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การพัฒนาบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การเสริ มแรงแบบดีอาร์โอ
เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิ สนั ้
ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา
ณัฐกฤตา มะโนสุวรรณ1* ศศิฉาย ธนะมัย2 และ จงกล แก่นเพิม่ 3
บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ ของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาทีม่ คี ุณภาพ
2) ประเมินทักษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush ของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา 3) เปรียบเทียบ
สมาธิของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) ศึกษา
ความพึงพอใจของอาจารย์ผสู้ อนทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปี ท่ี 1 ทีม่ รี ะดับเชาว์ปญั ญาระหว่าง 50-70 มีสมาธิสนั ้
ร่วม จํานวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ได้แก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ว ย
สอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โ อ เรื่อ งการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush 2) แบบประเมินคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) แบบประเมินทักษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush 4) แบบสัง เกต
และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มตี ่อบทเรีย นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สถิติที่ใช้ในการวิจ ยั
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.40 2) ทักษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush ของนักเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญาอยู่ในระดับพอใช้ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.23 3) นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปญั ญามีสมาธิ
เพิม่ ขึน้ กว่าก่อนเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 4) อาจารย์ผสู้ อนมีความพึงพอใจที่มตี ่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ เท่ากับ 4.31
คําสําคัญ: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน, การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ, นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
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Development of Computer–assisted Instruction Using DRO Reinforcement
on Painting with the Paint Brush Program for Reduce Attention Deficit
Hyperactivity Disorders of Intelligent Disabilities Students
Natkrita Manosuwan1* Sasichaai Tanamai2 and Jongkol Kanperm3
Abstract
The objectives of this research were: 1) to develop and find out the quality of computer-assisted
instruction using DRO reinforcement on painting with the Paint Brush program for reduce attention deficit
hyperactivity disorders of intelligent disabilities students; 2) to evaluate skills on painting with the Paint Brush
program for reduce attention deficit hyperactivity disorders of intelligent disabilities students; 3) to compare the
concentration of intelligent disabilities students before and after learning through computer-assisted
instruction, and 4) to study teachers’ satisfaction toward computer-assisted instruction.
The sample was 8 students drawn by using purposive sampling from Prathomsuksa 1 students with
intellectual 50-70 and attention deficit hyperactivity disorders. The research tools 1) computer-assisted
instruction using DRO reinforcement on painting with the Paint Brush program; 2) the quality evaluation form
3) the evaluation test skills; 4) the observation form, and 5) the teachers’ satisfaction questionnaire. Data
were analyzed by mean (x�) and standard deviation (S.D).
The research result revealed that 1) the quality of computer-assisted instruction on painting with the Paint
Brush program was at good level (x� = 4.40); 2) the skills on painting with the Paint Brush program for
intelligent disabilities students was at good level (x� = 1.23); 3) Intelligent disabilities students has more
concentrate than before after learning through computer-assisted instruction, and 4) the teachers’ satisfaction
toward computer-assisted instruction was at good level (x� = 4.31).

Keywords: Computer - assisted Instruction, DRO (Differential Reinforcement of Other Behavior), Intelligent
Disabilities Students
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1. ความเป็ นมาและความสําคัญของปัญหา
ป จั จุ บ ันความเจริญก้าวหน้ าด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีต่าง ๆ มีผลต่อการเปลีย่ นแปลงของสังคมเป็ น
อย่ างมาก ทัง้ ยัง มีความสําคัญ อย่ า งยิ่งต่ อการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชนต่าง
ตระหนักในความสําคัญ จึงได้พยายามนํ ามาใช้ในการ
พัฒ นาประเทศในทุ ก ๆ ด้ า นให้ ส อดคล้ อ งกับ ความ
ต้องการของมนุษย์อยู่เสมอ โดยเฉพาะทางด้านการศึกษา
ได้นํานวัตกรรม และเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการจัดการ
ศึกษามากขึ้น เพื่อพัฒนาคุ ณภาพการจัดการเรียนการ
สอนและพัฒ นาการศึก ษาให้ บ รรลุ ว ัต ถุ ป ระสงค์ แ ละ
สามารถแก้ปญั หาทีเ่ กิดขึน้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1]
คอมพิวเตอร์ถูกนํ ามาใช้ในการเรียนการสอนโดยใช้
เป็ นสื่อในการนํ าเสนอแบบเรียนในแบบโต้ตอบและเปิ ด
โอกาสให้นกั เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึง่ มีผล
ทําให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ตามระดับความ
สามารถของแต่ ละคน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน
ประกอบด้วยภาพที่มสี สี นั สวยงาม มีเสียงประกอบ และ
ภาพเคลื่อนไหว จะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนใจและมี
สมาธิในการเรียนมากขึน้ สอดคล้องกับ เรวัติ [2] ที่กล่าว
ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในป จั จุ บนั ได้พฒ
ั นา
เป็ นแบบมัลติมเี ดียทีม่ กี ารบรรจุเนื้อหาความรู้ ในลักษณะ
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาเชื่อมโยงต่ อเนื่องกัน
อย่ างเป็ นระบบ ให้ข้อมู ลย้อนกลับได้ฉั บไว มีการ
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างผูเ้ รียนกับบทเรียน ผูเ้ รียนได้เรียนตาม
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทําให้เกิดความสนใจมากขึน้
โดยที่ผู้เรียนได้ร ับประสบการณ์ ผ่ านทางสัมผัสต่ าง ๆ
หลายทาง ช่ ว ยส่ ง ผลให้ เ กิ ด ความรู้ ความเข้ า ใจใน
บทเรียนทีศ่ กึ ษา และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพอย่างยิง่ จะเห็นได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็ นสื่อการเรียนการสอนที่มคี วามน่ าสนใจ เร้า
ความสนใจให้แก่ผู้เรียนได้เป็ นอย่างดี การเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงช่วยเสริมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ ทําให้กระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และ
เป็ นสื่อทีช่ ่วยเสริมแรงทําให้ผเู้ รียนสนใจการเรียนมากขึน้
ส่งผลให้ผลสัมฤทธิทางการเรี
ยนดีขน้ึ การสร้างบทเรียน
์
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อาศัย แนวความคิดจากทฤษฎี
การเชื่อมโยงระหว่างสิง่ เร้ากับการตอบสนอง โดยการให้

สิง่ เร้ากับผูเ้ รียน ประเมินการตอบสนองของผูเ้ รียนและให้
ข้อมูลป้อนกลับด้วยการเสริมแรง [3]
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา จะมีลกั ษณะ
ความจําไม่ดี ลืมสิง่ ที่เรียนไปแล้วเร็วว่าเด็กปกติ ดังนัน้
การให้เด็กที่มีความบกพร่ องทางสติปญั ญามีโอกาสทํา
กิจกรรมซํ้า ๆ บ่อย ๆ จะช่วยให้เด็กเกิดความชํานาญ ทํา
ได้ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กมีการเรียนรูท้ ่ดี ขี น้ึ นอกจากนี้เด็ก
ั ญาระดับเรียนได้ มีช่ วง
ที่มีความบกพร่ องทางสติป ญ
ความสนใจสัน้ การสอนแบบผ่ อ นคลายไม่ ตึ ง เครีย ด
เปลี่ยนกิจกรรมการสอนเป็ นการเล่ นจะช่วยให้เด็กรู้สึก
สนุ กสนาน มีความสนใจอยากเรียนต่ อไป ดังนัน้ การใช้
กิจกรรมต่าง ๆ ทีจ่ ะมาช่วยสอนให้เด็กมีความสามารถใน
การเรียนรู้ดีข้นึ ควรเน้ นกิจกรรมที่มุ่ งให้เด็กเกิดความ
สนุ กสนาน ตลอดจนเป็ นกิจกรรมที่เปิ ดโอกาสให้เด็กได้
ทํากิจกรรมซํ้าบ่อย ๆ เพื่อจะช่วยให้เด็กเกิดความชํานาญ
ทําได้ถูกต้อง ส่งผลให้เด็กเกิดการเรียนรูท้ ด่ี ขี น้ึ [4]
การจัดการศึกษาให้แก่นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทาง
สติปญั ญา มีความจําเป็ นทีต่ ้องพิจารณาปญั หาเฉพาะตัว
ของเด็กอย่างละเอียดเนื่องจากเด็กมีความสามารถในการ
เรียนรูค้ ่อนข้างจํากัดซึง่ ต่างจากเด็กบกพร่องประเภทอื่น ๆ
ดังนั น้ การจัด การเรียนการสอนจึงแบ่ งตามระดับ ของ
ความสามารถทางสติปญั ญา ลักษณะของความบกพร่อง
และปญั หาเฉพาะด้านของเด็ก โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วย
ให้เด็กสามารถใช้กํ าลังความสามารถของตนได้อย่ าง
เต็มที่ ซึ่งจะช่วยให้เด็กสามารถช่วยเหลือตนเองได้ตาม
สมควรและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวและสังคมได้
เพื่อ ให้สามารถดํ าเนิ นชีวิตอยู่ ในสังคมได้แ ละต้ องให้
นั ก เรี ย นได้ เ รี ย นรู้ ก ระบวนการเรี ย นรู้ ท างตาและ
กระบวนการเรีย นรู้ ท างหู ไ ปพร้ อ ม ๆ กัน เนื่ อ งจาก
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญานัน้ เมื่อเห็นแล้ว
สมองจะรับรู้ว่าเป็ นอะไร แต่เมื่อต้องแสดงออกเด็กจะนึก
ภาพไม่ออกหรือจําไม่ได้ ครูจําเป็ นต้องสอนซํ้า ๆ เพื่อให้
เด็กนึกภาพออกและจําได้นอกจากนี้กจิ กรรมที่ใช้ในการ
ั ญา มั ก มี
ฝึ ก นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ญ
รายละเอียดที่ไม่ปรากฏในการฝึ กของเด็กปกติ การฝึ ก
การรับรู้อาจต้องฝึ กแบบการจับคู่ การลอกเลียนแบบและ
การจําแนกรายละเอียดของรูป การหัดลากเส้นตามแบบ
หรือการลากเส้นให้เป็ นรูปร่างและการจัดลําดับภาพโดย
3
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ใช้การทํางานของมือและตาให้สมั พันธ์กนั ให้มากพร้อม
กับฝึกการจําทางตาและหูไปด้วย [5]
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญามักขาดความ
สมารถทางการเรียนรู้ ความจํา มีความบกพร่องทางภาษา
และมีพฤติกรรมที่เป็ นอุปสรรคต่อการเรียนรู้จงึ น่ าจะหา
เทคนิ ค วิธีก ารต่ า ง ๆ มาช่ ว ยในการสอน โดยเฉพาะ
เทคโนโลยีท่กี ้าวหน้า เช่น การนํ าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มาช่วยในการสอนจะทําให้เกิดประโยชน์ต่อเด็ก เนื่องจาก
คุณลักษณะของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสร้างแรง
จูงใจให้แก้ผเู้ รียนและผูเ้ รียนมีโอกาสเรียนรูซ้ ้าํ แล้วซํ้าอีกกี่
ครัง้ ก็ได้ตามความต้องการของผูเ้ รียน [4] มีการย้อนกลับ
ทันทีเมื่อผู้เรียนทํ าผิด มีภาพ มีสีส ัน และเสียง ทํ าให้
ผู้เรียนเกิดความตื่นเต้นไม่เบื่อหน่ าย คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนไม่อนุ ญาตให้ผู้เรียนรู้คําตอบได้ก่อน จึงเป็ นการบัน
คับผูเ้ รียนให้เรียนรูไ้ ด้จริงก่อนทีจ่ ะผ่านบทเรียนนัน้ ไปได้
นอกจากนี้ ดารณี [6] ได้ ส รุ ป ว่ า การใช้ ค อมพิวเตอร์
สําหรับเด็กทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา เป็ นสิง่ ที่เร้า
ความสนใจของเด็กได้สงู มาก เด็กชื่นชอบ มีทศั นะคติท่ดี ี
ต่อการใช้คอมพิวเตอร์ และช่วยให้เด็กสามารถเรียนรู้ได้
มากขึน้
การเสริ ม แรงแบบดี อ าร์ โ อ เป็ น วิ ธีก ารในการลด
พฤติกรรมที่ไม่พงึ ประสงค์ โดยเสริมแรงพฤติกรรมอื่นที่
ไม่ใช่พฤติกรรมเป้าหมาย ในช่วงระยะเวลาที่กําหนดแต่
ถ้ายังไม่หมดช่วงเวลาทีก่ าํ หนดแล้วมีพฤติกรรมเป้าหมาย
เกิดขึน้ จะต้องไม่ให้การเสริมแรง [7] ในที่น้ี พฤติกรรมที่
ไม่ พึงประสงค์คือ นักเรียนไม่ ม ีสมาธิในการเรียน หรือ
สมาธิสนั ้ และพฤติกรรมอื่นทีไ่ ม่ใช่พฤติกรรมเป้าหมายคือ
นักเรียนมีสมาธิในการทํางาน สนใจเรียนรูจ้ นจบบทเรียน
ในแต่ละครัง้
จากการไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางสติปญั ญา โรงเรียนปญั ญาวุฒกิ ร มูลนิธชิ ่วย
คนปญั ญาอ่อนแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
สํานักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา พบว่านักเรียน
ส่ วนใหญ่ ไม่ มีสมาธิในการเรียน มีช่ วงความสนใจสัน้
ทํางานทีไ่ ด้รบั หมอบหมายไม่สาํ เร็จ ซึง่ นักเรียนส่วนใหญ่
มีความสนใจในการใช้งานคอมพิวเตอร์ และนั กเรียน
บางส่วนใช้งานคอมพิวเตอร์ได้เป็ นอย่างดีเหมือนเด็กปกติ
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ั หาการเรียนของ
ดังนัน้ เพื่อเป็ นการแก้ไขสภาพป ญ
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา ผูว้ จิ ยั สนใจและ
ให้ความสําคัญในการนําเอาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามา
ช่วยในการเรียนการสอน โดยนํ าเอาเนื้อหาเรื่องการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush มาสอนนักเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญา เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ ที่เกิดขึน้
มาประกอบการเรี ย นการสอนโดยผลิ ต เป็ น บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่ วยสอนที่เป็ นภาพการ์ตู น และมีการใช้
ทฤษฎีการเสริมแรงพฤติกรรมแบบดีอาร์โอ โดยมีการ
เสริมแรงด้วยการใช้เบี้ยอรรถกรเข้ามาใช้ในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
เรียนการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้
การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ ของนักเรียนที่มี
ความบกพร่องทางสติปญั ญาทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
2.2 เพื่อประเมินทักษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint Brush ของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
ที่เรียนด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การ
เสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint Brush
2.3 เพื่อเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนที่มีความ
ั ญาก่ อ นเรีย นและหลัง เรี ย นด้ ว ย
บกพร่ อ งทางสติ ป ญ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้การเสริมแรงแบบ
ดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush
2.4 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของอาจารย์ผู้สอนที่มี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังนักเรียนเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบ
ดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush
3. สมมติ ฐานของการวิ จยั
3.1 นักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติปญั ญาที่เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน มีทกั ษะในการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพิม่ ขึน้
3.2 หลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยใช้การ
เสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่องการวาดภาพด้วยโปรแกรม
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Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ ของผู้ท่มี ีความ
บกพร่องทางสติปญั ญา นักเรียนมีสมาธิเพิม่ ขึน้
4. ขอบเขตของการวิ จยั
4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใ ช้ ใ นการวิ จ ัย ครัง้ นี้ คื อ นั ก เรี ย นชัน้
ั ญาวุ ฒิกร ที่มีค วาม
ประถมศึก ษาปี ท่ี 1 โรงเรียนป ญ
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเรียนได้ เชาว์ปญั ญาระหว่าง
50-70 มีสมาธิสนั ้ ร่วมด้วย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2555 ทัง้ หมด 6 ห้องเรียน จํานวน 51 คน
กลุ่ มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ คือ นักเรียนชัน้
ั ญาวุ ฒิกร ที่ม ีค วาม
ประถมศึก ษาปี ท่ี 1 โรงเรียนป ญ
บกพร่องทางสติปญั ญาระดับเรียนได้ เชาว์ปญั ญาระหว่าง
50-70 มีสมาธิสนั ้ ร่วมด้วย ภาคเรียนที่ 2 ปี การศึกษา
2555 จํานวน 8 คน โดยเลือกแบบเจาะจงตามคุณสมบัติ
4.2 เนื้อหาทีใ่ ช้ คือ เรื่องวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
Brush สําหรับนักเรียนที่มคี วามบกพร่องทางสติป ญั ญา
ซึง่ เป็ นการฝึกใช้เครื่องมือเบือ้ งต้น
4.3 เครื่องมือในการวิจยั คือ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่องการวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush 2) แบบประเมิน
คุณภาพบทเรียนสําหรับผูเ้ ชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้าน
เทคนิค 3) แบบประเมินทักษะในการวาดภาพ 4) แบบ
สังเกตสมาธิ และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของ
อาจารย์ผสู้ อนทีม่ ตี ่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5. วิ ธีดาํ เนิ นการวิ จยั
วิธกี ารดําเนินการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้ดาํ เนินการดังต่อไปนี้
5.1 ขัน้ ตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์สว่ นสอน
5.1.1 รวบรวม ศึกษาค้นคว้า ข้อมูลจาก หนังสือ
เอกสาร ใบความรู้ สัมภาษณ์คุณครูประจําชัน้ และคุณครู
ประจําวิชาคอมพิวเตอร์ เกีย่ วกับการวาดรูปด้วยโปรแกรม
Paint Brush และเกีย่ วกับพฤติกรรมต่าง ๆ ของนักเรียน
5.1.2 กําหนดวัตถุประสงค์ กําหนดพฤติกรรมที่
ต้องการทีต่ อ้ งการศึกษา รายละเอียดของเนื้อหา กิจกรรม
การเรียนรู้ แบบฝึ กหัด และระยะเวลาในการสอน ซึ่ง
เนื้อหาทีเ่ รียนแบ่งเป็ น 3 หน่วย ดังนี้

หน่ วยที่ 1 การฝึ กใช้เครื่องมือเบือ้ งต้น และการ
ฝึกวาดเส้นและรูปทรงพืน้ ฐาน
หน่ วยที่ 2 การฝึ กวาดส่วนหัวของสัตว์ท่ีเป็ น
ตัวอย่างในการฝึกวาดรูป
หน่วยที่ 3 การฝึกวาดสัตว์ทงั ้ ตัว
5.1.3 การออกแบบบทเรียน โดยนํ าการเสริม
แรงแบบดีอาร์โอแบบกําหนดช่วงเวลามาประยุกต์ใช้ ร่วม
กับการใช้เบี้ยอรรถกรในรูปแบบของเหรียญ เป็ นร่ วม
ประกอบในกรอบหน้าต่างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
5.1.4 สร้างแบบประเมินคุ ณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
5.1.5 สร้างแบบประเมินทักษะในการวาดภาพ
โดยกําหนดเกณฑ์การประเมินไว้แบบออกเป็ น 3 ระดับ
ดังนี้
2 หมายถึง ดี
1 หมายถึง พอใช้
0 หมายถึง ปรับปรุง
5.1.6 สร้างแบบสังเกตสมาธิของนักเรียน เพื่อ
บันทึกพฤติกรรมของนั กเรียนขณะเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ว่ าผู้เรียนมีพฤติกรรมอย่ างบ้าง
ขณะเรียนเพื่อประกอบการวิเคราะห์ผลการทดลอง
5.1.7 สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจ
5.1.8 เขียนผังงานและสร้างสตอรี่บอร์ดตามที่
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามที่ได้ออก
แบบไว้
5.1.9 ให้ ผู้ เ ชี่ ย วชาญและอาจารย์ ท่ี ป รึ ก ษา
วิทยานิพนธ์ตรวจสอบ แล้วนํามาปรับปรุงแก้ไข
5.2 ขัน้ ตอนการเก็บข้อมูล
ผู้วิจยั ได้ทําการศึกษานักเรียนเป็ นรายบุคคลโดยใช้
การวิจยั แบบ Single-Subject experimental design แบบ
ABA แบ่งการเก็บข้อมูลทัง้ หมด 3 ระยะ คือก่อนทดลอง
(A1) ระยะทดลอง (B) และระยะหลังทดลอง (A2) ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ระยะที่ 1 ระยะก่อนการทดลอง (A1) การเก็บข้อมูลยะ
ระนี้ผู้วิจยั ได้ทําการไปสังเกตพฤติกรรมของนักเรียนใน
การเรียนวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush ว่ามีสมาธิ
กับการเรียนมากน้อยเพียงใดเพื่อนําข้อมูลมาเปรียบเทียบ
กับระยะทดลองและระยะหลังทดลอง โดยได้ทําการบันทึก
5
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

พฤติกรรมความสนใจในการเรียน จํานวนเวลาทีน่ ักเรียน
มีสมาธิในการทํางาน เป็ นเวลาจํานวน 1 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
ระยะที่ 2 ระยะทดลอง (B) ในการเก็บข้อมูลระยะนี้
ผูว้ จิ ยั ได้ทําการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์สอนโดย
ใช้ ก ารเสริม แรงแบบดีอ าร์ โ อ เรื่อ งการวาดภาพด้ ว ย
โปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ ของ
ั ญา มาใช้ ก ั บ
นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ ป ญ
นักเรียนกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งบทเรียนแบ่งเป็ น 24 เรื่อง 24
แบบฝึ กปฏิบตั ิ และทําการสังเกตพฤติกรรมของนักเรียน
แล้วบันทึกพฤติกรรมของนักเรียนโดยใช้แบบสังเกต ร่วม
ถึงบันทึกเวลาที่นักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
จะปฏิบตั งิ านเพื่อนําเวลาทีน่ กั เรียนมีสมาธิ มาเปรียบเทียบ
โดยใช้เวลาสอนทัง้ หมด 24 ครัง้ ครัง้ ละ 30 นาที
ระยะที่ 3 ระยะหลังทดลอง หรือระยะถอดถอน (A2)
ในการเก็บข้อมูลระยะนี้ผู้วจิ ยั ได้ทําการสังเกตพฤติกรรม
ของนักเรียนในการเรียนวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint
Brush โดยไม่ได้ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ว่ามี
สมาธิก ับ การเรีย นมากน้ อ ยเพีย งใดเพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล มา
เปรียบเทียบกับระยะทดลองและระยะหลังทดลองว่ ามี
สมาธิกบั การเรียนมากน้ อยเพียงใดโดยได้ทําการบันทึก
พฤติกรรมความสนใจในการเรียน จํานวนเวลาทีน่ ักเรียน
มีสมาธิในการทํางาน เป็ นเวลาจํานวน 1 สัปดาห์ สัปดาห์
ละ 5 วัน วันละ 30 นาที
การวิเคราะห์ขอ้ มูลและสถิตทิ ใ่ี ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ผูว้ จิ ยั รวบรวมข้อมูลเพื่อวิเคราะห์ดว้ ยโปรแกรมสําเร็จรูป
โดยวิธกี ารทางสถิติอ้างอิงดังนี้ สถิติพ้นื ฐานคือ ค่าเฉลี่ย
(x�) ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D)

6. ผลการวิ จยั
จากการที่ผู้วิจ ัยได้ดํ าเนิ นการตามขัน้ ตอนทัง้ หมด
ผู้วิจ ัยได้ทํ าการสังเคราะห์ข้อมู ล แล้วทําการนํ าเสนอ
ผลการวิจยั ออกเป็ น 4 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิ วเตอร์
ช่วยสอนโดยใช้การเสริ มแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะ
สมาธิ สัน้ ของนั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางสติ
ปัญญา
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ผู้ วิ จ ัย ได้ ดํ า เนิ น การหาคุ ณ ภาพโดยผู้ เ ชี่ ย วชาญ
จํานวน 6 ท่าน แบ่งเป็ นด้านเนื้อหาจํานวน 3 ท่าน และ
ด้านเทคนิคจํานวน 3 ท่าน ซึง่ ได้ผลการประเมินดังตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านเนื้อหา
รายการประเมิ น
1. ด้านการออกแบบ
บทเรียน
2. เนื้อหา
3. การใช้ภาษาและเสียง

𝐱𝐱�
4.33

S.D.
0.54

ระดับคุณภาพ
ระดับดี

4.33
4.33

0.55
0.55

ระดับดี
ระดับดี

ค่าเฉลีย่ รวม

4.33

0.54

ระดับดี

จากตารางที่ 1 พบว่ า ผู้เ ชี่ย วชาญด้า นเนื้ อ หา
ประเมิน คุ ณ ภาพด้า นเนื้ อ หา จากเรื่อ งการออกแบบ
บทเรีย น เนื้ อ หาและการใช้ภ าษาและเสีย ง มีผ ลการ
ประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี (x� = 4.33, S.D = 0.54)
ตารางที่ 2 แสดงผลการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในด้านเทคนิค
รายการประเมิ น
1. เนื้อหาและการดําเนินเรือ่ ง
2. รูปภาพ ตัวอักษร สีและเสียง
3. การนําเสนอบทเรียน
ค่าเฉลี่ยรวม

𝐱𝐱�
4.20
4.28
4.42
4.30

S.D. ระดับคุณภาพ
0.54
ระดับดี
0.52
ระดับดี
0.50
ระดับดี
0.52
ระดับดี

จากตารางที่ 2 พบว่าผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเทคนิคประเมิน
คุณภาพด้านเทคนิค จากเนื้อหาและดําเนินเรื่อง รูปภาพ
ตัวอักษร สี และ เสียง และการนํ าเสนอบทเรียนมีผลการ
ประเมินภาพรวมอยู่ในระดับดี (x� = 4.30, S.D = 0.52)
ตารางที่ 3 แสดงผลการเปรียบเทียบคุณภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้ ชีย่ วชาญในด้าน
เนื้อหาและด้านเทคนิค
ด้านที่ ประเมิ น
1. ด้านเนื้อหา
2. ด้านเทคนิค
ค่าเฉลี่ยรวม

𝐱𝐱�
4.43
4.38
4.40

S.D.
0.54
0.53
0.53

ระดับคุณภาพ
ระดับดี
ระดับดี
ระดับดี

จากตารางที่ 3 พบว่า ผลการเปรียบเทียบคุณภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์จากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
ด้า นเนื้ อ หาและด้า นเทคนิ ค มีคุ ณ ภาพอยู่ ใ นระดับ ดี
(x� = 4.40, S.D = 0.53)
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ตอนที่ 2 ผลการประเมิ นทักษะในการวาดภาพด้ วย
โปรแกรม Paint Brush ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทาง
สติ ปั ญญาที่ เรียนด้ วยบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน
โดยใช้ การเสริ มแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush
ตารางที่ 4 แสดงผลการประเมินผลงานในการวาดภาพ
ด้ว ยโปรแกรม Paint Brush ที่เ รีย นด้ว ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
รายการ
1. การฝึ กวาดเส้นอิสระโดยการใช้
เครือ่ งมือวาดเส้นอิสระ
2. การฝึ กวาดเส้นตรงโดยการใช้
เครือ่ งมือวาดเส้นตรง
3. การฝึ กวาดสีเ่ หลีย่ มโดยการใช้
เครือ่ งมือวาดสีเหลีย่ ม
4. การฝึ กวาดรูปหลายเหลีย่ มโดยการ
ใช้เครือ่ งมือวาดรูปหลายเหลีย่ ม
5. การฝึกวาดวงกลมด้วยเครือ่ งมือ
วาดวงกลม
6. การฝึ กลงสีดว้ ยเครือ่ งมือถึงสี
7. การฝึ กวาดหัวงู
8. การฝึ กวาดหัวจระเข้
9. การฝึ กวาดหัวหมีแพนด้า
10. การฝึ กวาดหัวฮิปโป
11. การฝึ กวาดหัวเสือ
12. การฝึ กวาดหัวยีราฟ
13. การฝึ กวาดหัวสิงโต
14. การฝึ กวาดหัวจิงโจ้
15. การฝึ กวาดงู
16. การฝึ กวาดจระเข้
17. การฝึ กวาดหัวหมีแพนด้า
18. การฝึ กวาดฮิปโป
19. การฝึ กวาดเสือ
20. การฝึ กวาดยีราฟ
21. การฝึ กวาดสิงโต
22. การฝึ กวาดจิงโจ้
23. การฝึ กวาดพืน้ หลัง
24. การฝึ กวาดภาพสัตว์รวมเข้ากับ
พืน้ หลัง
รวม

𝐱𝐱�

0.37

ระดับการ
คุณภาพ
ปรับปรุง

0.87

พอใช้

1.00

พอใช้

1.00

พอใช้

1.00

พอใช้

1.00
1.50
1.34
1.50
1.38
1.38
1.38
1.16
1.25
1.38
1.25
1.25
1.25
1.38
1.25
1.50
1.63
1.50
1.00

พอใช้
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
ดี
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
พอใช้
พอใช้
ดี
พอใช้
ดี
ดี
ดี
พอใช้

1.23

พอใช้

จากตารางที่ 4 พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบตั งิ านได้
อยู่ในระดับพอใช้ (x� = 1.23)
ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบสมาธิ ของนักเรียนที่ มี
ความบกพร่อ งทางสติ ปั ญ ญาก่ อ นเรี ย นและหลัง
เรียน ด้วยบทเรียนคอมพิ วเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush
ตารางที่ 5 แสดงผลการเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียน
ที่มคี วามบกพร่องทางสติปญั ญาก่อนเรียน
และหลัง เรีย นด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์
ช่วยสอน
นักเรียน
คนที่
1
2
3
4
5
6
7
8
เฉลี่ยรวม

ก่อนเรียน
(นาที)
9
10
11
11
12
7
13
14
10

ระหว่าง
เรียน
19
18
21
23
19
21
23
24
21

หลังเรียน
(นาที)
23
21
25
27
27
22
23
24
24

จากตารางที่ 5 พบว่ าสมาธิของนักเรียนทัง้ 8 คนมี
ค่าเฉลีย่ ก่อนเรียนมีสมาธิประมาณ 10 นาที หลังเรียนมี
สมาธิประมาณ 21 นาที และหลังเรียนมีสมาธิประมาณ 24
นาที สามารถสรุปได้ว่าหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
นักเรียนมีสมาธิ มากกว่าก่อนเรียน ซึ่งไม่ได้ใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ตอนที่ 4 สอบถามความพึงพอใจของอาจารย์ผ้สู อน
ที่ มี ต่ อ บทเรี ยนคอมพิ ว เตอร์ช่ ว ยสอนโดยใช้ ก าร
เสริ ม แรงแบบดี อ าร์โ อ เรื่ อ ง การวาดภาพด้ ว ย
โปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิ สนั ้ ของ
นักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติ ปัญญา
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วารสารวิ ช าการครุ ศ าสตร์ อุ ต สาหกรรม พระจอมเกล้ า พระนครเหนื อ
ปี ที่ 6 ฉบั บ ที่ 2 กรกฎาคม - ธั น วาคม 2558

ตารางที่ 6 แสดงผลการสอบถามความพึงพอใจอาจารย์
ผูส้ อนทีม่ ี ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การ
วาดภาพด้วยโปรแกรมPaint Brush
รายการประเมิ น
1. เนื้อหา
2. ด้านการออกแบบ
3. ด้านเสียง
4. ด้านการใช้งาน
5. คุณค่าและประโยชน์
ค่าเฉลีย่ รวม

𝐱𝐱�
4.30
4.33
4.20
4.42
4.32
4.31

S.D.
0.54
0.55
0.58
0.53
0.56
0.56

ระดับคุณภาพ
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก
ระดับมาก

จากตารางที่ 6 พบว่า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจ
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาพรวมอยู่ในระดับมาก
(x� = 4.31, S.D. = 0.56)

7. อภิ ปรายผลการวิจยั
7.1 การหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพ
ด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ ของ
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาโดยผู้ เชีย่ วชาญ
พบว่าผลการประเมินอยู่ในระดับดี (𝐱𝐱� = 4.40, S.D.=
0.53) เนื่ องจาก บทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอนได้
ดําเนิ นการตามขัน้ ตอนและหลักการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ ของ Alessi and Trollip [8] เป็ นพืน้ ฐานใน
การออกแบบและได้มี การใช้ภาพเคลื่อนไหว รูปภาพ
วีดิทศั น์ และเสียง ที่สร้างขึน้ รวมถึงการให้เทคนิคการ
เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างเนื้อหา เพื่อให้เกิดความน่ าสนใจ
จูงใจให้ผู้เรียนเกิดความสนใจในการเรียน เปิ ดโอกาสให้
ผูเ้ รียนได้มสี ่วนร่วมในการเรียน ซึ่งสอดคล้องกับ ณัฐกร
[9] ได้กล่ าวว่ าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอนเป็ นสิ่งที่
สามารถกระตุ้น จู งใจให้ผู้เรียนสนใจในการเรียนได้ดี
เพราะมีท ัง้ ภาพและเสียง สี กราฟิ ก เรีย นไปตามขีด
ความสามารถของตนเองได้ ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซํ้าแล้ว
ซํ้าอีก่คี รัง้ ก็ได้ ตามความต้องการและสอดคล้องกับของ
พรทิพย์ [10] ได้ทาํ การวิจยั เรื่อง การพัฒนาบทเรียนแบบ
การ์ตูนแอนิเมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านเขียนภาษาไทย ของนักเรียนช่ วงชัน้ ที่ 1 โดย
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ผลการวิจยั พบว่า การประเมินด้านเนื้อหาและด้านเทคนิค
อยู่ในระดับดี
7.2 การประเมินทักษะในการวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint Brush ของนักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญา
ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน โดยใช้การ
เสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ ของนักเรียนทีม่ คี วาม
บกพร่องทางสติปญั ญา พบว่า นักเรียนสามารถปฏิบ ัติ
ชิ้นงานได้อยู่ในระดับดี (x� = 1.23) ซึ่งเป็ นไปตาม
สมมุตฐิ านทีต่ งั ้ ไว้ เพราะว่า ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็ น
ตอนย่ อ ย ๆ มี ก ารสาธิ ต ด้ ว ยการใช้ วิ ดี ท ั ศ น์ เ พื่ อ ให้
นักเรียนฝึ กปฏิบตั ิตามเป็ นเรื่องๆ ไปทัง้ ยังมีเรียงลําดับ
เป็ นอย่างดี ไม่นานและน่าเบื่อจนเกินไป ซึง่ สอดคล้องกับ
พัช รี ว ัล ย์ เกตุ แ ก่ น จัน ทร์ [5] ที่ ไ ด้ ก ล่ า วว่ า การสอน
นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่องทางสติปญั ญาควรสอนตามการ
วิเคราะห์งาน (Task Analysis) โดยการแบ่ งงานเป็ น
ขัน้ ตอนย่อย ๆ หลาย ๆ ขัน้ เรียงลําดับจากง่ายไปหายาก
เพื่อไม่ให้เด็กสับสน และสอนโดยลงมือปฏิบตั ิ
7.3 การเปรียบเทียบสมาธิของนักเรียนที่มีความ
ั ญาก่ อ นเรียนและหลังเรียน ด้ว ย
บกพร่ องทางสติ ป ญ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush พบว่า นักเรียนทีม่ คี วามบกพร่อง
ทางสติปญั ญามีสมาธิเพิม่ ขึน้ กว่าก่อนเรียนหลังจากเรียน
ด้ว ยบทเรีย นคอมพิว เตอร์ ช่ วยสอน เนื่ องจากได้ก าร
เสริมแรงแบบดีอาร์โอแบบกําหนดช่วงเวลา และได้นําเบีย้
อรรถกรมาเป็ นตัวเสริมแรงมาใช้กบั บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ซึ่งการเสริมแบบดีอาร์โอและเบี้ยอรรถกรเป็ น
การเสริมแรงและตัวเสริมแรงทีม่ คี ุณภาพดี ซึ่งสอดคล้อง
กับกฤษฎา [11] ที่ได้ศกึ ษาการลดพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งใน
ชัน้ เรีย นของเด็ก ออทิสติ ก โดยใช้ ก ารชี้แ นะด้ว ยภาพ
สัญลักษณ์ ก ับการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถ ผลการวิจ ัย
พบว่า เด็กออทิสติกทีไ่ ด้รบั การปรับพฤติกรรมไม่อยู่นิ่งใน
ชัน้ เรียนโดยใช้วธิ กี ารชีแ้ นะด้วยภาพสัญลักษณ์ควบคู่กบั
การเสริมแรงด้วยเบีย้ อรรถกร มีพฤติกรรมไม่อยู่น่ึงลดลง
โดยระยะที่ 1 มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง เท่ากับ
12.62 ครัง้ ระยะที่ 2 มีค่าเฉลี่ยของพฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง
ลดลงเท่ากับ 6.31 ครัง้ และ ระยะที่ 3 ระยะถอดถอน เป็ น
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ระยะหยุดใช้การปรับพฤติกรรมมีค่าเฉลีย่ ของพฤติกรรม
ไม่อยู่นิ่ง เท่ากับ 3.62 ครัง้
7.4 ความพึงพอใจของอาจารย์ผสู้ อนทีม่ ตี ่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ
เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush เพื่อลด
สภาวะสมาธิส ัน้ ของนั ก เรีย นที่มีค วามบกพร่ อ งทาง
ั ญาพบว่ า อาจารย์ผู้สอนมีความพึงพอใจอยู่ใน
สติป ญ
ระดับมาก (�X = 4.31,S.D. = 0.56) เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ เพราะรับรู้ได้ท ัง้ ภาพและเสียง ทําให้ผู้เรียนมี
สมาธิในการเรื่องเพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัย
ของ ศิริวรรณ [12] ซึ่งสรุปผลวิจยั ในแนวเดียวกันว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน ที่สร้างขึ้น มีเนื้ อหาที่
กระชับ ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น อีกทัง้ ยัง
ออกแบบให้น่าสนใจ ช่วยดึงดูดใจให้ผเู้ รียนสนใจมากขึน้
ช่วยให้ผเู้ รียนมีความกระตือรือร้น จริง และ สอดคล้องกับ
ของ พรทิพย์ เล่หงส์ [10] ได้ทําการวิจยั เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนแบบการ์ตู นแอนิ เมชันบนแท็บเล็ตเพื่อพัฒนา
ความสามารถในการอ่ านเขียนภาษาไทย ของนักเรียน
ช่วงชัน้ ที่ 1 โดยผลการวิจยั พบว่า นักเรียนทีเ่ รียนโดยใช้
บทเรี ย นแบบการ์ ตู น แอนิ เ มชัน บนแท็ บ เล็ ต มี ค วาม
พึงพอใจในการใช้บทเรียนออนไลน์อยู่ในระดับมาก
8. ข้อเสนอแนะ
8.1 ข้อเสนอแนะทัวไป
่
8.1.1 จากผลการวิจยั พบว่าหลังจากทีน่ ักเรียน
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาด
ภาพด้วยโปรแกรม Paint Brush ผลการวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush ของนักเรียนที่มีความบกพร่อง
ทางสติปญั ญาที่เรียนด้วย นักเรียนสามารถปฏิบตั งิ านได้
อยู่ในระดับดี ดังนัน้ ควรมีการสนับสนุ นให้มีการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อใช้เป็ นสื่อประกอบการ
เรียนการสอนในเรื่องอื่น ๆ ต่อไป
8.1.2 จากผลการวิจ ัย พบว่ า เมื่อ นํ า บทเรีย น
คอมพิวเตอร์การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่ วยสอน
โดยใช้การเสริมแรงแบบดีอาร์โอ เรื่อง การวาดภาพด้วย
โปรแกรม Paint Brush เพื่อลดสภาวะสมาธิสนั ้ มาใช้ทํา
ให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนเพิม่ ขึ้น ดังนัน้ ควรมีการ

นําการเสริมแรงประเภทอื่น ๆ มาใช้ร่วมกันบทเรียนเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเพิม่ สมาธิให้กบั ผูเ้ รียน
8.1.3 จากการสังเกตผูเ้ รียนทีเ่ รียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การวาดภาพด้วยโปรแกรม
Paint Brush พบว่าผูเ้ รียนให้ความสนใจเนื้อหาในส่วนทีเ่ ป็ น
ภาพการ์ตูน ดังนัน้ ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจึงควรนํ าเสนอเป็ นภาพเคลื่อนไหว หรือภาพ
การ์ตูนทีม่ สี สี นั สดใจ เพื่อดึงดูดความสนใจของผูเ้ รียน
8.1.4 โรงเรียนควรส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาส
ได้เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนอกเหนือจาก
ในเวลาเรียน อย่างเช่นให้นักเรียนยืมกลับไปเรียนต่ อที่
บ้าน เพื่อศึกษาทบทวนบทเรียนอีกครัง้
8.2 ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ครัง้ ต่อไป
8.2.1 ควรมีการศึกษาวิจ ยั เกี่ยวกับการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยศึกษาตัวแปรอื่น ๆ
เพิ่มเติม เช่น ความแตกต่ างระหว่างบุคคล แรงจูงใจใน
การเรียน หรือความคงทนในการเรียน เพื่อเป็ นแนวทาง
ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้น่าสนใจ
และเหมาะสมกับผูเ้ รียน
8.2.2 ควรมีพฒ
ั นาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนร่วมกับการเสริมแรงแบบอื่น ๆ ต่อไป
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