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บทคัดย่อ 

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อน
เรียนหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 20 คน จากโรงเรียนอนุบาล
หนองแสง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่ อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ E1/E2 และ t-test 

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีประสิทธิภาพ 
81.714/84.250 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 80/80 และ .0.2) นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมี
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสู่งกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 

 

ค ำส ำคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ABSTRACT 

 

 This research aimed to 1) develop the Computer-Assisted Instruction (CAI) entitled Religion Holidays 
for Prathomsuksa 3 students with an efficiency of 80/80, and 2) to compare learning achievement of the 
student before and after learning via the developed CAI. The sample consisted of 20 Pratomsuksa 3 student 
at Anuban Nong Saeng School in Udon Thani Province. The research instruments included CAI lesson 
entitled Religion Holidays and a learning achievement test. The statistics users ware E1/E2. and t-test 
 The result’s found that 1) the developed CAI had an efficiency of 81.71/84.250; and 2) the student 
showed gains in learning achievement from before learning via the developed CAI at the .01 level of 
significance.       
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บทน ำ 

 

พระพุทธศาสนามีความส าคัญในฐานะที่เป็นศาสนาประจ าชาติ เป็นวิถีชีวิตและเป็นรากฐานวัฒนธรรมที่หล่อหลอม
ลักษณะอันดีงามของคนไทยให้เป็นคนมีน้ าใจ อ่อนโยน เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เสียสละ มีเมตตา สามัคคี  ดังท่ี 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) ได้กล่าวถึงความส าคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจ าชาติว่า พระพุทธศาสนากับชน
ชาติไทย มีความสัมพันธ์แนบแน่นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งในประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชนชาติไทยและวัฒนธรรมไทย 
(พระพีระวัฒน์ นนเทศา. 2552) วิถีชีวิตของคนไทยได้ผูกพันประสานกลมกลืนกับหลักความเช่ือและหลักปฏิบัติใน
พระพุทธศาสนาตลอดเวลายาวนาน แต่เมื่อสังคมโลกเปิดกว้างขึ้นทั้งในด้านการศึกษาการสื่อสารมวลชน เศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม จึงเป็นเหตุผลส าคัญที่น าพาให้สังคมไทยก้าวเข้าไปสู่กระแสแห่งยุคโลกาภิวัฒน์ ส่งผลให้การศึกษาในรายวิชา
พระพุทธศาสนา ซึ่งเป็นวิชาที่เนื้อหาคงที่ ถาวร ไม่เปลี่ยนแปลง จึงเป็นเหตุที่ท าให้ผู้เรียนเกิดความเบื่อหน่ายในการเรียน และ
ส่งผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษาของบุคคลและการศึกษาระดับชาติ (พิมณิชา  พรหมมานต. 2553)  

สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษาจึงถือว่าเป็นกระบวนการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางอีกลักษณะหนึ่ง  
เพราะเทคโนโลยีเป็นระบบการประยุกต์ผลิตกรรมทางวิทยาศาสตร์ (วัสดุ) และผลิตกรรมของวิศวกรรม (อุปกรณ์) โดยยึดหลัก
ทางพฤติกรรมศาสตร์ (วิธีการ) มาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพทาการศึกษา ทั้งในด้านบริหาร ด้านวิชาการ และด้านบริการ 
หรืออีกนัยหนึ่งเทคโนโลยีการศึกษา เป็นระบบการน าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น เทคโนโลยีที่น ามาประยุกต์ใช้ทางด้านการศึกษา ประกอบด้วย การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer 
Assisted Instruction หรือ CAI) ระบบสื่อประสม Multimedia (นาฏยา วงศ์พุฒ. 2549) 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น เป็นการน าคอมพิวเตอร์มาใช้น าเสนอบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแทนสื่ออื่นๆ ที่เคยใช้มา  
โดยเน้นท่ีตัวผู้เรียนเป็นการให้ผู้เรียนศึกษาเนื้อหาวิชาต่างๆ ผ่านบทเรียนคอมพิวเตอร์หรือท่ีเรียกว่าโปรแกรมบทเรียนที่ผู้เรียน
อาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถจัดสภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ (ปราณีย์ เอกมอญ. 2548) 
 

1. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.1 เพื่อหาประสิทธิภาพสื่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
ส าหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนหลังเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

2. เอกสำรและงำนวิจัยทีเ่กี่ยวข้อง 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ CAI เป็นสื่อการเรียน การสอนที่ก าลังเป็นที่นิยม
อย่างแพร่หลายเพราะนอกจากสีสันที่สวยงามแล้วยังมี ลักษณะการท างานในรูปแบบของสื่อประสม(Multimedia) คือใช้สื่อ
ร่วมกันมากกว่า 1 ชนิด เช่น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว ที่ส าคัญคือสามารถ โต้ตอบระหว่างผู้เรียนกับ คอมพิวเตอร์ 
มีการประเมินผลเพื่อสนองตอบให้กับผู้เรียนอย่างรวดเร็ว จึงไม่น่าแปลกใจเลยว่า ท าไมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นที่นิยม
อย่างรวดเร็วในยุคการศึกษาไร้พรหมแดน (มาโนช คงนะ. 2550) 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมีลักษณะการน าเสนอเปน็ตอน ตอนสั้นๆ ที่เรียกว่า เฟรม หรือ กรอบ เรียงล าดบั
ไปเรื่อยๆ เพื่อให้ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง (Self-Learning) และควรจัดท าปุ่มควบคุม หรือรายการควบคุมการ
ท างาน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ได้ (สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธ์ิโสภา. 2548) เช่น มีส่วนที่เป็นบททบทวน หรือ
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แบบฝึกปฏิบัติ แบบทดสอบ หลังจากท่ีมีการน าเสนอไปแต่ละตอน หรือแต่ละช่วง ควรตั้งค าถาม เพื่อเป็นการทบทวน หรือเพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจ ในเนื้อหาใหม่ที่น าเสนอแก่ผู้เรียน ส าหรับการตอบสนองต่อการตอบค าถาม ควรใช้เสียง หรือค าบรรยาย 
หรือภาพกราฟิก เพื่อสร้างแรงจูงใจ ความมั่นใจในการเรียนรู้ โดยเฉพาะเนื้อหาส าหรับเด็กเล็ก นอกจากนี้ควรมีส่วนที่เสริม
ความเข้าใจ ในกรณีที่ผู้เรียนตอบค าถามผิด ไม่ควรข้ามเนื้อหา โดยไม่ช้ีแนะแนวทางที่ถูกต้อง เกี่ยวกับเรื่องเวลาในการเรียน 
ควรให้อิสระต่อผู้เรียน ไม่ควรจ ากัดเวลา เพื่อเปิดโอกาสให้เรียนตามความต้องการของผู้เรียนเอง เนื้อหาบทเรียนควรมี
ทางเลือกหลากหลาย เช่น ถ้าผู้เรียนรับรู้ได้เร็ว ก็สามารถข้ามเนื้อหาบางช่วงได้ เป็นต้น 

ทฤษฎีการเรียนรู้พฤติกรรมนิยม เน้นที่ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการกระท าพฤติกรรม ถ้าปรากฏว่าหลังจากท าพฤติกรรม
หนึ่งพฤติกรรมใดแล้วเกิดผลดี หรือเป็นที่พอใจต่อผู้กระท า เขาก็จะปฏิบัติซ้ าอีกจนเกิดเป็นนิสัย (เอกสิทธิ์ เกิดลอย. 2547)  

 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
1. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี ้
 1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการสร้างแบบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.2 ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.3 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผ่านกระบวนการตรวจสอบ  
โดยการหาค่าประสิทธิภาพของจากผู้เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่านเพื่อตรวจสอบโดยหา IOC แบบประเมินความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 1.4 ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยผู้เ ช่ียวชาญตรวจสอบ  
และทดลองใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
 1.5 ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 
 1.6 สรุปผลที่ได้จากการด าเนินการในข้ันตอนต่างๆ 
 

2. เคร่ืองมือกำรวิจัย 
 2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 
 2.2 แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

3. กลุ่มเป้ำหมำย 
 3.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 68 คน 
 3.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแสง ภาคเรียนที่ 1   
ปีการศึกษา 2558 จ านวน 20 คน โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) 
 

4. สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย คือ E1/E2 และสถติิทดสอบ t-test  
 

ผลกำรวิจัย 
1. ผลกำรวิเครำะห์ประสิทธิภำพของสื่อกำรเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ 
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ตำรำงที่ 1 ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง  วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
 

ประสทิธิภาพ คะแนนเตม็ X  S.D. ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย 
E1 20 7.35 1.95 81.71 
E2 20 16.85 1.63 84.25 

 
จากภาพที่ 1 พบว่า ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ี

สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพของ E1/ E2 เท่ากับ 81.71 /84.25 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้คือ 80/80 
2. ผลกำรเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนัก เรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน 
ตำรำงที่  2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เรื่อง วันส าคัญ
ทางพระพุทธศาสนา 
 

กลุม่ทดลอง จ านวนนักเรียน คะแนนเฉลีย่ S.D. t P 
ก่อนเรียน 20 7.35 1.95 

22.62** .000 
หลังเรยีน 20 16.85 1.63 

*มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 จากภาพที่  2  พบว่า ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 3 ที่ได้รับการสอนโดยการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 
 

อภิปรำยผลกำรวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพของสื่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี
ประสิทธิภาพเท่ากับ 81.71/84.25 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่าได้ผ่านการออกแบบอย่างมี
ระบบ และได้ผ่านการตรวจสอบในทุกข้ันตอนของกระบวนการจัดท า (มนัสนันท์ พิมพินิจ. 2554) ผู้วิจัยได้ด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามค าแนะน าของผู้เช่ียวชาญด้านต่างๆ อย่างถูกต้อง จึงท าให้สื่อการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง วันส าคัญทาง
พระพุทธศาสนา สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ สอดคล้องกับงานวิจัย พิมณิชา พรหมมานต (2553) ท าการวิจัยเรื่องการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ 
มีค่าเท่ากับ 80.33/83.67 สอดคล้องกับ เอกสิทธิ์  เกิดลอย (2547) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช่วงช้ันที่ 2 ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 5  
ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุและสมบัติของ
วัสดุ ของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 5 เท่ากับ 80.22/80.78 และสอดคล้องกับมนัสนันท์ พิมพินิจ (2554) ท าการวิจัย เรื่อง 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนาส าหรับนักศึกษาที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน 
วิทยาลัยราชสุดามหาวิทยาลัยมหิดล ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพุทธ-ศาสนามี
ประสิทธิภาพ 84.0/86.79  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ก าหนดไว ้



วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
สูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะว่านักเรียนมีความ
สนใจกระตือรือร้น และไม่เบื่อหน่ายเนื้อหาวิชาที่จะเรยีน ทั้งนี้การเรียนโดยใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้นักเรียน
ได้สัมผัสและมีปฏิสัมพันธ์กับคอมพิวเตอร์ตลอดเวลา สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นับว่าเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาอีก
รูปแบบหนึ่งเหมาะที่จะน ามาใช้ในการเรียนรู้ตามศักยภาพที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนคิดได้ด้วยตนเองสนองตอบ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นการกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนอยากเรียนรู้ยิ่งขึ้น (อัญชสา ยิ้มถนอม. 2553) ซึง่สอดคล้อง
กับ พิมณิชา พรหมมานต (2553) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง ไตรภูมิพระร่วง ตอน มนุสสภูมิ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 และสอดคล้องกับเอกสิทธิ์  
เกิดลอย (2547) ท าการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง วัสดุและ
สมบัติของวัสดุ ของนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5  ผลการวิจัยพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าคะแนนหลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ .01 อีกทั้งยังสอดคล้องกับ สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา (2548) ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ ผลการวิจัยพบว่า  ค่าเฉลี่ยของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

1. ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 1.1 ในการใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ควรเตรียมสมรรถนะเครื่องตาม
คู่มือ เพ่ือให้การใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ใช้งานได้ตามต้องการ 
 1.2. ตรวจสอบทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้เรียน ถ้าผู้เรียนคนใดใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่คล่องควรให้ฝึกใช้
คอมพิวเตอร์ให้คล่อง เพื่อจะไม่เกิดปัญหาในการเรียนด้วยสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนต่อไป 
 1.3. ในการเรียนสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรให้ผู้เรียนใช้หูฟัง เพื่อไม่ให้มีเสียงรบกวนเพื่อนๆ จะท าให้
ผู้เรียนมีสมาธิในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
 1.4. การเรียนรู้ด้วยสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนควรมีอิสระโดยไม่ควรจ ากัดเวลาในการเรียนรู้ 
นักเรียนสามารถน าไปศึกษาที่บ้านได้ 
2. ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรศึกษำในครำวต่อไป 
 2.1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการทดลองใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา ผู้สนใจ
อาจท าวิจัยซ้ าในบริบทอื่น หรือใช้วิธีการเรียนรู้อื่นๆ ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน 
 2.2. ควรท าการวิจัยทดลองเปรียบเทียบวิธีการเรยีนรู้ หรือทดลองกับผู้เรียนหลายกลุ่ม จะท าให้ผลการวิจัยน่าเชื่อถือ
มากยิ่งข้ึน 
 2.3.  การเรียนการสอนโดยใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วันส าคัญทางพระพุทธศาสนา  ไม่ควรใช้
เวลานานเกินไป อาจท าให้ผู้เรียนรู้สึกเบื่อหน่ายได้ 
เทพสุดา วงศ์ภักดี (2558). กำรพัฒนำโมชันกรำฟิก เร่ือง ก ำเนิดเมืองมหำสำรคำม. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ :  
 มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคาม. 
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 2D Animation Cartoon on Overweight Children Problem Campaign. สืบค้นเมื่อ 22 กรกฎาคม  
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