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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย  อภปิรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดย
ใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดย
มีวัตถุประสงคของการวิจัย 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ระหวางการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวย
โปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 กับ 
การจัดการเรียนรูแบบปกติ 3) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคือ ผูเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนภาชี “สุนทรวิทยานุกูล” จํานวน 2 
หองเรียน ท้ังหมด 80 คน ใชวิธีการสุมแบบกลุม (cluster random sampling) เคร่ืองมือท่ีใชในการ
วิจัยคร้ังนี้ประกอบดวย บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 5 แผนการจัดการ
เรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผูเรียนตอการ
จัดการเรียนรูดวยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภณัฑดวยโปรแกรม 
Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 วิเคราะหขอมูล
โดยหาคาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและคาทดสอบที 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การวิจัยคร้ังนี้สามารถสรุปผล ไดดังนี้คือ 
 1. ประสิทธิภาพของพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เ ร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
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มัธยมศึกษาปท่ี 5 มีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูท่ี 80.71 / 80.42 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไวท่ี 
80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของนักเรียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑดวยโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก โดยมีคาเฉล่ีย
เทากับ ( X = 4. 14) เม่ือพิจารณารายขอ พบวาอยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด โดยมีคาเฉล่ีย ( X = 3.50-
4.68) 
 

อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยเร่ืองการพัฒนาดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 สามารถนําไปสูการอภิปรายผล ไดดังนี้ 
 1. ประสิทธิภาพของดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑ
โดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
มีประสิทธิภาพของบทเรียนอยูท่ี 80.71 / 80.42 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 1 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ี
กําหนดคือ 80/80 เนื่องจากในข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมท้ังเกณฑในการ
ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหา เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOPวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดย
ศึกษาเนื้อหาจากคูมือหลักสูตรสถานศึกษา กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี เพื่อออกแบบให
ตรงตามคําอธิบายรายวิชาและผลการเรียนรูท่ีคาดหวังของหลักสูตรและศึกษาเนื้อหา ตํารา ใน
รายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แยกออกเปนหนวยการเรียนรู จํานวน 5 หนวย โดยพิจารณาจาก
ลักษณะเน้ือหา และปริมาณ ภาพประกอบและวิดีโอบรรจุไวในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง 
การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับ
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นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จากนั้นไดสังเกตพฤติกรรมผูเรียนจึงไดออกแบบเนื้อหาบทเรียน 
ออกแบบกิจกรรมการเรียนรูและออกแบบทดสอบ ใหตรงตามจุดประสงคของบทเรียนและ
สอดคลองกับรูปแบบการเรียนการสอนคอมพิวเตอร มีการกําหนดกิจกรรมการจัดการเรียนรูไวเปน
ข้ันตอนอยางชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาดวยตนเองตามความรูความสามารถ หรือความสนใจ ได
ทุกท่ี  ทุกเวลา  มีกิจกรรมใหผู เ รียนไดทดลองใชงาน  มีการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ คือ ทดลองแบบรายบุคคล จํานวน 3 คน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 
5  ซ่ึงปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80 /80 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุง
แกไข ขนาดของตัวอักษรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุกหนวยการเรียนรู ภาพประกอบมีขนาด
เล็กมองเห็นไมชัดเจนและวีดีโอประกอบมีขนาดเล็กมองเห็นไมชัดเจน ในการดําเนินการทดลอง
คร้ังท่ี 2 ทดลองแบบกลุมยอยจํานวน 6 คน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ซ่ึงผลปรากฏวา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานเกณฑตามมาตรฐานมี 80/80 แตยังมีขอตองเพ่ิมเติมคือ เพิ่ม
ขนาดภาพประกอบและปุมกดใหมีขนาดท่ีมองเห็นไดชัดเจน และปรับขนาดวิดีโอใหใหญข้ึนและ
คมชัดมากข้ึน และตรวจเช็คเคร่ืองคอมพิวเตอรทุกเคร่ืองใหมีความพรอมในการใชงาน จากน้ันจึง
นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลองแบบกลุมภาคสนาม สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 40 คน ผลปรากฏวา มีประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 โดยเก็บขอมูลอยางละเอียดเพื่อหาขอบกพรองและทําการปรับปรุงจึงทําให
บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 
จริญญา  มวงจีน (2549, หนา 89-94) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เร่ืองเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอรพื้นฐาน กลุมสาระการเรียนรูการงานอาชีพและ
เทคโนโลยีสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ี
สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 82.07/85.00 สูงกวาเกณฑท่ีกําหนดและงานวิจัยของ เพ็ญศรี  นวลศรี 
(2556, บทคัดยอ) ซ่ึงไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองการประกอบ
และซอมเคร่ืองคอมพิวเตอรเบ้ืองตน สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการสอนแบบปกติ มีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.80 / 81.92 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว 80/80 
 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ รียนท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เ ร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 สูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 เปนไปตามสมมติฐานขอท่ี 2 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองทางดานเนื้อหา เทคโนโลยี และ
การผลิตส่ือท่ีประกอบดวยภาพ สี เสียง วีดีโอซ่ึงเปนการกระตุนความสนใจของนักเรียน ไดรับ
คําแนะนําจากผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี มีระดับคุณภาพเหมาะสมดี มีความ
สอดคลองระหวางวิธีการจัดการเรียนรูของแบบฝกหัด แบบทดสอบ แบบฝกกิจกรรม มีรูปภาพท่ี
ดึงดูดกระตุนความสนใจของนักเรียน เนื้อหาของบทเรียนมีความถูกตองชัดเจน สามารถเรียนรูดวย
ตนเองจึงไมจําเปนตองเรียนในช้ันเรียน และทบทวนไดทุกที ทุกเวลา จึงทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ ซ่ึงสอดคลองกับ
งานวิจัยของ ลัดดาวัลย  เขียวหวาน (2550, หนา 91) ไดทําการวิจัย เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน เร่ือง การใชอินเทอรเน็ตสําหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ท่ีสอนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและวิธีการสอนแบบปกติ พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ท่ีระดับ .05 โดยนักเรียนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูง
กวาการสอนแบบวิธีสอนแบบปกติ งานวิจัยของ ณัฐิกา  วงษาวดี (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง 
ผลการเรียนรูและความพึงพอใจ วิชา ทัศนศิลป ของผูเรียนชวงช้ันท่ี 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียท่ีสรางมโนทัศนกอนการเรียน ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ 87.50 / 88.33 ผูเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบ
ปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และงานวิจัยของ พิมณิชา พรหมมานต (2553, บทคัดยอ) 
ไดศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ือง ไตรภูมิ
พระรวง ตอน มนุสสภูมิ สําหรับผู เ รียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ผลการศึกษาพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 80.33 / 83.67 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับดีมาก 
 3. ความพึงพอใจของนักเรียนตอการจัดการเรียนรูท่ีไดรับการจัดการเรียนรูโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับดีมากถึงมากท่ีสุด แสดงใหเห็นวานักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอ
การเรียนรูเรียนผานส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและมีความพึงพอใจในดานตางๆ เชน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการแบงเนื้อหาเปนหนวยการเรียนรูยอยแตละหนวยการเรียนรูมี
เปาหมายและจุดประสงคไวอยางชัดเจน มีภาพประกอบที่สอดคลองกับเนื้อหา สามารถทบทวนได
ตลอดเวลา ทุกสถานท่ี สอดคลองกับงานวิจัยของ วราภรณ นิลสาขา (2548, บทคัดยอ) ได
ทําการศึกษาวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชาหลักการออกแบบและพัฒนา
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โปรแกรม เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนประสิทธิผลทางการเรียนรูและความพึงพอใจของ
ผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรม ผลการวิจัย
พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนท่ีพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพ 83.26/80.35 เปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดคือ 80/80 เม่ือนําคะแนนสอบกอนเรียนและคะแนนสอบหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหา
ประสิทธิผล พบวาไดประสิทธิภาพหลังกระบวนการ (Epost) = 80.35 และประสิทธิภาพกอน
กระบวนการ (Epre) = 18.26 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนท่ีพัฒนาข้ึน ทําใหผูเรียนมี
ประสิทธิผลทางการเรียน 62.09 ไดผลตามเกณฑท่ีตั้งไวคือ 60 และระดับความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนมีคาโดยเฉล่ียเทากับ 4.31 อยูในระดับพึงพอใจ
คอนขางมาก สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน วิชาหลักการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมท่ี
สรางข้ึนเปนบทเรียนท่ีมีคุณภาพ สามารถนําไปใชในการเรียนรูดวยตนเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และงานวิจัยของ ณัฐิกา  วงษาวดี (2551, บทคัดยอ) ไดศึกษา เร่ือง ผลการเรียนรูและความพึงพอใจ 
วิชา ทัศนศิลป ของผูเรียนชวงช้ันท่ี 2 ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียท่ีสรางมโนทัศนกอน 
การเรียน ผลการศึกษาพบวา มีประสิทธิภาพ 87.50 / 88.33 ผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .05 และผูเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ระดับดีมาก 
 สรุปไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดย
ใชโปรแกรม Pro/DESKTOP  วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 ท่ี
ผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนมีประสิทธิภาพสูงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางการ
จัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูแบบปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เพราะไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญท้ังดานเน้ือหา และดาน
เทคโนโลยี ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอมูลเหลานี้มาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
และไดนําไปหาประสิทธิภาพดวยการทดสอบกับผูเรียนหลายครั้งตามลําดับข้ันตอนของการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ผูเรียนสามารถ
ทบทวนเนื้อหาบทเรียนไดตลอดเวลาจนกวาจะไดระดับผลการเรียนเปนท่ีนาพอใจ 
 

ขอเสนอแนะ 
 
 จากผลของการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะอาจเปนประโยชนในการจัด
การศึกษา การทําผลงานทางวิชาการ หรือการศึกษางานวิจัยตอไป ดังนี้ 
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 1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
  1.1 การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง การออกแบบผลิตภัณฑโดยใช
โปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 
สามารถศึกษาทบทวนและหาความรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดนอกชวงเวลาเรียนและ
สามารถนํากลับไปศึกษาทบทวนท่ีบานได 
  1.2 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใชงานบท
เคร่ืองคอมพิวเตอร ดังนั้นผูเรียนจึงจําเปนมีความรูพื้นฐานดานระบบคอมพิวเตอรดวย 
  1.3 การจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เ ร่ือง การออกแบบ
ผลิตภัณฑโดยใชโปรแกรม Pro/DESKTOP วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 5 พบวาเนื้อหาบทเรียนท่ีใชในการนําเสนอแกนักเรียน เปนรูปแบบการบรรยาย
ขอความแบบการสอนทั่วไป แทรกวิดีโอการสาธิต ดังนั้นจึงควรใสรูปภาพ เพิ่มขนาดวีดีโอและ
เสียงใหชัดเจน เพื่อท่ีใหผูเรียนไดเขาใจมากยิ่งข้ึน 
  1.4 ผูสอนควรจัดบรรยากาศในช้ันเรียนใหเอ้ือตอการเรียนรูของนักเรียน สงเสริม
และใหกําลังใจกับนักเรียน และดูแลชวยเหลือใหคําแนะนําเกี่ยวกับแหลงคนควาเพิ่มเติม รวมถึง
เสริมแรงกับผูเรียนท่ีเรียนรูชา 
 2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
  2.1 ควรมีการศึกษาวิจัยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรเกี่ยวกับ
เนื้อหารายวิชาอ่ืนๆ เพื่อเปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรในรายวิชาอ่ืนๆ เชน ภาษาตางประเทศ ภาษาไทย สุขศึกษาและพล
ศึกษา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิทยาศาสตรคณิตศาสตร และศิลปะ ตลอดจนศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับสภาพ ปญหา และความตองการใชบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร 
  2.2 ควรมีการวิจัยออกแบบส่ือผาน Mobile Phone เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาบนมือถือ
ได 
 
 
 
 
 


