
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง Shopping in Roi-Et 
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด
ผูวิจัย  นางสมศรี  ถินคําเชิด  

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
         จากรายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับประเทศ

พบวานัก เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํ า   ในกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ)และจากรายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด
เทศบาลกลุมการศึกษาทองถิ่นที่ 10 (2550 : 120) พบวาคะแนนเฉลี่ยกลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ไดคาเฉลี่ยรอยละ 63.74 ระดับเทศบาลเมือง
รอยเอ็ดไดคาเฉลี่ยรอยละ 64.09 ระดับโรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ได
คาเฉลี่ยรอยละ 62.45 ซึ่งต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวคือรอยละ 75 ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ ไดแก  
กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  ความไมพรอมดานสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  
กิจกรรมไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู

ผูวิจัยคิดวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําใหนักเรียนไดฝกทักษะทั้ง 4 
ดานโดยฟงเสียงจากเจาของภาษาโดยตรง  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณลักษณะ
พิเศษคือ  ในแตละบทเรียน  จะมีตัวอักษร  ภาพกราฟก  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และเสียง
ประกอบดวย  ในลักษณะของสื่อหลายมิติ (hyper media) ทําใหผูเรียนสนุกไปกับการเรียน  ไมรูสึก
เบื่อหนาย   คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน  และผูเรียนมีโอกาสเรียนซ้ํา
แลวซ้ําอีกกี่ครั้งก็ไดตามความตองการของผูเรียน (สุรพร  ชัยเดชสุริยะ. 2539 : 27) มีการยอนกลับ
ทันทีเมื่อผูเรียนทําผิด  

โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด เปนโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา   เปดทําการสอนตั้งแตชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 มีครูจํานวน 30 คนนักเรียน
จํานวน 890 คน  โรงเรียนไดรับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอรและหองปฏิบัติการทางภาษา 
 จากกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  กระทรวงมหาดไทยอยางเพียงพอ  จึงไมมีปญหาในดานสื่อ
เทคโนโลย ี  ทําใหผูวิจัยเกิดความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาว

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง Shopping in Roi - Et  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ
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         3.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่สรางขึ้น

4.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง Shopping 
in Roi - Et  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 

5.  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนกับนักเรียนที่เรียนรูโดยวิธีปกติ 

ขอบเขตของการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานหนอง

หญามาเทศบาลเมืองรอยเอ็ด   ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 จํานวน  4 หองเรียนรวม 140 คน  ซึ่ง
โรงเรียนไดจัดนักเรียนแบบคละระดับสติปญญา

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา  เทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550
ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Area or Cluster Random Sampling)(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 47) 
โดยการจับฉลาก 2 หองเรียน  จากนักเรียนทั้งหมด 4  หองเรียน  แลวจับฉลากอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือก
กลุมทดลองและกลุมควบคุมรวม 79 คน  แบงออกเปน      

กลุมทดลองเปนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/2  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550 จํานวน  40 คน

กลุมควบคุมเปนชั้นประถมศึกษาปที่ 6/1  โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามาเทศบาล
เมืองรอยเอ็ด ปการศึกษา 2550 จํานวน  39 คน
  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง Shopping in Roi - Et  
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ประกอบดวย

1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  Shopping in Roi – Et  กลุมสาระการเรียนรู
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ )ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  

2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใชทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเปน
แบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัว เลือกจํานวน 20 ขอ ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตามแนวการสรางและหา
คุณภาพแบบอิงเกณฑ



3

3.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน  เรื่อง  
Shopping in Roi – Et  กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ )ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ 

ระเบียบวิธีวิจัย
               การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการ
ทดลองตามแบบ  Randomized Control Group Pretest Posttest Design
ตาราง 3 แบบวิจัยเชิงการทดลอง

กลุม การสุม การทดสอบกอน
(Pretest)

ทดลอง การทดสอบหลัง
(Posttest)

E R O1 X O2

C R O1 ~X O2

     
      ความหมายของสัญลักษณ

E แทนกลุมทดลอง
C   แทนกลุมควบคุม
R แทนการสุม
O 1แทนการเก็บรวบรวมขอมูลกอนการทดลอง
O 2แทนการเก็บรวบรวมขอมูลหลังการทดลอง
X   แทนการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร
~X แทนการเรียนตามปกติ

สรุปผลการวิจัย
1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  Shopping in Roi – Et  กลุมสาระการเรียนรู

ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ )ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีประสิทธิภาพ  82.82/81.88  
2.  นักเรียนที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เรื่อง  Shopping in Roi – Et   

มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ  .05
3.   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน เรื่อง  Shopping in Roi – Et  กลุมสาระการ

เรียนรูภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) มีคาดัชนีประสิทธิผล  เทากับ  0.70
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4.   นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด  

    5.   นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความคงทนในการเรียนรูสูง
กวานักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1.   ขอเสนอแนะในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบการสอน

1.1   การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน
การดําเนินการไวลวงหนา  มีการปรึกษาและขอคําแนะนําจากผูเชี่ยวชาญ  เชน  ศึกษานิเทศก  
ผูชํานาญการสอนหรืออาจารยฝายเทคโนโลยีการศึกษา

1.2   ควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากตํารา
หรือเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของเพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสม

1.3   สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามขั้นตอนที่กําหนด
1.4   ควรปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยการใหผูเชี่ยวชาญ

ดานสื่อการสอนประเมินคุณภาพดานเทคนิคดวย
2.   ขอเสนอแนะสําหรับครู

2.1   กอนนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไปใช  ควรศึกษาหลักสูตรใหเขาใจ
อยางละเอียดถี่ถวนแลวปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไวในแผนการสอน

2.2   ควรจัดเตรียมอุปกรณและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหเรียบรอยเพียงพอกับ
จํานวนนักเรียนเพื่อสะดวกในการศึกษาคนควาและบรรลุตามจุดประสงค

2.3   ครูควรใหกําลังใจ  ยกยองชมเชยแกนักเรียน  ในโอกาสตาง ๆ เพื่อเปนการ
สงเสริมใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียน

3.   ขอเสนอแนะสําหรับผูบริหาร
3.1   ผูบริหารควรใหการสนับสนุนสงเสริมใหครูอาจารยไดผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน  สื่อเอกสารประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ  อันจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอน
ใหมากขึ้น

3.2   สนับสนุนใหครู  อาจารย  ในโรงเรียนไดอบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการดาน
การผลิต  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สื่อการเรียนการสอน  และสนับสนุนดานงบประมาณ  
เพื่อเปนพื้นฐานการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ  และเปนประโยชนตอนักเรียน

3.3  ชวยเผยแพรผลงานที่สําเร็จ  และมีประสิทธิภาพใหผูอื่นไดรับทราบ
  และนําไปใชเปนสื่อเพื่อประโยชนในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Shopping in Roi-Et 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ผู้วิจัย  นางสมศรี  ถินคำเชิด  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา


         
จากรายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับประเทศพบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ  ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)และจากรายงานการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่ 10 (2550 : 120) พบว่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 63.74 ระดับเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 64.09 ระดับโรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้ค่าเฉลี่ยร้อยละ 62.45 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือร้อยละ 75 ซึ่งอาจมาจากสาเหตุหลายประการ ได้แก่  กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครู  ความไม่พร้อมด้านสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ  กิจกรรมไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้





ผู้วิจัยคิดว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะทำให้นักเรียนได้ฝึกทักษะทั้ง 4 ด้านโดยฟังเสียงจากเจ้าของภาษาโดยตรง  เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณลักษณะพิเศษคือ  ในแต่ละบทเรียน  จะมีตัวอักษร  ภาพกราฟิก  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  และเสียงประกอบด้วย  ในลักษณะของสื่อหลายมิติ (hyper media) ทำให้ผู้เรียนสนุกไปกับการเรียน  ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้เรียน  และผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้ำแล้วซ้ำอีกกี่ครั้งก็ได้ตามความต้องการของผู้เรียน (สุรพร  ชัยเดชสุริยะ. 2539 : 27) มีการย้อนกลับทันทีเมื่อผู้เรียนทำผิด  




โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูจำนวน 30 คนนักเรียนจำนวน 890 คน  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์และห้องปฏิบัติการทางภาษา 

 จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทยอย่างเพียงพอ  จึงไม่มีปัญหาในด้านสื่อเทคโนโลยี   ทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว


วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Shopping in Roi - Et  กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ

         
3.  เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ที่สร้างขึ้น


4.   เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Shopping in Roi - Et  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 


5.  เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนที่เรียนรู้โดยวิธีปกติ 


ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน  4 ห้องเรียนรวม 140 คน  ซึ่งโรงเรียนได้จัดนักเรียนแบบคละระดับสติปัญญา


 

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียน

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า  เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2550ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (Area or Cluster Random Sampling)(บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 47) โดยการจับฉลาก 2 ห้องเรียน  จากนักเรียนทั้งหมด 4  ห้องเรียน  แล้วจับฉลากอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลือกกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมรวม 79 คน  แบ่งออกเป็น  


     





กลุ่มทดลองเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2550 จำนวน  40 คน




 กลุ่มควบคุมเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าม้าเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปีการศึกษา 2550 จำนวน  39 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย


เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Shopping in Roi - Et  

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ประกอบด้วย



1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  Shopping in Roi – Et  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  



2.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด 4 ตัว เลือกจำนวน 20 ข้อ ซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้นตามแนวการสร้างและหาคุณภาพแบบอิงเกณฑ์



3.  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน  เรื่อง  Shopping in Roi – Et  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )ชั้นประถมศึกษา

ปีที่ 6  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ  


ระเบียบวิธีวิจัย

               
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง(Experimental Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ดำเนินการทดลองตามแบบ  Randomized Control Group Pretest Posttest Design


ตาราง 3 แบบวิจัยเชิงการทดลอง
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		การทดสอบก่อน
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		ทดลอง

		การทดสอบหลัง

(Posttest)
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		C
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		~X

		O2





      
ความหมายของสัญลักษณ์



E
แทนกลุ่มทดลอง



C   แทนกลุ่มควบคุม




R
แทนการสุ่ม



O 1
แทนการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการทดลอง



O 2
แทนการเก็บรวบรวมข้อมูลหลังการทดลอง



X   แทนการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์



~X แทนการเรียนตามปกติ

สรุปผลการวิจัย



1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  Shopping in Roi – Et  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ )ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มีประสิทธิภาพ  82.82/81.88  


2.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง  Shopping in Roi – Et   มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05


3.   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอน เรื่อง  Shopping in Roi – Et  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ ) มีค่าดัชนีประสิทธิผล  เท่ากับ  0.70


4.   นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  


    5.   นักเรียนที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคงทนในการเรียนรู้สูงกว่านักเรียนที่เรียนโดยวิธีปกติ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป


1.   ข้อเสนอแนะในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบการสอน




1.1   การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้มีประสิทธิภาพควรมีการวางแผน

การดำเนินการไว้ล่วงหน้า  มีการปรึกษาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ  เช่น  ศึกษานิเทศก์  ผู้ชำนาญการสอนหรืออาจารย์ฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษา



1.2   ควรศึกษาขั้นตอนและกระบวนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากตำราหรือเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อศึกษารูปแบบและกิจกรรมที่เหมาะสม



1.3   สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามขั้นตอนที่กำหนด



1.4   ควรปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  โดยการให้ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอนประเมินคุณภาพด้านเทคนิคด้วย


2.   ข้อเสนอแนะสำหรับครู



2.1   ก่อนนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้  ควรศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจ

อย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในแผนการสอน



2.2   ควรจัดเตรียมอุปกรณ์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้เรียบร้อยเพียงพอกับจำนวนนักเรียนเพื่อสะดวกในการศึกษาค้นคว้าและบรรลุตามจุดประสงค์



2.3   ครูควรให้กำลังใจ  ยกย่องชมเชยแก่นักเรียน  ในโอกาสต่าง ๆ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนประสบผลสำเร็จในการเรียน


3.   ข้อเสนอแนะสำหรับผู้บริหาร



3.1   ผู้บริหารควรให้การสนับสนุนส่งเสริมให้ครูอาจารย์ได้ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สื่อเอกสารประกอบการสอนที่มีประสิทธิภาพ  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเรียนการสอนให้มากขึ้น



3.2   สนับสนุนให้ครู  อาจารย์  ในโรงเรียนได้อบรม  สัมมนาเชิงปฏิบัติการด้าน

การผลิต  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สื่อการเรียนการสอน  และสนับสนุนด้านงบประมาณ  เพื่อเป็นพื้นฐานการผลิตสื่อที่มีคุณภาพ  และเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน

3.3   ช่วยเผยแพร่ผลงานที่สำเร็จ  และมีประสิทธิภาพให้ผู้อื่นได้รับทราบ

  และนำไปใช้เป็นสื่อเพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ
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