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บทคัดย่อ 
การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book        

ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปี ที่ 5 ให้มี
ประสิทธิภาพ (E1/E2) 2) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 3) เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 และ 4) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการใช้
หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนบ้าน   
กะมิยอ จ านวน 19 คน โดยวิธีการเลือกแบบสุ่มกลุ่ม (Cluster Sampling) เครื่องที่ใช้ในการในการวิจัย ได้แก่ 
หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book คู่มือการใช้งานหนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book แผนการจัดการเรียนรู้ 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย และแบบสอบถามความพึงพอใจ  สถิติท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน คือ  ค่าประสิทธิภาพ และค่า 
t-test ผลการวิจัย พบว่า  
 1. หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.94/86.69  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 3. ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
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 4. ความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี  ถิ่นงาม
งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) 
เท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 
 
 
ค าส าคัญ : หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book  ศิลปะสร้างสรรค์ 
 
Abstract 
 

 The objectives of this research were to 1) create and develop an E-book series for additional 
reading in Arts called “Beautiful Pattani : Home of  Creative Arts for Grade 5” to meet the set efficiency 
criterion ( E1/E2), 2) compare the learning achievement of Grade 5 students before and after the 
intervention with the E-book series, 3) compare the students’ abilities in creative thinking on Beautiful 
Pattani : Home of  Creative Arts after  implementing the intervention with  the criteria of 60 % and 4) 
examine the students’ satisfaction toward the E-book series. The samples of this research were 19 
students in Room 5/2 at Ban Kamiyor Community School selected by cluster sampling. The research 
instruments were the E-book series developed by the researcher, a manual for the e-book users, a lesson 
plan, a multiple-choice achievement test, and a student satisfaction questionnaire. The statistics used in 
data analysis were frequency, percentage, mean, and standard deviation. Efficiency criterion and t-test 
were used in hypothesis testing. The research found that  
 
 1) the E-book series met the efficiency criterion of 87.94/86.69,  
 2) the students’ academic achievement after implementing the intervention was higher than 
before the intervention at the statistical significance .05,  
 3) the students’ abilities in creative thinking on “Beautiful Pattani: Home of Creative Arts” after 
implementing the intervention were higher than the criteria of 60.00, and 
 4) the students’ satisfaction toward the E-book series was at the highest level ( X =4.63; 
S.D.=0.49).  
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1. บทน า 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้ก าหนดแนวทางการจัดการศึกษาโดยยึดหลักผู้เรียนมีความส าคัญ
ที่สุด ใน (มาตรา 22) เน้นให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะกระบวนการคิด ยึดหลักปฏิบัติให้คิดเป็นท าเป็นแก้ปัญหาได้ โดยจัดเนื้อหาสาระ 
และกิจกรรมที่ผสมผสานระหว่างสาระความรู้ต่าง ๆ อย่างสมดุล สอดคล้องกับการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ จึงเป็น
บทบาทใหม่ที่ครูจะต้องเปลี่ยนแปลงตนเองจากการเป็นผู้ให้ความรู้ มาเป็นผู้จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง นอกจากนี้ครูต้องเป็นท่ีปรึกษาตลอดจนจัดเนื้อหาวิชา พัฒนาสื่อนวัตกรรมมาใช้ เพื่อให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้ครบตามที่
หลักสูตรก าหนด ขณะเดียวกันส านักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ได้ก าหนดให้สถานศึกษามี
การจัดกิจกรรม และการเรียนการสอนในมาตรฐาน 18 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยมีการจัดกิจกรรมการบริหารกิจกรรม    
การเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรอย่างหลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติ และสนองตอบความต้องการของผู้เรียน     
ให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาค าตอบ สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง รู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และตัดสินใจ รู้จัก    
บูรณาการเช่ือมโยงสาระความรู้ และทักษะด้านต่าง ๆ และแนวคิดจากสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริงของชีวิต สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่น และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวมในบรรยากาศความเป็นประชาธิปไตย 

ความคิดสร้างสรรค์เป็นสิ่งจ าเป็นในการด าเนินชีวิตของมนุษย์ที่จะน าไปสู่การค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
การเกษตร การคมนาคม การแพทย์ การศึกษา และความก้าวหน้าทางวิทยาการอื่น ๆ ทางวิทยาศาสตร์ การเคลื่อนไหวทางศิลปะ 
การประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ตลอดจนการแก้ปัญหาและการพัฒนาสังคมรูปแบบใหม่ ๆ ปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแบบก้าวกระโดดส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ  ภูมิภาค และโลก ความ      
ท้าทายในการพัฒนาประเทศ ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมยุค  4..0  ท าให้ความคิดสร้างสรรค์เป็นทักษะที่จ าเป็นของประชากร
ในศตวรรษที่ 21(ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2560: ค) ซึ่งความคิดสร้างสรรค์สามารถพัฒนาได้ด้วยการสอน         
การฝึกฝน และการฝึกปฏิบัติ เด็กควรได้รับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ตั้งแต่เยาว์วัย และลักษณะเด่นของผู้มีความคิด
สร้างสรรค์ คือ จะมีความคิดริเริ่มสามารถดัดแปลงประสบการณ์ที่มีอยู่ให้ออกมาในรูปแบบใหม่ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์หรือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ (Torrance, 1962 อ้างถึงใน อารี พันธ์มณี, 2537:  98) นอกจากนั้นบุคคลที่มีความคิดสร้างสรรค์ยังมี
บุคลิกภาพเช่ือมั่นในตนเอง มีความอดทน ไม่ล้มเลิกความตั้งใจง่าย ๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการท างานให้ส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนั้น ความคิดสร้างสรรค์จึงเป็นคุณลักษณะที่ควรได้รับการเสริมสร้างและพัฒนาให้สูงขึ้น  เพื่อให้เด็กได้
เจริญเติบโตเป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์สูง และพร้อมท่ีจะสร้างสรรค์ประโยชน์แก่ประเทศชาติต่อไป  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นกลุ่มสาระที่ช่วยพัฒนาให้ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีจินตนาการทางศิลปะ 
ช่ืนชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณค่า ซึ่งมีผลต่อคุณภาพชีวิตมนุษย์ กิจกรรมทางศิลปะช่วยพัฒนาผู้เรียนทั้งด้าน
ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ตลอดจน การน าไปสู่การพัฒนาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเช่ือมั่นในตนเอง   
อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพได้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 1) นอกจากนี้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  
มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณค่าของศิลปะ เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
แสดงออกอย่างอิสระในศิลปะแขนงต่าง ๆ ประกอบด้วยสาระส าคัญ คือ ทัศนศิลป์ มีความรู้ความเข้าใจองค์ประกอบศิลป์      
ทัศนธาตุ สร้างและน าเสนอผลงาน ทางทัศนศิลป์จากจินตนาการ โดยสามารถใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใช้เทคนิค 
วิธีการ ของศิลปินในการสร้างงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างานทัศนศิลป์ เข้าใจความสัมพันธ์
ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม เห็นคุณค่างานศิลปะที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญา
ไทยและสากล ช่ืนชม ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552: 2) 



หนังสืออ่านเพิ่มเติม คือ หนังสือที่มีเนื้อหาสาระอิงหลักสูตร และช่วยให้การเรียนการสอนเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร หรือช่วยให้ผู้เรียนสามารถศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอ่าน
ของแต่ละบุคคล ด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมอิงหลักสูตร ในการจัดท าจึงควรค านึงถึงสาระที่หลักสูตรก าหนด และหากจะน าไปแก้ไข
ปัญหา จุดที่ผู้เรียนมีปัญหา หรือใช้เป็นนวัตกรรม เพื่อส่งเป็นผลงานทางวิชาการ เสนอขอเลื่อนต าแหน่งจะต้องค านึงถึงตัวบ่งช้ี 
หรือสอดคล้องกับตัวบ่งช้ีที่มีปัญหานั้นด้วย (ส าลี  รักสุทธี, 2553: 120) การใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเป็นวิธีการส่งเสริมให้ผู้เรียน
เรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักเรียนรู้วิธีหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ โดยมีจุดมุ่งหมายให้ผู้เรียนได้การศึกษาค้นคว้า และฝึกอ่านด้วยตนเอง 
ตามความเหมาะสมกับวัยของแต่ละบุคคลเป็นหนังสือที่เด็กสามารถอ่านได้ทั้งใน และนอกเวลาเรียน มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ
เนื้อหาในหลักสูตรมีเนื้อเรื่องสนุกสนาน มีภาพประกอบที่สดใสน่ารักตามวัย สวยงาม หรือเร้าความสนใจ มีความชัดเจน เหมาะสม 
น่าสนใจ กระตุ้นให้มีความต้องการอ่าน อ่านเข้าใจง่าย ใช้ภาษาดี ช่วยให้ผู้เรียนได้ค้นคว้า ศึกษารายละเอียดในเนื้อหาของเรือ่ง
ที่ผู้เรียนสนใจได้รายละเอียดกว้างขวางขึ้น เป็นการฝึกทักษะในการค้นคว้าหาความรู้ เป็นการพัฒนาความคิดรวบยอด ช่วยให้
ผู้เรียนได้ปรับปรุงแก้ไขนิสัยให้รู้จักแสวงหาหนังสือส่งเสริมการอ่าน จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ผู้เรียนได้มีประสบการณ์กว้างขวาง     
ในการค้นคว้าหาค าตอบในด้านต่าง ๆ ของการด ารงชีวิต นอกจากนี้หนังสือที่มีสาระอิงหลักสูตร ส าหรับให้ผู้เรียนอ่านเพื่อศึกษา
หาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองตามความเหมาะสมของวัยและความสามารถในการอ่านของแต่ละบุคคล (กรมวิชาการ, 2552: 9)  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่าหนังสืออ่านเพิ่มเติมสามารถพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้
สูงขึ้นดังงานวิจัยของวิมลรัตน์ ทองเหลือ (2552: บทคัดย่อ) ได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม ที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ค าควบกล้ า มีคะแนน
เฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ นักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
หนังสืออยู่ในระดับมาก งานวิจัยของอมรรัตน์ หรัดดี (2552: 54) ได้ท าการศึกษาแล้วพบว่า นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เรื่อง วังนารายณ์ราชนิเวศน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภายหลังได้รับการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมสูงกว่าก่อน        
การเรียน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และงานวิจัยของผ่องศรี สิทธิราช (2553: บทคัดย่อ) ได้สร้างและพัฒนาหนังสืออ่าน
เพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นแม่อายของเรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2553 ผลการศึกษา พบว่า  หนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นแม่อายของเรา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ส าหรับนักเรียน             
ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ สามารถก่อให้เกิดการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากการทดสอบตามมาตรฐาน 
E1/E2 เท่ากับ 81.02/80.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ นักเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสืออ่านเพิ่มเติม           
ชุด ท้องถิ่นแม่อายของเรา มีคะแนนทดสอบก่อนเรียน ร้อยละ 46.44 คะแนนหลังเรียน ร้อยละ 80.22 สรุปได้ว่ามีคะแนนเฉลี่ย
สูงกว่าก่อนเรียนคิดเป็น ร้อยละ 33.76 และนักเรียนมีระดับความพึงพอใจต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ท้องถิ่นแม่อายของเรา 
มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.63  

จากความเป็นมา และความส าคัญดังกล่าวท าให้ผู้วิจัยสนใจที่จะพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ประเภทของหนังสืออ่านเพิ่มเติมประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ โดยมีองค์ประกอบทางวิชาการที่ค่อนข้างถูกต้องและสมบูรณ์ สอดคล้องตามมาตรฐานการเรียนรู้และ
ตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 
2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรยีนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 มีเนื้อหา
สาระและกิจกรรมฝึกทักษะระหว่างเรียนท่ีมุ่งเน้นทักษะและกระบวนการทางศิลป์ มีการฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง ให้นักเรียนเรียนรู้
ร่วมกับผู้อื่น เปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด และข้อเสนอแนะ ซึ่งนับว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งส าหรับนักเรียน 
เพราะถือเป็นพื้นฐานส าคัญของการใช้เทคโนโลยีในยุค 4.0 และสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยเป็นสื่อการเรียนรู้ใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ สามารถเรียนรู้ได้ทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ หรือสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมนอกเวลาเรียนได้อีกด้วย 



เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการเรียนรู้ด้านเทคโนโลยี ตลอดจนทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการแก้ปัญหา เพื่อการ
น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 

ดังนั้น ผู้วิจัยมั่นใจว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ศิลปะชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 
จะช่วยยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน และสามารถตอบสนองความต้องการของหลักสูตรสถานศึกษา และ
พัฒนานักเรียนเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดี เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพ เห็นคุณค่าของการเรียนศิลปะตลอดจนมีจิต
ส านักรักและห่วงแหนในงานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นอันเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่บรรพบุรุษได้สืบทอดไว้ และเป็นก าลังส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนต่อไป  

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
2.1 เพื่อสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพ (E1/E2)  
 2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 
 2.3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 
 2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์
ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

 
3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
    3.1  หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book 

หนังสืออ่านเพิ่มเติม หมายถึง หนังสือที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตร โดยมีเนื้อหาเจาะลึกในความรู้เฉพาะเรื่อง 
เฉพาะวิชา และมีการเพิ่มเติมให้กว้างขวาง ลึกซึ้งมากขึ้น ใช้ประกอบการเรียนการสอนส าหรับให้นักเรียนอ่าน เพื่อศึกษาหา
ความรู้เพิ่มเติม และเลือกอ่านได้ตามความสนใจ ตามก าลังสติปัญญาของตน โดยมีจุดมุ่งหมายในการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม 
คือ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ของนักเรียน  เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง และ เพื่อเสริมทักษะใน
การอ่านและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้แก่นักเรียน (สุวิทย์ มูลค า และสุนันทา สุนทรประเสริฐ. 2550: 79)  
หนังสืออ่านเพิ่มเติมมีประโยชนต์่อเด็ก คือ ช่วยให้เด็กได้รับความบันเทิง สนุกสนานเพลิดเพลิน สนองความต้องการของวัยเด็ก 
เช่น การ์ตูน เด็กเล็กจะช่ืนชอบการ์ตูนมาก โดยเฉพาะการ์ตูนตลก และนิทานการ์ตูน ช่วยสร้างความนึกคิด และความคิด
สร้างสรรค์ของเด็ก ช่วยพัฒนาการเรียนรู้ด้านภาษาของเด็กให้เจริญงอกงาม เด็กยิ่งอ่านมากยิ่งขึ้น มีความแตกฉานด้านภาษา 
ช่วยปลูกฝังคุณธรรม เจคติ และแบบอย่างอันพึงปรารถนาให้บังเกิดแก่เด็ก คุณธรรมแทรกแอบแฝงอยู่ในเนื้อหา เรื่องราวที่
สนุกสนานมีส่วนปลูกฝังสร้างนิสัยที่ดีให้บังเกิดขึ้นแก่เด็กผู้อ่าน  ช่วยให้เด็กรู้จักเลือกหนังสือ อ่านหนังสือ อ่านหนังสือเก่ง และเกิด
นิสัยรักการอ่าน รวมทั้งด ารงนิสัยรักการอ่านให้อยู่ตลอดชีวิต และช่วยทดแทนความรู้สึกของเด็กท่ีขาดหายไป เช่น ขาดความรัก 
ความว้าเหว่มีปมด้อยและเป็นเพื่อนของเด็ก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2542: 11-12 อ้างถึงใน ส าลี รักสุทธ.ี 2553: 128)  

 
4. วิธีด าเนินการวิจัย 



4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากร ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวนทั้งสิ้น 39 คน 

 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5/2 โรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 ปีการศึกษา 2562 จ านวน 19 คน ได้มาโดยการสุ่มกลุ่ม (Cluster Sampling) ด้วยวิธีการ    

จับฉลาก 
 

    4.2 เคร่ืองมือวิจัย 
4.2.1 เครื่องมือท่ีใช้ในการทดลอง 

1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสรา้งสรรค์ปัตตานีถิน่งามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  10 เล่ม ดังน้ี  

เล่มที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 
เล่มที่ 2 รู้จักศลิปะสื่อผสม 
เล่มที่ 3 ปัตตานีถิ่นงามงานศลิป ์
เล่มที่ 4 ศิลปินแห่งเมืองปัตตาน ี
เล่มที่ 5 ศิลปวัตถเุมืองปัตตาน ี
เล่มที่ 6 ธรรมชาติงานศิลป ์
เล่มที่ 7 ทะเลแห่งศิลปะ 
เล่มที่ 8 ศิลปะจากพืชผัก 
เล่มที่ 9 วัสดเุหลือใช้สร้างงานศิลป์ 
เล่มที่ 10 ศิลปะจากของใช้ 

2) คู่มือการใช้งานหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถ่ินงามงานศิลป ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 20 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมใช้เวลา 20 ช่ัวโมง 

4.2.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้

ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
2) แบบประเมินทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์

ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
  
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมลู 

4.3.1 ขั้นการสร้างและหาคณุภาพเครื่องมือ 
ผู้วจิัยด าเนินการสร้างและหาคณุภาพของเครื่องมือท่ีใช้ในการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 
    1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  



ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน  10 เล่ม สร้างและพัฒนาด้วยการหาประสิทธิภาพ E1 /E2 ซึ่งได้ประสทิธิภาพตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 80/80 จึงน าไปทดลองใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง 
                2) คู่มือการใช้งานหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ     
การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
                  3) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถ่ินงามงานศิลป ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ส าหรับนักเรียน
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 จ านวน 20 แผน แผนละ 1 ช่ัวโมง รวมใช้เวลา 20 ช่ัวโมง 

     4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  
                5) แบบประเมินทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
                  6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์
ปัตตานีถิ่นงามงานศลิป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

 4.3.2 ขั้นด าเนินการทดลอง 
ผู้วิจัยด าเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ จ านวน 20 แผน ใช้เวลา 20 ช่ัวโมง

ดังนี ้
1) ช้ีแจงนักเรียนให้มีความรู้เกี่ยวกับการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี      

ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ช้ีแจงบทบาทครู บทบาทนักเรียนและวิธีวัดประเมินผลให้
นักเรียนเข้าใจ 

2) แจกหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองเป็นรายบุคคล  

3) นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรยีน เพื่อเก็บคะแนน 
                 4) นักเรียนศึกษาและท ากิจกรรมฝึกทักษะ เพื่อเก็บคะแนน  
                 5) นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อเก็บคะแนน  

    .6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ         
การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนที่ เป็นกลุ่มตัวอย่างหลังการทดลอง (Post-test)              
เป็นรายบุคคล 

     7) น าแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะ
สร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ไปทดลองใช้จริงกับนักเรียนที่เป็นกลุ่ม
ตัวอย่างหลังการด าเนินการทดลอง 

 

    4.4 สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 

4.4.1 สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ 1) ค่าเฉลี่ย (  ) 2) ค่าร้อยละ (%) 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
4.4.2. สถิติที่ใช้หาคุณภาพเคร่ืองมือ 
        1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book 

 1.1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 1.2) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 1.3) ค่าประสิทธิภาพ (E1 /E2)  



         2) คู่มือการใช้งานหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book  

 2.1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 

 2.2) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 
        3) แผนการจัดการเรียนรู ้  

  3.1) ค่าความเหมาะสม  

  3.2) ค่าเฉลี่ย (  ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
    4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรคป์ัตตานีถิ่นงามงานศลิป์ กลุ่มสาระการเรยีนรู้

ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
      4.1) ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

         4.2) ค่าความยาก (p)  
         4.3) ค่าอ านาจจ าแนก (r)  
         4.4) ค่าความเช่ือมั่น (KR – 20)   

  5) แบบประเมินทักษะการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  
         5.1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  
      6) แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี   

ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 
     6.1) ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

     6.2) ค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา (α) 
(Coefficient Alpha) ของ Cronbach 

 4.4.3 สถิติที่ใช้ในการสอบสมมติฐาน  
     1) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานถีิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้สูตรการค านวณแบบ t-test for dependent  
     2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ

การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 โดยใช้สูตรการค านวณแบบ t-test for 
dependent  

 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ผลการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ของหนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงาม     

งานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 รายละเอียดดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าประสิทธิภาพ (E1/E2)  ของหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่ม
สาระการเรียนรูศ้ิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 
แบบ E-Book 

ค่าประสิทธิภาพ 

กิจกรรมระหว่างเรียน (E1) ผลลัพธ์ของการเรียน (E2) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 

เล่มที่ 1 ทัศนศิลป์พื้นฐาน 88.42 88.95 88.42/88.95 



หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ 
แบบ E-Book 

ค่าประสิทธิภาพ 

กิจกรรมระหว่างเรียน (E1) ผลลัพธ์ของการเรียน (E2) ค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) 

เล่มที่ 2 รู้จักศลิปะสื่อผสม 88.16 85.26 88.16/85.26 
เล่มที่ 3 ปัตตานีถิ่นงามงานศลิป ์ 88.07 85.79 88.07/85.79 
เล่มที่ 4 ศิลปินแห่งเมืองปัตตาน ี 87.89 87.37 87.89/87.37 
เล่มที่ 5 ศิลปวัตถเุมืองปัตตาน ี 87.46 87.37 87.46/87.37 
เล่มที่ 6 ธรรมชาติงานศลิป ์ 87.11 85.79 87.11/85.79 
เล่มที่ 7 ทะเลแห่งศิลปะ 87.98 87.37 87.98/87.37 
เล่มที่ 8 ศิลปะจากพืชผัก 88.42 86.84 88.42/86.84 
เล่มที่ 9 วัสดเุหลือใช้สร้างงานศิลป์ 87.98 85.26 87.98/85.26 
เล่มที่ 10 ศิลปะจากของใช้ 87.89 86.84 87.89/86.84 

สรุปผล 87.94 86.69 87.94/86.69 

*E1/E2 = 80/80  
 จากตารางที่ 1 พบว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 87.94/86.69 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 
เนื่องจากมีคะแนนกิจกรรมระหว่างเรียน (E1) เท่ากับ 87.94 และคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน (E2) เท่ากับ 86.69 ดังนั้น แสดง
ว่า หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษา   
ปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ 80/80 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

5.2   ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง ระบบศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์กลุ่มสาระ        
การเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน โดยการทดสอบค่าที (t-test) จากท าแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน เร่ือง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 รายละเอียดดังตารางที่ 2 – 3  

 
ตารางที่ 2 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถ่ินงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ การเรียนรู้ศิลปะ                
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน D D2 

 
1 

16 35 19 361 

2 12 33 21 441 

3 15 36 21 441 

4 11 34 23 529 

5 12 35 23 529 

6 10 34 24 576 



ล าดับที ่ ก่อนเรียน หลังเรียน D D2 

7 11 32 21 441 

8 15 34 19 361 

9 14 35 21 441 

10 15 34 19 361 

11 10 35 25 625 

12 12 35 23 529 

13 15 36 21 441 

14 16 35 19 361 

15 14 34 20 400 

16 15 35 20 400 

17 17 36 19 361 

18 15 35 20 400 

19 
 

16 36 20 400 

∑ 261 659 398 8,398 

 13.74 34.68 20.95 
 

S.D. 2.21 1.06 1.15 
 

ร้อยละ 34.34 86.71 52.37 
 

  

จากตารางที่ 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถ่ินงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 

ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 คือ ก่อนเรียน มีคะแนนรวม (∑) เท่ากับ 261 มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 13.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

เท่ากับ 2.21 คิดเป็นร้อยละ 34.34 และหลังเรียนมีคะแนนรวม (∑) เท่ากับ 659 มีค่าเฉลี่ย () เท่ากับ 34.68 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.06 คิดเป็นร้อยละ 86.71 มีความก้าวหน้าทางการเรียนรู้ คิดเป็นร้อยละ 52.37  
 
ตารางที่ 3 แสดงผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถ่ินงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N ∑ S.D. ∑D ∑D2 t df Sig. 

ก่อนเรียน 
19 

261 2.21 
398 8,398 49.62 18 .000* 

หลังเรียน 659 1.06 
รวม 

 
398 1.15      

*P  0.05 



 จากตารางที่ 3 พบว่า ผลเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 

5.3 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เร่ือง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 จากประเมินความสามารถในการคิด
สร้างสรรค์ เร่ือง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 รายละเอียดดัง
ตารางที่ 4  
 

ตารางที่  4 แสดงผลเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระ    
การเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 ระหว่างหลังเรียนกับเกณฑ์ร้อยละ 60 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน N  S.D. ∑D t Df Sig.2 

หลังเรียน 19 12.84 1.17 244 14.34 18 .000* 

*P  0.05 
 
 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ผลจากการเปรียบเทียบความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี    
ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ    
ที่ระดับ .05 เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  
 

5.4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะ
สร้างสรรค์ปัตตาน ี  ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จากการตอบแบบสอบถามความพึง
พอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพ่ิมเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ชั้นประถมศึกษา   ปีที่ 5 รายละเอียดดังตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 แสดงความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศลิปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 

รายการประเมิน  S.D ระดับ 

1. รูปเล่มหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book มีความ
สวยงามและน่าสนใจ 4.63 0.49 มากที่สุด 
2. มีค าช้ีแจงและค าแนะน าที่ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.11 0.65 มาก 
3. มีการล าดับเนื้อหาความรู้จากง่ายไปหายาก 4.32 0.67 มากที่สุด 
4. เนื้อหาความรู้เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ด้วย
ตนเอง 4.74 0.45 มากที่สุด 

 



รายการประเมิน  S.D ระดับ 

5. กิจกรรมเสริมทักษะระหว่างเรียนมีความยากง่าย
เหมาะสม 4.74 0.45 มากที่สุด 
6. แบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสม 4.79 0.41 มากที่สุด 
7. มีการก าหนดเกณฑ์การวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ที่ชัดเจน 4.68 0.47 มากที่สุด 
8. กิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะสนุกและน่าเรียน
มากขึ้น 4.84 0.37 มากที่สุด 
9. ต้องการให้มีการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ 
E-Book นี้ กบัวิชาอื่น ๆ  4.68 0.47 มากที่สุด 
10. วิชาศิลปะมีคุณค่า และความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวัน 4.79 0.41 มากที่สุด 

สรุป 4.63 0.49 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 5 พบว่า ความพึงพอใจความพึงพอใจที่มีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะ
สร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด          
มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.63 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49  
 

 

6. อภิปรายผลการวิจัย 
 6.1 ผลวิเคราะห์ค่าประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) คือ 87.94/86.69 เนื่องจากมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องจากหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี
ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  ได้ผ่านขั้นตอนการสร้างอย่างเป็นระบบและได้รับการ
ตรวจสอบแก้ไขตามขั้นตอน ซึ่งประกอบด้วย การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทาง
ในการสร้างและพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติม หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
วิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษา มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้ และก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้ ออกแบบ
กิจกรรม สร้างหนังสืออ่านเพิม่เติม หรือหนังสือส่งเสริมการอ่านให้ครอบคลุมจุดประสงค์การเรียนรู้ พัฒนาทักษะกระบวนการ
ทางศิลปะ รวมทั้งได้ผ่านการประเมินจากผู้เช่ียวชาญทั้งด้านเนื้อหา และด้านสื่อการเรียนการสอน ซึ่งผลการประเมินจาก
ผู้เช่ียวชาญด้านเนื้อหา ซึ่งอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน ที่ก าหนด คือ > 0.50 หมายความว่า สอดคล้องและเหมาะสมกับการศึกษา 
(พิสณุ ฟองศรี. 2552 : 155)  ถือว่า มีความเหมาะสม เมื่อน าไปทดลองประกอบกับผู้ศึกษาได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้ารูปแบบ 
วิธีการ หลักการจัดท าเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ครอบคลุมตามจุดประสงค์การเรียนรู้ ท าให้หนังสือส่งเสริม
การอ่านนิทานคณิตศาสตร์ ชุด สมการเชิงเส้นสองตัวแปร ที่สร้างและพัฒนาขึ้น ไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ ปรับปรุงและ
พัฒนาในส่วนที่ยังบกพร่องหลังการทดลองทั้ง 3 ครั้ง ท าให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นเป็นล าดับ และน าไปใช้จริงกับกลุ่มตัวอย่าง         
ปีการศึกษา 2562 และหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 รูปเล่มน่าสนใจ เนื้อหามีความยากง่ายเหมาะสมกับนักเรียน มีกิจกรรมฝึกทักษะไม่ยากหรือง่าย



เกินไป โดยเรียงล าดับจากที่ง่ายและสั้นไปสู่เรื่องที่ยากและยาวขึ้น สอดคล้องลักษณะที่ดีของหนังสืออ่านเพิ่มเติมไว้ 4 ประการ 
คือ คุณภาพด้านการพิมพ์ สามารถพิมพ์ตัวอักษรภาพประกอบได้ชัดเจน มีสีสวยงามดึงดูดความสนใจของเด็ก 2) คุณภาพการ
จัดหน้าและรูปเล่ม จัดให้เป็นไปตามหลักจิตวิทยาเด็ก หน้าหนังสือดูโปร่งตา การใช้ตัวอักษรมีขนาดเหมาะสมกับวัยของเด็ก   
3) คุณภาพทางศิลปะควรเขียนโดยใช้อารมณ์แก่ผู้อ่าน เขียนอย่างประณีต สีต้องเหมาะสม และ4) คุณภาพในการเขียนเรื่อง หรือ
ผู้เขียน ต้องมีความสามารถใน การเขียนผูกติดเรื่องให้สนุก ใช้ถ้อยค าสละสลวย เด็กอ่านแล้วเข้าใจ  (ส าลี รักสุทธี. 2553 : 25) 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (รังศิมา  ชูเทียน. 2558) ได้ท าการพัฒนาการสอนผ่านเว็บบล็อกด้วยการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า การสอน
ผ่านเว็บบล็อกด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน เท่ากับ 82.93/80.85 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ทิพวรรณ  มาลา. 2560) ได้ท าการพัฒนาการจัด            
การเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผลการวิจัย พบว่า ประสิทธิภพ
ขอการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัยยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 
82.02/84.60 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด เช่นเดียวกับ (ปริญญา  อันภักดี. 2558) ได้ท าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิชา IST-MicrBOX ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า (1) ประสิทธิ์ภาพ
ของกิจกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิชา IPST-MicroBoX ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีค่า
เท่ากับ 1.02 ซึ่งมีค่ามากกว่า 1 แสดงว่ามีประสิทธิ์ภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเมกุยแกนส์ (2) ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมสูงขึ้น
ตามล าดับ วงรอบปฏิบัติการที่ 1 ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 
50.63 วงรอบปฏิบัตกิรที่ 2 ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 61.88 วงรอบ
ปฏิบัติการที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะการท างานเป็นทีมอยู่ในระดับมาก โดยมีร้อยละของคะแนนเฉลี่ยเท่กับ 79.23  
 6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้
หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถ่ินงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 
สอดคล้องมาตรฐานการเรียนรู้และตัวช้ีวัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2560) และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 1 จึงท าให้นักเรียนมีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง และช่วยยกระดับคุณภาพ
การศึกษา สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (รังศิมา ชูเทียน, 2558) ได้พัฒนาการสอนผ่านเว็บบล็อกด้วยการเรียนรู้แบบโครงงาน
เป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ผลการวิจัย พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกว่าก่อนเรียน มีค่า t-test เท่ากับ 3.77 ซึ่งมีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (พิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์, 2558) ได้พัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องการเขียนโปรแกรม
พื้นฐานด้วยภาษาโลโก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
29 ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันมัธยม-ศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยสื่อประสม เรื่องการเซียนโปรแกรมพื้นฐานด้วยภาษาโลโก        
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

6.3 ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ เรื่อง ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ           
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 60 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ที่เป็นเช่นนี้ เนื่องจากการจัดการ
เรียนรู้ โดยการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 เป็นสื่อการเรียนรู้ และมีเครื่องมือการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพเหมาะสม และมีการตรวจสอบหา
คุณภาพเรียบร้อยแล้ว เครื่องมือวัดผลที่ดีจะต้องเป็นเครื่องมือท่ีมีคุณภาพจึงจะช่วยในการวัดผลมีความถูกต้องเช่ือถือได้ และ



ผลการประเมินที่ได้ย่อมเชื่อถือได้ด้วยดังน้ัน เครื่องมือท่ีสร้างขึ้นเองก่อนจะน าไปใช้ควรตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือก่อนทุกครั้ง 
การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเป็นเครื่องตรวจสอบคุณสมบัติ ในเครื่องมือในเรื่อง ความเที่ยงตรงความเช่ือมั่น ความยาก 
อ านาจจ าแนก และความเป็นปรนัย  (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2548: 135-139) และสอดคล้องกับผลการศึกษาของ (ทิพวรรณ  มาลา, 
2560) ได้ท าการพัฒนาการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ โดยใช้สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 
ผลการวิจัย พบว่า ความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนท่ีได้รับการจัดกิจกรรม  การเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ โดยใช้        
สื่อประสม หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ ความพึงพอใจการจัดการเรียนรู้การคิดวิเคราะห์ โดยใช้ 
สื่อประสมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันมัยยมศึกษาปีท่ี 4 โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
 6.4 ความพึงพอใจท่ีมีต่อการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.63 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.49 เนื่องจากเมื่อพิจารณาแบบรายข้อ พบว่า ด้านกิจกรรมการเรียนรู้วิชาศิลปะสนุกและ   
น่าเรียนมากขึ้น นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.84 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.37 รองลงมาเป็นด้านแบบทดสอบมีความยากง่ายเหมาะสม และวิชาศิลปะมี คุณค่า และความส าคัญต่อ
ชีวิตประจ าวัน นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.79 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เท่ากับ 0.41 และอันดับสามด้านเนื้อหาความรู้เข้าใจง่ายและสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และกิจกรรมเสริมทักษะระหว่าง
เรียนมีความยากง่ายเหมาะสม นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย ( X ) เท่ากับ 4.74 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 0.45 ตามล าดับ สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (รังศิมา  ชูเทียน, 2558) ได้ท าการพัฒนาการสอน
ผ่านเว็บบล็อกด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา
ปีที่ 1 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการสอนผ่านเว็บบล็อกด้วยการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 อยู่ในระดับมาก ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.57  และ
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ (พิมพ์สุดา  สันพนวัฒน์, 2558) ได้พัฒนาบทเรียนสื่อประสม เรื่องการเขียนโปรแกรมพื้นฐานด้วย
ภาษาโลโก ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนารีนุกูล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 
ผลการวิจัย พบว่า นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 มีความพึงพอใจต่อกิจกรรม  การเรียนการสอน โดยใช้บทเรียนสื่อประสม เท่
กับ 3.86 อยู่ในระดับพึงพอใจมาก แม้แต่ผลการศึกษา (ปริญญา  อันภักดี, 2558) ได้ท าการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้แบบ
โครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ วิชา IST-MicrBOX ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 ผลการวิจัย พบว่า ความพึงพอใจต่อ  
การจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานผ่านสื่อสังคมออนไลน์ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยรวมพบว่า นักเรียนมี
ความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.50  

จากผลการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ สรุปได้ว่า การพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานี
ถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5 มีคุณภาพและเหมาะสมน าไปใช้ในด าเนินการจัดการเรียนรู้
ในอนาคตต่อไปได้เป็นอย่างดี เนื่องจากสามารถช่วยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนได้เป็นอย่างดียิ่ง  
 

7. ข้อเสนอแนะและการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 7.1 ข้อเสนอแนะทั่วไป 

1) ครูผู้สอนควรสร้างหนังสือส่งเสริมการอ่านที่มีประสิทธิภาพไปใช้ในการจัดกิ จกรรมการเรียนการสอน 
นอกเหนือจากการสอนตามปกติ เพื่อให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นและยังเป็นการจัดสภาพการเรียนการสอนที่
เอื้อต่อการเรียนการสอนด้วย 



2) ในการเตรียมหนังสืออ่านเพิ่มเติมแบบ E-Book ชุด ศิลปะสร้างสรรค์ปัตตานีถิ่นงามงานศิลป์ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ศิลปะช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ให้พร้อมต่อนักเรียนเสมอ เนื่องจากเป็นสื่อรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ควรแนะน าขั้นตอน   
การใช้งานให้เข้าใจก่อนเรียน  

3) ครูผู้สอนควรฝึกให้นักเรียนได้ฝึกกระบวนการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และคิดสร้างสรรค์ และรู้จักการ
แสดงความคิดเห็น อภิปราย ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 

4) ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเนื้อหาของกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ครูผู้สอนควรหารูปแบบและ
วิธีการให้นักเรียนเกิดความพึงพอใจที่ดีต่อรายวิชาด้วยการจัดหาสื่อนวัตกรรม  การเรียนการสอน และเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อ
สร้างความสนใจให้กับนักเรียน 

5) การทดลองสอนในครั้งแรกนั้น นักเรียนยังไม่สามารถท ากิจกรรมได้คล่อง จ าเป็นอย่างยิ่งที่ครูผู้สอนต้อง
อธิบายให้นักเรียนเกิดความเข้าใจถึงกระบวนการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมเพื่อท าให้นักเรียนคุ้นเคยกับกระบวนการเรียนการสอน
โดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติม 

6) จากการสอนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเตมิ หรือหนังสือส่งเสริมการอา่น ส่งผลให้นักเรียนมผีลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนทีด่ยีิ่งขึ้น ดังนั้น ผู้ที่มสี่วนเกีย่วข้องกับการจัดการศึกษาควรส่งเสรมิ และสนับสนุนการผลิตหนังสืออ่านเพิ่มเติมหรือสื่อ
นวัตกรรมการเรียนการสอนต่างๆ ขึ้นใช้เอง เพื่อจะได้พัฒนาให้นักเรยีนมีพัฒนาการในทางที่ดีขึ้น และบรรลจุุดมุ่งหมายของ
หลักสตูร 

7.2 ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาต่อไป 
1) ควรมีการสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม หรือหนังสือส่งเสริมการอ่านในเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในทุก

ระดับชั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ใหเ้กิดขึ้นกับตัวนักเรียน 
2) ควรน าหนังสือส่งเสริมการอ่านไปเปรียบเทียบกับรูปแบบ วิธีการสอนแบบต่าง ๆ ซึ่งจะส่งผลดีต่อครูผู้สอน

ในด้านการคิดค้นหารูปแบบ วิธีการผลิตสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมต่อนักเรียน อันจะท าให้ครูผู้สอนได้รู้จัก
บูรณาการเรียนการสอนต่าง ๆ ให้เข้ากับเนื้อหาของบทเรียนในที่สุด เพราะเนื้อหาแต่ละเนื้อหาไม่สามารถที่จะสอน โดยใช้
วิธีการเรียนการสอนเพียงแบบเดียว หากแต่ครูผู้สอนจะต้องรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับนักเรียน 

3) ควรมีการศึกษาถึงรูปแบบ วิธีการ และหลักการจัดการเรยีนรู้ตา่งๆ ทีเ่หมาะสมในการพัฒนาทักษะ
กระบวนการตามศตวรรษที่ 21 ในยุค 4.0 ปัจจุบันนี้ และความพึงพอใจของนักเรียน 

4) ควรน ารูปแบบการศึกษานีไ้ปใช้กับเนื้อหาในวิชาอื่น ๆ และระดบัช้ันอ่ืน ๆ ต่อไป 
 

8. กิตติกรรมประกาศ 
      ขอขอบคุณ นางวันพิทยา  มุสตาฟา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ ที่เอื้อเฟื้อสถานท่ีและอ านวยความสะดวกใน
การด าเนินการวิจัย ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัจน์  สองเมือง อาจารย์ประจ าสาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษา
และนวัตกรรมทางการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาฏอนี ที่ให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลการผลิตสื่อนวัตกรรมทาง
การศึกษา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศิลปะเมธากุล อาจารย์ประจ าภาควิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพงษ์  แพทย์หลักฟ้า อาจารย์ประจ าภาควิชา
ศิลปศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ที่ให้ค าปรึกษาและเสนอแนะด้านเนื้อหาใน
การจัดท าหนังสืออ่านเพิ่มเติม ชุด ปัตตานีถิ่นงานงานศิลป์  ขอขอบคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีดา เบ็ญคาร อาจารย์ประจ า
สาขาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่ให้ค าปรึกษาด้านการท าวิจัย โดยงานวิจัยนี้เป็น



ส่วนหน่ึงของการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุม่สาระการเรยีนรู้ศลิปะ ของโรงเรียนชุมชนบ้านกะมิยอ สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี  เขต 1 
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