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การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หน่วยการเรียนรู้
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต
ในสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
การศึกษาผลสัมฤทธิท์ างการเรียน หน่วยการเรียนรูห้ น้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำรงชีวิต
ในสังคมของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

สุคน ระเบียบโอษฐ์

บทคัดย่อ
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและ
การดำรงชีวิตในสังคม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย 1) เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ทีท่ ำขึน้ ตามเกณฑ์ 80/80
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนิ น ชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้ สั ง คมศึ ก ษา ศาสนา และวั ฒ นธรรม
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน และ 3) เพือ่ ศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวั ฒ นธรรม ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 ประชากรในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เ ป็ น นั ก เรี ย น
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ห้องเรียน
รวมทั้งหมด 87 คน กลุ่มตัวอย่างการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 44 คน ซึง่ ได้มาโดยการสุม่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) หยิบสลากรายชื่อห้องเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน แผนการจัดการเรียนรู้ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
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และแบบประเมินความพึงพอใจ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าทีแบบไม่อิสระจากกัน (t – test
Dependent) ค่าเฉลี่ย (x) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล
การวิจยั พบว่า
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมือง
การปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 86.83/86.23 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล เท่ากับ 0.7809 แสดงว่าผู้เรียนมี
ความรู้เพิ่มขึ้น 0.7809 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.09
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและ
การดำเนินชีวิตในสังคม โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ก่อนเรียนและหลังเรียน
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิท์ างการเรียน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มากที่สุด
คำสำคัญ : หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำรงชีวิตในสังคม, คอมพิวเตอร์ช่วยสอน

บทนำ

การดำรงชีวิตของมนุษย์ ทั้งในฐานะปัจเจกบุคคล และการอยู่ร่วมกันในสังคม
จะต้องเข้าใจถึงการพัฒนาเปลีย่ นแปลงตามยุคสมัย กาลเวลา ตามเหตุปจั จัยต่างๆ ซึง่ จะทำให้
เกิดความเข้าใจตนเองและผูอ้ น่ื มีความอดทน อดกลัน้ ยอมรับในความแตกต่าง และคุณธรรม
สามารถปรับตนเองกับสภาพแวดล้อมแล้วนำความรู้ไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน
(สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา. 2551 : 1 - 5) ซึ่งในสภาพปัจจุบันของสังคมไทย
มีการแตกแยกทางความคิดด้านการเมืองการปกครอง เกิดความวุ่นวายในสังคม ส่งผลให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ขึ้นอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดวิกฤตการณ์หลายรูปแบบขึ้น
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ในสังคม ทั้งทางด้านเศรษฐกิจสังคม การเมือง วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การศึกษา
เป็นเครื่องมือมุ่งสร้างสรรค์สังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศโดยรวม และมุ่งสร้าง “คน”
หรือ “ผู้เรียน” ซึ่งเป็นผลผลิตโดยตรงให้มีคุณลักษณะมีศักยภาพ (วัฒนาพร ระงับทุกข์.
2542 : 1 - 3) และหัวใจของการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาตินั้น
อยู่ที่การยกระดับคุณภาพประชากรของประเทศให้สูงขึ้นถ้าคุณภาพของประชากรไม่ได้รับ
การพัฒนา ประเทศไทยของเราจะไม่สามารถทัดเทียมประเทศอื่นๆ ได้ (พนม พงษ์ไพบูลย์.
2544 : 80 - 82)
การศึกษาเป็นกระบวนการสร้างและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่จะเข้ามามีบทบาท
ในการพัฒนามนุษย์ทกุ ด้าน ตามทีพ่ ระราชบัญญัตกิ ารจัดการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542
ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเพื่อมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนที่มีความสมบูรณ์
ทัง้ ด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปญั ญา เป็นบุคคลทีม่ คี วามรูด้ ี มีทกั ษะกระบวนการคิด
การจัดการ มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่ดี สามารถแสวงหาความรู้และพึ่งตนเอง
ทำงานร่วมกับคนอื่นอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อความสงบสุข
ของตนเองและสังคม (วัฒนาพร ระงับทุกข์. 2545 : 16)
ดังนัน้ การจัดการศึกษาจึงเป็นสิง่ ทีจ่ ำเป็นทีร่ ฐั บาลทุกยุคทุกสมัยต้องให้ความสำคัญ
เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเป็นการศึกษาที่รัฐ
เปิดโอกาสให้ทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและทัดเทียมกัน โดยมุ่งพัฒนา
คุณภาพของผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มีความเป็นไทยมีศักยภาพในการศึกษา
ต่อและประกอบอาชีพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551) ด้วยเหตุนี้เองหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ได้แบ่งออกเป็น 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและ
พลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และภาษาต่างประเทศ หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน มุง่ พัฒนาผูเ้ รียนทุกคน ซึง่ เป็นกำลังของชาติให้เป็นมนุษย์ทมี่ คี วามสมดุล
ทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดมั่น
ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และ
ทักษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จำเป็นต่อการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษา
ตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 3)
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กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เป็นกลุ่มสาระการเรียนรู้
ที่ผู้เรียนต้องเรียนตลอด 12 ปี เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของการเป็นพลเมืองดี ทั้งในระดับ
ครอบครั ว ชุ ม ชน สั ง คม ประเทศชาติ และระดั บ โลก สามารถดำเนิ น ชี วิ ต อยู่ ใ นสั ง คม
อย่างสันติสขุ อุดมด้วยกุศลจิต อุทศิ ตนเพือ่ สาธารณประโยชน์ได้ตามโอกาสอันควร การเรียนรู้
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จึงเป็นการประยุกต์ใช้ความรู้และความคิดรวบยอด
ด้านภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ จริยธรรมและศาสนา กฎหมาย
สังคมวิทยา ประชากรและสิง่ แวดล้อมตามสภาพจริง และตามหลักการทีส่ ำคัญๆ ไปบูรณาการ
เชื่อมโยงเข้ากับกระบวนการชีวิต กระบวนการทางสังคม และการประกอบอาชีพของผู้เรียน
ในลั ก ษณะการบู ร ณาการแบบสหวิ ท ยาการ โดยยึ ด เป้ า หมายของการพั ฒ นาศั ก ยภาพ
การเป็นพลเมืองดี มีคุณภาพเป็นสำคัญ
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กำหนดให้องค์ความรู้
ประกอบด้วย 5 สาระ คือ สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม จริยธรรม สาระที่ 2 หน้าทีพ่ ลเมือง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์
สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ โดย มีมาตรฐานการเรียนรู้ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในแต่ละ
สาระการเรียนรู้ ตลอดจนยึดมั่นและปฏิบัติตนเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
ตามระบอบการปกครองที่ สอดคล้องกับ ประเพณี วัฒนธรรม และสภาพแวดล้อมทั้งทาง
สังคมและทางธรรมชาติ (กระทรวงศึกษาธิการ. 2551 : 12 - 13) ดังนั้น สถานศึกษาจึงต้อง
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร ซึ่งครูผู้เป็นผู้มี
บทบาทสำคัญอย่างยิ่งจึงต้องรู้จักนำวิธีการสอน หรือเทคนิคการสอนที่หลากหลายมาใช้ใน
การเรียนการสอน ในการจัดกระบวนการเรียนรู้คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล และ
จะต้องรูว้ ธิ กี ารฝึกผูเ้ รียนให้มที กั ษะการคิด การจัดการ การเผชิญ สถานการณ์ และการประยุกต์
ความรู้มาใช้ (กรมวิชาการ. 2545 : 207) และการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเนื้อหาใน
หลักสูตรให้กบั ผูเ้ รียนจะต้องครอบคลุมจุดประสงค์ตา่ งๆ ของเนือ้ หาทีจ่ ำเป็น นัน่ คือ กิจกรรม
เสริมประสบการณ์ต้องมีทักษะหลายด้านมีหลายแนวคิด และมีการสร้างความเข้าใจให้
ถ่องแท้ในตัวผู้เรียน ครูหรือผู้สอนจึงต้องพัฒนากิจกรรม ประสบการณ์การเรียนรู้เป็นขั้นๆ
จนทำให้ผเู้ รียนได้รบั ผลทีต่ อ้ งการจากการทีผ่ เู้ รียนแต่ละคนมีความแตกต่างกัน (บรรพต สุวรรณ ประเสริฐ. 2543 : 53) ดังนั้น การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จบรรลุ
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ตามเจตนารมณ์ของหลักสูตร จะต้องเป็นกระบวนการที่ส่งผลให้ผู้เรียนพัฒนาความรู้ความ
สามารถในการอยู่ร่วมกันในสังคม การปรับตัวตามสภาพแวดล้อมของสังคม เกิดความเข้าใจ
ตนเองและผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความแตกต่าง และมีคุณธรรม รู้จักให้
เหตุผลเป็นเครือ่ งมือตรวจสอบ หรือพิจารณาให้ถกู ต้อง ผูส้ อนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ
ในการเลือกเนือ้ หาและออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผูเ้ รียน ให้สอดคล้อง
กับสภาพจริงเนื้อหาที่เหมาะสมในสภาพปัจจุบันควรเป็นเนื้อหาที่เน้นให้ผู้เรียนมีจิตสำนึก
และปฏิบัติตามวิธีทางประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักษาสิทธิ เสรีภาพ
ของตนเองและเคารพสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น ในส่วนของกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะสระหน้าทีพ่ ลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติ ในสังคม
จะพบว่ายังคงให้ความสำคัญต่อการเรียนการสอนในเรื่อง การเมืองการปกครอง เพื่อให้
สามารถปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ มุ่งมั่นทำ
ประโยชน์ให้กับสังคม
ในสภาพปัจจุบันการเรียนการสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม ระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ในสาระหน้าที่
พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวติ ยังไม่ประสบผลสำเร็จตาม จุดมุง่ หมายของหลักสูตร
เท่าที่ควร ยังมีนักเรียนบางส่วนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่สถานศึกษา
กำหนดไว้ ผูว้ จิ ยั ในฐานะครูผสู้ อนในรายวิชาดังกล่าว มองเห็นว่าถึงแม้จะเป็นปัญหาจุดเล็กๆ
ที่เกิดขึ้นกับนักเรียนบางส่วน แต่ก็มิอาจจะละเลย ไม่สนใจแก้ปัญหาได้ เพราะการศึกษา
เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตเป็นเรื่องสำคัญ นักเรียนในฐานะพลเมือง
ของสังคม จะต้องเรียนรู้และมีความรู้ความเข้าใจเพื่อการอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเป็นสุข
จากการวิเคราะห์หาสาเหตุ พบว่า นักเรียนบางส่วนยังไม่คอ่ ยเข้าใจเนือ้ หาบทเรียนและถ่ายโยง
การเรียนรู้ได้ไม่ดีพอ สาเหตุเพราะนักเรียนในแต่ละห้องมีจำนวนมาก ประกอบกับนักเรียน
มีพื้นฐานความรู้ที่แตกต่างกัน มีความสามารถในการรับรู้ไม่เท่าเทียมกัน ครูผู้สอนจึงไม่
สามารถที่จะสอนให้นักเรียนมีความรอบรู้ได้เท่าเทียมกันในเวลาอันจำกัดได้ เมื่อนักเรียนได้
เรียนในชั่วโมงปกติแล้ว นักเรียนบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจก็ไม่สามารถที่จะไปทบทวนด้วยตนเอง
ได้เพราะขาดสื่อที่จะไปศึกษาด้วยตนเอง ครูผู้สอนไม่สามารถที่จะไปทบทวนเนื้อหาความรู้
ให้กบั นักเรียนเป็นรายบุคคลได้ อีกทัง้ สือ่ การเรียนการสอนทีม่ อี ยูใ่ นรูปแบบหนังสือ ยังไม่นา่ สนใจ
ไม่ทนั สมัย นักเรียนทีไ่ ม่ชอบการอ่านหนังสือ จะมองว่าเนือ้ หารายวิชาวิชาสังคมศึกษา มีเนือ้ หามาก
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น่ า เบื่ อ หน่ า ย ส่ ง ผลให้ นั ก เรี ย นทำคะแนนวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นได้ ไ ม่ ดี การบรรลุ
วัตถุประสงค์ของบทเรียนจึงไม่คอ่ ยประสบผลสำเร็จเท่าทีค่ วร ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้มคี วามพยายาม
ที่จะหาแนวทางในการแก้ปัญหาดังกล่าว เพื่อให้นักเรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ วิธีหนึ่งที่
สามารถใช้ได้ดี คือ การใช้สอื่ การเรียนการสอน ถ้ามีสอื่ ทีเ่ ป็นรูปธรรม ทีน่ กั เรียนสามารถนำไป
ศึกษาด้วยตนเองได้ นักเรียนเหล่านีก้ จ็ ะสามารถเข้าใจเนือ้ หาของบทเรียนได้ดขี นึ้ การบรรลุจุด
ประสงค์ของการเรียนรู้ก็จะประสบผลสำเร็จมากขึ้น
นักการศึกษาเชื่อว่านวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา จะช่วยให้การจัด
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ต่างก็
ผ่านระบบการผลิตทีม่ ขี น้ั ตอนและได้จดั ระบบอย่างมีประสิทธิภาพ ทีส่ ำคัญทีส่ ดุ คือนวัตกรรม
และเทคโนโลยีทางการศึกษาเน้นบทบาทผู้เรียนให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดทางการศึกษา ที่ต้องการให้การเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ กิดานันท์ มลิทอง (2543 : 185 – 186) กล่าวไว้ว่าในการจัดการเรียน
การสอนนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้สอนจะต้องมีการวิเคราะห์ลักษณะและความต้องการของ
ผู้เรียนแต่ละคนเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียน การใช้คอมพิวเตอร์
จัดการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้สอนสามารถแก้ปัญหาในเรื่องความแตกต่างระหว่างบุคคล
ได้โดยการจัดโปรแกรมการเรียนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้
เรียนได้เรียนตามความสามารถและความถนัดของตน เป็นการจัดการศึกษารายบุคคล
โดยใช้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบต่างๆ กัน ถนอมพร เลาหจรัสแสง
(2541 : 7) กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เป็นสือ่ การเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รปู
แบบหนึ่งซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ
ภาพนิ่ง แผนภูมิ กราฟภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือ
องค์ ค วามรู้ ใ นลั ก ษณะที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ การสอนจริ ง ในห้ อ งมากที่ สุ ด สุ ร เชษฐ์ เวชพิ ทั ก ษ์
(2546 : 2) กล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถแสดงข้อความ เสียง และภาพ
รวมทั้งภาพเคลื่อนไหวได้ แต่ในการใช้จำเป็นต้องมีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จุดที่บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างจากสื่ออื่นชัดเจนที่สุดอยู่ที่ผู้ผลิตสามารถสร้างโปรแกรมให้มี
ปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับผู้เรียนได้ ตรวจสอบพฤติกรรมการเรียน ทดสอบความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ บันทึกผลการเรียนกระทัง่ จัดบทเรียนทีเ่ หมาะสมให้แก่ผเู้ รียนแต่ละคนทีม่ คี วามแตกต่าง
กันได้ อย่างไรก็ตามการที่จะสร้างโปรแกรมที่สามารถติดตามพฤติกรรมและผลการเรียน
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กระทั่งสามารถเลือกบทเรียนให้ผู้เรียนตามความแตกต่างระหว่างบุคคลได้นี้เป็นเรื่องต้องใช้
ความพยายามในการออกแบบและการพัฒนามาก
สรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเครื่องช่วยในการสอนของครู วิธีการสอน
อาจจะเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่ม โดยเนื้อหาที่จะสอนอยู่ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เป็นแบบสือ่ ประสม ประกอบด้วยภาพ เสียง และคำบรรยาย สามารถเร้าความสนใจ เสริมแรง
กระตุน้ ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน สามารถโต้ตอบกับผู้เรียนได้ อีกทั้งคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนยังเป็นสื่อที่นักเรียนสามารถนำไปศึกษาด้วยตนเองนอกห้องเรียนได้ด้วย การนำเอา
คอมพิวเตอร์มาเป็นสื่อการศึกษาเพื่อนำเสนอและกิจกรรมที่จัดทำขึ้นในรูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ โดยอาศัยทฤษฎีการเรียนรู้เป็นพื้นฐาน จุดประสงค์เพื่อช่วยในการเรียนการ
สอนทบทวน การทำแบบฝึกหัด การวัดผล อันเป็นการส่งเสริมประสิทธิภาพการสอนและ
การรับรู้ของผู้เรียนให้ดียิ่งขึ้น
จากความสำคัญและปัญหาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม โดยเฉพาะสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตใน
สังคม และประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จึงได้จัดสร้างและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเป็นสื่อ
ในการส่งเสริมกิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทัง้ ยังเป็นการส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าได้ด้วยตนเองและสามารถศึกษาได้ทุกสถานที่ ไม่เฉพาะแต่
ในโรงเรียนเท่านั้น นอกจากนี้การเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่ ว ยสอน ยั ง เป็ น วิ ธี ก ารที่ ส อดคล้ อ งกั บ แนวคิ ด ทางการศึ ก ษา ที่ ต้ อ งการให้ ก ารเรี ย น
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนแต่ละ
คนได้พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองตามความสามารถ ตามความเชื่อที่ว่า นักเรียนแต่ละคนมี
ความแตกต่างกันไม่สามารถเรียนรู้ได้เท่ากันในเวลาใกล้เคียงกัน แต่นักเรียนก็สามารถจะ
เรียนรู้ได้ถ้านักเรียนมีเวลาในการเรียนรู้ที่เพียงพอ
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ พั ฒ นาและหาประสิ ท ธิ ภ าพของบทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน เรื่ อ ง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่จัดทำขึ้นตามเกณฑ์ 80/80
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวติ ในสังคม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อนและหลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรม การดำเนินชีวติ และการเมืองการปกครอง กลุม่ สาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สมมติฐานการวิจัย

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมือง
การปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและ
การดำเนินชีวติ ในสังคม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สูงกว่าก่อนเรียน

ขอบเขตของการวิจัย

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ ใช้ ใ นวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6 โรงเรี ย น
เทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 2 ห้องเรียน รวมทั้งหมด 87 คน โดยจัด
นักเรียนเข้าชั้นเรียนคละตามความสามารถ
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ เป็ น นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 6/1
โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง ปีการศึกษา 2556 จำนวน 44 คน ซึง่ ได้มาโดยวิธสี มุ่ อย่างง่าย
(Simple Random Sampling) ด้วยการจับสลากรายชื่อห้องเรียน
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2. เนื้อหา
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วย
เนื้อหา 2 หน่วย ได้แก่
1.1 วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
1.2 การเมืองและการปกครอง
3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่
3.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่
3.2.1 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย มีดังนี้
4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6
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4.2 แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง
4.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง
วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
4.4 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
5. ระยะเวลาที่ทำการวิจัย
ระยะเวลาในการจัดทำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนิน
ชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการวิจัยปีการศึกษา 2555 – 2556

นิยามศัพท์เฉพาะ

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง สื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์
ที่มีลักษณะเป็นสื่อประสม ได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง โดย
การนำเสนอหน้าจอทีละภาพ ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์หรือโต้ตอบกับสื่อพร้อมทั้งได้รับผล
ป้อนกลับในทันที คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและ
การเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถม
ศึกษาปีท่ี โดยเนือ้ หาบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนประกอบด้วย 2 หน่วย ได้แก่ 1) วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิต 2) การเมืองและการปกครอง
2. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง คุณภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรมการดำเนินชีวติ และการเมืองการปกครอง ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยเปรียบเทียบคะแนนของกระบวนการเรียนรู้ หรือคะแนนจากการทำแบบฝึกและ
แบบทดสอบย่อย จากการเรียนรู้ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง กับคะแนน
ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
80 ตัวแรก หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคน จากการทำ
แบบฝึก และแบบทดสอบย่อย จากการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละเรื่อง
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80 ตัวหลัง หมายถึง ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนจากการทำ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนที่เรียนด้วยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
3. นักเรียน หมายถึง นักเรียนชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาลวัดเสาธงทอง
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช ในปีการศึกษา 2556
4. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความสำเร็จทางการเรียนของนักเรียนซึ่งเป็น
คะแนนที่นักเรียนได้จากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หน่วยการเรียนรู้
หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 50 ข้อ ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
5. ความพึงพอใจของนักเรียน หมายถึง คะแนนที่ได้จากการตอบแบบประเมิน
ความพึงพอใจของนักเรียน ทีม่ ตี อ่ การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรม
การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีท่ี 6 ซึง่ เป็นแบบสอบถามจำนวน 10 ข้อ มีลกั ษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วั ฒ นธรรมการดำเนิ น ชี วิ ต และการเมื อ งการปกครอง กลุ่ ม สาระการเรี ย นรู้ สั ง คมศึ ก ษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สามารถสรุปผลการวิจัย ได้ดังนี้
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมือง
การปกครอง กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 6
มีประสิทธิภาพ 86.83/86.23 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐานการวิจยั ข้อที่ 1 และมีคา่ ดัชนีประสิทธิผล
เท่ากับ 0.7809 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น 0.7809 หรือคิดเป็นร้อยละ 78.09
2. ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย น หน่ ว ยการเรี ย นรู้ ห น้ า ที่ พ ลเมื อ ง วั ฒ นธรรมและ
การดำเนินชีวติ ในสังคม กลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชัน้ ประถมศึกษา
ปีที่ 6 โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนยั สำคัญ
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ทางสถิติที่ระดับ .01 โดยพบว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง
วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลังเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิตและการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยรวมและรายข้อ อยู่ในระดับ
มากทีส่ ดุ และ ซึง่ ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ความพึงพอใจสูงทีส่ ดุ 3 ลำดับแรก คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนนี้ทำให้สนใจเรียน หน่วยการเรียนรู้หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิต
ในสังคม ความเหมาะสมของภาพและเสียงประกอบบทเรียน และสีสนั และการออกแบบหน้าจอ
ตามลำดับ

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจยั จะเป็นสารสนเทศแก่ครูและผูท้ เี่ กีย่ วข้องทีจ่ ะใช้เป็นแนวทางปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุม่ สาระการเรียนรูส้ งั คมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
และกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ ให้บรรลุตามเป้าประสงค์ที่วางไว้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้
1. ก่อนที่จะนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง วัฒนธรรม การดำเนินชีวิต
และการเมืองการปกครอง กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 ไปใช้ประกอบการเรียนการสอน ครูควรศึกษาแนวทางการใช้จากคู่มือ
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน ให้ละเอียด เพือ่ ให้นกั เรียนได้ปฏิบตั ติ ามกิจกรรมอันจะเกิด
ประโยชน์ต่อผู้เรียนมากที่สุด
2. ก่อนเรียนรูโ้ ดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอน เรือ่ ง วัฒนธรรม การดำเนินชีวติ
และการเมืองการปกครอง ครูควรจัดแนะนำการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกำชับ
ให้นักเรียนปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัด ศึกษาเนื้อหา ทำความเข้าใจ ทำแบบทดสอบ
ท้ายบทเรียน และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อจะทำให้นักเรียนได้รับความรู้
ความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น อีกทั้งจะทำให้นักเรียนได้รับทราบผลการเรียนรู้ได้ทันทีเมื่อ
ทำแบบทดสอบเสร็จสิ้น
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3. ระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนต้องยึดผู้เรียนเป็นสำคัญ
เน้นทักษะ/กระบวนการเพื่อให้เกิดประสบการณ์ในการเรียนมากขึ้น โดยครูเป็นเพียงผู้คอย
ชี้แนะและให้ความรู้เพิ่มเติมแก่นักเรียนตามความต้องการ
4. ผู้บริหารหรือผู้เกี่ยวข้อง ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำ จัดสร้างสื่อ
ประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ชว่ ยสอนอย่างต่อเนือ่ งในทุกระดับชัน้ และทุกกลุม่ สาระการเรียนรู้
เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางด้านการเรียนการสอนในโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างกลุ่มที่ทดลอง
เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มที่เรียนปกติ เพื่อจะนำข้อมูลมาปรับปรุง
การสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2. การสร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรจะมีการกำหนด
จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ชัดเจน ในการเสนอเนื้อหาควรแบ่งเป็น
หน่วยการเรียนย่อยๆ เพื่อให้บทเรียนไม่ยาวจนเกินไป ควรมีการใส่เสียงหรือคำแนะนำ
ปรากฏขึ้น ถ้านักเรียนยังเรียนเนื้อหาในหน้าจอนั้นไม่จบ และการบันทึกเสียงบทสนทนา
หรือคำสั่งไม่ควรเป็นประโยคที่ยาวเกินไป และควรบันทึกให้ชัดเจน อีกทั้งในการออกแบบ
ควรออกแบบบทเรียนให้ใช้ได้ทั้งเมาส์และแป้นพิมพ์เพื่อความสะดวกในการใช้บทเรียน
3. ควรมีการศึกษาเทคนิควิธีการหรือโปรแกรมใหม่ๆ เพื่อการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น
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