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การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที เพือ่ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง
ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยการสุม ตัวอยาง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย
(xˉ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 90.17/90.83 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจ
ดีมาก
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน, คอมพิวเตอรชวยสอน
Abstract
The objectives of this study were to 1) develop the computer-aided instruction lessons together
with L.T learning about images, symbols and graphics design for grade 7 students, 2) compare the achievements
before and after learning with CAI and 3) study the satisfaction on using CAI. The sample in this study
was 30 grade 7 students from Huay Krajao Pittayakom, Huay Krajao district, Kanchanaburi province. The
tools used in this study were 1) CAI about the reproduction of flowering plants for 3 units, 2) quality
assessment for CAI, 3) achievement test and 4) student’s satisfaction questionnaire on developed CAI.
Statistics used for analyzing data were means (xˉ ) and standard deviation (S.D.). The results showed that
1) the efficiency of CAI had efficiency was 90.17/90.83 which was consistence with specified criteria,
2) the achievements of students after learning were significantly higher than before learning at .05 level
and 3) the average score of satisfaction of using CAI was at highest level with average value of 4.83.
Keywords: management learning. L.T (L.T), achievement, CAI
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การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2559

1. บทนํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจักการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เกี่ยวของดําเนินการ จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทํา
ได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่อง จัด การเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุน
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากสื่อ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับ บิด ามารดา ผู ปกครอง และบุ ค คลในชุม ชนทุ กฝ าย เพื่ อรวมกั นพั ฒ นาผูเ รี ยนตามศั กยภาพ (สํ านั กงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542)
ศิลปะ คือ สิ่งที่จะชวยขัดเกลาจิตใจของมนุษยใหมีความออนโยนสงบเยือกเย็น มีความสุภาพออนนอมตอบุคคลอื่น
เนื่องจากสังคมในยุคปจจุบันมนุษยมีแตความเห็นแกตัวใชความรุนแรงในการตัดสินปญหาตาง ๆ สังคมมีแตความวุนวายอยู
ภายใตการแขงขันในทุกเรื่องยากที่จะหาความมีสุนทรียภาพในจิตใจได ดวยเหตุนี้หลักสูตรการศึกษาจึงตองมีสาระการเรียนรู
เกี่ยวกับความงามเพื่อขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหออนโยนเห็นคุณคาความงามของศิลปะแขนงตาง ๆ การเรียนรูเกี่ยวกับศิลปะ
ตองปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความซาบซึ้งในความเปนศิลปะมาตั้งแตเริ่มเรียน เพื่อที่ใชศิลปะผสมผสานกับการเรียนรูในสาระอื่น ๆ
และการประยุกตความรูมาใช คิดริเริ่มดัดแปลงยืดหยุนใชทัศนธาตุ และหลักองคประกอบทางทัศนศิลป รูปแบบใหม ๆ ในการ
พัฒนางานทัศนศิลปตามความถนัดและความเขาใจ (สายัณต พลเชียงสา, 2552)
การเรี ย นรู แ บบร ว มมื อ (Cooperative Learning) เป น วิ ธี ก ารจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นการสอนที่ เ น น การจั ด
สภาพแวดล อมทางการเรี ย นให แ ก ผู เ รี ย นได เ รี ย นรู ร ว มกั นเป นกลุ ม เล็ กๆ แต ล ะกลุ ม ประกอบด ว ยสมาชิ ก ที่ มี ค วามรู
ความสามารถที่แ ตกต างกั น โดยที่แ ต ละคนมีส วนร วมอย างแท จริ ง ในการเรี ยนรู และในความสํ าเร็ จของกลุ ม ทั้ ง โดยการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคน
ที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2551: 53-72)
ผูวิจัยจึงมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซึ้งในคุณคาของศิลปะ
โดยใชรูปแบบการจัดการเรี ยนรูแ บบแอล.ที (L.T) เพื่อให ผูเรีย นไดมี การพึ่ งพาอาศัยซึ่ งกันและกัน โดยสมาชิ กแตล ะคนมี
เปาหมายในการทํางานกลุมรวมกัน ซึ่งจะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันเพื่อความสําเร็จของการทํางานกลุม มีปฏิสัมพันธกัน
อยางใกลชิดในเชิงสรางสรรค เปนการใหสมาชิกไดรวมกันทํางานกลุมกันอยางใกลชิด สมาชิกภายในกลุมแตละคนจะตองมี
ความรับผิดในการทํางาน และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลมีการใชทักษะกระบวนการกลุมยอย ทักษะระหวาง
บุคคล และทักษะการทํางานกลุมยอย นักเรียนควรไดรับการฝกฝนทักษะเหลานี้เสียกอน เพราะเปนทักษะสําคัญที่จะชวยให
การทํางานกลุมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหนักเรียนจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมีการใชกระบวนการกลุม ซึ่งเปน
กระบวนการทํ างานที่ มี ขั้ นตอนหรื อ วิ ธีก ารที่ จะช ว ยให การดํ าเนิ นงานกลุ ม เป น ไปอย างมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในการวางแผน
ปฏิบัติงานและเปาหมายในการทํางานรวมกัน โดยจะตองดําเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ
สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน | 535
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3. เพื่อหาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1
3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.
ที (L.T.) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประยงค มาแสง (2541) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึ กษาจั ง หวั ด ชัย ภูมิ พบว าความคิด สรางสรรค ข องนักเรีย นอยู ในระดั บ ต่ํา ความคิ ดสรางสรรคข อง
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายแตกตางกัน นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลกับโรงเรียนที่ตั้งอยู
นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุ ข าภิ บ าลมี ค วามคิ ดสร างสรรค ท างศิล ปะที่ แ ตกต างกัน ความคิ ด สร างสรรค ท างศิ ล ปะมี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ไสว ฟกขาว (2544 : 193) กลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือไววา เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปน
กลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตน และสวนรวม เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด
ภุชพงศ โคตรบัญชา (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา เรื่อง การเขียนภาพ
ระบายสี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา บทเรียนโปรแกรม วิชาศิลปศึกษา เรื่องการระบายสี สํา หรับนักเรียน
ชั้ นประถมศึ กษาป ที่ 6 แบบเส นตรง จํ า นวน 35 กรอบ มี เ นื้ อหาตรงตามจุ ด ประสงค การเรี ย นรู บทเรี ย นโปรแกรมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.50 ขึ้นไป ซึ่งเปนไปตามเกณฑกําหนดไว
อาภรณ ใจเที่ยง (2550 : 121) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบมีสวนรวม หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรี ยนรูที่ผูเรียนมีค วามรูความสามารถตางกัน ไดรวมมือกันทํางานกลุมดวยความตั้งใจและเต็ม ใจรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที่ในกลุมของตน ทําใหงานของกลุมดําเนินไปสูเปาหมายของงานได
พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2550) ไดศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง
โดยใชกลุมตั วอย างเปนนักศึ กษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึ กษาวิ ทยาศาสตร คณะครุ ศาสตรอุตสาหกรรม สถาบั น
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 14 คน ดําเนินการทดลองใชบทเรียนกับกลุมตัวอยางนักศึกษา มีการ
วัดเฉพาะหลังใหสิ่งทดลอง การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวน เรื่ องการ วั ด
แนวโนมเขาสูสวนกลางที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 86.11/86.31
ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเอาคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอร
ชวยสอนหมายถึง สื่อการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถนําเสนอสื่อประสม ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง เสียง ซึ่งมี
หลายรูปแบบ โดยคอมพิวเตอรสามารถทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและตองการเรียนรู พรอมทั้งตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ นอกจากนั้นผูเรียนยังสามารถเรียนดวยตนเอง โดยไมจํากัดดาน
เวลาและสถานที่
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5. วิธีดําเนินการศึกษา
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สั ญลักษณ และกราฟ ก ตามทฤษฎี แนวคิด ADDIE MODEL และอธิ บายลักษณะของบทเรีย น
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก โดยมีการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนดังนี้
5.1 ขั้นตอนที่ 1 วิเคราะห (Analyze)
5.1.1 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก
5.1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
5.1.3 วิเคราะหผูเรียนและความตองการในการเรียน วิเคราะหเนื้อหา วิเคราะหงานที่จะตองปฏิบัติ รวมทั้ง
วิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่จะใชในดานฮารดแวรและซอฟตแวร
5.1.4 กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา
5.2 ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบ (Design)
5.2.1 ออกแบบเนื้อหา กิจกรรม โดยกําหนดขอบขายเนื้อหา จัดเนื้อหาบทเรี ยนและรู ปแบบกิจกรรมให
สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว
5.2.2 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การกํ าหนดรายละเอียดและโครงสรางใหกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ตั้งไวออกแบบผังงาน (Flowchart)
5.3 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนา (Develop)
5.3.1 จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเริ่มจากการออกแบบองคประกอบการจัดวางหนาเอกสาร
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นําเนื้อหาเขามาเรียบเรียงโดยใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 เปดโปรแกรม Adobe
Captivate 8 จัดวางเนื้อหา ทําการจัดหนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนาเอกสารที่สรางขึ้นระหวางกัน นําเขาไฟลเสียง เขามา
วางตําแหนงหนาเอกสาร
5.3.2 การตรวจสอบความถู กต องและความเหมาะสม นํ าบทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอน ที่ ส รางพร อม
รายละเอียดตาง ๆ ใหผูเชี่ยวชาญดานการโปรแกรมคอมพิวเตอรและที่ปรึกษาการศึกษาตรวจสอบความถูกตอง และความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําการแกไขปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
5.4 ขั้นตอนที่ 4 นําไปใช (Implement)
นําบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอน ที่ไ ดรั บการพัฒ นาแลวไปทดลองใช เพื่ อหาประสิท ธิภ าพ โดยทดลองกั บ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จํานวน 30 คน แลวใหผูเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่สรางขึ้น โดยการเรียนการสอนรูปแบบแอล.ที (L.T) มีการดําเนินการดังนี้
5.4.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ กลุมละ 5 คน
5.4.2 กลุมยอยกลุมละ 5 คน ศึกษาเนื้อหาสาระรวมกัน โดยมีบทบาทดังนี้
นักเรียนคนที่ 1 อานคําแนะนํา คําสั่งหรือโจทยในการดําเนินงาน
นักเรียนคนที่ 2 ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล
นักเรียนคนที่ 3 ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล
นักเรียนคนที่ 4 อานสิ่งที่โจทยตองการทราบแลวหาคําตอบ
นักเรียนคนที่ 5 ตรวจคําตอบและนําเสนอผลงาน
5.4.3 ภายในกลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบนั้นเปนผลงานกลุม
5.4.4 สังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความคิดเห็นระยะเวลาในการใช ปญหาหรือขอสงสัยที่ผูเรียนพบขณะเรียน
นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุงขอบกพรอง
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5.5 ขั้นตอนที่ 5 ประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve)
5.5.1 รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ
5.5.2 รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป
5.5.3 รวบรวมขอมูล/ขอบกพรอง ที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ
6. ผลการศึกษา
6.1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.48 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 ตามลําดับ
รายการประเมิน
1. เนื้อหาการนําเสนอ
2. ภาพ ภาษา และเสียง
3. ตัวอักษรและสี
4. เวลา
5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน
รวม

S.D.
0.24
0.31
0.32
0.33
0.00
0.24

ˉx
4.67
4.52
4.20
4.56
4.47
4.48

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดี
ดีมาก
ดี
ดี

6.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.65 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 ตามลําดับ
รายการประเมิน
1. ดานเนื้อหา
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
รวม

ˉx
4.63
4.59
4.73
4.65

S.D.
0.54
0.62
0.44
0.53

ระดับคุณภาพ
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก
ดีมาก

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คะแนนเต็ม
20

ˉx
11.23

กอนเรียน
SD
2.93

CV
26.10
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ˉx
18.17

หลังเรียน
SD
2.21

CV
12.19

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

6.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทดสอบ
E1
E2

รอยละ
90.58
90.83

6.5 ผลการพัฒนาโปรแกรม โดยมีตัวอยางหนาจอบางสวนดังตอไปนี้
เมื่อเปดใชงานโปรแกรม โปรแกรมจะเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและ
กราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 หนาแรกของสื่อการสอน
จากรู ปภาพที่ 1 เป นรูปภาพของหน าแรกของบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอน เมื่ อเขาสูบทเรียนแลว จะปรากฏ
จอภาพ ดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก
จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักของสื่อการสอน ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3
แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมทายเรื่อง และจุดประสงคการเรียนรู เมื่อกดเขาบทเรียนเรื่องที่ 1 แลว จะปรากฏจอภาพ ดัง
รูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 หนาหลักเรื่องที่ 1
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จากรูปภาพที่ 3 เปนรูปภาพหนาแรกของบทเรียนเรื่องที่ 1 การออกแบบรูปภาพ เมื่อเขาสูบทเรียนแลว จะปรากฏ
จอภาพ ดังรูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 4 บทเรียนของสื่อการสอนและแบบฝกหัดทายเรื่อง
จากรูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนเรื่องที่ 1 จะเปนเนื้อหาความรูเกี่ยวกับ การออกแบบรูปภาพ และมีเสียงบรรยาย
ประกอบ โดยในแตละบทเรียนสามารถไปสูหนาถัดไปหรือยอนกลับไปกอนหนาได และกิจกรรมที่ 2 เปนการฝกใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรม เรื่อง การออกแบบสัญลักษณ โดยการ จับคูเลขกับขอความใหถูกตอง ทําเมื่อเรียนดวยบทเรียนแลว

รูปภาพที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน
จากรูปภาพที่ 5 แบบทดสอบหลังเรียน มีจํานวน 20 ขอ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยคลิกปุมเพื่อเลือกคําตอบที่
ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว
7. สรุปผลการศึกษา
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบ
รูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 90.17/90.83 ซึ่งเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชว ยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.
ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูป ภาพ สั ญลักษณแ ละกราฟก สําหรับ นักเรีย นชั้นมัธยมศึ กษาปที่ 1 โดยผูเ รียนมีผ ลสัม ฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด
8. อภิปรายผลการศึกษา
จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังนี้
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1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ
90.17/90.83 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียน หลัง จากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับ การจัดการเรียนรู แบบ
แอล.ที (L.T) เพื่ อเพิ่ ม ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น เรื่ อง การออกแบบรู ป ภาพ สั ญลั กษณ แ ละกราฟ ก สํ าหรั บ นั กเรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. นั กเรีย นมี ความพอใจในบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ชวยสอนร วมกับ การจั ด การเรีย นรู แ บบแอล.ที (L.T) เพื่ อเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด
9. ขอเสนอแนะ
1. นักเรียนมีความสนใจภาพหรือสัญลักษณมากกวาขอความ ควรนําภาพหรือสัญลักษณมาใชประกอบขอความใน
สื่อการสอนแทนขอความ เพื่อใหผูเรียนเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2. ควรมีการสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบอื่นที่แตกตางออกไป เชน การสรางเกม เพื่อตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล และเนื้อหาวิชาไดอยางเหมาะสม
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