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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพ 
ในวิชาคณิตศาสตร    เรื่อง  เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พรอมทั้งเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เร่ือง เศษสวน ที่ไดรับ
การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นและการสอนตามปกติ  โดยกลุม
ตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 
โรงเรียนบานทุงสาย ตําบลคลองตะเกรา อําเภอทาตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน 20 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เศษสวน สําหรบันักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  
2. แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
 

การดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 
 

ในการดําเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ทดลองและเก็บ
รวบรวมขอมูลดวยตนเองที่โรงเรียน บานทุงสาย ต.คลองตะเกรา อ.ทาตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา โดย
ใชสถานที่ทดลองคือ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ของโรงเรียนบานทุงสาย   ต.คลองตะเกรา         
อ.ทาตะเกียบ   จ.ฉะเชิงเทรา    

1. ระยะกอนทดลอง หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใชกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกอนนําไปใช 

2. ระยะทดลอง ผูวิจัยใหนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เร่ืองเศษสวน จํานวน 7 ชั่วโมง และใหนักเรียนเรียนตามปกติ จํานวน 7 ช่ัวโมง โดยระหวาง
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการเรียนการสอนตามปกติ นักเรียนทําแบบฝกระหวาง
เรียน 

3. ระยะหลังทดลอง ผูทําการวิจัยทดสอบหลังเรียนดวยแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน  
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4. นําคะแนนที่ไดขอ 1 ไปหาประสิทธิภาพของบทเรียน  
5. นําคะแนนที่ไดในขอ 2  มาเปรียบเทียบหาคาเฉลี่ยและ คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ภายใน

กลุมทดลองและทดสอบคาทีแบบ กลุมตัวอยางที่เปนอิสระตอกัน  (t-test for Independent Samples) 
 

5.1 สรุปผลการวิจัย 
                   5.1.1  ประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 72.20/76.40 สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว 70/70  

           5.1.2  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 6 ของนักเรียนที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวานกัเรียน
ที่ไดรับการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  
      5.1.3  ความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องเศษสวน 
มีความคิดเหน็อยูในระดับมาก  
 

5.2 อภิปรายผล      
               จากผลการวิจัย เร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวน วิชา
คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 6 ผลการวิจยัมีดังนี ้
   5.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง 
เศษสวน สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ E1/ E2  เทากับ 72.20/76.40  
เกณฑประสิทธิภาพที่ผูวิจัยกําหนดไวคือ E1/ E2  เทากับ 70/70  
               การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคือ การตรวจสอบดูวาบทเรียนมีคุณภาพหรือไม โดยนํา
บทเรียนที่สรางขึ้นไปทดลองใชกับกลุมเปาหมายขนาดตางๆ (อารีย มีมุงกิจ,  2541, หนา 33) 

ดังนั้นจะเห็นวาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ที่ผูวิจัยสรางขึ้นนั้น ผานขั้นตอนการดําเนินการ
หลายขั้นตอน  ทั้งขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและขั้นตอนการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน(พรอมพรรณ อุดมสิน, 2538, หนา 60-75) ซ่ึงผูวิจัยได
ดําเนินการอยางเปนระบบ โดยขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดแบง
ขั้นตอนยอยอีก 4 ขั้นตอน คือ ขั้นการวางแผน ขั้นการออกแบบบทเรียน ขั้นการสรางบทเรียนและ
ขั้นการประเมินและแกไขบทเรียน (อรพันธุ ประสิทธิรัตน, 2530, หนา 144) สวนขั้นตอนการสราง
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนั้น ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบและผานการทําใหมีคุณภาพ
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ทั้งตัวผูวิจัยเอง ทั้งผูเช่ียวชาญ และนําไปทดลองใชกับนักเรียน ซ่ึงขั้นตอนการดําเนินการอยางเปน
ระบบนี้ ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผานกระบวนการกลั่นกรองแกไข มีผลใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 
 ในขั้นตอนการวางแผนนั้น ผูวิจัยไดศึกษาเนื้อหา วิเคราะหหลักสูตรสาระการเรียนรูผาน
การวิเคราะหหลักสูตร และเนื้อหาอยางเปนขั้นตอน ในขั้นตอนนี้ผูวิจัยพบวา เนื้อหาเรื่อง เศษสวน 
เปนเนื้อหาที่คอนขางยากและใหมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ผูวิจัยไดนําขอคนพบนี้มา
ออกแบบเพิ่มเติมในสวนของเนื้อหา ตัวอยาง คําอธิบาย และมีตัวอยางเพิ่มเติม  
                 สําหรับขั้นตอนการออกแบบบทเรียน ผูวิจัยไดดําเนินการอยางเปนระบบ โดยผูวิจัยได
จัดแบงเนื้อหา เร่ือง เศษสวน ออกเปน 5 หนวย และเรียงลําดับเนื้อหาตามหลักการ คือ เรียงลําดับที่
เปนเนื้อหาความรูพื้นฐานใหผูเรียนไดศึกษา กอนที่จะศึกษาในเรื่องอ่ืน ๆ ตอไป ในแตหนวยผูวิจัย
ไดยกตัวอยางเรียงจากตัวอยางงายไปสูตัวอยางที่ยากตามลําดับ ตลอดจนการออกแบบบทเรียนให
ผูเรียนไดมีโอกาสปฏิสัมพันธกับบทเรียนคอนขางหลากหลาย พรอมทั้งมีการปอนกลับทันที ซ่ึง
ผูวิจัยไดสังเกตเห็นปฏิกิริยาที่แสดงความดีใจ พอใจ กับการตอบคําถามไดถูกตองของนักเรียน 
ผูวิจัยสังเกตเห็นวาในขณะที่นักเรียนกําลังศึกษาบทเรียนนักเรียนจะมีการคิดหาคําตอบที่บทเรียนจะ
นําเสนอดวย ซ่ึงถือวาเปนผลดีที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในการทํากิจกรรม ไมไดปลอย
ใหบทเรียนเสนอเนื้อหาบทเรียนเพียงฝายเดียว 
   นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดศึกษาทฤษฎีและหลักการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
(ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, หนา 51-55)  เอกสาร ตํารา การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ตางๆ ทําใหผูวิจัยทราบทฤษฎีและหลักการสรางการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึง
เปนแนวทางสําหรับผูวิจัยในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในครั้งนี้ 
ประกอบกับผูวิจัยไดดําเนินการเขียนสตอร่ีบอรดของบทเรียนแลวนําสตอรี่บอรดมาบรรจุเปน
กรอบเนื้อหายอยๆ ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในการออกแบบนี้ผูวิจัยไดคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญ และคํานึงถึงหลักการสรางบทเรียนทั้งในดานรูปแบบตัวอักษรขนาดและสีของตัวอักษร 
กาวางรูปแบบขอความ ตลอดจนภาษาที่ใชใหมีความถูกตอง เหมาะสม 
   อีกประเด็นหนึ่งที่สําคัญ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมานี้ ไดผานขั้นตอน
การตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมทั้งในขณะสรางบทเรียนและหลังจากการสราง
บทเรียนเสร็จแลวจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ผูทรงคุณวุฒิ  โดยผูวิจัยนําคําแนะนําตางๆ มา
ปรับปรุงแกไข ใหบทเรียนมีความสมบูรณ เหมาะสมยิ่งขึ้น สงผลใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง เศษสวน ไดรับการประเมินจากผูทรงคุณวุฒิอยูในระดับดี ทั้งดาน
เนื้อหา  ดานสื่อการเรียนการสอน และในภาพรวม  ตลอดจนบทเรียนไดผานการทดลองใชกับ
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นักเรียนในขั้นทดลองหนึ่งตอหนึ่ง การทดลองใชในขั้นทดลองกับกลุมเล็ก ซ่ึงผูวิจัยไดนําผลการ
ทดลอง และขอสังเกต ขอเสนอแนะมาปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีความสมบูรณ จนทําใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ตั้งไว 
ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ สุภิญญา สุพรรณการ (2543,  หนา 57) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเพื่อการสอนเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง รอยละ สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรสูงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตสาสตร เร่ือง 
รอยละ สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
แบงเปน 8 ตัวอยาง รวม 286 กรอบ และนําไปหาประสิทธิภาพ โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เร่ือง รอยละ มีประสิทธิภาพเทากับ 72.5/64.0 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรเร่ือง รอยละ 
ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง รอยละ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .01  วรรณวลัย วิจันทรโต 
(2545, หนา 45) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อการสอนทบทวนวิชาฟสิกส เร่ือง การ
หักเหของแสง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
ฟสิกส เร่ือง การหักเหของแสง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีประสิทธิภาพ 71.48/69.50 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟสิกส เร่ือง การหักเหของแสง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 หลัง
เรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง การหักเหของแสง อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01  พิมวรา  พรหมสถาพร (2546,  บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน     ซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการและการแกสมการ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีประสิทธิภาพเทากับ 83.75/82.25 ซ่ึงสูง
กวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมตัวอยางหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร เร่ือง สมการและการแกสมการ 
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
        5.2.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 กอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง เศษสวน       
ผลการทดลองพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน วิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน สูงกวา กอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จากการ
ที่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อาจเปนเพราะวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เรื่อง เศษสวน ไดผาน ขั้นตอน กระบวนการสรางและพัฒนาใหมีคุณภาพอยางเปนระบบ 
สงผลใหบทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไว และจากการที่ผูวิจัยไดวิเคราะหหลักสูตร 
แลวนําประเด็นที่พบวาเปนจุดดอยมาเพิ่มเติมเนื้อหา พรอมทั้งออกแบบบทเรียนใหเหมาะสม
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สอดคลองกับเนื้อหาโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญไดอยางสมบูรณ ประกอบกับการวิเคราะหความ
คิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ที่พบวาผูเรียนมีความเห็นที่
ดีตอบทเรียน โดยผูเรียนคิดวาเขามีอิสระในการเรียน มีความสุข สนุก พรอมทั้งไดความรู เมื่อเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงสงผลใหผูเรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้น 
คือมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเ รียน  ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ                  
ชมัยพร ตั้งตน  (2538 ,  บทคัดยอ) ไดพัฒนาบทเรียนคณิตศาสตรเร่ือง การหาร โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนดาราคาม กรุงเทพมหานคร พบวา นักเรียน
กลุมทดลองซึ่งแบงปน 2 กลุม โดยการจับคูคะแนนที่เทากันจากแบบทดสอบวัดความรูกอนเรียน 
ไดคะแนนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  นฤบาล เนือง
ทอง  (2538,  บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง การนําเสนอขอมูล ระหวางกลุมที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนและทบทวน
โดยครู กลุมที่ครูสอนและทบทวนโดยคอมพิวเตอรชวยสอน กับกลุมที่ครูสอนและทบทวน พบวา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เร่ือง การนําเสนอขอมูล 
ของกลุมที่ครูสอนและทบทวนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวากลุมที่ครูสอนและทบทวนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยุพาพร จางสาย  (2547,  บทคัดยอ)ไดทดลองสอนวิชาคณิตศาสตร
ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องระบบจํานวนจริงโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริม พบวา 
หลังจากนักเรียนไดรับการซอมเสริมดวยบทเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนแลวนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวาเกณฑรอยละ 50  สําเนา หมื่นแจม (2547,  ออนไลน) ไดสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาคณิตศาสตร เรื่อง การคูณชั้นประถมศึกษาปที่ 4  สําหรับ
นักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา ผลการศึกษา พบวา นักเรียนสามารถผานเกณฑรอบรูตาม
จุดประสงคโดยเฉลี่ยรอยละ 88  สุธิภา นาครัตน (2547,  ออนไลน) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองการหารสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่ํา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนสามารถผานเกณฑรอบรูตามจุดประสงคโดยเฉลี่ยรอยละ 88  สุภิญญา 
สุพรรณการ , (2543,  หนา 57) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อสอนเสริมวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง รอยละ สําหรับนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นแบงเปน 8 ตัวอยาง รวม 286 กรอบ พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
คณิตศาสตร เร่ือง รอยละ ของนักเรียนที่มีความสามารถทางคณิตศาสตรสูง ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง รอยละ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  
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         5.2.3 ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดให
นักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ
ทบทวนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น โดยขอคําถามในแบบสอบถามทุกขอเปน
คําถามเชิงบวก ผลปรากฏวา นักเรียนเห็นดวยกับขอความที่ถามในแบบสอบถามความคิดเห็นที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อทบทวนวิชาคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน อยู ในระดับมาก  
                       จากผลการวิจัยในครั้งนี้ และผลการวิจัยของหลายๆ คนที่ผูวิจัยไดนําเสนอนั้น พบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียนการสอนที่สามารถนํามาใชพัฒนาการเรียนการสอน
ไดซ่ึงสามารถใชกับผูเรียนไดทุกกลุมเปาหมาย ไมวาจะเปนผูเรียนในระดับเกง ปานกลาง หรือออน 
 

5.3 ขอเสนอแนะ 
5.3.1 ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
         1) จากผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนสูงกวาแบบปกติ แสดงวาวิธีการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตนเองไดดีกวาเดิม ฉะนั้น ควรมีการสงเสริมใหมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอร       
ชวยสอนไปใชพัฒนาการเรียนการสอน ในทุกกลุมสาระการเรียนรู 

         2) จากผลการวิจัยพบวานักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน มีความเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําให
ผูเรียนมีความสนุกสนานกับการเรียนรู สามารถนําไปศึกษาไดดวยตนเองและสามารถแกปญหาการ
เรียนไมทันเพื่อนโดยใหนักเรียนนําไปศึกษาดวยตนเองเพื่อทบทวนความรูหลังจากที่นักเรียนได
ผานการเรียน เร่ืองเศษสวน ในหองเรียนปกติมาแลว ในเวลาและสถานที่ที่นักเรียนสะดวก เพื่อให
นักเรียนเกิดความเขาใจในบทเรียนมากยิ่งขึ้น  หนวยงานที่เกี่ยวของควรนําผลการวิจัยไปใชกับ
นักเรียนทกุชั้นทุกระดับและไปยังโรงเรียนตางๆ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

          3) ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชเพื่อศึกษาคนควาดวยตนเอง 
สถานศึกษาควรจะจัดศูนยการเรียนรูดวยตนเอง เชน มุม CAI ในหองสมุด หองเรียน พรอมทั้งมี
อุปกรณส่ือ เพื่อใหนักเรียนศึกษาเรียนรูดวยตนเองในเวลาที่ตนสะดวก หรืออาจจะจัดส่ือ CAI ไว
ใหบริการเพื่อใหนักเรียนไดยืมเรียน เพื่อนําไปศึกษาดวยตนเองไมวาจะเปนที่บาน ที่ศูนยการเรียน 
หรือในสถานที่ที่ผูเรียนสะดวก 
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5.3.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยในครั้งตอไป 
       1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประเภททบทวน (Tutorial) ซ่ึงควรจะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทอื่นๆ เชน
ประเภทแบบฝกหัด (Drill and Practice) หรือประเภทแบบทดสอบ (Testing) เพราะจากการทดลอง
ใชบทเรียน ผูวิจัยสังเกตเห็นวาผูเรียนมักชอบทําแบบฝก และพึงพอใจที่บทเรียนใหผลปอนกลับ
ทันทีที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียน และการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการคํานวณผลการ
สอบนั้นมีความถูกตอง เที่ยงตรง และรวดเร็ว 

       2) แบบฝกที่นําเสนอในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อาจสรางใหมีลักษณะที่
หลากหลายรูปแบบ เชน เติมคําตอบสั้นๆ ถูกผิด จับคู เลือกตอบ เพื่อใหบทเรียนมีความนาสนใจ
มากยิ่งขึ้น และไมสรางความนาเบื่อหนายใหเกิดกับผูเรียน 

       3) แบบฝก แบบทดสอบ ควรสรางในลักษณะการสุม (Random) เพื่อสรางความสนใจ
และความแปลกใจในขณะที่ผูเรียนศึกษาไปพรอมกันและลดความนาเบื่อของบทเรียน เมื่อตองการ
เขามาศึกษาบทเรียนครั้งตอไป 


