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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรือ่ ง วรรณะสีกบั งานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก
โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป 2) เพื่อหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชเครื่องมือในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป กับกลุม
ตัวอยางที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจงจากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี
คาเทากับ 4.67 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงาน
ทัศนศิลป สามารถเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลปของนักเรียนได
คําสําคัญ: บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, ทัศนศิลป, รูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย
Abstract
Purpose of research as follows 1) The learning development computer-aided instruction on The
Colors Tone with Visual Art. 2) The learning of achievement from computer-aided instruction 3) To assess
satisfaction of students about computer-assisted instruction. The research tools to be the learning development
computer-aided instruction on The Colors Tone with Visual Art with the samples were selected by using
the purposive sampling method of students at grade 4. Selected samples of this research were 30 cases.
As a result, The lesson development computer-aided instruction on The Colors Tone with Visual Art for
year-four students. Have an efficiently = 82.11/84.67 study of achievement were significantly higher than
pretest achievement at .05 significantly level in both knowledge and thinking ability. Have a components
evaluate to be “high level” (µ = 4.67) and Standard deviation ( = 0.56), Conclude The lesson computeraided instruction on The Colors Tone with Visual Art can add up learning achievement of Visual Art.
Keywords: computer assisted instruction, visual arts, Gagne’s instructional model
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1. บทนํา
กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ
ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซึ่งมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาสิ่งแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเอง
อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพได (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ, 2546) กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงออกอยางอิส ระ ในศิลปะแขนงตาง ๆ มีความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลปจากจิตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยาง
มีป ระสิ ทธิ ภาพ วิ เ คราะห วิ พ ากษวิจารณ คุณคางานทั ศนศิล ป เข าใจความสั มพั นธร ะหว างทั ศนศิ ลป ประวั ติ ศาสตร และ
วัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม และประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน
ศิลปะมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เสมือนเปนกุญแจที่ไขประตูแหงการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและกา ว
ไปสู โลกแหง จิ นตนาการอย างไมมี ข อบเขตจํากั ด ดั ง นั้ น การศึ กษาจึ ง เป นเครื่ องมือในการพัฒ นาความรู ความคิ ด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ
ปญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลปนั้น คือ การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอน ที่ไมเราใจ นักเรียนไมไดแสดงออกทางความคิด เบื่อหนายตอการรับรูทางการเรียน ซึ่งสงผลไมดีตอคุณภาพ
โดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก
จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดหาวิธีการและแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อ
ประกอบการสอน บทเรียนนี้ประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอื่น ๆ ตาม
เนื้อหาที่กําหนดในบทนั้น ๆ เพื่ อเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
สูงขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
2. เพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะ
สีกับงานทัศนศิลป
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. บทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอน เรื่ อง วรรณะสี กับ งานทั ศ นศิ ล ป สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก
2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป หลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ในระดับดีมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กําพล ดํารงวงศ (2540: 150) คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนสื่อใหเนื้อหาเรื่องราว
เปนการเรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรในการใชคอมพิวเตอร

402 | Integration of Art and Science toward the Local Research and ASEAN Community

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

จําเปนตองมีซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายบทเรียนโปรแกรม
บูรณะ สมชัย (2542: 14) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) และวุฒิชัย ประสารสอย (2543: 30) ใหความหมาย
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง เนื้อหาวิชาที่ไดนําไปพัฒนาอยางเปนระบบ
ในรู ป แบบของโปรแกรมคอมพิ วเตอร ใ นลั กษณะสื่ อประสม เพื่ อให ผู เ รี ยนสามารถเรี ย นรู แ ละทบทวนไดด วยตนเองเพื่ อ
ตอบสนองความแตกตางระหว างบุคคลโดยใชเ ครื่องคอมพิ วเตอร เป นสื่อชวยถายทอดความรูเ นื้อหาวิ ชานั้นแทนครูผู สอน
พรอมทั้งประเมินใหผลยอนกลับ และสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพั นธกบผูเรียนได ซึ่งถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง
(2541: 8-11) และบูรณะ สมชัย(2542: 23-30) กลาวถึงลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สําคัญ
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 13–14) กลาวถึง คุณคาทางการศึกษาและ ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไว
ดังนี้
คอมพิวเตอร ชวยสอนไม ใช สื่อการศึกษาใหมแ ตอยางใด ในสหรั ฐอเมริกาใชค อมพิวเตอรช วยสอนมานานกว า 3
ทศวรรษแลวที่ไดมีความพยายามในการนําคอมพิวเตอร ชวยสอนเขามาชวยในการเรียนการสอน สาเหตุที่คอมพิวเตอรชวย
สอนไดรับความนิยมและมี แนวโนมที่จะเปนสื่อการศึกษาที่สํ าคัญตอไปในอนาคต ก็เนื่องจากการที่คอมพิวเตอรชวยสอนมี
คุณคาทางการศึกษา คือ สามารถเขามาชวยแกไดเปนอยางดี ไดแก ปญหาการสอนแบบตัวตอตัว
วุฒิชัย ประสารสอย (2547: 1-7) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อที่สรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ซึ่งเชื่อวาการ
สอนที่ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเอาไวลวงหนาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน พรอมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนหนวย
ยอยใหสัมพันธกันในลักษณะโปรแกรมการสอนจะชวยทําใหไดรับประสบการณที่ตอเนื่องและบรรลุผลในการเรียน
ณัฐวัฒน โสมดี (2550) ในการออกแบบสื่อเพื่อการเรียนการสอนเชิงโตตอบนั้น จะเปนแบบควบคูไปกับการเรียนใน
ชั้นเรียนโดยตองมีคอมพิวเตอรตามจํานวนของผูเรียนและผูสอน ก็ควรสอนโดยใชคอมพิวเตอรฉายภาพผาน Projector เพื่อ
อธิบายสื่อไปพรอม ๆ กับผูเรียนจะทําใหเกิดความเขาใจแกผูเรียนยิ่งขึ้น
พิมพประภา อรัญมิตร (2552: 18) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความรู
ความสามารถที่แสดงถึงความสําเร็จที่ไดจากการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ซึ่งสามารถวัด เปนคะแนนไดจากแบบทดสอบทาง
ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอยาง
จากการคนควาผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและประโยชนของการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชประกอบการ
เรียนการสอน และสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมให มีการ
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป
5. วิธีดําเนินการวิจัย
5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการวิจัยนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
5.2 เครื่องมือและการหาคุณภาพของเครื่องมือ
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ซึ่งมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพดังนี้
5.2.1 ศึกษาทฤษฎี แนวคิ ดที่ เกี่ย วข องกับ บทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอนจากเอกสาร ตํารา และงานวิ จัย ที่
เกี่ยวของ
5.2.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยซึ่งไดนํารูปแบบ
การเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยมาใช สรางบทเรียนใหมีความนาสนใจใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน การทํา
ใหผูเรียนเกิดความรูสึกใกลเคียงกับการเรียนรูโดยผูสอนในชั้นเรียน โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู ใหสอดคลองกับการใช
งานของคอมพิวเตอรใหมากที่สุด
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5.2.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ความ
ถูกตอง เหมาะสม รูปแบบ ภาษา หรือคุณลักษณะอื่น ๆ ของนวัตกรรมที่สรางขึ้น แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruency: IOC)
5.2.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความ
สมบูรณ
5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองที่กําหนดไวโดยมีขั้นตอนดังนี้
5.3.1 คัดเลือกนักเรียนกลุมเปาหมาย
5.3.2 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5.3.3 ดําเนินการใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
5.3.4 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
6. ผลการดําเนินงาน
6.1 ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผูวิจัยไดหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก
โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการสอนแบบบูรณการ วิชาทัศนศิลป
เกณฑ
คาประสิทธิภาพ
E1
82.11
E2
84.67
จากตารางที่ 1 สรุ ป ได วาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนของนั ก เรี ย นชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 4 ที่ มี ต อบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอน หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาโดยรวมนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ดี
มาก ซึ่งมีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน
ผูวิจัยไดหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป
สภาพการเรียน

N

t

กอนเรียน

30

21.27

กอนหลังเรียน

30

26.07

144

784

14.70

จากตารางที่ 2 สรุปไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเล
บก ยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ไดมีการกําหนดระดับความพึงพอใจดังนี้
คาเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สดุ
คาเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก
คาเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย
คาเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด
ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป จากผูใชจํานวน
30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป
รายการประเมิน
ผลการประเมิน
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย
S.D.
1. ดานเนื้อหา
4.46
0.52
มากที่สุด
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ

4.44

0.50

มากที่สุด

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน

4.50

0.50

มากที่สุด

คาเฉลี่ยรวม

4.67

0.56

มากที่สุด

จากตารางที่ 3 สรุปไดวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปรากฏวาความคิดเห็น
นักเรียน คาเฉลี่ย (xˉ ) เทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 ซึ่งอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด
6.4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ผู วิจัย ได พั ฒ นาสื่ อบทเรี ย นคอมพิ วเตอร ช วยสอนวิ ช าทั ศ นศิ ล ป เรื่ อง วรรณะสี กับ งานทั ศ นศิ ล ป สํ าหรั บ ชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 4 แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6

รูปภาพที่ 1 Login เพื่อเขาสูบทเรียน
จากรูปภาพที่ 1 นักเรียนตองทําการกรอกชื่อของนักเรียนกอนเพื่อเขาสูบทเรียนเมื่อพิมพรายชื่อเสร็จแลวจะมีปุม
ตกลง ให นักเรีย นทําการกดตกลง เพื่อเข าสูยิ นดีต อนรั บและผู เรี ย นสามารถกดเขาสู บทเรีย นเพื่ อไปยั ง หน าเมนูห ลั กของ
บทเรียน
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รูปภาพที่ 2 เมนูหลักของบทเรียน
จากรูปภาพที่ 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนจุดประสงค บทเรียน กิจกรรม แบบทดสอบ ผูจัดทํา ตามใจชอบ

รูปภาพที่ 3 เมนูบทเรียน
จากรูปภาพที่ 3 การเลือกบทเรียนซึ่งเนื้อหาบทเรียนประกอบดวย 3 บทเรียน ไดแก เรื่อง วงจรสี อิทธิพลของสีและ
วรรณะสี การเลือกใชวรรณะสีในงานทัศนศิลป

รูปภาพที่ 4 เนื้อหาบทเรียน
จากรูปภาพที่ 4 เนื้อหาของบทเรียนโดยผูเรียนสามารถกดปุมถัดไปหรือยอนกลับเพื่อศึกษาเนื้อหาบทเรียนไดตาม
ตองการ โดยในหนานี้จะสามารถลิงคกลับไปหนาเมนูและหนาหลักได
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รูปภาพที่ 5 กิจกรรม
จากรูปภาพที่ 5 กิจกรรมผูเรียนตองกดที่รูปภาพสีแลวกดปุมตกลงกอนทําขอถัดไปทุกครั้งเพื่อบันทึกคําตอบ

รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบ
จากรูปภาพที่ 6 แบบทดสอบแตละเรื่องจะมีทั้งหมด 10 ขอ ซึ่งตองทําขอสอบใหครบทุกขอโดยขอสอบแตละขอมี
คะแนน 1 คะแนน โดยผูเรีย นตองกดปุมตกลงกอนทํ าขอถัดไปทุกครั้ง เพื่อบั นทึกคําตอบ เมื่อทําขอสอบครบทุกข อจะมี
คะแนนแสดงขึ้นมาใหวาทําไดกี่คะแนนของคะแนนทั้งหมด โดยเมื่อทําแบบทดสอบเสร็จแลวผูเรียนสามารถกลับสู หนาหลัก
เพื่อศึกษาขอมูลอื่น ๆ เพิ่มตอไป
7. สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง วรรณะสีกับ งานทั ศนศิล ป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรี ยนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย ปรากฏผลดังนี้
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นํามาใชในงานวิจัย มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรีย น
ของนักเรียนที่เ รียนโดยใชบ ทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี คะแนนเฉลี่ ยผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรี ยนสู งกว ากอนเรีย น อย างมี
นัย สําคั ญทางสถิติ ที่ร ะดับ .05 ความพึ งพอใจของนักเรี ย นชั้ นประถมศึ กษาปที่ 4 ที่ มี ตอการจัด การเรี ยนรู ดวยบทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.67 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 จึง
สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สามารถชวยเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบกได
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8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอน เรื่อง วรรณะสีกับ งานทั ศนศิล ป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย ปรากฏผลดังนี้
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใช มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 หมายความวา นักเรียน
ไดคะแนนเฉลี่ยระหวางเรียนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทัศนศิลป เรื่อง
วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คิดเปนคาเฉลี่ยรอยละ 82.11 และคะแนนเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มี
คารอยละ 81.44 เมื่อพิจารณาประสิ ทธิ ภาพ 80 ตั วแรก และ 80 ตัวหลั ง (E1/E2) มีค า เท ากั บ 87.56/81.44 แสดงว า
บทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนที่พั ฒนาขึ้ นมีป ระสิท ธิภ าพสูง กวาเกณฑ 80/80 ซึ่ ง เป นไปตามสมติฐ านที่ ตั้ง ไว ผลสั มฤทธิ์
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ
การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ย (xˉ ) เทากับ 4.67 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
เทากับ 0.56 ซึ่งนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นอยูในเกณฑที่ มีความพึง
พอใจมากที่สุด
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