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บทคัดยอ 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป 2) เพื่อหา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนไดรับการเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 นักเรียนที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด โดยมี 
คาเทากับ 4.67 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 จึงสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงาน
ทัศนศิลป สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลปของนักเรียนได 
 
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 computer- 
aided instruction on The Colors Tone  with Visual Art can add up learning achievement of Visual Art. 
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1. บทนํา 
 

กลุมสาระการเรียนรูศิลปะ เปนกลุมสาระที่ชวยพัฒนาใหผูเรียนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีจินตนาการทางศิลปะ 
ชื่นชมความงาม มีสุนทรียภาพ ความมีคุณคา ซ่ึงมีผลตอคุณภาพชีวิตมนุษย กิจกรรมทางศิลปะชวยพัฒนาผูเรียนทั้งทางดาน
รางกาย จิตใจ สติปญญา อารมณ สังคม ตลอดจนการนําไปสูการพัฒนาส่ิงแวดลอม สงเสริมใหผูเรียนมีความเชื่อม่ันในตนเอง 
อันเปนพื้นฐานในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพได (กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ , 2546) กลุมสาระการเรียนรู
ศิลปะมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะเกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ เปดโอกาสให
ผูเรียนแสดงออกอยางอิสระ ในศิลปะแขนงตาง ๆ มีความเขาใจองคประกอบศิลป ทัศนธาตุ สรางและนําเสนอผลงานทาง
ทัศนศิลปจากจิตนาการ โดยสามารถใชอุปกรณที่เหมาะสม รวมทั้งสามารถใชเทคนิค วิธีการของศิลปนในการสรางงานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ วิเคราะห วิพากษวิจารณคุณคางานทัศนศิลปเขาใจความสัมพันธระหวางทัศนศิลป ประวัติศาสตร และ
วัฒนธรรม เห็นคุณคางานศิลปะที่เปนมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทยและสากล ชื่นชม และประยุกตใน
ชีวิตประจําวัน  

ศิลปะมีบทบาทสําคัญในการทําหนาที่เสมือนเปนกุญแจที่ไขประตูแหงการพัฒนาความคิดริเริ่มสรางสรรคและกาว
ไปสูโลกแหงจินตนาการอยางไมมีขอบเขตจํากัด ดังน้ัน การศึกษาจึงเปนเครื่องมือในการพัฒนาความรู ความคิด ความ
ประพฤติ ทัศนคติ คานิยม และคุณธรรมของบุคคลเพื่อใหเปนพลเมืองดีที่มีคุณภาพของสังคมและประเทศชาติ 

ปญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูศิลปะ สาระทัศนศิลปน้ัน คือ การจัดกิจกรรมกระบวนการ
เรียนการสอน ที่ไมเราใจ นักเรียนไมไดแสดงออกทางความคิด เบื่อหนายตอการรับรูทางการเรียน ซ่ึงสงผลไมดีตอคุณภาพ
โดยรวมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก 

จากปญหาดังกลาวผูวิจัยจึงไดหาวิธีการและแนวทางแกปญหาที่เกิดขึ้น โดยการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อ
ประกอบการสอน บทเรียนน้ีประกอบดวย  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีใบความรู ใบงาน แบบทดสอบ และอ่ืน ๆ ตาม
เน้ือหาที่กําหนดในบทน้ัน ๆ เพื่อเปนแนวทางในการแกปญหาการจัดการเรียนรูที่เกิดขึ้นและทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้น 

 
2. วัตถุประสงคของการวิจัย 
 

1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  

2. เพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

3. เพื่อหาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะ
สีกับงานทัศนศิลป 

 
3. สมมติฐานของการวิจัย 
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 มี
ประสิทธิภาพอยูในระดับดีมาก 

2. ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป หลังเรียนมากกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ผูเรียนมีความพึงพอใจในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ในระดับดีมาก 
 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

กําพล  ดํารงวงศ  (2540: 150) คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาเปนส่ือใหเน้ือหาเรื่องราว 
เปนการเรียนโดยตรงและเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรในการใชคอมพิวเตอร 
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จําเปนตองมีซอฟตแวรบทเรียนคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายบทเรียนโปรแกรม 
บูรณะ สมชัย (2542: 14) ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) และวุฒิชัย ประสารสอย (2543: 30) ใหความหมาย

ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึง เน้ือหาวิชาที่ไดนําไปพัฒนาอยางเปนระบบ
ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะส่ือประสม เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวนไดดวยตนเองเพื่อ
ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนส่ือชวยถายทอดความรูเน้ือหาวิชาน้ันแทนครูผูสอน 
พรอมทั้งประเมินใหผลยอนกลับ และสามารถโตตอบหรือมีปฏิสัมพันธกบผูเรียนได ซ่ึงถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง 
(2541: 8-11) และบูรณะ สมชัย(2542: 23-30) กลาวถึงลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สําคัญ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 13–14) กลาวถึง คุณคาทางการศึกษาและ ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอนไว
ดังน้ี 

คอมพิวเตอรชวยสอนไมใชส่ือการศึกษาใหมแตอยางใด ในสหรัฐอเมริกาใชคอมพิวเตอรชวยสอนมานานกวา 3 
ทศวรรษแลวที่ไดมีความพยายามในการนําคอมพิวเตอร ชวยสอนเขามาชวยในการเรียนการสอน สาเหตุที่คอมพิวเตอรชวย
สอนไดรับความนิยมและมี แนวโนมที่จะเปนส่ือการศึกษาที่สําคัญตอไปในอนาคต ก็เน่ืองจากการที่คอมพิวเตอรชวยสอนมี
คุณคาทางการศึกษา คือ สามารถเขามาชวยแกไดเปนอยางดี ไดแก ปญหาการสอนแบบตัวตอตัว 

วุฒิชัย ประสารสอย (2547: 1-7) ไดเสนอแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือที่สรางขึ้นโดยไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยม ซ่ึงเชื่อวาการ
สอนที่ไดกําหนดมาตรฐานการเรียนรูเอาไวลวงหนาใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน พรอมทั้งจัดกิจกรรมการเรียนรูที่เปนหนวย
ยอยใหสัมพันธกันในลักษณะโปรแกรมการสอนจะชวยทําใหไดรับประสบการณที่ตอเน่ืองและบรรลุผลในการเรียน 

ณัฐวัฒน โสมดี (2550) ในการออกแบบส่ือเพื่อการเรียนการสอนเชิงโตตอบน้ัน จะเปนแบบควบคูไปกับการเรียนใน
ชั้นเรียนโดยตองมีคอมพิวเตอรตามจํานวนของผูเรียนและผูสอน ก็ควรสอนโดยใชคอมพิวเตอรฉายภาพผาน Projector เพื่อ
อธิบายส่ือไปพรอม ๆ กับผูเรียนจะทําใหเกิดความเขาใจแกผูเรียนยิ่งขึ้น 

พิมพประภา อรัญมิตร (2552: 18) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คุณลักษณะและความรู
ความสามารถที่แสดงถึงความสําเร็จที่ไดจากการเรียนการสอนในวิชาตาง ๆ ซ่ึงสามารถวัดเปนคะแนนไดจากแบบทดสอบทาง
ภาคทฤษฎีหรือภาคปฏิบัติหรือทั้งสองอยาง 

จากการคนควาผูวิจัยจึงเห็นความสําคัญและประโยชนของการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชประกอบการ
เรียนการสอน และสนใจที่จะศึกษารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย เพื่อเปนการพัฒนาและสงเสริมใหมีการ
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในกระบวนการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป 
 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน กลุมตัวอยาง

ที่ใชในการวิจัยน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก จํานวน 30 คน ซ่ึงไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง 
 

5.2 เคร่ืองมือและการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สําหรับชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 ซ่ึงมีกระบวนการในการสรางและการหาคุณภาพดังน้ี 
5.2.1 ศึกษาทฤษฎีแนวคิดที่เก่ียวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่

เก่ียวของ 
5.2.2 สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยซ่ึงไดนํารูปแบบ

การเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยมาใช สรางบทเรียนใหมีความนาสนใจใหนักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน การทํา
ใหผูเรียนเกิดความรูสึกใกลเคียงกับการเรียนรูโดยผูสอนในชั้นเรียน โดยปรับเปล่ียนกระบวนการเรียนรูใหสอดคลองกับการใช
งานของคอมพิวเตอรใหมากที่สุด 
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5.2.3 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นไปใหผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความ
ถูกตอง เหมาะสม รูปแบบ ภาษา หรือคุณลักษณะอ่ืน ๆ ของนวัตกรรมที่สรางขึ้น แลวนําผลการตรวจสอบมาหาคาดัชนีความ
สอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (Index of Item Objective Congruency: IOC) 

5.2.4 ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะที่ไดรับจากผูเชี่ยวชาญ เพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีความ
สมบูรณ 

 

5.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 
ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามแบบแผนการทดลองที่กําหนดไวโดยมีขั้นตอนดังน้ี 

5.3.1 คัดเลือกนักเรียนกลุมเปาหมาย 
5.3.2 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายกอนการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
5.3.3 ดําเนินการใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 
5.3.4 ทดสอบนักเรียนกลุมเปาหมายหลังการเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 
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 สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาโดยรวมนักเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ดี
มาก ซ่ึงมีคาประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 

 
6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 
ผูวิจัยไดหาผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเยจํานวน 30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 2 
ตารางที ่2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป  

สภาพการเรียน N  t 

กอนเรียน 30 21.27 
144 784 14.70 

กอนหลังเรียน 30 26.07 

 
จากตารางที่ 2 สรุปไดวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป โดยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจ 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเล

บก ยึดรูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดของกานเย ไดมีการกําหนดระดับความพึงพอใจดังน้ี 
คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากที่สุด 
คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 
คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง 
คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 
คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 

 ผูวิจัยไดศึกษาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทศันศิลป จากผูใชจํานวน 
30 คน ผลปรากฏดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป  
รายการประเมิน ผลการประเมิน ระดับความพึงพอใจ 

คาเฉล่ีย S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.46 0.52 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.44 0.50 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.50 0.50 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.67 0.56 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 3 สรุปไดวาผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนปรากฏวาความคิดเห็น

นักเรียน คาเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 4.67  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.56 ซ่ึงอยูในเกณฑที่มีความพึงพอใจมากที่สุด 
 

6.4 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผูวิจัยไดพัฒนาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาทัศนศิลป  เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป  สําหรับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 4 แสดงไดดังรูปภาพที่ 1 ถึงรูปภาพที่ 6 
 

  
รูปภาพที่ 1 Login เพื่อเขาสูบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 1 นักเรียนตองทําการกรอกชื่อของนักเรียนกอนเพื่อเขาสูบทเรียนเม่ือพิมพรายชื่อเสร็จแลวจะมีปุม 

ตกลง ใหนักเรียนทําการกดตกลง เพื่อเขาสูยินดีตอนรับและผูเรียนสามารถกดเขาสูบทเรียนเพื่อไปยังหนาเมนูหลักของ
บทเรียน 
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รูปภาพที่ 2 เมนูหลักของบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 2 นักเรียนสามารถเลือกเรียนจุดประสงค บทเรียน กิจกรรม แบบทดสอบ ผูจัดทํา ตามใจชอบ 

 

รูปภาพที่ 3 เมนูบทเรียน 
 

จากรูปภาพที่ 3 การเลือกบทเรียนซ่ึงเน้ือหาบทเรียนประกอบดวย 3 บทเรียน ไดแก เรื่อง วงจรสี อิทธิพลของสีและ
วรรณะสี การเลือกใชวรรณะสีในงานทัศนศิลป 

 

 
รูปภาพที่ 4 เน้ือหาบทเรียน 

 
จากรูปภาพที่ 4 เน้ือหาของบทเรียนโดยผูเรียนสามารถกดปุมถัดไปหรือยอนกลับเพื่อศึกษาเน้ือหาบทเรียนไดตาม

ตองการ โดยในหนาน้ีจะสามารถลิงคกลับไปหนาเมนูและหนาหลักได 
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รูปภาพที่ 5 กิจกรรม 
 

จากรูปภาพที่ 5 กิจกรรมผูเรียนตองกดที่รูปภาพสีแลวกดปุมตกลงกอนทําขอถัดไปทุกครั้งเพื่อบันทึกคําตอบ 
 

  
รูปภาพที่ 6 แบบทดสอบ 

 
จากรูปภาพที่ 6 แบบทดสอบแตละเรื่องจะมีทั้งหมด 10 ขอ ซ่ึงตองทําขอสอบใหครบทุกขอโดยขอสอบแตละขอมี

คะแนน  1 คะแนน โดยผูเรียนตองกดปุมตกลงกอนทําขอถัดไปทุกครั้งเพื่อบันทึกคําตอบ เม่ือทําขอสอบครบทุกขอจะมี
คะแนนแสดงขึ้นมาใหวาทําไดก่ีคะแนนของคะแนนทั้งหมด โดยเม่ือทําแบบทดสอบเสร็จแลวผูเรียนสามารถกลับสูหนาหลัก
เพื่อศึกษาขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มตอไป 

 
7. สรุปผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย ปรากฏผลดังน้ี  

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นํามาใชในงานวิจัย มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอการจัดการเรียนรูดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด มีคาเทากับ 4.67 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.56 จึง
สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป สามารถชวยเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชา
ทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบกได 
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8. อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการวิจัย ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง วรรณะสีกับงานทัศนศิลป เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายวิชาทัศนศิลป ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนวัดทะเลบก โดยยึดรูปแบบการเรียนการสอนตาม
แนวคิดของกานเย ปรากฏผลดังน้ี  

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใช มีประสิทธิภาพเทากับ 82.11/84.67 หมายความวา นักเรียน
ไดคะแนนเฉล่ียระหวางเรียนจากการประเมินพฤติกรรมการเรียนรู ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาทัศนศิลป เรื่อง 
วรรณะสีกับงานทัศนศิลป ที่ผูวิจัยสรางขึ้น คิดเปนคาเฉล่ียรอยละ 82.11 และคะแนนเฉล่ียจากแบบทดสอบหลังเรียน (E2) มี
คารอยละ 81.44 เม่ือพิจารณาประสิทธิภาพ 80 ตัวแรก และ 80 ตัวหลัง (E1/E2) มีคา เทากับ 87.56/81.44 แสดงวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ซ่ึงเปนไปตามสมติฐานที่ตั้งไว ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอ

การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีคาเฉล่ีย (x̄ ) เทากับ 4.67  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
เทากับ 0.56  ซ่ึงนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นอยูในเกณฑที่ มีความพึง
พอใจมากที่สุด 
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