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บทคัดยอ 
 

การคนควาแบบอิสระครั้งนี้มีวัตถุประสงค 2 ประการคือ 1)  เพื่อศึกษาการรับรูจากการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโตตอบ 2)  เพื่อศกึษาการเรยีนรูจากการ
พัฒนาสื่อการเรียนการสอนโปรแกรมคอมพิวเตอรเชิงโตตอบ 
 กระบวนการพัฒนาสื่อเร่ิมจากการเก็บรวบรวมขอมูล จัดเตรียมเนื้อหาบทเรียน ทําการ
ออกแบบบทเรียน เขียนผังงาน ออกแบบการประเมินและแกไขบทเรียน กลุมเปาหมายในการศึกษา
คร้ังนี้คือ นักศกึษาระดับ ปริญญาตรีช้ันปที่ 1 คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยเชยีงใหม จํานวน 10 
คน โดยมวีิธีการประเมินคือ ใหผูเรียนเรียนสื่อการเรียนการสอนเชิงโตตอบวิชาทฤษฎีสี หลังจาก
นั้นใหผูเรียนทาํกิจกรรมหลังเรียนพรอมกับแบบทดสอบเรือ่งทฤษฏีสีและใหผูเชีย่วชาญทําการ
ประเมนิผล  

ผลการศึกษาพบวา  ประสิทธิภาพของสื่อเชิงโตตอบวิชาทฤษฎีสี ที่สรางขึ้นมีคาเฉลี่ยสูง 
สังเกตรูปแบบการใชส่ือพบวาอยูในเกณฑด ี

1) ดานการรับรู 
        ผูเรียนสามารถมีปฎิสัมพันธ (Interactive) กับสื่อการเรียนการสอนเชิงโตตอบวชิา
ทฤษฏีสีไดเปนอยางดี โดยระบบนําทางของสื่อ (Navigation) การออกแบบภาพประกอบ (Interface 
Design) นั้น ผูเรียนสามารถรับรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2) ดานการเรียนรู 
        ผูเรียนสามารถเรียนรูเนือ้หาภายในบทเรียนและนํามาวิเคราะห โดยนําเนื้อหาทีเ่รียนรู
มาประยุกตใชกับแบบทดสอบหลังเรียนตามที่ทดสอบไดเปนอยางด ี
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  ABSTRACT 
 

There are 2 objectives in this Independent Study, 1. To study the perception from the 
development of interactive computer program media. 2. To study the learning from the 
development of the interactive computer program media. 

The development process started from collecting information in order to provide the 
study contents and then designed the chapters, outlines, evaluated, and revised the chapters. The 
target group in this study is 10 undergraduate freshman students in the faculty of Education, 
Chiang Mai University.   An evaluation method is that all learners use the color theory interactive 
media after that all learners do some activities after class and have a test about the color theory as 
well by having a specialist evaluates.  

From the study found that the efficiency of the color Interactive media program is in a 
high rate of percentage and by observing the pattern in using is average. 

1. Perception 
Learners got a very good interaction with the color theory interactive media and they 
can have a good perception in media navigation and interface design. 

2. Learning  
Learners can understand the contents in all chapters and able to analyze by taking 
what they have learned to apply in a test after class very well.  


