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บทคัดยอ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที เรื่อง 
การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) หาความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งน้ีคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม ปการศึกษา 2558 โดยการสุมอยางงายจํานวน 40 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก 
1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก จํานวน 3 หนวย 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
จํานวน 30 ขอ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้น ผลการวิจัย
พบวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น มีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33/82.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีคาเฉล่ียอยูที่ 4.56 และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.54 
 
คําสําคัญ: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน, การจัดการเรียนรูแบบ (L.T), ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 

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. 
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1. บทนํา 
 

โลกปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและการแขงขันในเรื่องของคุณภาพโดยเฉพาะความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยี 
ที่เขามามีบทบาทสําคัญในชีวิตประจําวันของมนุษย ส่ิงที่จะทําใหมนุษยเราอยูรอดไดในสังคมปจจุบัน มีความจําเปนอยางยิ่งที่
จะตองพัฒนาคุณภาพของมนุษยในทุก ๆ ระดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องการศึกษาซ่ึงเปนรากฐานสําคัญของการดําเนินชีวิต
ของเด็กและเยาวชนตลอดจนประชาชน ใหมีความรู ความสามารถ และทักษะในการดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข
พรอมรับกับการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดาน (รุง แกวแดง, 2541) ความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีในปจจุบัน สงผล
กระทบตอชีวิตของผูคนในสังคมเปนอยางมาก องคความรูมีบทบาทและความสําคัญตอการพัฒนาคนและประเทศชาติ จึงมี
ความจําเปนที่จะตองปรับปรุงหลักสูตรการศึกษา ซ่ึงถือวาเปนกลไกสําคัญในการพัฒนา การศึกษามีความสําคัญอยางยิ่งตอ
การพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในโลกยุคใหมน้ันทรัพยากรที่สําคัญที่สุดคือ ทรัพยากรบุคคลที่มีความรู ดังน้ัน แผนพัฒนา
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555-2559) ยุทธศาสตรที่ 1 มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาการศึกษาทุก
ระดับทุกประเภท เพื่อใหผูเรียนไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพ มาตรฐานและมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถเรียนรูได
ดวยตนเองสงเสริมความคิดสรางสรรค และสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาต,ิ 2555)  

วิทยาศาสตรมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในสังคมโลกปจจุบันและอนาคต เพราะวิทยาศาสตรเก่ียวของกับชีวิตทุกคนทั้ง
ในดานการดํารงชีวิตประจําวันและในงานอาชีพตาง ๆ เครื่องมือเครื่องใชตลอดจนผลผลิตตาง ๆ ที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวก
ในชีวิตและในการทํางาน ลวนเปนผลของความรูวิทยาศาสตรผสมผสานกับความคิดสรางสรรคและศาสตรอ่ืน ๆ ความรู
วิทยาศาสตรชวยใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีอยางมาก นอกจากน้ี เทคโนโลยีก็มีสวนสําคัญมากที่จะใหมีการศึกษาคนควา
ความรูทางวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้นอยางไมหยุดยั้ง (กรมวิชาการ, 2545) ดังน้ันทุกคนจึงจําเปนตองไดรับการพัฒนาใหรู
วิทยาศาสตร เพื่อที่จะมีความรูความเขาใจในธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถนําความรูไปใชไดอยางมีเหตุผล 

การเรียนแบบรวมมือ (Cooperative  Learning) เปนกระบวนการเรียนรู ที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน
วิทยาศาสตรไดอยางเหมาะสมวิธีหน่ึง เน่ืองจากขณะที่นักเรียนทํากิจกรรมรวมกันในกลุมนักเรียนจะไดมีโอกาสแลกเปล่ียน
ความรูกับสมาชิกของกลุม (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2546)  การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการจัดสภาพแวดลอมทางการเรียนใหแกผูเรียนไดเรียนรูรวมกันเปนกลุมเล็ก ๆ แตละกลุม
ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรูความสามารถแตกตางกัน โดยที่แตละคนมีสวนรวมอยางแทจริงในการเรียนรูและใน
ความสําเร็จของกลุม ทั้งโดยการแลกเปล่ียนความคิดเห็นการแบงปนทรัพยากรการเรียนรูรวม ทั้งการเปนกําลังใจแกกันและ
กัน คนที่เรียนเกงจะชวยเหลือคนที่ออนกวาสมาชิกในกลุมไมเพียงแตรับผิดชอบตอการเรียนของตนเองเทาน้ัน หากแตจะตอง
รวมรับผิดชอบตอการเรียนรูของเพื่อนสมาชิกทุกคนในกลุม ความสําเร็จของแตละบุคคล คือ ความสําเร็จของกลุม (วิมลรัตน 
สุนทรโรจน, 2545)  การเรียนแบบรวมมือเปนวิธีการที่ผูเรียนไดฝกทักษะการมีปฏิสัมพันธกับบุคคลอ่ืนอยางแทจริงไดฝกความ
รับผิดชอบฝกเปนผูนําผูตามฝกการทํางานใหประสบผลสําเร็จและฝกทักษะทางสังคม (อาภรณ ใจเที่ยง, 2546) 

ผูวิจัยศึกษาคนควาหาแนวทางที่จะชวยพัฒนาการเรียนรูในดานผลสัมฤทธ์ิ โดยเฉพาะรูปแบบการจัดการเรียนรูที่
ชวยพัฒนาทักษะที่จําเปนตอนักเรียน การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เปนรูปแบบการเรียนการสอนที่สงเสริมการเรียนรู
แบบรวมมือ การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เปนวิธีการเรียนแบบรวมมือแบบหน่ึงที่แบงนักเรียนที่มีความสามารถแตกตาง
กันออกเปนกลุมเพื่อทํางานรวมกันกลุมละประมาณ  4-5  คน ศึกษาเน้ือหารวมกันโดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวย
กลุมในการเรียนรูและสรุปคําตอบรวมกันและสงผลงานเปนกลุมผลงานกลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนในกลุมไดคะแนนน้ัน
เทากันทุกคนขอดีของการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) คือเปนกระบวนการที่งายไมซับซอน (ทิศนา แขมมณี, 2557) 

จากแนวคิดดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยสนใจวา การจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) จะสามารถชวยพัฒนาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนได โดยอาศัยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น และทําใหไดบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอันจะเปนแนวทางนําไปสูการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในสาระอ่ืน ๆ ตอไป อันจะเกิด
ประโยชนตอการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร เพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริงและบรรลุผลตาม
จุดประสงคของการเรียนการสอนตอไป ผูวิจัยจึงไดพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
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2. วัตถุประสงคในการวิจัย 
 

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืช
ดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 

3. เพื่อหาความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.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. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรู
แบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผ
ลอม (พูลประชาอุปถัมภ) อยูในระดับมาก 
 
4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที  
(L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่  5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ผูวิจัยไดศึกษาทฤษฎี แนวคิด และหลักการโดยนําเสนอ
รายละเอียด ดังตอไปน้ี 

ทิศนา แขมมณี  (2557: 269)  ไดอธิบายถึงการจัดการเรียนรูแบบรวมมือกันเรียนรูโดยใชการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) ไววาเปนการเรียนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหน่ึงที่มีกระบวนการที่งายไมซับซอน ที่แบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน 
โดยจัดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถทั้งเกง ปานกลาง ออนอยูดวยกัน กลุมยอยกลุ ม 4 คนศึกษาเน้ือหารวมกัน โดย
กําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู เชน สมาชิกคนที่ 1 อานคําส่ัง สมาชิกคนที่ 2 : หาคําตอบ สมาชิก
คนที่ 3 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ กลุมยอยสรุปคําตอบรวมกันสงคําตอบน้ันเปนผลงานของกลุม ผลงานของ
กลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนจะไดคะแนนน้ันเทากันทุกคน ดังน้ันผูสอนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คํา
ชมเชย เปนตน สมาชิกกลุมจะตองมีการกําหนดเปาหมายรวมกัน ชวยเหลือกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม  

สุวิทย มูลคํา (2545: 175) ไดใหขอดีของการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  ไวดังน้ี 1) นักเรียนมีความเอาใจใส
รับผิดชอบตัวเองและกลุมรวมกับผูอ่ืน 2) สงเสริมใหนักเรียนผลัดเปล่ียนกันเปนผูนํา 3) สงเสริมใหนักเรียนที่มีความสามารถ
ตางกันไดเรียนรูรวมกัน 4) สงเสริมใหนักเรียนไดฝกและเรียนรู ทักษะทางสังคมโดยตรง 5) นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับ
การเรียนรู 

จารุวรรณ ใจออน (2550: 52) ไดศึกษาผลการเรียนรูดวยกลุมรวมมือแบบการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใช
การเสริมแรงที่มีตอความรับผิดชอบของนักเรียนดานการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 โดยมีความมุงหมายเพื่อศึกษาผลการ
จัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใชการเสริมแรงที่มีตอความรับผิดชอบดานการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่
เรียนดวยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยใชการเสริมแรง กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมแบบกลุม จํานวน 60 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แผนการัดการเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) โดยการเสริมแรง แบบทดสอบวัด
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ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และแบบวัดพฤติกรรมความรับผิดชอบดานการเรียน ผลการวิจัยปรากฏวานักเรียนที่ดวยการจัดการ
เรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  โดยใชการเสริมแรงที่มีความรับผิดชอบดานการเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาคนความีความสนใจและนําการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  มาใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก ซ่ึงเปน
กระบวนการที่งายไมซับซอน สามารถชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูในเน้ือหาสาระดวยตนเองและดวยความรวมมือ ความ
ชวยเหลือจากเพื่อน ๆ รวมทั้งไดพัฒนาทักษะกระบวนการตาง ๆ จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง ทักษะการทํางานรวมกับ
ผูอ่ืน เพราะนักเรียนมีความรวมมือและชวยเหลือซ่ึงกันและกัน สงเสริมใหนักเรียนมีทักษะดานการเปนผู นํา ทักษะการ
ประสานสัมพันธ ทักษะการคิดการแสวงหาความรู เพื่อที่จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห
ของนักเรียนสูงขึ้น 

 
5. วิธีดําเนินการวิจัย 
 

ในการพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เพื่อเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 
5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ใหมีประสิทธิภาพ ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยดังน้ี  
 

5.1 กลุมตัวอยางการวิจัย 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) จากการสุมอยางงาย 

จํานวน 40 คน 
  

5.2 ข้ันตอนการวิจัย 
 ผูวิจัยไดยึดรูปแบบ ADDIE MODEL ในการออกแบบและพัฒนาตามขั้นตอน ดังน้ี 

5.2.1 ข้ันการวิเคราะห (Analysis) ขั้นตอนน้ีเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการเรียนการสอนโดยผูวิจัย
เลือกโรงเรียนวัดไผลอม ในการเก็บขอมูลและทดสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษารูปแบบการเรียนการสอน สํารวจ
และวิเคราะหความตองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กําหนดวัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม และ
นําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและที่ปรึกษาการวิจัยตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา  

5.2.2 ข้ันการออกแบบ (Design) จากขั้นตอนที่ 1 เม่ือไดผลจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลแลวผูวิจัยไดนํา
เน้ือหาและจุดประสงค การเรียนรูมาสรางเปนเรื่องราวบทเรียน (Story Board) ซ่ึงเปนการกําหนดส่ิงที่ตองนําเสนองานทาง
หนาจอ คอมพิวเตอรเพื่อเปนตนแบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก โดยประกอบดวย
เน้ือหา การแบงพื้นที่หนาจอของการนําเสนอ รูปแบบ ขนาด และสีของตัวอักษร ภาพ และกําหนดเงื่อนไขของการนําเสนอ 
บทเรียนจะมีแบบฝกหัดและแบบทดสอบโดยมีลักษณะเปนแบบเลือกตอบ  

5.2.3 ข้ันการพัฒนา (Development) เปนขั้นตอนการนําผลจากขั้นตอนการออกแบบมาสูการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชซอฟตแวร คอมพิวเตอรโปรแกรม Adobe Captivate 8 จัดวางเน้ือหา ทําการจัดหนา
เอกสาร และเชื่อมโยงไฟลหนาเอกสารที่สรางขึ้นระหวางกัน Adobe Photoshop และโปรแกรม Adobe Flash 
Professional  สําหรับการวาดตัวละครและฉากประกอบ กอนการนําไปใชจริงจะตองผานกระบวนการทดสอบเบื้องตนโดย
ผูพัฒนา หลังจากผานการทดสอบเบื้องตนก็จะเปนการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความถูกตอง
ทั้งหมดอีกครั้งจนไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณกอนนําไปใชจริง 

5.2.4 ข้ันการนําไปใช (Implementation) นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ไดรับการพัฒนาแลวไป
ทดลองใช เพื่อหาประสิทธิภาพ โดยทดลองกับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) 
จํานวน 40 คน แลวใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น รวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) 
โดยการแบงกลุมนักเรียนกลุมละ 4 คน โดยจัดนักเรียนเขากลุมคละความสามารถทั้งเกง ปานกลาง ออนอยูดวยกัน กลุม
ยอยกลุม 4 คนศึกษาเน้ือหาและทําใบงานรวมกัน โดยกําหนดใหแตละคนมีบทบาทหนาที่ชวยกลุมในการเรียนรู เชน สมาชิก
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คนที่ 1 อานคําส่ัง สมาชิกคนที่ 2 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 3 : หาคําตอบ สมาชิกคนที่ 4 : ตรวจคําตอบ กลุ มยอยสรุป
คําตอบรวมกันสงคําตอบน้ันเปนผลงานของกลุม ผลงานของกลุมไดคะแนนเทาไรสมาชิกทุกคนจะไดคะแนนน้ันเทากันทุกคน 

5.2.5 ข้ันการประเมินและปรับปรุง (Evaluation) รวบรวมขอมูลการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักเรียน วิเคราะหขอมูลทางสถิติ รวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลจากการสอบถามความพึงพอใจตอการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและ ขอเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและพัฒนาตอไป เพื่อนํามาใชในการประกอบการเรียนการสอนได
อยางมีประสิทธิภาพ 
 
6. ผลการวิจัย 
 

6.1 ผลการพัฒนาโปรแกรม 
ผลการพัฒนาโปรแกรม โดยมีตัวอยางหนาจอบางสวนดังตอไปน้ี 
เม่ือทําการเปดใชงานโปรแกรม โปรแกรมจะเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม

สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 1 
 

                 
รูปภาพที่ 1 หนาแรกของโปรแกรมและเขาสูระบบ 

 
 จากรูปภาพที่ 1 เม่ือคลิกปุมเขาสูบทเรียนและลงชื่อเขาใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 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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 จากรูปภาพที่ 3 แบบทดสอบกอนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน หนวยที่ 1 มีจํานวน 10 ขอ คําตอบชนิด
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก โดยคลิกปุมเพื่อเลือกคําตอบที่ถูกตองที่สุดเพียงขอเดียว เม่ือนักเรียนทําเสร็จแลวจะมีหนาสรุปคะแนน
และเลือกศึกษาบทเรียนไดเลยหลังจากการทําแบบทดสอบกอนเรียน จะปรากฏจอภาพ ดังรูปภาพที่ 4 
 

         
รูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนหนวยที่ 1 และแบบฝกหัดหนวยที่ 1 

 

 จากรูปภาพที่ 4 หนาบทเรียนหนวยที่ 1 แสดงภาพเคล่ือนไหวเพื่อใหดูนาสนใจและมีเสียงบรรยายประกอบ โดยใน
แตละบทเรียนสามารถไปสูหนาถัดไปหรือยอนกลับไปกอนหนาได หลังจากนักเรียนเรียนรูจนเขาใจ ก็จะมีแบบฝกหัดเปนเกม
ใหนักเรียนไดทํากิจกรรม โดยการเลือกขอความจากทางดานซายมือมาใสในชองวางใหถกูตอง หลังจากนักเรียนเรียนรูจนเขาใจ
เก่ียวกับบทเรียนหนวยที่ 1 แลว ใหนักเรียนเรียนรูบทเรียนอ่ืน ๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 
 

6.2 ผลการประเมินของผูเช่ียวชาญดานเนื้อหาจากบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที แสดงดัง ตารางที ่1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 

รายการประเมิน คาเฉล่ีย (x̄ ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. เน้ือหาการนําเสนอ 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 แสดงใหเห็นวาการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการ
จัดการเรียนรูแบบแอล.ที อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉล่ีย 4.23 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47  ตามลําดับ 

 
6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที แสดง

ดัง ตารางที ่2 
 

ตารางที่ 2 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
รายการประเมิน คาเฉล่ีย (x̄ ) S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 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 โดยมีคาเฉล่ีย 
4.56 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54  ตามลําดับ 

 
6.4 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที แสดงดัง 

ตารางที ่3 
 

ตารางที ่3 ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
เกณฑ คาประสิทธิภาพ 

E1 82.33 
E2 82.50 

 

จากตารางที ่3 แสดงใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที มีประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เทากับ 82.33/82.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 
 

6.5 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ท ี
จากการทําแบบทดสอบเพื่อหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนแสดงดัง ตารางที่ 4 
 

ตารางที่ 4 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
ผลสัมฤทธิ์ N คาเฉล่ีย (x̄ ) S.D. t 

กอนเรียน 40 4.05 1.04 
24.35 

หลังเรียน 40 8.25 1.08 
 
จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวา T-Test เทากับ 24.35 แสดงวาคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมีคาสูงกวากอนเรียน 

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
7. สรุปผลการวิจัย  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุม
สาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 82.33/82.50 ซ่ึง
เปนไปตามเกณฑที่กําหนด  

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบ
แอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 สูงกวา
กอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การ
สืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม 
(พูลประชาอุปถัมภ) มีคาเฉล่ียเทากับ 4.56 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 
 
8. อภิปรายผลการวิจัย  
 

จากการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาและประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที 
(L.T) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่องการสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 สามารถอภิปรายผลการวิจัยไดวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการจัดการเรียนรูแบบที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เทากับ 82.33/82.50 ซ่ึงเปนไปตามเกณฑที่กําหนด 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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รวมกับการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) เรื่อง การสืบพันธุของพืชดอก กลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนวัดไผลอม (พูลประชาอุปถัมภ) ซ่ึงทําการสุมอยางงายจํานวน 40 คน มีคาเฉล่ีย
เทากับ 4.56 อยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54 ซ่ึงผลการวิจัยครั้งน้ีสอดคลองกับงานวิจัย
ของ จารุวรรณ ใจออน (2550: 52) ที่ศึกษาพบวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  มีผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกจากน้ี บัวผัน คะเนนอก (2553: 98) ไดศึกษา
พบวานักเรียนที่เรียนโดยการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T)  มีประสิทธิภาพเทากับ 89.27/83.24 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 
ที่ตั้งไว 

 
9. ขอเสนอแนะ  
 

ควรนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับการการจัดการเรียนรูแบบแอล.ที (L.T) ไปบูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนในกลุมสาระอ่ืน ๆ กับนักเรียนระดับชั้นตาง ๆ โดยการปรับกิจกรรมการเรียนรูใหเหมาะสมกับระดับชั้น และวัยของ
นักเรียน และตรงตามความตองการของผูเรียน โดยพิจารณาถึงเน้ือหาที่ตรงตามตัวชี้วัดใหเหมาะสม เพื่อใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด 
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