใช
ภาพที่มีขนาดเพียงพอตอความเขาใจ ถาหากมีขอมูลหรือรายละเอียดอื่นใดที่ตองการแสดง ควร
จะเชื่อมไปสูภาพที่ใหญกวา อาจจะนําเทคนิคอื่นๆ เขามาใชเชน Image Map, Rollover และ
การแบง Frame เขามาชวยในการออกแบบการเรียนการสอนผานเวบดวย
ครูนั้นทราบดีวามีวิธีการสอนที่หลากหลาย และดวยเทคโนโลยีขั้นสูงไดนําพาเราไปสู
การเปลี่ยนแปลงของการศึกษา นักเรียนสามารถสํารวจและคนพบไดดวยตนเอง เขาสามารถ
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พัฒนาบทเรียนและเขียนรายงานดวยขอมูลที่หลากหลาย ดวยความสนใจเฉพาะดานทําใหเขา
สํารวจและเรียนรูดวยตนเอง ซึ่งมีประโยชนอยางมากมายไมเฉพาะในศิลปศึกษาเทานั้นแตมี
ประโยชนในทุกกระบวนความรูทีเดียวซึ่งสอด คลองกับสันติ คุณประเสริฐ(2541) กลาววา
เทคโนโลยี สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของคนในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในการเรียน
การสอนของศาสตรทุกสาขา ครูผูสอนศิลปะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อ
สนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นซึ่งเปนความสามารถของครูผูสอนที่จะ
ประยุกตใชลักษณะพิเศษตางๆ ของเทคโนโลยี ใหเขากับหลักสูตร เพื่อใหการเรียนการสอน
ศิลปะมีประสิทธิภาพและไดรับความสําเร็จในระดับสูง คุณลักษณะพิเศษซึ่งเปนคุณประโยชน
ของเทคโนโลยีมี 9 ประการ (สันติ คุณประเสริฐ, 2541)
1) เปนเครื่องมือในการปฏิรูปการศึกษา ใหมีคุณภาพ โดดเดน ทันสมัย เขากับการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม เราสามารถใชเทคโนโลยีในการศึกษาแบบทางไกลได ทําใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพและสรางเอกลักษณเฉพาะหลักสูตรไดชัดเจนขึ้น
2) เปนเครื่องมือสรางสรรค นักเรียน นักศิลปศึกษาตองเรียนรูและการเลือกใชงาน
คอมพิวเตอรในการสรางสรรคอยางเหมาะสม ประยุกตใชใหสอดคลองกับการเรียนการสอน แต
ไมไดหมายถึงจะใชคอมพิวเตอรทุกขั้นตอน ทักษะยังมีความสําคัญอยางมาก ดังนั้นจึงตอง
วิเคราะหและตัดสินใจไดวา ขั้นตอนใดควรใชทักษะ ขั้นตอนใดควรใชคอมพิวเตอร เพื่อใหคุณ
ภาพสมบูรณตามวัตถุประสงคของการออกแบบ
3) เปนเครื่องมือในการวิจัย ชวยในการสืบคนขอมูลจากหลายแหลง นอกจากนี้ยังใช
เปนสื่อกลางในการดําเนินการวิจัย สรางเครื่องมือวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูลไดดวย
4) เปนเครื่องมือในการพัฒนาหลักสูตร การใชโปรแกรมใหม ๆ ทีเกี่ยวกับการสราง
งานศิลปะและออกแบบ ครูยังสามารถศึกษาหลักสูตรรายวิชาใหม ๆ ในตางประเทศโดยผาน
ระบบอินเทอรเน็ต แลกเปลี่ยนขอมูลระหวางนักพัฒนาหลักสูตร อยางไรพรมแดน ทําใหหลัก
สูตรนาจะพัฒนาเปนสากลมากขึ้น
5) เปนเครื่องมือในการประเมินผล แฟมสะสมงานเปนเครื่องมือในการสะสมผลงาน
ศิลปนนักออกแบบที่ดีควรเก็บรวมรวมผลงานเพื่อนําไปสมัครงานหรือติดตอธุรกิจ โปรแกรม
คอมพิวเตอรจึงทําใหแฟมสะสมงานมีความทันสมัย แลวแตลักษณะการนําไปประยุกตใช
6) เปนเครื่องมือในการเรียนรูตลอดชีวิต เราสามารถหาขอความรูหลากหลายไดจากอิน
เทอรเนต และกอใหเกิดการขยายขอบเขตการเรียนรูอยางไมมีที่สิ้นสุด
7) เปนเครื่องมือในการคนหาตนเอง คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการชวยศึกษาคน
ควาหาแนวทางที่สนใจใหกับตนเอง
8) เปนเครื่องมือในการแสดงผลงาน ในลักษณะDigital Portfolio ผลงานจะสามารถเขา
ถึงในทุกบานทุกประเทศดวยคาใชจายที่เล็กนอย และผูชมสามารถติดตอสื่อสารแลกเปลี่ยนกับ
ศิลปนได อยางไมจํากัด
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9) เปนเครื่องมือในการเรียนรูการแกปญหา ครูศิลปะสามารถนําแหลงความรูทางอิน
เตอรเนตเปนโจทยเครื่องมือในการสืบคน แนะนําโปรแกรมตาง ๆ ผูเรียนจะไดประสบการณตอ
เนื่องและหลากหลาย ทําใหมีการคิด วิเคราะหแกปญหาอยูเสมอ
ถึงแมวาคุณประโยชนของเทคโนโลยีจะมีมากมายอยางไมจํากัด แตการเรียนการสอน
ศิลปศึกษาก็มีแกนหรือสิ่งสําคัญของตนเอง เทคโนโลยีนั้นเปนเพียงเครื่องมือในการเรียนการ
สอนเทานั้น โดยที่ครูตองสรางความสมดุลยของการเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีและแบบ
ดั้งเดิม เพื่อใหการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด
3.2 ตัวอยางสื่อประสมที่ใหความรูเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องแตงกาย
ผูวิจัยไดทําการศึกษาสื่อประสมที่เกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องแตงกาย ในรูปของ
โปรแกรมแบบ HTML ที่เชื่อมตออินเทอรเน็ตในลักษณะเว็บเบราเซอร เพื่อเปนตัวอยางและ
กรณีศึกษาในการจัดทําฐานขอมูลการออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย โดยศึกษาจากขอมูลที่เผย
แพรทางอินเทอรเน็ต ลักษณะที่นําเสนอขอมูลความรูท่เี กี่ยวของกับการออกแบบเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย ทั้งในและตางประเทศและนํามาวิเคราะหเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบฐานขอมูล
เสื้อสตรีดังตอไปนี้
1. FashionRoom.com (www.fashionroom.com) เปนแหลงขอมูลเกี่ยวกับเสื้อผา
เครื่องแตงกายที่เปนภาษาไทย ซึ่งนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนตอการออกแบบเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย เชน แนวโนมความนิยมเกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย (Trend), แฟชั่นโชว (Fashion
Show) จากนักออกแบบทั้งในและตางประเทศ, ขาวและกิจกรรมที่เกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย
และแฟชั่น, ขอมูลความรูเกี่ยวกับเสื้อผาเครื่องแตงกาย, บทความ และนักออกแบบเสื้อผาเครื่อง
แตงกาย เนื้อหาไมมีความซับซอนมีการลําดับตามหัวเรื่อง
ลักษณะของการออกแบบมีความเรียบงายกลาวคือ ลักษณะตัวอักษรเปนแบบหัว
กลมอานงาย พื้นหลังเปนสีเรียบ มีภาพประกอบทั้งภาพกราฟก ภาพเสมือนจริงและภาพถาย มี
การใชสื่อนําทางเปนทั้งภาพขอความขีดเสนใต และขอความ Pop up เพื่อเชื่อมโยงไปยังขอมูล
อื่นๆ ไดชัดเจน มีการใชเทคนิค Scrolling มีลักษณะโครงสรางแบบรูปตนไม
2. The Costume Gallery (http://www.costumegallery.com/) เปนแหลงขอมูลภาษา
อังกฤษเกี่ยวกับเสื้อผาในเรื่องประวัติเสื้อผาเครื่องแตงกายในยุคตาง ๆ, บทความ, หองเรียน
การออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย,
รายละเอียดเกี่ยวกับนักออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย
และเชื่อมโยงไปยังแหลงความรูอื่น ๆ เกี่ยวกับเสื้อผาและเครื่องแตงกาย เนื้อหาไมมีความซับ
ซอน มีการเรียบเรียงตามป และมีการลําดับความรูจากพื้นฐานไปสูความรูที่ซับซอนมากขึ้น
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ลักษณะของการออกแบบมีความเรียบงายกลาวคือ ลักษณะตัวอักษรสวนที่เปน
ขอความมีลักษณะเรียบงาย สวนที่เปนหัวเรื่องจะเปนตัวอักษรที่แตกตางคือเปนรูปแบบตัวเขียน
พื้นหลังมีการใชลายน้ําสีจาง มีภาพประกอบเปนรูปวาดเสมือนจริง การใชสื่อนําทางเปนทั้ง
ภาพ และขอความที่มีตัวหนาขีดเสนใต มีการใชเทคนิค Scrolling Bar โครงสรางขอมูลเปนแบบ
รูปตนไม
3. Fabric Online (http://library.thinkquest.org/C004179/index.html) เปนแหลงขอมูล
ความรูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับสิ่งทอ, เสื้อผา, สีและความนิยม เปนความรูพื้นฐานและมีการเชื่อม
โยงไปยังขอมูลอื่น ๆ ที่นาสนใจ เนื้อหาไมมีความซับซอนมีการสรุปรายละเอียดลําดับตามหัว
เรื่อง
ลักษณะการออกแบบมีการใชตัวอักษรที่เรียบงาย อานงาย พื้นหลังเปนลายน้ํา
สีจางและแบบพื้นสีเรียบ มีการใชภาพถายประกอบ การใชสื่อนําทางโดยใชขอความขีดเสนใต
และ icon มีการใชเทคนิค Scrolling Bar โครงสรางขอมูลเปนแบบรูปตนไม
4. The History of Costume (http://www.siue.edu/COSTUMES/history.html) เปน
แหลงขอมูลความรูภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประวัติศาสตรเสื้อผาเครื่องแตงกายในป 1861-1880
ลักษณะการใหขอมูลจะเปนการศึกษารายละเอียดของเสื้อผาจากภาพวาดเสมือนจริง เนื้อหา
เปนการสรุปสั้น ๆ เนนการอธิบายจากภาพ
ลักษณะการออกแบบมีการใชตัวอักษรที่เรียบงาย อานงาย มีการเนนตัวหนา
และธรรมดา พื้นหลังเปนลายน้ําสีจาง มีการใชภาพประกอบเสมือนจริง การใชสื่อนําทางโดยใช
ขอความขีดเสนใต และรูปภาพมีการใชเทคนิค Scrolling Bar โครงสรางขอมูลเปนแบบเสนตรง
5. Costume Chronicles: Women and the Story of Their Fashions.
(http://www.geocities.com/dr_kunz/costume/costumea.htm) เปนแหลงขอมูลความรูภาษา
อังกฤษในลักษณะความรูและเรื่องราวทั่วไปของเสื้อผาเครื่องแตงกายสตรี เนื้อหาเปนการสรุป
ใหเขาใจไดงายละรวดเร็ว
ลักษณะการออกแบบมีการใชตัวอักษรทีเรียบงาย อานงาย มีการเนนตัวหนา
และธรรมดา พื้นหลังสีขาว ไมมีการใชภาพประกอบการใชสื่อนําทางโดยใชขอความขีดเสนใต มี
การใชเทคนิค Scrolling Bar โครงสรางขอมูลเปนแบบเสนตรง
จากการศึกษาตัวอยางขางตน สรุปไดวา การสรางแหลงความรูเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อ
ผาเครื่องแตงกายนั้น เปนการนําเสนอเรื่องราวความรูทั่ว ๆ ไป การนําเสนอเนื้อหาโดยมากจะ
ไมมีความซับซอนมาก ขอความสวนใหญอานเขาใจไดงาย สั้น กระชับ เปนการสรุปภาพรวม
ตามหัวเรื่องนั้น ๆ
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ลักษณะการออกแบบโดยมากมีความเรียบงาย โดยใชพื้นสีเรียบหรือใชพื้นลายน้ําสีจาง
ตัวอักษรอานงาย มีการเนนตัวหนา ภาพประกอบใชมาก โดยสวนใหญจะมีการใชภาพจริงและ
ภาพวาดเสมือนจริง สื่อนําทางโดยมากจะเปนขอความขีดเสนใต หรือเชื่อมโยงโดยใชภาพ มี
การใช Scrolling Bar และโครงสรางขอมูลโดยมากเปนโครงสรางรูปตนไม
จากขอมูลในดานของสื่อ จะเห็นไดวา การรูจักประยุกตใชสื่อและเทคโนโลยีในการเรียน
การสอนออกแบบ ถาทําอยางถูกวัตถุประสงคแลวจะมีสวนชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เห็น
ภาพตัวอยางไดอยางชัดเจน เทคโนโลยีในปจจุบันนับเปนผูชวยของผูสอน ใหดําเนินการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใชสื่ออยางถูกตองและเหมาะ
สมนั้น นับวาจะเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการเรียนการสอนซึ่งมีความสอดคลองกับงานวิจัยของ
เกษมศรี พรหมภิบาล (2537) ที่พบวา ผูเรียนมีความกระตือรือรน สนุกสนานตอการเรียน และมี
ทัศนคติที่ดีตอการใชคอมพิวเตอรกราฟฟกในการเรียน
จากการศึกษาในเรื่องของเทคโนโลยีกับการเรียนการสอนจะพบวา การนําคอมพิวเตอร
มาใชในการเรียนการสอนเปนกิจกรรมเสริมหรือเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอน การสืบคน
และการศึกษาขอมูล ควรจะคํานึงถึงความเหมาะสมและวิธิใชสื่อใหมีประสิทธิภาพและสามารถ
ทําใหการเรียนการสอนและผูเรียนบรรลุถึงวัตถุประสงคที่ตั้งไว ผูสอนสามารถใชสื่อการสอนได
ในทุกขั้นตอนของการสอน โดยคํานึงถึงความเหมาะสมของแตละขั้นตอนและความเหมาะสมใน
การออกแบบสื่ อ ประสมคอมพิ ว เตอร เ พื่ อ ให ผู เ รี ย นสามารถเข า ใจและจู ง ใจใหผู เ รี ย นใช สื่ อ
คอมพิวเตอรดวยการนําหลักการออกแบบตาง ๆ ที่นักวิชาการศึกษาไดนําเสนอไวเปนแนวทาง
ในการสราง เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและไดรับความสําเร็จในระดับสูง
4. ฐานขอมูลเพื่อการศึกษา
ครรชิต มาลัยวงศ (2538) จรณิต แกวกังวาล (2536) และศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย
(253) ไดใหความหมายวา ฐานขอมูล หมายถึง ที่รวมของแฟมขอมูลหลาย ๆ แฟม ที่มีความ
สัมพันธเกี่ยวของกันกําหนดรูปแบบการจัดเก็บอยางเปนระบบ โดยมักจะจัดเก็บที่หนวยศูนย
กลาง เพื่อใหผูใชสามารถเรียกขอมูลที่จัดเก็บไวไดตามตองการของแตละหนวยงาน ซึ่งอาจถูก
เรียกใชไดเสมอ ๆ เปนขอมูลที่ใชเปนประจําและมีประสิทธิภาพ
ครรชิต มาลัยวงศ (2537) กลาววา การออกแบบฐานขอมูลและการใชฐานขอมูล ทําใหเรา
ไดประโยชนหลายอยางดวยกัน เชน
(1) เกิดความเขาใจเรื่องขอมูล และเริ่มตนพัฒนาขอมูลในหนวยงานนั้น บังคับใหเรา
ตองศึกษารายละเอียดของขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดทําใหเราเขาใจความหมาย และรูปแบบ
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ของขอมูลแตละรายการอยางชัดเจน นอกจากนั้นเรายังเขาใจความตองการดานขอมูลของเรา
ดวย ทําใหเราสามารถพิจารณาไดวาขอมูลที่มีอยูนั้นจําเปนหรือไม
(2) เกิดวิธีการจัดเก็บที่เปนระบบ การมีระบบฐานขอมูลชวยใหเกิดวิธีการที่จะจัดเก็บ
บันทึก และแกไขเปลี่ยนแปลงขอมูลในฐานขอมูล ทําใหการทํางานเหลานี้เปนระบบดีขึ้น
(3) ชวยใหการคนหาขอมูลสะดวกขึ้น เมื่อคนไดก็สามารถนําขอมูลไปใชไดทันที
(4) ชวยใหเกิดการใชขอมูลรวมกัน หลักการของฐานขอมูลคือ จัดทําฐานขอมูลเพียง
ชุดเดียวเพื่อใหผูใชหลาย ๆ คนใชขอมูลรวมกัน
(5) ชวยใหการประยุกตสารสนเทศ การมีฐานขอมูลในหนวยงานยอมเปนฐานที่ดี
สําหรับการสรางระบบสารสนเทศตาง ๆ เพื่อจัดทํารายงานที่จําเปนสําหรับเสนอผูบริหาร ถา
หากมีฐานขอมูลแลวระบบสารสนเทศยอมสรางไมได
4.1 องคประกอบของระบบฐานขอมูล
องคประกอบของระบบฐานขอมูล แบงออกไดเปน 5 ประเภท (ศิริลักษณ โรจนกิจ
อํานวย, 2537)
4.1.1 ฮารดแวร (Hardware)
ในระบบฐานขอมูลที่มีประสิทธิภาพควรมีฮารดแวรตางๆ ที่พรอมจะอํานวยความ
สะดวกในการบริหารขอมูล รวมถึงหนวยความจําที่จะรองรับการประมวลผลขอมูลในระบบได
อยางมีประสิทธิภาพ
4.1.2 โปรแกรม (Program)
ระบบการจัดการฐานขอมูล คือโปรแกรมหรือซอฟทแวรที่ทําหนาที่ในการจัดการ
ฐานขอมูล โดยจะเปนสื่อกลางระหวางผูใชและโปรแกรมประยุกตตางๆ ที่มีอยูในระบบฐานขอ
มูล
4.1.3 ขอมูล (Data)
ฐานขอมูลเปนการเก็บรวบรวมขอมูลใหเปนศูนยกลางขอมูลอยางมีระบบ ซึ่งขอ
มูลเหลานี้เรียกใชรวมกันได ผูใชขอมูลในระบบฐานขอมูล จะมองภาพของขอมูลในลักษณะที่
แตกตางกัน
4.1.4 บุคลากร (people)
ในระบบฐานขอมูลมีบุคลากรที่เกี่ยวของดังนี้ คือ
1) ผูใชทั่วไป (User) เปนบุคลากรที่ใชขอมูลจากระบบฐานขอมูล เพื่อให
งานสําเร็จลุลวงได
2) พนักงานปฏิบัติการ (Operator) เปนผูปฏิบัติการดานการประมวลผลขอ
มูลเขาเครื่องคอมพิวเตอร
3) นักวิเคราะหและออกแบบระบบ (System Analyst) เปนบุคลากรที่ทํา
หนาที่วิเคราะหระบบขอมูล และออกแบบระบบงานที่จะนํามาใช
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4) ผูเขียนโปรแกรมประยุกตใชงาน (Programmer) เปนผูทําหนาที่เขียน
โปรแกรมประยุกตใชงานตาง ๆ เพื่อใหการจัดเก็บ การเรียกใชขอมูลเปนไปตามความตองการของ
ผูใช
5) ผูบริหารฐานขอมูล (Database Administrator: DBA) เปนบุคลากรที่ทํา
หนาที่บริหารและควบคุมกิจการและควบคุมการบริหารงานของระบบขอมูลทั้งหมดเปนผูที่จะตอง
ตัดสินใจวาจะรวบรวมขอมูลอะไรเขาไปในระบบ จัดเก็บโดยวิธีใด เทคนิคการเรียกใชขอมูล
กําหนดระบบการรักษาความปลอดภัยของขอมูล การสรางระบบขอมูลสํารอง การกูและประสาน
งานกั บ ผู ใ ช ว า มี ค วามต อ งการใช ข อ มู ล อย า งไร รวมถึ ง นั ก วิ เ คราะห และออกแบบระบบและ
โปรแกรมเมอรประยุกตใชงาน เพื่อใหการบริหารระบบฐานขอมูลเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
6) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedures) ในระบบฐานขอมูล ควรจะมีการจัด
ทําเอกสารที่ระบุขั้นตอนการทํางานของหนาที่ตางๆ ระบบฐานขอมูลทั้งในสภาวะปกติ และใน
สภาวะที่ระบบเกิดปญหา (Failure) ซึ่งจะเปนขั้นตอนการปฏิบัติงานสําหรับบุคลากรในทุกระดับองค
กร
4.2 การออกแบบฐานขอมูล
การออกแบบฐานขอมูลแบงออกไดเปน 2 ระดับ (ดวงแกว สวามิภักดิ์, 2533)
ระดับที่ 1 การออกแบบระดับสารสนเทศ (Information – Level design) คือสวนของ
การศึกษาวิเคราะหรวบรวมความตองการของผูใชเอาไว โดยการออกแบบในระดับนี้มีเปาหมาย
เพื่อใหการใชงานเปนไปตามความตองการของผูใชมากที่สุด
ระดับที่ 2 การออกแบบระดับกายภาพ (Physical – Level design) เปนการออกแบบที่
เนนในเรื่องการจัดเก็บขอมูลวาควรจะมีการจัดการอยางไร
ศิริลักษณ โรจนกิจอํานวย (2537) กลาววา การออกแบบฐานขอมูลที่ดี จําเปนตอง
ศึกษาความตองการของผูใชอยางละเอียด
โดยการศึกษาจะตองครอบคลุมถึงผูใชขอมูลใน
ปจจุบัน และผูที่อาจจะใชขอมูลในอนาคต
ขั้นตอนการสรางฐานขอมูล (พีระพล แพถนอม, 2537)
(1) การศึกษาความตองการใชขอมูลหรือการศึกษาความเปนไปได นับวาเปนขั้นตอนที่
จําเปนมาก เพื่อสํารวจความตองการตางๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทําฐานขอมูล วัตถุประสงคที่สําคัญ
ของการศึกษาความตองการคือ เพื่อระบุขอบเขตของฐานขอมูล วาจะครอบคลุมสารนิเทศที่จะนํา
เขามารวบรวมไวในฐานขอมูล รวมทั้งความตองการตางๆ ของผูที่จะเปนผูใชฐานขอมูล
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(2) การออกแบบฐานขอมูล
ฐานขอมูลตองเริ่มดวยการมีระบบจัดฐานขอมูล (Database Management System) ซึ่ง
เปนซอฟทแวรขนาดใหญที่ทําหนาที่เก็บบันทึก คนควา และปกปองตัวขอมูลใหอยูในสภาพสมบูรณ
พรอม ตอจากนั้นเราจะตองจัดสรางแบบจําลองขอมูลทั้งแผนก เพื่อใหเห็นภาพที่ชัดเจนวาขอมูลทั้ง
ระบบมีอะไรบางและมีความสัมพันธกันอยางไร
(3) การเลือกซอฟทแวร
สําหรับงานฐานขอมูลนับเปนสิ่งที่จะชวยใหงานสําเร็จลุลว งได อาจทําไดโดยการ
พัฒนาโปรแกรมขึ้นเองหรือการจัดซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปมาชวยในการจัดทําฐานขอมูล
(4) การจัดทําคูมือ
เมื่อจัดระบบฐานขอมูลเสร็จเรียบรอยแลว ควรมีการจัดทําคูมือการใชงานขอมูลนั้น ซึ่ง
อาจแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ คูมือสําหรับผูปฏิบัติงานฐานขอมูลและคูมือสําหรับผูใชฐาน
ขอมูล
(5) การประเมินฐานขอมูล
การประเมินการจัดทําฐานขอมูลเปนขั้นตอนที่สําคัญที่จะพิจารณา วาฐานขอมูลเปนที่
ยอมรับและมีผูใชงาน จากการประเมินนี้จะชวยใหผูจัดทําฐานขอมูลสามารถทําการวางแผนการ
พัฒนาฐานขอมูล รวมทั้งปรับปรุงบริการจากฐานขอมูลได
(6) การเผยแพรและใหบริการ
เมื่อสรางขอมูลเรียบรอยแลว ขั้นตอนตอไปคือพิจารณาเกี่ยวกับการเผยแพรและให
บริการ หากผูสรางฐานขอมูลจะจํากัดการใชภายในหนวยงานก็จะมีโอกาสทราบวาผูใชเปนใคร
จํานวนเทาไร ไดโดยงาย
ในการสรางฐานขอมูล เนื้อหาเปนสวนสําคัญซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีวิธีการคัด
เลือกขอมูลที่มีประโยชนและมีความจําเปนมาใชเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด บุญชม ศรีสะอาด
(2537) ไดกลาวถึงการพิจารณาเลือกเนื้อหาวิชา ซึ่งตองพิจารณาวา เนื้อหาวิชานั้น สามารถทําใหผู
เรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงคที่ตองการ โดยพิจารณาใหสัมพันธกับวิธีการและกิจกรรม ความ
สัมพันธระหวาง จุดประสงค เนื้อหา และวิธีการ เปนสิ่งที่มีความสําคัญมาก
เนื่องจากมีเนื้อหาตางๆ มากมายมหาศาล ในการที่จะบรรลุจุดประสงคหนึ่ง ๆ อาจมี
เนื้อหาจํานวนหนึ่งที่สามารถเปนสื่อเพื่อใหบรรลุจุดประสงคดังกลาว จึงตองมีการเลือกเนื้อหา
ซึ่งมีเกณฑดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2537)
(1) ความถูกตองทันสมัย เนื้อหาวิชาที่จะสอน จะตองมีความถูกตองทันสมัย
(Validity)
(2) ความสําคัญ เปนเรื่องที่เกี่ยวกับความกวางและความลึกซึ้ง ความกวาง
หมายถึงการที่มีเนื้อหาหลาย ๆ เรื่อง นั่นคือ การที่มีความรูตาง ๆ อยางครอบคลุม สวนความ
ลึกซึ้งหมายถึง การที่มีเนื้อหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยางละเอียด ทุกแงทุกมุม ปญหาก็คือ เวลาเรียน
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มีจํากัด ในชวงเวลาดังกลาว จะตองพิจารณาความสมดุลใหดี เกี่ยวกับการพิจารณาความสําคัญ
ของเนื้อหานั้น มีเกณฑ 5 ประการ ดังนี้
(2.1) การอยูรอด (Survival) เนื้อหาใดที่จําเปนตอการมีชีวิตอยูรอดของผู
เรียน ควรไดรับการพิจารณาใหความสําคัญเปนอันดับแรก
(2.2) การใชอยางกวางขวาง (Universal) เนื้อหาใดที่สามารถนําไปใชได
อยางกวางขวาง ควรไดรับเลือกกอนเนื้อหาที่ใชไดในวงแคบกวา
(2.3) การใชมาก เนื้อหาใดที่นําไปใชมากที่สุด บอยที่สุด ควรไดรับการ
คัดเลือกกอนเนื้อหาที่ใชนอยกวา
(2.4) การพัฒนาการคิดวิเคราะห การคิดวิเคราะห หมายถึงการคิดแยก
แยะหาความสัมพันธระหวางองคประกอบตาง ๆ หรือสิ่งตาง ๆ อันจะชวยใหเห็นถึงความเกี่ยว
พันความสําคัญขององคประกอบหรือสิ่งตาง ๆ เหลานั้น เปนเครื่องมือในการเรียนรูของมนุษย
เนื้อหาใดที่จะชวยการคิดวิเคราะห ควรไดรับการพิจารณาใหความสําคัญตอเนื้อหานั้น
(2.5) การพัฒนาการคิดริเริ่มสรางสรรค การคิดริเริ่มสรางสรรค เปนสิ่งที่
มีความสําคัญมากตอบุคคล ผลจากการคิดริเริ่มสรางสรรคจะชวยใหผูเรียนไดพัฒนาตนเอง และ
มีโอกาสประสบความสําเร็จในการดํารงชีวิตและทําประโยชนใหแกสังคมไดมาก ดังนั้นเนื้อหาที่
สงเสริมการพัฒนาการคิดริเริ่มสรางสรรคในดานตาง ๆ ที่พึงประสงค ควรไดรับการพิจารณาให
ความสําคัญตอเนื้อหานั้น
(2.6) ความสนใจของผูเรียน ความสนใจของผูเรียนนับวาเปนหลักเกณฑ
สําคัญ การพิจารณาหลักเกณฑดานความสนใจจึงตองกระทําดวยความระมัดระวัง
(2.7) สามารถเรียนรูได คือตองจัดเนื้อหาในรูปที่เหมาะสมกับผูเรียนซึ่งมี
ความแตกตางกัน และยังตองทําใหสิ่งที่เรียนเชื่อมโยงกับสิ่งที่ผูเรียนไดเรียนไปแลว ซึง่ แตละคน
จะมีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองใชหลายวิธที ที่ าํ ใหเนือ้ หานัน้ อยูใ นรูปทีผ่ เู รียนจะเรียนไดสาํ เร็จ
4.3 โครงสรางของฐานขอมูล
ปุณณรัตน พิชญไพบูลย (2542) และ ดวงแกว สวามิภักดิ์ (2534) ไดกลาวถึงโครง
สรางของขอมูลที่มีความซับซอนแและมีปฏิสัมพันธกันแบบ
โครงสรางรูปตนไม
(Tree
Structure) ซึ่งเปนการจัดลําดับที่ทําใหมองเห็นภาพการเชื่อมโยงกัน ของขอมูลโดยเปรียบกับ
การแตกกิ่งกานสาขาของตนไมซึ่งมีความสัมพันธกัน ชื่อตัวแปรสําคัญจะถูกกําหนดเปนตัวสา
รบบหลัก ซึ่งจะแตกกลุมของตัวแปรอื่น ๆ ออกเปนสารบบยอย ๆ ตอไปไดอีก การจัดขอมูลเปน
รูปตนไมทําใหงายตอความเขาใจ รวมทั้งสามารถมองเห็นภาพรวมและหลักการของขอมูลทั้ง
หมด
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Urban
Landscape
House

แผนภูมที่ 7

แสดงภาพตัวอยางของขอมูลรูปตนไม (ปุณณรัตน พิชญไพบูลย, 2542)

ตัวอยางแสดงขอมูลรูปตนไมแสดงใหเห็นการลําดับชั้นของขอบขายงานทัศนศิลป จัด
เปนสารบบ หลักและมีเทคนิคการสรางสรรคของแตละสาขา เปนสารบบรอง ซึ่งจะลําดับยอยลง
ไปอีก
ขอดี
(1) เปนระบบโครงสรางที่มีความซับซอนนอยที่สุด
(2) มีแฟมขอมูลที่อยูในระดับที่ 1 (overhead) นอยที่สุด
(3) เหมาะสําหรับงานที่ตองการคนหาขอมูลแบบมีเงื่อนไขเปนระดับและออก
รายงานแบบเรียงลําดับตอเนื่อง
(4) ปองกันความลับของขอมูลไดดี
ขอเสีย
(1) มีโอกาสเกิดขอมูลซ้ําซอนมากที่สุด เมื่อเทียบกับระบบฐานขอมูลแบบโครง
สรางอื่น
(2) ขาดความสัมพันธระหวางแฟมขอมูลในเครือขาย

63

4.4 การใชฐานขอมูลในการเรียนการสอนออกแบบ
การออกแบบคือการแกปญหาอยางสรางสรรคที่เริ่มจากการคิด ความคิดเชิงวิเคราะห
จากการประมวลขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบ และสังเคราะหเปนกรอบความคิดที่เขาใจ
ครอบคลุมชัดเจน เปนการสรางความคิดรวบยอด หรือแนวความคิดซึ่งจะใชเปนกรอบ เพื่อ
ความสรางสรรคในการออกแบบใหตรงตามวัตถุประสงคที่มีประสิทธิภาพอยางมีคณ
ุ คา (ปยะ
ชาติ แสงอรุณ, 2545) ปุณรัตน พิชญไพบูลย (2545) กลาววาการทํางานออกแบบในปจจุบันมี
การนําเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาเกี่ยวของ โดยองคประกอบสําคัญของการสรางงานออกแบบ
เกิดไดจากการเชื่อมโยงขอมูลตาง ๆ ที่มีอยูอยางมหาศาลในอินเทอรเน็ต รวมทั้งการพัฒนาคลัง
ขอมูลของแตละองคกรเพื่อนํามาใชในการออกแบบ และการตัดสินใจ การที่นักออกแบบจะ
สามารถดําเนินงานออกแบบไดจําเปนตองอาศัยระบบการทํางานที่สามารถติดตอสื่อสาร สืบคน
ฐานขอมูล รวมทั้งประมวลผลขอมูลใหออกมาในรูปแบบที่ผูเกี่ยวของตางๆ สามารถเขาใจได
การเก็บรักษาขอมูลในระบบงานอัติโนมัติ มักอยูในรูปดิจิทัลเปนสวนใหญ จุดเดนของขอมูลดิจิ
ทัลคือมีความเที่ยงตรงแมนยําสูง อีกทั้งยังสามารถบีบอัดหรือยอได ในปจจุบันมีแนวโนมในการ
เก็บขอมูลในรูปของสื่อดิจิทัลมากขึ้นเปนลําดับ ดังจะเห็นไดจากการพัฒนาสื่อบันทึกขอมูลดิจิทัล
ที่สามารถบรรจุขอมูลไดมากขึ้น แตมีขนาดเล็กลงซึ่งการพัฒนาดานนี้กําลังเปนไปอยางตอเนื่อง
ในการเรียนการสอนออกแบบปจจุบัน ผูสอนตองคํานึงถึงแนวโนมและการเปลี่ยนแปลง
ทางเทคโนโลยีดังที่ไดกลาวไวขางตน เพื่อที่จะสามารถผลิตนักออกแบบที่มีลักษณะตรงตอ
ความตองการ ลักษณะสําคัญของนักออกแบบจากขอมูลขางตนสรุปไดวา นักออกแบบตองเปน
ผูที่มีความคิด สรางสรรค อยางมีระบบ โดยอาศัยการคนหาขอมูลที่เที่ยงตรง แมนยําและทัน
สมัย เพื่อใหงานออกแบบตรงตามวัตถุประสงคและมีคุณคา ซึ่ง ตรัยภพ บุญรอด (2536) ได
กลาววา ผูเรียนจะหาแนวความคิดใหม ๆ โดยการศึกษาดวยตนเอง โดยการหาขอมูลจาก
หนังสือที่มีจําหนายอยูทั่วไป ซึ่งเปนแหลงขอมูลที่ผูเรียนจะสามารถเพิ่มเติมความคิดของตน
เองได ซึ่งขัดกับงานวิจัยของ ปรวรรณ ดวงรัตน (2541) ที่กลาวถึงปญหาของวิธีการสอนศิลปะ
ภาคปฏิบัติ จากการที่ใหผูเรียนศึกษาคนควาขอมูลดวยตนเองนั้น พบวาผูเรียนบางสวนยังคน
ควาไมเปน ขาดความสนใจไมขวนขวายหาความรูเพิ่มเติม การเรียนรูจึงเปนไปอยางเชื่องชา
ขาดความกระตือรือรน และไมเกิดการพัฒนกาารใดใดในการทํางานตอไป ดังนั้นตองใชสื่อการ
เรียนการสอน ประกอบการเรียนการสอน โดยการใชสื่อการสอนที่หลากหลายตามขั้นตอนการ
สอน เชนการใชสื่อเพื่อแสดงตัวอยางงานเปนตน
ดังนั้นนั้นการจัดการขอมูลทางการออกแบบอยางเปนระบบระเบียบ โดยการจัดทําเปน
ฐานขอมูลคอมพิวเตอรเพื่อใชในการเรียนการสอนออกแบบ
จึงเปนแนวทางหนึ่งในการแก
ปญหาดังกลาว เนื่องจากฐานขอมูลนั้นมีลักษณะเปนสื่อประสม ซึ่งสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
ความสนใจและ มีระบบ ขั้นตอนที่เขาใจงายในการคนหา Reiser (2001) กลาววา การจัดการ
ความรูสิ่งที่กําลังนิยมและสงผลถึงการเรียนการสอนออกแบบในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ Jarvis
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and Liwis (2002) ที่กลาววาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ไมเปนเพียงแตการเรียนรูศาสตร
เฉพาะดานเทานั้น การเติบโตของการศึกษาสายอาชีพปจจุบันมีความจําเปนที่จะตองเพิ่มทักษะ
และความรูอื่น ๆ มากขึ้น กระแสของการพัฒนาทางเทคโนโลยีสงผลใหความรูตาง ๆ ถูกสงเขา
ไปยังคอมพิวเตอร และเผยแพรไดในหลายชองทาง ซึ่งหมายความวาการแสวงหาความรูจะไม
มีขอบเขตจํากัด และแทบจะไมมีที่สิ้นสุด การศึกษาดวยวิธีการเดิม ๆ จะถูกเปลี่ยนใหม บทบาท
ของผูสอนจะถูกแทนที่ดวยอุปกรณการสอนอื่น ๆ เชน เครื่องคอมพิวเตอร ซีดีรอม และอินเทอร
เน็ต Dutton (2002) กลาววาการใชฐานขอมูลในการเรียนการสอนศิลปะและการออกแบบ นับ
เปนแหลงขอมูลที่มีประโยชนอยางมากตอนักการศึกษาและนักวิจัย ตามที่ Rossett (1999)
กลาวถึง การจัดการขอมูลความรู รวมถึงการจําแนกประเภทขอมูล การเผยแพรขอมูล และการ
จัดการขอมูลใหเปนระบบระเบียบเพื่อพัฒนาการเนินการขององคกร สวนใหญ ขอมูลความรูท่มี ี
ประโยชนและเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญเฉพาะดานนั้น จะอยูภายในองคกรหรือเฉพาะกลุม แตไม
มีการแพรหลายอยางกวางขวางเทาใดนัก แตอยางไรก็ดี ดวยความสามารถของเทคโนโลยีใน
ปจจุบัน อยางเชน โปรแกรมฐานขอมูล การใชอินเทอรเน็ตภายในองคกร เพื่อการบริหารจัดการ
Rossett and Donello (1999) กลาววาการจัดการขอมูลความรูนั้นจะพัฒนาเติบโตขึ้น การจัด
การเรียนการสอนออกแบบและวิชาชีพอื่น ๆ จะไมเปนเพียงการพัฒนาเฉพาะบุคคลเทานั้นแต
จะเปนการพัฒนาการเขาถึงความรูดวย ดังนั้น การพัฒนาการจัดการความรูเปนการแสดงความ
เปลี่ยนแปลงภาระหนาที่ของการเรียนการสอนออกแบบในปจจุบัน
จากข อมู ล ขางตนจะเห็นไดวาการเรียนการสอนออกแบบในปจจุบันตองมีการเปลี่ยน
แปลงไปตามการพัฒนาในสายอาชีพออกแบบ ความกาวหนาทางเทคโนโลยีก็เปนปจจัยหนึ่งที่
สงผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานการเรียนการสอน การจัดการทางดานความรู ฐานขอมูลและ
การเผยแพรขอมูลกําลังเปนที่นิยมและมีการพัฒนาอยางมากในปจจุบัน จึงจําเปนตองมีการปรับ
เปลี่ยนการเรียนการสอนเพื่อใหตอบรับการสถานการณดังกลาว เพื่อเปนการเตรียมผูเรียนเขาสู
การทํางานเพิ่มประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยี และยังเพิ่มประสบการณในการแสวงหาขอมูล
ความรูเพื่อการออกแบบอยางเปนระบบอีกประการหนึ่งโดยลักษณะของฐานขอมูลจากการ
ศึกษามีดังนี้
1) เนื้อหาของฐานขอมูล ควรพิจารณาในหลาย ๆ ดานประกอบกัน เชน หลักสูตร วัตถุ
ประสงคของการเรียนการสอน ระยะเวลาในการสอน และเนื้อที่ที่ใชจัดเก็บฐานขอมูล
2) รูปแบบของฐานขอมูล ควรนําการออกแบบ สีสันหรือภาพประกอบตาง ๆ ที่สามารถ
ทําใหผูเรียนสนใจ สรางแรงจูงใจในการใชฐานขอมูล ทั้งนี้ตองคํานึงถึงความเหมาะสมในการใช
เปนเครื่องมือในการเรียนการสอนดวย
3) ชองทางในการนําเสนอฐานขอมูล สามารถเสนอฐานขอมูลโดยใชCd-Rom เก็บฐานขอ
มูล หรือ การนําเสนอทางอินเทอรเน็ต ซึ่งเหมาะสําหรับฐานขอมูลที่ตองการขอมูลเชื่อมโยงไป
ยังแหลงความรูอื่น ๆ และผูเรียนยังสามารถเขาถึงฐานขอมูลไดตามที่ตองการ
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4) การปรับปรุงฐานขอมูลใหมีความทันสมัย มีการติดตามความเคลื่อนไหวของแนวโนม
แฟชั่น เปลี่ยนรูปแบบตัวอยางที่ลาสมัยเกินไป จะทําใหผูเรียนไมเกิดความเบื่อหนายในการใช
ฐานขอมูล
5. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
5.1 งานวิจัยในประเทศ
อิทธิพล ราศรีเกรียงไกร (2535) ไดทําการวิจัยเรื่องการสรางชุดการสอนวิชา “พื้นฐาน
ของการออกแบบ” ระดับอุดมศึกษา วัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อ1. สรางชุดการสอน 2. การ
ประสิทธิภาพของชุดการสอน 3. เปรียบเทียบสัมฤทธิผลของการเรียนโดยใชชุดการสอนกับการ
เรียนโดยอาจารยเปนผูสอน เครื่องมือในการวิจัยคือ ชุดการสอนสําหรับวิชาพื้นฐานของการ
ออกแบบ จํานวน 10 หนวย ในรูปของสื่อประสมแบบทดสอบ 3 ชุด แบงตัวอยางประชากร 90
คน จากวิทยาลัยครูนครปฐมออกเปน 2 กลุม กลุมละ 45 คน กลุมทดลองใหเรียนจากชุดการ
สอนที่สรางขึ้น กลุมควบคุมใหเรียนในหองเรียนซึ่งสอนโดยอาจารยเปนผูสอนตามปกติ ผลการ
วิจัยพบวา ประสิทธิภาพของชุดการสอนอยูในเกณฑสูง คิดเปนรอยละ 88.44/89.48 และใหคุณ
คาทางการสอน คือผูเรียนมีความรูกาวหนาขึ้น และผลการเปรียบเทียบการเรียนจากชุดการ
สอนสําหรับวิชาพื้นฐานของการออกแบบกับการเรียนวิชาเดียวกันนี้โดยอาจารยเปนผูสอน
ปรากฏวาไดผลไมแตกตางกันที่ระดับความมีนัยสําคัญ .05
อมรา แยมศิริ (2535) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนดวยตนเอง หนวย
การวัดตัวและการสรางแบบตัดเบื้องตน วิชาเครื่องแตงกายสตรีเบื้องตน สําหรับนักศึกษาหลัก
สูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชาง วัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุดการเรียนการสอน
เรื่องหนวยการวัดตัวและการสรางแบบตัดเบื้องตน วิชาเครื่องแตงกายสตรีเบื้องตนสําหรับนัก
ศึกษาหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยสารพัดชาง เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนตามเกณฑ
มาตรฐาน 90/90 และเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัยพบวา ชุดการเรียน
ดวยตนเองที่พัฒนาขึ้น นักศึกษาสามารถนําไปศึกษาดวยตนเองได และชุดการเรียนดวยตนเอง
ที่พัฒนาขึ้นเมื่อนําไปหาประสิทธิภาพในกลุมทดลอง จํานวน 15 คน มีประสิทธิภาพ
90.13/96.60 และเมื่อนําไปตรวจสอบคุณภาพในกลุมตรวจสอบคุณภาพ 15 คน มีประสิทธิภาพ
92.87/97.20 สูงกวาเกณฑมาตรฐานทั้ง 2 ครั้ง และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมทดลองสูง
กวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญที่สถิติระดับ .05
เกษมศรี พรหมภิบาล 2537 ไดทําการวิจัยเรื่อง ผลของการสอนวิชาการออกแบบ 1
ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก
ระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายวัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อศึกษาผลของการสอนวิชา การออกแบบ 1 โดยใช
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โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ระดับมัธยมตอนปลาย กรุงเทพมหานคร และ เพื่อศึกษาทัศนคติ
ของผูเรียนตอการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสอนวิชาวิชาออกแบบ 1 กลุมตัวอยางในการวิจัย
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่ลงทะเบียนเรียนวิชา
ศ 013 การออกแบบ 1 ปการ
ศึกษา 2537 ใชการสุมตัวอยางใชการสุมแบบงายโดยการจับฉลาก นักเรียนหญิง จากโรงเรียน
สายน้ําผึ้ง จํานวน 20 คน และ นักเรียนชายจากโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย จํานวน 14
คน นักเครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบทดสอบ คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก วิชา
ศ.013 การออกแบบ 1 เรื่องทฤษฎีองคประกอบศิลป โดยใชโปรแกรมมัลติมีเดียโปรแกรมสําเร็จ
รูป มีแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในโปรแกรม และ แบบทดสอบ กอนเรียน ( Pretest )
อยูในรูปแบบเอกสารขอสอบ คลายในโปรแกรม และแบบทดสอบหลังเรียน ( Posttest ) ใน
โปรแกรมแบบวัดทัศนคติ เปน แบบวัดทัศนคติปลายปดเปนแบบวัดมาตราสวนประเมินคา 5
ระดับของ Likert ผลของงานวิจัยและขอเสนอแนะ นั้น พบวาผลการสอนวิชา ศ.013 การออก
แบบ 1 เรื่องทฤษฎีองคประกอบศิลป โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว คือ สูงกวาเกณฑที่กําหนด ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใช
โปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก วิชา ศ. 013 การออกแบบ 1 เรื่อง ทฤษฎีองคประกอบศิลป อยู
ในระดับดีมาก มีความกระตือรือรน สนุกสนานตอการเรียน เห็นประโยชนของการใช เทคโนโลยี
สมัยใหมในการเรียนการสอนสําหรับบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟกนี้ที่เรียนเขาใจมากที่
สุด คือ เรื่อง สี ( จากเรื่องอื่นๆ ) ควรมีการสรางคอมพิวเตอรชวยสอนในศิลปะแขนงอื่น ๆ มี
การใชในระดับที่แตกตางกัน
ศรีสวัสดิ์ ศรีศรากร (2537) ไดทําวิจัยเรื่อง การติดตามผลผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบศิลปะประยุกต คณะศิลปกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ปการศึกษา 2532-2534 การวิจยั ครั้งนี้มุงศึกษาสภาพการปฏิบัติ
งาน ความคิดเห็นดานเนื้อหาทักษะที่สงผลในการปฏิบัติงาน ปญหาและความตองการของผู
สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบศิลป
ประยุกต คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล รวมทั้งศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผู
สอน สาขาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบศิลปะประยุกต คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราช
มงคล ในดานเนื้อหา และทักษะที่จําเปนตอผูสําเร็จการศึกษา กลุมตัวอยางเปนผูสําเร็จการ
ศึกษาระดับปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาศิลปกรรม วิชาเอกแบบศิลปะประยุกต คณะศิลป
กรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 152 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบแบงชั้นโดยใชปการ
ศึกษาเปนชั้นของ การสุมและอาจารยผูสอนในภาควิชาออกแบบศิลปะประยุกต คณะศิลปกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถาม
สถานภาพสวนตัวความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะที่สงผลในการ
ปฏิบัติงานที่ไดจากวิชาพื้นฐานและวิชาสาขางานเฉพาะรวมทั้งปญหาและความตองการในการ
ปฏิบัติงาน ผลการวิจัยพบวา 1. ผูสําเร็จการศึกษาประกอบอาชีพนักออกแบบตกแตงมีจํานวน
มากที่สุด (38.16เปอรเซ็นต) และนักออกแบบพาณิชยศิลป มีจํานวนรอยละ 27.63 นักออกแบบ
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ผลิตภัณฑ มีจํานวน 25.00 เปอรเซ็นต และประกอบอาชีพครูนอยที่สุด (9.12 เปอรเซ็นต) 2. ผู
สําเร็จการศึกษาทุกสาขางานเฉพาะมีความคิดเห็นวาเนื้อหา และทักษะที่ไดจากวิชาการศึกษา
พื้นฐานสงผลตอการปฏิบัติงานนอย
ยกเวนในเรื่องการนําความรูทางภาษาไทยไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 3. ผูสําเร็จการศึกษาทุกสาขางานเฉพาะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะที่
ไดจากวิชาชีพบังคับเฉพาะสาขาดังนี้ ผูสําเร็จการศึกษานําเนื้อหาและทักษะเกี่ยวกับหลักและวิธี
การสอนในการออกแบบไปใชในการปฏิบัติงานไดมาก สวนเนื้อหาและทักษะที่เปนความรูเกี่ยว
กับการประกอบกับวิชาเฉพาะสาขาใชเทคโนโลยี
ผูสําเร็จการศึกษาสามารถนําไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดนอย 4. ความคิดเห็นของผูสําเร็จการศึกษาเกี่ยวกับสภาพปญหาและความ
ตองการในการปฏิบัติงานพบวาผูสําเร็จการศึกษาสวนใหญมีสภาพปญหาและความตองการ
คลายคลึงกัน คือ ตองการศึกษาหาความรูและฝกทักษะเพิ่มเติมใหทันตอการเปลี่ยนแปลงทาง
เทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหม ตลอดจนการนําเนื้อหาความรูไปประยุกตใชอยางเหมาะสม
และความตองการใหสถานที่ทํางานเล็งเห็นความสําคัญของงาน
ดานที่ผูสําเร็จการศึกษาได
ศึกษามา 5. ความคิดเห็นของอาจารยผูสอนเกี่ยวกับเนื้อหาและทักษะที่จําเปนตอผูสําเร็จการ
ศึกษาพบวา การจัดเนื้อหาวิชา และการเรียงลําดับเนื้อหาวิชาเปนไปอยางเหมาะสม แตมีเนื้อหา
วิชาลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี และควรผลิตผูสําเร็จการศึกษาทางดาน
ชางวิชาชีพเพิ่มขึ้นและลดปริมาณการผลิตผูสําเร็จการศึกษาทางดานศึกษาศาสตร
อารักษ ศาสตระสิงห (2537) ไดทําวิจัยเรื่องความคิดเห็นของอาจารยผูสอน นักศึกษา
และผูประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนารายวิชาออกแบบนิเทศศิลป โปรแกรมศิลปกรรม ระดับ
ปริญญาตรีสถาบันราชภัฏ วัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อศึกษาความคิดเห็นในการพัฒนาราย
วิชาออกแบบนิเทศศิลป ดานวัตถุประสงค เนื้อหารายวิชา การจัดการเรียนการสอน และการ
ประเมินผล ประชากรที่ใชในงานวิจัยคือ อาจารยผูสอนวิชาออกแบบนิเทศนศิลปในสถาบันอุดม
ศึกษาจํานวน 12 คน นักศึกษาโปรแกรมศิลปกรรม สาขาออกแบบนิเทศศิลป จํานวน 193 คน
ผูประกอบการในสายวิชาชีพ ออกแบบนิเทศศิลป 12 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบ
สัมภาษณและแบบสอบถามวิเคราะหขอมูลโดยการหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา ในดานวัตถุประสงคของรายวิชาควรเนนการปฏิบัติงาน
ดานออกแบบเพื่อการสื่อสาร การสรางสรรค ความเหมาะสมในการประกอบอาชีพ ในดานเนื้อ
หารายวิชา ควรเนินเรื่องความเปนมา วิวัฒนาการ และกระบวนการออกแบบงานนิเทศศิลป ใน
ดานตาง ๆ คอมพิวเตอรกราฟค และเนื้อหาควรเหมาะสมกับสภาพปจจุบัน ในดานการจัดการ
เรียนการสอนควรใชวิธีสอนโดยการใชตัวอยาง มีการปฏิบัติงานใหจริงจังเพื่อสามารถปฏิบัติงาน
ไดจริง และควรใชเทคนิคการสอนที่ทันสมัย ในดานการประเมินการสอนควรประเมินจากผล
งาน กระบวนการทํางาน และจากความคิดสรางสรรค
เขมทัต สาริกานนท (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนโมดูลสําหรับวิชา
ชางเสื้อผาชาย หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร วัตถุประสงคของ
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งานวิจัยเพื่อพัฒนาบทเรียนโมดูล การสรางแบบและการตัดเย็บเสื้อฮาวาย วิชาขางเสื้อผาชาย
โรงเรียนฝกอาชีพกรุงเทพมหานคร เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนโมดูลที่สรางขึ้นตามเกณฑ
85/85 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหวางกลุมทดลองและกลุมควบคุม เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บทเรียนโมดูลจํานวน 4 หนวยการเรียน นําไปทดลองกับกลุมตัวอยาง
ซึ่งเปนนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
วิชาชางเสื้อผาชาย
โรงเรียนฝกอาชีพ
กรุงเทพมหานคร รุนที่ 1 ปการศึกษา 2539 จํานวนประชากรทั้งหมด 11 ผลการวิจัยพบวา บท
เรียนโมดูลที่สรางขึ้นนี้ นักศึกษาสามารถนําไปศึกษาไดดวยตนเองซึ่งบทเรียนโมดูลที่พัฒนาขึ้น
มีประสิทธิภาพ 91.21/87.50 สูงกวาเกณฑที่กําหนด และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุม
ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .05
ชาญศิลป สุวรรณจันทร (2539) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาเนื้อหารายวิชาศิลปะกับการแตง
กายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช 2524 วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อ
พัฒนาเนื้อหารายวิชาศิลปะกับการแตงกายตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย พุทธศักราช
2524 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2533) ในดานเนื้อหาวิชา การกําหนดคาบเรียน กิจกรรมการเรียนการ
สอน และการประเมินผล ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูศิลปศึกษา ระดับมัธยมศึกษา ใน
เขตกรุงเทพมหานครจํานวน 24 โรงเรียน จํานวน 48 ทาน ผลการวิจัยพบวา เนื้อหารายวิชา
ศิลปะกับการแตงกายในดานเนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน การประเมินผล และคาบเรียน
ดังนี้ 1) ประวัติความเปนมาของศิลปกับการแตงกายมีความเหมาะสมมาก, สี และลักษณะลาย
เสน มีความเหมาะสมที่สุด, หลักการออกแบบ และการออกแบบเครื่องแตงกายมีความเหมาะสม
มาก, การตกแตง และการประยุกตเครื่องแตงกายมีความเหมาะสมปานกลางและการประดิษฐ
และการเลือกใชเครื่องประดับมีความเหมาะสมมาก 2) ดานกิจกรรมการเรียนการสอน การสอน
แบบบรรยายประกอบไสลด มีความเหมาะสมมาก, การสอนแบบอภิปรายมีความเหมาะสมมาก,
การสอนแบบใหศึกษาคนควาดวยตนเองมีความเหมาะสมมาก,
การสอนแบบสาธิตมีความ
เหมาะสมมาก กิจกรรมสําหรับผูเรียน การศึกษาคนควาทํารายงาน และการอภิปราย มีความ
เหมาะสมมาก, และการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมมากในดานการประเมินผล การตรวจผลงาน
มีความเหมาะสมมาก, การสังเกตมีความเหมาะสมมาก และการสอบปลายภาคมีความเหมาะสม
มาก การกําหนดคาบเรียนแตละเนื้อหาอยูระหวาง 3 – 4 คาบเวลาเรียน
พิชยา พรมาลี (2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจอภาพขอมูลนําเขาสําหรับ
ระบบฐานขอมูลสื่อการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กรมการศึกษานอกโรงเรียน
วัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหการใชขอมูลสื่อการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา กลุมตัว
อยางที่ใชในการวิจัยคือ ผูบริหาร ผูปฏิบัติงานผลิตและเผยแพรสื่อการศึกษา และผูมาติดตอขอ
ใชบริการสื่อการศึกษา ของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษาจํานวน 100 คน ผลการวิจัยพบวา 1.
การใชขอมูลสื่อการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความตองการใชขอมูลของ
ประเภทสื่อการศึกษาในระดับใชมากอันดับแรกคือ เทปตนฉบับรายการโทรทัศน รองลงมาคือ
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คอมแพคดิสก และอันดับสุดทายคือ ภาพยนตร สวนความตองการใชขอมูลของสื่อการศึกษาใน
แตละประเภทในระดับใชมากอันดับแรกที่สอดคลองกันเปนสวนใหญ คือ ขอมูลเรื่อง ชื่อตอน ชื่อ
เพลง ชื่อบทประพันธ ชื่อชุดของภาพหรือกิจกรรม 2. แบบจอภาพขอมูลนําเขาสําหรับระบบ
ฐานขอมูลสื่อการศึกษาของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา มีรูปแบบการปอนขอมูลเปนแบบให
เติมขอความในชองเติมขอมูล และรูปแบบการปอนขอมูลในลักษณะเลือกตอบเปนแบบเลือกราย
การแบบ Check box, Option button และ List box
พีระพล แพถนอม (2539) ไดทําการวิจัยเรื่องการศึกษาฐานขอมูลสําหรับระบบเครือ
ขายขอมูลทางการศึกษา ของวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีว
ศึกษา วัตถุประสงคของงานวิจัยเพื่อศึกษาความตองการขอมูลสําหรับระบบเครือขายขอมูลทาง
การศึกษาของวิทยาลัยสารพัดชางสมุทรปราการ กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ประชา
กรที่ใชในการวิจัยไดแก ผูปฏิบัติงานในตําแหนงหัวหนางาน หัวหนาแผนก และหัวหนาฝาย
ของหนวยงานในระบบเครือขายขอมูล ผลการวิจัยพบวา 1. ขอมูลสามารถแบงไดเปน 8
ประเภท ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับนักเรียน, หลักสูตรการศึกษา, บุคลากร, งบประมาณ, อาคาร
สถานที่, ครุภัณฑ, ตลาดแรงงานในทองถิ่น และขอมูลเศรษฐกิจละสังคมในทองถิ่น 2. ขอมูลที่มี
ระดับความตองการมากที่สุดไดแก การลงทะเบียนของนักเรียนนักศึกษา, บุคลากร, สถานที่
ตลาดแรงงานในทองถิ่น ขอมูลที่เกี่ยวกับนักเรียนนักศึกษา คือ จํานวนนักเรียนนักศึกษาที่ลง
ทะเบียน , ขอมูลหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษา คือ โปรแกรมการศึกษา ขอมูลงบประมาณ
คือ เงินงบประมาณทั้งหมดที่ไดรับ
อรรถพร เพชรานนท (2539) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนราย
วิชาออกแบบสถาปตยกรรมภายใน คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
เจาคุณทหารลาดกระบัง โดยสํารวจสภาพและความตองการของผูเรียนและผูสอน พบวา ดาน
วัตถุประสงคยังไมมีความสอดคลองกับสังคม ผูสอนและผูเรียนไมแนใจวาทําใหผูเรียนเกิดแนว
คิด รวมถึงความชัดเจนและนํามาปฏิบัติได ดานเนื้อหาวิชาควรมีความทันสมัย สามารถนําไปใช
เปนวิชาชีพในสังคม เรียงจากงายไปหายากและใหเหมาะสมกับเวลาเรียน ดานวิธีสอนและกิจ
กรรมตองการใหกอพฤติกรรมการเรียนรูที่ตองการ ตองการใหปรับปรุงจากสภาพเดิม ดานการ
วัดและประเมินผล ควรแยกจากวัดผลความรูดานทฤษฎีและปฏิบัติ มีเกณฑแนนอนในการตัด
สินผลงาน ดานสภาพแวดลอมและบรรยากาศ ควรปรับเพื่อชวยในการเรียน มีการแขงขัน
เปรียบเทียบและผูเรียนมีสวนในการจัดสภาพแวดลอม การนํารูปแบบการเรียนการสอนที่พัฒนา
จากสภาพและความตองการ นําไปใชทดลองสอนในลักษณะสอนเปนคณะ เปรียบเทียบผล
สัมฤทธิ์กอนและหลังการใชรูปแบบ พบวามีความกาวหนาและไดประสิทธิภาพในการเรียนการ
สอน ที่ระดับนัยสําคัญ .05
สุพิทย สมภักดี (2540) ทําการวิจัยเรื่อง ปญหาการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาห
กรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วัตถุประสงค
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ของการวิจัยคือ เพื่อศึกษาปญหาการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ของอาจารยผู
สอนในระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ในวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ดานหลักสูตร
และเนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน วัสดุอุปกรณการสอน การวัดผลการประเมินผล รวม
ถึงการเปรียบเทียบปญหาการสอนของผูสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม
ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง โดยสรางแบบสอบถาม 1 ชุด สําหรับอาจารยและผูสอนจํานวน
45 คน จาก 5 วิทยาเขต ที่มีการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม วิเคราะหคาสถิติจาก
ขอมูลที่ไดโดยหาคารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบคาที ผลการ
วิจัยพบวา อาจารยผูสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง มีความคิดเห็นตอปญหาการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในดานหลักสูตร
และเนื้อหาวิชา การจัดการเรียนการสอน สื่อทัศนูปกรณ การวัดผลประเมินผลวามีปญหาใน
ระดับนอย ปญหาความพรอมของหลักสูตรกับตําราและอุปกรณการสอนที่สถาบันมีอยู ปญหา
ในเรื่องการจัดงบประมาณเพื่อจัดซื้อเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ ปญหาการสนับสนุนสงเสริมใน
การจัดเตรียมวัสดุฝก ปญหาเกี่ยวกับเอกสารวิชาการ ตํารา วารสาร ที่มีอยูในหองสมุดสถาบัน
และปญหาการเสาะแสวงหาขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานนอกสถาบัน มีปญหาในระดับมาก
และยังพบอีกวา ปญหาการสอนของอาจารยผูสอนในวิทยาเขตสวนกลางและสวนภูมิภาค ไม
แตกตางกันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05
อรชฎา ภาคสัญไชย(2539) ไดทําการวิจัยเรื่อง ความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยผู
สอนเกี่ยวกับการเรียนการสอน รายวิชาออกแบบและจัดองคประกอบ ระดับประกาศนียบัตรวิชา
ชีพชั้นสูง แผนกวิชาการพิมพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ โดยมีวัตถุ
ประสงคเพื่อสํารวจเรื่องความคิดเห็นของนักศึกษาและอาจารยผูสอนเกี่ยวกับการเรียนการสอน
รายวิชาออกแบบและจัดองคประกอบ ในดาน 1) จุดมุงหมายรายวิชาและเนื้อหาวิชา 2)การ
ดําเนินการสอน 3) สื่อและอุปกรณการสอน 4) การประเมินผล 5) การนําไปประยุกตใชในงาน
ออกแบบสิ่งพิมพ ประชากรที่ใชในงานวิจัยคือ นักศึกษาจํานวน 146 คน อาจารยผูสอน 19 คน
แผนกวิชาการพิมพ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตเทคนิคกรุงเทพ ผลการวิจัยพบวา 1)
ดานจุดมุงหมายรายวิชาและเนื้อหา นักศึกษาเห็นดวยมากกวาจุดมุงหมาย รายวิชาออกแบบ
และจัดองคประกอบมีความสอดคลองกับจุดมุงหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาย
ชางอุตสาหกรรม และอาจารยผูสอนเห็นดวยมากกวาคําอธิบายรายวิชามีความสอดคลองกับจุด
มุงหมายรายวิชา 2) ดานการดําเนินการสอน นักศึกษาและอาจารย เห็นดวยมากวาผูสอนควร
ศึกษาหลักสูตรกอนสอน 3) ดานสื่อและอุปกรณการสอน นักศึกษาเห็นดวยมาก วาสื่อและ
อุปกรณการสอนที่ใชสอดคลองกับเนื้อหารายวิชาการออกแบบและจัดองคประกอบ และอาจารย
ผูสอนเห็นดวยมาก วาสื่อและอุปกรณการสอนที่ใชสงเสริมใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาดี
ขึ้น 4) ดานการประเมินผล นักศึกษาและอาจารยเห็นดวยมากวาผูสอนควรแจงผลการประเมิน
แกผูเรียนทุกครั้ง 5) การนําไปประยุกตใชในงานออกแบบสิ่งพิมพนักศึกษาเห็นดวยมากวา
สามารถนําความรู ทักษะไปใชในการออกแบบตนฉบับ อาจารยผูสอนเห็นดวยมากวาผูเรียน
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สามารถกําหนดสีใหเหมาะกับการพิมพระบบตางๆ ไดและสามารถนําความรูของเนื้อหารายวิชา
ออกแบบและจัดองคประกอบ ไปประยุกตใชในรายวิชาที่เกี่ยวของอื่น ๆ ได
จิรดา บุญอารยะกุล 2540 ไดทาํ การวิจยั เรือ่ งการนําเสนอลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต วัตถุประสงคเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและนํา
เสนอลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือขายอินเทอรเน็ต เทคนิคที่ใชในการ
วิจัยคือเดลฟาย ผลการวิจัยพบวาลักษณะที่เหมาะสมในการใชคอมพิวเตอรชวยสอนบนเครือ
ขายอินเทอรเน็ตคือ
1. ตัวอักษรควรใชหัวกลมแบบธรรมดา ขนาดตั้งแต 10-20 พอยท หนึ่งหนาจอควรมี
เนื้อหาไมเกิน 8-10 บรรทัดและใชลักษณะรูปแบบเดียวกันตลอดหนึ่งบทเรียน
2. ภาพกราฟกควรใชการตูน วิดีทัศน ภาพลอเสมือนจริง 2 มิติ และ 3 มิติ จํานวน 1-3
ภาพในหนึ่งหนาจอ และภาพพื้นหลังควรใชลายน้ําสีจางลักษณะเดียวกันตลอดหนึ่งบทเรียน
3. สีที่ปรากฏบนหนาจอและขอความไมควรเกิน 3 สีโดยคํานึงถึงสีพื้นหลังประกอบดวย
4. สื่อนําทางควรใช Icon แบบปุมรูปภาพ และมีขอความแบบ Pop up ที่แสดงความ
หมายไดชัดเจน
องคประกอบทั่วไปของโปรแกรมสามารถสืบคนขอมูลดวย text box, smart search engine
ดวยเทคนิค Pull down ,Scrolling Bar ขอความเชื่อมโยงควรใชตัวอักษรหนา ขีดเสนใต
จุฑามาศ เจริญพงษมาลา (2541) การนําเสนอหลักสูตรศิลปบัณฑิต วิชาเอกออกแบบ
ผลิตภัณฑ คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต วิชาเอกออกแบบผลิตภัณฑ คณะศิลปกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
โดยใชเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยางประชากรประกอบดวยผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบ
ผลิตภัณฑจํานวน 33 คน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามจํานวน 3 รอบ วิเคราะหขอมูล
โดยการคํานวนคามัธยฐาน (Mean) ฐานนิยม (Mode) ผลตางระหวางคามัธยฐานกับฐานนิยม
และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ผลการวิจัยพบวา 1) แนวทางการนําเสนอ
หลักสูตรศิลปบัณฑิต วิชาออกแบบผลิตภัณฑ ควรสงเสริมความรูทางดานการวิจัยและพัฒนา
ผลิตภัณฑสามารถวิเคราะหความตองการของผูบริโภคได และหลักสูตรควรมีความยืดหยุน 2)
วัตถุประสงคของหลักสูตร ควรมุงเนนผลิตบัณฑิตที่มีความรูความสามารถในการแกปญหาอยาง
เปนระบบและมีเหตุผล มีการปฏิบัติงานดวยหลักวิชาการที่มีการวางแผนอยางรอบคอบ ซึ่งกอ
ใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเปาหมาย มีความรูความสามารถในการคนควาวิจัยและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑใหมีคุณภาพไดมาตรฐานทั้งดานความงามและประโยชนใชสอย มีความรับผิดชอบตอ
หนาที่และสังคม มีคุณธรรม จริยธรรม สามารถนําความรูที่ไดรับไปประกอบอาชีพไดอยางมีประ
สิทธิภาพ 3)เนื้อหารายวิชา ควรใหมีความรูในดานการคนควาและวิเคราะหขอมูล สามารถนํามา
ใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางมีระบบ มีความรูในเรื่องวัสดุทองถิ่นและวัสดุสังเคราะห
ประเภทตางๆ 4) การจัดการเรียนการสอน ควรใชเทคนิคการเรียนการสอนแบบเนนทักษะการ
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ปฏิบัติงานจริง กิจกรรมการเรียนการสอนเนนการวางแผนและดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน ฝก
ทักษะดานการปฏิบัติการออกแบบจนถึงขั้นทําผลิตภัณฑตนแบบได การจัดประสบการณวิชา
ชีพใหนักศึกษาไดฝกงานในสถานประกอบการตางๆ
คณะศิลปกรรมควรสรางความรวมมือ
ระหวางสถาบันการศึกษากับสถาบันวิชาชีพตางๆ 5) การวัดและประเมินผล ควรใชเกณฑใน
การวัดและประเมินผลที่ชัดเจนบรรลุจุดมุงหมายรายวิชา ควรมีการแจงผลการเรียนใหผูเรียน
ทราบเปนระยะ ควรสงเสริมความคิดริเริ่มสรางสรรค ยอมรับความคิดเห็นเมื่อไดรับคําติชม และ
นําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข สวนเครื่องมือการวัดและการประเมินผลควรใชแบบทดสอบ,
แบบบันทึกการปฏิบัติงาน, แบบสังเกตการณและแบบสัมภาษณ โดยใชเกณฑการพิจารณา
พัฒนาการของนักศึกษาที่พิจารณาเปนรายบุคคล
เฉลิมขวัญ โชติพันธ (2543)ไดทํางานวิจัยเรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชา
ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนัยบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาออกแบบผลิต
ภัณฑอุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอนใน 3 ดานคือ จุดมุงหมาย กระบวนการ และการประเมินผล สําหรับรายวิชาออก
แบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล
ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย อาจารยผูสอนออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ในระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ประชากรที่ใชในการวิจัย ประกอบ
ดวย อาจารยผูสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม จํานวน 263 คน เครื่องมือที่ใชในการ
วิจัย คือ แบบสอบถามสํารวจความคิดเห็นอาจารย และนักศึกษาที่มีตอแนวทางการจัดการเรียน
การสอนซึ่งผูวิจัยสรางขึ้น การวิเคราะหขอมูลใชสถิติดังนี้คือ คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยง
เบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา อาจารยและนักศึกษาเห็นดวยกับแนวทางการจัดการเรียนการ
สอนในระดับมาก ทั้งดานจุดมุงหมาย กระบวนการ และการประเมินผล ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 1)
จุดมุงหมายของการจัดการเรียนการสอน ตองการใหผูเรียนเขาใจและสามารถวางแผนดําเนิน
งานไดตามหลักวิธีการออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และสามารถสรางผลงานดวยเทคนิค
ทางศิลปะและเทคนิคทางการออกแบบ 2) กระบวนการจัดการเรียนการสอน ขั้นเตรียมและวาง
แผน ผูสอนควรจัดเอกสารที่ใชเปนแนวทางปฏิบัติลวงหนา พรอมเตรียมเนื้อหาวิชาปรับใหทัน
สมัย เกี่ยวของและครอบคลุมเพื่อผูเรียนนํามาใชกับแนวทางการคิดและปฏิบัติ ขั้นดําเนินการ
เรียนการสอน ผูสอนควรสรุปเนนประเด็นสําคัญ และชี้แจงจุดดี จุดดอย ของผลงานและเนนกิจ
กรรมใหผูเรียนปรับตัวตามสภาพงานอาชีพ คนควาทดลองสิ่งใหมๆ ขั้นประเมินและวัดผลการ
เรียน ประเมินความสามารถจากผลงานและกระบวนการสรางผลงาน และแสดงผลการประเมิน
ใหผูเรียนทราบทุกครั้ง ขั้นปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอน ผูสอนควรตรวจสอบและปรับปรุง
คุณภาพของผูสอนและผูเรียนอยางสม่ําเสมอ 3) การประเมินผลการจัดการเรียนการอสอน การ
ประเมินการจัด
ปรับปรุงประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความ
ตองการของผูเรียนและตลาดแรงงาน โดยพิจารณาผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน และกระบวนการจัด
การเรียนการสอน
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โยธิน จี้กังวาฬ (2543) ผลการสอนกระบวนการออกแบบในวิชาทฤษฎีการออกแบบ
ผลิตภัณฑที่มีตอความเขาใจขั้นตอนการออกแบบและผลงานของนักศึกษา โปรแกรมศิลปกรรม
ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฏ การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการสอนกระบวนการ
ออกแบบในวิชาทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ ที่มีตอความเขาใจขั้นตอนการออกแบบและผล
งานของนักศึกษา โปรแกรมศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี สถาบันราชภัฎ กลุมตัวอยางประชากร
ที่ใชในการวิจัย คือ นักศึกษาโปรแกรมศิลปกรรม ระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 2 สถาบันราชภัฎราช
นครินทร จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอนกระบวนการออกแบบผลิต
ภัณฑ แบบประเมินผลงานออกแบบผลิตภัณฑ และแบบวัดระดับความเขาใจการปฏิบัติตามขั้น
ตอนกระบวนการออกแบบ 1) นักศึกษามีระดับความเขาใจการปฏิบัติตามขั้นตอนกระบวนการ
ออกแบบทั้ง 3 ดาน คือดานการวิเคราะห ดานการสังเคราะหและดานการประเมินผล หลังเรียน
สูงกวากอนเรียนทุกดาน โดยในดานการวิเคราะหมีคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเรื่องการวิเคราะหราย
ละเอียดของผลิตภัณฑดานวิธีการใชงาน โครงสรางและการตกแตงเพื่อเปนกรอบในการออก
แบบ ในดานการสังเคราะหมีคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเรื่องการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบแบบราง
ตาง ๆ ตามเกณฑที่กําหนด และในดานการประเมินผลมีคาเพิ่มขึ้นมากที่สุดในเรื่องการตรวจ
สอบผลงานออกแบบ โดยทดสอบการใชงานของผลิตภัณฑตามสภาพการใชงานจริง 2) ผลงาน
การออกแบบผลิตภัณฑของนักศึกษามีคะแนนตามเกณฑในดานคุณคาระดับดีมาก 3) ความคิด
เห็นของนักศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการออกแบบ พบวาดานการวิเคราะหนักศึกษามีปญหาใน
การกําหนดเกณฑการออกแบบมากที่สุด ดานการสังเคราะหนักศึกษามีปญหาการเขียนแบบ
รายละเอียดมากที่สุด และดานการประเมินผล นักศึกษามีปญหาในการวิเคราะหผลงานเพื่อทํา
การปรับปรุงพัฒนามากที่สุด และนักศึกษามีความคิดเห็นวาการดําเนินงานตามกระบวนการ
ออกแบบ ทําใหมีการวางแผนดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน ลดขอผิดพลาดในการทํางานใหได
ผลงานทีมีคุณภาพ
พีรยา สระมาลา(2543) ไดทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ ภาควิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร
บัณฑิต วิชาเอกออกแบบสิ่งทอ ภาควิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล โดยใชเทคนิคเดลฟาย กลุมตัวอยางประชากรประกอบดวยผูเชี่ยว
ชาญดานการออกแบบสิ่งทอจํานวน 20 ทาน ผลการวิจัยพบวา 1. การกําหนดวัตถุประสงคของ
หลักสูตร : ทิศทางการจัดทําหลักสูตร 1) จุดเดนของหลักสูตร หลักสูตรควรมีการปรับปรุงใหทัน
สมัยอยูเสมอ 2).คุณลักษณะเดนของผูสําเร็จการศึกษา ผูสําเร็จการศึกษาควรเปนผูที่มีมนุษย
สัมพันธดี สามารถทํางานรวมกับผูอื่นหรือทําหนาที่เปนหัวหนางานหรือผูประสานงานไดเปน
อยางดี 2)ดานทักษะพิสัย เพื่อใหผูจบการศึกษาสามารถสรางสรรคและปรับปรุงงานออกแบบ
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สิ่งทอใหทันสมัยอยูตลอดเวลา 3)ดานจิตพิสัย เพื่อใหผูสําเร็จการศึกษาเปนผูมีคุณธรรม
ระเบียบวินัย ซื่อสัตย สุจริต ขยันหมั่นเพียร สํานึกในจรรยาบรรณ มีความรับผิดชอบตอหนาที่
สังคมและสิ่งแวดลอม มีทัศนคติที่ดีตอวิชาชีพ มุงมั่นพัฒนางานใหกาวหนาอยูเสมอ คุณสมบัติผู
ที่ควรไดรับเลือกเขาเรียน เปนผูสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือผูสําเร็จ
การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สายศิลปะ หรือสายออกแบบ 2. การเลือกเนื้อหาและจัด
เนื้อหาในหลักสูตร : เนื้อหาสาระที่จัดใหผูเรียน ควรมีลักษณะสงเสริมใหนักศึกษามีความรูและ
เห็นคุณคาของสิ่งทอพื้นถิ่น เพื่อการอนุรักษและพัฒนาสิ่งทอไทย 3.การจัดประสงการณเรียนรู:
การจัดประสบการณวิชาชีพ ควรมีการจัดประชุม สัมนาหรือการเชิญผูเชี่ยวชาญดานออกแบบ
สิ่งทอมาบรรยายใหความรูแกนักศึกษา เทคนิคการสอน การสอนแบบเนนกระบวนการปฏิบัติ
จริง 4.การประเมินผลการเรียนการสอน : วัตถุประสงคการประเมินผลการเรียนการสอน 1)
ดานพุทธิพิสัย ควรประเมินวา มีความรูความสามารถวางแผน คิด วิเคราะห เพื่อสรางสรรคและ
ปรับปรุงผลงานการออกแบบสิ่งทอ 2)ดานทักษะพิสัย มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชในการออกแบบสิ่งทอ 3) ดานจิตพิสัย มีความสํานึกในจรรยา
บรรณ มีความรับผิดชอบตอหนาที่ สังคมและสิ่งแวดลอม หลักการวัดและประเมินผล การ
ประเมินผลควรเปนไปตามเกณฑทางวิชาการโดยพิจารณาทั้ง 3 ดาน คือ พุทธิพิสัย ทักษะพิสัย
และจิตพิสัย เครื่องมือสําหรับใชในการวัดและประเมินผลคือการสอบภาคปฏิบัติ เกณฑการวัด
และประเมินผลการเรียนการสอน คือ ดูพัฒนาการเฉพาะตัวของนักศึกษาพิจารณาเปนราย
บุคคล
จากการศึกษางานวิจัยในประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้
ศรีสวัสดิ์ ศรีศรากร (2537) ปญหาของผูสําเร็จสาขาศิลปกรรม วิชาเอกออกแบบศิลปะ
ประยุกตคือ เนื้อหาวิชาลาสมัยไมทันตอการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี จึงตองการศึกษาหา
ความรู แ ละทั กษะเพิ่ มเติ มให ทั นตอการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีแ ละวิทยาการสมั ยใหม
สุพิทย สมภักดี (2540) การเรียนการสอนวิชาออกแบบผลิตภัณฑ มีปญหาดานการสนับสนุน
สงเสริมในการจัดเตรียมวัสดุ ปญหาเกี่ยวกับเอกสาร ตํารา วารสาร และปญหาการเสาะแสวงหา
ขอมูลทางวิชาการจากหนวยงานนอกสถาบัน พีรยา สระมาลา (2543) แนวทางในการนําเสนอ
หลักสูตรออกแบบสิ่งทอ หลักสูตรควรมีการปรับปรุงใหทันสมัยอยูเสมอ เทคนิคการสอน ควร
สอนแบบเนนกระบวนการปฏิบัติจริง ผูเรียนมีความสามารถในการวางแผน คิด วิเคราะห เพื่อ
สรางสรรคและปรับปรุงผลงานการออกแบบสิ่งทอ มีความสามารถในการนําเทคโนโลยีและ
วิทยาการใหม ๆ มาประยุกตใชกับสิ่งทอ มีความสํานึกในจรรยาบรรณ รับผิดชอบตอหนาที่
จุฑามาศ เจริญพงษมาลา (2541) เนื้อหารายวิชาออกแบบผลิตภัณฑ ควรใหมีความรูในการคน
ควาและวิเคราะหขอมูล สามารถนําไปใชวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอยางเปนระบบ การจัดการ
เรียนการสอนควรเนนทักษะกระบวนการปฏิบัติงานจริง กิจกรรมการเรียนการสอนเนนการวาง
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แผนและดําเนินงานอยางเปนขั้นตอน การประเมินผลควรแจงผลการเรียนใหผูเรียนทราบ
อรรถพร เพชรานนท (2531) เนื้อหาวิชาการออกแบบควรมีความทันสมัย สามารถนําไปใชใน
วิชาชีพ เรียงจากงายไปหายากและใหเหมาะสมกับเวลาเรียน ชาญศิลป สุวรรณจันทร (2539)
การสอนออกแบบเครื่องแตงกายควรสอนแบบบรรยายประกอบไสลด, การสอนแบบอภิปราย,
การสอนแบบสาธิต และการสอนแบบใหศึกษาคนควาดวยตนเองมีความเหมาะสมมาก เฉลิม
ขวัญ โชติพันธ (2543) กระบวนการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑอุตสาห
กรรม ควรจัดเอกสารที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติไวลวงหนา พรอมเตรียมเนื้อหาวิชาปรับให
ทันสมัย เกี่ยวของ ครอบคลุมเพื่อผูเรียนนํามาใชกับแนวทางการคิดและปฏิบัติ มีการคนควา
ทดลองสิ่งใหม ๆ โยธิน จี้กังวาฬ (2543) นักศึกษามีระดับความเขาใจการปฏิบัติตามขั้นตอน
กระบวนการออกแบบทั้ง 3 ดาน คือดานวิเคราะห สังเคราะหและดานประเมินผล หลังเรียนสูง
กวากอนเรียนทุกดาน อารักษ ศาสตระสิงห(2537) ดานการจัดการเรียนการสอนออกแบบนิเทศ
ศิลป ควรใชวิธีสอนโดยใชตัวอยาง มีการปฎิบัติงานใหจริงจังเพื่อสามารถปฏิบัติงานไดจริง และ
มีเทคนิควิธีสอนที่ทันสมัย อรชฏา ภาคสัญไชย (2539) สื่อการสอนควรสอดคลองกับเนื้อหา
รายวิชา และสงเสริมใหนักศึกษามีความเขาใจในเนื้อหาดีขึ้น เขมทัต สาริกานนท (2539) พบวา
นักศึกษาสามารถนําบทเรียนโมดูลไปศึกษาดวยตนเองไดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น อมรา
แยมศิริ (2535) พบวาชุดการเรียนดวยตนเองสามารถทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงกวากลุมควบคุม เกษมศรี พรหมภิบาล(2537) ผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรกราฟก ระดับดีมาก มีความกระตือรือรน สนุกสนานตอการเรียน

งานวิจัยตางประเทศ
Watson James robert (1987) ไดทํางานวิจัยเรื่อง “Teaching Design in the Year
2000 : A Modified Delphi Study of the Perceptions of Design Educators” เพื่อจัดหา
ขอบเขตพื้นฐานการวิจัยที่สําคัญในอนาคต สําหรับครูผูสอนออกแบบ เครื่องมือที่ใชเปน แบบ
สอบถาม แบบเดลฟาย ถาม 4 ครั้ง ใน 4 หัวขอ ประชากรที่ใชเปนครูออกแบบ จํานวน 28
คน เลือกจากโรงเรียน 72 โรงเรียนในอเมริกา เปนครูที่อยูในระดับปริญญาโท ผลการวิจัยพบ
วา ครูออกแบบใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการสราง พื้นฐานการออกแบบ การสอนแบบการ
แกปญหา การใชมุมมองความคิดการคิดวิเคราะห และความคิดสรางสรรค ครูออกแบบ
ตองการประเมินและทบทวน พื้นฐานการออกแบบ ในเรื่องของวัตถุประสงค และกิจกรรมที่เพิ่ม
พูน
เนนใหเห็นถึงกระบวนการคิดสรางสรรคเพื่อการแกปญหา
และการใชเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร ควรมีการปรับปรุงรูปแบบการประเมินผลใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
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Mccraken James Raymond (1989) ไดทําการวิจัยเรื่อง “ A Workplace-Based
Taxonomy for Computer Aided Drafting/ Design Course.” มีวัตถุประสงคเพื่อใช
คอมพิวเตอรชวยครูผูสอน ในการสอนพื้นฐานการออกแบบ เขียนแบบ ในระดับมหาวิทยาลัย
โดยใชวิธีการแบงประเภทการวางขั้นตอนการทํางาน ตามความสําคัญกอน หลัง และกิจกรรม
ตาง ๆ นอกจากนั้นยังชวยครูในการทบทวนแกไข หรือสรางพื้นฐานออกแบบเขียนแบบอีกดวย
ในการดําเนินการวิจัย ทําโดยการนําโครงการวิจัยและโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน การออก
แบบเขียนแบบ การสัมภาษณผูปฏิบตั ิการ รวมทั้งผูชวยเหลือเปนลําดับสุดทายแลวเก็บรวบรวม
ขอมูลไปทําการวิเคราะห เพื่อนําไปพัฒนารายการกิจกรรมการวางขั้นตอนการทํางานในการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนการออกแบบ เขียนแบบ ซึ่งสิ่งตาง ๆ เหลานี้จะถูกสงไปที่บริษัท
คอมพิวเตอรตาง ๆ 50 บริษัท พรอมดวยโปรแกรมการปฏิบัติงานที่สรางขึ้น ผลการวิจัยพบวา
คอมพิวเตอรชวยสอนการออกแบบเขียนแบบนั้น มีความสําคัญและมีความจําเปนตองใชมาก
เพื่อชวยในการออกแบบเขียนแบบ โดยมีสัดสวนความสําคัญสูงกวาสัดสวนความสําคัญของการ
ใชหนังสือคูมีการออกแบบเขียนแบบ
Knoll, Diane Carol Sparks (1989) ไดทํางานวิจัยเรื่อง “ Computer in the Study of
Clothing and Textile : Current Use and Futer Trends.” วัตถุประสงคของการศึกษานี้เพื่อเก็บ
ขอมูลที่สามารถอธิบายการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาเสื้อผาเครื่องแตงกายและสิ่งทอระดับ
อุดมศึกษาในปจจุบัน การศึกษานี้รวมถึงการวิเคราะหการใชคอมพิวเตอรในระดับอุดมศึกษาซึง
มีการเรียนการสอนเสื้อผาเครื่องแตงกายและการออกแบบสิ่งทอ
และความสัมพันธของ
คอมพิวเตอรตอความตองการในการเรียนของผูเรียนเสื้อผาเครื่องแตงกายและลายผา รวมถึง
รวบรวมขอมูลที่สะทอนการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธของคอมพิวเตอรเมื่อ 5 ปที่แลว และ
ความนิยมในอนาคตในการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนเสื้อผาเครื่องแตงกายและสิ่งทอ
กลุมตัวอยางคือผูสอนในสถาบันที่มีการเรียนการสอนเสื้อผาเครื่องแตงกายและสิ่งทอ โดยเลือก
จากองคกรวิชาชีพ สมาคมสถาบันวิชาชีพสิ่งทอและเสื้อผาเครื่องแตงกาย ขอมูลแสดงวาผูสอน
และผูเรียนใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอรในขั้นพื้นฐานเชน คาเปอรเซ็นตของผูสอนที่ใชฐานขอมูล,
สเปรดชีต, CAD และ ซอฟทแวรเพื่อติดตอสื่อสารนั้นมีคาต่ํากวาการใช word processing ขอ
มูลนี้สามารถชี้ไดวาผูสอนนั้นไมไดพัฒนาตัวเองเพื่อใชเทคโนโลยีอยางเต็มศักยภาพในสวนหนึ่ง
ของยุ ค ข า วสารข อ มู ล ยั ง ได พิ สู จ น ด ว ยว า มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเกิ ด ขึ้ น ซึ่ ง สั ม พั น ธ กั บ การใช
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรในหลักสูตรเสื้อผาเครื่องแตงกายและสิ่งทอ ปจจุบันมีสถาบันเพียงเล็ก
นอยที่มีความตองการดานคอมพิวเตอรใหกับผูเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการออกแบบนั้น
มีความตองการในการเรียนโดยใช CAD นอยกวา 20 เปอรเซ็นต ยกเวนในวิชาที่เกี่ยวของกับ
การใชคอมพิวเตอร
ผูเรียนจะสามารถทํางานกับคอมพิวเตอรไดก็ตอเมื่อมีความตองการ
คอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับงานเพื่อใหประสบความสําเร็จ โครงการในอนาคตของผูสอนในการ
ศึกษานี้รวมถึง การเจริญเติบโตอยางรวดเร็วของสิ่งอํานวยความสะดวกที่เพิ่มขึ้น ความตองการ
ในการใชคอมพิวเตอรในหลักสูตรเพิ่มขึ้น ความตองการในการใชคอมพิวเตอรเพื่อหาความรู
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เพิ่มขึ้นในผูเรียนทั้งหมด การฝกอบรม CAD สําหรับผูเรียนออกแบบ จะไดรับการสนับสนุน
มากขึ้นจากสถาบันในรูปแบบของทุนสําหรับหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรเฉพาะ
บุคคลสําหรับผูสอนดวย
Lai Choi-Man Joyce (1990) ไดทําการวิจัยเรื่อง “A Comparison of Computer
Assisted Instruction and Laboratory Instruction in Teaching Specific Pattern
Development Concepts and Principles” วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้เพื่อเปรียบเทียบผลของ
การสอนเรื่องวิธีการพัฒนาแพทเทิรนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โดยใช ระบบ
คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ (CAD) และการสอนในหองปฏิบัติการ การทดลองมีการปรับวิธี
การใหเหมาะสมในการอธิบายลักษณะของตัวแปร และเพื่อชี้การเปลี่ยนแปลงทางผลสัมฤทธิ์
หลังจากที่ผูเรียนไดรับการทดลองแลว ผูรับการทดลองไดมาจากการสุมเพื่อเปนกลุมทดลอง
ซึ่งจะไดรับการทดลองใชคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุม ซึ่งจะไดรับการทดลองในหอง
ปฏิบัติการ ผลวิเคราะหทางสถิติไดพิสูจนวาไมมีความแตกตางทางนัยสําคัญในคาการทดสอบ
ระหวาง คอมพิวเตอรชวยสอนและหองปฏิบัติการ ที่นัยสําคัญ 0.05 ผูเรียนไมไดประทับใจวิธี
การสอนใดเปนพิเศษ ไมพบผลตอบรับทางพฤติกรรมของผูเรียนระหวางลักษณะการสอนทั้ง
สองและประสบการณในการพัฒนาแพทเทิรนและโครงสรางเสื้อผา
Jung Sang Moo (1992) ทําวิจัยเรื่อง “The Curricular Aspects of Qualitative Higher
Education : Fucusing on the Textiles and Clothing in Korea.” วัตถุถประสงคของงานวิจัย
เพื่อประเมินหลักสูตรสิ่งทอและเครื่องแตงกายระดับอุดมศึกษาในปจจุบัน หาแนวทางในอนาคต
ซึ่งเนนการศึกษาคนควาดานเทคโนโลยี โดยใชวิธีการสํารวจ ประชากรคือ นักการศึกษาเกี่ยว
กับสิ่งทอและเครื่องแตงกายในสถาบันอุดมศึกษา หลักสูตร 4 ป สาเหตุจากการเติบโตอยาง
รวดเร็วของการศึกษาระดับอุดมศึกษาในเกาหลี กอใหเกิดปญหาขึ้นมากกมาย สวนหนึ่งคือ
กรณีของคุณภาพการศึกษา ธรรมชาติของวิชาออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตงกายซึ่งเปนลักษณะ
สหวิทยาการนั้น
ตองการการปรับหลักสูตรใหมีความยืดหยุนในการรับการเปลี่ยนแปลงของ
เทค- โนโลยีสารสนเทศที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาหลักสูตรจะสามารถชวย
ปรับปรุงคุณภาพในการศึกษาสิ่งทอและเสื้อผาได ผลการวิจัยชี้วา เปาหมายสําคัญของการ
ศึกษาคือ การสรางทิศทางใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพไดดี แตอยางไรก็ดีสถาบันการ
ศึกษาสวนใหญยังไมไดรองรับวิชาชีพเฉพาะในลักษณะนี้
และไมไดมีการเตรียมการใน
ลักษณะสหวิทยาการ อีกทั้ง ถึงแมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับหลักสูตร
ออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตงกายนั้น ก็มีสถาบันการศึกษาไมมากที่รองรับเกี่ยวกับการสอน
คอมพิวเตอร เชน ฐานขอมูล ลักษณะพิเศษในทักษะและประสบการณในการใชเทคโนโลยยีของ
ผูเรียนจึงยังไมดีนัก สวนนักการศึกษาเองก็ไมไดสนใจที่จะเพิ่มศักยภาพทางดานเทคโนโลยี
แตก็ยังมีบางที่สนใจการศึกษาในอนาคตโดยเฉพาะอยางยิ่ง คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ และ
คอมพิวเตอรชวยการผลิต
ที่นํามาประกอบหลักสูตรการออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตงกาย
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สําหรับในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมสิ่งทอและเครื่องแตงกายในอนาคตนักการศึกษาไดเสนอ
แนะแนวทางคือ เชื่อมความสัมพันธระหวางการเรียนการสอนและโรงงานอุตสาหกรรมใหมาก
ขึ้น และศึกษาคอมพิวเตอรที่เกี่ยวของกับการออกแบบสิ่งทอและเสื้อผา
Threfall K Denise (1995) “Making a Case for CAD in the Curriculum” เทคโนโลยี
ลาสุดที่เคลื่อนตัวจากอุตสาหกรรมเสื้อผาเขาสูโปรแกรมการวางแผนการตลาดเสื้อผาเครื่องแตง
กายคือ คอมพิวเตอรชวยการออกแบบ (CAD) ที่มีความถูกตองแมนยําในการใหรายละเอียด
และรูปแบบ สามารถแสดงการคาดคะเนงานออกแบบไดอยางรวดเร็ว ซึ่งเปนแนวทางทดลอง
การออกแบบที่เปนทางเลือกอื่น ๆ ได โดยไมยุงยากเหมือนวิธีการเดิมๆ ลักษณะพิเศษดังกลาว
ทําให CAD กลายเปนทักษะที่สําคัญในงานออกแบบเสื้อผา เทคโนโลยีขั้นสูงในอุตสาหกรรมเสื้อ
ผาเครื่องแตงกายนี้เปนแนวทางที่ทําใหผูเรียนในหลักสูตรวางแผนการตลาดเสื้อผาเครื่องแตง
กายมีความตองการเรียนรูการใชงาน CAD สิ่งนี้นับเปนการทาทายตอนักการศึกษาทางดาน
ลายผาและเครื่องแตงกาย ที่จะหาโปรแกรมที่ดีกวาและหนทางที่มีประสิทธิภาพมากกวาในการ
ใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนหลักสูตรการวางแผนการตลาดเครื่องแตงกาย
Claudia Eckert (1997) ไดทําวิจัยเรื่อง “ Intelligent support for knitwear Design
(Apparel Industry).” ขั้นตอนการออกแบบ นิตแวรนั้นรับผิดชอบโดยนักออกแบบซึ่งเปนผูวาง
แผนภาพและผิวสัมผัสที่ปรากฏของเสื้อผา และชางเทคนิคซึ่งเปนผูใชเครื่องจักรในการผลิตเสื้อ
ผา จากการศึกษาทดลองกวา 20 บริษัทในอังกฤษและเยอรมัน แสดงใหเห็นวา ปญหาของการ
สื่อสารในองคกรมีความยากลําบาก นักออกแบบโดยเฉพาะที่รางงานออกแบบที่ไมละเอียด ไม
สมบูรณ มักจะมีความไมสอดคลองกับการแปลความหมายของชางเทคนิค ทําใหงานที่ผลิตออก
มามีความแตกตางจากเจตนาเดิมของนักออกแบบมาก เพราะนิตแวรเปนเรื่องที่อธิบายไดยาก
เนื่องมาจากความไมธรรมดาและไมมีการบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะโครงสรางตางๆที่มี
ความสัมพันธกับภาพที่ปรากฏอยางสมบูรณ โครงสรางและเทคนิคของนิตแวรมีความละเอียด
และซับซอน ในเวลาเดียวกันปฏิสัมพันธระหวางนักออกแบบและชางเทคนิคนั้นก็เปนการจัดการ
ที่ยากลําบากในหลาย ๆ บริษัท งานวิจัยนี้แสดงใหเห็นวา ภาวะการณตาง ๆ เหลานี้ นาจะไดรับ
การชวยเหลือจากคอมพิวเตอรที่สนับสนุนระบบในการนําเขาวัตถุประสงคในการออกแบบที่ถูก
ตอง เพื่อใหผูใชสามารถแกไขขอเสนอของงานวิจัยนี้ คือบรรยายลักษณะการออกแบบนิตแวร
อยางละเอียด โครงสรางรูปรางเสื้อผา ซึ่งสามารถปฏิบัติไดจริงในระบบอุตสาหกรรม เพื่อสราง
สรรครูปรางที่ถูกตองสําหรับนักออกแบบและสามารถเขาใจไดอยางงายดาย
Janie Kirk Stidham (1997) ทําวิจัยเรื่อง “ A Comparison of Half-Scale and Full
Scale Teaching Method in Flat Patternmaking Among University Apparel Design
Students” การสรางแพทเทิรนถูกระบุใหเปนทักษะสําคัญที่สุดในกระบวนการเรียนการสอนการ
ออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย วิธีการหนึ่งซึ่งเปนการสอนเรื่องแพทเทิรนในสาขาการออกแบบ
เสื้อผาระดับมหาวิทยาลัย คือการใชหุนครึ่งสวน มากกวาการใชหุนเต็มสวน เนื่องจากชวยให
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ประหยัดเวลาและงบประมาณ วัตถุประสงคหลักของงานวิจัยชิ้นนี้เปนการเปรียบเทียบผลการ
สอนการสรางแพทเทิรนระหวางแบบครึ่งสวนและแบบเต็มสวน ขอมูลของงานวิจัยไดจากการ
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนจากการทดลองแบบ 2 กลุม นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 32 คน
จํานวน 2 กลุมเปนกลุมตัวอยาง การทดสอบกอนเรียนมีดังนี้ 1) แบบประเมินคาลักษณะบุคลิก
ของความสรางสรรค 2) แบบสอบถามทางกายภาพ 3) แบบทดสอบความรูเรื่องแพทเทิรน 4)
แบบประเมินทักษะการสรางแพทเทิรน แบบทดสอบหลังเรียนจะใชเฉพาะแบบทดสอบความรู
เรื่องแพทเทิรนและแบบประเมินทักษะการสรางแพทเทิรน ระยะเวลาในการสอน 8 อาทิตย
จากการวิจัยพบวา วิธีการสอนแพทเทิรนแบบครึ่งสวนมีประสิทธิภาพเทากันกับการสอนแบบ
เต็มสวนในดานทักษะการสรางแพทเทิรน และนักเรียนที่เรียนการสรางแพทเทิรนแลวสามารถ
เขาใจความคิดรวบยอดของแพทเทิรนดวย
NG. Roger Kengpo (1998) ไดทํางานวิจัย “Computer Modelling for Garment
Pattern Design” การวิจัยนี้มุงหาผลสัมฤทธิ์ในการทดลองกระบวนการ 3 อยางคือ (1) การ
วิเคราะหโครงราง(มนุษย) (2) แพทเทิรนแบน (3)ภาพตัวอยางเสมือนจริง งานวิจัยนี้เปน
กระบวนการของการสรางแพทเทิรน ผูวิจัยทดลองสรางหุนจําลองในลักษณะตาง ๆ ที่
คอมพิวเตอรสามารถรองรับได ขั้นตอนแรกเปนการศึกษาหลักเกณฑของการสรางแพทเทิรน
ลักษณะตางๆ และแบงเปนกลุมยอยๆ แพทเทิรนที่เปลี่ยนแปลงไดจะจัดอยูในกลุมแรก ๆ คูกับ
สวนประกอบตางๆ ขัน้ ตอนตอมาเปนการออกแบบตัวแปรโครงสรางรางกายของมนุษย โดยใชสัด
สวนในแนวนอนเดียวกันกับสัดสวนหนาอกของสตรี ขั้นตอนแรกเปนการสรางหุนลองเสื้อใน
ลักษณะ 2 มิติกอน สวนโคงจะมีลักษณะเปนมาตราสวนไขวระหวางแนวนอนและแนวตั้ง โดย
กําหนดเงื่อนไขใหแนวตะเข็บทาบลงไปบนแนวโคงที่ตองการ เปนการแสดงแพทเทิรนบนหุน
เสื้อเสมือนและสามารถประเมินคาได พื้นฐานของหุนเสมือนนั้นเปนกระบวนการจับคูระหวาง
ระนาบ 2 มิติกับ 3 มิติ การแสดงโครงของแพทเทิรนนี้จะอยูในรูปแบบของการคํานวณ ซึ่งเปน
ลักษณะเดียวกับการคํานวณแพทเทิรนโดยวิธีปรกติ
Seung IK Baek (1998) ไดทําวิจัยเรื่อง “Knowledge Management for Multimedia
System Design : Toward Intelligent WebBased Collabaration.” โดยทั่วไปแลวตองการ
ความรวมมือจากกลุมของนักออกแบบตาง ๆ จากพื้นฐานและภาระหนาที่ที่หลากหลาย เชน
ความเชี่ยวชาญในเนื้อหา การออกแบบการสอนออกแบบ ผูเชี่ยวชาญทางดานสื่อ ผูใชและทั้งสี่
ดานดวยกัน ที่นักออกแบบมีพื้นฐานเหลานี้ที่แตกตางกัน ทําใหเกิดขีดจํากัดของความรวมมือ
กัน ในงานวิจัยนี้ตองการตรวจสอบบรรยากาศในการรวมมือทางการออกแบบใหม ที่เรียกวา
KMS(Knowledge Management for Multimedia System Design) -based design
environment ที่รวบรวมตัวแทนองคความรูทั้งสามอยางที่ถูกออกแบบใหสนับสนุนการจัดการ
ความรูกิจกรรมดานมัลติมีเดียของนักออกแบบ
ตัวแทนองคความรูถูกดําเนินการโดยใช
โปรแกรม JAVA SCRIPT และ COLD FUSION ทั้งสองกลุมการทดลองนี้ ในงานวิจัยได
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ประเมินประโยชนของ KMS ในขอบเขตของระบบการออกแบบมัลติมีเดีย การวิจัยพบวา
บรรยากาศการออกแบบโดยมีพื้นฐานของ KMS สรางความคาดหวังใหกับระบบการออกแบบ
มัลติมีเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานวิจัยนี้ชี้ใหเห็นวา บรรยากาศการออกแบบโดยพื้นฐาน KMS
สนับสนุนความคิดสรางสรรค ความปลอดภัย และการแลกเปลี่ยนความรู แตไมไดสนับสนุนการ
สรางองคความรู รวมถึง งานวิจัยนี้พบวา สังคมที่มีการรวมมือระหวางกลุมสมาชิกในระบบ
มัลติมีเดียเพื่อการออกแบบอยางประสบความสําเร็จนั้น ไมไดสนับสนุนความรวมมือในสังคม
จริงของสมาชิกแตอยางใด และงานวิจัยยังพบอีกวาระบบ KMS ไมไดสนับสนุนการสรางองค
ความรู และขอเสนอแนะของงานวิจัยคือ บรรยากาศการออกแบบในอุดมคติควรจะรวมบุคคล
องคความรู กรรมวิธีและเทคโนโลยีเขาไวดวยกันจากภาพรวมของการขอมูลที่ไดศึกษาแลวนี้ จะ
เห็นไดวา การใชเทคโนโลยีเปนสื่อในการสรางฐานขอมูลการออกแบบ เพื่อใชในการเรียนการ
สอนการออกแบบเครื่องแตงกายนั้น จะเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการเรียนการสอนการออก
แบบเครื่องแตงกาย เพื่อใหผูเรียนสามารถเขาใจ เห็นภาพตัวอยางไดอยางชัดเจน และสามารถ
เลือกศึกษาตามความสนใจ และสามารถนํามาวิเคราะหสังเคราะหเปนรูปแบบใหม อีกทั้งยังเปน
การเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีประสบการณและทักษะในการใชเทคโนโลยี กอนการใชในวิชา
ชีพจริง ฝกการนําเสนอผลงานการออกแบบจากพื้นฐานความเขาใจในโครงสรางเสื้อผาเครื่อง
แตงกายที่ถูกตอง และชัดเจน การวิจัยนี้นับเปนการวิจัยพื้นฐานและสามารถนําไปพัฒนาได
เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลของการเรียนการสอนที่ดี มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนใน
ยุคปจจุบัน
Glaeser Heinz, Marie Patrica (1999) ทําวิจัยเรื่อง “The Integration of the
Computer into the Art World : Positive and Negative Effects” ปจจุบันคอมพิวเตอรเปน
สวนหนึ่งของสังคม เราเปนสวนหนึ่งที่เพิ่มขึ้นของผูที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยี ศิลปนจํานวนมาก
เริ่มอาศัยคอมพิวเตอรในงานของเขา งานวิจัยนี้เปนการสังเคราะหความนิยมเกี่ยวกับการไววาง
ใจในการใชเทคโนโลยีเขามาในงานศิลปะปจจุบัน เปนการทดสอบการสูญเสียและประโยชนที่
ไดจากเทคโนโลยี เพื่อนํามาใชตอบคําถามที่วา ประสบการณทางอารยธรรมเหลานี้จะทําให
พลังสรางสรรคของศิลปนเสื่อมลงหรือไมเมื่อเขาอาศัยเทคโนโลยี หรือเปนการยกระดับความ
คิดสรางสรรค? รวมถึงวิเคราะหขอมูลวรรณกรรมในปจจุบัน ขอมูลไดจากการสํารวจทางอิน
เทอรเน็ตในที่สาธารณะและสัมภาษณศิลปนจํานวน 30 คน ความคิดเห็นนั้นยืนยันในหลาย ๆ
เรื่อง รวมถึงการกลัวที่จะทําใหทักษะในการสื่อสารนอยลง ความคิดเห็นถูกแบงออกเปนหลาย
แง เทคโนโลยีสามารถยกระดับงานศิลปะได แตบางความคิดเห็นจะสงวนรักษาการสรางงาน
แบบเดิมเชนกัน
Douglas Marschalek (1999) ไดทําวิจัยเรื่อง “ An Integrated Curriculum Model for
Industrial Design Programs at the Undergraduate Level.” การศึกษาการออกแบบอุตสาห
กรรมเปนรูปแบบหนึ่งของการศึกษาที่เตรียมเขาสูอาชีพออกแบบอุตสาหกรรม อยางไรก็ดี ยังมี
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ปญหาพื้นฐานในการเรียนการสอนออกแบบซึ่งรวมถึงความขัดแยงกันระหวางความสามารถของ
บัณฑิตกับความตองการและความคาดหวังจากโรงงานอุตสาหกรรม ปญหาดังกลาวนี้จะไมสามารถ
ขจัดไปไดถาปราศจากการวิเคราะหและการตรวจสอบหลักสูตร
วัตถุประสงคของงานวิจัยนี้
เพื่อพัฒนาและบูรณาการรูปแบบหลักสูตรสําหรับผูเรียนระดับปริญญาตรีในโปรแกรมการออก
แบบอุตสาหกรรมโดยการวิเคราะหหลักสูตรปจจุบันในอเมริการ
และวัตถุประสงคตอมาคือ
สํารวจบัณฑิตและผูที่ทํางานในการออกแบบอุตสาหกรรม เพื่อกําหนด1)บทบาทและสมรรถ
ภาพของผูประกอบการออกแบบอุตสาหกรรมในระดับปริญญาตรี 2) หลักสูตรที่ดีที่สุดในการ
เตรียมบัณฑิตเขาสูบทบาทดังกลาว ระหวาง 69 ความสามารถของนักออกแบบอุตสาหกรรมถูก
ระบุในการศึกษานี้ โดยแยกเปนสิ่งที่เปนแกนสําคัญที่สุด 35 ประเภท และสิ่งที่สําคัญ 25
ประเภท ในการสรุปผลการวิจัย มีรูปแบบใหมหลักสูตรที่มีฐานขอมูลและสามารถปรับเขาสู
อนาคตไดอยางที่ตองการ โดยที่จะตองมีความยืดหยุน ไมหยุดนิ่งและชัดเจน ดวยเหตุนี้เอง รูป
แบบใหมนาจะมีความเข็มแข็งมากกวาหลักสูตรในปจจุบัน
Katherine Nora Blair (2000) ไดทําวิจัยเรื่อง “Evaluation of WebBased Instruction
in Interior Design Education.” ในการศึกษานี้เพื่อเปนการประเมินผลสัมฤทธิ์และทัศนคติของผู
เรียน เมื่อสอนดวยเว็บชวยสอน ในนักศึกษาชั้นปที่ 1 วิชาออกแบบภายใน ผูเรียน 31 คนจาก
ประชากรทั้งหมด 36 คนใน 3 กลุม วิชา IDE120 “Interior Design: Studio II” ที่ลงทะเบียนใน
ภาคFall 1999 ทุก ๆ กลุมจะไดรับการทดลองคือ: การสอนโดยใชเว็บชวยสอน (WBI), การสอน
โดยบรรยายและเว็บชวยสอน (Lecture/WBI) และการสอนโดยการบรรยาย ผลของการวิจัย
แสดงใหเห็นวา กลุม WBI แสดงคานัยสําคัญที่ระดับ 0.003 ต่ํากวากลุมอื่นในการวิจัยครั้งนี้ การ
วิเคราะหคาของกลุม WBI พบวามีนัยสําคัญทางสถิติ (p = .026, r = .636) มีความสัมพันธ
ระหวางผลคะแนนของกลุม WBI และคะแนนเฉลี่ยในการสอบกอนหนานี้ ในการวิจัยครั้งนี้มีขอ
เสนอแนะวาการสอนโดยใช WBI อาจจะเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แตผูเรียนที่มี
ระดับต่ําลงไปอาจจะไมประสบผลสําเร็จในการเรียนรูแบบนําตนเอง ในลักษณะของเว็บชวยสอน
เปนได
Carol Ann Bread (2001) ไดทาํ วิจยั เรือ่ ง “ A Comparison of Computer-Aided Instruction
Versus Traditional Instruction in Apparel Design Program.”การศึกษานี้เพื่อตรวจสอบผลของ
การใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) สอนทักษะการเย็บในโปรแกรมการออกแบบเสื้อผาโดยนํา
ผลการสอนมาเปรียบเทียบกับการสอนแบบเดิม โดยเก็บรวมรวมขอมูลวิธีการทั้งสองแบบ CAI
และการสอนแบบเดิมในชั้นเรียนในเรื่องทักษะการเย็บซิบ ทั้งสองกลุมมีอายุ ประสบการณใน
การเย็บ และทักษะทางคอมพิวเตอรที่เทาเทียมกัน ผลของการศึกษานี้แสดงใหเห็นวา CAI มี
ประสิทธิผลที่ดีในการสอนทักษะ นาที่จะมีการพัฒนาการใช CAI ในการสอนการเย็บใน
โปรแกรมออกแบบเสื้อผาและเครื่องแตงกายดวย
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จากการศึกษางานวิจัยตางประเทศ สามารถสรุปไดดังนี้
Watson (1987) การสอนออกแบบควรสอนแบบแกปญหา ใชมุมมองการคิดวิเคราะห
ความคิดสรางสรรค เนนกระบวนการแกปญหา และการใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ควรมีการ
ปรับปรุงรูปแบบการประเมินใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง Jung (1992) ธรรมชาติของวิชา
ออกแบบสิ่งทอและเครื่องแตงกายซึ่งเปนลักษณะสหวิทยาการนั้น ตองการการปรับหลักสูตรให
มีความยืดหยุนในการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีการเติบโตอยางรวดเร็ว
Sparks (1989) ผูสอนออกแบบเครื่องแตงกายยังไมไดพัฒนาตนเองเพื่อใชเทคโนโลยีอยางเต็ม
ศักยภาพในยุคของขอมูลขาวสาร Marschalek (1999) รูปแบบใหมของหลักสูตรควรมีการปรับ
เขาสูอนาคตและมีการใชฐานขอมูล มีความยืดหยุน Bread (2001) CAI มีประสิทธิผลที่ดีในการ
สอนทักษา นาจะมีการพัฒนาการใช CAI สอนการเย็บในโปรแกรมการออกแบบเสื้อผาเครื่อง
แตงกายดวย Ekert (1997) คอมพิวเตอรสามารถชวยเหลือบุคลากรในการออกแบบนิตแวรใน
การนําเขาวัตถุประสงคอยางถูกตอง สามารถบรรยายลักษณะการออกแบบนิตแวรไดอยาง
ละเอียด สามารถปฏิบัติไดจริงและเปนที่เขาใจตรงกันในหนวยงาน Denise(1995) คอมพิวเตอร
ชวยการออกแบบ มีความถูกตองแมนยําในการใหรายละเอียดและรูปแบบ สามารถแสดงการ
คาดคะเนงานออกแบบไดอยางรวดเร็ว ไมยุงยากเหมือนวิธีการเดิม ๆ Erez (1999) ควร
พยายามใหมีการทดลองระบบคอมพิวเตอรที่ชวยในการออกแบบเพื่อเปนการสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานออกแบบอยางสรางสรรค
จากภาพรวมของการขอมูลที่ไดศึกษาแลวนี้ จะเห็นไดวา การใชเทคโนโลยีเปนสื่อใน
การสรางฐานขอมูลการออกแบบ เพื่อใชในการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายนั้น จะ
เปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย เพื่อใหผูเรียน
สามารถเขาใจ เห็นภาพตัวอยางไดอยางชัดเจน และสามารถเลือกศึกษาตามความสนใจ และ
สามารถนํามาวิเคราะหสังเคราะหเปนรูปแบบใหม อีกทั้งยังเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียน
มีประสบการณและทักษะในการใชเทคโนโลยี กอนการใชในวิชาชีพจริง ฝกการนําเสนอผลงาน
การออกแบบจากพื้นฐานความเขาใจในโครงสรางเสื้อผาเครื่องแตงกายที่ถูกตอง และชัดเจน
การวิจัยนี้นับเปนการวิจัยพื้นฐานและสามารถนําไปพัฒนาได เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลของการ
เรียนการสอนที่ดี มีความเหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยนี้เปนวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลการสอนการออกแบบเครื่อง
แตงกายโดยใชฐานขอมูลที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปอุตสาหกรรม หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยเรียงลําดับตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

การศึกษาขอมูลเบื้องตน
การกําหนดกลุมประชากร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การดําเนินการทดลอง
การวิเคราะหขอมูล
สถิติที่ใชในการวิจัย

1. การศึกษาคนควาขอมูล
ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาคนควาขอมูล ตามขั้นตอนดังตอไปนี้
1.1 ศึกษารวบรวมขอมูลจากหนังสือ เอกสาร วารสาร บทความ ตํารา สื่อที่ไมไดตี
พิมพ และวิทยานิพนธ ทั้งในและตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนออกแบบ
ในหลักสูตรระดับอุมศึกษา หลักสูตรสาขานฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อใชเปนแนว
ทางในการทดลองสอน และเปนแนวทางในการสรางเครื่องมือ
1.2 ศึกษาเอกสารตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการและวิธีการสรางเครื่องมือ
ในการทดลอง และเครื่องมือในการวิจัย ผลจากการศึกษาเอกสารสามารถสรุปการสอนโดยใช
ฐานขอมูลซึ่งจากทฤษฎีตาง ๆ ของนักการศึกษา ผูวิจัยวิเคราะหรูปแบบ ระบบการเรียนการ
สอนจากนักการศึกษาตางๆ เพือ่ ความเหมาะสมใหผเู รียนเกิดประสบการณแกปญ
 หาในงานออกแบบ
สรุปไดดังนี้
1.2.1 ศึกษาผูเรียน จากเอกสารตําราและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ผูเรียน คือนิสิต
ระดับปริญญาตรี ภาควิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ไพฑูรย สินลารัตน (2527) กลาววา ผูเรียนในระดับอุดมศึกษามี
ความสามารถทางพุทธิปญญา มีความกระตือรือรนสูง อยากรูอยากเห็น เปนตัวของตัวเอง ใน
ดานความตองการของผูเรียน จากงานวิจัยของ Denise (1995) พบวานักศึกษาในหลักสูตรวาง
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แผนการตลาดเสื้ อ ผ า เครื่ อ งแต ง กายนั้ น มี ค วามต อ งการให มี ก ารเรี ย นการสอนเกี่ ย วกั บ
คอมพิวเตอร และเทคโนโลยีขั้นสูง สอดคลองกับงานวิจัยของ Moo (1992) ที่กลาววาการเรียน
การสอนโดยใชฐานขอมูลนี้จึงนับเปนจุดเริ่มตนในประสบการณในการใชคอมพิวเตอรเพื่อชวย
คนหาขอมูลในการออกแบบ ซึ่งจะมีประโยชนตอการวิเคราะหและสังเคราะหงานออกแบบเสื้อ
ผาเครื่องแตงกาย ผูเรียนจะมีความคุนเคยและพัฒนาทักษะในการใชเทคโนโลยีใหสูงขึ้น
1.2.2 กําหนดจุดประสงคการสอน โดยศึกษาจากวัตถุประสงคของหลักสูตร
และวัตถุประสงคของรายวิชา วัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อผลิตบัณฑิตทางนฤมิตศิลป ให
เปนนักวิชาชีพและวิชาการใหสอดคลองกับสังคมที่กําลังพัฒนาดานเทคโนโลยีและขอมูลสาร
สนเทศ พัฒนาริเริ่มสรางสรรคงานศิลปกรรมของประเทศและทองถิ่น ในดานวัตถุประสงคของ
รายวิชา เพื่อศึกษารูปแบบเครื่องแตงกายเพื่อเปนแนวทางสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อ
ผา การผลิตเปนอุตสาหกรรมศิลป สําหรับงานวิจัยในครั้งนี้ เพื่อใหผูเรียนมีความรูความเขาใจใน
การออกแบบเสื้อสตรีเพื่อแกไขปญหารูปรางและสามารถแกปญหาการออกแบบ โดยใชฐานขอ
มูลชวยในการวิเคราะหสังเคราะหงานออกแบบเครื่องแตงกายได
1.2.3 จัดเลือกเนื้อหา ในการจัดการเรียนการสอน การเลือกเนื้อหาสาระเปน
สวนที่ตองพิจารณาควบคูไปกับการเขียนวัตถุประสงค(Gerach and Ely 1971) ในการพิจารณา
เนื้อหานั้นใชหลักของบุญชม ศรีสะอาด (2537) คือ เปนเนื้อหาที่มีความจําเปนใชไดอยางกวาง
ขวาง นําไปใชไดบอย เปนเนื้อหาที่ชวยการคิดวิเคราะหและริเริ่มสรางสรรค เนื้อหาที่ใชในงาน
วิจัยนี้ เปนเนื้อหาเกี่ยวกับความเขาใจการออกแบบเสื้อสตรีเพื่อแกไขปญหารูปราง เพื่อเปนแนว
ทางสําหรับการปฏิบัติงานออกแบบเสื้อผา การผลิตอุตสาหกรรมศิลปและตรวจสอบความตรง
ตามเนื้อหาโดยผูทรงคุณวุฒิ
1.2.4 เลือกใชวิธีสอน กิจกรรมการเรียนการสอนเนนวิธีการสอนแบบแกปญหา
เพื่อใหผูเรียนสามารถนําขอมูลหลักเกณฑตางๆ มาวิเคราะหและสังเคราะหใหเกิดงานออกแบบ
เครื่องแตงกาย
1.2.5 เตรียมสื่อการสอน สื่อการสอนขั้นนี้เปนการใชคอมพิวเตอรในการนํา
เสนอฐานขอการออกแบบเสื้อสตรี โดยฐานขอมูลใชโครงสรางของฐานขอมูลรูปตนไม (ปุณณรัตน
พิชญไพบูลย,2542 และดวงแกว สวามิภักดิ์, 2534) ไดกลาววา โครงสรางดังกลาวมีความซับ
ซอนนอยและแสดงลําดับมีความตอเนื่องไดดี ชัดเจน
1.2.6 เตรียมสภาพแวดลอม สภาพแวดลอมที่เหมาะสมในการเรียน เปนหอง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ในคณะสถาปตยกรรมศาตรฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยมีเครื่อง
คอมพิวเตอร จอแสดงภาพขนาดใหญ และฐานขอมูลที่ผูวิจัยไดสรางขึ้น
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1.2.7 ดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอน ควรมีการทดสอบกอนเรียนในกิจกรรม
การเรียนการสอนเปนการแกปญหางานออกแบบ มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน ผูสอนมีการควบคุมระบบ
การเรียนของนิสิตและสามารถประเมินทุกขั้นตอนได โดยใชเวลา 4 สัปดาห
1.2.8 การประเมินผล ประเมินผลตามวัตถุประสงคที่ตั้งขึ้น วิธีการในการ
ประเมินผลการเรียนการสอน ใชวิธีการประเมินผลงานตามกระบวนการแกปญหาในงานออก
แบบทั้ง 4 ขั้นตอน 1)กําหนดปญหา 2)วิเคราะหขอมูล 3)สังเคราะหขอมูล 4)ประเมินผล
2. กลุมประชากร
ในการวิจัยครั้งนี้ไดเลือกกลุมประชากรทั้งหมดเปนนิสิตชั้นปที่ 3 ปการศึกษา 2545
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชาเอกเลือก วิชาศิลปอุตสาหกรรม 2 รหัสวิชา 612312
จํานวนทั้งสิ้น 20 คน ผูเรียนทั้งหมดมีพื้นฐานการออกแบบ
3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย แผนการสอนการออกแบบเสื้อสตรี โปรแกรมฐานขอ
มูลการออกแบบเสื้อสตรี แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน แบบประเมินผลงาน และแบบสอบ
ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน เครื่องมือทั้งหมด ตรวจสอบความถูกตองโดยผูทรง
คุณวุฒิ (ปรากฏในภาคผนวก) ที่มีประสบการณดานการออกแบบและการสอน อยางนอย 5 ป
ซึ่งรายละเอียดในการสรางเครื่องมีมีดังนี้
3.1 แผนการสอนวิชา 612312 ศิลปอุตสาหกรรม 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2545
จํานวน 4 สัปดาห
แผนการสอนในการทดลองครั้งนี้เปนแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอน
การสรางดังนี้
3.1.1 ศึกษาลักษณะรายวิชา และจุดประสงควชิ าศิลปอุตสาหกรรม ตามหลัก
สูตรนฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3.1.2 ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู หลักการสอน วิธีการสอน กิจกรรมการเรียน
การสอน การวัดและประเมินผล
3.1.3 สํารวจความตองการของผูเรียนในการใชฐานขอมูลในการออกแบบเครื่อง
แตงกาย
3.1.4 จัดกิจกรรมตามแนวทางความตองการของผูเรียน และใหสอดคลองกับ
แนวคิดในการใชฐานขอมูลเพื่อการสอนออกแบบเสื้อสตรี
3.1.5 คัดเลือกเนื้อหาที่เหมาะสม โดยเลือกเรื่องที่เหมาะสมในการใชฐานขอมูล
ในการสอน และสามารถนํามาจัดกิจกรรมการสอนวิชาศิลปอุตสาหกรรมโดยใชกระบวนการออก
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แบบ 4 ขั้นตอน คือ ขั้น 1)กําหนดปญหา 2) วิเคราะหขอมูล 3) การสังเคราะห 4) ประเมิน
ผล ผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาจากสังเขปรายวิชา เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ซึ่งเปนชวงแรกของการ
เรียนการสอน
3.1.6 เขียนแผนการสอนรายคาบเรื่อง การออกแบบเครื่องแตงกายสตรี
ประกอบดวยแผนการสอนยอย 4 สัปดาห ในแผนการสอนประกอบดวยหัวขอสําคัญดังนี้
1) จุดประสงคการสอน คือการกําหนดจุดประสงคที่ครอบคลุมเนื้อหา
สาระของบทเรียน โดยเนนการกระทําใหผูเรียนสามารถ เขาใจ คิดวิเคราะหในการแกปญหาและ
นําไปปฏิบัติได
2) เนื้อหา เปนเนื้อหาที่จัดใหผูเรียน เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี
3) กิจกรรมการเรียนการสอน
โดยใชวิธีการสอนโดยใชฐานขอมูลชวยในชั้นเรียน

มีลักษณะเนนกระบวนการแกปญหา

4) สื่อการสอน คือโปรแกรมฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรีเพื่อชวย
ในการออกแบบเสื้อสตรี, อุปกรณคอมพิวเตอรจํานวน 40 เครื่องและจอแสดงภาพขนาดใหญ
5) การประเมินผล
ครอบคลุมวัตถุประสงคของการสอนใชวิธีการ
ประเมินโดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้
การกําหนดโจทยและคนควาขอมูลเพื่อการออกแบบ 20 คะแนน
การวิเคราะหขอมูล
20 คะแนน
การสังเคราะหขอมูลและการทําแบบราง
20 คะแนน
การนําเสนอผลงานและการประเมินผล
20 คะแนน
การรวมกิจกรรมการเรียนการสอน
20 คะแนน
รวมทั้งหมด
100 คะแนน
3.1.7 นําแผนการสอนตลอดโครงการที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจ
สอบความเหมาะสม และนําแผนการสอนที่ผูวิจัยสรางไปใหผูทรงคุณวุฒิดานการสอนออกแบบ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) ผูทรงคุณวุฒิ(รายชื่อปรากฏในภาคผนวก)
ไดตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับแกไข
3.1.8 ผู วิ จั ย ได นําแผนการสอนมาปรั บ ปรุ ง แก ไ ขตามคําแนะนําของอาจารยที่
ปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ หลังจากนั้นผูวิจัยนําไปใชทดลองกับกลุมผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง
ประชากร คือ นิสิตชั้นปที่ 3 ภาคพิเศษ สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผัง
เมืองและนฤมิตศิลป จํานวน 10 คน ที่เลือกเรียนวิชาศิลปอุตสาหกรรม2 เนื่องจากผูเรียนมี
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ลักษณะคลายกับกลุมตัวอยางประชากร คือ เรียนในหลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต และเรียน
ในวิชาที่มีเนื้อหาเดียวกัน
3.1.9 นําผลที่ไดจากการทดลองกับกลุมผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางประชากร มา
ปรับแกไขขอบกพรองของแผนการสอนทั้ง 4 สัปดาห
3.2 โปรแกรมฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี วิชา 612312 ศิลปอุตสาหกรรม2 เรื่องการ
ออกแบบเสื้อสตรี มีขั้นตอนการสรางดังนี้
3.2.1 กําหนดจุดประสงคและกลุมเปาหมาย เพื่อเสนอความรูดานการออกแบบเสื้อ
สตรี
3.2.2 รวบรวมขอมูลจากแหลงตาง ๆ ทั้งในเอกสาร และหนังสือ สื่อตาง ๆ และในอิน
เทอรเน็ต
3.2.3 ศึกษาและเรียงลําดับขอมูล เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี นํามาแยกเปนหัวขอ
หลักๆ และนําเสนอในรูปแบบของขอมูลแบบรากตนไม
3.2.4 ดําเนินการออกแบบสื่อการสอนในคอมพิวเตอร
3.2.5 ทําแผนผังของโปรแกรมฐานขอมูลเสื้อสตรี ผูวิจัยใชแบบรากตนไม เพื่อเปด
โอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจของตนเอง
3.2.6 การสรางฐานขอมูล ผูวิจัยสรางโปรแกรมฐานขอมูลโดยนําเสนอผานโปรแกรม
แบบ html
3.2.7 ผูวิจัยนําโปรแกรมฐานขอมูลออกแบบเสื้อสตรีที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไปใหอาจารย
ที่ปรึกษาตรวจสอบความเหมาะสมดานเนื้อหาและการสอน และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ
การออกแบบฐานขอมูล โดยนําเสนอในแผน Cd-Rom และใหผูทรคุณวุฒิตรวจสอบรูปแบบการ
สรางและคนควาฐานขอมูล กอนที่จะนําไปทดลองกับกลุมผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางประชากร
ผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบใหขอเสนอแนะที่ตองปรับปรุง
3.2.8 ผูวิจัยนําโปรแกรมฐานขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้น มาปรับปรุงแกไขตามคําแนะ
นําของผูทรงคุณวุฒิ และนําไปทดลองใชกับกลุมผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางประชากร ซึ่งเปน
นิสิตชั้นปที่ 3 ภาคพิเศษ สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 10 คน ที่เลือกเรียนวิชาศิลปอุตสาหกรรม2
3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดย
ใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม2 เพื่อทดสอบความรูของผูเรียน
ไดแกแบบทดสอบกอนเรียน (Pretest) และแบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เรื่องการออกแบบ
เสื้อสตรีจํานวน 1 ฉบับ ที่ผูวิจัยไดดําเนินการสรางขึ้นเอง โดยมีขั้นตอนในการสรางดังนี้
3.3.1 ศึกษาเนื้อหา การออกเสื้อสตรี ในเรื่องหลักการแกไขปญหารูปราง สวน
ประกอบของเสื้อสตรี และกระบวนการออกแบบ
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3.3.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากหนังสือ
ตํารา และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.3.3 ศึกษาวัตถุประสงคการเรียนรูและระดับพฤติกรรมที่จะวัด
3.3.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี
ซึ่งเปนขอสอบแบบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 คําตอบ จํานวน 25 ขอ ใหเวลาในการทํา 25 นาที
ผูเรียนแตละคนตองเลือกคําตอบที่ถูกที่สุด เพียงคําตอบเดียว ตามลักษณะของขอคําถาม มี
เกณฑการใหคะแนนดังนี้
ตอบถูกใหขอละ 1 คะแนน
ตอบผิดหรือไมตอบ ใหขอละ 0 คะแนน
ในแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี แยกตามสัดสวนรายขอ
ไดดังนี้
ความรูพื้นฐานในการออกแบบเสื้อสตรี
ความรูในงานออกแบบที่ไดจากการคนควาฐานขอมูล
3.3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การออกแบบเครื่องแตงกาย
โดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม ที่ผูวิจัยสรางขึ้นไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา และนําไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity)
ผูทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบและใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
3.3.6 ผูวิจัยไดปรับแกไข แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอนออก
แบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ตามคําแนะนํา มาปรับปรุง และ
ทดสอบกับกลุมผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางประชากร ซึ่งเปนนิสิตชั้นปที่ 3 ภาคพิเศษ สาขาวิชา
นฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
จํานวน 10 คน ที่เลือกเรียนวิชาศิลปอุตสาหกรรม2 จากนั้นนําเครื่องมือ แบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยง โดยใชสูตร KR20 (KuderRichardson20) และวิเคราะหขอสอบรายขอดวยการใชโปรแกรม SIA (Simple Item Analysis)
ของชยุตม ภิรมสมบัติ โดยมีเกณฑดังนี้
คาความเที่ยง ควรมีคา 0.60 ขึ้นไป
คาความยาก งาย ควรมีคา 0.20-0.80
คาอํานาจจําแนก ควรมีคา 0.20 ขึ้นไป
ผลการวิเคราะหคาความเที่ยงจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได
ผลดังนี้ คามัชฌิมเลขคณิต เทากับ 18.75 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 4.54
คาความเที่ยงมีคา
0.813
คาความยาก งาย มีคา 0.45-0.85
คาอํานาจจําแนก มีคา 0.20-0.60
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ผลที่ไดจากการทดสอบสูงกวาเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว จึงนําไปใชในการทดลอง
กับประชากรจริงได
3.4 แบบประเมินผลงานการออกแบบเครื่องแตงกาย ที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นเพื่อ ประเมินผล
งานการออกแบบชิ้นสมบูรณของผูเรียน มีขั้นตอนดังนี้
3.4.1 ศึกษาเอกสารวิธีการสรางเครื่องมือประเมินผลงานการออกแบบเสื้อ
สตรี ในการเรียนจากตํารา เอกสาร และงานวิจัยตาง ๆ
3.4.2 ศึกษาขอมูลที่ใชในการประเมินผลงานการออกแบบเสื้อสตรีผูวิจัยได
สรางแบบการประเมินงานออกแบบเครื่องแตงกาย ใหคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนขอละ 5
คะแนน สรุปหัวขอที่พิจารณาไดดังนี้
1) การออกแบบมีความสอดคลองกับกลุมเปาหมาย
และโอกาสในการสวมใสตามที่โจทยกําหนด
5 คะแนน
2) รูปแบบโครงสรางเสื้อสตรีมีความชัดเจนและถูกตอง
5 คะแนน
3) สามารถออกแบบเสื้อสตรีโดยใชรูปแบบเสื้อสตรี
แกปญหารูปรางไดครบถวน
5 คะแนน
4) รายละเอียดสวนประกอบตาง ๆ ในการออกแบบเสื้อสตรี
มีความถูกตอง เหมาะสมกับการแกปญหางานออกแบบ
5 คะแนน
5) การนําเสนอผลงานเปนลําดับขั้นตอนเขาใจงาย
ตามหลักเกณฑการนําเสนอผลงาน
5 คะแนน
6) ผลงานการออกแบบมีความสวยงาม เรียบรอย สะอาดนาสนใจ 5 คะแนน
ผูวิจัยแบงมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ไดแก
น้ําหนัก
5
ความหมาย อยูในเกณฑระดับเหมาะสมดีมาก
น้ําหนัก
4
ความหมาย อยูในเกณฑระดับเหมาะสมดี
น้ําหนัก
3
ความหมาย อยูในเกณฑระดับปานกลาง
น้ําหนัก
2
ความหมาย อยูในเกณฑระดับเหมาะสมนอย
น้ําหนัก
1
ความหมาย อยูในเกณฑระดับเหมาะสมนอยมาก
คาเฉลี่ยของคําตอบที่ได จะมีความหมายดังนี้
4.50 - 5.00 หมายถึง
อยูในเกณฑระดับดีมาก
3.50 – 4.49 หมายถึง
อยูในเกณฑระดับดี
2.50 – 3.49 หมายถึง
อยูในเกณฑระดับปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
อยูในเกณฑระดับออน
1.00 – 1.49 หมายถึง
อยูในเกณฑระดับออนมาก
3.4.3 หลังจากนั้นผูวิจัยแนบแบบประเมินผลงานกับแผนการสอนและเนื้อหา
การสอนใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบ ผูทรงคุณวุฒิไดใหขอเสนอแนะในการแกไขแบบประเมิน วา
ควรใหผูเรียนไดเขาใจเกณฑการประเมินดวย
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3.5 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวการสอนออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูล
การออกแบบเสื้อสตรี วิชาศิลปอุตสาหกรรม จํานวน 1 ฉบับ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองโดยมีลําดับขั้น
ตอนดังตอไปนี้
3.5.1 ศึกษาเอกสารวิธีการสรางเครื่องมือวัดความคิดเห็นในดานการเรียน จาก
ตํารา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
3.5.2 วิเคราะหกิจกรรมในแผนการสอนแตละสัปดาห มาเปนขอกําหนดในการ
สรางเครื่องมือวัดความคิดเห็น อันไดแก 1) เนื้อหาของฐานขอมูล 2) วิธีการเรียนและการคน
ควาจากฐานขอมูล 3) ประโยชนที่ผูเรียนไดรับและ 4) ภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูล
ซึ่งสรุปออกมาโดยใชแบบสอบถามวัดมาตราสวนประเมินคา 5 ระดับ ในแตละขั้นตอนการสอน
โดยแบงออกไดดังนี้
เนื้อหาของฐานขอมูล
6
ขอ
วิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล
6
ขอ
ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ
6
ขอ
ภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูล
2
ขอ
และขอคําถามปลายเปดอีก
6
ขอ
โดยการใหคะแนนแตละขอคําถาม กําหนดคาคะแนน แตละอันดับ ดังนี้
น้ําหนัก 5
ความหมาย มีความเห็นดวยมากที่สุด
น้ําหนัก 4
ความหมาย มีความเห็นดวยมาก
น้ําหนัก 3
ความหมาย มีความเห็นปานกลาง
น้ําหนัก 2
ความหมาย มีความเห็นดวยนอย
น้ําหนัก 1
ความหมาย มีความเห็นดวยนอยที่สุด
คาเฉลี่ยของคําตอบที่ได จะมีความหมายดังนี้
4.50 – 5.00 หมายถึง
มีความเห็นดวยมากที่สุด
3.50 – 4.49 หมายถึง
มีความเห็นดวยมาก
2.50 – 3.49 หมายถึง
มีความเห็นดวยปานกลาง
1.50 – 2.49 หมายถึง
มีความเห็นดวยนอย
1.00 – 1.49 หมายถึง
มีความเห็นดวยนอยที่สุด
3.5.3 ผูวิจัยไดนํา เครื่องมือวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอนออกแบบ
เครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม2 ไปปรึกษา
อาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิทําการตรวจสอบใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข
3.5.4 จากนั้นผูวิจัย นําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ไปปรับปรุงแกไขตาม
ขอเสนอแนะและนําไปทดลองใชกับกลุมผูเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางประชากร ซึ่งเปนนิสิตชั้นปที่
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3 ภาคพิเศษ สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จํานวน 10 คน ที่เลือกเรียนวิชาศิลปอุตสาหกรรม2 และนําขอมูลที่
ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha)
ไดผลการวิเคราะหออกคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.91 ซึ่งถือวายอมรับได
4. การดําเนินการทดลอง
4.1 ผู วิ จั ย ต อ งสํารวจ ทรั พ ยากรการเรี ย นได แ ก เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร ในคณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป ซึ่งมีสถานที่ที่สามารถทําการทดลองไดคือหอง
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร ชั้น 1 ตึกอาคารเรียนคณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิต
ศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ประกอบไปดวยเครื่องคอมพิวเตอรจํานวน 40 เครื่องและจอ
แสดงภาพขนาดใหญ
4.2 ผูวิจัยจองหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรชั้น 1 หอง 103 ตึกอาคารเรียนคณะสถาปตย
-กรรมศาสตร ผังเมือง และนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เพื่อเตรียมการสอน
4.3 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน (Pretest) มาใหผูเรียนทํา
แบบทดสอบกอนทําการเรียนการสอน ซึ่งเปนแบบปรนัย ทั้งหมดจํานวน 25 ขอ 25 คะแนน ใช
เวลา 25 นาที
4.4 ผูวิจัยใชแผนการสอนกับกลุมประชากร โดยการทดลองสอน อาทิตยละ 3 คาบ
เปนเวลา 4 สัปดาห ซึ่งในแตละสัปดาหจะมีกิจกรรมตางกัน โดยมีผูวิจัยเปนคนควบคุม และ
คอยติดตามประเมินผล
4.5 ผูวิจัยเริ่มทําการสอนโดยใหผูเรียนทําตามขั้นตอนในสัปดาหแรก คือครั้งที่ 1 การ
กําหนดปญหา โดยการแนะนําความสําคัญของการออกแบบเครื่องแตงกาย ประโยชนของการ
ออกแบบเครื่องแตงกาย ผูสอนเริ่มสอนหลักการออกแบบเสื้อสตรี และสวนประกอบตาง ๆ ที่
สามารถแกไขปญหารูปรางได ผูเรียนศึกษาตัวอยางจากเนื้อหาที่ผูสอนกําหนดไวเพิ่มเติมใน
ฐานขอมูล และผูสอนเริ่มใหโจทยและแผน Diskette 1 แผนกับผูเรียนใชเก็บรูปแบบเสื้อที่นิสิต
สนใจเพื่อเปนขอมูลประกอบการออกแบบ ผูวิจัยประเมินผลผูเรียนในการรวมมือในการทํากิจ
กรรมการเรียนการสอน
4.6 ครั้งที่ 2 หัวขอการวิเคราะหขอมูลในการออกแบบเสื้อสตรี ผูสอนแจกแบบ
วิเคราะหงานออกแบบใหกับนิสิตและแนะนําวิธีการวิเคราะหขอมูล ผูสอนประเมินผลผูเรียนใน
การรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
4.7 ครั้งที่ 3 การสังเคราะหขอมูลในการออกแบบเสื้อสตรี ผูสอนแนะนําวิธีการและ
ประโยชนของการสังเคราะหขอมูลและแจกแบบสังเคราะหการออกแบบเสื้อสตรี ผูเรียนเริ่มทํา
แบบรางจํานวน 10-15 แบบ จากนั้นคัดเลือกแบบเพื่อพัฒนาเปนผลงานออกแบบชิ้นสมบูรณ
ผูสอนประเมินผลผูเรียนในการรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
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4.8 ครั้งที่ 4 การนําเสนอผลงานและการประเมินผล ผูสอนไดแนะนําวิธีการนําเสนอ
ผลงาน ผูเรียนนําเสนอผลงานการออกแบบของตน และวิจารณผลงานรวมกัน ผูวิจัยประเมินผล
ผูเรียนในการรวมมือในการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
4.9 เมื่อสอนครบกําหนดแลว ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียน (Posttest) ฉบับเดิมแตสลับขอคําตอบเพื่อปองกันผูเรียนจําขอสอบกอนเรียน จํานวน 25
ขอ ใชเวลา 25 นาที ใหผูเรียนทําแบบทดสอบ เพื่อทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการออก
แบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี และตรวจผลงานการออกแบบ
โดยที่ผูวิจัยเปนผูประเมินดวยตนเอง ตามเกณฑการประเมินผลงานการออกแบบเสื้อสตรี
5. การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาตร (Statistical
Package for Social Science : SPSS for Windows Version 10.0 โดยมีการวิเคราะหดังนี้
5.1 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการ
ออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสหกรรม ทั้งกอนเรียน (Pretest) และหลังเรียน (Posttest) มา
หาคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และหาคาความแตกตางคาเฉลี่ย
โดยการทดสอบคาที (t – test) จากนั้นนําเปรียบเทียบความมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .05
5.2 นําแบบประเมินผลงานการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออก
แบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสหกรรม ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา และนํามาหาคามัชฌิม
เลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
5.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนการออกแบบเครื่อง
แตงกายโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมินคา นํามาหาคา
มัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สวนคําถามปลายเปด ทําการรวบรวม
แนวคิด หรือความรูที่นิสิตสะทอนจากการเรียนเปนความถี่
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลที่เก็บรวบรวมได โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Statistical Package
for Social Science : SPSS for Windows Version 10.0)แลวนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง
นําแบบสอบถามปลายเปด (Open-ended questionnaire) มาหาความถี่ของคําตอบและ
สรุปนําเสนอในรูปความเรียง และสรุปจากความเรียง โดยเรียงลําดับความถี่จากมากไปหานอย
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6. สถิติที่ใชในการวิจัย
ผูวิจัยไดนําขอมูลทั้งหมดมาวิเคราะห หาคาทางสถิติเพื่อใชในการสรุปผล โดยใชเครื่อง
มือคํานวณเพื่อหาคาสถิติ ดังตอไปนี้
6.1 สูตรสัมประสิทธิ์แหงความเที่ยงของแบบทดสอบของ คูเดอร – ริชารดสัน (KR20)

สัญลักษณ

rxx
k
p
q
∑
S2x

∑pq
s2x

r xx =

k
k–1

=
=
=
=
=
=

สัมประสิทธิ์แหงความเที่ยง
จํานวนขอสอบของแบบทดสอบ
สัดสวนของคนที่ตอบแตละขอสอบถูก
สัดสวนของคนที่ตอบแตละขอสอบผิด
เครื่องหมายแสดงผลบวก
ความแปรปรวนของคะแนนทั้งหมด
(ประคอง กรรณสูต, 2535)

1-

6.2 หาคาความเชือ่ มัน่ ของแบบทดสอบโดยหาคาสัมประสิทธิอ์ ลั ฟา (Coefficient Alpha)

สัญลักษณ

∑S2i
S2x

α
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n–1
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S2i
S2x

=
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=

สัมประสิทธิ์ของความเชื่อมั่น
จํานวนขอสอบ
ความแปรปรวนของคะแนนแตละขอ
ความแปรปรวนของคะแนนของผูรับการทดสอบทั้งหมด หรือ
กําลังสองของสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ของคะแนนผูรับการทดสอบทั้งหมด
(ประคอง กรรณสูตร, 2535)
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6.3 หาคาเฉลี่ย ( Mean ) จากสูตร

สัญลักษณ

x

=

x
∑fx
n

=
=
=

∑fx
n
คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง
ผลบวกของผลคูณระหวางคะแนนกับความถี่ของคะแนน
จํานวนขอมูลในกลุมตัวอยาง
(บุญเรียง ขจรศิลป, 2539)

6.4 หาคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation ) จากสูตร
S.D. =

สัญลักษณ

N∑fx2 - ( ∑ fx )2
N(N-1)
S.D. =
∑fx2 =
( ∑fx )2=
N

=

คาเบี่ยงเบนมาตราฐานของกลุมตัวอยาง
ผลบวกของผลคูณระหวางคะแนนกับความถี่ของ
คะแนนนั้นยกกําลังสอง
ผลบวกของผลคูณระหวางคะแนนกับความถี่ของ
คะแนนนั้นทั้งหมดยกกําลังสอง
จํานวนตัวอยางประชากร
(บุญเรียง ขจรศิลป, 2539)

6.5 ทดสอบคา ( t – test ) จากสูตร

สัญลักษณ
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(บรรจบ อรชร, 2541)
คาสถิตทิ จี่ ะใชเปรียบเทียบคาวิกฤต เพือ่ ทราบความมีนยั สําคัญ
ผลตางของคะแนนจากการวัดแตละครั้งของประชากรแตละคน
จํานวนประชากร

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษาผลการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใช
ฐานขอมูล ทีม่ ตี อ ผลสัมฤทธิท์ างการเรียนในวิชาศิลปอุตสากรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม
ในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูป (Statistical Package for Social
Science: SPSS for Windows Version 10.0) วิเคราะหขอ มูลนําเสนอในรูปของตารางประกอบ
ความเรียง การวิเคราะหแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง
เรียน เรือ่ งการออกแบบเสือ้ สตรี ของนิสติ ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาห
กรรม ดังที่แสดงไวในตารางที่ 1
ตอนที่ 2 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
แบบประเมินผลการเรียนการสอนกระบวนการแกปญหาในงานออกแบบ จํานวน 4 สัปดาห
ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม ดังที่แสดงไวในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 6
ตอนที่ 3 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
แบบประเมินผลงานการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชา
ศิลปอุตสาหกรรม ดังที่แสดงไวในตารางที่ 7
ตอนที่ 4 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชา
ศิลปอุตสาหกรรม ดังที่แสดงไวในตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 12
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลัง
เรียน เรือ่ งการออกแบบเสือ้ สตรี ของนิสติ ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลัง
จากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม ดังที่แสดงไว
ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน
เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาห
กรรม
ระยะเวลา
กอนการทดลอง

N
20

X
13.20

S.D.
4.52

หลังการทดลอง 20
17.85
t = 9.95 (df = 19) P<0.000*

4.99

Df
19

T
9.95

P
0.000*

จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกตางกันคือ คาเฉลี่ย
ของผลการเรียนหลังเรียน สูงกวาคาเฉลี่ยของผลการเรียนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ
.05 จึงสรุปไดวาคะแนน มัชฌิมเลขคณิต (X) ของผลการทดสอบกอนเรียนและผลการทดสอบ
หลังเรียนของของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิต
ศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี
ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม 2 จึงสรุปไดวา คามัชฌิมเลขคณิต (X) แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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ตอนที่ 2 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของแบบประเมินผลการเรียนการสอนการแกปญหาในงานออกแบบ จํานวน 4 สัปดาห ของ
นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคามในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ดังที่แสดงไวในตารางที่ 2 ถึงตารางที่ 6
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 1 การ
กําหนดปญหาและคนหาขอมูลเพื่อการออกแบบ เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับ
ปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรม
ศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา

1

การหาขอมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบเสื้อสตรีที่
เกี่ยวของกับโจทย
ขอมูลเกี่ยวกับการใชรูปแบบเสื้อสตรีในการแกปญหา
รูปรางในการออกแบบเครื่องแตงกายตามที่โจทย
กําหนด
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการตกแตงบนเสื้อ
ผาเครื่องแตงกายตามที่โจทยกําหนด
ภาพตัวอยางงานออกแบบเครื่องแตงกายที่เกี่ยวของ
ตามความสนใจของนิสิต
รวม

2

3
4

X

S.D. การแปลความ

4.00 0.73

ดี

4.10 0.64

ดี

3.80 0.83

ดี

3.96 0.56

ดี

3.96 0.58

ดี

จากตารางที่ 2 จะเห็นไดวา ผลคะแนนแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 1 การ
คนหาขอมูลเพื่อการออกแบบ เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลัก
สูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม อยูในระดับดี (X = 3.96)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 2 การ
วิเคราะหขอมูล เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา

X

S.D.

การแปลความ

1
2

วัตถุประสงคในการออกแบบ
การกําหนดกลุมเปาหมาย / รูปแบบที่ตรงตอ
ความตองการของกลุมเปาหมาย
แนวทางการออกแบบ
ผลที่คิดวาจะไดรับหลังจากการออกแบบเครื่อง
แตงกาย
รวม

4.33
3.30

0.60
0.93

ดี
ปานกลาง

3.87
3.37

0.73
0.87

ดี
ปานกลาง

3.97

0.50

ดี

3
4

จากตารางที่ 3 จะเห็นไดวา ผลคะแนนแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 2 การ
วิเคราะหขอ มูลการออกแบบเสือ้ สตรี ของนิสติ ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม อยูในระดับดี (X = 3.97) ยกเวนการกําหนดกลุมเปา
หมาย รูปแบบที่ตรงตอกลุมเปาหมาย และผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากการออกแบบเครื่องแตง
กาย อยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การ
สังเคราะหขอมูล เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา

X

S.D.

การแปลความ

1
2
3

แนวความคิดหลักในการออกแบบ
แบบรางมีความหลากหลาย
แบบรางมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
สามารถแกปญหาไดชัดเจน
สามารถออกแบบรายละเอียดโดยแกปญหา
ปลีกยอยตางๆ ไดอยางเหมาะสม
รวม

3.20
4.10
3.87

0.69
0.72
0.73

ปานกลาง
ดี
ดี

4.20

0.62

ดี

3.83

0.57

ดี

4

จากตารางที่ 4 จะเห็นไดวา ผลคะแนนแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 2 การ
วิเคราะหขอ มูลการออกแบบเสือ้ สตรี ของนิสติ ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม อยูในระดับดี (X = 3.83) ยกเวนการกําหนดแนวความ
คิดหลักในการออกแบบอยูในระดับปานกลาง

100

ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 5 การนํา
เสนอขอมูลและการประเมินผลการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา

X

S.D.

การแปลความ

1

การออกแบบรายละเอียดมีความถูกตองตาม
หลักวิธีการออกแบบรายละเอียด
การนําเสนอผลงานเปนลําดับขั้นตอน เขาใจ
งาย
ระยะเวลาในการนําเสนอผลงานตรงตามที่
กําหนด
สามารถเสนอะแนะการปรับปรุงผลงานของตน
เองและผูอื่นได
รวม

4.25

0.81

ดี

4.10

0.64

ดี

3.20

0.69

ปานกลาง

3.30

0.75

ปานกลาง

3.71

0.49

ดี

2
3
4

จากตารางที่ 5 จะเห็นไดวา ผลคะแนนแบบประเมินผลการเรียนการสอนครั้งที่ 4 การ
นําเสนอขอมูลและการประเมินผลการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิต
ศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม อยูในระดับดี (X = 3.71) ยกเวนการ
ระยะเวลาในการนําเสนอผลงานตรงตามที่กําหนด และสามารถเสนอะแนะการปรับปรุงผลงาน
ของตนเองและผูอื่นได อยูในระดับปานกลาง
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ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหขอมูลแบบประเมินผลการเรียนการสอนทั้งหมด 4 ครั้ง ของ
นิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช านฤมิ ต ศิ ล ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา

X

S.D.

การแปลความ

1

การกําหนดปญหาและคนหาขอมูลเพื่อการออก
แบบ
การวิเคราะหขอมูล
การสังเคราะหขอมูล
การนําเสนอขอมูลและการประเมินผล
รวม

3.96

0.58

ดี

3.97
3.83
3.71
3.86

0.50
0.57
0.49
0.52

ดี
ดี
ดี
ดี

2
3
4

จากตารางที่ 6 จะเห็นไดวา ผลคะแนนแบบประเมินผลการเรียนการสอนทั้ง 4 ครั้ง
ของนิ สิ ต ระดั บ ปริ ญ ญาบั ณ ฑิ ต หลั ก สู ต รศิ ล ปกรรมศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ชานฤมิตศิ ล ป
คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม อยูในระดับดี (X = 3.71) ยกเวนการระยะเวลาในการนําเสนอผลงานตรงตามที่
กําหนด และสามารถเสนอะแนะการปรับปรุงผลงานของตนเองและผูอื่นได อยูในระดับปานกลาง
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ตอนที่ 3 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
แบบประเมินผลงานการออกแบบแผนภาพโปสเตอร ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชา
ศิลปอุตสาหกรรม ดังที่แสดงไวในตารางที่ 7
ตารางที่ 7 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของแบบประเมินผลงานการออกแบบเสื้อสตรี ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชา
ศิลปอุตสาหกรรม
ลําดับ
เกณฑในการพิจารณา
1 การออกแบบมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค กลุม
เปาหมายและโอกาสในการสวมใสตามที่โจทยกําหนด
2 รูปแบบโครงสรางเสื้อสตรีมีความชัดเจนและถูกตอง
3 สามารถออกแบบเสื้อสตรีโดยใชรูปแบบเสื้อสตรีแก
ปญหารูปรางไดครบถวน
4 รายละเอียดและสวนประกอบตาง ๆ ในการออกแบบ
เสื้อสตรีมีความถูกตองเหมาะสมกับการแกปญหางาน
ออกแบบที่ผูออกแบบไดสรุปไว
5 การนําเสนอผลงานเปนลําดับขั้นตอนเขาใจงาย ตาม
หลักเกณฑในการนําเสนอผลงาน
6 ผลงานการออกแบบมีความสวยงาม เรียบรอย สะอาด
นาสนใจ
รวม

X S.D. การแปลความ
3.80 .89
ดี
3.85
4.05

.97
.94

ดี
ดี

3.80

.96

ดี

3.85

.74

ดี

3.20

.69

ปานกลาง

3.75

.87

ดี

จากตารางที่ 7 แสดงใหเห็นวา ผลคะแนน การออกแบบเครื่องแตงกายเรื่องการออก
แบบเสื้อสตรีของผูเรียน หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ใน
วิชาศิลปอุตสาหกรรม ผลงานทั้งหมดของผูเรียนอยูในระดับ ดี (X = 3.75) ยกเวน ความสะอาด
เรียบรอย และความนาสนใจของผลงานอยูในเกณฑ ปานกลาง
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ตอนที่ 4 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนของนิสิต หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐาน
ขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม แสดงไวในตารางที่ 8 ถึงตารางที่ 12
ตารางที่ 8 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และคาเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.) ของ
แบบสอบถามความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการเรียนการสอน เรือ่ งการออกแบบเสือ้ สตรี ดานเนือ้ หา
ของฐานขอมูล ของนิสติ ระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิต
ศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรบั
การสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสือ้ สตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
สวนที่ 1 : สอบถามความคิดเห็นดานเนื้อหาของฐานขอมูล
X
ลําดับ
ประเด็นขอคําถาม
ที่
1 โครงสรางของฐานขอมูลเขาใจไดงายและสะดวก 4.25
ในการคนหาสิ่งที่ผูเรียนตองการในการออกแบบ
เสื้อสตรี
2 เนื้อหาเรื่องการออกแบบเสื้อสตรีมีความเหมาะ 4.10
สมในการใชฐานขอมูลประกอบการเรียนการ
สอน
3 เนื้อหาหลักการและรูปแบบเสื้อสตรีจากฐานขอ 4.10
มูลมีความครอบคลุมและเพียงพอในการนําไป
ใชออกแบบเสื้อสตรีได
4 การใชฐานขอมูลสามารชวยใหผูเรียนเขาใจองค 4.15
ประกอบตาง ๆ ในการออกแบบเสื้อสตรีได
5 เนื้อหาภายในฐานขอมูลชวยใหผูเรียนสามารถ 4.15
สรุปแนวทางการออกแบบเพื่อแกปญหาที่ผู
เรียนวิเคราะหไวได
6 ในสวนของการออกแบบรางและการออกแบบ
4.20
รายละเอียดผูเรียนสามารถใชฐานขอมูลเพื่อทบ
ทวนและตรวจสอบความถูกตองได
รวม
4.15

S.D.

การแปลความ

0.64

เหมาะสมมาก

0.72

เหมาะสมมาก

0.72

เหมาะสมมาก

0.81

เหมาะสมมาก

0.75

เหมาะสมมาก

0.62

เหมาะสมมาก

.049

เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
ดานเนื้อหาของฐานขอมูล อยูในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.15) ในทุกประเด็นขอยอย
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ตารางที่ 9 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี
ดานวิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชา
ศิลปอุตสาหกรรม
สวนที่ 2 : สอบถามความคิดเห็นดานวิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล
ลําดับ
ประเด็นขอคําถาม
X S.D.
การแปลความ
ที่
7. การจัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอน
3.85 0.36
เหมาะสมมาก
ประกอบการใชฐานขอมูลมีความเหมาะสม
7
กับผูเรียน
8. การคนควาขอมูลจากฐานขอมูลมีความ
3.90 0.72
เหมาะสมมาก
สะดวกเหมาะสมกับกิจกรรมการเรียนการ
สอน
9. ผูเรียนเขาใจถึงวิธีการใชฐานขอมูลและนํามา 3.80 0.83
เหมาะสมมาก
ใชในการออกแบบเสื้อสตรีได
10. รูปแบบตาง ๆ ในแตละสวนของฐานขอมูล มี 3.90 0.79
เหมาะสมมาก
ความพอเพียงตอการนําไปใชออกแบบเสื้อ
สตรีได
11 ผูสอนใหเวลาผูเรียนในการศึกษาและคนหา 4.00 0.73
เหมาะสมมาก
รูปแบบจากฐานขอมูลไดอยางเหมาะสม
12 การนําฐานขอมูลมาใชรวมกับการเรียนการ 4.30 0.73
เหมาะสมมาก
สอนทําใหผูเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายใน
การทํางานตามที่โจทยสั่งได
รวม
3.96 0.50
เหมาะสมมาก
จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิดเห็นดานวิธีการเรียนและการคนควา
จากฐานขอมูล อยูในระดับเหมาะสมมาก (X = 3.96)
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ตารางที่ 10 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี
ดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
สวนที่ 3 : สอบถามความคิดเห็นดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ
ลําดับ
ประเด็นขอคําถาม
X S.D.
ที่
13 ขอมูลที่คนควาจากฐานขอมูลสามารถนํามา 4.10 0.56
ประยุกตใชในการแกปญหางานออกแบบเสื้อ
สตรีได
14 ฐานขอมูลทําใหเกิดทางเลือกที่หลากหลาย 3.95 0.69
ในการแกปญหาการออกแบบจากโจทยที่
กําหนดได
15 การใชฐานขอมูลในการออกแบบทําใหผูเรียน 3.95 0.69
สามารถออกแบบเสื้อสตรีไดอยางมั่นใจ
16 เมื่อผูเรียนไดศึกษาฐานขอมูลแลว พบวาฐาน 4.10 0.72
ขอมูลมีสวนชวยในการออกแบบเสื้อสตรีได
17 ผูใชฐานขอมูลเดียวกันสามารถสรางงานออก 4.00 0.73
แบบที่เปนเอกลักษณตามที่กําหนดไวได
18 การใชฐานขอมูลเปดโอกาสใหผูเรียนไดคน 4.10 0.85
พบรูปแบบที่ตนเองสนใจในการออกแบบเสื้อ
สตรีได
รวม
4.03 0.42

การแปลความ
เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน
เรื่องความคิดเห็นดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ อยูในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.03)
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ตารางที่ 11 ผลการคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ดาน
ภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูลในการออกแบบเสือ้ สตรี ของนิสติ ระดับปริญญาบัณฑิต หลัก
สูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อ
สตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
สวนที่ 4 : สอบถามความคิดเห็นดานภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูลเพื่อการ
ออกแบบเสื้อสตรี
ลําดับ
ประเด็นขอคําถาม
X S.D.
การแปลความ
ที่
19 ตลอดโครงการ วิธีการสอนโดยการใชฐานขอ 4.25 0.56
เหมาะสมมาก
มูลชวยในการออกแบบเปนไปตามวัตถุ
ประสงคของการสอน
20 การใชฐานขอมูลประกอบการเรียนการสอน 4.30 0.66
เหมาะสมมาก
ออกแบบสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความ
สนใจได
รวม
4.28 0.49
เหมาะสมมาก
จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน ดานภาพรวม
ของการสอนอยูในระดับเหมาะสมมาก (X = 4.28)
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ตารางที่ 12 ผลการคํานวณคามัชฌิมเลขคณิต (X) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
ของแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ทั้ง
หมด 4 ครั้ง ของนิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากได
รับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ลําดับ
ที่
1
2
3
4

แบบสอบถามความคิดเห็น
เนื้อหาของฐานขอมูล
วิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล
ประโยชนที่ผูเรียนไดรับ
ภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูลเพื่อ
การออกแบบเสื้อสตรี
รวม

X

S.D.

การแปลความ

4.15
3.96
4.03
4.28

0.49
0.50
0.42
0.49

เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก
เหมาะสมมาก

4.07 0.43

เหมาะสมมาก

จากตารางที่ 12 แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด
4 ครั้ง หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี อยูในระดับเหมาะสมมาก
(X= 4.07)
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ความคิดเห็นเพิ่มเติมในแบบสอบถามปลายเปดเปนความเรียงตามลําดับความถี่ของ
นิสิตระดับปริญญาบัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต คณะสถาปตยกรรมศาสตร
ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม หลังจากไดรับการสอนโดยใชฐานขอมูลการ
ออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม ผูวิจัยสรุปไดดังนี้
ตารางที่ 13 คาความถี่ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานเนื้อหาของฐานขอมูล
1.แบบสอบถามความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานเนื้อหาของฐานขอมูล
1) เขาใจไดงาย
2) อยากใหมีตัวอยางเพิ่มขึ้น
3) อยากใหเพิ่มเนื้อหามากขึ้น
4) เนื้อหาดี
5) รายละเอียดดี
6) ควรมีตัวอยางมากขึ้น
7) อยากไดตัวอยางานแปลก ๆ
8) เนื้อหาจากฐานขอมูลมีประโยชนดี เขาการเรียนมากขึ้นได
เห็นตัวอยางที่สามารถนไปใชประโยชนได
9) อยากดูตัวอยางภาพเสื้อผาจริง ๆ ไมใชแคภาพวาด
10) นาจะมีรูปแบบและตัวอยางเสื้อผาที่ทันสมัยและเทคนิคตาง ๆ
ที่ใชกับผาใหมากกวาเดิม
11) ฐานขอมูลชวยในการออกแบบงายขึ้น ในบางเรื่องที่จําไมได
สามารถเปดดูไดเร็วกวาการเปดตํารา แตในบางฐานขอมูลมีนอย
เชนรูปภาพของสวนประกอบเสื้อยังมีนอยอยู
12) ภาพยังเปนแบบที่เคยเห็นมาแลว
13) ฐานขอมูลมีเนื้อหาที่คอนขางครอบคลุมเนื้อหาสะดวกตอการใช
ชวยในการแกปญหาในการออกแบบเครื่องแตงกายใหเหมาะกับ
รูปรางงายขึ้น
14) ควรใหเวลาในการศึกษาฐานขอมูลมาก ๆ เพราะมีความสําคัญ
มากในการเรียน
15) ภาพสวย เขาใจงาย ควรมีขอมูลตัวอยางมากกวานี้คงดีมาก

ความถี่
6
4
2
2
2
1
1
1
1
1

1
1

1
1
1
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ตารางที่ 14 คาความถี่ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียน ดานวิธีการเรียนและการคน
ควาจากฐานขอมูล

2. ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานวิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล
1) เปนการเรียนที่นาสนใจ นาศึกษา
2) การเรียนการคนควาจากฐานขอมูล เปนสิ่งที่เขาใจไดงาย
3) งายกวาการคนควาจากตําราเรียน นาจะมีใหมากขึ้น
4) ควรบอกฐานขอมูลและแหลงขอมูลบางสวนที่นาสนใจ
5) วิธีการเรียนแบบคนควาจากฐานขอมูล ควรใชคูกับอินเทอรเน็ต
6) นาจะเขาไปคนขอมูลไดตลอดเวลา มากกวาเรียนในชั่วโมง
7) ดี วิธีเรียนสะดวกแตเขาถึงขั้นตอนของฐานขอมูลชานิดหนอย
8) เหมาะสมดี เพราะนักออกแบบควรจะไดเห็นอะไรใหมากที่สุด
นาจะไดทํางานจริงดวย
9) ใหเวลาในการศึกษาเพิ่มเติมขึ้นเล็กนอย
10) ในฐานขอมูลนาจะบอกตัวอยางวา รูปแบบไหน
เหมาะกับคนลักษณะอยางไร
11) นาจะแนะนําฐานขอมูลใหม ๆ มาก ๆ
12) เวลาเรียนนอยเกินไป

ความถี่
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตารางที่ 15 คาความถี่ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ

3.ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ
1) ไดรับประโยชนดีมาก
2) ชวยเพิ่มพูนความรูมากขึ้น
3) ไดรับประโยชนอยางมาก มีความรูมากขึ้นเพราะฐานขอมูลมีตัวอยางและคํา
อธิบายที่สามารถนํามาประกอบการเรียนได
4) จดจําเรียนรูสิ่งที่ไดพบในฐานขอมูล
5) ผูเรียนไดรับประโยชนจากฐานขอมูลหลายประการถาหากขอมูลนั้น
มีความหลากหลาย รูปแบบ เนื้อหา สาระก็จะยิ่งทําใหผูเรียนมี
ความรูมากขึ้นและนําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวันมากขึ้น
7) อยากใหเพิ่มเทคนิคตาง ๆที่ใชกับผา และการใชสี
8) เพิ่มเนื้อหาอีก โดยเฉพาะรูป เพื่อใหศึกษาไดมากขึ้น
9) การดูฐานขอมูลมีทั้งผลดีและผลเสีย อาจจะลอกรูปแบบจากฐานขอมูล
10) ฐานขอมูลนาจะมีแบบแปลก ๆ เพื่อดึงความสนใจยิ่งขึ้น
11) ทําใหรูขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผามากขึ้น
12) เพิ่มตัวอยางของงานใหมากขึ้น แตที่มีก็ดีอยูแลวอยากใหเพิ่ม
ความหลากหลายขึ้น
13) ชวยเสริมพื้นฐานในการออกแบบเสื้อผา และแนวคิดที่จะนําไป
ประยุกตใชกับงาน
14) มีประโยชนมากในการเรียน นาจะนํามาใชในวิชาอื่น ๆ
15) อยากใหมีตัวอยางนักออกแบบทั้งไทยและตางประเทศ

ความถี่
5
2
2
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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ตารางที่ 16 คาความถี่ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานดานภาพรวมของการสอน

4. ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานดานภาพรวมของการสอน
4.1 ความรูสึกตลอดโครงการของผูเรียน
1) สนุก นาสนใจ สนใจเรียนแฟชั่นมากขึ้น
2) สนุกกับการเรียนรูใหม ๆ และไดความรูในการออกแบบ
และการแกปญหาในการออกแบบเครื่องแตงกาย
3) รูสึกแปลกดี กระตุนใหอยากเรียน
4) มีสิ่งที่ยังไมรูอีกมาก มีความรูเพิ่มขึ้นมากกวาเกา
และสามารถนําความรูนั้นมาประยุกตในการออกแบบได
5) ฐานขอมูลมีประโยชนตอการเรียนรูและการนําไปปฏิบัติ
6) ไดเรียนรู มีความรูความเขาใจพื้นฐานในการออกแบบเสื้อ
7) การเรียนการสอนมีความนาสนใจ หาขอมูลไดงาย
ทําใหรูสึกวาวิชาเรียนไมยาก
8) รูสึกดีที่ไดทราบถึงการแกปญหาตาง ๆ ในการแตงกาย
9) ทราบรายละเอียดของเสื้อผา
10) ไดรับความรูระดับหนึ่งแตอยากไดมากกวานี้
11) งายสะดวก รวดเร็วดี เปนการสอนแบบใหม ตื่นตาตื่นใจ
ไมนาเบื่อ
12) สะดวกตอการใชงาน เนื้อหาเขาใจงาย ทําใหผูเรียนตอบโจทยได
13) รูสึกแปลกดี กระตุนใหอยากเรียนมากขึ้น
14) สนุก และไดรับสิ่งใหม ๆ เสมอ
15) พัฒนาการออกแบบดีขึ้น เขาใจงายขึ้น

ความถี่
4
5
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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4. ความคิดเห็นปลายเปดของผูเรียนดานดานภาพรวมของการสอน (ตอ)
4.2 ความคาดหวังในฐานขอมูลการออกแบบเครื่องแตงกาย
1) มีหลายรูปแบบ หลากหลายในการคนหา
2) เปนแบบที่มีการเรียนรูดวยตนเองจากฐานขอมูล
โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผา แสดงตัวอยางที่ทุกคน
เขาใจงาย
3) ควรจะมีความทันสมัยตลอดเวลา และควรมีขอมูลเกี่ยวกับ
คนที่มีปญหาเรื่องรูปรางใหมากขึ้น หรือเรื่องสีวาควรใชสีอะไรดี
4) มีตัวอยางเครื่องแตงกายมากๆ พรอมขอมูลที่สําคัญ
5) เปนภาพเคลื่อนไหว หรือไมก็การตนู นารัก
6) เนื้อหาเขาใจงาย มีตัวอยางภาพประกอบ
7) อยากใหเปนแบบหลากหลายเชน มีเทคนิคในลายผา
เทคนิคบนผา การใชสี และมีการออกแบบอยากอื่นดวย เชนกระเปา
รองเทา
8) ที่เปนอยูก็ดีอยูแลว อยากใหเนื้อหามากขึ้นและละเอียดมากกวานี้
9) มีตัวอยางงานของนักออกแบบใหไดมากที่สุด
10) เปนแบบที่ไมเคยเห็นมากอน
11) มีขอมูลที่ตองการครบถวน มีตัวอยางใหดูพรอมรายละเอียด
12) มีขอมูลดานการออกแบบเครื่องแตงกายทั้งหมด
4.3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
1) การเรียนการสอนสนุกดี
2) ดี ควรพัฒนาไปเรื่อย ๆ
3) ฐานขอมูลเปนสิ่งที่เรียนรูและเขาใจงาย ถามีขอมูล
ใหเรียนรูมาก ผูเรียนจะไดความรูมาก
4) ควรมีตัวอยางของฐานขอมูลมากกวานี้
5) นาจะมีการสอนแบบนี้ตอไป และพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ
6) นาจะมีภาพประกอบที่เปนเสื้อผาที่ออกแบบเสร็จแลวใหดูเยอะ ๆ
7) ควรจะสามารถคนขอมูลไดตลอดเวลา
8) อยากใหฐานขอมูลมีเทคนิคในการตัดเย็บ การใชสี ตัวอยางการนําเสนอ
9) อยากเห็นแบบเสื้อเวลาอยูบนหุน
10) เพิ่มตัวอยางและแนะนํานักออกแบบมากขึ้น สวนขอมูลถือวามีมากพอแลว
11) เวลาและตัวอยางยังนอยอยู แตเนื้อหาเขาใจดีมาก

ความถี่
4

1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง “ผลของการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลที่มีตอผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม”
วัตถุประสงคการวิจัย
เพื่ อ ศึ ก ษาผลของการสอนการออกแบบเครื่ อ งแต ง กายโดยใช ฐ านข อ มู ล ที่ มี ต อผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาศิลปอุตสาหกรรม หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
นฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
สมมติฐานการวิจัย
การสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี มีผล
ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนิสิตสูงขึ้นกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัย เปนนิสิตสาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผัง
เมืองและนฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา ศิลปอุตสาหกรรม ซึ่งผู
วิจัยใชประชากรทั้งหมดเปนการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Population) จํานวน 20 คน
วิธีดําเนินการวิจัย
มีลําดับขั้นตอนในการวิจัย โดยสรุปไดดังนี้
1. ศึกษาคนควาขอมูล ทฤษฎี และหลักการที่เกี่ยวของกับแนวคิดในการใชฐานขอมูล
ในการเรียนการสอนออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม โดยการวิเคราะหจากเอกสาร
หลักสูตร บทความ วารสาร และผลงานวิจัยตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ
2. ศึกษาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา การออกแบบเครื่องแตงกาย การสอน
ออกแบบ การใชสื่อในการเรียนการสอนออกแบบ การใชฐานขอมูลในการเรียนการสอน นํามา
ปรับเพื่อเปนกรอบในการดําเนินการวิจัย
3. สรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบ แผนการสอน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบประเมินผลงานการออกแบบ
4. นําเครื่องมือไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ และนํามาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
5. ทดลองใชเครื่องมือกับกลุมประชากร จํานวน 10 คน และนํามาปรับปรุง
6. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมประชากร จํานวน 20 คน
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7. นําผลที่ไดมาทําการวิเคราะห โดยวิธีวิเคราะหขอมูลทางสถิติ ซึ่งประกอบไปดวย
การหาคารอยละ คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการหาคาความแตกตางจาก
การทดสอบ คา t-test ที่เปนกลุมอิสระจากกัน สําหรับการวิเคราะหแบบสอบถามวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ (Frequency) การหาคารอยละ(Percentage) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
8. นําเสนอผลการวิจัยในรูปความเรียงและตารางประกอบคําอธิบาย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การ
สอนการออกแบบเครื่องแตงกายในวิชาศิลปอุตสาหกรรมโดยใชฐานขอมูล (เรื่องการออกแบบ
เสื้อสตรี) ซึ่งใชในการทดสอบกอนเรียน และใชในการทดสอบหลังเรียนจํานวน 1 ฉบับ แบบ
ทดสอบทั้งหมดเปนปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ผูวิจัยไดสรางขึ้นเองจํานวน 25 ขอ โดยมี
คาความเที่ยง เทากับ 0.81 2) แบบประเมินผลกระบวนการแกปญหาในงานออกแบบในการ
เรียนการสอน 4 ครั้ง 3)แบบประเมินผลงานออกแบบเสื้อสตรี ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเอง เปนลักษณะ
แบบประมาณคา 5 ระดับ มีทั้งสิ้น 6 หัวขอ ครอบคลุม เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี 4) แบบสอบ
ถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใชฐานขอมูลการออกแบบ
เสื้อสตรี เปนแบบประมาณคา 5 ระดับ จํานวนทั้งสิ้น 20 ขอและแบบสอบถามปลายเปด
เครื่องมือที่ใชในการทดลอง คือ แผนการสอนการออกแบบเสื้อสตรี ในวิชาศิลปอุตสาห
กรรมโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ในรายสัปดาห ทั้งหมด 4 สัปดาห และ
โปรแกรมฐานขอมูลเพื่อการสอนเรื่องการออกแบบเสื้อสตรีที่ผูวิจัยเปนผูสรางขึ้นเอง
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดดําเนินการสอนดวยตนเอง โดยผูวิจัยไดใหผูเรียนที่เปนกลุม
ทดลองทําแบบทดสอบ เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี กอนเรียน โดยใชเวลาในการทดสอบเปน
เวลา 25 นาที แลวเริ่มทําการสอน โดยในสัปดาหแรกใหกลุมทดลองดําเนินการเรียนตามขั้น
ตอน และแนะนําวิธีการใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี และดําเนินการสอนตามแผน
การสอนการออกแบบเสื้อสตรีจนจบ หลังจากทดลองสอนครบตามกําหนดเวลา ผูวิจัยใหผูเรียน
ทําแบบทดสอบหลังเรียน เรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ใชเวลา 25 นาที แลวนําคะแนนที่ไดจาก
การทดสอบในการเรียนของผูเรียบมาคํานวนคามัชฌิมเลขคณิต (X) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(S.D) หลังจากนั้น เปรียบเทียบความแตกตางผลคะแนนระหวาง ผลการเรียนของผูเรียนกอน
เรียนและหลังเรียน จากการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบ
เสื้อสตรี โดยใชสถิติที (t-test) แลวนํามาเปรียบเทียบ นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูลสามารถนํามาสูการสรุปผลการวิจัยซึ่งผูวิจัยแยกออกเปน 3 ดาน
ดังนี้
1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการสอนโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อ
สตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
2. ดานการประเมินผลกระบวนการแกปญหาในงานออกแบบหลังการเรียนการสอน
จํานวน 4 สัปดาห
3. ดานผลงานการออกแบบเสื้อสตรี
4. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใชฐานขอมูลการ
ออกแบบเสื้อสตรี

1. ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังการสอนโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อ
สตรี ในวิชาศิลปอุตสาหกรรม
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใชฐานขอมูลเรื่อง
การออกแบบเสื้อสตรี พบวา คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ของนิสิตระดับปริญญา
บัณฑิต หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิตสูงกวาคะแนนกอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับ .05
2. ดานการประเมินผลหลังการเรียนการสอน จํานวน 4 สัปดาห
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย เรื่อง
การออกแบบเสื้อสตรี จากเกณฑการประเมินหลังการเรียนการสอนแตละสัปดาห มาวิเคราะห
ซึ่งใชแบบประมาณคา 5 มาตราสวน และผูมาตราสวน และผูวิจัยเปนผูตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑ และนําคะแนนดังกลาว มาหาคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
คะแนนของผลงานออกแบบของผูเรียน หลังจากไดสอนการออกแบบโดยใชฐานขอมูลเรื่องการ
ออกแบบเสื้อสตรี แยกออกเปนแตละสัปดาห สรุปไดดังนี้
สัปดาหที่ 1 การกําหนดปญหาและการคนหาขอมูลเพื่อการออกแบบ ผูเรียนสามารถทํา
ไดในระดับดี (X = 3.96)
สัปดาหที่ 2 การวิเคราะหขอมูล ผูเรียนสามารถทําไดในระดับดี (X = 3.97)
สัปดาหที่ 3 การสังเคราะหขอมูล ผูเรียนสามารถทําไดในระดับดี (X = 3.83)
สัปดาหที่ 4 การนําเสนอขอมูลและการประเมินผล ผูเรียนสามารถทําไดในระดับดี (X =
3.71)
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ผลคะแนนดังกลาวแสดงใหเห็นวา หลังจากการเรียนการสอนแตละสัปดาหผูเรียน
สามารถทําคะแนนในเรื่องการวิเคราะหขอมูลไดดีที่สุด รองลงมาคือ การกําหนดปญหาและคน
หาขอมูลเพื่อการออกแบบ อับดับตอมาคือ การสังเคราะหขอมูล สวนที่ผูเรียนทําคะแนนไดนอย
ที่สุดคือการนําเสนอขอมูลและการประเมินผล สรุปภาพรวมของการประเมินผลหลังการเรียน
การสอนแตละสัปดาห ผูเรียนทําคะแนนไดในระดับดี (X = 3.86)
3. ดานผลงานการออกแบบเสื้อสตรี
ดานของผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานออกแบบเครื่องแตงกาย (เรื่องการออกแบบเสื้อ
สตรี) การะประเมินไดจากเกณฑในการประเมินงานออกแบบเสื้อสตรี มาวิเคราะหผลงานการ
ออกแบบเสื้อสตรี ซึ่งใชแบบประมาณคา 5 มาตราสวน และผูวิจัยเปนผูตรวจใหคะแนนตาม
เกณฑ และนําคะแนนงานออกแบบดังกลาว มาหาคามัชฌิมเลขคณิต (X) และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) คะแนนของผลงานออกแบบของผูเรียน หลังจากไดสอนการออกแบบโดยใช
ฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ผูวิจัย แยกออกเปนแตละดาน สรุปไดดังนี้
ดานแรก ดานการออกแบบมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค,กลุมเปาหมาย
และโอกาสในการสวมใสตามที่โจทยกําหนด ผูเรียนสามารถทําไดในเกณฑ ระดับดี (X = 3.80)
ดานที่สอง รูปแบบโครงสรางเสื้อสตรีมีความชัดเจนและถูกตอง ผูเรียนสามารถ
ทําไดในเกณฑ ระดับดี (X = 3.85)
ดานที่สาม สามารถออกแบบเสื้อสตรีโดยใชรูปแบบเสื้อสตรีแกปญหารูปรางได
ครบถวน ผูเรียนสามารถทําไดในเกณฑ ระดับดี (X = 4.05)
ดานที่สี่ รายละเอียดและสวนประกอบตาง ๆ ในการออกแบบเสื้อสตรีมีความ
ถูกตองเหมาะสมกับการแกปญหางานออกแบบที่ผูออกแบบไดสรุปไวในการสังเคราะหขอมูล ผู
เรียนสามารถทําไดในเกณฑ ระดับดี (X = 3.80)
ดานที่หา การนําเสนอผลงานเปนลําดับขั้นตอนเขาใจงาย ตามหลักเกณฑใน
การนําเสนอผลงาน ผูเรียนสามารถทําไดในเกณฑ ระดับดี (X = 3.85)
ดานที่หก ผลงานการออกแบบมีความสวยงาม เรียบรอย สะอาด นาสนใจ ผู
เรียนสามารถทําไดในเกณฑ ระดับปานกลาง (X = 3.20)
ผลคะแนนดังกลาวแสดงใหเห็นวา หลังจากการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใช
ฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ผูเรียนทําคะแนนไดมากที่สุดคือ การออกแบบเสื้อสตรีโดย
ใชรูปแบบเสื้อสตรีแกปญหารูปรางไดครบถวน เรื่องที่ผูเรียนทําไดรองลงมาคือ รูปแบบโครง
สรางเสื้อสตรีมีความชัดเจนและถูกตอง และการนําเสนอผลงานเปนลําดับขั้นตอนเขาใจงาย
ตามหลักเกณฑในการนําเสนอผลงาน รองลงมาคือ ดานการออกแบบมีความสอดคลองกับวัตถุ
ประสงค,กลุมเปาหมายและโอกาสในการสวมใสตามที่โจทยกําหนด และรายละเอียดและสวน
ประกอบตาง ๆ ในการออกแบบเสื้อสตรีมีความถูกตองเหมาะสมกับการแกปญหางานออกแบบ
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ที่ผูออกแบบไดสรุปไวในการสังเคราะหขอมูล เรื่องสุดทายคือ ผลงานการออกแบบมีความสวย
งาม เรียบรอย สะอาด นาสนใจ สรุปผลงานการออกแบบเสื้อสตรีโดยใชฐานขอมูลในการออก
แบบเสื้อสตรี วิชาศิลปอุตสาหกรรม อยูในระดับดี (X = 3.75)
4.
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม การสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใช
ฐานขอมูลในการออกแบบเสื้อสตรี
ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม การสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใชฐานขอ
มูลในการออกแบบเสื้อสตรี แบงออกเปน 4 สวน ดังนี้
4.1 ความคิดเห็นดานเนื้อหาของฐานขอมูล
4.2 ความคิดเห็นดานวิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล
4.3 ความคิดเห็นดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ
4.4 ความคิดเห็นดานภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูลเพื่อการออกแบบเสื้อสตรี
สรุปวาผูเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในวิชาศิลปอุตสาหกรรมโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรีอยูในระดับเหมาะ
สมมาก
ผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลังการสอนการออกแบบเครื่องแตง
กายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ทําใหผูวิจัยพบขอสรุปในแตละตอนดังนี้
สวนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเรียนดานเนื้อหาของฐานขอมูล ผูวิจัยไดสรุปตามลําดับ
ความคิดเห็นที่มากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดดังนี้ 1) โครงสรางของฐานขอมูลเขาใจไดงายและ
สะดวกในการคนหาสิ่งที่ผูเรียนตองการในการออกแบบเสื้อสตรี มีความเหมาะสมมาก (X =
4.25) 2) ในสวนของการออกแบบรางและออกแบบรายละเอียดผูเรียนสามารถใชฐานขอมูลเพื่อ
ทบทวนและตรวจสอบความถูกตองได (X = 4.20) 3) การใชฐานขอมูลสามารถชวยใหผูเรียน
เขาใจองคประกอบตาง ๆ ในการออกแบบเสื้อสตรีได (X = 4.15) 4) เนื้อหาภายในฐานขอมูล
ชวยใหผูเรียนสามารถสรุปแนวทางการออกแบบเพื่อแกปญหาผูเรียนวิเคราะหไวได (X = 4.15)
5) เนื้อหาเรื่องการออกแบบเสื้อสตรีมีความเหมาะสมในการใชฐานขอมูลประกอบการเรียนการ
สอน (X = 4.10) 6)เนื้อหาหลักการและรูปแบบเสื้อสตรีจาก ฐานขอมูลมีความครอบคลุมและ
เพียงพอในการนําไปใชออกแบบเสื้อสตรีได (X = 4.10) ขอเสนอแนะของผูเรียนมีดังตอไปนี้
เนื้อหาเขาใจงายความถี่ = 6 อยากใหมีตัวอยางเพิ่มขึ้นอีก ความถี่ = 4 อยากใหเพิ่มเนื้อหามาก
ขึ้นความถี่ = 2 เปนตน
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สวนที่ 2 ความคิดเห็นดานวิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล ผูวิจัยไดสรุปตาม
ลําดับความคิดเห็นที่มากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดดังนี้ 1) การนําฐานขอมูลมาใชรวมกับการ
เรียนการสอนทําใหผูเรียนมีทางเลือกที่หลากหลายในการทํางานตามที่โจทยสั่งได (X = 4.30)
2) ผูสอนใหเวลาผูเรียนในการศึกษาและคนหารูปแบบจากฐานขอมูลไดอยางเหมาะสม (X =
4.00) 3) รูปแบบตาง ๆ ในแตละสวนของฐานขอมูล มีความพอเพียงตอการนําไปใชออกแบบ
เสื้อสตรีได (X = 3.90) 4) การคนควาขอมูลจากฐานขอมูลมีความสะดวกเหมาะสมกับกิจ
กรรมการเรียนการสอน(X = 3.90) 5)การจัดลําดับกิจกรรมการเรียนการสอนประกอบการใชฐาน
ขอมูลมีความเหมาะสมกับผูเรียน (X = 3.85) ขอเสนอแนะของผูเรียนมีดังนี้ เปนการเรียนที่นา
สนใจ นาศึกษาความถี่ = 2 การเรียนการคนควาจากฐานขอมูลเปนสิ่งที่เขาใจงายความถี่ = 2
งายกวาการคนควาจากตําราเรียนนาจะมีใหมากขึ้นความถี่ = 2 เปนตน
สวนที่ 3 ความคิดเห็นดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ ผูวิจัยไดสรุปตามลําดับความคิดเห็น
ที่มากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดดังนี้ 1) ขอมูลที่คนควาจากฐานขอมูลสามารถนํามาประยุกตใชใน
การแกปญหางานออกแบบเสื้อสตรีได (X = 4.10) 2) เมื่อผูเรียนไดศึกษาฐานขอมูลแลว พบวา
ฐานขอมูลมีสวนชวยในการออกแบบเสื้อสตรีได (X = 4.10) 3) การใชฐานขอมูลเปดโอกาสใหผู
เรียนไดคนพบรูปแบบที่ตนเองสนใจในการออกแบบเสื้อสตรีได (X = 4.10) 4) ผูใชฐานขอมูล
เดียวกันสามารถสรางงานออกแบบที่เปนเอกลักษณตามที่ไดกําหนดไวได (X = 4.00) 5) ฐาน
ขอมูลทําใหเกิดทางเลือกที่หลากหลายในการแกปญหาการออกแบบจากโจทยที่กําหนดได (X =
3.95) 6) การใชฐานขอมูลในการออกแบบทําใหผูเรียนสามารถออกแบบเสื้อสตรีไดอยางมั่นใจ
(X = 3.95) ขอเสนอแนะของผูเรียนมีดังนี้ ไดรับประโยชนดีมากความถี่ = 5 ชวยเพิ่มพูนความรู
มากขึ้นความถี่ = 2 ผูเรียนไดรับประโยชนจากฐานขอมูลหลายประการถาหากขอมูลนั้นมีหลาก
หลาย รูปแบบ เนื้อหา สาระก็จะยิ่งทําใหผูเรียนมีความรูมากขึ้นและนําไปประยุกตใชในชีวิต
ประจําวันมากขึ้นความถี่ = 1 เปนตน
สวนที่ 4 ความคิดเห็นดานภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูลเพื่อการออกแบบเสื้อ
สตรี ผูวิจัยไดสรุปตามลําดับความคิดเห็นที่มากที่สุดไปหานอยที่สุด ไดดังนี้ 1) การใชฐานขอ
มูลประกอบการเรียนการสอนออกแบบสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจได 2)ตลอดโครง
การ วิธีการสอนโดยการใชฐานขอมูลชวยในการออกแบบเปนไปตามวัตถุประสงคของการสอน
(X = 4.25) ขอเสนอแนะของผูเรียนดานภาพรวมมีดังนี้ สนุก นาสนใจ ความถี่ = 4 รูสึกดีกับ
การเรียนความถี่ = 2 และรูสึกแปลกดีกระตุนใหอยากเรียนความถี่ = 2 เปนตน ในดานความ
คาดหวังในฐานขอมูลการออกแบบเครื่องแตงกาย ผูเรียนเสนอแนะดังนี้ ควรจะมีรูปแบบที่หลาก
หลายในการคนหา ความถี่ = 4 มีความทันสมัยเขาใจไดงายและมีขอมูลเครื่องแตงกายพรอม
รายละเอียดครบถวนความถี่ = 1 เปนตน ขอเสนอแนะเพิ่มเติมมีดังนี้ การเรียนการสอนสนุก
ควรมีการพัฒนาขึ้นไปเรื่อย ๆ

119

จากแบบสอบถามดังกลาว ผูวิจัยสรุปไดวา ผลการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดย
ใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี มีความเหมาะสมมาก (X = 4.07)
อภิปรายผลการวิจัย
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จากผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใชฐานขอ
มูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนความถี่ ของนิสิตประดับปริญญาบัณฑิต
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานฤมิตศิลป คณะสถาปตยกรรมศาสตร ผังเมืองและ
นฤมิตศิลป มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงขึ้นกวาผลสัมฤทธิ์กอนการ
เรียนที่ความถี่ X = 17.85 ที่ระดับนัยสําคัญ .05 ทั้งนี้อาจเปนผลมาจาก การนําเทคโนโลยีเขา
มาประยุกตใชเปนสื่อในการเรียนการสอน ทําใหผูเรียนเขาใจและเห็นภาพตัวอยางไดอยางชัด
เจน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เกษมศรี พรหมภิบาล (2537) ที่พบวาผูเรียนมีความ
กระตือรือรน สนุกสนาน และมีทัศนคติที่ดีตอการใชคอมพิวเตอรกราฟกในการเรียน Eckert
(1997) ไดกลาววาคอมพิวเตอร สามารถที่จะสนับสนุนระบบในการนําเขาวัตถุประสงคในการ
ออกแบบไดอยางถูกตอง คือ สามารถบรรยายลักษณะของการออกแบบเสื้อผาอยางละเอียด ดัง
นัน้ หากสามารถปรับเปลีย่ นการสอนใหมคี วามยืดหยุน ในการรับเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งตองสรางทิศทางใหผูเรียนเปนสวนหนึ่งของวิชาชีพไดดี ควรจะเพิ่มศักยภาพในการใช
คอมพิวเตอร ก็จะสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพการศึกษาการออกแบบเครื่องแตงกายและสิ่งทอ
ซึ่งเปนลักษณะสหวิทยาการได (Jung, 1992) โดยเฉพาะจากผลการวิจัยของ Sparks(1989) ที่
ไดศึกษาถึงคอมพิวเตอรในการศึกษาดานการออกแบบเครื่องแตงกายและสิ่งทอ พบวา ควร
สนับสนุนใหมีการใชคอมพิวเตอรมากขึ้นทั้งผูเรียนและผูสอน เพื่อใชเทคโนโลยีไดอยางเต็มศักย
ภาพในยุคของขอมูลขาวสาร ดังนั้นการใชเทคโนโลยีในการคนหาขอมูลความรูใหคุนเคย จะ
สามารถพัฒนาตนเองใหเกิดประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพตอไป
จะเห็นไดวาการเรียนการสอนออกแบบเปนลักษณะการใหความรูและปฏิบัติการควบคู
กันไป จึงจะตองเนนวิธีการสอนใหเขมขน เพื่อใหเกิดความมั่นใจในการทํางาน (ไพฑูรย สินลา
รัตน, 2524) ดังนั้นวิธีการสอนจึงเปนสวนสําคัญอีกสวนหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสูงขึ้น ผูวิจัยใชวิธีการสอนแบบแกปญหาโดยสนับสนุนการเรียนรูในลักษณะที่ผูเรียนเปน
ศูนยกลาง (คณะอนุกรรมการปฏิรูปการเรียนรู, 2543) ผูเรียนจะมีความสนใจ ความรู ความคิด
ความสามารถและความสุขในการเรียนสาระและกระบวนการเรียนรูเชื่อมโยงกับเหตุการณและ
สิ่งแวดลอมรอบตัวของผูเรียน จนผูเรียนสามารถนําผลจากการเรียนรูไปประยุกตใชไดในชีวิต
ประจําวัน จําเนียร ศิลปวานิช (2538) ยังไดกลาวถึงขอดีของการสอนแบบแกปญหาวา ทําใหผู
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เรียนตื่นตัว เห็นประโยชนจากการเรียนรู สรางความสนใจ เขาใจบทเรียนและจําไดดี จัดเปน
ประสบการณตรง รูจักคิดและมีเหตุผล
เหตุผลประการสําคัญอีกขอหนึ่งที่ทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น คือ การนําฐาน
ขอมูลการออกแบบเสื้อสตรีมาใชในการเรียนการสอน เนื่องจากฐานขอมูลจะรวบรวมขอมูลจาก
แหลงตาง ๆ มีวิธีการจัดเก็บที่เปนระบบ งายตอการคนหา (ครรชิต มาลัยวงศ, 2538) มีการ
เลือก พิจารณาเนื้อหา อีกทั้งในฐานขอมูลมีการลําดับขอมูลจากงายไปยาก และมีขั้นมีตอน
(Marschalek, 2002) ผูเรียนสามารเรียนรูไดดวยตนเอง สอดคลองกับงานวิจัยของ ชาญศิลป
สุวรรณจันทร (2539) ที่กลาววา การเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย ควรสนับสนุนให
ผูเรียนคนควาดวยตนเอง ดังนั้นเมื่อการเรียนรูดวยตนเอง ผูเรียนจะสามารถจดจําไดอยางแมน
ยํา เปนคนที่มีลักษณะคิดกวาง และมีความคิดสรางสรรคมีลักษณะเฉพาะตัว (คณะอนุกรรมการ
ปฏิรูปการเรียนรู, 2543) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jung (1992) ที่กลาววาสถาบันการ
ศึ ก ษาทางด า นการออกแบบเครื่ อ งแต ง กายควรจะสนั บ สนุ น ให ผู เ รี ย นมี ทั ก ษะทางด า น
คอมพิวเตอร และฐานขอมูล เพื่อใหผูเรียนมีประสบการณเกี่ยวกับเทคโนโลยีกอนจะปฏิบัติวิชา
ชีพ และงานวิจัยของ อมรา แยมศิริ(2535) ที่พบวาผูเรียนวิชาเครื่องแตงกายสตรีเบื้องตนเมื่อได
ศึกษาดวยชุดการเรียนดวยตนเองแลว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาการเรียนแบบปกติ คุณ
ลักษณะพิเศษอีกประการหนึ่งของฐานขอมูลในการเรียนการสอนคือ เปนสื่อประสมที่กระตุนใหผู
เรียนเกิดความสนใจ Greh (1997) กลาววาสื่อประสม (Multimedia) ไดสรางความหลากหลาย
ในการใชงาน ไมวาจะเปนภาพ เสียง ขอมูล ทําใหองคความรูกวางขึ้น เกิดโลกใหมสําหรับการ
ศึกษา ซึ่งไมเปนเพียงแตแหลงขอมูลเทานั้น แตทําใหเกิดจินตนาการดวย ซึ่งจะใหผลการสอนมี
ผลสัมฤทธิ์ท่สี ูงขึ้น
2. ผลสัมฤทธิ์ของการใชกระบวนการแกปญหาในงานออกแบบหลังการเรียนการสอน
ดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย เรื่อง
การออกแบบเสื้อสตรี จากเกณฑการประเมินหลังการเรียนการสอนแตละสัปดาห ผูเรียน
สามารถทําคะแนนในเรื่องการวิเคราะหขอมูลไดดีที่สุด รองลงมาคือ การกําหนดปญหาและคน
หาขอมูลเพื่อการออกแบบ อับดับตอมาคือ การสังเคราะหขอมูล สวนที่ผูเรียนทําคะแนนไดนอย
ที่สุดคือการนําเสนอขอมูลและการประเมินผล สรุปภาพรวมของการประเมินผลหลังการเรียน
การสอนแตละสัปดาห ผูเรียนทําคะแนนไดในระดับดี (X = 3.86) จะเห็นไดวาการจัดการเรียน
การสอนออกแบบเสื้อสตรีในครั้งนี้ใชกิจกรรมการเรียนการสอนแบบแกปญหา ตามที่ ปยะชาติ
แสงอรุณ (2531) กลาววา การออกแบบคือการรูจักใชความคิด รูจักการแกปญหา โดยอาศัย
ประสบการณ ความรู เพื่อบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Watson
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(1987) ที่กลาววา ควรจะใชกระบวนการสอนแบบแกปญหาสําหรับการเรียนการสอนออกแบบ
ในอนาคต เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแตละดาน พบวา
2.1 การกําหนดปญหาและหาขอมูลเพื่อการออกแบบ ซึ่งในขั้นตอนนี้เปนขั้น
ตอนของการสังเกต ศึกษาปญหา เงื่อนไขตาง ๆ ที่เกี่ยวของและทําการรวบรวมขอมูลจากแหลง
ตางๆ ใหมากที่สุด เพื่อกําหนดขอบเขตวาควรจะมีสวนใดชวยเสริมสวนใด และรายการของ
ปญหาที่ตองนํามาแกไข ผูเรียนสามารถทําคะแนนไดในระดับดี ซึ่งมีความสอดคลองกับ
Dutton (2002) ที่กลาววา การคนหาขอมูลจากฐานขอมูลในการเรียนการสอนศิลปะและการออก
แบบ นับวามีประโยชนอยางมาก นวลนอย บุญวงศ (2539) กลาววา ขอมูลมีบทบาทสําคัญ และ
เปนศูนยกลางของกิจกรรมการออกแบบ ยังมีสวนสําคัญในการใชพิจารณาตัดสินเลือกวิธีการที่มี
ความเหมาะสมสูงสุด
2.2 การวิเคราะหขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี เปนขั้นตอนของการแยก
แยะขอมูลสําคัญๆ เชนกลุมเปาหมาย กระบวนการผลิต หลักเกณฑตาง ๆ เปรียบเทียบและจัด
ใหเกิดความสัมพันธกัน ผลจากการวิเคราะหขอมูลจะชวยเสนอแนะทางเลือกและเกณฑสําหรับ
พิจารณาทางเลือกตาง ๆ ในการแกปญหา ผูเรียนสามรถทําคะแนนไดในระดับดีที่สุด จากการ
ศึกษางานวิจัยของ จุฑามาศ เจริญพงษมาลา (2541) พบวา การเลือกเนื้อหาวิชาในวิชาเอกออก
แบบผลิตภัณฑ กลุมผูเชี่ยวชาญมีความเห็นดวยในระดับมากที่สุดวา ควรสงเสริมใหนักศึกษามี
ความรูในดานการคนควาและวิเคราะหขอมูล สามารถนํามาใชในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ
อยางมีระบบ ในการวิเคราะหขอมูลดังกลาวจะเห็นวากลุมเปาหมายเปนปจจัยหนึ่งในการ
พิจารณาเพื่อวิเคราะหขอมูล ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็นของ สาคร คันธโชติ (2528) ที่กลาว
วานักออกแบบควรจะเขาใจวาขอบเขตการใชงานออกแบบกวางขวางเพียงใด ใครบางเปนคนใช
และจะถูกนําไปใชที่ใดเปนตน จะชวยใหการออกแบบดําเนินตามเปาหมายที่วางไว การใชฐาน
ขอมูลนั้นสามารถเขามาเปนสวนหนึ่งของการวิเคราะหขอมูลได กลาวคือฐานขอมูลมีการรวบ
รวมขอมูลที่เปนตัวอยางการออกแบบจริง ทําใหผูเรียนสามารถเห็นภาพไดชัดวาลักษณะของ
เสื้อผาจะออกมาในรูปแบบใด เหมาะสมกับเกณฑที่ผูเรียนไดตั้งขึ้นหรือไม ตามที่ Ekert (1997)
กลาววาคอมพิวเตอรสามารถบรรยายลักษณะของเสื้อผาไดอยางชัดเจน สามารถทําใหเขาใจ
ลักษณะและรูปรางที่ถูกตองได สอดคลองกับงานวิจัย พีรยา สระมาลา(2538) ที่กลาววาการจัด
การเรียนการสอนการออกแบบสิ่งทอในดานพุทธิพิสัย ควรสนับสนุนใหมีการวางแผนวิเคราะห
ในการสรางสรรคงานออกแบบสิ่งทอ กระบวนการคิดวิเคราะหนี้เองที่นํามาสูการสังเคราะหขอ
มูล ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําใหสามารถแกปญหาไดอยางตรงประเด็น และมีความกวางครอบ
คลุมการแกปญหายอย มีความแปลกใหม เปนการรวมสวนยอยตาง ๆ เปนภาพที่สมบูรณ
2.3 การสังเคราะหขอมูลการออกแบบ เปนขั้นตอนในการสรางแนวความคิด
หลักที่ไดจากการสังเคราะหขอมูล ซึ่งจะทําใหสามารถแกปญหาไดอยางตรงประเด็น และมี
ความกวางครอบคลุมปญหายอย มีความแปลกใหม และนํามารางเปนแบบ 2 มิติ จํานวนมาก
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เพื่ออธิบายแนวความคิดของผูออกแบบ เปรียบเทียบโดยใชหลักเกณฑจากการวิเคราะห เพื่อ
คัดเลือกแบบที่เหมาะสมที่สุดที่สามารถแกปญหาไดสําเร็จดวยวิธีการที่งาย ประหยัดและมีความ
เปนไปไดจริงทั้งในการผลิตและการตลาด ผูเรียนสามารถทําคะแนนไดในระดับดี
นวลนอย
บุญวงศ (2539) กลาววา การสรางแนวความคิดหลักที่ดี สามารถสงผลใหการแกปญหาไดอยาง
ตรงประเด็น และมีความกวางครอบคลุมการแกปญหายอย มีความแปลกใหม และการทําแบบ
รางคือการนําแนวความคิดหลักนั้นมาประยุกตใชในการแกปญหา และสรางใหเกิดเปนตัวตน
ในขั้นตอนนี้ฐานขอมูลจะเขามาชวยเหลือในการแสดงรายละเอียดเพื่อชวยใหผูเรียนทบทวนรูป
แบบในการออกแบบใหถูกตองอีกครั้งหนึ่ง
2.4 การนําเสนอผลงานและการประเมินผล เปนการนําแบบที่สําเร็จ มาประเมิน
วาถูกตอง ครบถวนตามขอบเขตและจุดมุงหมาย เพื่อเปนการใหรูถึงระดับคุณภาพของงานออก
แบบ และนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อเสนอขอแกไขปญหาที่สมบูรณ เปนการตรวจสอบขั้นสุดทาย
กอนผลิตและจําหนาย ผูเรียนสามารถทําคะแนนไดในระดับดี ในขั้นตอนนี้ผูสอนเปดโอกาสใหผู
เรียนรวมประเมินและแสดงความคิดเห็นในการออกแบบ อารักษ ศาสตระสิงห (2537) กลาววา
การประเมินผลการสอนออกแบบควรประเมินจากผลงาน กระบวนการทํางานและจากความคิด
สรางสรรค และจุฑามาศ เจริญพงศมาลา (2541) ที่พบวาการประเมินผล ควรใชเกณฑการ
ประเมินที่ชัดเจน แจงผลใหผูเรียนทราบเปนระยะ และควรสงเสริมความคิดสรางสรรค ยอมรับ
ความคิดเห็นเมื่อไดรับคําติชม และนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไข
3. ผลงานการออกแบบเสื้อสตรี
ดานของผลสัมฤทธิ์ทางการปฏิบัติงานออกแบบเครื่องแตงกายผลงานการออกแบบเสื้อ
สตรี โดยใชฐานขอมูลในการออกแบบเสื้อสตรี วิชาศิลปอุตสาหกรรม 2 อยูในระดับดี โดยเฉพาะ
ด า นที่ ผู เ รี ย นสามารถออกแบบเสื้ อ สตรี โ ดยใช รู ป แบบเสื้ อสตรีแกปญหารูปรางได ครบถว น
ผูเรียนสามารถทําคะแนนในดานนี้ไดมากที่สุดในระดับดี รองลงมาคือรูป แบบโครงสรางเสื้อสตรี
มีความชัดเจนถูกตอง และการนําเสนอผลงานเปนลําดับขั้นตอนเขาใจงาย ตามหลักเกณฑการ
นําเสนอผลงาน ผูเรียนสามารถทําไดในเกณฑระดับดี (X = 3.85) อาจเปนผลมาจากผูเ รียนมี
ความรูค วามเขาใจในหลักการออกแบบเสือ้ ผาเพือ่ แกปญ
 หารูปรางสตรี ตามทีพ่ าสนา ตัณฑลักษณ
(2526) ไดกลาววาผูที่ศึกษาการออกแบบจะตองเขาใจหัวขอตาง ๆ ที่เปนหลักการออกแบบให
เขาใจอยางดี เพื่อที่จะไดนําไปพิจารณาตัดสินโดยอาศัยหลักการออกแบบเปนเครื่องมือชวยใหมี
การตัดสินใจที่ถูกตอง ไดผลงานที่มีประสิทธิภาพ อรพินทร พานทอง(2538) ไดกลาวถึงบัณฑิต
วิชาชีพวาควรจะมีความรูในเชิงหลัก ทฤษฎีและการปฏิบัติการออกแบบ เพื่อที่จะสามารถนําไป
ประยุกตใชกับการออกแบบที่เกิดขึ้นใหมได สอดคลองกับงานวิจัยของเฉลิมขวัญ โชติพันธุ
(2543) ที่สรุปไววาแนวทางการจัดการเรียนการสอนการออกแบบควรจัดเตรียมเนื้อหาวิชา มี
การปรับใหทันสมัยและครอบคลุมเพื่อใหผูเรียนนํามาใชเปนแนวทางคิด ปฏิบัติ นอกจากการให
ความรูในดานเนื้อหาเกี่ยวกับหลักการออกแบบแลว ผูวิจัยไดสอนวิธีการวิเคราะหและสังเคราะห
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ขอมูลซึ่งอาจเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการออกแบบในระดับดี กลาวคือ
การวิเคราะหขอมูลนั้นนับเปนความสามารถทางสมองระดับสูง เปนการจําแนก ทําใหสามารถ
มองเห็นความสัมพันธของสวนยอย ๆ กับสวนรวมได (วัลลภา กันทรัพย, 2537) ในการ
วิเคราะหขอมูลเพื่อการออกแบบนั้น นวลนอย บุญวงศ (2539) ไดกลาววาเปนกระบวนการที่ทํา
ใหไดขอสรุปเพื่อเสนอลักษณะที่งานออกแบบนั้น ๆ ควรจะมีหรือไมมี เปนการกลั่นกรองจากขอ
มูลที่สําคัญ (สันติ คุณประเสริฐ, 2531) ทําใหเกิดทางเลือกในการแกปญหา ซึ่งสอดคลองกับผล
การวิจัยของ จุฑามาศ เจริญพงษมาลา (2541) ที่พบวาผูเรียนควรมีความรูดานการคนควาและ
วิเคราะหขอมูล หาแนวทางในการสอนออกแบบ ที่สามารถนํามาใชพัฒนาผลิตภัณฑไดอยางมี
ระบบ และงานวิจัยของ พีรยา สระมาลา(2538) ที่กลาววาการจัดการเรียนการสอนการออกแบบ
สิ่งทอในดานพุทธิพิสัย ควรสนับสนุนใหมีการวางแผนวิเคราะห ในการสรางสรรคงานออกแบบ
สิ่งทอ กระบวนการคิดวิเคราะหนี้เองที่นํามาสูการสังเคราะหขอมูล ซึ่งเปนกระบวนการที่ทําให
สามารถแกปญหาไดอยางตรงประเด็น และมีความกวางครอบคลุมการแกปญหายอย มีความ
แปลกใหม เปนการรวมสวนยอยตาง ๆ เปนภาพที่สมบูรณ เปนขั้นตอนสําคัญของการออกแบบ
สรางใหเกิดการออกแบบทีมีลักษณะเฉพาะตัว มีเอกลักษณ (นวลนอย บุญวงศ, 2539) ขั้นตอน
ของการรวบรวมความรู การวิเคราะหและการสังเคราะหขอมูลนี้ เปนกระบวนการสอนแบบแก
ปญหาในงานออกแบบ ซึ่งผูวิจัยไดกําหนดไวในแผนการสอน ประกอบดวย 1)การกําหนด
ปญหา 2) การวิเคราะหขอมูล 3)การสังเคราะหขอมูล 4) การประเมินผล ซึ่งการสอนดวยการแก
ปญหานั้นเปนวิธีการที่จะทําใหผูเรียนคิดเปน ทําเปน และสามารถแกปญหาได โดยมีกระบวน
การทางความคิดที่ถูกตอง(กาญจนา รัตนโชติ และนันทชัย ทองแปน, 2543) สอดคลองกับงาน
วิจัยของ Watson (1987) ที่กลาววาครูสอนออกแบบควรสอนแบบแกปญหา ใหเกิดมุมมองการ
คิดวิเคราะหและความคิดสรางสรรค เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและงานวิจัย
ของ Erez (1999) ที่ไดศึกษาวา การสนับสนุนกระบวนการปฏิบัติงานออกแบบอยางสรางสรรค
นั้น ควรจะเขาใจธรรมชาติของปญหาในงานออกแบบและเขาใจความรูขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวกับ
การออกแบบดวย
อีกปจจัยหนึ่งที่เสริมใหผูเรียนมีความเขาใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นคือ ผูเรียนสามารถเห็น
ตัวอยางของผลงานที่ดีมีคุณภาพในฐานขอมูลที่ผูวจิ ัยสรางขึ้นเพื่อรองรับเนื้อหาและโจทยปญหา
ในแผนการสอนและมีการจัดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบเสื้อสตรีอยางเปนระบบ
ตามที่ครรชิต มาลัยวงศ(2537) ไดกลาวถึงประโยชนของฐานขอมูลวา ฐานขอมูลจะทําใหเกิด
ความเขาใจเรื่องขอมูล บังคับผูใชตองศึกษารายละเอียดของขอมูลตาง ๆ อยางละเอียดทําใหเขา
ใจความหมาย และรูปแบบของขอมูลแตละรายการอยางชัดเจน อีกทั้งเนื้อหาที่นําเสนอภายใน
ฐานขอมูลมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองคัดเลือกขอมูล เนื้อหาที่มีประโยชนและความจําเปนมา
ใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ตามที่ Marchalek (2002) ไดกลาวถึงการจัดเนื้อหาวา ตองสามารถทํา
ใหผเู รียนเกิดการเรียนรูต ามวัตถุประสงคทตี่ อ งการ โดยพิจารณาใหสมั พันธกบั ลําดับความสําคัญใน
การนําเสนอ และวิธีการในการนําเสนอ ทําใหผูเรียนสามารถลําดับความเขาใจไดงาย ซึ่งเปนสิ่ง

124

ที่สงผลใหมีผลสัมฤทธิ์ดานผลงานการออกแบบอยูในระดับที่ดี เมื่อเชื่อมโยงเขากับกระบวนการ
แกปญหาในงานออกแบบแลวจะพบวา ฐานขอมูลสามารถรองรับกระบวนการออกแบบตั้งแต
การกําหนดปญหา การหาขอมูลในการออกแบบ การวิเคราะหการสังเคราะหและการประเมินผล
ไดครบถวน อันเนื่องมากจาก เนื้อหาในฐานขอมูลนั้นประกอบไปดวยเนื้อหาที่ถูกตองทันสมัย
และมีความสําคัญหมายถึงมีความรูตาง ๆ ครอบคลุมวัตถุประสงคและลึกซึ้ง และเอียดทุกแงมุม
สมดุลกับกิจกรรม อีกทั้งตองสามารถพัฒนาการคิดวิเคราะห กลาวคือ เปนเนื้อหาที่ชวยใหเห็น
ถึงความเกี่ยวพัน ความสําคัญขององคประกอบของสิ่งตาง ๆ และพัฒนาความคิดริเริ่มสราง
สรรค และฐานขอมูลยังทําใหผูเรียนสามารถกลับไปทบทวนรูปแบบและความถูกตองไดดวยตน
เอง เปนการประเมินตนเองในขั้นตนอีกทางหนึ่งดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Jung (1992)
ที่ ศึกษาวาการศึ กษาการออกแบบเครื่องแตงกายควรจะมีการรองรับการเรียนการสอนทาง
คอมพิวเตอร เชน ฐานขอมูล เพื่อพัฒนาปรับปรุงใหมีคุณภาพดีขึ้น ดังนั้น การเรียนการสอน
โดยใชฐานขอมูลเปนกระบวนการหนึ่งที่สามารถปรับหลักสูตรสูอนาคตไดอยางที่ตองการ นาจะ
มีความเขมแข็งมากขึ้นกวาในปจจุบันซึ่งเปนไปตามขอสรุปจากงานวิจัยของ Marchalek (1999)
ขอสังเกตอีกประการหนึ่งของผูวิจัยคือนอกจากการใชฐานขอมูลเขามาชวยในงานออก
แบบแลวลักษณะของการนําเสนอฐานขอมูลก็มีสวนสําคัญที่ใหผูเรียนสามารถเขาถึงฐานขอมูล
ไดอยางสะดวกและไมสับสน ผูวิจัยใชโครงสรางฐานขอมูลแบบตนไม (Tree Structure) (ปุณณ
รัตน พิชญไพบูลย, 2542) ซึ่งเปนโครงสรางที่จัดลําดับใหมองเห็นภาพที่เชื่อมโยงกันของขอมูล
ตัวแปรสําคัญจะถูกกําหนดใหเปนสารบบหลัก ซึ่งจะแตกกลุมยอยลงไปไดอีก ทําใหงายตอ
ความเขาใจและเห็นภาพรวมและหลักการของขอมูลทั้งหมด ขอดีของโครงสรางรูปตนไมคือ เปน
โครงสรางที่มคี วามซับซอนนอยที่สุด เหมาะสําหรับงานที่ตองการคนหาขอมูลแบบมีเงื่อนไขเปน
ระดับ(ดวงแกว สวามิภักดิ์, 2534) ซึ่งผูวิจัยเห็นวามีความเหมาะสมกับผูเรียนกลาวคือผูเรียนใน
ระดับอุดมศึกษาเปนชวงที่พัฒนาทักษะในการแสวงหาความรู
และมีความอยากรูอยากเห็น
(ไพฑูรย สินลารัตน, 2524) ดังนั้นการจัดขอมูลที่แยกประเภทชัดเจนและเขาถึงไดงายจะทําใหผู
เรียนไมสับสนในการคนหาขอมูลที่สนใจ และเหมาะสมกับระยะเวลาในการคนหาฐานขอมูลที่มี
จํากัด
ประเด็นที่นาสนใจอีกประเด็นหนึ่งคือการใชเทคโนโลยีเขามาเปนสื่อในการจัดการเรียน
การสอน ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูเรียนมีความกระตือรือรนและสนใจที่จะใชฐานขอมูลเปนอยางมาก
ในการใชฐานขอมูลรวมกันกับการเรียนการสอน ซึ่งประโยชนของการใชเทคโนโลยีเขามาเปน
สื่อในการเรียนการสอนนอกจากจะชวยใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนรู (อรุณ ควงสมัย,
2538) ยังชวยใหการสอนเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตามที่สันติ คุณประเสริฐ (2541)ไดกลาว
วาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือในการสืบคนขอมูล เปนเครื่องมือในการเรียนรู เกิดการ
คนหาตนเองและเรียนรูการแกปญหา การแนะนําโปรแกรมตาง ๆ ผูเรียนจะไดประสบการณตอ
เนื่องและหลากหลาย ใหมีการคิดวิเคราะหแกปญหาอยูเสมอ ดังนั้นการประยุกตใชเทคโนโลยีใน
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การออกแบบถาทําอยางถูกวัตถุประสงคแลวจะชวยใหผูเรียนเกิดความเขาใจ เห็นภาพตัวอยาง
ไดอยางชัดเจน ตามที่งานวิจัย Eckert(1997) ที่พบวาคอมพิวเตอรสามารถบรรยายลักษณะ
โครงรางของเสื้อผาไดอยางละเอียดทําใหสามารถสรางสรรครูปรางที่ถูกตองและเปนที่เขาใจได
สอดคลองกับงานวิจัยของเกษมศรี พรหมภิบาล(2537) ที่พบวาผูเรียนมีความกระตือรือรน สนุก
สนานตอการเรียน และมีทัศนคติที่ดี และงานวิจัยของ Bread (2001) ที่พบวาคอมพิวเตอรชวย
สอน มีประสิทธิผลดี ในโปรแกรมการเรียนการออกแบบเสื้อผาเครื่องแตงกาย และงานวิจัยของ
Denise(1995) ยังไดกลาววา คอมพิวเตอรในการออกแบบนั้นเปนทักษะที่สําคัญในการออก
แบบเสื้อผา เนื่องจากใหขอมูลที่ถูกตองแมนยํา และลดความยุงยาก สอดคลองกับงานวิจัยของ
Erez (1999) ที่กลาววาควรมีการพยายามทดลองระบบของคอมพิวเตอรที่ชวยในการออกแบบ
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานออกแบบอยางสรางสรรค
จากขอมูลที่กลาวมาแลวขางตนนั้น
สามารถสรุปไดวาขอมูลการออกแบบเครื่องแตงกาย นับเปนประโยชนอยางยิ่งสําหรับการเรียน
การสอนออกแบบเครื่องแตงกาย สามารถทําใหผูเรียนเขาใจ เห็นภาพตัวอยางไดชัดเจน
สามารถเลือกศึกษาไดตามความสนใจ และนํามาวิเคราะหสังเคราะหเปนรูปแบบใหม อีกทั้งยัง
เปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนมีประสบการณและทักษะในการใชเทคโนโลยีกอนใชในวิชา
ชีพจริงเห็นไดชัดวาการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนการสอนเหมาะกับการ
จัดการเรียนการสอนออกแบบเครื่องแตงกายในปจจุบันทําใหเกิดผลสัมฤทธิ์ของการเรียนการ
สอนที่ดีขึ้น
4. ดานความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย โดยใชฐาน
ขอมูลในการออกแบบเสื้อสตรี
ขอมูลดานเจตคตินั้นเปนผลสะทอนหนึ่งจากการเรียน เปนผลมาจากประสบการณเรียน
รู ทําใหทราบวาการสอนทั้งหมดสงผลกระทบตอเจตคติของผูเรียนในทางบวก ทางลบหรือทั้ง
สองทาง(ชาญชัย อาจินสมาจารย, 2537)เปนสวนที่สะทอนกลับไปสูการประเมินผลและปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน ความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย
โดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี สรุปไดวาผูเรียน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียน
การสอนในวิชาศิลปอุตสาหกรรม โดยใชฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรีอยูในระดับเหมาะสม
มาก ผลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการเรียนการสอน หลังการสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย
โดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี ทําใหผูวิจัยพบขอสรุปในแตละสวนดังนี้
สวนที่ 1 ความคิดเห็นของผูเรียนดานเนื้อหาของฐานขอมูล จากการวิจัยพบวา
นิสิตมีความเห็นดวยกับเนื้อหาอยูในระดับเหมาะสมมากและเมื่อดูในขอยอยพบวา โครงสราง
ของฐานขอมูลเขาใจไดงายและสะดวกในการคนหาสิ่งที่ผูเรียนตองการในการออกแบบเสื้อสตรี
มีความเห็นอยูในระดับเหมาะสมมาก เปนสิ่งที่ยืนยันไดวา การใชโครงสรางแบบรากตนไมนั้นมี
ความเหมาะสมกับฐานขอมูลและผูเรียน ตามที่ ปุณณรัตน พิชญไพบูลย(2542) กลาววาโครง
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สรางดังกลาวงายตอความเขาใจ และสามารถมองเห็นภาพรวมและหลักการของขอมูลทั้งหมด
ขอที่รองลงมาคือในสวนของการออกแบบรางและออกแบบ รายละเอียด ผูเรียนสามารถใชฐาน
ขอมูลเพื่อทบทวนและตรวจสอบความถูกตองได ทําใหเห็นวาฐานขอมูลเขามามีสวนในกระบวน
การเรียนการสอนแบบแกปญหาในงานออกแบบ ผูเรียนสามารถใชฐานขอมูลไดไมเพียงแคหา
ขอมูลเทานั้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Eckert (1997) ที่กลาววาสภาวการณตางๆ ในการ
ออกแบบเสื้อผา นาจะนําคอมพิวเตอรมาใช เพื่อชวยใหสามารถบรรลุไดตามวัตถุประสงค และ
ขอที่ผูเรียนมีความเห็นดวยนอยที่สุดคือ เนื้อหาหลักการและรูปแบบเสื้อสตรีจากฐานขอมูลมี
ความครอบคลุมและเพียงพอในการออกแบบเสื้อสตรีได ทัง้ นีอ้ าจเนือ่ งมาจากลักษณะ ของผูเรียน
ในอุดมศึกษา ที่มีความอยากรูอยากเห็นและคอนขางเปนตัวของตัวอง (ไพฑูรย สินลารัตน,
2527) จึงมีความตองการในรูปแบบที่หลากหลาย รูปแบบเฉพาะที่มีในฐานขอมูลอาจจะไมเพียง
พอตอความตองการของผูเรียน
และจากความคิดเห็นปลายเปดดานเนื้อหาของฐานขอมูลพบวาผูเรียนมีความเขาใจใน
เนื้อหา เปนอยางดี มีความคิดเห็นวาฐานขอมูลมีเนื้อหาและรายละเอียดดี ซึ่งทําใหเห็นวาในการ
พัฒนาฐานขอมูลนั้นตองมีการศึกษา เตรียมพรอมในองคประกอบหลาย ๆ ดาน เชน ขอมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดเนื้อหา และวิธีการนําเสนอฐานขอมูล กิดานันท มลิทอง
(2540) ไดกลาววา การพัฒนาสื่อที่ดีนั้น ตองมีความเขาใจถึงความเกี่ยวของระหวาง บุคคล วิธี
การ ความคิด เครื่องมือ และองคกร ซึ่งเปนการประยุกตหลักการดานสังคมศาสตร วิทยาศาสตร
จิตวิทยา โดยเฉพาะเรื่องของความเขาใจดานการสื่อสารไวดวยกัน สอดคลองกับ Greh (1997)
ที่กลาววาเทคโนโลยีทําใหประสิทธิภาพการสอนของครูมีมากขึ้น เปนการหลอมรวมเอาวัฒน
ธรรมตาง ๆ เขามาในชั้นเรียน และตอบสนองวิธีการหลากหลายในการแกปญหาของการเรียน
การสอนอยางแทจริง
สวนที่ 2 ความคิดเห็นดานการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูล จาการวิจัยพบ
วา นิสิตมีความเห็นดวยกับวิธีการเรียนและการคนควาจากฐานขอมูลอยูในระดับเหมาะสมมาก
และเมื่อดูในขอยอยพบวา การนําฐานขอมูลมาใชรว มกับการเรียนการสอนทําใหผเู รียนมีทางเลือก
ที่หลากหลายในการทํางานตามที่โจทยสั่งได มีความเห็นดวยมากที่สุด กลาวคือผูเรียนสามารถ
เห็นรูปแบบตัวอยางที่หลากหลายจากฐานขอมูลโดยเฉพาะอยางยิ่งรูปแบบที่ตนสนใจ
การ
พิจารณาเนื้อหาในฐานขอมูลก็ควรจะเปนเนื้อหาที่ผูเรียนสนใจและมีความสําคัญ ครอบคลุมวัตถุ
ประสงคของการเรียนการสอน ซึ่งปจจัยหนึ่งในการสนับสนุนกระบวนการเรียนรูคือแหลงการ
เรียนรู ใหมีความหลากหลายเพียงพอทีจ่ ะใหผเู รียนใชเปนแหลงคนควาหาความรูต ามความถนัด
และความสนใจ (คณะอนุกรรมการปฏิรปู การเรียนรู, 2543) ขอทีร่ องลงมาคือผูส อนใหเวลาผูเ รียนใน
การศึกษาและคนหารูปแบบจาก ฐานขอมูลไดอยางเหมาะสม ทั้งนี้เพราะผูสอนพิจารณาถึงองค
ประกอบในดานของเวลาที่สัมพันธในการดําเนินการสอน เปนวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนใหเหมาะสมกับเวลา ตามที่กิดานันท มลิทอง (2543) และสงัด อุทรานันท (2529) ได

127

เสนอองคประกอบของแนวในการจัดระบบการเรียนการสอนของนักการศึกษาตาง ๆ พบวา
เวลา เปนสิ่งที่ควรนํามาพิจารณาในการวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เหตุผลอีก
ประการหนึ่งคือ ฐานขอมูลที่สรางขึ้นนั้นเปนฐานขอมูลที่สามารถเขาถึงขอมูลที่ผูเรียนตองการ
ไดอยางรวดเร็ว ดังที่ Marchalek (2002) ไดกลาววาในการออกแบบสื่อการเรียนแบบเว็บผู
เรียนควรสามารถรับรูถึงวิธีที่จะเขาถึงขอมูลไดอยางรวดเร็วที่สุด ภายใน 2-3 หนาจอ และขนาด
ของภาพที่ใชตองมีขนาดที่พอดีกับความเขาใจ และสามารถเรียกดูไดอยางรวดเร็ว มีการลําดับ
ขอมูลที่ดี เขาใจไดงาย สวนประกอบเหลานี้ก็มีสวนในการชวยใหการคนควาจากฐานขอมูลมี
ความรวดเร็วและไมซับซอน ชวยใหผูเรียนเขาถึงฐานขอมูลไดงาย เหมาะสมกับระยะเวลาที่
กําหนดไว
ความคิดเห็นดังกลาวสอดคลองกับความคิดเห็นปลายเปดที่ผูเรียนเพิ่มเติมคือ เปนวิธี
การเรียนที่นาสนใจ สามารถเขาใจวิธีการคนควาไดงายกวาตําราเรียน ความคิดเห็นดังกลาวเปน
การสนับสนุนคํากลาวของ สุดาวรรณ เครือพาณิช (2542) ที่กลาววา การนําคอมพิวเตอรมาใช
ในการเรียนการสอนนับเปนกิจกรรมเสริมเปนสื่อในการสืบคนและการศึกษาขอมูล และ อรุณ
ควงสมัย (2538) ที่กลาววา การใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนทําใหเกิดการจูงใจในการเรียน
นอกจากนี้ผูวิจัยยังนําหลักการออกแบบที่ Marchalek (2002) ไดเสนอแนะไวคือการนําเครื่อง
มือกราฟก (Graghic Tools) เขามาชวยในการออกแบบเชนการใช Image Map คือการเชื่อม
โยงไปถึงขอมูลที่ตองการจากภาพ การแบง Frame บนหนาจอที่ชัดเจนเพื่อชวยใหผูเรียนยอน
กลับไปสูขอมูลอื่นๆ ที่ตองการไดอยางรวดเร็ว โดยไมตองเปลี่ยนหนาจอ วิธีการดังกลาวนี้จึง
นาจะชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในวิธีการใช และเขาถึงฐานขอมูลที่ตองการไดอยางรวดเร็ว
สวนที่ 3 ความคิดเห็นดานประโยชนที่ผูเรียนไดรับ จากการวิจัยพบวาผูเรียนมี
ความเห็นดวยกับประโยชนที่ไดรับในระดับเหมาะสมมากและเมื่อดูในขอยอยพบวา ขอมูลที่คน
ควาจากฐานขอมูลสามารถนํามาประยุกตใชในการแกปญหางานออกแบบเสื้อสตรีได เมื่อผูเรียน
ไดศึกษาฐานขอมูลแลว พบวาฐานขอมูลมีสวนชวยในการออกแบบเสื้อสตรีได และการใชฐานขอ
มูลเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบรูปแบบที่สนใจในการออกแบบเสื้อสตรีได มีความคิดเห็นมากที่
สุด แสดงใหเห็นวาขอมูลมีบทบาทสําคัญและเปนศูนยกลางของกิจกรรมการออกแบบ นวลนอย
บุญวงศ (2539) กลาววาในการทํางานออกแบบจําเปนตองอาศัยวัตถุดิบก็คือขอมูลที่เกี่ยวของ
กับตัวปญหา ตลอดจนวิธีการตางๆ ที่เปนไปไดในการแกปญหา ถากระบวนการศึกษาและ
วิเคราะหขอมูลไดอยางถูกตอง และผูที่ทํางานออกแบบมีความเชี่ยวชาญจะไดวิธีแกปญหาใน
การออกแบบที่มีคุณภาพดี ไมวาโจทยในงานออกแบบนั้นจะมีความยุงยากซับซอนเพียงใดก็
ตาม ขอมูลที่เกี่ยวของกับการออกแบบเครื่องแตงกาย นับเปนขอมูลเฉพาะที่มีความเกี่ยวของ
กับการผลิต ในการเรียนการสอน ผูเรียนตองมีความรูความเขาใจในพื้นฐานของโครงสรางเครื่อง
แตงกาย ซึ่งจะมีสวนชวยในการเขาใจระบบการผลิต และจะชวยใหสามารถทํางานออกแบบ
เครื่องแตงกายไดอยางเปนอัตโนมัติ (Sharon, 1977) การเก็บรวมรวมขอมูลตางๆ ของการออก
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แบบไวอยางเปนระบบภายในฐานขอมูลคอมพิวเตอรนั้น ทําใหเกิดการนําไปใชไดสะดวก ตามที่
สันติ คุณประเสริฐ (2541) ไดกลาววาเทคโนโลยีเปนเครื่องมือในการปฏิรูปการศึกษา ใหมีคุณ
ภาพ ทันสมัยเขากับการเปลี่ยนแปลงของสังคม ทําใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและสราง
เอกลักษณเฉพาะหลักสูตรไดชัดเจนขึ้น ชวยใหผูเรียนคนหาตนเอง ชวยในการคนควาแนวทาง
ที่สนใจใหกับตนเอง ตามที่งานวิจัยของ Beak (1998) ที่พบวาการใชระบบสื่อประสมในการจัด
การขอมูลดานการออกแบบเปนการสนับสนุนความคิดสรางสรรคในการออกแบบ
สวนที่ 4 ความคิดเห็นดานภาพรวมของการสอนโดยใชฐานขอมูลเพื่อการออก
แบบเสื้อสตรี จากการวิจัยพบวาผูเรียนมีความเห็นดวยในระดับเหมาะสมมาก และเมื่อดูในขอ
ยอยพบวาการใชฐานขอมูลประกอบการเรียนการสอนอกแบบสามารถกระตุนใหผูเรียนเกิดควา
มนใจได มีความเห็นดวยมากที่สุด และรองลงมาคือ ตลอดโครงการวิธีการสอนโดยการใชฐาน
ขอมูลชวยในการเรียนการสอนออกแบบใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการสอน เห็นไดวาฐาน
ขอมูลคอมพิวเตอรนั้นนับเปนสื่อการศึกษาที่มีลักษณะพิเศษตางจากสื่ออื่น ๆ เนื่องจากเปน
เทคโนโลยีใหมทีปฏิวัติการเรียนรูแบบใหม เพราะมีลักษณะพิเศษคือเปนสื่อประเภท “ตอบโต”
(interactive) ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูองคความรูตาง ๆ ดวยตนเอง หรือดวยคําแนะนําจากผู
สอนเพียงเล็กนอย สอดคลองกับ สุดาวรรณ เครือพาณิช (2542) และอรุณ ควงสมัย (2538) ที่
กลาววาการนําคอมพิวเตอรมาใชในการจัดการเรียนการสอนนั้นเพื่อเปนกิจกรรมเสริมเปนสื่อใน
การจัดการเรียนการสอนการสืบคนและการศึกษาขอมูลการใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนทําให
เกิดการจูงใจในการเรียนรูแกผูเรียน สอดคลองกับเกษมศรี พรหมภิบาล (2538) ที่พบวานัก
เรียนมีเจตคติที่ดีตอการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร มีความกระตือรือรน สนุกสนานตอการเรียน
นอกจากนี้นุชนาฎ ฐิติโภคา (2539) ยังพบวา ครูมีความเห็นวาคอมพิวเตอรชวยในการเรียนการ
สอนใหมีประโยชน สนุก นาสนใจ นอกจากนั้น Deborah Greh(1997) ยังกลาววา เทคโนโลยี
ชวยใหการสอนของครูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เกิดแนวคิดที่แปรเปลี่ยน ดวยโครงสรางของ
เทคโนโลยีที่นําเทคนิคใหม ๆ หลอมรวมขอมูลและวัฒนธรรมตาง ๆ เขามาในชั้นเรียน และการ
ตอบสนองที่หลากหลายของการแกปญหาในการเรียนการสอนเหลานี้คือการศึกษาที่หลากหลาย
อยางแทจริง ทําใหองคความรูกวางขึ้น และดวยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปตาง ๆ ไดนําพาเราไป
สูการเปลี่ยนแปลงของการศึกษา ผูเรียนสามารถสํารวจและคนพบไดดวยตนเอง ซึ่งมีประโยชน
อยางมากมายไมเฉพาะในศิลปศึกษาเทานั้น แตมีประโยชนในทุกกระบวนความรูทีเดียวซึ่งสอด
คลองกับสันติ คุณประเสริฐ (2541) กลาววาเทคโนโลยี สงผลกระทบตอวิถีการดําเนินชีวิตของ
คนในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง ในการเรียนการสอนของศาสตรทุกสาขา ครูผูสอนศิลปะเปนผู
มีบทบาทสําคัญในการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น ซึ่งเปนความสามารถของครูผูสอนที่จะประยุกตใชลักษณะพิเศษของเทคโนโลยีใหเขากับ
หลักสูตร เพื่อใหการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและไดรับความสําเร็จในระดับสูง
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ขอเสนอแนะ
1. ในการจัดการเรียนการสอนการออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการ
ออกแบบเสื้อสตรี นอกจากจะตองอาศัยความรูในเชิงทฤษฎีและมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติ
การแลว จะตองศึกษาหลักและวิธีการจัดกิจกรรมการสอนออกแบบโดยเนนวิธีการแกปญหาให
เขาใจและสิ่งสําคัญคือ ตองมีการจัดเตรียมขอมูลในฐานขอมูลอยางเหมาะสมกับวัตถุประสงค
ของการจัดการเรียนการสอน มีตัวแปรในการออกแบบที่หลากหลายในการแกปญหา มีลําดับขั้น
ตอนที่ชัดเจนเขาถึงไดสะดวก
2. ในการเรียนการสอนออกแบบเครื่องแตงกายโดยใชฐานขอมูลเรื่องการออกแบบเสื้อ
สตรี จะมีหลักการที่วาผูเรียนสามารถคนพบคําตอบไดดวยตนเอง ดังนั้นผูวิจัยเสนอแนะวาควร
มีการกําหนดโจทยปญหา ใหสอดคลองสัมพันธกับการใชฐานขอมูล เพื่อใหผูเรียนสามารถ
กําหนดขอบเขตในการคนหาและใชฐานขอมูลไดดวยตนเองอยางเหมาะสม
3. เนื้อหาที่นําเสนอในฐานขอมูล มีลักษณะคลายหนังสืออิเล็คทรอนิกส เนื้อหาจึงมี
ขอบเขตที่จํากัด ดังนั้นควรมีการเชื่อมโยงไปยังทรัพยากรอื่น ๆ ซึ่งผูวิจัยไดเตรียมชองทางใน
การสื่อสารเชื่อมโยงกับสื่ออินเทอรเน็ตไว หากแตยังไมไดใชในการวิจัย เนื่องจากเวลาในการ
เรียนมีจํากัด การเชื่อมโยงขอมูลจากภายนอกจะชวยใหผูเรียนไดศึกษาความรูเพิ่มเติม และหาก
สามารถนําเสนอฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ตได จะชวยใหผูเรียนสามารถเขาถึงขอมูลไดมากขึ้น
ทั้งนี้ควรพิจารณาตามความเหมาะสมของการจัดการเรียนการสอนและความพรอมในการใชอิน
เทอรเน็ต เนื่องจากฐานขอมูลประกอบดวยรูปเปนจํานวนมากจึงอาจจะเรียกดูขอมูลรูปภาพได
ไมรวดเร็วเทาที่ควร
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรมีการวิจัยเรื่องผลการสอนโดยใชในรายวิชาอื่น ๆ ในดานการออกแบบโดยใช
ฐานขอมูล
2. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลไปสูเว็บชวยสอน (WBI) เพื่อใหสามารถเขาสูแหลงขอ
มูลอื่น ๆ ไดมากขึ้นและผูเรียนสามารถเขาไปใชฐานขอมูลไดตลอดเวลา
3. ควรมีการวิจัยศึกษาเปรียบเทียบ ผลการสอนโดยใชฐานขอมูลกับการสอนแบบเดิม
ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
4. ควรมีการศึกษาในระดับอื่น ๆ เชน มัธยมศึกษา ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอาจจะ
ไดผลที่แตกตางกัน
5. ควรมีการพัฒนาฐานขอมูลใหครอบคลุมการออกแบบเครื่องแตงกายทั้งหมด มีตัว
อยางเปนจํานวนมากและเปลี่ยนแปลงใหทันสมัยอยูเสมอ
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แผนการสอน
รหัสวิชา 602312 ศิลปอุตสาหกรรม 2
เรื่อง การออกแบบเสื้อสตรี

จํานวนคาบ 12 คาบ(4สัปดาห)
ระดับชั้น ปริญญาตรี ปที่ 3

วัตถุประสงค
1. เพื่อใหผูเรียนมีความรู ความเขาใจในกระบวนการออกแบบเสื้อสตรีเพื่อแกปญหารูปราง
2. ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลผานฐานขอมูลเพื่อนําไปใชแกปญหาในงานออกแบบในเวลาที่
กําหนดได
3. ผูเรียนสามารถวิเคราะหและสังเคราะหงานออกแบบ จากโจทยที่กําหนดได
4. ผูเยนสามารถนําเสนอผลงานออกแบบและประเมินผลงานการออกแบบเพื่อปรับปรุงผลงาน
การออกแบบได
เนื้อหาสําคัญ
การออกแบบเสื้อสตรี เพื่อแกไขปญหารูปราง ตามกระบวนการออกแบบ 4 ขั้นตอน คือ
1. กําหนดปญหา 2.การวิเคราะหขอมูล 3. การสังเคราะห 4.การประเมินผล
หลักการออกแบบเครื่องแตงกายใหเหมาะสมกับรูปราง
ปญหาเกี่ยวกับสรีระของรางกายเปนสิ่งที่สําคัญ โดยเฉพาะผูหญิงถาสามารถเรียนรูและ
ประเมินรูปรางของตนเองและผูอื่น เพื่อใชเปนแนวทางในการออกแบบเครื่องแตงกายใหเหมาะ
สม จะสามารถกลบเกลื่อนขอบกพรองของรูปรางได รูปรางตาง ๆ มีดังนี้
1. รูปรางปกติ
2. รูปรางเปนรูปทรงลิ่ม
3. รูปรางเปนทรงนาฬิกาทราย
4. รูปรางเปนสามเหลี่ยม
5. รูปรางทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
6. รูปรางผอม
7. รูปรางทรงไข

1

2

3
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4

5

6

7

ภาพแสดงรูปรางแบบตางๆ (จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
รูปรางแตละแบบมีหลักและวิธีการที่แกไขจุดบกพรองแตกตางกันไป การทําความเขาใจ
หลักในการแกไขรูปรางจะทําใหผูสวมใสแลดูสงางามมากขึ้น
หลักการออกแบบเครื่องแตงกายสําหรับรูปรางมีปญหา
สวนตาง ๆ ของรางกายนั้น อาจมีปญหาในรายละเอียดตางกันถึงแมวาจะมีรูปรางที่
คลายคลึงกัน แตวาแตละบุคคลนั้นอาจจะมีสวนประกอบตางๆ ในรางกายที่ตางกันไดดังเชน
การมีลักษณะลําคอยาวหรือสั้น ไหลกวางหรือแคบ แขนใหญหรือผอม อกเล็กหรือใหญ เอว
หนา, ยาวหรือสั้น หลักการออกแบบก็สามารถอําพรางรายละเอียดที่มีปญหาเหลานี้ไดเชนกัน
ยกตัวอยางเชน ลักษณะของผูมีลําคอยาวหรือสั้น มีวิธีแกไขอยางงาย ๆ ดังนี้
ผูที่มีลําคอยาว

ผูที่มีลําคอสั้น

ควรสวมเสื้อคอตั้งปดคอ ไมควรสวมเสื้อคอกวาง
ควรสวมเสื้อคอกวางไมควรสวมเสื้อคอตั้ง
ภาพแสดงตัวอยางการแกปญหารูปราง (จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
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หลักการนําเสนมาใชในการออกแบบเครื่องแตงกาย
เสนที่ใชในการออกแบบเครื่องแตงกายแบงได 2 ประเภทใหญ ๆ คือเสนรอบนอกและ
เสนดานใน ซึ่งสามารถนําสายตาและมีอิทธิพลตอบุคลิกภาพของผูสวมใส ใหแลดูดีได
เสนรอบนอก หมายถึง เสนที่อยูรอบนอกหรือตรงริมขอบของเครื่องแตงกาย เปนรูป
ทรงภายนอก เสนรอบนอกลักษณะตาง ๆ โดยทั่วไปมีดังนี้

1

2

3

1.
2.
3.
4.

4

เสนรอบนอกรูปสามเหลี่ยม
เสนรอบนอกรูปสามเหลี่ยมกลับหัว
เสนรอบนอกรูปสี่เหลี่ยมผืนผา
เสนรอบนอกรูปนาฬิกาทราย

ภาพแสดงเสนรอบนอกแบบตาง ๆ (จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
เสนดานใน หมายถึง เสนที่เปนตัวนําสายตาในแนวนอนหรือแนวตั้งในตัวเสื้อ เสนที่
นํามาตกแตงทุกเสน ลักษณะโดยทั่วไปมีดังนี้

1

2

3

4

5

6

1.
2.
3.
4.
5.
6.

เสนตามแนวตั้ง
เสนตามแนวนอน
เสนทแยงมุม
เสนโคง
เสนสะเอวต่ํา
เสนสะเอวสูง

ภาพแสดงเสนดานในแบบตาง ๆ (จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
หลักการออกแบบสวนประกอบตาง ๆ บนตัวเสื้อ
สวนประกอบตาง ๆ สามารถชวยตกแตงใหตัวเสื้อมีความสวยงามยิ่งขึ้น ประกอบดวย
แนวเกล็ดทรง แนวตะเข็บ กระเปา และเครื่องเกาะเกี่ยว ซึ่งมีรายละเอียดที่ตางกันออกไป
แนวเกล็ดทรง เนื่องจากรูปรางของคนเรานั้นมีสวนโคงเวา การตัดเย็บใหไดรูป
ทรงจึงตองอาศัยแนวเกล็ดทรง แนวเกล็ดทรงนั้นจะมีลักษณะเปนรัศมีที่วิ่งจากจุดกลางอกไปสุด
ขอบเสื้อสวนใดสวนหนึ่ง ซึ่งทําใหเกิดเสนขึ้นมากมาย เสนเหลานี้สามารถนํามาปรับปรุงรูปราง
ของผูสวมใสไดเปนอยางดี การออกแบบแนวเกล็ดทรงที่สัมพันธกับรูปรางจะชวยเสริมความสวย
งามใหแกเสื้อผาไดเปนอยางมาก
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ตัวอยางรูปแบบตาง ๆ ของแนวเกล็ดทรง
(จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)
แนวตะเข็บ
แนวตะเข็บเปนแนวเย็บเพื่อการตกแตงและชวยเนนรูปทรงใหเดนชัดได สามารถออก
แบบแนวตะเข็บไดไมจํากัดทิศทางตามความตองการของผูออกแบบ บางครั้ง นักออกแบบ
สามารถรวมเกล็ดเสื้อและแนวตะเข็บเขาไวดวยกัน ใหดูเหมือนเปนการตกแตงบนตัวเสื้อได
แนวตะเข็บนั้นสามารถเปนไดทั้งแนวตั้งและแนวนอนอีกทั้งยังสามารถเพิ่มการตกแตง
ตางๆ เขาไปดวยไดซึ่งสามารถจัดประเภทการออกแบบแนวตะเข็บไดดวยกันดังตอไปนี้

ตัวอยางรูปแบบตาง ๆ ของแนวตะเข็บ
(จารุพรรณ ทรัพยปรุง, 2543)

กระเปา
กระเปาเปนสวนที่มีประโยชนใชสอยในเสื้อผา สําหรับใชบรรจุสิ่งของ นอกเหนือจาก
ประโยชนใชสอยแลว กระเปายังเปนสวนชวยตกแตงเสื้อผาใหสวยงามและเปนสวนสําคัญในการ
ทําใหรูปแบบของเสื้อมีความหลากหลายมากขึ้น จึงตองมีการออกแบบใหสัมพันธเชื่อมโยงกับ
แบบเสื้อดวย
เครื่องเกาะเกี่ยว ในการออกแบบเสื้อผานั้นมีความจําเปนที่ตองมีจุดเปดปด เพื่อให
สามารถสวมเสื้อไดอยางสะดวก เครื่องเกาะเกี่ยวที่ใชกันทั่วไป ตัวอยางเชน กระดุม ซิป แถบผา
รวมถึงเนคไท หูกระตายซึ่งใชไดทั้งผูหญิงและผูชาย เครื่องเกาะเกี่ยวยังมีประโยชนในการตก
แตงเครื่องแตงกายเพิ่มความสวยงามยิ่งขึ้น
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การวิเคราะหขอมูลในการออกแบบเสื้อสตรี
การทํางานออกแบบเปนกิจกรรมการแกปญหาที่เกิดขึ้นกับผูออกแบบ กระบวนการจะ
เริ่มจากการศึกษาสภาพของปญหา พรอมทั้งดําเนินการเพื่อหาวิธีการแกไข ซึ่งมีความจําเปนที่
จะตองอาศัยวัตถุดิบหรือขอมูลที่เกี่ยวของกับตัวปญหา ตลอดจนวิธีการตาง ๆ ที่เปนไปไดใน
การแกปญหา โดยที่ขอมูลเหลานั้นเมื่อรวบรวมมาจากแหลงตาง ๆ แลวตองสามารถแยกแยะ
ผสมผสานเพื่อหาความเกี่ยวของเชื่อมโยงกัน แลวนํามาจัดเรียงเสนอแนะเปนวิธีในการแก
ปญหานั้น บทบาทของขอมูลในการออกแบบนั้นมีความสําคัญใน 3 ดานดวยกันคือ
1. เพื่อรวบรวมสิ่งที่อยูในขอบเขตของปญหา
2. เพื่อสรางความคุนเคยและความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับปญหา
3. เพื่อแยกองคประกอบของปญหาออกเปนปญหายอย ๆ ที่มีความชัดเจนมากขึ้น
หลังจากรวบรวมขอมูลตาง ๆ แลวจึงเปนขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล
วิธีการวิเคราะหขอมูลในการออกแบบ
การวิเคราะหขอมูลคือการหาความสัมพันธและระเบียบแบบแผนและนํามาแยกแยะ
อยางเปนระบบใหเห็นองคประกอบของปญหาซึ่งมีทั้งปญหาหลักและปญหายอย ๆ และจากการ
วิเคราะหตองสามารถใหขอสรุปเพื่อเสนอแนะลักษณะที่งานออกแบบนั้น ๆ ควรจะเปนหรือควร
จะมี มีวิธีการดังนี้
1. สรุปความสําคัญ ความเปนมา และระบุประเด็นปญหา
ความสําคัญ คือ ขอมูลตาง ๆ ที่ชักจูงใหเห็นวาหากปญหาไมไดรับการแกไข
แลวจะกอใหเกิดผลเสียอยางไร หรือหากไกรับการแกไข จะกอใหเกิดผลดีตอกลุมเปาหมาย
อยางไร
ความเปนมา คือ ประวัติหรือเรื่องโดยยอของสิ่งที่กําลังศึกษา
ปญหา คือ ปญหาเฉพาะที่การออกแบบสามารถแกไขไดเทานั้น
2. กําหนดวัตถุประสงคในการออกแบบ ซึ่งวัตถุประสงคไมควรมีมากมายหลายขอเกิน
ไปนักเพราะจะไมสามารถทําไดในการออกแบบหนึ่งครั้ง
วัตถุประสงค คือ ทําเพื่ออะไร + ใหเกิดผลลัพธอะไร
3. กําหนดกลุมเปาหมาย กลุมเปาหมายคือผูที่จะเปนผูใชและซื้องานออกแบบ หรือ ผู
ที่เราตองการสื่อสารดวย
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย
- ลักษณะทางกายภาพ demographics คือ เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทาง
สังคม สถานภาพ อาชีพ รายได ที่อยูอาศัย
- ลักษณะทางจิตภาพ psychographics คือ รสนิยม ความชอบ ไมชอบ พฤติ
กรรม ความคิด ความเชื่อ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับปญหา)
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4. ทําการแยกแยะขอมูลตาง ๆ อยางเปนระบบใหเห็นองคประกอบของปญหาหลักและ
ปญหายอย สรุปเพื่อเสนอแนะลักษณะที่งานออกแบบนั้น ๆ ควรจะเปนหรือควรจะมี
5. ผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากการออกแบบเครื่องแตงกาย
การสังเคราะหขอมูล
การสังเคราะหขอมูลนั้นเปนขั้นตอนที่มีความสําคัญอยางมากในการออกแบบ กลาวคือ
เปนขั้นตอนที่สรางใหเกิดเปนงานออกแบบที่มีลักษณะสอดคลองตามสรุปผลของการวิเคราะห
ขอมูลและยังเปนแนวทางที่มีลักษณะสรางสรรคเฉพาะตัว ทั้งนี้จะประกอบดวยการทํางาน 3 ขั้น
ตอน คือ
1. การสรางแนวความคิดรวบยอด ผลจากการวิเคราะหขอมูลนับเปนขอมูลที่มาใช
เปนจุดกําเนิดใหเกิดแนวความคิดหลักไดเปนอยางดี หนาที่ของแนวความคิดรวบยอดคือเปน
ทางออกหรือคําตอบที่ดีที่สุดสําหรับปญหาหลักของงานนั้น และลักษณะที่สําคัญคือจะตองมีเอก
ลักษณ และเอื้อประโยชนตอการใชงานไดเปนอยางดี
ความคิดรวบยอดที่ดีควรมีคุณสมบัติที่สําคัญคือ
1.1 สื่อถึงสิ่งสําคัญที่สุดเกี่ยวกับองคกรหรือเรื่องที่จะศึกษาไดอยางชัดเจนเพียง
1 สิ่ง (Single minded)
1.2 มีเอกลักษณ ไมซ้ํากับเรื่องอื่นในประเภทเดียวกัน
1.3 บงชี้ทิศทางและเปนกรอบในการออกแบบ
ตัวอยาง การเขียนแนวความคิดหลัก
(ชุดพนักงาน) ธนาคารแหลมทอง “เล็ก ๆ แตแรงศักยภาพ”
(การออกแบบชุดเครื่องแตงกายจาก) ศิลปะชนเผามง“ละเอียดVSเรียบ
งาย”
เหตุผลสนับสนุนความคิดรวบยอด คือ ขอดีขององคกร / ประสิทธิภาพสิน
คา / สถิติ / ผลพิสูจนทางวิทยาศาสตร / การรับรองจากผูเชี่ยวชาญ /ฯลฯ เฉพาะในสวนที่เกี่ยว
ของกับความคิดรวบยอด
ตัวอยาง (ชุดพนักงาน) ธนาคารแหลมทอง “เล็ก ๆ แตแรงศักยภาพ”
(เหตุผลสนับสนุน) ธนาคารแหลมทองเปนธนาคารที่จัดอยูในกลุมธนาคาร
ขนาดเล็ก ซึ่งแมจะมีขอเสียเปรียบในดานสาขาที่มีไมมากนักเทากับธนาคารใหญ ๆ แตก็มีขอได
เปรียบในดานความคลองตัวทําใหสามารถบริการไดรวดเร็วและบริการลูกคาทุกคนไดอยางใกล
ชิดกวา (อัตราสวนพนักงานตอลูกคา 1:30 ในขณะที่ธนาคารขนาดใหญจะเปน 1:50 ) นอกจาก
นี้ทางธนาคารยังมีระบบเครือขายคอมพิวเตอร Banking management system ที่เชื่อมโยงทั้ง
หนวยงาภายในและสถาบันอื่น ๆ ภายนอกทั่วโลก
อารมณและบุคลิกของงาน คือลักษณะที่ใชในการสื่อสารความคิดรวบยอด
เปนการเขียนใหเหมือนเปรียบเทียบวางานออกแบบเปนคนคนหนึ่ง แลวบรรยายบุคลิกลักษณะ
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ภายนอกของคนคนนั้นวาอยากใหผูอื่นมองเห็นเปนอยางไร อารมณและบุคลิกของงานไดแกคํา
คุณลักษณะตาง ๆ เชน
สดใส / เท / ลึกลับ / กลมกลืน / มีพลัง / เปนธรรมชาติ / มีคา ฯลฯ
2. การออกแบบราง เปนขั้นตอนในการนําแนวคิดนั้นไปประยุกตใชแกปญหา จะมี
ลักษณะเปนภาพ 2 มิติ และเปนภาพรางขนาดเล็ก โดยที่มีความสําคัญและชัดเจนในการถาย
ทอดแนวความคิด และควรมีการอธิบายความเปนมา เงื่อนไข ขอกําหนด ขอบเขตตาง ๆ

ภาพตัวอยางการออกแบบรางจํานวนมากเพื่อเสนอแนวความคิดเปนรูปธรรม (Sharon, 1996)
3. การออกแบบรายละเอี ย ด เป น ขั้ น ตอนสุ ด ท า ยที่ ส ามารถสร า งให เ กิ ด ความ
สมบูรณแกงานออกแบบที่สังเคราะหขึ้นมา เกิดจากการเปรียบเทียบแบบรางและคัดเลือกออก
มา 2-3 แบบ เพื่อนํามาพัฒนาตอจนถึงขั้นรายละเอียดของการใชงาน ใหมีความสมบูรณ สราง
คุณคาและความโดดเดนชัดเจนไดอยางดี

ภาพตัวอยางแสดงการนําแบบรางมาพัฒนาตอเปนการออกแบบรายละเอียด (Sharon, 1996)
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การนําเสนอผลงาน
การเสนองานเปนการนําผลงานที่นักออกแบบจัดทําขึ้นจากการศึกษาคนควาและการ
คิดคนสรางสรรคซึ่งมีความหมายจากนามธรรมออกมาเปนรูปธรรมเพื่อแสดงทั้งตอตนเองและผู
เกี่ยวของ ไดอยางมีประสิทธิภาพในดานการสื่อสาร โดยตองมีการเตรียมงานอยางเปนลําดับ
ขั้น

ภาพตัวอยางวิธีการทําบอรดนําเสนอผลงาน (Sharon, 1996)
การเตรียมเนื้อหา เปนการสรุปผลงานที่ผานมาใหผูฟงเกิดความเขาใจอยาง
ครบถวน โดยคัดเลือกเนื้อหาสวนที่มีความสําคัญ และเรียบเรียงใหมีความราบรื่นตอเนื่อง สอด
คลองและเปนเหตุเปนผลกันเพื่อใชอธิบายลําดับขั้นตอนตาง ๆ จนปรากฏเปนผลงานในที่สุด
การทําบันทึกสรุป นักออกแบบควรทําสรุปยอโดยกําหนดเปนหัวขอและราย
ละเอียดที่มใี จความสั้น กระชับสําหรับอยูในกระดาษสําหรับเตือนความจําและชวยสรางความมั่น
ใจในการนําเสนอผลงาน ควรอยูบนกระดาษแข็งคงรูปใหจับถือไดถนัดและมีอักษรขนาดใหญ
จัดเรียงหัวขอใหชัดเจนและอานงาย
ในการนําเสนอผลงานจะตองนําเสนอใหมีความกระจางมากที่สุด เพื่อสนับสนุน
ประเด็นหลักที่ตองการพิสูจนใหเห็นจริง หลังจากนั้นเปดโอกาสใหซักถาม แลวลงมติหรือขอ
ความเห็นชอบตามที่เสนอประเด็นหลัก สําหรับในเรื่องสําคัญๆ จําเปนตองมีเอกสารประกอบ
เพื่ออางอิงดวย และในขณะการนําเสนอหรือการตอบคําถาม ก็จะสามารถเปดดูเอกสารไดทันที
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กิจกรรมการเรียนการสอน
การสอนการออกแบบเครื่องแตงกาย ตามขั้นตอนกระบวนการออกแบบ ใชเวลา
สอน 12 คาบ (4 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ) ดังมีรายละเอียดดังนี้คือ
1. การกําหนดปญหา เวลาสอน 3 คาบ
ขั้นตอนกระบวนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
ขั้นนํา
- ผูสอนแนะนําความสําคัญของการออกแบบเครื่องแตงกาายและ
ประโยชนของการออกแบบเครื่องแตงกาย ซึ่งผลตอการแกปญหารูป
รางของผูสวมใส
- ผูสอนแนะนําโปรแกรมฐานขอมูลรูปแบบเสื้อสตรี โครงสรางฐานขอ
มูล และวิธีการใชฐานขอมูลใหเกิดประโยชน
ขั้นการสอน
- ผูสอนสอนหลักการออกแบบเสื้อสตรีที่เหมาะสมกับรูปรางและสวน
ประกอบตาง ๆ ในการออกแบบเสื้อสตรี
- ผูเรียนศึกษาตัวอยางจากเนื้อหาที่ผูสอนกําหนดไวเพิ่มเติมในฐาน
ขอมูล
- เมื่อผูเรียนเขาศึกษาตัวอยางจากฐานขอมูลไดระยะเวลาหนึ่ง มีการ
ซักถามปญหา ขอสงสัยตางๆ ผูสอนใหโจทยในการออกแบบกับผู
เรียน
- ผูเรียนศึกษาปญหาจากโจทย คนหาขอมูลที่เกี่ยวของ โดยดูตัว
อยางหลักเกณฑวิธีการแกปญหาตาง ๆ จากฐานขอมูลที่ไดจัดเตรียม
ไวให
- ผูเรียนเก็บขอมูลที่หาไดลงในแผน Diskette
- ผูสอนประเมินผลจากกระบวนการทํางาน การคนหาขอมูล
ขั้นสรุป
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2. การวิเคราะหขอมูล เวลาสอน 3 คาบ
ขั้นตอนกระบวนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-วิจารณผลงานที่ไดมอบหมายในครั้งที่ 1
ขั้นนํา
-ผูสอนพูดคุยและซักถามขอสงสัยจากการเรียนการสอนครั้งที่ผานมา
และขอมูลที่ผูเรียนคนหามาไดจากโจทยที่กําหนด
- ผูสอนแนะนําวิธีการวิเคราะหขอมูล ประโยชนของการวิเคราะหขอมูล
- ผูสอนวิธีการวิเคราะหขอมูล
ขั้นการสอน
- ผูสอนกําหนดปญหาหลัก ๆ ใหกับผูเรียนเพื่อทําการวิเคราะห
- ผูเรียนเขียนสรุปปญหาจากโจทยออกมาเปนขอ ๆ ตามหลักการ
- ผูเรียนเขาไปทบทวนขอมูลที่ไดเก็บไวจากครั้งที่ 1 และทบทวนเพิ่ม
เติม เพื่อเขียนเปนแนวทางในการแกปญหา
- ผูสอนประเมินผลผูเรียนจากการเขียนสรุปแนวคิด ตามปญหาที่ผูสอน
ขั้นสรุป
ไดกําหนดไวและปญหาอื่น ๆ ที่ผูเรียนไดนําเสนอเพิ่มเติม
3. การสังเคราะหการออกแบบ เวลาสอน 3 คาบ
ขั้นตอนกระบวนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-วิจารณผลงานที่ไดมอบหมายในครั้งที่ 2
ขั้นนํา
-ผูสอนพูดคุยและซักถามขอสงสัยจากการเรียนการสอนครั้งที่ผานมา
- ผูสอนแนะนําวิธีการสังเคราะหการออกแบบ
ขั้นการสอน
- ผูสอนวิธีการสังเคราะหขอมูล พรอมทั้งยกตัวอยาง และวิธีการเปรียบ
เทียบ การตัดสินใจ การพัฒนาแบบราง
-ผูเรียนทําการสรางแนวความคิดหลัก สังเคราะหขอมูลและออกแบบ
รางจํานวน 10-15 แบบ
- ผู เ รี ย นเข า สํา รวจฐานข อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของราย
ละเอียดตาง ๆ ระหวางการออกแบบ
- ผูเรียนพิจารณาเปรียบเทียบภาพรางจํานวนมาก และคัดเลือกออกมา
เพื่อเตรียมการออกแบบรายละเอียด
-ผูสอนประเมินผลผูเรียนจากลําดับการทํางานและผลงานการออกแบบ
ขั้นสรุป
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4. การนําเสนอผลงานและประเมินผลงาน เวลาสอน 3 คาบ
ขั้นตอนกระบวนการ
กิจกรรมการเรียนการสอน
-วิจารณผลงานที่ไดมอบหมายในครั้งที่ 3
ขั้นนํา
-ผูสอนพูดคุยและซักถามขอสงสัยจากการเรียนการสอนครั้งที่ผานมา
-ผูสอนแนะนําการนําเสนอผลงานการออกแบบ
ขั้นการสอน
- ผูสอนสอนวิธีการนําเสนอผลงานตั้งแตการรางภาพเพื่อนําเสนอผล
งาน และขั้นตอนการนําเสนอผลงาน ขอแนะนําตาง ๆ ในการนําเสนอ
ผลงาน
-ผูเรียนทําการวาดแบบรายละเอียดเพื่อนําเสนอผลงาน
- ผู เ รี ย นเข า สํา รวจฐานข อ มู ล เพื่ อ ตรวจสอบความถู ก ต อ งของราย
ละเอียดตาง ๆ ในแบบรายละเอียดอีกครั้ง และดูตัวอยางการออกแบบ
จากฐานขอมูล
- ผูเรียนเตรียมการนําเสนอผลงาน
-ผูเรียนนําเสนอผลงานโดยจํากัดเวลาผลงานละ 5 นาที
-ผูเรียนรวมแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะผลงานรวมกัน
-ผูสอนประเมินผลผูเรียนจากการนําเสนอผลงาน
ขั้นสรุป
สื่อการเรียนการสอน
1. เอกสารประกอบการเรียนการสอน
2. เครื่องคอมพิวเตอรและจอภาพขนาดใหญ
3. ตัวอยางผลงานการออกแบบ
4. วัสดุอุปกรณสําหรับสรางงานออกแบบเครื่องแตงกาย เชน กระดาษ กระดาษ
บอรดสีดํา กาว กรรไกร เปนตน
การประเมินผล
1. ทดสอบความรูความเขาใจในหลักการออกแบบเสื้อผาเพื่อแกไขปญหารูปราง
โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
2. ประเมินผูเรียนจากการสอนแตละครั้งตามแบบประเมินผลในกิจกรรมการเรียน
การสอน
3. ประเมินผลงานการออกแบบจากแบบประเมินผลงานการออกแบบเสื้อสตรี
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แบบวิเคราะหการออกแบบเสื้อสตรี
ชื่องาน
ปญหา

วัตถุประสงค

ลักษณะของกลุมเปาหมาย
ลักษณะทางกายภาพ(Demographic)
ลักษณะทางจิตภาพ (Psychographics)

แนวทางการออกแบบ

ผลที่คาดวาจะไดรับหลังจากออกแบบเครื่องแตงกาย

ชื่อ-นามสกุล.........................................................................เลขประจําตัว..........................

แบบสังเคราะหการออกแบบเสื้อสตรี
ชื่องาน
ความคิดรวบยอด

เหตุผลสนับสนุนความคิดรวบยอด

อารมณ/บุคลิกของงาน

การตอบสนองที่คาดหวัง

ชื่อ-นามสกุล.........................................................................เลขประจําตัว..........................

คําอธิบายวิธีการเขียนแบบวิเคราะหการออกแบบเสื้อสตรี
ชื่องาน คือชื่อประเภทของการออกแบบ + ชื่อเรื่องที่จะศึกษา
เชน - การออกแบบชุดเครื่องแตงกายสําหรับสตรีมีครรภ
- การออกแบบชุดเครื่องแตงกายจากศิลปะฝาผนัง
- การออกแบบกระโปรงสําหรับวัยรุน
ปญหา
สรุปความสําคัญ ความเปนมา และระบุประเด็นปญหา เพื่อชักจูงใหเห็นวา
หากปญหาไมไดรับการแกไขแลว จะกอใหเกิดผลเสียแตองคกร หรือกลุมเปาหมายอยางไร
และถาปญหาไดรับการแกไขแลว จะกอใหเกิดผลดีตอองคกร หรือกลุมเปาหมายอยางไร
สรุปความเปนมา ประวัติโดยยอของเรื่องที่จะศึกษา
ปญหา ปญหาเฉพาะที่การออกแบบสามารถแกไขไดเทานั้น
วัตถุประสงค วัตถุประสงคไมควรมีมากมายหลายขอเกินไปนัก เพราะจะไมสามารถทําไดใน
การออกแบบหนึ่งครั้ง
วัตถุประสงค = ทําเพื่ออะไร + เกิดผลลัพธอะไร
กลุมเปาหมาย ผูที่จะเปนผูใชและซื้องานออกแบบหรือ ผูที่เราตองการสื่อสารดวย
การวิเคราะหกลุมเปาหมาย
ทางกายภาพ (Demographics) เพศ อายุ การศึกษา ฐานะทางสังคม สถาน
ภาพ อาชีพ รายได ที่อยูอาศัย
ทางจิตภาพ (Psychographics) รสนิยม ความชอบ ไมชอบ พฤติกรรม ความ
คิด ความเชื่อ (เฉพาะที่เกี่ยวของกับปญหา)

คําอธิบายวิธีการเขียนแบบสังเคราะหการออกแบบเสื้อสตรี
ความคิดรวบยอด
หมาย

คํานิยามเรื่องที่จะศึกษาที่มีลักษณะกอใหเกิดประโยชนแกกลุมเปา
คุณสมบัติของความคิดรวบยอด
1. สื่อถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดเกี่ยวกับองคกรหรือเรื่องที่จะศึกษาไดอยาง
ชัดเจนเพียง 1 สิ่ง
2. มีเอกลักษณไมซ้ํากับเรื่องอื่นในประเภทเดียวกัน
3. เรื่องอื่นในประเภทเดียวกันนําไปใชไมไดหรือใชก็ไมเหมาะสมเทา
4. มีความคงทนถาวร ใชไดนาน
5. บงชี้ทิศทางและเปนกรอบในการออกแบบ

เหตุผลสนับสนุนความคิดรวบยอด ขอดีของเรื่องที่ศึกษา /สถิติ /ผลพิสูจนทางวิทยา
ศาสตร/ การรับรองจากผูเชี่ยวชาญ/ ฯลฯ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับความคิดรวบยอด
อารมณและบุคลิกของงาน คือการเขียนใหเหมือนเปรียบเทียบวาผลงานออกแบบเปนคน
หนึ่ง แลวบรรยายบุคลิกลักษณะภายนอกของคนนั้นวาอยากใหผูอื่นมองเห็นเปนอยางไร
อารมณและบุคลิกของงานไดแกคํา adjective ตาง ๆ เชน
สดใส / เท/ ลึกลับ / กลมกลืน/ กราดเกรี้ยว / ขึงขัง / มีพลัง / มีชีวิตชีวา/ ฯลฯ
การตอบสนองที่คาดหวังจากกลุมเปาหมาย หลังจากไดรับการออกแบบแลวจะมีการตอบ
รับเปนอยางไร ซึ่งตองสอดคลองกับผลลัพธในวัตถุประสงค และความคิดรวบยอดที่ตั้งเอาไว
การตอบสนองจะเปนคํา verb ตาง ๆ เชน
ทราบ / เขาใจ / ซาบซึ้ง / ตระหนัก / อยากลอง /ฯลฯ

ภาคผนวก ง
ฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี

โครงสรางฐานขอมูลการออกแบบเสื้อสตรี
หนาหลัก

วัตถุประสงค

แพทเทิรนเสื้อ
มาตรฐาน

โครงสราง

รูปแบบ
เกล็ดเสื้อ

รายการอางอิง

รูปแบบ
ตะเข็บเสื้อ

ตัวอยางงานออกแบบ

รูปแบบ
คอเสื้อ

รูปแบบ
ปกเสื้อ

- แพทเทิรนมาตรฐาน

- เกล็ดเสื้อบนแพทเทิรน

- ตะเข็บแนวตั้ง(gore)

- การปรับเกล็ดเสื้อ

- หลักการออกแบบ

- ตะเข็แนวนอน(Yoke) - คอเสื้อทรงกลม

- ปกเสื้อมาตรฐาน

- รูปแบบแพทเทิรนปก

- เกล็ดทรงแบบตาง ๆ

- การเผื่อหลวม(Ease)

- ปกเสื้อแบบตางๆ

- รูปแบบแพทเทิรนแขน

วิธีการออกแบบ

รูปแบบ
แขนเสื้อ

- ขั้นตอนการออกแบบ - ขั้นตอนการออกแบบ - การออกแบบ

- คอเสื้อรูปตัววี
- คอเสื้อทรงสูง
- คอเสื้อแบบอื่น ๆ

เสื้อแขนตอ
- การออกแบบเสื้อ
ในตัว
- แขนเสื้อแบบตาง ๆ

รูปแบบ
ขอมือเสื้อ
- ขอมือเสื้อแบบตาง ๆ

ขอมูลเชื่อมโยง

รูปแบบ
จุดเปดปด

ประวัติผูวิจัย

รูปแบบ
เครื่องตกแตงบนตัวเสื้อ

- กระดุม

- การตกแตงดวยดายยืด

- รังดุม

- การตกแตงดวยขอบรูปรางตางๆ

- ซิป

- การใชกระเปา

- เครื่องเกาะเกี่ยว

- ตัวอยางการตกแตงแบบตางๆ

ภาคผนวก จ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียน

ชื่อ- นามสกุล......................................................เลขที่............รหัสนักศึกษา........................

แบบทดสอบกอนเรียนเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท X บนตัวเลือกที่
ตองการ
(เวลา 25 นาที 25 ขอ 25 คะแนน)
1. ขอใดคือวัตถุประสงคของความรูความเขาใจในการออกแบบเครื่องแตงกาย
ก. ทําใหเครื่องแตงกายสวยขึ้น
ข. ชวยอําพรางและแกไขจุดบกพรองของผูสวมใสได
ค. ทําใหเสื้อผาอยูในสมัยนิยมตลอดเวลาไมลาสมัย
ง. ชวยใหเสื้อผามีความทนทาน ไมฉีกขาดไดงาย
2. การออกแบบเครื่องแตงกายควรคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก
ก. ทันสมัย
ข. เหมาะสมกับลักษณะรูปรางสรีระของผูสวมใส
ค. สวยงามหรูหรา ราคาแพง
ง. ตัดเย็บปราณีต
3. รูปรางแบบใดที่สามารถสวมใสเสื้อผาไดทุกรูปแบบไดแลดูสวยงาม
ก. รูปรางรูปทรงลิ่ม
ข. รูปรางปกติ
ค. รูปรางรูปทรงนาฬิกาทราย
ง. รูปรางผอม
4. รูปรางรูปทรงไขมีลักษณะอยางไร
ก. ชวงไหล เอว และสะโพกแคบ แลดูบอบบาง
ข. ชวงไหล สะโพกสมดุลกัน และมีเสนเอวที่ไมชัดเจน
ค. รูปรางที่สมบูรณไปทุกสวนทั้ง อก เอว สะโพก และเปนทรงกลม
ง. ชวงไหลแคบกวาสะโพก และตนขา
5. ถาตองการอําพรางรูปรางชวงบนที่กวางและใหญ ควรออกแบบลักษณะใด
ก. ออกแบบเสื้อตัวบนใหเรียบงายและเนนที่การตกแตงชวงลาง
ข. ออกแบบเสื้อตัวบนใหดูเดน เพื่อดึงสายตา
ค. ใสเข็มขัดเสนโต เพื่อชวยเนนเสนเอวใหชัดเจนมากขึ้น
ง. ออกแบบชวงลางใหเรียบมากที่สุด และเนนการตกแตงเสื้อ

6. ผูที่มีลําคอยาว ควรออกแบบเสื้อในลักษณะใดเพื่อชวยลําคอใหดูมีความยาวปกติ
ก. ออกแบบเสื้อลักษณะคอกวางและลึก
ข. ออกแบบเสื้อลักษณะคอตั้งปดคอ
ค. ออกแบบเสื้อใหมีการตกแตงประดับบริเวณคอใหมาก
ง. ออกแบบเสื้อใหเรียบที่สุด เพื่อไมใหดึงดูดสายตา
7. ผูที่มีไหลกวาง ควรออกแบบเสื้อในลักษณะใด
ก. เสื้อที่ตกแตงบริเวณไหลเพื่อชวยดึงดูดสายตา
ข. เสื้อรัดรูป ผายืด
ค. เสื้อที่มีแขนเปนแขนแร็กแลน
ง. เสื้อแขนกุด มีระบายทําใหดูออนหวาน
8. ผูที่มีอกเล็ก ควรออกแบบเสื้อลักษณะใด
ก. ตกแตงชวงบนใหดูหรูหรา
ข. ลักษณะเสื้อคอต่ํา รัดรูป
ค. เสื้อที่มีเข็มขัดเสนใหญรัดชวงเอวเพื่อเนนชวงอก
ง. เสื้อคอลึก
9. ผูที่มีชวงเอวสั้น ควรออกแบบเสื้อลักษณะ ใด
ก. ตกแตงชวงบนใหดูหรูหรา
ข. ลักษณะเสื้อคอต่ํา รัดรูป
ค. เสื้อที่มีเข็มขัดเสนใหญรัดชวงเอว
ง. เสื้อตอสะโพก
10. ปกเสื้อที่เปนมาตรฐานสากล จําแนกได 3 ประเภท คืออะไรบาง
ก. ปกแบน
ปกพลิกกลับ ปกตั้ง
ข. ปกเทเลอร
ปกสูท
ปกเชิ๊ต
ค. ปกแบน
ปกสูท
ปกบัว
ง. ปกพลิกกลับ
ปกกะลาสี
ปกหุมรอบคอ
11. ขอใดจัดอยูในปกประเภทปกพลิกกลับ
ก. ปกบัว
ปกเชิ๊ต
ปกฮาวาย
ข. ปกทักซิโด
ปกกลีบดอกไม ปกผาพันคอ
ค.ปกขาราชการ ปกมุมสามเหลี่ยม
ปกกะลาสี
ง.ปกเมาเซตุง
ปกจีน
ปกปเตอรแพน

12. แขนเสื้อนั้นแบงไดเปน 2 ชนิดใหญ มีอะไรบาง
ก. แขนตอ
แขนในตัว
ข. แขนกิโมโน แขนกุด
ค. แขนยาว
แขนกุด
ง. แขนสามสวน แขนสองสวน
13. แนวเกล็ดทรงมีความสําคัญอยางไร
ก. ชวยใหเสื้อผามีลักษณะเปนโครงสรางตามรูปรางของผูสวมใส
ข. ชวยตกแตงบนเสื้อผา ทําใหดูสวยงาม
ค. ชวยใหเสื้อผามีรอยเย็บนอยที่สุด
ง. ชวยใหออกแบบไดงายขึ้น โดยไมตองอาศัยกฏเกณฑอะไรมาก
14. ขอใดคือลักษณะของแนวเกล็ดทรง
ก. มีลักษณะเปนแนวตะเข็บ ที่อยูบนเสื้อผา ออกแบบไดไมจํากัดทิศทาง
ข. เปนบริเวณของจุดเปดปด ที่ชวยใหสามารถสวมใสเสื้อผาไดงาย
ค. เปนเสนรัศมีที่วิ่งจากบริเวณจุดกลางอกไปสุดขอบเสื้อสวนใดสวนหนึ่ง
ง. เปนเสนแนวนอนบนตัวเสื้อ
15. ขอใดคือลักษณะของแนวตะเข็บ
ก. มีลักษณะเปนแนวเย็บ ที่อยูบนเสื้อผา ออกแบบไดไมจํากัดทิศทาง
ข. เปนบริเวณของจุดเปดปด ที่ชวยใหสามารถสวมใสเสื้อผาไดงาย
ค. เปนเสนรัศมีที่วิ่งจากจุดกลางอกไปสุดขอบเสื้อสวนใดสวนหนึ่ง
ง. เปนเสนแนวนอนบนตัวเสื้อ
16. นอกจากแนวตะเข็บจะชวยตกแตงบนตัวเสื้อแลว ยังมีประโยชนอื่นใดไดอีก
ก. ชวยใหเย็บผาไดงายขึ้น
ข. ชวยในการดูแลรักษาเสื้อผา
ค. ชวยเนนรูปรางใหเดนชัดได
ง. ชวยใหสวมใสไดงายขึ้น
17. กระเปามี 2 ชนิด ไดแกอะไรบาง
ก. กระเปาปะ
กระเปาแปะ
ข. กระเปาเล็ก
กระเปาใหญ
ค. กระเปาเจาะลึก
กระเปาเจาะตื้น
ง. กระเปาปะ
กระเปาเจาะ

18. ซิปและกระดุม นั้นมีประโยชนในขอใดมากที่สุด
ก. ชวยตกแตงใหเสื้อดูสวยงาม
ข. เปนสิ่งที่เชื่อมโยงการออกแบบทั้งหมดใหดูเปนหนึ่งเดียว
ค. เปนเครื่องเกาะเกี่ยว
ง. ทําใหเสื้อผามีราคาขึ้นถาเลือกใชกระดุมที่เหมาะสม
19. เสนรอบนอกลักษณะใดชวยใหรางกายชวงลางดูใหญขึ้น
ก.
ข.
ค.

20. เสนดานในรูปแบบใดชวยทําใหดูสูงขึ้น
ก.
ข.

ค..

ง.

ง.

21. เสนรอบนอกลักษณะใดชวงเนนชวงเอวใหดูเดน
ก.
ข.
ค.

22. เสนดานในรูปแบบใดชวยทําใหรางกายดูกลมและอวนขึ้น
ก.
ข.
ค..

23. เสื้อคอกลมรูปแบบใด มีจุดเปดปดดานหนาและติดกระดุม
ก. เสื้อคอกลมรูปวงแหวน
ข. เสื้อคอกลมรูปเรือ
ค. เสื้อคอกลมทรงเฮนเลย
ง. เสื้อคอกลมติดคอ

ง.

ง.

24. ขอใดคือประโยชนของการนําหลักการของเสนรอบนอกมาใชในการออกแบบ
ก. เปนเสนที่ชวยตกแตงเสื้อผาใหมีความสมบูรณมากขึ้น
ข. เปนเสนที่ชวยนําสายตาตลอดเรือนราง ชวยใหแลดูสูงขึ้นหรือเตี้ยลงได
ค. เปนเสนที่ชวยเนนรูปรางที่ตองการจะเนนเฉพาะสวนได
ง. เปนเสนที่บงบอกถึงบุคลิกภาพของผูสวมใสไดดี
25. 25. เสื้อคอเตา มีลักษณะพิเศษอยางไร
ก. เปนคอเสื้อทรงสูงที่มีคอเสื้อสูงขึ้นเหมือนคอขวด
ข. เปนคอเสื้อทรงสูงที่มีคอเสื้อ 2 หรือ 3 ชั้น พับกลับมาที่เสนคอ
ค. เปนคอเสื้อทรงสูงที่ตั้งมวนเปนธรรมชาติ
ง. เปนคอเสื้อทรงตั้งสูงขึ้นเหมือนคอขวด

ชื่อ- นามสกุล......................................................เลขที่............รหัสนักศึกษา........................

แบบทดสอบหลังเรียนเรื่องการออกแบบเสื้อสตรี
คําสั่ง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงขอเดียว โดยทําเครื่องหมายกากบาท X บนตัวเลือกที่
ตองการ
(เวลา 25 นาที 25 ขอ 25 คะแนน)
1. การออกแบบเครื่องแตงกายควรคํานึงถึงสิ่งใดเปนอันดับแรก
ก. สวยงามหรูหรา ราคาแพง
ข. เหมาะสมกับลักษณะรูปรางสรีระของผูสวมใส
ค. ทันสมัย
ง. ตัดเย็บปราณีต
2. รูปรางแบบใดที่สามารถสวมใสเสื้อผาไดทุกรูปแบบไดแลดูสวยงาม
ก. รูปรางทรงนาฬิกาทราย
ข. รูปรางปกติ
ค. รูปรางรูปทรงลิ่ม
ง. รูปรางผอม
3. ขอใดคือวัตถุประสงคของความรูความเขาใจในการออกแบบเครื่องแตงกาย
ก. ทําใหเครื่องแตงกายสวยขึ้น
ข. ชวยอําพรางและแกไขจุดบกพรองของผูสวมใสได
ค. ทําใหเสื้อผาอยูในสมัยนิยมตลอดเวลาไมลาสมัย
ง. ชวยใหเสื้อผามีความทนทาน ไมฉีกขาดไดงาย
4. รูปรางรูปทรงไขมีลักษณะอยางไร
ก. ชวงไหล เอว และสะโพกแคบ แลดูบอบบาง
ข. ชวงไหล สะโพกสมดุลกัน และมีเสนเอวที่ไมชัดเจน
ค. รูปรางที่สมบูรณไปทุกสวนทั้ง อก เอว สะโพก และเปนทรงกลม
ง. ชวงไหลแคบกวาสะโพก และตนขา
5. ผูที่มีลําคอยาว ควรออกแบบเสื้อในลักษณะใดเพื่อชวยลําคอใหดูมีความยาวปกติ
ก. ออกแบบเสื้อลักษณะคอกวางและลึก
ข. ออกแบบเสื้อใหมีการตกแตงประดับบริเวณคอใหมาก
ค. ออกแบบเสื้อลักษณะคอตั้งปดคอ
ง. ออกแบบเสื้อใหเรียบที่สุด เพื่อไมใหดึงดูดสายตา

6. ถาตองการอําพรางรูปรางชวงบนที่กวางและใหญ ควรออกแบบลักษณะใด
ก. ออกแบบเสื้อตัวบนใหเรียบงายและเนนที่การตกแตงชวงลาง
ข. ออกแบบเสื้อตัวบนใหดูเดน เพื่อดึงสายตา
ค. ใสเข็มขัดเสนโต เพื่อชวยเนนเสนเอวใหชัดเจนมากขึ้น
ง. ออกแบบชวงลางใหเรียบมากที่สุด และเนนการตกแตงเสื้อ
7. ผูที่มีไหลกวาง ควรออกแบบเสื้อในลักษณะใด
ก. เสื้อรัดรูป ผายืด
ข. เสื้อที่ตกแตงบริเวณไหลเพื่อชวยดึงดูดสายตา
ค. เสื้อที่มีแขนเปนแขนแร็กแลน
ง. เสื้อแขนกุด มีระบายทําใหดูออนหวาน
8. ผูที่มีอกเล็ก ควรออกแบบเสื้อลักษณะใด
ก. ตกแตงชวงบนใหดูหรูหรา
ข. ลักษณะเสื้อคอต่ํา รัดรูป
ค. เสื้อที่มีเข็มขัดเสนใหญรัดชวงเอวเพื่อเนนชวงอก
ง. เสื้อคอลึก
9. ปกเสื้อที่เปนมาตรฐานสากล จําแนกได 3 ประเภท คืออะไรบาง
ก. ปกแบน
ปกพลิกกลับ ปกตั้ง
ข. ปกเทเลอร
ปกสูท
ปกเชิ๊ต
ค. ปกแบน
ปกสูท
ปกบัว
ง. ปกพลิกกลับ
ปกกะลาสี
ปกหุมรอบคอ
10. ผูที่มีชวงเอวสั้น ควรออกแบบเสื้อลักษณะ ใด
ก. ตกแตงชวงบนใหดูหรูหรา
ข. ลักษณะเสื้อคอต่ํา รัดรูป
ค. เสื้อที่มีเข็มขัดเสนใหญรัดชวงเอว
ง. เสื้อตอสะโพก
11. ขอใดจัดอยูในปกประเภทปกพลิกกลับ
ก. ปกบัว
ปกเชิ๊ต
ปกฮาวาย
ข. ปกทักซิโด
ปกกลีบดอกไม ปกผาพันคอ
ค.ปกขาราชการ ปกมุมสามเหลี่ยม
ปกกะลาสี
ง.ปกเมาเซตุง
ปกจีน
ปกปเตอรแพน

12. แขนเสื้อนั้นแบงไดเปน 2 ชนิดใหญ มีอะไรบาง
ก. แขนตอ
แขนในตัว
ข. แขนกิโมโน แขนกุด
ค. แขนยาว
แขนกุด
ง. แขนสามสวน แขนสองสวน
13. แนวเกล็ดทรงมีความสําคัญอยางไร
ก. ชวยใหเสื้อผามีลักษณะเปนโครงสรางตามรูปรางของผูสวมใส
ข. ชวยตกแตงบนเสื้อผา ทําใหดูสวยงาม
ค. ชวยใหเสื้อผามีรอยเย็บนอยที่สุด
ง. ชวยใหออกแบบไดงายขึ้น โดยไมตองอาศัยกฏเกณฑอะไรมาก
14. ขอใดคือลักษณะของแนวตะเข็บ
ก. มีลักษณะเปนแนวเย็บ ที่อยูบนเสื้อผา ออกแบบไดไมจํากัดทิศทาง
ข. เปนบริเวณของจุดเปดปด ที่ชวยใหสามารถสวมใสเสื้อผาไดงาย
ค. เปนเสนรัศมีที่วิ่งจากจุดกลางอกไปสุดขอบเสื้อสวนใดสวนหนึ่ง
ง. เปนเสนแนวนอนบนตัวเสื้อ
15. ขอใดคือลักษณะของแนวเกล็ดทรง
ก. มีลักษณะเปนแนวตะเข็บ ที่อยูบนเสื้อผา ออกแบบไดไมจํากัดทิศทาง
ข. เปนบริเวณของจุดเปดปด ที่ชวยใหสามารถสวมใสเสื้อผาไดงาย
ค. เปนเสนรัศมีที่วิ่งจากบริเวณจุดกลางอกไปสุดขอบเสื้อสวนใดสวนหนึ่ง
ง. เปนเสนแนวนอนบนตัวเสื้อ
16. นอกจากแนวตะเข็บจะชวยตกแตงบนตัวเสื้อแลว ยังมีประโยชนอื่นใดไดอีก
ก. ชวยใหเย็บผาไดงายขึ้น
ข. ชวยในการดูแลรักษาเสื้อผา
ค. ชวยเนนรูปรางใหเดนชัดได
ง. ชวยใหสวมใสไดงายขึ้น
17. กระเปามี 2 ชนิด ไดแกอะไรบาง
ก. กระเปาปะ
กระเปาแปะ
ข. กระเปาเล็ก
กระเปาใหญ
ค. กระเปาเจาะลึก
กระเปาเจาะตื้น
ง. กระเปาปะ
กระเปาเจาะ

18. ซิปและกระดุม นั้นมีประโยชนในขอใดมากที่สุด
ก. ชวยตกแตงใหเสื้อดูสวยงาม
ข. เปนสิ่งที่เชื่อมโยงการออกแบบทั้งหมดใหดูเปนหนึ่งเดียว
ค. เปนเครื่องเกาะเกี่ยว
ง. ทําใหเสื้อผามีราคาขึ้นถาเลือกใชกระดุมที่เหมาะสม
19. เสื้อคอเตา มีลักษณะพิเศษอยางไร
ก. เปนคอเสื้อทรงสูงที่มีคอเสื้อสูงขึ้นเหมือนคอขวด
ข. เปนคอเสื้อทรงสูงที่มีคอเสื้อ 2 หรือ 3 ชั้น พับกลับมาที่เสนคอ
ค. เปนคอเสื้อทรงสูงที่ตั้งมวนเปนธรรมชาติ
ง. เปนคอเสื้อทรงตั้งสูงขึ้นเหมือนคอขวด
20. เสนรอบนอกลักษณะใดชวยใหรางกายชวงลางดูใหญขึ้น
ก.
ข.
ค.

21. เสนดานในรูปแบบใดชวยทําใหดูสูงขึ้น
ก.
ข.

ค..

ง.

ง.

22. เสนรอบนอกลักษณะใดชวงเนนชวงเอวใหดูเดน
ก.
ข.
ค.

23. เสนดานในรูปแบบใดชวยทําใหรางกายดูกลมและอวนขึ้น
ก.
ข.
ค..

ง.

ง.

24. เสื้อคอกลมรูปแบบใด มีจุดเปดปดดานหนาและติดกระดุม
ก. เสื้อคอกลมรูปวงแหวน
ข. เสื้อคอกลมรูปเรือ
ค. เสื้อคอกลมทรงเฮนเลย
ง. เสื้อคอกลมติดคอ
25. ขอใดคือประโยชนของการนําหลักการของเสนรอบนอกมาใชในการออกแบบ
ก. เปนเสนที่ชวยตกแตงเสื้อผาใหมีความสมบูรณมากขึ้น
ข. เปนเสนที่ชวยนําสายตาตลอดเรือนราง ชวยใหแลดูสูงขึ้นหรือเตี้ยลงได
ค. เปนเสนที่ชวยเนนรูปรางที่ตองการจะเนนเฉพาะสวนได
ง. เปนเสนที่บงบอกถึงบุคลิกภาพของผูสวมใสไดดี

ภาคผนวก ฉ
แบบประเมินผลสัมฤทธิ์
การใชกระบวนการแกปญหาในงานออกแบบ

แบบประเมินการเรียนการสอนครั้งที่ 1 การกําหนดปญหาและคนหาขอมูลเพื่อการออกแบบ
ชื่อ - นามสกุล…………………………………………………………….รหัสนิสิต…………………………….

ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา
5

1
2

3
4

ระดับคะแนน
4
3
2

1

การหาขอมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบเสื้อสตรีที่
เกี่ยวของกับโจทย
ขอมูลเกี่ยวกับการใชรูปแบบเสื้อสตรีในการแกปญหา
รูปรางในการออกแบบเครื่องแตงกายตามที่โจทย
กําหนด
รายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ในการตกแตงบนเสื้อ
ผาเครื่องแตงกายตามที่โจทยกําหนด
ภาพตัวอยางงานออกแบบเครื่องแตงกายที่เกี่ยวของ
ตามความสนใจของนิสิต
รวมทั้งหมด
แบบประเมินการเรียนการสอนครั้งที่ 2 การวิเคราะหขอมูล

ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา
5

1
2
3
4
5

วัตถุประสงคในการออกแบบ
กลุมเปาหมาย / รูปแบบที่ตรงตอความตองการของ
กลุมเปาหมาย
ปญหาที่เกิดจากลักษณะรูปรางของกลุมเปาหมาย
แนวทางการออกแบบ
ผลที่คิดวาจะไดรับหลังจากการออกแบบเครื่องแตง
กาย
รวมทั้งหมด

ระดับคะแนน
4
3
2

1

แบบประเมินการเรียนการสอนครั้งที่ 3 การสังเคราะหการออกแบบ
ชื่อ - นามสกุล…………………………………………………………….รหัสนิสิต…………………………….

ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา
5

1
2
3
4

ระดับคะแนน
4
3
2

1

แนวความคิดหลักในการออกแบบ
แบบรางมีความหลากหลาย
แบบรางมีความสอดคลองกับวัตถุประสงคและ
สามารถแกปญหาไดชัดเจน
สามารถออกแบบรายละเอียดโดยแกปญหาปลีกยอย
ตางๆ ไดอยางเหมาะสม
รวมทั้งหมด
แบบประเมินการเรียนการสอนครั้งที่ 4 การนําเสนอขอมูลและการประเมินผล

ลําดับ

หัวขอที่พิจารณา
5

1
2
3
4

การออกแบบรายละเอียดมีความถูกตองตามวิธีการ
ออกแบบรายละเอียด
การนําเสนอผลงานมีลําดับขั้นตอน เขาใจไดงาย
ระยะเวลาในการนําเสนอผลงานตรงตามที่กําหนด
สามารถเสนอแนะการปรับปรุงผลงานของตนเองผูอื่น
ได
รวมทั้งหมด

ระดับคะแนน
4
3
2

1

ภาคผนวก ช
แบบประเมินผลงานการออกแบบ

แบบประเมินผลงานการออกแบบ
ชื่อ-นามสกุล................................................................เลขที่.....................รหัสนิสิต..........................

ลําดับ

ขอพิจารณา
5

1

2
3
4

5
6

ระดับคะแนน
4
3

2

1

การออกแบบมีความสอดคลองกับวัตถุประสงค,
กลุมเปาหมายและโอกาสในการสวมใสตามที่โจทย
กําหนด
รูปแบบโครงสรางเสื้อสตรีมีความชัดเจนและถูก
ตอง
สามารถออกแบบเสื้อสตรีโดยใชรูปแบบเสื้อสตรี
แกปญหารูปรางไดครบถวน
รายละเอียดและสวนประกอบตาง ๆ ในการออก
แบบเสื้อสตรีมีความถูกตองเหมาะสมกับการแก
ปญหางานออกแบบที่ผูออกแบบไดสรุปไว
การนําเสนอผลงานเปนลําดับขั้นตอนเขาใจงาย
ตามหลักเกณฑในการนําเสนอผลงาน
ผลงานการออกแบบมีความสวยงาม เรียบรอย
สะอาด นาสนใจ
รวมคะแนน (เต็ม 30 คะแนน)

หมายเหตุ (ขอสังเกตเพิ่มเติมในการประเมินงานครั้งนี้)
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
ผูประเมิน.........................................................................
วันที่.........................../............................/........................

เกณฑในการใหคะแนนการออกแบบเครื่องแตงกาย
ลํา หัวขอที่พิจารณา
ดับ
1 การออกแบบมี
ความสอดคลองกับ
วัตถุประสงค,กลุม
เปาหมายและ
โอกาสในการสวม
ใสตามที่โจทย
กําหนด
2 รูปแบบโครงสราง
เสื้อสตรีมีความชัด
เจนและถูกตอง

3

4

5

6

แตละระดับคะแนนหมายถึง
5
4
3
สามารถออกแบบไดตรง ภาพรวมของการ ออกแบบได
กับวัตถุประสงค,กลุม
ออกแบบตรงกับ ตรงกับกลุม
เปาหมายและโอกาสใน วัตถุประสงค,
เปาหมาย
การสวมใสไดครบถวน กลุมเปาหมาย
และโอกาสใน
ทั้งตามโจทยและตามที่ และโอกาสใน
การสวมใส
ผูเรียนไดกําหนดไว
การสวมใส

2
ออกแบบไม
ตรงกับกลุม
เปาหมาย
และโอกาสใน
การสวมใส
นัก

1
ออกแบบไม
ตรงกับกลุม
เปาหมาย
และโอกาสใน
การสวมใส

มีความชัดเจนและถูก
ตองตามหลักการของ
โครงสรางแพทเทิรนเสื้อ
สตรีมากที่สุด เขาใจได
งาย รวดเร็ว
สามารถออกแบบ การออกแบบสามารถ
เครื่องแตงกายโดย แกปญหารูปรางไดอยาง
ใชรูปแบบเสื้อสตรี ครบถวน เหมาะสมตาม
แกปญหารูปรางได ที่โจทยกําหนดทุก
ครบถวน
ประการ
รายละเอียดและ
รายละเอียดชวยแก
สวนประกอบตาง ปญหาในการออกแบบ
ๆ ในการออกแบบ ไดดี มีความสอดคลอง
เสื้อสตรี มีความถูก กัน ถูกตองและเหมาะ
ตองเหมาะสม
สมมากที่สุด
การนําเสนอผลงาน การนําเสนอผลงานเปน
เปนลําดับขั้นตอน ลําดับขั้นตอน มั่นใจ มี
เขาใจไดงายตาม
การเตรียมเนื้อหา สรุป
หลักเกณฑในการ ไดกระชับ เขาใจงาย
นําเสนอผลงาน
ตามเวลาที่กําหนด

มีความชัดเจน
และถูกตองมาก

มีความชัด
เจนและถูก
ตอง

มีความชัด
เจนและถูก
ตองนอย

ไมถูกตอง
ตามหลักการ
ของโครง
สรางเสื้อสตรี

สามารถแก
ปญหารูปรางได
อยางถูกตอง
ตามโจทย
กําหนด
ชวยแกปญหาใน
การออกแบบได
มีความสอด
คลองกัน ถูกตอง
และเหมาะสม
การนําเสนอผล
งานเปนลําดับขั้น
ตอน เขาใจได
งาย ตามเวลาที่
กําหนด

สามารถแก
ปญหารูปราง
ไดในระดับ
ปานกลาง

ยังไมสามารถ
แกปญหาได
อยางเหมาะ
สมนัก

การออกแบบ
ไมสามารถ
แกไขปญหา
รูปรางได

รายละเอียด
ชวยแก
ปญหาในการ
ออกแบบได
และถูกตอง
การนําเสนอ
ผลงานเปน
ลําดับขั้น
ตอน เขาใจ
ได

รายละเอียด
ตาง ๆ ยังไม
ถูกตอง
เหมาะสมนัก

รายละเอียด
ตาง ๆ ไม
ถูกตอง
เหมาะสม

ผลงานการออก
แบบมีความสวย
งาม เรียบรอย
สะอาด และนาสน
ใจ

ผลงานการออก มีความสวย
แบบนําเสนอตรง งาม เรียบ
ตามที่กําหนด
รอย สะอาด
เรียบรอย สะอาด
และนาสนใจ

ผลงานการออกแบบมี
ความสวยงามตามที่
กําหนด เรียบรอย
สะอาด และนาสนใจโดย
ใชสื่อประกอบ

การนําเสนอ
ผลงานยังไม
ถูกตองนัก

ไมสามารถก
นําเสนอผล
งานใหเปน
ลําดับขั้น
ตอน และเขา
ใจได
การนําเสนอ ไมมีความ
ผลงานออก สวยงาม
แบบยังไมถูก เรียบรอย
ตองตามหลัก สะอาด และ
การนัก
นาสนใจเลย

