บทที 2
แนวคิด ทฤษฏี และงานวิจยั ทีเกียวข้อง
แนวความคิด
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดียวิชาศิลปะ เรื องทัศนศิลป์ ระดับชั'นประถมศึกษา
ปี ที 6 เป็ นสื อการสอนทีให้ความเพลินเพลินทีแฝงไปด้วยการเสริ มสร้างกระบวนการคิด เป็ นสื อการ
สอนทีสร้ างขึ'นเพือนํามาปรับใช้ในชี วิตประจําวัน ในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะประกอบไป
ด้วยตัวละครทั'งหมด 2 ตัวหลักๆ ทีคอยดําเนินเรื อง โดยเนื' อหาจะประกอบไปด้วย 2 หน่วยการเรี ยนรู ้
และทีสําคัญบทเรี ยนยังนําเสนอด้วยรู ปแบบทีน่าสนใจ มีรูปภาพและสี ทีสวยงาม มีภาพเคลือนไหวที
ช่วยในการอธิ บายแต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ได้อย่างเหมาะสม โดยจะมีเนื'อหาโดยสังเขป ดังนี' หน่วยการ
เรี ยนรู ้ที 1 เรื องความสมดุลคืออะไร ประกอบไปด้วยเนื'อหาย่อยๆ คือ ขนาด สัดส่ วน รู ปและพื'นทีว่าง
ว่าขนาดคืออะไร สัดส่ วนเป็ นอย่างไร ยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพ รู ปและพื'นทีว่างเกียวข้องกัน
อย่างไร หน่วยการเรี ยนรู ้ ที 2 เรื องรู ้จกั กับสี ตรงข้าม ประกอบไปด้วยเนื' อหาย่อยๆ คือ การใช้สีคู่ตรง
ข้าม การลงสี ตรงข้ามในภาพ และตัวอย่างภาพทีระบายด้วยสี คู่ตรงข้าม การใช้สีคู่ตรงข้ามใช้อย่างไร
การลงสี ในภาพต้องลงอย่างไร ซึ งทั'ง 2 หน่วยการเรี ยนรู ้จะมีการทําแบบทดสอบทั'งก่อนและหลังใน
แต่ละหน่วยการเรี ยนรู ้ เพือเสริ มสร้างความเข้าใจให้กบั นักเรี ยนได้มากยิงขึ'น
ทฤษฎีทีเกียวข้อง
CAI เป็ นกระบวนการเรี ยนการสอนโดยใช้สือคอมพิวเตอร์ ในการนําเสนอเนื' อหา เรื องราว
ต่างๆ มีลกั ษณะเป็ นการเรี ยนโดยตรงและเป็ นการเรี ยนแบบมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) คือสามารถ
โต้ตอบระหว่างผูเ้ รี ยนกับคอมพิวเตอร์ ได้สือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจะใช้การพัฒนาด้วยอะไรก็ได้แต่
เน้นทีการใช้งานง่าย และมีการโต้ตอบกับผูเ้ รี ยน ปั จจุบนั โปรแกรมทีใช้พฒั นาสื อคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนมีหลากหลาย ทั'งนี'คณะผูจ้ ดั ทําได้เลือกโปรแกรมทีใช้พฒั นาสื อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนสําหรับครู
อย่า งง่ า ยๆ ประหยัด เวลา คุ ้ม ค่ า โดยไม่ ต้อ งใช้ท รั พ ยากรของเครื องคอมพิ ว เตอร์ ม าก นั'น ก็ คื อ
โปรแกรม Adobe Flash Professional ในการวางแผนและเตรี ยมการในการเขี ยนและปรั บปรุ ง
โปรแกรมมีข' นั ตอนดังนี' คือ
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ระบุเหตุผล
กําหนดวัตถุประสงค์
ลําดับขั'นตอนการทํางาน
สร้างโปรแกรม
ทดสอบการทํางาน
ปรับปรุ งแก้ไข
ประยุกต์ใช้ในห้องเรี ยน
ประเมินผล

ระบุเหตุผลหลังจากทีเลือกเนื' อหาวิชาทีจะทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแล้วจะต้องสามารถ
ตอบคําถามได้
1.1 ทําไมเลือกเนื'อหานี' มีปัญหาในการสอนหรื อไม่และมีเนื'อหาทีเร่ งด่วนกว่านี'หรื อไม่
1.2 ทําไมต้องใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ใช้สือประเภทอืนทีราคาถูกกว่าได้หรื อไม่ ถ้าตอบ
คําถามทั'งสองคําถามไม่ได้หรื อนํ'าหนักของคําตอบไม่หนักแน่นพอ ควรยกเลิก การทํา
โปรแกรมดังกล่าว
กําหนดวัตถุ ประสงค์การกําหนดคุ ณสมบัติและสิ งทีคาดหวังจากผูเ้ รี ยนก่อนและหลังการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การกําหนดวัตถุประสงค์ ควรจะระบุสิงต่อไปนี'
2.1 ความรู ้พ'ืนฐานของผูเ้ รี ยน ก่อนทีจะใช้โปรแกรม
2.2 สิ งทีคาดหวังจากผูเ้ รี ยน หลังจากทีใช้โปรแกรมว่า นักเรี ยนควรรู ้อะไร วัตถุประสงค์น' ี
ควรบอกให้ผูเ้ รี ยนทราบก่อนจะให้ผูเ้ รี ยนได้เตรี ยมตัวและทราบจุดหมายปลายทางใน
การใช้โปรแกรม
ลําดับขั'นตอนการทํางาน
3.1 แสดงชือโปรแกรม
3.2 อธิ บายจุดประสงค์วธิ ี การใช้และควบคุมการทํางานของโปรแกรม
3.3 เข้าสู่ บทเรี ยน ให้ผเู ้ รี ยนเลือกหัวข้อทีต้องการ ดังนี'
3.3.1 สวยงามด้วยความสมดุล
3.3.2 สี ตรงข้ามก็งามได้
3.3.3 แนะนําการใช้งาน
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3.4 ประเมินผลการเรี ยน จะประกอบไปด้วย แบบฝึ กหัดก่อนเรี ยน และแบบฝึ กหัดหลัง
เรี ยนชนิ ด 4 ตัวเลือก
สร้ างบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน การเขียนโปรแกรมจะต้องมีการตรวจแก้ไขข้อผิดพลาด
เนืองจากสาเหตุดงั ต่อไปนี'
4.1 รู ปแบบคําสังผิดพลาด เป็ นการใช้คาํ สังไม่ถูกต้องตามข้อกําหนด
4.2 แนวความคิ ด ผิ ด พลาด เป็ นข้ อ ผิ ด พลาดอัน เนื องจากผู ้เ ขี ย นขั'น ตอนการทํา งาน
คลาดเคลือน เช่น การทําผิดพลาดจากทีกําหนดไว้ตามขอบเขตของโครงงาน เป็ นต้น
4.3 หลังจากตรวจและแก้ไข ข้อผิดพลาดต่างๆ เป็ นทีเรี ยบร้อย และโปรแกรมสามารถทํางาน
ต้นแบบทีกําหนด ก็เป็ นอันสิ' นสุ ดขั'นตอนการสร้างโปรแกรม
ทดสอบการทํางานการนําโปรแกรมทีสร้ างไปทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างของผูเ้ รี ยนในสภาพใช้
งานจริ งเพือทดสอบการทํางานของโปรแกรม และหาข้อบกพร่ องและสอบถามความเข้าใจใน
ตัวบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เพือนําข้อมูลเหล่านั'นกลับมาปรับปรุ งแก้ไขต่อไป
ปรับปรุ งแก้ไขหลังจากทราบข้อบกพร่ อง จากการนําโปรแกรมไปทดสอบการทํางาน ก็จะทํา
การปรับปรุ งแก้ไขโปรแกรมจนได้โปรแกรมทีไม่มีขอ้ บกพร่ องหรื อมีขอ้ บกพร่ องน้อยทีสุ ด
ประยุกต์ใช้ในห้องเรี ยนการนําโปรแกรมไปใช้ในการเรี ยนการสอนจะต้องทําตามข้อกําหนด
สําหรับการใช้โปรแกรมเช่นโปรแกรมสําหรับการออกแบบ สําหรับส่ งเสริ มการเรี ยนรู ้ควรจะมี
ชัวโมงกิจกรรมสําหรับการใช้โปรแกรมเป็ นต้น
ประเมินผลการประเมินผลเป็ นขั'นตอนสุ ดท้ายสําหรับการพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
จะเป็ นการสรุ ป ว่า โปรแกรมที สร้ า งเป็ นอย่า งไร สมควรจะนํา ไปใช้ใ นการเรี ย นการสอน
หรื อไม่
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เว็บไซต์ทีเกียวข้อง
คณะผูจ้ ดั ทําได้จดั ทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนแบบมัลติมีเดี ยวิชาศิลปะ เรื อง ทัศนศิลป์
ระดับชั'นประถมศึกษาปี ที 6 ได้มีการศึกษาข้อมูลเพิมเติมจากเว็บไซต์ต่าง ๆ ดังนี'

ภาพที 2.1 http://www.webthaidd.com/flash/
เป็ นเว็บไซต์ทีแนะนําการใช้โปรแกรม Adobe Flash Professional CS5 แนะนําเครื องมือทีใช้
บ่อยครั'ง เช่น การสร้างฟอร์ ม การทําวัตถุให้เคลือนไหว การนํา Adobe Flash Professional CS5 ไป
แสดงผลบน Browser เทคนิ คเล็กน้อยๆ ทีจะทําให้ภาพทีสร้างจาก Adobe Flash Professional CS5 ทํา
ให้มีดูมีมิติเพิมมากยิงขึ'น
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ภาพที 2.2 http://www.edu.nu.ac.th/wbi/355522/3.html
เป็ นเว็บไซต์ทีแนะนําให้รู้จกั กับ CAI เพือสร้างความรู ้ความเข้าใจใน CAI ได้ดียิงขึ'น พร้อมทั'ง
ฝึ กทบทวนและฝึ กปฏิ บ ตั ิ เพื อให้เ กิ ด ความชํา นาญ การแก้ปั ญหาซอฟต์แ วร์ การสอนทัก ษะและ
ยุทธศาสตร์ การแก้ไขปั ญหาเฉพาะเรื อง
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ภาพที 2.3 http://www.thaigoodview.com/node/17307
เป็ นเว็บ ไซต์ที อธิ บ ายเนื' อ หาเกี ยวกับ ศิ ล ปะ ทัศ นศิ ล ป์ และอธิ บ ายถึ ง ทฤษฎี ต่า งๆ ในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะให้ถูกต้องตามหลักการ
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ภาพที 2.4 https://sites.google.com/site/webadobeillustrator/home
เป็ นเว็บไซต์สอนการใช้โปรแกรม Adobe Illustrator CS5 ซึ งโปรแกรมนี'นาํ มาใช้สร้างงาน เพือ
ใช้ในการนําเสนอผลงานให้มีความน่าสนใจยิงขึ'น รวมไปถึงการแนะแนวเทคนิ ค และวิธีการใช้งาน
ต่างๆ
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ภาพที 2.5 http://www.mew6.com/composer/art/
เป็ นเว็บไซต์ทีช่ วยแนะนํา รวมไปถึ งสอนเรื องทฤษฏี ของสี ต่างๆ เพือให้นาํ มาใช้งานได้อย่าง
ถูกต้องและสวยงาม
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งานวิจยั ทีเกียวข้อง
ในปั จจุบนั การทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เป็ นสิ งทีได้รับความนิ ยมเป็ นอย่างมาก และ
ด้วยโครงงานทีจัดทํานั'นเกียวกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน ทางคณะผูจ้ ดั ทําจึงยกตัวอย่างงานวิจยั
ทีเป็ นบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนดังนี'

ภาพที 2.6 โปรแกรมหนูนอ้ ยเรี ยนรู ้
วนิ ตา คํ'า ชู และนันทิ ย า สุ ด เลิ ศ (2550) ภาควิ ช าคอมพิ วเตอร์ ธุ รกิ จ คณะบริ ห ารธุ ร กิ จ
มหาวิ ท ยาลัย สยาม ได้พ ัฒ นาสื อคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนเรื อง หนู น้ อ ยเรี ย นรู ้ ซึ งเป็ นสื อที ใช้
ประกอบการเรี ยนการสอนในรายวิชาสร้ างเสริ มประสบการณ์ ชีวิตและลักษณะนิ สัยของนักเรี ย น
ระดับอนุบาลชั'นปี ที 2 โดยมีเนื'อหาเกียวกับสิ งจําเป็ นทีมนุ ษย์ทุกคนต้องใช้ในการดํารงชี วิตประจําวัน
ประเภทของสัตว์ ประเภทของพืชผักประเภทสิ งของต่างๆ รอบตัว รวมทั'งมีเกมส์ ให้เด็กได้เล่นและ
แบบฝึ กหัดให้เด็กได้ทบทวนความรู ้ดว้ ย
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ภาพที 2.7 โปรแกรมภาษาไทยแสนสนุก
ดุ ษฎี อําพันสง่าวงศ์ สุ ดา ด้วงปิ น และศิริวรรณ ศรนารายณ์ (2552) ภาควิชาคอมพิวเตอร์
ธุ รกิ จ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสยาม ได้พฒั นาโปรแกรมการเรี ยนรู ้ ภาษาไทยแสน
สนุ กซึ งเป็ นโปรแกรมสื อการสอนเกี ยวกับภาษาไทย และยังมีการทดสอบและแบบฝึ กหัดให้เด็กได้
ลองทําด้วย มีการนําเสนอโดยสร้ างภาพเคลื อนไหวและเสี ยงประกอบ เพือให้ผูเ้ รี ยนเกิ ดความสนุ ก
เพลิดเพลิน
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ภาพที 2.8 โปรแกรมหนูนอ้ ยอัจฉริ ยะ
อรวรรณ ขมวัฒนา (2550) บริ ษทั ไทยซอฟต์แวร์ จํากัด ได้พฒั นาโปรแกรม หนูนอ้ ยอัจฉริ ยะ
ตอน เตรี ยมประถม ชุ ด 2 ซึ งเป็ นโปรแกรมประกอบการสอนวิชาภาษาไทย วิชาภาษาอังกฤษ วิชา
คณิ ตศาสตร์ วิชาความพร้ อมและเชาว์ มีแบบทดสอบ และการเก็บคะแนนในแต่ละหัวข้อ เมือทํา
แบบทดสอบเสร็ จ ก็จะมีรางวัลให้เป็ นเหรี ยญ ในจํานวนของเหรี ยญก็จะเท่ากับคะแนนทีได้เพือทีจะ
เก็บสะสมไว้
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ภาพที 2.9 โปรแกรมโลกของหนู
อัจฉราพรรณ แสงทอง (2546) บริ ษทั อินเตอร์ แอ็คทีพ มีเดี ย จํากัด ได้พฒั นาโปรแกรม โลก
ของหนู ซึ งเป็ นโปรแกรมสําหรั บกลุ่ มเตรี ยมความพร้ อมและพัฒนาทักษะความคิ ด ประกอบด้วย
เนื'อหา 7 เรื องคือ กข ขับขาน รู ปทรงหลากหลาย บ้านเล็กน่าอยู่ โลกสี สวย นับเลข 0 - 20 หนูนอ้ ยช่าง
คิด และ Dance with ABC
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ภาพที 2.10 โปรแกรม ABC
สุ รีพรย์ เดชากุล (2546) บริ ษทั อินเตอร์ แอ็คทีพ มีเดีย จํากัด ได้พฒั นาโปรแกรม เอา ABC มา
ฝาก ชุดที 3 เรี ยนรู้ คําศัพท์แบบเด็กๆ มีภาพและเสียงเพลงประกอบ ทําให้ การเรี ยนภาษาอังกฤษไม่
ยาก และไม่น่าเบือสําหรับเด็กอีกต่อไป ชุดที 3 นี ,จะช่วยให้ เด็กจําคําศัพท์ภาษาอังกฤษทีขึ ,นต้ นด้ วย
M-N-O-P-Q-R-S เด็กๆ จะสามารถอ่านออกเสียงสะกดเขียน และรู้ความหมายของคําศัพท์
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มนธิ รา ชมโคกกรวด (2550) ได้ทาํ การวิจยั บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องการลําเลียงสาร
ในสิ งมีชีวติ รายวิชาชีววิทยาสําหรับนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 4 ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80
ศึ กษาผลการใช้บทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน เรื องการลํา เลี ยงสารในสิ งมี ชี วิต รายวิช าชี ววิทยา
สําหรั บนักเรี ยนระดับชั'นมัธยมศึกษาปี ที 4 ให้สูงกว่าเกณฑ์ทีกําหนดเกิ นร้ อยละ 80 และเพือศึกษา
ความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนทีมีต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีสร้างขึ'นกลุ่มตัวอย่าง
ที ใช้ใ นการศึ ก ษาค้นคว้า ครั' งนี' คื อนัก เรี ย นชั'นมัธ ยมศึ กษาปี ที 4/1 ภาคเรี ย นที 2 ปี การศึ ก ษา 2550
โรงเรี ยนวังรางพิทยาคม อําเภอสู งเนิ น จังหวัดนครราชสี มา จํานวน 25 คนได้มาโดยการเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คการวิจยั กึ งทดลอง (Quasi-Experimental Research)
เครื องมือทีใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน เรื องการลําเลียงสารใน
สิ งมีชีวิต รายวิชาชี ววิทยา สําหรับนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 4 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิr ทางการ
เรี ยนจํานวน 20 ข้อ และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
สถิติทีใช้ในการศึกษาค้นคว้า คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน และค่า t-test แบบ One
Sample
เสาวภา ทิ พ ย์รัก ษ์ (2551) ได้ท าํ การวิจยั บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน ประกอบแผนการ
จัดการเรี ยนรู ้ เรื องระบบการไหลเวียนของเลือด รายวิชาชีววิทยา สําหรับนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 4
ที มี ป ระสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 และเพื อเปรี ย บเที ย บผลสั มฤทธิr ทางการเรี ย น เรื อง ระบบการ
ไหลเวียนของเลือด หลังเรี ยนกับเกณฑ์ทีกําหนด 80 % กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 4
โรงเรี ยนภูเขียว อําเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2551 จํานวน 45 คนทีได้มาโดย
วิธีเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื องมือทีใช้มี 2 ชนิ ดคือ แบบฝึ กกิ จกรรมในบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจํานวน 5 ชุ ดและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยนชนิ ดปรนัยเลือกตอบ
แบบ 4 ตัวเลือกจํานวน 30 ข้อ ทีมีค่าอํานาจจําแนกตั'งแต่ 0.20 ถึง 0.35 ค่าความยากง่ายตั'งแต่ 0.53 ถึ ง
0.80 และค่าความเชื อมันทั'งฉบับเท่ากับ 0.89 สถิติทีใช้คือค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ส่ วนเบียงเบนมาตรฐาน
และการทดสอบสมมติฐานใช้ t-test
ประคอง ปั ตลา (2551) ได้ทาํ การวิจยั บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
พื'นฐาน รหัส วิชา ว 32101 เรื องแสงและการเกิ ดภาพชั'นมัธยมศึ ก ษาปี ที 2 ให้มี ประสิ ทธิ ภาพตาม
เกณฑ์ร้อยละ 80.2 เพือหาค่าดัชนีประสิ ทธิ ผลของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์
พื' นฐาน รหัส วิช า ว 32101 เรื องแสงและการเกิ ดภาพ ชั'น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที 2,3 เพื อเปรี ย บเที ย บ
ผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยนของนักเรี ยนทีเรี ยนด้วยบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนรายวิชาวิทยาศาสตร์
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พื'นฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื องแสงและการเกิดภาพ ชั'นมัธยมศึกษาปี ที 2 ระหว่างก่อนเรี ยนและหลัง
เรี ยน เพือศึกษาความคิดเห็ นของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์
พื'นฐานรหัสวิชา ว 32101 เรื องแสงและการเกิ ดภาพ ชั'นมัธยมศึกษาปี ที 2 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั'งนี' ได้แก่ นักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 2/1 ภาคเรี ยนที 2 ปี การศึกษา 2549 โรงเรี ยนบ้านนาคูพฒั นา
“กรป.กลางอุปถัมภ์” อําเภอนาคู จังหวัดกาฬสิ นธุ์ จํานวน 37 คนเครื องมือทีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน รายวิชาวิทยาศาสตร์ พ'ืนฐาน รหัสวิชา ว 32101 เรื อง แสง
และการเกิ ด ภาพ จํา นวน 7 หน่ วย แบบทดสอบวัดผลสั ม ฤทธิr ทางการเรี ย นเป็ นแบบปรนัย ชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลื อกจํานวน 30 ข้อมีค่าความยากง่าย (P) ระหว่าง 0.25 - 0.79 ค่าอํานาจจําแนก (r)
ระหว่าง 0.20 - 0.80 และค่าความเชื อมัน 0.44 แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยนเป็ นแบบมาตรา
ส่ วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จํานวน 20 ข้อมีค่าความเทียงตรงทั'งฉบับ เท่ากับ 0.84 สถิติที
ใช้ คือ ค่าเฉลีย ร้อยละ ส่ วนเบียงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า
เพ็ญพิไล พูลพัฒน์ (2552) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนวิชาชี ววิทยา เรื องการถ่ายทอดทาง
พันธุ กรรมชั'นมัธยมศึกษาปี ที 6 ทีมีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพือศึกษาดัชนี ประสิ ทธิ ผลของ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาชี ววิทยา เรื องการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม ชั'นมัธยมศึกษาปี ที 6
และเปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิr ทางการเรี ย นของนัก เรี ย น ชั'นมัธ ยมศึ ก ษาปี ที 6 ที เรี ย นด้วยบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาชี ววิทยา เรื องการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม ระหว่างก่อนเรี ยนและหลังเรี ยน
ตามความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมี ต่อการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน วิชาชี ววิทยา
เรื องการถ่ายทอดทางพันธุ กรรม กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรี ยนชั'นมัธยมศึกษาปี ที 6/7
โรงเรี ยนอนุ กูลนารี สํา นัก งานเขตพื' นที การศึ ก ษากาฬสิ นธุ์ เขต 1 ภาคเรี ยนที 1 ปี การศึ กษา 2552
จํานวน 1 ห้องเรี ยน จํานวนนักเรี ยน 47 คน ได้มาโดยการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
เครื องมื อที ใช้ใ นการศึ ก ษา มี 4 ชนิ ด คื อ บทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ วยสอน วิช าชี ววิ ท ยา เรื อง การ
ถ่ายทอดทางพันธุ กรรม จํานวน 5 หน่ วยการเรี ยนรู ้ แผนการจัดการเรี ยนรู ้ ประกอบการใช้บทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จํานวน 5 แผน จํานวน 17 ชัวโมง รวมทดสอบก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนแบบวัด
ผลสัมฤทธิr ทางการเรี ยน เรื องการถ่ายทอดทางพันธุ กรรมเป็ นแบบทดสอบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จํานวน 30 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยู่ระหว่าง 0.34 ถึ ง 0.78 มีค่าความยาก อยู่ระหว่าง 0.32 ถึ ง
0.76 และ มีค่าความเชื อมัน ทั'งฉบับเท่ากับ 0.78 แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนทีมีต่อบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ ช่วยสอน จํานวน 20 ข้อ มีค่าอํานาจจําแนกรายข้ออยูร่ ะหว่าง 0.43 ถึง0.83 และค่าความ
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เชื อมันทั'ง ฉบับ เท่ า กับ 0.86 สถิ ติ ที ใช้ คื อ ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี ย ส่ ว นเบี ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ
สมมติฐานโดยใช้สถิติ t-test (Dependent Samples)
วีระพงศ์ วรพงศ์ทรัพย์ (2550) ได้ทาํ การวิจยั บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนเรื อง เทคโนโลยี
มัลติมีเดียเพือหาประสิ ทธิ ภาพประสิ ทธิ ผลทางการเรี ยนและความพึงพอใจของผูเ้ รี ยน เครื องมือทีใช้
ประกอบด้ว ยบทเรี ย นสํ า เร็ จ รู ป คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื องเทคโนโลยี ม ัล ติ มี เ ดี ย แบบทดสอบ
ผลสัมฤทธิr และแบบสอบถามความพึงพอใจของผูเ้ รี ยนโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป็ นนักศึกษา ภาควิชาครุ
ศาสตร์ เทคโนโลยี คณะครุ ศาสตร์ อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จํานวน
32 คน ผลการวิจยั พบว่าบทเรี ยนสําเร็ จรู ปคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนทีสร้างขึ'นทําให้ผเู ้ รี ยนมีประสิ ทธิ ผล
ทางการเรี ยนเพิมขึ'นอย่างมี นยั สําคัญสามารถนําไปใช้ในการเรี ยนด้วยตนเองได้และความพึงพอใจ
ของกลุ่ มตัวอย่างที มีต่อชุ ดการสอนสําเร็ จรู ปอยู่ในระดับดี งานวิจยั ของวีระพงศ์ วรพงศ์ทรั พย์ช่วย
สนับสนุ นการทําวิจยั ครั' งนี' เป็ นอย่างดี เนื องจากผลการวิจยั ได้ขอ้ สรุ ปว่าการใช้สือคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนจะช่วยเพิมประสิ ทธิ ภาพในการเรี ยนและเกิดความพึงพอใจในการใช้สือดังกล่าวด้วยจึงเป็ นการ
สนับสนุนแนวคิดของการใช้สือคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในรู ปแบบมัลติมีเดีย

