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การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
เพือ่ เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุข องพืชดอก กลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
The Development and Applications of CAI Lessons Together with LT Learning
for Enhancing the Achievement on the Reproduction of Flowering Plants
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที เรื่อง
การสืบพันธุของพืชดอก กลุม สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนีค้ ือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2558 โดยการสุมอยางงายจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก จํานวน 3 หนวย 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จํานวน 30 ขอ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย
พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33/82.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุ ด โดยมีคาเฉลี่ยอยู ที่ 4.56 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.54
คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การจัดการเรียนรูแบบ (L.T), ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
Abstract
The objectives of this study were to 1) develop the CAI lessons together with LT learning about
the reproduction of flowering plants in science subject 2) compare the achievements before and after
learning with CAI lessons and 3) study the satisfaction on using CAI lessons. The sample in this study was
40 grade 5 students in Watpailom School in academic year 2015. The tools used in this study were 1) CAI
for 3 units, 2) 30-item achievement test and 3) student’s satisfaction questionnaire on developed CAI lessons.
The results showed that 1) the efficiency of developed CAI lessons was 82.33/82.50 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 instruction lessons was at highest
level with average value of 4.56 and standard deviation of 0.54.
Keywords: development of CAI, management learning (L.T), achievement
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1. บทนํา
โลกปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและการแขงขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
ที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย สิ่งที่จะทําใหมนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการศึกษาซึ่งเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงในทุก ๆ ดาน (รุง แกวแดง, 2541) ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผล
กระทบตอชีวิตของผูคนในสังคมเปนอยางมาก องคความรูมีบทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ จึงมี
ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ซึ่งถือวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒ นาประเทศโดยเฉพาะในโลกยุค ใหม นั้นทรั พยากรที่สํ าคั ญที่สุ ดคื อ ทรัพ ยากรบุคคลที่ มีค วามรู ดัง นั้น แผนพั ฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรูได
ดวยตนเองสงเสริมความคิดสรางสรรค และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ, 2555)
วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเกี่ยวของกับชีวิตทุกคนทั้ง
ในดานการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวก
ในชี วิต และในการทํางาน ลวนเป นผลของความรูวิทยาศาสตรผ สมผสานกับ ความคิด สร างสรรคแ ละศาสตรอื่น ๆ ความรู
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก นอกจากนี้ เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะให มีการศึก ษาคนคว า
ความรู ท างวิ ท ยาศาสตร เ พิ่ ม ขึ้ นอย างไม ห ยุ ด ยั้ ง (กรมวิ ช าการ, 2545) ดั ง นั้ นทุ กคนจึ ง จํ าเป นต องได รั บ การพั ฒ นาให รู
วิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล
การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative Learning) เปนกระบวนการเรียนรูที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมวิธีหนึ่ง เนื่องจากขณะที่นักเรี ยนทํากิจกรรมรวมกันในกลุมนักเรียนจะไดมีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูกับสมาชิกของกลุม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546) การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุม
ประกอบด วยสมาชิ ก ที่ มี ค วามรู ค วามสามารถแตกต า งกั น โดยที่ แ ต ล ะคนมี ส ว นร ว มอย างแท จ ริ ง ในการเรี ย นรู แ ละใน
ความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวม ทั้งการเปนกําลังใจแกกันและ
กัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทานั้น หากแตจะตอง
รวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ ความสําเร็จของกลุม (วิมลรัตน
สุนทรโรจน, 2545) การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการที่ผูเรียนไดฝกทักษะการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอื่นอยางแทจริงไดฝกความ
รับผิดชอบฝกเปนผูนําผูตามฝกการทํางานใหประสบผลสําเร็จและฝกทักษะทางสังคม (อาภรณ ใจเที่ยง, 2546)
ผูวิจัยศึกษาคนควาหาแนวทางที่จะชวยพัฒนาการเรียนรูในดานผลสัมฤทธิ์ โดยเฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนตอนักเรียน การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู
แบบรวมมือ การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบหนึ่งที่แบงนักเรียนที่มีความสามารถแตกตาง
กันออกเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันกลุมละประมาณ 4-5 คน ศึกษาเนื้อหารวมกันโดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวย
กลุมในการเรียนรูและสรุปคําตอบรวมกันและสงผลงานเปนกลุมผลงานกลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนในกลุมไดคะแนนนั้น
เทากันทุกคนขอดีของการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) คือเปนกระบวนการที่งายไมซับซอน (ทิศนา แขมมณี, 2557)
จากแนวคิดดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจวา การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) จะสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นของนักเรีย นได โดยอาศัย การใช บทเรี ยนคอมพิวเตอรช วยสอนที่ผู วิจัยได พัฒ นาขึ้น และทํ าให ได บทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนอันจะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในสาระอื่น ๆ ตอไป อันจะเกิ ด
ประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง และบรรลุผลตาม
จุดประสงคของการเรียนการสอนตอไป ผูวิจัยจึงไดพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)
บูรณาการศาสตรและศิลป งานวิจัยทองถิ่นไทยและประชาคมอาเซียน | 551
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืช
ดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับการจัดการเรีย นรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสื บพันธุ ของพืช ดอก กลุมสาระการเรียนรู วิทยาศาสตร สําหรั บ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)
3. เพื่อหาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิ วเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง
การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัด
ไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ)
3. สมมติฐานในการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสื บพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5
โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจตอการใชบ ทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกับการจัด การเรียนรู แบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผ
ลอม (พูลประชาอุปถัมภ) อยูในระดับมาก
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
(L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาป ที่ 5 โรงเรี ย นวั ด ไผ ล อม (พู ล ประชาอุ ป ถั ม ภ ) ผู วิจั ย ได ศึ ก ษาทฤษฎี แนวคิ ด และหลั กการโดยนํ าเสนอ
รายละเอียด ดังตอไปนี้
ทิศนา แขมมณี (2557: 269) ไดอธิบายถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) ไววาเปนการเรียนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหนึ่งที่มีกระบวนการที่งา ยไมซับซอน ที่แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน
โดยจัดนั กเรียนเขากลุมคละความสามารถทั้งเกง ปานกลาง ออนอยูดวยกั น กลุม ยอยกลุ  ม 4 คนศึกษาเนื้ อหารวมกัน โดย
กําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู เชน สมาชิกคนที่ 1 อานคําสั่ง สมาชิกคนที่ 2 : หาคําตอบ สมาชิก
คนที่ 3 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ กลุมยอยสรุปคําตอบรวมกันสงคําตอบนั้นเปนผลงานของกลุม ผลงานของ
กลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนจะไดคะแนนนั้นเทากันทุกคน ดังนั้นผูสอนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คํา
ชมเชย เปนตน สมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม
สุวิทย มูลคํา (2545: 175) ไดใหขอดีของการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) ไวดังนี้ 1) นักเรียนมีความเอาใจใส
รับผิดชอบตัวเองและกลุมรวมกับผูอื่น 2) สงเสริมใหนักเรียนผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนํา 3) สงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกันไดเรียนรูรวมกัน 4) สงเสริมใหนักเรียนไดฝกและเรียนรูทักษะทางสังคมโดยตรง 5) นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับ
การเรียนรู
จารุวรรณ ใจออน (2550: 52) ไดศึกษาผลการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใช
การเสริมแรงที่มีตอความรับผิดชอบของนักเรียนด านการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใชการเสริมแรงที่มีตอความรับผิดชอบดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใช การเสริมแรง กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม จํานวน 60 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยการเสริมแรง แบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบดานการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใชการเสริมแรงที่มีความรับผิดชอบดานการเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูศึ กษาคนความีความสนใจและนําการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) มาใช ในการจั ด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก ซึ่งเป น
กระบวนการที่งายไมซับซอน สามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเนื้อหาสาระดวยตนเองและดวยความรวมมือ ความ
ชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอื่น เพราะนั กเรี ย นมี ค วามร วมมื อและชวยเหลื อซึ่ งกั นและกั น ส งเสริ มให นักเรี ยนมี ทั กษะดานการเป นผู นํา ทั กษะการ
ประสานสัมพันธ ทักษะการคิดการแสวงหาความรู เพื่อที่จะทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนสูงขึ้น
5. วิธีดําเนินการวิจัย
ในการพัฒนาและประยุกตใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่ ม
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่
5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ใหมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังนี้
5.1 กลุมตัวอยางการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ป การศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ ) จากการสุมอยางงาย
จํานวน 40 คน
5.2 ขั้นตอนการวิจัย
ผูวิจัยไดยึดรูปแบบ ADDIE MODEL ในการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอน ดังนี้
5.2.1 ขั้นการวิเคราะห (Analysis) ขั้นตอนนี้เปนการศึกษาและวิเคราะหขอมู ลการเรียนการสอนโดยผูวิจัย
เลือกโรงเรียนวัดไผลอม ในการเก็บขอมูลและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจ
และวิเคราะหความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา
5.2.2 ขั้นการออกแบบ (Design) จากขั้นตอนที่ 1 เมื่อไดผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแลวผูวิจัยไดนํา
เนื้อหาและจุดประสงค การเรียนรูมาสรางเปนเรื่องราวบทเรียน (Story Board) ซึ่งเปนการกําหนดสิ่งที่ตองนําเสนองานทาง
หนาจอ คอมพิวเตอรเ พื่อเปนตนแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก โดยประกอบดวย
เนื้อหา การแบงพื้นที่หนาจอของการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ
บทเรียนจะมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบโดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ
5.2.3 ขั้ น การพัฒนา (Development) เปนขั้ นตอนการนําผลจากขั้นตอนการออกแบบมาสู การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชซอฟตแวร คอมพิวเตอรโปรแกรม Adobe Captivate 8 จัดวางเนื้อหา ทําการจัดหนา
เอกสาร และเชื่ อมโยงไฟล ห น าเอกสารที่ ส ร า งขึ้ นระหว า งกั น Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Flash
Professional สําหรับการวาดตัวละครและฉากประกอบ กอนการนําไปใชจริงจะตองผานกระบวนการทดสอบเบื้องตนโดย
ผูพัฒนา หลังจากผานการทดสอบเบื้องต นก็จะเปนการทดสอบจากผูเชี่ ยวชาญจํานวน 3 ท าน เพื่อตรวจสอบความถู กตอง
ทั้งหมดอีกครั้งจนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณกอนนําไปใชจริง
5.2.4 ขั้น การนํ าไปใช (Implementation) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ไดรับการพัฒนาแลวไป
ทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ )
จํานวน 40 คน แลวใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น รวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)
โดยการแบ งกลุม นักเรี ยนกลุ มละ 4 คน โดยจัดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถทั้งเก ง ปานกลาง ออนอยูด ว ยกัน กลุ ม
ยอยกลุม 4 คนศึกษาเนื้อหาและทําใบงานรวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู เชน สมาชิก
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คนที่ 1 อานคําสั่ง สมาชิ กคนที่ 2 : หาคําตอบ สมาชิ กคนที่ 3 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ กลุ ม ยอยสรุ ป
คําตอบรวมกันสงคําตอบนั้นเปนผลงานของกลุม ผลงานของกลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนจะไดคะแนนนั้นเทากันทุกคน
5.2.5 ขั้น การประเมิน และปรับปรุง (Evaluation) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรีย น วิเ คราะห ขอมู ลทางสถิ ติ รวบรวมขอมู ล วิ เ คราะหข อมูล จากการสอบถามความพึ งพอใจต อการใช บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนและ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ
6. ผลการวิจัย
6.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม
ผลการพัฒนาโปรแกรม โดยมีตัวอยางหนาจอบางสวนดังตอไปนี้
เมื่อทําการเปดใชงานโปรแกรม โปรแกรมจะเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 1

รูปภาพที่ 1 หนาแรกของโปรแกรมและเขาสูระบบ
จากรูปภาพที่ 1 เมื่อคลิกปุมเขาสูบทเรียนและลงชื่อเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะแสดงดังรูปภาพที่ 2

รูปภาพที่ 2 เมนูหลักโปรแกรมและเมนูหลักบทเรียน
จากรูปภาพที่ 2 เมนูหลักโปรแกรมและเมนูหลักบทเรียน แบงใหนักเรียนคลิกปุมเลือกเรียนบทเรียนตามความสนใจ
แบงออกเปน 5 เมนูหลัก คือ หนวยที่ 1 หนวยที่ 2 หนวยที่ 3 วัตถุประสงค และผูจัดทํา ตัวอยาง ดังรูปภาพที่ 3

รูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน
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จากรู ปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรีย นและแบบทดสอบหลั งเรีย น หนวยที่ 1 มีจํานวน 10 ข อ คําตอบชนิ ด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยคลิกปุมเพื่อเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว เมื่อนักเรียนทําเสร็จแลวจะมีหนาสรุปคะแนน
และเลือกศึกษาบทเรียนไดเลยหลังจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 4

รูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนหนวยที่ 1 และแบบฝกหัดหนวยที่ 1
จากรูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนหนวยที่ 1 แสดงภาพเคลื่อนไหวเพื่อใหดูนาสนใจและมีเสียงบรรยายประกอบ โดยใน
แตละบทเรียนสามารถไปสูหนาถัดไปหรือยอนกลับไปกอนหนาได หลังจากนักเรียนเรียนรูจนเขาใจ ก็จะมีแบบฝกหัดเปนเกม
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรม โดยการเลือกขอความจากทางดานซายมือมาใสในชองวางใหถกู ตอง หลังจากนักเรียนเรียนรูจนเขาใจ
เกี่ยวกับบทเรียนหนวยที่ 1 แลว ใหนักเรียนเรียนรูบทเรียนอื่น ๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอไป
6.2 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที แสดงดัง ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย (xˉ )
1. เนื้อหาการนําเสนอ
4.33
0.48
มาก
2. ภาพ ภาษา และเสียง
4.43
0.58
มาก
3. ตัวอักษรและสี
4.07
0.55
มาก
4. เวลา
3.78
0.38
มาก
5. แบบทดสอบกอนและหลังเรียน
4.53
0.35
มากที่สุด
รวม
4.23
0.47
มาก
จากตารางที่ 1 แสดงใหเห็นวาการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบแอล.ที อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย 4.23 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 ตามลําดับ
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที แสดง
ดัง ตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
รายการประเมิน
S.D.
ระดับความพึงพอใจ
คาเฉลี่ย (xˉ )
1. ดานเนื้อหา
4.51
0.57
มาก
2. ดานเทคนิคการนําเสนอ
4.56
0.54
มากที่สุด
3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน
4.63
0.51
มากที่สุด
รวม
4.56
0.54
มากที่สุด
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จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาผลจากการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนอยูในระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ย
4.56 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ตามลําดับ
6.4 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแ บบแอล.ที แสดงดัง
ตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
เกณฑ
คาประสิทธิภาพ
E1
82.33
E2
82.50
จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที มีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เทากับ 82.33/82.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด
6.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
จากการทําแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนแสดงดัง ตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
ผลสัมฤทธิ์
N
S.D.
t
คาเฉลี่ย (xˉ )
กอนเรียน
40
4.05
1.04
24.35
หลังเรียน
40
8.25
1.08
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา T-Test เทากับ 24.35 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. สรุปผลการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.33/82.50 ซึ่ง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สู งกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจตอการใชบ ทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกับการจัด การเรียนรู แบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม
(พูลประชาอุปถัมภ) มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54
8. อภิปรายผลการวิจัย
จากการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที
(L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึ กษาปที่ 5 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนรวมกับการจัดการเรีย นรูแบบที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33/82.50 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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รวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรี ยนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ซึ่งทําการสุมอยางงายจํานวน 40 คน มีคาเฉลี่ย
เทากับ 4.56 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัย
ของ จารุวรรณ ใจออน (2550: 52) ที่ศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากนี้ บัวผัน คะเนนอก (2553: 98) ไดศึกษา
พบวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) มีประสิทธิภาพเทากับ 89.27/83.24 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
ที่ตั้งไว
9. ขอเสนอแนะ
ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) ไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระอื่น ๆ กับนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของ
นั กเรี ย น และตรงตามความต องการของผู เ รี ย น โดยพิ จารณาถึ ง เนื้ อหาที่ ต รงตามตั วชี้ วัด ให เ หมาะสม เพื่ อให บ ทเรี ย น
คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
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