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บทคัดยอ 

 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) 

เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง        
ที่ใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม อําเภอหวยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี 
กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โดยการสุมตัวอยาง จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉล่ีย 

(x̄ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวิจัยพบวา 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพ
เทากับ 90.17/90.83 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจ
ดีมาก 

 
คําสําคัญ: การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน, 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 (x̄ ) 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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1. บทนํา 
 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 4 แนวทางการจักการศึกษา มาตรา 22 การจัดการ
ศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการ
จัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม ตามศักยภาพ และมาตรา 24 การจัดกระบวนการ
เรียนรู ใหสถานศึกษาและหนวยงานที่เก่ียวของดําเนินการ จัดเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความ
ถนัดของผูเรียน โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล ฝกทักษะ กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ และ
การประยุกตความรู มาใชเพื่อปองกันและแกไขปญหาจัดกิจกรรมใหผูเรียนไดเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทํา
ได คิดเปนและทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเน่ือง จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรูดานตาง ๆ 
อยางไดสัดสวนสมดุลกัน รวมทั้งปลูกฝงคุณธรรม คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะอันพึงประสงคไวในทุกวิชา สงเสริมสนับสนุน
ใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความ
รอบรู รวมทั้งสามารถใชการวิจัยเปนสวนหน่ึงของกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ี ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอมกัน จากส่ือ
การเรียนการสอนและแหลงวิทยาการประเภทตาง ๆ จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือ
กับบิดามารดา ผูปกครอง และบุคคลในชุมชนทุกฝาย เพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ, 2542)  

ศิลปะ คือ ส่ิงที่จะชวยขัดเกลาจิตใจของมนุษยใหมีความออนโยนสงบเยือกเย็น มีความสุภาพออนนอมตอบุคคลอ่ืน 
เน่ืองจากสังคมในยุคปจจุบันมนุษยมีแตความเห็นแกตัวใชความรุนแรงในการตัดสินปญหาตาง ๆ สังคมมีแตความวุนวายอยู
ภายใตการแขงขันในทุกเรื่องยากที่จะหาความมีสุนทรียภาพในจิตใจได ดวยเหตุน้ีหลักสูตรการศึกษาจึงตองมีสาระการเรียนรู
เก่ียวกับความงามเพื่อขัดเกลาจิตใจของผูเรียนใหออนโยนเห็นคุณคาความงามของศิลปะแขนงตาง ๆ การเรียนรูเก่ียวกับศิลปะ
ตองปลูกฝงใหผูเรียนเกิดความซาบซ้ึงในความเปนศิลปะมาตั้งแตเริ่มเรียน เพื่อที่ใชศิลปะผสมผสานกับการเรียนรูในสาระอ่ืน ๆ  
และการประยุกตความรูมาใช คิดริเริ่มดัดแปลงยืดหยุนใชทัศนธาตุ และหลักองคประกอบทางทัศนศิลป รูปแบบใหม ๆ ในการ
พัฒนางานทัศนศิลปตามความถนัดและความเขาใจ (สายัณต พลเชียงสา, 2552) 

การเรียนรูแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัด
สภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผู เรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู
ความสามารถที่แตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรู และในความสําเร็จของกลุมทั้ งโดยการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็น การแบงปนทรัพยากรการเรียนรู รวมทั้งการเปนกําลังใจแกกันและกัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคน
ที่ออนกวา สมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแตจะตองรวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของ
เพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคลคือความสําเร็จของกลุม (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2551: 53-72) 

ผูวิจัยจึงมุงพัฒนาใหผูเรียนเกิดความรูความเขาใจ มีทักษะวิธีการทางศิลปะ เกิดความซาบซ้ึงในคุณคาของศิลปะ 
โดยใชรูปแบบการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อใหผูเรียนไดมีการพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกัน โดยสมาชิกแตละคนมี
เปาหมายในการทํางานกลุมรวมกัน ซ่ึงจะตองพึ่งพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จของการทํางานกลุม มีปฏิสัมพันธกัน
อยางใกลชิดในเชิงสรางสรรค เปนการใหสมาชิกไดรวมกันทํางานกลุมกันอยางใกลชิด สมาชิกภายในกลุมแตละคนจะตองมี
ความรับผิดในการทํางาน และพรอมที่จะไดรับการทดสอบเปนรายบุคคลมีการใชทักษะกระบวนการกลุมยอย ทักษะระหวาง
บุคคล และทักษะการทํางานกลุมยอย นักเรียนควรไดรับการฝกฝนทักษะเหลาน้ีเสียกอน  เพราะเปนทักษะสําคัญที่จะชวยให
การทํางานกลุมประสบผลสําเร็จ เพื่อใหนักเรียนจะสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพมีการใชกระบวนการกลุม ซ่ึงเปน
กระบวนการทํางานที่มีขั้นตอนหรือวิธีการที่จะชวยใหการดําเนินงานกลุมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ในการวางแผน
ปฏิบัติงานและเปาหมายในการทํางานรวมกัน โดยจะตองดําเนินงานตามแผนตลอดจนประเมินผลและปรับปรุงงาน  

 
2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ 
สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80   

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1       
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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. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.
ที (L.T.) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น
 3. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อยูในระดับดีมาก 

 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  
 

ประยงค มาแสง (2541) ไดศึกษาความคิดสรางสรรคทางศิลปะของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดชัยภูมิ พบวาความคิดสรางสรรคของนักเรียนอยูในระดับต่ํา ความคิดสรางสรรคของ
นักเรียนหญิงและนักเรียนชายแตกตางกัน นักเรียนในโรงเรียนที่ตั้งอยูในเขตเทศบาลและเขตสุขาภิบาลกับโรงเรียนที่ตั้งอยู
นอกเขตเทศบาลและนอกเขตสุขาภิบาลมีความคิดสรางสรรคทางศิลปะที่แตกตางกัน ความคิดสรางสรรคทางศิลปะมี
ความสัมพันธกันในทางบวกกับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

ไสว  ฟกขาว (2544 : 193) กลาวถึงการเรียนรูแบบรวมมือไววา เปนการจัดการเรียนการสอนที่แบงผูเรียนออกเปน
กลุมเล็ก ๆ สมาชิกในกลุมมีความสามารถแตกตางกัน มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น มีการชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 
และมีความรับผิดชอบรวมกันทั้งในสวนตน  และสวนรวม  เพื่อใหกลุมไดรับความสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด 

ภุชพงศ  โคตรบัญชา (2547) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสรางบทเรียนโปรแกรมวิชาศิลปศึกษา เรื่อง การเขียนภาพ
ระบายสี สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา บทเรียนโปรแกรม วิชาศิลปศึกษา เรื่องการระบายสี สําหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แบบเสนตรง จํานวน 35 กรอบ มีเน้ือหาตรงตามจุดประสงคการเรียนรู บทเรียนโปรแกรมมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 90/90 และมีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.50 ขึ้นไป ซ่ึงเปนไปตามเกณฑกําหนดไว 

อาภรณ  ใจเที่ยง  (2550 : 121) ไดกลาววา การจัดการเรียนรูแบบรวมมือหรือแบบมีสวนรวม หมายถึง การจัด
กิจกรรมการเรียนรูที่ผูเรียนมีความรูความสามารถตางกัน ไดรวมมือกันทํางานกลุมดวยความตั้งใจและเต็มใจรับผิดชอบใน
บทบาทหนาที่ในกลุมของตน ทําใหงานของกลุมดําเนินไปสูเปาหมายของงานได 

พรรณี ลีกิจวัฒนะ (2550) ไดศึกษาและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่องการวัดแนวโนมเขาสูสวนกลาง 
โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม สถาบัน
เทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง จํานวน 14 คน ดําเนินการทดลองใชบทเรียนกับกลุมตัวอยางนักศึกษา มีการ
วัดเฉพาะหลังใหส่ิงทดลอง การวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวน เรื่องการ วัด
แนวโนมเขาสูสวนกลางที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ (E1/E2) เทากับ 86.11/86.31 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว 

ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะนําเอาคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการจัดการเรียนการสอน จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอร
ชวยสอนหมายถึง ส่ือการเรียนการสอนที่ใชคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถนําเสนอส่ือประสม ไดแก ขอความ ภาพน่ิง เสียง ซ่ึงมี
หลายรูปแบบ โดยคอมพิวเตอรสามารถทําใหผูเรียนเกิดความสนใจและตองการเรียนรู พรอมทั้งตอบสนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ นอกจากน้ันผูเรียนยังสามารถเรียนดวยตนเอง โดยไมจํากัดดาน
เวลาและสถานที ่
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5. วิธีดําเนินการศึกษา  
 

การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก ตามทฤษฎีแนวคิด ADDIE MODEL และอธิบายลักษณะของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก โดยมีการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอนดังน้ี 

 
5.1 ข้ันตอนที ่1 วิเคราะห (Analyze) 

5.1.1 ศึกษาและวิเคราะหเน้ือหา เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก  
5.1.2 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของกับการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
5.1.3 วิเคราะหผูเรียนและความตองการในการเรียน วิเคราะหเน้ือหา วิเคราะหงานที่จะตองปฏิบัติ รวมทั้ง

วิเคราะหทรัพยากรตาง ๆ ที่จะใชในดานฮารดแวรและซอฟตแวร 
5.1.4 กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาตรวจสอบ

ความถูกตองของเน้ือหา 
 

5.2 ข้ันตอนที ่2 ออกแบบ (Design) 
5.2.1 ออกแบบเน้ือหา กิจกรรม โดยกําหนดขอบขายเน้ือหา จัดเน้ือหาบทเรียนและรูปแบบกิจกรรมให

สอดคลองกับจุดประสงคที่กําหนดไว 
5.2.2 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การกําหนดรายละเอียดและโครงสรางใหกับ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงพิจารณาจากวัตถุประสงคที่ตั้งไวออกแบบผังงาน (Flowchart)  
 

5.3 ข้ันตอนที ่3 พัฒนา (Develop) 
5.3.1 จัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยเริ่มจากการออกแบบองคประกอบการจัดวางหนาเอกสาร

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นําเน้ือหาเขามาเรียบเรียงโดยใชโปรแกรม Microsoft Word 2010 เปดโปรแกรม Adobe 
Captivate 8 จัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนาเอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนาเอกสารที่สรางขึ้นระหวางกัน นําเขาไฟลเสียง เขามา
วางตําแหนงหนาเอกสาร 

5.3.2 การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสม นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่สรางพรอม
รายละเอียดตาง ๆ ใหผูเชี่ยวชาญดานการโปรแกรมคอมพิวเตอรและที่ปรึกษาการศึกษาตรวจสอบความถูกตอง และความ
เหมาะสมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทําการแกไขปรับตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 

 
5.4 ข้ันตอนที ่4 นําไปใช (Implement) 

นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ไดรับการพัฒนาแลวไปทดลองใชเพื่อหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 โรงเรียนหวยกระเจาพิทยาคม จํานวน 30 คน แลวใหผูเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่สรางขึ้น โดยการเรียนการสอนรูปแบบแอล.ที (L.T)  มีการดําเนินการดังน้ี 

5.4.1 จัดผูเรียนเขากลุมคละความสามารถ กลุมละ 5 คน 
5.4.2 กลุมยอยกลุมละ 5 คน ศึกษาเน้ือหาสาระรวมกัน โดยมีบทบาทดังน้ี 

นักเรียนคนที่ 1 อานคําแนะนํา คําส่ังหรือโจทยในการดําเนินงาน  
นักเรียนคนที่ 2 ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล  
นักเรียนคนที่ 3 ฟงขั้นตอนและรวบรวมขอมูล  
นักเรียนคนที่ 4 อานส่ิงที่โจทยตองการทราบแลวหาคําตอบ  
นักเรียนคนที่ 5 ตรวจคําตอบและนําเสนอผลงาน 

5.4.3 ภายในกลุมสรุปคําตอบรวมกัน และสงคําตอบน้ันเปนผลงานกลุม 
5.4.4 สังเกตปฏิกิริยาและสอบถามความคิดเห็นระยะเวลาในการใช ปญหาหรือขอสงสัยที่ผูเรียนพบขณะเรียน 

นําขอมูลที่ไดจากการสังเกตสอบถามพูดคุยกับผูเรียนมาวิเคราะหและปรับปรุงขอบกพรอง 
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5.5 ข้ันตอนที ่5 ประเมินและปรับปรุง (Evaluate and Improve) 
5.5.1 รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ 
5.5.2 รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

และขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
5.5.3 รวบรวมขอมูล/ขอบกพรอง ที่เกิดจากการทํางานแตละขั้นตอน เพื่อนํามาปรับปรุงแกไขใหบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนมีความสมบูรณ เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

6. ผลการศึกษา  
 

6.1 ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 1 
 

 ตารางที่ 1 ผลจากการประเมินคุณภาพของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับ
มาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.48 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.24 ตามลําดับ 
 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. เน้ือหาการนําเสนอ 4.67 0.24 ดีมาก 

2. ภาพ ภาษา และเสียง 4.52 0.31 ดีมาก 
3. ตัวอักษรและสี 4.20 0.32 ดี 

4. เวลา 4.56 0.33 ดีมาก 
5. แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 4.47 0.00 ดี 

รวม 4.48 0.24 ดี 
 

6.2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 ผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.65 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.53 ตามลําดับ 

 

รายการประเมิน x̄  S.D. ระดับคุณภาพ 
1. ดานเน้ือหา 4.63 0.54 ดีมาก 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.59 0.62 ดีมาก 
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.73 0.44 ดีมาก 

รวม 4.65 0.53 ดีมาก 
 

6.3 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 3 
  

ตารางที่ 3 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

คะแนนเต็ม 
กอนเรียน หลังเรียน 

x̄  SD CV x̄  SD CV 
20 11.23 2.93 26.10 18.17 2.21 12.19 
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6.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 ผลการประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ทดสอบ รอยละ 
E1 90.58 
E2 90.83 

 
6.5 ผลการพัฒนาโปรแกรม โดยมีตัวอยางหนาจอบางสวนดังตอไปนี้ 
เม่ือเปดใชงานโปรแกรม โปรแกรมจะเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและ

กราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ดังรูปภาพที่ 1 

 
รูปภาพที่ 1 หนาแรกของส่ือการสอน 

 
จากรูปภาพที่ 1 เปนรูปภาพของหนาแรกของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เม่ือเขาสูบทเรียนแลว จะปรากฏ

จอภาพ ดังรูปภาพที่ 2  
 

 
รูปภาพที่ 2 เมนูหลัก 

 
จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักของส่ือการสอน ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน เรื่องที่ 1 เรื่องที่ 2 เรื่องที่ 3 

แบบทดสอบหลังเรียน กิจกรรมทายเรื่อง และจุดประสงคการเรียนรู เม่ือกดเขาบทเรียนเรื่องที่ 1 แลว จะปรากฏจอภาพ ดัง
รูปภาพที่ 3 

 

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

 

    
รูปภาพที่ 4 บทเรียนของส่ือการสอนและแบบฝกหัดทายเรื่อง 

 
จากรูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนเรื่องที่ 1 จะเปนเน้ือหาความรูเก่ียวกับ การออกแบบรูปภาพ และมีเสียงบรรยาย

ประกอบ โดยในแตละบทเรียนสามารถไปสูหนาถัดไปหรือยอนกลับไปกอนหนาได และกิจกรรมที่ 2 เปนการฝกใหผูเรียนไดทํา
กิจกรรม เรื่อง การออกแบบสัญลักษณ โดยการ จับคูเลขกับขอความใหถูกตอง ทําเม่ือเรียนดวยบทเรียนแลว 
 

 
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 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑ
ที่กําหนด 

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.
ที (L.T) เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
ออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ียเทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด 

 
8. อภิปรายผลการศึกษา  
 

จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 อภิปรายผลการวิจัยไดดังน้ี  



 การประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 8 มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม   
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บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถ่ินไทยและประชาคมอาเซียน | 541 
 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีประสิทธิภาพเทากับ 
90.17/90.83 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาของนักเรียน หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 โดยผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

3. นักเรียนมีความพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การออกแบบรูปภาพ สัญลักษณและกราฟก สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.83 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 
9. ขอเสนอแนะ  
 
 1. นักเรียนมีความสนใจภาพหรือสัญลักษณมากกวาขอความ ควรนําภาพหรือสัญลักษณมาใชประกอบขอความใน
ส่ือการสอนแทนขอความ เพื่อใหผูเรียนเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 2. ควรมีการสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปแบบอ่ืนที่แตกตางออกไป เชน การสรางเกม เพื่อตอบสนอง
ความแตกตางระหวางบุคคล และเน้ือหาวิชาไดอยางเหมาะสม 
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