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ค าน า 
 

 สาเหตขุองการจดัท างานวิจยัในชัน้เรียนครัง้นีเ้พ่ือ ส่งเสริมให้นกัเรียน เรียนอย่าง
มีความสขุต้องการให้ผู้ เรียนสามารถพฒันาการเรียนรู้จากการใช้ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
เป็นส่ือการเรียนการสอนในวิชาองค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ เพ่ือเพิ่มทกัษะของผู้ เรียนให้
มีความรู้และเจตคติท่ีดีตอ่วิชาองค์ประกอบศิลป์ในงานคอมพิวเตอร์ และสามารถน าผลวิจยัน าไป 
ประยกุต์ใช้ในการพฒันาการจดักิจกรรมการเรียน การสอนให้มีคณุภาพและประสิทธิภาพยิ่งขึน้ 
ในการเรียนการสอนตอ่ไป โดยการวิจยัครัง้นีไ้ด้ท าเป็นตารางบนัทึกคะแนน 2 ครัง้ ก่อนเรียน และ
หลงัเรียนและท าการสอนด้วย หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพ่ือเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ เร่ืองความรู้เบือ้งต้นองค์ประกอบศิลป์ ก่อน
และหลังการใช้ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ประกอบการเรียนการสอน  ซึ่งนักเรียนจะได้
น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการท างานตอ่ไป 
 ดงันัน้ในการจดัท าการวิจยัชิน้นี ้ข้าพเจ้าหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการ
สอน และเป็นการเรียนการสอนท่ีนกัเรียนจะได้รับความรู้ได้ดี 

 
นางพชร  หมายนาค 
 ผู้วิจัย 
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1. ความเป็นมาและสภาพปัญหา 
ในปัจจบุนัโลกมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอยา่งมาก  คอมพิวเตอร์จึงได้เข้ามา

มีบทบาทในชิวิตประจ าวนัมากขึน้ทกุที  ท าให้ประชากรท่ีอาศยัอยู่บนโลกมีการต่ืนตวัและต้องปรับ
วิถีชีวิตให้ทนัอยู่รอดและทนัตอ่การเปลียนแปลงนี ้จึงมรการน า ICT มาใช้ในการจดักิจกรรมการ
เรียนการสอนด้วยวิธรท่ีหลากหลายเพ่ือให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ใหม ่ๆ  อยา่งมีประสิทธิภาพ 

ผู้ วิจัยจึงศึกษาเพ่ือพัฒนาความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรม  การเรียนการสอน
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าคอมพิวเตอร์ และ
เทคโนโลยีสารสนเทศไปพฒันาความรู้ความสามารถและทกัษะในการแสวงหาความรู้จึงได้จดัท า
ส่ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เพ่ือน ามาประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดตอ่การพฒันาการเรียรู้ของนกัศกึษาให้นกัศกึษาเกิดการพฒันาตามศกัยภาพ 
และสามารถใช้คอมพิวเตอร์เป็ยเคร่ืองมือการแสวงหาความรู้อย่างต่อเน่ืองและสามารถน าไป
ประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 

  
2. วัตถุประสงค์งานวิจัย 
 2.1   เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพส่ือการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book)  เร่ืองความรู้เบื่อง

ต้นองค์ประกอบศิลป์  ท่ีใช้ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศิลป์
ส าหรับงานคอมพิวเตอร์  

 2.2   เ พ่ือพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเ รียน ก่อนและหลังการใช้ ส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เร่ืองเร่ืองความรู้เบื่องต้นองค์ประกอบศิลป์ในการจดักิจกรรม
การเรียนการสอนวิชาองค์ประกอบศลิป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ 

 
3. สมมตฐิานงานวิจัย 
 3.1 นกัเรียนท่ีเรียนด้วยส่ือการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) มีผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวิชาองค์ประกอบศลิป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ หลงัเรียนสงูกวา่ก่อนเรียน 
 

4. ประโยชน์ของงานวิจัย 
 4.1 ปรับเปรียนรูปแบบการเรียนการสอนให้มีความหลากหลาย นา่สนใจ 
 4.2 เพ่ือเพิ่มทักษะของผู้ เรียนให้มีความรู้และเจตคติท่ีดีต่อวิชาองค์ประกอบศิลป์ในงาน

คอมพิวเตอร์ 
4.3 เพ่ือเพิ่มทกัษะในการแสวงหาความรู้ และสามารถน าไปประยกุต์ใช้ในชีวิตประจ าวนัได้ 
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5. ขอบเขตงานวิจัย 
 5.1 กลุม่ตวัอยา่ง คือนกัศกึษาระดบั ปวช 2  ห้อง 504ช ภาคเรียนท่ี 1 ปีก่ีศกึษา 2558 

 5.2    ใช้แบบทดสอบก่อนเรียนเพ่ือการวดัผลคะแนนของผู้ เรียน 
 5.3 ตัง้ เกณฑ์ของช่วงคะแนนของแบบทดสอบก่อนเ รียนเ พ่ือท าการเปรียบเทียบ                      

พืน้ฐานความรู้ของผเูรียน 
 5.4 ท าการเรียนการสอนโดยใช้ส่ือการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
 5.5 ใช้แบบทดสอบหลงัเรียนเพ่ือสรุปผล 
  
6. วิธีด าเนินงานวิจัย 
 6.1 กลุม่ตวัอยา่ง 
  6.1.1 กลุม่เป้าหมาย คือ นกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช.2 ห้อง 504ช ของวิทยาลยัเทคโนโลยี

วานิชบริหารธุริจ จ านวน 37 คน 
 6.2 ระยะเวลา 
  6.2.1 ระยะเวลาในการด าเนินงานวิจัย ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ระหว่าง

เดือนกมิถนุายน 2558 ถึง เดือนกนัยายน 2558 
 6.3 นวตักรรมท่ีใช้ 
  6.3.1 ส่ือการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
  6.3.2 ผู้สอนจดัท าแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน จ านวน 20 ข้อ   

6.4 การเก็บรวบรวมข้อมลู 
  6.4.1 ท าการทดสอบก่อนเรียน Pre-test กบันกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช.2 ห้อง 504ช ของ

วิทยาลยัเทคโนโลยีวานิชบริหารธุริจ จ านวน 37 คน ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียน
เร่ืองความรู้เบื่องต้นองค์ประกอบศลิป์ 

  6.4.2    สร้างหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เร่ืองความรู้เบื่องต้นองค์ประกอบศลิป์ 
  6.4.3    เม่ือสอนจบบทเรียนแล้ว ท าการทดสอบหลงัการเรียนอีกครัง้แล้วเก็บคะแนน

การทดสอบหลงัเรียน Post-test 
  6.4.4    น าผลคะแนนการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน มาเปรียบเทียบกนั 

 6.5 วิธีการวิเคราะห์ข้อมลู 
  6.5.1 เปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนล้วน ามาคิดเป็นร้อยละ เพ่ือ

ดพูัฒนาการของการเรียนเม่ือใช้ส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
เร่ืองเร่ืองความรู้เบื่องต้นองค์ประกอบศลิป์ 
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  6.5.2   สรุปผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพิวเตอร์ เร่ือง
ความรู้เบื่องต้นองค์ประกอบศิลป์  ส าหรับนกัศกึษาระดบัชัน้ ปวช.2 ห้อง 504ช 
โดยใช้ส่ือการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 

 
7. ผลการวิเคราะห์งานวิจัย 
 7.1 การวิเคราะห์งานวิจยัจากตารางคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน – หลงัเรียน และคะแนน

สะสมของผู้ เรียนเพ่ือวดัระดบัผลการเรียนเป็นรายบคุคล 
 
ตารางท่ี 1 ตารางสรุปผลคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 

ล าดับที่ ช่ือ - ช่ือสกุล 
Pre-test 
20 คะแนน 

Pots-test 
20 คะแนน 

คะแนน 
ความก้าวหน้า 

1 นายพิพฒัน์พงศ์  สดุเย่ียมยิ่ง 8 12 +4 

2 นางสาวอรญา  หนนุทอง 10 18 +8 

3 นางสาวสายชล  แตงออ่น 12 18 +6 

4 นายฐิตพิงศ์  พวงจนัทร์ 10 16 +4 

5 นางสาวฑิตตญิา  ทวีประยรู 6 12 +4 

6 นางสาวโสรยา  หมอ่มดา 10 18 +8 

7 นางสาวสภุสัสรา  ค าอ้าย 4 10 +6 

8 นายเมธา  แซเ่ล้า 8 16 +6 

9 นางสาวจิตราพร  ลายศลิา 10 16 +6 

10 นายทวีศกัดิ ์ แตงเรือง 6 14 +8 

11 นางสาวฐิตมิา  กนัวงค์ 8 18 +8 

12 นายโกวิทย์  ทองขวญัแก้ว 10 20 +10 

13 นายธีรวฒัน์  ศกัดิ์ประเสริฐศรี 12 16 +4 

14 นางสาวกญัญารัตน์  เดชจิตต์ 8 18 +10 

15 นางสาวกาญจนา  กนัหาไชย 12 14 +2 

16 นายศรายทุธ  ยานะด า 10 14 +4 

17 นายศภุกร  เช่ียวชาญ 4 12 +8 

3 



18 นายปณพล  พฒัโน 8 20 +8 

19 นายวชัรพล  มลคร 4 12 +8 

20 นายภาคภมูิ  ไชยะ 7 15 +8 

21 นายศธิร  ทองเล็ก 10 15 +5 

22 นายกฤษฎา  แจม่ศรีจนัทร์ 8 16 +8 

23 นายพสักร  จนัทิมา 8 17 +9 

24 นางสาวกญัญารัตน์  นาคจาค 6 13 +7 

25 นายฟร้อง  ทองหล่อ 3 8 +5 

26 นางสาวอมรรัตน์  กาเซ็มตีมะ 10 18 +8 

27 นางสาวจฑุามาศ  พุม่โพธ์ิทองสกลุ 9 17 +8 

28 นายสหรัถ  วงษ์ฟอง 6 14 +8 

29 นายภทัรพล  มิดดี ้ 4 13 +9 

30 นายสมิธ  เทศเซ็น 10 16 +6 

31 นางสาวณิชากร  น้อยไธสงค์ 10 14 +4 

32 นายเฉลิมพนัธุ์  โห้ไทย 10 16 +6 

33 นางสาวสกุญัญา  เพ็ญสตูร 12 18 +6 

34 นายชวิน  ศิรินนัทวิทยา 10 17 +7 

35 นายนควฒัน์  กาแก้ว 6 14 +8 

36 นายธีรพงศ์  สร้อยเกษร 6 13 +7 

37 นางสาวดวงเดือน  นนัฟ่ัน 8 14 +6 

รวม 303 562 259 

 
หมายหต ุ: แบบทดสอบ 40 ข้อ = 20 คะแนน  
 

4 



 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 แผนภูมิเปรีบยเทียบคะแนนแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 แผนภูมิแสดงความก้านหน้าแบบทดสอบก่อนและหลังเรียน 
 

8. สรุปสรุปผลการวิจัย 
ผลการประเมินคะแนนจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนพบวา่นกัเรียนท าคะแนน

จากแบบทดสอบได้ดีขึน้ แสดงวา่ส่ือประกอบการเรียนการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) ใน
หนว่ยเรียนนีส้ามารถพฒันาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียผา่นนวตักรรมการเรียนรู้ของนกัศกึษาได้ดีขึน้ 
 
 

ดวงเดือน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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หน้าโปรแกรมส่ือประกอบการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) 
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หน้าโปรแกรมส่ือประกอบการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) (ต่อ) 



หน้าโปรแกรมส่ือประกอบการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) (ต่อ) 



หน้าโปรแกรมส่ือประกอบการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) (ต่อ) 



วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกจิ 
แบบทดสอบก่อนเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

วิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพวิเตอร์  เร่ืองความรู้เบ่ืองต้นองค์ประกอบศิลป์ 
รหัสวิชา 2204-2101 ระดับชัน้ ปวช.2ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน เวลา 60 นาที 

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  อาจารย์พชร  หมายนาค 

ค าชีแ้จง  1.  ตอนท่ี 1 เลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียวท าลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้ 

 3.  ปิดเคร่ืองมือส่ือสารทกุชนิดและห้ามน าเอกสาร,หนงัสือเข้าห้องสอบเดด็ขาด มิฉะนัน้
จะถือวา่ทจุริตในการสอบ 

ค าส่ัง ตอนท่ี 1 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด  40 ข้อ (20 คะแนน) 
1. ทฤษฎีเบือ้งต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

คือข้อใด 
1. การจดัองค์ประกอบศิลป์ 
2. การคิดองค์ประกอบศิลป์ 
3. การมององค์ประกอบศิลป์ 
4. การสมัผสัองค์ประกอบศิลป์ 

2. ข้อใดจัดอยู่ ในองค์ประกอบพื น้ฐานด้าน
นามธรรมของศิลปะ  
1. ทฤษฏีในทางศิลปะ  
2. มงุมองในทางศิลปะ 
3. เร่ืองราวในทางศิลปะ 
4. สนุทรีย์ในทางศิลปะ  

3. ทศันศิลป์คือการรับรู้ทางใด 
1. ทางจิตสมัผสั 
2. ทางกายสมัผสั 
3. ทางจกัษุสมัผสั 
4. ทางเสยีงสมัผสั 

4. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความสัมพันธ์ของ
เนือ้หากบัเร่ืองราวในงานทศันศิลป์ 
1. เนือ้หาทัว่ไป   
2. เนือ้หาไมม่ีเร่ือง 
3. เนือ้หาที่เป็นอิสระจากเร่ือง 

4. เนือ้หาที่เป็นผลจากการผสมผสานกัน
ของศิลปินกบัเร่ือง 

5. ข้อใดไมใ่ช่สว่นประกอบขององค์ประกอบศิลป์ 
1. เส้น   
2. เสยีง 
3. พืน้ผิว   
4. คา่น า้หนกั 

6. อะไรคือ ร่องรอยที่ เ กิดจากเคลื่อนที่ ของ
จดุ  หรือการน าจดุมาวางเรียงตอ่กนั 
1. ส ี   
2. เส้น 
3. พืน้ผิว   
4. คา่น า้หนกั 

7. เส้นมีก่ีมิติ 
1. 1  มิติ 
2. 2  มิติ 
3. 3  มิติ 
4. 4  มิติ   

8. สิ่งที่ท าหน้าที่ เป็นขอบเขตของรูปร่างหรือ
รูปทรงตา่งๆ คือข้อใด 
1. ส ี   
2. เส้น

 



3. พืน้ผิว   
4. คา่น า้หนกั 

9. ลกัษณะของเส้นตัง้หรือเส้นดิ่งให้ความรู้สึก
ทางใด 
1. ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่

มัน่คง 
2. ให้ความรู้สึกทางความกว้าง  สงบ 

ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 
3. ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก ท า ง ค ว า ม

สงู  สง่า  มัน่คง  แข็งแรง  หนกัแน ่  
4. ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่

รุนแรง  การเปลีย่นทิศทาง  ที่รวดเร็ว 
10. ข้อใดคือความรู้สกึที่เก่ียวข้องกบัเส้นนอน 

1. ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่
มัน่คง 

2. ให้ความรู้สึกทางความกว้าง  สงบ 
ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 

3. ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่
รุนแรง  การเปลีย่นทิศทาง  ที่รวดเร็ว 

4. ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่น
ไหล ตอ่เนื่อง สภุาพ ออ่นโยน นุม่นวล 

11. เส้นในข้อใดให้ความรู้สกึเคลือ่นไหวอยา่งช้า ๆ 
ลืน่ไหล ตอ่เนื่อง สภุาพ ออ่นโยน นุม่นวล 
1. เส้นเฉียง 
2. เส้นโค้งแบบคลืน่ 
3. เส้นหยกัแบบฟันปลา 
4. เส้นโค้งแบบก้นหอย 

12. เ ส้นที่ ใ ห้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเ ป็น
จังหวะ  มีระเบียบ  ไม่ราบเรียบ น่ากลัว 
อนัตราย ขดัแย้ง ความรุนแรงคือเส้นใด 
1.  เส้นเฉียง 
2. เส้นโค้งแบบคลืน่ 

3. เส้นหยกัแบบฟันปลา 
4. เส้นโค้งแบบก้นหอย 

13. การ เขี ยนภาพใ ห้ความ รู้สึก เคลื่ อน ไหว 
คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวน
ออกมา ควรใช้เส้นในข้อใด 
1. เส้นโค้งวงแคบ  
2. เส้นโค้งแบบคลืน่ 
3. เส้นโค้งแบบก้นหอย 
4. เส้นหยกัแบบฟันปลา 

14. ความเครียดเกิดจากการใช้เส้นใด 
1.  เส้นตัง้ 
2. เส้นปะ 
3. เส้นโค้ง 
4. เส้นเฉียง 

15. ข้อใดไมใ่ช่ความส าคญัของเส้น 
1. ก าหนดขอบเขตของที่วา่ง 
2. ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง 
3. ก าหนดแสงสะท้อนของรูปทรง 
4. ท าหน้าที่เป็นน า้หนกัออ่นแกข่องแสงและ

เงา 
16. สีที่ไม่ใช้ในการเขียนภาพในสมัยสโุขทยัและ

อยธุยาคือสอีะไร 
1. สดี า 
2. สฟ้ีา 
3. สดีินแดง 
4. สเีหลอืง 

17. สใีดเป็นแมส่ตีามค าจ ากดัความของสี 
1.  แดง เขียว น า้เงิน 
2. แดง เหลอืง เขียว 
3. แดง เหลอืง น า้เงิน 
4. เหลอืง เขียว น า้เงิน

 



18. สมีว่ง เกิดจากการผสมของสใีนข้อใด 
1. แดง + เหลอืง 
2. แดง + น า้เงิน 
3. น า้เงิน + เขียว 
4. น า้เงิน + เหลอืง 

19. สใีดที่ไมใ่ช่คณุลกัษณะของสี 
1.  สจีาง 
2. สทีบึ 
3. สอีอ่น 
4. สแีก่ 

20. สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
อะไรบ้าง 
1.  สธีรรมชาติ   กบั  สทีี่มนษุย์สร้างขึน้ 
2.  สอีอ่น กบั สเีข้ม 
3.  สร้ีอน กบั สเีย็น 
4.  สขีาว กบั สดี า 

21. ข้อใดเป็นบริเวณอยูใ่กล้แหลง่ก าเนิดแสงมาก
ที่สดุ 
1.  บริเวณเงาเข้มจดั 
2. บริเวณแสงสวา่ง 
3. บริเวณเงาตกทอด 
4. บริเวณแสงสวา่งจดั 

22. บริเวณพืน้หลงัที่เงาของวตัถทุาบลงไป และมี
ความเข้มของค่าน า้หนกัขึน้อยู่กับความเข้ม
ของเงา เรียกวา่อะไร 
1. บริเวณเงา 
2. บริเวณแสงสวา่ง 
3. บริเวณเงาเข้มจดั 
4. บริเวณเงาตกทอด  

23. บริเวณใดเป็นบริเวณที่อยูห่า่งจาก
แหลง่ก าเนิดแสงมากที่สดุ 
1. บริเวณเงา 
2. บริเวณเงาเข้มจดั 
3. บริเวณเงาตกทอด 

4. บริเวณแสงสวา่งจดั 
24. ความส าคญัของคา่น า้หนกั จะให้ลกัษณะ

อยา่งไร 
1. ให้ความเหมือนระหวา่งรูปและพืน้ หรือ

รูปทรงกบัท่ีวา่ง 
2. ท าให้เกิดความรู้สกึหยดุนิง่ 
3. ให้ความรู้สกึเป็น 3 มิติ แก่รูปร่าง และ

ความเป็น 2 มิติแก่รูปทรง 
4. ท าให้เกิดระยะความตืน้ - ลกึ และ

ระยะใกล้ - ไกลของภาพ 
25. รูปร่างมีก่ีมิติ 

1. 1  มิติ 
2. 2  มิติ 
3. 3  มิติ 
4. 4  มิติ 

26. มิติในข้อใดที่ให้ท าให้มองเป็นรูปทรง 
1. 1  มิติ 
2. 2  มิติ 
3. 3  มิติ 
4. 4  มิติ 

27. ข้อใดเป็นรูปท่ีแน่นอน มาตรฐาน สามารถวดั
หรือค านวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ และสร้างโดย
มนษุย์ 
1. รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 

28. รูปที่ ไม่มี โครงสร้างแน่นอน เ ป็นไปตาม
อิทธิพลและการกระท าจากสิ่งแวดล้อม จะมี
ลกัษณะเป็นรูปใด 
1.  รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 



29. รูปท่ีเป็นของสิง่ที่มีชีวิตหรือคล้ายกบัสิ่งมีชีวิต 
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ ได้แก่ข้อใด 
1. รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 

30. รูปก้อนเมฆ เป็นรูปในข้อใด 
1. รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 

31. รูปเคร่ืองจกัรกล จดัเป็นรูปแบบใด 
1. รูปอิสระ 
2. รูปธรรมชาต ิ
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปจิตนาการ 

32. จากรูป เป็นรูปทรงในข้อใด 
 
 
 
1. รูปอิสระ 
2. รูปอินทรีย์ 
3. รูปธรรมชาต ิ
4. รูปเรขาคณิต 

33. จากรูป เป็นลกัษณะรูปทรงใด 
 
 
 

1. รูปอิสระ 
2. รูปอินทรีย์ 
3. รูปจิตนาการ 
4. รูปธรรมชาต ิ

34. การวาดรูปเป็นลกัษณะใด 
 

 
 
 

1. รูปอิสระ 
2. รูปอินทรีย์ 
3. รูปจิตนาการ 
4. รูปธรรมชาติ 

35. ข้อใดคือลกัษณะของพืน้ผิวที่สมัผสัได้  
1. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยห ู
2. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยใจ 
3. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยมือ 
4. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยสายตา 

36. การจดัองค์ประกอบของศิลปะ มหีลกัที่ควร
ค านงึอยูก่ี่ประการ 
1. 2 ประการ 
2. 3ประการ 
3. 4 ประการ 
4. 5 ประการ 

37. เอกภาพมคีวามหมายวา่อยา่งไร 
1. ข้อจ ากดัทางศิลปะ 
2. ความเป็นอิสระทางศิลปะ 
3. ทฤษฎีที่ใช้เป็นข้อก าหนดทางศิลปะ 
4. ความเป็นหนว่ยหรือเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนั มีความกลมกลนืเข้ากนัได้ 
38. ความหมายของเอกภาพของการแสดงออก 

เป็นอยา่งไร 
1. การรวมตวักนัอยา่งมดีลุยภาพ 
2. การแสดงออกทีมจีดุมุง่หมายเดยีว 
3. การแสดงออกที่มีหลายจดุมุง่หมาย 
4. กา ร แสด ง ออกถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า รสื่ อ

ความหมาย 
39. อะไรเป็นความหมายของเอกภาพของรูปทรง 

1.  การรวมตวักนัอยา่งมีดลุยภาพ 
2. การแสดงออกทีมจีดุมุง่หมายเดยีว 



3. การแสดงออกที่มีหลายจดุมุง่หมาย 
4. กา ร แสด ง ออกถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า รสื่ อ
ความหมาย 

40. จากรูป เป็นการจดัความสมดลุแบบใด 
 
 
 

 
1. ความสมดลุซ้าย 
2. ความสมดลุขวา 
3. ความสมดลุสองข้างเทา่กนั 

4. ความสมดลุโดยถ่วงน า้หนกั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกจิ 
แบบทดสอบหลังเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 

วิชาองค์ประกอบศิลป์ส าหรับงานคอมพวิเตอร์  เร่ืองความรู้เบ่ืองต้นองค์ประกอบศิลป์ 
รหัสวิชา 2204-2101 ระดับชัน้ ปวช.2ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ 20 คะแนน เวลา 60 นาที 

อาจารย์ผู้ออกข้อสอบ  อาจารย์พชร  หมายนาค 

ค าชีแ้จง  1.  ตอนท่ี 1 เลือกค าตอบท่ีถกูต้องท่ีสดุเพียงข้อเดียวท าลงในกระดาษค าตอบท่ีแจกให้ 

 3.  ปิดเคร่ืองมือส่ือสารทกุชนิดและห้ามน าเอกสาร,หนงัสือเข้าห้องสอบเดด็ขาด มิฉะนัน้  
จะถือวา่ทจุริตในการสอบ 

ค าส่ัง ตอนท่ี 1 ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกท่ีสุด  40 ข้อ (20 คะแนน) 
1. ทฤษฎีเบือ้งต้นของการสร้างสรรค์งานศิลปะ 

คือข้อใด 
1. การจดัองค์ประกอบศิลป์ 
2. การคิดองค์ประกอบศิลป์ 
3. การมององค์ประกอบศิลป์ 
4. การสมัผสัองค์ประกอบศิลป์ 

2. ข้อใดจัดอยู่ ในองค์ประกอบพื น้ฐานด้าน
นามธรรมของศิลปะ  
1. ทฤษฏีในทางศิลปะ  
2. มงุมองในทางศิลปะ 
3. เร่ืองราวในทางศิลปะ 
4. สนุทรีย์ในทางศิลปะ  

3. ทศันศิลป์คือการรับรู้ทางใด 
1. ทางจิตสมัผสั 
2. ทางกายสมัผสั 
3. ทางจกัษุสมัผสั 
4. ทางเสยีงสมัผสั 

4. ข้อใดไม่ใช่ประเภทของความสัมพันธ์ของ
เนือ้หากบัเร่ืองราวในงานทศันศิลป์ 
1. เนือ้หาทัว่ไป   
2. เนือ้หาไมม่ีเร่ือง 
3. เนือ้หาที่เป็นอิสระจากเร่ือง 

4. เนือ้หาที่เป็นผลจากการผสมผสานกัน
ของศิลปินกบัเร่ือง 

5. ข้อใดไมใ่ช่สว่นประกอบขององค์ประกอบศิลป์ 
1. เส้น   
2. เสยีง 
1. พืน้ผิว   
2. คา่น า้หนกั 

6. อะไรคือ ร่องรอยที่ เ กิดจากเคลื่อนที่ ของ
จดุ  หรือการน าจดุมาวางเรียงตอ่กนั 
3. ส ี   
1. เส้น 
1. พืน้ผิว   
2. คา่น า้หนกั 

7. เส้นมีก่ีมิติ 
1. 1  มิติ 
2. 2  มิติ 
3. 3  มิติ 
4. 4  มิติ   

8. สิ่งที่ท าหน้าที่ เป็นขอบเขตของรูปร่างหรือ
รูปทรงตา่งๆ คือข้อใด 
1. ส ี   
2. เส้น

 



3. พืน้ผิว   
4. คา่น า้หนกั 

9. ลกัษณะของเส้นตัง้หรือเส้นดิ่งให้ความรู้สึก
ทางใด 
1. ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่

มัน่คง 
2. ให้ความรู้สึกทางความกว้าง  สงบ 

ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 
3. ใ ห้ ค ว า ม รู้ สึ ก ท า ง ค ว า ม

สงู  สง่า  มัน่คง  แข็งแรง  หนกัแน ่  
4. ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่

รุนแรง  การเปลีย่นทิศทาง  ที่รวดเร็ว 
10. ข้อใดคือความรู้สกึที่เก่ียวข้องกบัเส้นนอน 

1. ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหว รวดเร็ว ไม่
มัน่คง 

2. ให้ความรู้สึกทางความกว้าง  สงบ 
ราบเรียบ น่ิง ผอ่นคลาย 

3. ให้ความรู้สึกถึงพลังความเคลื่อนไหวที่
รุนแรง  การเปลีย่นทิศทาง  ที่รวดเร็ว 

4. ให้ความรู้สึก เคลื่อนไหวอย่างช้า ๆ ลื่น
ไหล ตอ่เนื่อง สภุาพ ออ่นโยน นุม่นวล 

11. เส้นในข้อใดให้ความรู้สกึเคลือ่นไหวอยา่งช้า ๆ 
ลืน่ไหล ตอ่เนื่อง สภุาพ ออ่นโยน นุม่นวล 
1. เส้นเฉียง 
2. เส้นโค้งแบบคลืน่ 
3. เส้นหยกัแบบฟันปลา 
4. เส้นโค้งแบบก้นหอย 

12. เ ส้นที่ ใ ห้ความรู้สึกเคลื่อนไหวอย่างเ ป็น
จังหวะ  มีระเบียบ  ไม่ราบเรียบ น่ากลัว 
อนัตราย ขดัแย้ง ความรุนแรงคือเส้นใด 
1.  เส้นเฉียง 
2. เส้นโค้งแบบคลืน่ 

3. เส้นหยกัแบบฟันปลา 
4. เส้นโค้งแบบก้นหอย 

13. การ เขี ยนภาพใ ห้ความ รู้สึก เคลื่ อน ไหว 
คลี่คลาย หรือเติบโตในทิศทางที่หมุนวน
ออกมา ควรใช้เส้นในข้อใด 
1. เส้นโค้งวงแคบ  
2. เส้นโค้งแบบคลืน่ 
3. เส้นโค้งแบบก้นหอย 
4. เส้นหยกัแบบฟันปลา 

14. ความเครียดเกิดจากการใช้เส้นใด 
1.  เส้นตัง้ 
2. เส้นปะ 
3. เส้นโค้ง 
4. เส้นเฉียง 

15. ข้อใดไมใ่ช่ความส าคญัของเส้น 
1. ก าหนดขอบเขตของที่วา่ง 
2. ก าหนดเส้นรอบนอกของรูปทรง 
3. ก าหนดแสงสะท้อนของรูปทรง 
4. ท าหน้าที่เป็นน า้หนกัออ่นแกข่องแสงและ

เงา 
16. สีที่ไม่ใช้ในการเขียนภาพในสมัยสโุขทยัและ

อยธุยาคือสอีะไร 
1. สดี า 
2. สฟ้ีา 
3. สดีินแดง 
4. สเีหลอืง 

17. สใีดเป็นแมส่ตีามค าจ ากดัความของสี 
1.  แดง เขียว น า้เงิน 
2. แดง เหลอืง เขียว 
3. แดง เหลอืง น า้เงิน 
4. เหลอืง เขียว น า้เงิน

 



18. สมีว่ง เกิดจากการผสมของสใีนข้อใด 
1. แดง + เหลอืง 
2. แดง + น า้เงิน 
3. น า้เงิน + เขียว 
4. น า้เงิน + เหลอืง 

19. สใีดที่ไมใ่ช่คณุลกัษณะของสี 
1. สจีาง 
2. สทีบึ 
3. สอีอ่น 
4. สแีก่ 

20. สีสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภทได้แก่
อะไรบ้าง 
1.  สธีรรมชาติ   กบั  สทีี่มนษุย์สร้างขึน้ 
2.  สอีอ่น กบั สเีข้ม 
3.  สร้ีอน กบั สเีย็น 
4.  สขีาว กบั สดี า 

21. ข้อใดเป็นบริเวณอยู่ใกล้แหล่งก าเนิดแสง
มากที่สดุ 

1.  บริเวณเงาเข้มจดั 
2. บริเวณแสงสวา่ง 
3. บริเวณเงาตกทอด 
4. บริเวณแสงสวา่งจดั 

22. บริเวณพืน้หลงัที่เงาของวตัถทุาบลงไป และมี
ความเข้มของค่าน า้หนกัขึน้อยู่กับความเข้ม
ของเงา เรียกวา่อะไร 
1. บริเวณเงา 
2. บริเวณแสงสวา่ง 
3. บริเวณเงาเข้มจดั 
4. บริเวณเงาตกทอด  

23. บริเวณใดเป็นบริเวณที่อยูห่า่งจาก
แหลง่ก าเนิดแสงมากที่สดุ 
1. บริเวณเงา 
2. บริเวณเงาเข้มจดั 
3. บริเวณเงาตกทอด 

4. บริเวณแสงสวา่งจดั 
24. ความส าคญัของคา่น า้หนกั จะให้ลกัษณะ

อยา่งไร 
1. ให้ความเหมือนระหวา่งรูปและพืน้ หรือ

รูปทรงกบัท่ีวา่ง 
2. ท าให้เกิดความรู้สกึหยดุนิง่ 
3. ให้ความรู้สกึเป็น 3 มิติ แก่รูปร่าง และ

ความเป็น 2 มิติแก่รูปทรง 
4. ท าให้เกิดระยะความตืน้ - ลกึ และ

ระยะใกล้ - ไกลของภาพ 
25. รูปร่างมีก่ีมิติ 

1. 1  มิติ 
2. 2  มิติ 
3. 3  มิติ 
4. 4  มิติ 

26. มิติในข้อใดที่ให้ท าให้มองเป็นรูปทรง 
1. 1  มิติ 
2. 2  มิติ 
3. 3  มิติ 
4. 4  มิติ 

27. ข้อใดเป็นรูปท่ีแน่นอน มาตรฐาน สามารถวดั
หรือค านวณได้ง่าย มีกฎเกณฑ์ และสร้างโดย
มนษุย์ 
1. รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 

28. รูปที่ ไม่มี โครงสร้างแน่นอน เ ป็นไปตาม
อิทธิพลและการกระท าจากสิ่งแวดล้อม จะมี
ลกัษณะเป็นรูปใด 
1.  รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 



29. รูปท่ีเป็นของสิง่ที่มีชีวิตหรือคล้ายกบัสิ่งมีชีวิต 
ที่สามารถเจริญเติบโตได้ ได้แก่ข้อใด 
1. รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 

30. รูปก้อนเมฆ เป็นรูปในข้อใด 
1. รูปแบบ 
2. รูปอิสระ 
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปอินทรีย์ 

31. รูปเคร่ืองจกัรกล จดัเป็นรูปแบบใด 
1. รูปอิสระ 
2. รูปธรรมชาต ิ
3. รูปเรขาคณิต 
4. รูปจิตนาการ 

32. จากรูป เป็นรูปทรงในข้อใด 
 
 
 
1. รูปอิสระ 
2. รูปอินทรีย์ 
3. รูปธรรมชาต ิ
4. รูปเรขาคณิต 

33. จากรูป เป็นลกัษณะรูปทรงใด 
 
 
 

1. รูปอิสระ 
2. รูปอินทรีย์ 
3. รูปจิตนาการ 
4. รูปธรรมชาต ิ

34. การวาดรูปเป็นลกัษณะใด 
 

 
 
 

1. รูปอิสระ 
2. รูปอินทรีย์ 
3. รูปจิตนาการ 
4. รูปธรรมชาติ 

35. ข้อใดคือลกัษณะของพืน้ผิวที่สมัผสัได้  
1. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยห ู
2. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยใจ 
3. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยมือ 
4. พืน้ผิวที่สมัผสัได้ด้วยสายตา 

36. การจดัองค์ประกอบของศิลปะ มหีลกัที่ควร
ค านงึอยูก่ี่ประการ 
1. 2 ประการ 
2. 3ประการ 
3. 4 ประการ 
4. 5 ประการ 

37. เอกภาพมคีวามหมายวา่อยา่งไร 
1. ข้อจ ากดัทางศิลปะ 
2. ความเป็นอิสระทางศิลปะ 
3. ทฤษฎีที่ใช้เป็นข้อก าหนดทางศิลปะ 
4. ความเป็นหนว่ยหรือเป็นอนัหนึง่อนั

เดียวกนั มีความกลมกลนืเข้ากนัได้ 
38. ความหมายของเอกภาพของการแสดงออก 

เป็นอยา่งไร 
1. การรวมตวักนัอยา่งมดีลุยภาพ 
2. การแสดงออกทีมจีดุมุง่หมายเดยีว 
3. การแสดงออกที่มีหลายจดุมุง่หมาย 
4. กา ร แสด ง ออกถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า รสื่ อ

ความหมาย 
39. อะไรเป็นความหมายของเอกภาพของรูปทรง 

1.  การรวมตวักนัอยา่งมีดลุยภาพ 
2. การแสดงออกทีมจีดุมุง่หมายเดยีว 



3. การแสดงออกที่มีหลายจดุมุง่หมาย 
4. กา ร แสด ง ออกถึ ง สิ่ ง ที่ ต้ อ ง ก า รสื่ อ
ความหมาย 

40. จากรูป เป็นการจดัความสมดลุแบบใด 
 
 
 

 
1. ความสมดลุซ้าย 
2. ความสมดลุขวา 

3. ความสมดลุสองข้างเทา่กนั 
4. ความสมดลุโดยถ่วงน า้หนกั 

 
 
 
 
 
 
 
 





5.  


