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บทคัดยอ 

 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 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) นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 0.50) 

 

คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  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) 
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1. บทนํา 
 

คอมพิวเตอรชวยสอน เปนหน่ึงในส่ือเทคโนโลยีที่ถูกคัดเลือกมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของการคิด การเรียนรู และ

การคนควาอยางตอเน่ือง ซ่ึงปจจุบัน CAI ไดกลายเปนส่ือที่มีประสิทธิภาพสูงสุดส่ือหน่ึงที่ไดรับความนิยมอยางแพรหลายของ

วงการศึกษาไทย ดวยคุณสมบัติพิเศษของ CAI ที่มีขอไดเปรียบส่ืออ่ืน ๆ ทําใหเปนส่ือทีตอบสนองการเรียนการสอนในรูปแบบ

เนนนักเรียนเปนศูนยกลาง (Child Center) ไดอยางดียิ่งเปดโอกาสใหนักเรียน ไดศึกษาคนควาดวยกระบวนการที่สามารถคิด

เปนทําเปนและแกปญหาเปน เพื่อเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี และดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข หากนํา CAI 

ที่ไดรับคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ดีของส่ือน้ันมาประกอบกับการจัดเตรียมหองเรียน หรือศูนยคนควาที่ถูกออกแบบใหเหมาะสม

กับสภาพแวดลอมที่มีอยู ก็จะสามารถกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพในอันที่จะพัฒนาตามเปาหมายที่ไดตั้งไวใหบรรลุได

ในเวลาอันรวดเร็วยิ่งขึ้นไป 

พวงเพชร วัชรรัตนพงค (2526, 16) ไดกลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน คือการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาชวยครูใน

การเรียนการสอน นักเรียนเรียนรูเน้ือหา บทเรียน และฝกฝนทักษะจากคอมพิวเตอร แทนที่จะเรียนจากครูในบางวิชา บาง

บทเรียน การเรียนการสอนกับคอมพิวเตอรจะถูกดําเนินไปเปนระบบ คอมพิวเตอรจะสามารถชี้ที่ผิดของนักเรียนได เม่ือ

นักเรียนกระทําผิดขั้นตอน และคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนยังเปนเครื่องมือที่ชวยสนองความแตกตางของความสามารถ

ระหวางบุคคลของนักเรียนไดอีกดวย 

จากการสังเกต และการสัมภาษณครูผูสอนในกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา พบวา 

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา นักเรียนเกิดความเบื่อหนายขาดปฏิสัมพันธกับเพื่อนในหองเรียน และในสภาพการเรียน

การสอนจริงน้ัน ครูผูสอนใชการปฎิบัติตามหนังสือ ทําใหนักเรียนขาดการคิดสรางสรรคและจินตนาการ ทําใหนักเรียนขาด

ความสนใจ และเกิดความเบื่อหนายในการเรียน ไมสามารถทําใหนักเรียนเกิดความอยากรูอยากเรียน ขาดความสนใจและไม

เห็นภาพในเรื่องที่จะเรียนได และทําใหการเรียนการสอนไมบรรลุวัตถุประสงคและบรรลุเปาหมายที่ผูสอนตั้งไวได  

จากปญหาที่ไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยจึงไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการ

ออกแบบ เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจสนุกสนานกับการเรียนและเกิดความรูสึกที่ดีตอการเรียน ตลอดจนตอบสนองความ

ตองการของความแตกตางระหวางบุคคล และสามารถทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจและแรงกระตุนใหเกิดการเรียน และผูเรียนมี

ทักษะการจดจําเน้ือหาไดดีมากขึ้น  

 

2. วัตถุประสงคการวิจัย  
 

          2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5    

          2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

          2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

3. สมมติฐานการวิจัย 

 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ ที่ผานการประเมินดวยผูเชี่ยวชาญ มี

คุณภาพอยูในระดับมาก 

3.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก 
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4. ขอบเขตการวิจัย 
 

          4.1 ประชากร 

                ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 โรงเรียน

เทศบาล 1 ทรงพลวิทยา จํานวน 90 คน  
 

4.2 กลุมตัวอยาง 

     กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5/2 จํานวน 30 คน คัดเลือกโดยวิธีเจาะจง 
 

5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

กิดานันท มลิทอง (2548 : 94) กลาววา การสอนใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณการเรียน โดยการสรางโปรแกรม

บทเรียนหรือจะใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางดานการศึกษาก็ได เพื่อเรียนในรูปแบบตาง ๆ ไดแก การสอน การฝกหัด สถานการณ

จําลอง เกม การคนพบและการแกปญหา โดยใหผู เรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง เปนการเรียนที่ผูเรียนสามารถมี 

ปฏิสัมพันธโตตอบกับโปรแกรมที่เสนอบทเรียนในลักษณะของตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว และเสียง โดย

ผูเรียนจะเรียนเน้ือหาซ่ึงเปนส่ิงเราแลวมีการตอบสนอง โปรแกรม จะประเมินการตอบสนองของผูเรียนและใหขอมูลปอนกลับ

เพื่อเสริมแรงแลวใหผูเรียนเลือกเรียน ส่ิงเราตามลําดับตอไปจนจบบทเรียน   

ยุภาวดี พันธัง (2556) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ 

สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.33/81.60 ซ่ึงมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง เสนสีแสงเงา วิชาศิลปะ ของนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

ศิริพร ศิริกาญจนโรจน และคณะ (2558) ไดศึกษาคนควาวิจัยเก่ียวกับผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง คานํ้าหนัก แสงเงาและวรรณะสีรายวิชาทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ผลการศึกษาพบวา 1) บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คานํ้าหนัก แสงเงาและวรรณะสี รายวิชาทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มี

ประสิทธิภาพเทากับ 80.33/80.89 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คานํ้าหนัก

แสงเงาและวรรณะสี สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง คานํ้าหนักแสงเงาและวรรณะสีอยูในระดับมากที่สุด  
 

6. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รายวิชาศิลปะเรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีขั้นตอน ดังน้ี 
 

   6.1 ข้ันการวิเคราะห 

ศึกษาหลักสูตรและคําอธิบายรายวิชาศิลปะ เพื่อจําแนกกิจกรรม วิเคราะหเน้ือหากับจุดประสงคในรายวิชา เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน และศึกษาหลักการวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสาร

ตาง ๆ และศึกษางานวิจัยที่เก่ียวของ 
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6.2 ข้ันการออกแบบ  

 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูแบบรวมมือภายในบทเรียน ออกแบบ

แบบทดสอบ ออกแบบใบงาน ออกแบบหนาจอ  
 

6.3 ข้ันการพัฒนา 

              6.3.1 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ สําหรับนักเรียนชั้ น

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 1 ทรงพลวิทยา โดยใชโปรแกรม Adobe Captivate 

              6.3.2 พัฒนาแผนการสอน  

         6.3.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดานเน้ือหาและดานเทคนิคการผลิตส่ือโดยใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 

ทาน ประเมินความเหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

                   6.3.4 พัฒนาแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบไวจํานวนทั้งหมด 45 ขอ 

หลังจากน้ันนําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปประเมินหาคาความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ผลการ

ประเมินพบวาแบบทดสอบที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นผานเกณฑมาตรฐานจํานวน 35 ขอ และผูวิจัยเลือกขอสอบเพื่อนําไปใชจํานวน 

30 ขอ  

         6.3.5 พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 

 

6.4 การนําไปใช 

      นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ไปทดลองกับกลุมตัวอยางตามแผนการเรียนที่ได ออกแบบไวกอน

หนาน้ีโดยมีกระบวนการเรียนรูดังน้ี 

      6.4.1 เตรียมหองเรียนคอมพิวเตอรและติดตั้งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีความพรอมใชงาน 

      6.4.2 ทําการปฐมนิเทศผูเรียนโดยทําการสาธิตการใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และวิธีการบันทึกผลการ

ทดสอบของผูเรียน 

      6.4.3 ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 

            6.4.4 ดําเนินการจัดการเรียนการสอน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลป โดยแบงเปน 3 

หนวยยอย ดังน้ี 1) ทัศนศิลป 2) ทัศนธาตุ และ 3) สีและการนําไปใช โดยใหผูเรียน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใน

รายวิชาศิลปะที่ไดพัฒนาขึ้น 

            6.4.5  เม่ือผูเรียนเขาเรียนครบทั้งหมด 3 หนวยการเรียนรูแลว ผูวิจัยจะใหผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อ

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงขึ้นหรือไม หลังจากผูเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จส้ิน

แลว ใหผูเรียนทําแบบประเมินความพึงพอใจ 

            6.4.6 รวบรวมขอมูลเพื่อนํามาวิเคราะหและสรุปผลวิจัยตอไป 
 

       6.5 การประเมินผล 

    6.5.1 การวิเคราะหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

                6.5.2  การประเมินคุณภาพของบทเรียน 

                6.5.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของนักเรียน 
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7. ผลการวิจัย 
 

     ผลการดําเนินงานวิจัยประกอบดวยขั้นตอน ดังน้ี 
 

        7.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีรายละเอียดดังภาพที่ 1-3 
 

 

 

 

 

 

              ภาพที่ 1 เมนูหลัก                      ภาพที่ 2 เขาสูบทเรียน                 ภาพที่ 3 แบบทดสอบ 
 

7.2 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเช่ียวชาญ 
 

    ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ  

รายการประเมิน X  S.D. ความหมาย 

1. ดานตัวอักษร 4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ดานภาพน่ิง 4.67 0.58 มากที่สุด 

3. ดานภาพเคล่ือนไหว 4.67 0.58 มากที่สุด 

4. ดานเสียง 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ดานการปฏิสัมพันธ 5.00 0.00 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.80 0.35 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 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน  

การทดสอบ จํานวนนักเรียน (N) X  S.D. t-test 

กอนเรียน 30 9.77 2.21 
22.06 

หลังเรียน 30 21.57 2.53 

* มีนัยสําคญัทางสถิติที่ระดับ .05 

 

 จากตารางที่ 2 พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนเทากับ 9.77 และคะแนนเฉล่ียหลังเรียนเทากับ 21.57 

ตามลําดับ 
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  7.4 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

ตารางที่ 3 ผลการหาความพึงพอใจของผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายการประเมิน 
ระดับคะแนน 

คาเฉล่ีย S.D. แปลผล 

1. ดานเทคนิค 4.73 0.46 มากที่สุด 

2. ดานเน้ือหา 4.69 0.51 มากที่สุด 

3. ดานประยุกตใชงาน  4.72 0.52 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.71 0.50 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 3 พบวา ผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น อยูในระดับมากที่ส ุด      

( X  = 4.71, S.D. = 0.50)  โดยมีความพึงพอใจในดานเทคนิคอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.73, S.D. = 0.46 ) ความพึง

พอใจในดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด ( X = 4.69, S.D. = 0.51 ) และมีความพึงพอใจในดานประยุกตใชงานอยูในระดับ

มากที่สุด ( X  = 4.72, S.D. = 0.52 ) 
 

8. สรุปผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัย เรื่อง การพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนรายวิชาศิลปะ เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ ในครั้งน้ี สรุปไดดังน้ี  

8.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผานการประเมินดวยผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มีคุณภาพอยูในระดับมากที่สุด  

( X = 4.80, S.D. = 0.35)  

8.2 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

8.3 นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับมากที่สุด ( X = 4.71, S.D. = 

0.50) 
 

9. อภิปรายผล 
 

จากผลการวิจัยสามารถอภิปรายผลได ดังน้ี 1) ผลการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยผูเชี่ยวชาญ

อยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.80, S.D. = 0.35) แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพ 

เน่ืองจากมีกระบวนการในการพัฒนาที่มีมาตรฐานตามกระบวนการของ ADDIE Model ซ่ึงมีลําดับขั้นตอนที่ชวยกํากับให

บทเรียนที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพในแตละขั้นตอนของการพัฒนา และมีการประเมินผลการพัฒนาในทุก ๆ ขั้นตอน 2) นักเรียนที่

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง ทัศนศิลปและหลักการออกแบบ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมากที่สุด ( X  = 4.71, S.D. = 0.50) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยให

นักเรียนไดเรียนรูดวยวิธีการใหมนักเรียนมีความสนใจมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองการเรียนรูของนักเรียนไดเปนอยางด ี
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