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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน
ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพล
วิทยา จํานวน 30 คน โดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียน และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.35) 2) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.50)
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การพัฒนา
Abstract
This research aims to: 1) develop of computer assisted instruction, visual art and design. for in
grade 5 students 2) to compare the achievement of students before and after class and 3) the satisfaction
students with the cai group visual art in the research grade students 5 school of 30 by selecting speciﬁc. The
research tools include 1) computer assisted instruction quality is at the highest level ( X = 4.80, S.D. = 0.35)
2) student achievement that study cai highes statistically signiﬁcant highes than .05 3) the students were
satisﬁed to learn with Computer Assisted Instruction. At the highest level ( X = 4.71, S.D. = 0.50)
Keywords: computer assisted instruction, learning achievement, development
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1. บทนํา
คอมพิวเตอรชวยสอน เปนหนึ่งในสื่อเทคโนโลยีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด การเรียนรู และ
การคนควาอยางตอเนื่อง ซึ่งปจจุบัน CAI ไดกลายเปนสื่อที่มีประสิทธิภาพสูงสุดสื่อหนึ่งที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของ
วงการศึกษาไทย ดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่มีขอไดเปรียบสื่ออื่น ๆ ทําใหเปนสื่อทีตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบ
เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียน ไดศึกษาคนควาดวยกระบวนการที่สามารถคิด
เปนทําเปนและแกปญหาเปน เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข หากนํา CAI
ที่ไดรับคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของสื่อนั้นมาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่ถูกออกแบบใหเหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่มีอยู ก็จะสามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่ไดต้ังไวใหบรรลุได
ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป
พวงเพชร วัชรรัตนพงค (2526, 16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยครูใน
การเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเนื้อหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บาง
บทเรี ยน การเรี ยนการสอนกับ คอมพิ วเตอร จะถูกดํา เนิ นไปเปนระบบ คอมพิวเตอรจะสามารถชี้ ที่ผิ ดของนักเรี ยนได เมื่ อ
นักเรียนกระทําผิดขั้นตอน และคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยสนองความแตกตางของความสามารถ
ระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย
จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา พบวา
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน และในสภาพการเรียน
การสอนจริงนั้น ครูผูสอนใชการปฎิบัติตามหนังสือ ทําใหนักเรียนขาดการคิดสรางสรรคและจินตนาการ ทํา ใหนักเรียนขาด
ความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความสนใจและไม
เห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่ผูสอนตั้งไวได
จากป ญ หาที่ ไ ด กล าวมาข างต น ผู วิจัย จึ ง ได พั ฒ นาบทเรีย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ทั ศ นศิ ล ป แ ละหลั กการ
ออกแบบ เพื่อใหผูเรี ยนเกิด ความสนใจสนุ กสนานกับการเรียนและเกิด ความรู สึกที่ดีต อการเรียน ตลอดจนตอบสนองความ
ตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจู งใจและแรงกระตุนใหเกิ ดการเรียน และผูเรียนมี
ทักษะการจดจําเนื้อหาไดดีมากขึ้น
2. วัตถุประสงคการวิจัย
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. สมมติฐานการวิจัย
3.1 บทเรี ยนคอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปแ ละหลักการออกแบบ ที่ผานการประเมินด วยผูเ ชี่ยวชาญ มี
คุณภาพอยูในระดับมาก
3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก
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4. ขอบเขตการวิจัย
4.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน
เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จํานวน 90 คน
4.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง
5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กิด านั นท มลิ ทอง (2548 : 94) กล าวว า การสอนใชค อมพิวเตอรเ ปนอุ ปกรณ การเรี ยน โดยการสร างโปรแกรม
บทเรียนหรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณ
จํ าลอง เกม การค นพบและการแก ป ญ หา โดยให ผู เ รี ย นสามารถเรี ย นรู ไ ด ด วยตนเอง เป นการเรี ย นที่ ผู เ รี ย นสามารถมี
ปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสีย ง โดย
ผูเรียนจะเรียนเนื้อหาซึ่งเปนสิ่งเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับ
เพื่อเสริมแรงแลวใหผูเรียนเลือกเรียน สิ่งเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน
ยุภาวดี พันธั ง (2556) ไดศึ กษาค นควาวิจัยเกี่ยวกั บการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่ อง เสนสีแ สงเงา
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.33/81.60 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ศิริพร ศิริกาญจนโรจน และคณะ (2558) ไดศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง คาน้ําหนัก แสงเงาและวรรณะสีรายวิชาทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียน
คอมพิวเตอร ชวยสอน เรื่อง ค าน้ํ าหนัก แสงเงาและวรรณะสี รายวิ ชาทัศนศิล ป สําหรั บนั กเรีย นชั้นประถมศึ กษาป ที่ 5 มี
ประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.89 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คาน้ําหนัก
แสงเงาและวรรณะสี สู งกวาก อนเรีย นอย างมี นัย สําคั ญทางสถิติที่ ระดั บ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรีย นที่ มี ตอบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คาน้ําหนักแสงเงาและวรรณะสีอยูในระดับมากที่สุด
6. วิธีดําเนินการวิจัย
การพัฒ นาผลสั มฤทธิ์ท างการเรีย นสํ าหรับนั กเรียนชั้นประถมศึกษาป ที่ 5 โดยใชบ ทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน
รายวิชาศิลปะเรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีขั้นตอน ดังนี้
6.1 ขั้นการวิเคราะห
ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาศิลปะ เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเนื้อหากับจุดประสงคในรายวิชา เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสาร
ตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ
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6.2 ขั้นการออกแบบ
ออกแบบบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร ช วยสอน ออกแบบกิ จกรรมการเรี ย นรู แ บบร วมมื อภายในบทเรี ย น ออกแบบ
แบบทดสอบ ออกแบบใบงาน ออกแบบหนาจอ
6.3 ขั้นการพัฒนา
6.3.1 พั ฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง ทั ศ นศิ ล ป แ ละหลั กการออกแบบ สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate
6.3.2 พัฒนาแผนการสอน
6.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเนื้อหาและดานเทคนิคการผลิตสื่อโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3
ทาน ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรี ยน โดยผูวิจัยไดส รางแบบทดสอบไวจํานวนทั้ง หมด 45 ข อ
หลังจากนั้นนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการ
ประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 35 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน
30 ขอ
6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน
6.4 การนําไปใช
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน
หนานี้โดยมีกระบวนการเรียนรูดังนี้
6.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน
6.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิธีการบันทึกผลการ
ทดสอบของผูเรียน
6.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน
6.4.4 ดําเนินการจัด การเรีย นการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศ นศิลป โดยแบ งเปน 3
หนวยยอย ดังนี้ 1) ทัศนศิลป 2) ทัศนธาตุ และ 3) สีและการนําไปใช โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
รายวิชาศิลปะที่ไดพัฒนาขึ้น
6.4.5 เมื่อผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จสิ้น
แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ
6.4.6 รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป
6.5 การประเมินผล
6.5.1 การวิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6.5.2 การประเมินคุณภาพของบทเรียน
6.5.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน
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7. ผลการวิจัย
ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยขั้นตอน ดังนี้
7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีรายละเอียดดังภาพที่ 1-3

ภาพที่ 1 เมนูหลัก

ภาพที่ 2 เขาสูบทเรียน

ภาพที่ 3 แบบทดสอบ

7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
รายการประเมิน
S.D.
X
1. ดานตัวอักษร
4.67
0.58
2. ดานภาพนิ่ง
4.67
0.58
3. ดานภาพเคลื่อนไหว
4.67
0.58
4. ดานเสียง
5.00
0.00
5. ดานการปฏิสัมพันธ
5.00
0.00
คาเฉลี่ยรวม
4.80
0.35

ความหมาย
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 1 พบวา การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน ไดประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร ผลการประเมินคุณภาพโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.80, S.D. = 0.35)
7.3 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน
การทดสอบ
จํานวนนักเรียน (N)
X
กอนเรียน
30
9.77
หลังเรียน
30
21.57
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

S.D.
2.21
2.53

t-test
22.06

จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัย สํ าคั ญ ทางสถิ ติ ที่ ร ะดั บ .05 โดยมี ค าคะแนนเฉลี่ ย กอนเรี ย นเท ากั บ 9.77 และคะแนนเฉลี่ย หลั ง เรี ย นเท ากั บ 21.57
ตามลําดับ
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7.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
รายการประเมิน
1. ดานเทคนิค
2. ดานเนื้อหา
3. ดานประยุกตใชงาน
คาเฉลี่ยรวม

คาเฉลี่ย
4.73
4.69
4.72
4.71

ระดับคะแนน
S.D.
0.46
0.51
0.52
0.50

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สดุ
มากที่สุด
มากที่สุด

จากตารางที่ 3 พบว า ผูเรี ยนมีความพึง พอใจต อบทเรี ยนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พั ฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่ส ุ ด
( X = 4.71, S.D. = 0.50) โดยมีความพึงพอใจในดานเทคนิคอยูในระดับ มากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.46 ) ความพึง
พอใจในดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.51 ) และมีความพึงพอใจในดานประยุกตใชงานอยูในระดับ
มากที่สุด ( X = 4.72, S.D. = 0.52 )
8. สรุปผลการวิจัย
ผลการวิ จัย เรื่ อง การพั ฒ นาผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นสํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 5 โดยใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ ในครั้งนี้ สรุปไดดังนี้
8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด
( X = 4.80, S.D. = 0.35)
8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. =
0.50)
9. อภิปรายผล
จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ
อยู ใ นระดั บ มากที่ สุ ด ( X = 4.80, S.D. = 0.35) แสดงให เ ห็ นว าบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนที่ พั ฒ นาขึ้ นมี คุ ณภาพ
เนื่องจากมีกระบวนการในการพัฒ นาที่มีมาตรฐานตามกระบวนการของ ADDIE Model ซึ่งมี ลําดับขั้นตอนที่ชวยกํากับให
บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในแตละขั้นตอนของการพัฒนา และมีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน 2) นักเรียนที่
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน
เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.50) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยให
นักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการใหมนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางดี
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