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บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 
  ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยกึ่งทดลอง(Quasi - experimental  Research)  เรื่อง           
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง  การคูณ  ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน   โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80   และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สมมติฐานการวิจัย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน                     
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ  และมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรหลังเรียนสูงกวากอนเรียน     
กลุมตัวอยาง  เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2/1  ภาคเรียนที่  1   ปการศึกษา  2550  โรงเรียน
เทศบาล ๑ วัดแจง  เทศบาลตําบลบางคลา  อําเภอบางคลา  จังหวัดฉะเชิงเทรา จํานวน  28  คน  
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน    
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  แบบประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  วิธีดําเนินการทดลอง  โดยทดสอบกอนเรียน  1  ชั่วโมง  เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  20  ชั่วโมง  และทดสอบหลังเรียน  1  ชั่วโมง  วิเคราะหขอมูล  โดยหา
คุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   คาความยากงาย    คาอํานาจจําแนก                
คาความเชื่อมั่น  คาความเที่ยงตรง  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หาคาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชสูตร E1/E2     เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอน
และหลังเรียน  และหาคาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบคาที (t – test)  สรุปผลไดดังนี้ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 

 จากการวิจัย  ผลของการศึกษา  พบวา   
    5.1.1  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เร่ือง  การคูณ   ช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่พัฒนาขึ้นมีคาสูงกวาเกณฑที่กําหนด  80 /80  
โดยการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จากผลคะแนนที่นักเรียนตอบถูกจาก
การทําแบบทดสอบระหวางเรียน  E1  มีคารอยละ  81.35    และประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  จากผลคะแนนที่นักเรียนตอบถูกจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนดวย
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  E2   มีคารอยละ  84.02   ดังนั้น   ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  มีประสิทธิภาพเทากับ  81.35/84.02  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด  80 /80 และ
สอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  
    5.1.2  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซ่ึงไดจากการทดลองกับนักเรียนจํานวน  
28  คน  ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียน  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน  มี
คาเฉลี่ย  13.50  คะแนน  และคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน  
มีคาเฉลี่ย  33.61  คะแนน  แสดงวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองการคูณ  สูงกวากอนเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐาน
ที่ตั้งไว 
   
5.2  อภิปรายผล 
 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเรื่อง  การคูณ  
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง  การคูณ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ  80/80  และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน  
อภิปรายผลไดดังนี้ 
               5.2.1  การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตรเร่ือง  การคูณ  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  พบวา  ผูเรียนสามารถทําคะแนน
เฉล่ียของแบบฝกหัดระหวางเรียน  และแบบทดสอบหลังเรียน  คิดเปนรอยละ 81.35/84.02  สูงกวา
เกณฑที่กําหนด  80 /80     มีประเด็นอภิปรายดังนี้ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเร่ือง  การคูณ ที่สรางขึน้

มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ เปนเพราะ  บทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีลักษณะเปนสื่อประสม
ประกอบดวย  เนื้อหา  ตัวอยาง  และแบบฝกหัด และตรวจสอบผลคะแนนที่ได  มีการนําเสนอ     
ในรูปแบบที่เขาใจงาย  มีตัวอยางประกอบชัดเจน และแบบทดสอบระหวางเรียนในแตละหนวย   
ไดผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา  ผูเชี่ยวชาญทางดานคณิตศาสตรในดานเนื้อหา  3  ทาน
ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาพรวมอยูในระดับดีมาก   ผูเชี่ยวชาญในดานเทคนิค
คอมพิวเตอรประเมินภาพรวมอยูในระดับดี และประเมินความสอดคลองกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง
และไดมีการนําไปทดลองใช  เปนรายบุคคล  และทดลองใชกับกลุมเล็ก  จึงถือวาเปนบทเรียนที่มี
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คุณภาพนําไปใชจัดการเรียนการสอนได   ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอารีย  มีมุงกิจ (2541,  
บทคัดยอ)    ที่ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม Authorware  พบวาเมื่อ
นําไปใชกับนักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับปานกลางบทเรียนมีประสิทธิภาพ  82.33/87.67  ซ่ึง
มีคาสูงกวาเกณฑ  70/70  ที่กําหนด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเมื่อนําไปใชกับ
นักเรียนที่มีผลการเรียนอยูในระดับต่ํา  บทเรียนมีประสิทธิภาพ  78.82/70.67  ซ่ึงมีคาสูงกวาเกณฑ  
60/60   ที่กําหนด  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จเดจ็  ทัศวงษา (2545,  หนา  59)  ไดพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาคณิตศาสตร  เรื่องการคูณและการหาร  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 4  ผลการวิจัยสรุปวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ  83.22/81.33  
ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว คือ  80/80      สุกุมา  มุยสี (2546,  หนา 41)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  เพื่อสอนซอมเสริม  เร่ืองเศษสวน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4  
โดยใชโปรแกรม Authorware  Version  4.0  เมื่อนําไปใชกับนักเรียน  บทเรียนมีประสิทธิภาพ  
74.50/77.50  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  70/40  ที่กําหนดไว  พิมวรา  พรหมสถาพร (2546,  หนา 72) ไดสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อสอนซอมเสริมวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองสมการและการแกสมการ  
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  นําไปใชกับนักเรียน  พบวา  บทเรียนมีประสิทธิภาพ  
83.75/82.25  ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด  80/80  และผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและ    
หลังเรียนซอมเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พบวา  คะแนนของกลุมตัวอยางหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  สกลศักดิ์  บุญไชโย (2546,  หนา57)         
ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองบทประยุกต  สําหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  พบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ  สูงกวาเกณฑ
ที่ตั้งไว  70/70  โดยมีคาที่  85.17/83.01  ธํารง  โสดาทิพย (2547,  หนา 61)  ไดพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรวิชาคณิตศาสตร  เร่ือง  เศษสวน  ชั้นประถมศึกษาปที่ 3  จากผลการทดลอง  บทเรียน
คอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่ตั้งไว  80/80  โดยมีคาประสิทธิภาพ  
90.33/87.44  และดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอรมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนคิดเปน
รอยละ 78  กิตติศักดิ์  กลางพรม (2547,  หนา 106) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรื่อง  
เวลา   กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   ชั้นประถมศึกษาปที่ 4  พบวา   ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคาเทากับ  78.50/79.33  ซ่ึงสูงกวาเกณฑ  75/75  ที่กําหนดไว  วรรณวิภา  
คอยจะโปะ (2547,  หนา 82)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองพื้นฐานทางเรขาคณิต  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  ประสิทธิภาพของบทเรียนเทากับ  80.16/80.80  เปนไปตามเกณฑ  
80/80  ที่กําหนดไว   
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             5.2.2  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรู
คณิตศาสตร  เร่ืองการคูณ  พบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
กอนเรียน  อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว  การที่นักเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น  มีประเด็นอภิปรายดังนี้ 
 1)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  สามารถตอบสนองการเรียนรูไดดี  อธิบาย
เร่ืองราวที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรมได   ไดนําเสนอเนื้อหาจากงายไปหายาก  ใหผูเรียนคอย ๆ  
เรียนรูไปทีละนอย  โดยการใชรูปภาพประกอบ  ผูเรียนใชเวลาในการศึกษาไดตามความตองการ
และความสามารถของผูเรียน  เรียนไดดวยตนเองจนกวาจะเขาใจในบทเรียน  และทําแบบฝกหัดได
หลายครั้งจนกวาจะผานเกณฑ    ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของลําเพย  เหลาลงอินทร (2542,  หนา 
61 – 62) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมทักษะคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษาปที่ 1   
เร่ือง  การนับเพิ่ม และการนับลด  พบวา  นักเรียนที่ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรไดระดับ
คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน  สุภิญญา  สุพรรณการ (2543,  หนา 57)  ที่ไดศึกษาเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร  เ ร่ืองรอยละ  ของนักเรียนที่มีความสามารถทาง
คณิตศาสตรสูง  ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  พบวา  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน
สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01         
แสงเดือน  ขึงภูเขียว (2546,  หนา 61)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรวิชาคณิตศาสตร  เร่ืองการคูณ
และการหารจํานวนที่ตัวตั้งมีสองหลัก  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ไดสรุปผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พบวา  คะแนนหลังเรียน      
สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  วิริยา  ใจดี (2547,  หนา 91 -92) ไดพัฒนา
แผนการจัดการเรียนรูและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร   เร่ือง
การบวกที่มีผลบวกไมเกิน 9  ชั้นประถมศึกษาปที่ 1  จากการศึกษาคนควา  พบวา  คาดัชนี
ประสิทธิผล (The  Effectiveness  Index)  ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคาเทากับ  0.87  
หมายความวา  หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  นักเรียนมีความรูเพิ่มขึ้น      
คิดเปนรอยละ  87  ซ่ึงสูงกวาเกณฑของคาดัชนีประสิทธิผลคือ  0.50  หรือรอยละ  50  พัชราภรณ  
ผิวเพ็ง  (2547,  หนา 93)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  
ชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เร่ือง  เศษสวน  ที่ชี้ใหเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยใหผูเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   การที่ผูเรียน
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น  ที่เปนเชนนี้  ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาจรัสแสง (2541 ก,  หนา 63 
– 64)  กลาววา  เปนเพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีทั้งตัวอักษร   ภาพกราฟก  ภาพนิ่ง  
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ภาพเคลื่อนไหว  สีสัน  เสียงดนตรี  เสียงประกอบ  ทําใหผูเรียนสนุกสนานกับการเรียน  ผูเรียนเกิด
จินตนาการ  เปนตัวกระตุนการสรางภาพของตนเองในสถานการณตาง ๆ  การนําเสนอที่แปลกใหม  
สามารถดึงดูดความสนใจอยูตลอดเวลา  และมีความอยากรูอยากเห็น  ในลักษณะของความตองการ
ของการเรียนรูส่ิงตาง ๆ ที่แปลกใหม จากขอมูลดังกลาว  ทําใหเชื่อไดวา  ผูเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น 
 2)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ที่สรางขึ้นเปนสื่อการเรียนการสอนที่ทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง  ซ่ึงสอดคลองกับ
ทฤษฎีการเรียนรูของเพียเจต  เนื่องจากผูเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2  ปการศึกษา  2550  ภาคเรียนที่ 1  มีชวงอายุอยูระหวาง  7 – 9  ป  ซ่ึงอยูในขั้นที่ 
3  ตอนตน ๆ  เปนขั้นการใชความคิดดวยรูปธรรม   การจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร               
จึงจําเปนตองใหเด็กไดลงมือกระทําดวยตนเองใหมากที่สุด  เปดโอกาสใหเด็กไดคิด  และแกปญหา
ดวยตนเอง  ศึกษาโดยอิสระจากสื่อและเทคโนโลยีตาง ๆ  ฝกใหเหตุผลและหาขอสรุปจากสื่อท่ีเปน
รูปธรรม  และสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของบรูเนอร ที่ยึดเด็กเปนศูนยกลาง  การเรียนรูเกดิจาก
การที่ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับสิ่งเราในลักษณะเปนผูกระทํา การเรียนรูที่เกิดขึ้น  บรูเนอรไดเสนอ
การสอนที่เปนการเรียนรูดวยตนเอง  โดยเฉพาะในการสอนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ผูวิจัย
ไดเนนกระบวนการ  และการตีความหมายมากกวาผลลัพธ  เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดคนพบ
กฎเกณฑตาง ๆ ในการเรียน   ทําใหผูเรียนไดรูจักจัดระบบความคิด  วิธีแสวงหาความรูดวยตนเอง  
ไมใชเรียนโดยการทองจํา  ทําใหมีความรูคงทน  สามารถถายโอนการเรียนรูได  เนื่องจาก           
ตองแกปญหาดวยตนเอง   
 สรุป  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถตอบสนองการเรียนรูของผูเรียนไดด ี เพราะ
ผูเรียนมีความสนใจศึกษาบทเรียนไดดวยตนเอง  จนกวาจะเขาใจบทเรียน  สําหรับผูเรียนที่เรียน
ปานกลาง  และผูเรียนที่เรียนชา  จะขอคําแนะนําจากเพื่อนหรือครู  จึงทําใหผูเรียนพัฒนาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนใหสูงขึ้นได 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
 จากการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  เร่ืองการคูณ
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2  โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
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 5.3.1  ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
 1)  ควรนําผลการวิจัยเผยแพรใหผูเกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตร   
นําคอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนสื่อประกอบการเรียน  เรื่องการคูณ เพื่อใหผูเรียน   เกิดการเรียนรู
ดวยตนเอง  กระตือรือรนในการเรียน  เกิดความเขาใจ  ทองสูตรคูณไดถูกตอง แมนยํา และรวดเร็ว     
 2)  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ืองการคูณ  สามารถนําไปใชจัด  กิจกรรมเสริม  
สําหรับผูเรียนชวงชั้นที่ 1 (ป.1-3)  ที่เลือกเรียนชุมนุมคณิตศาสตร  เพราะผูเรียน  สวนใหญมีความ
สนใจ  และพื้นฐานความสามารถทางคณิตศาสตรสูง  เปนการพัฒนาศักยภาพของผูเรียนอยางเต็ม
ความสามารถ 
 3)  ควรเตรียมความพรอมของผูเรียนในการใชงานคอมพิวเตอร เชน การทบทวน
การใชแปนพิมพตาง ๆ  ใหชํานาญ  เชน  การพิมพตัวเลขอารบิก  ตัวเลขไทย  การแกไข  การใช
เมาสคลิกลากคําตอบ   เปนตน  
 4)  คอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชสอนแทนครู  และมีจํานวนผูเรียนคราวละมาก ๆ  
เสียงของคอมพวิเตอรอาจรบกวนซึ่งกันและกัน  หากมีผูเรียนหลายคนควรใชหูฟง 
 5.3.2  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 1)  การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรในครั้งตอไป  ควรพัฒนาใหสามารถใชเรียน
ผานเครือขายอินเทอรเน็ตได  จะไดผลงานที่มีคุณภาพ  ผูเรียนสามารถเรียนไดไมจํากัดเวลา  
สถานที่  และไมจํากัดจํานวนผูเรียน 
 2)  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเนื้อหาอื่น ๆ  วิชาอ่ืน ๆ  ใน
ระดับชั้นอื่น ๆ  เพื่อใหเกิดความหลากหลาย 
 3) ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ ที่มีผลตอการจัดการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร-     
ชวยสอน  เชน  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์  เจตคติของผูเรียน  ความคิดเห็น  และอ่ืน ๆ 
 4)  ควรศึกษาถึงรูปแบบการนําเสนอแบบตาง ๆ  ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่มีผลตอการเรียนรู 
 


