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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาคอมพิวเตอร์ 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/802) เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียก่อนเรียนและหลังเรียน
3)เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม ภาคเรียนที่ 
2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 140 คนวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติการวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า นักเรียน
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อ สาร 
มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน 
 ผลการวิจัยปรากฏว่า 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.50/82.67 

 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3. ความก้าวหน้าทางการเรียน เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนเพิ่มขึ้น 32% 
ค าส าคัญ: ศักยภาพสื่อมัลติมีเดีย  ผลสัมฤทธิ์การเรียน  ความก้าวหน้าทางการเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) To develop computer multimedia for 
Computer Courses of Information Technology and Communication for Matthayomsuksa 1 
students to build the 80/80 efficiency. 2) To compare learning achievement of Computer 
Courses of Information Technology and Communication of students who study 
Computer Multimedia post-test and pre-test results. And 3) To study the development 
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of Learning Computer Multimedia for Computer Courses of Information Technology and 
Communication for 140 Matthayomsuksa students, of Tubchangwittayacom School on 
the 2nd semester of 2015 academic year. The data was analyzed using statistical analysis. 
The result shows the students who uses Computer Multimedia for Computer Course of 
Information Technology and Communication. The result of post-test is higher than the 
pre-test. 

The results of the study were as follows: 
1. Computer multimedia for Computer Courses of Information Technology  

and Communication efficiency were 81.50/82.67 average score. 
 2. The Information Technology Course post-test results were higher than the pre-
test with the statistical analysis of .05. 
 3. The course development is higher with the 32% percent total average all over 
the research conducted. 
Keywords: Potential media, Academic Achievement, Learning progress 
 
บทน า 
 จากสภาพปัญหาในห้องเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทับช้างวิทยาคมที่ศึกษา
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและ
เทคโนโลยีพบว่า ผู้เรียนบางคนขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์เนื่องจากมาจากโรงเรียนที่ขาดโอกาสในด้าน
เทคโนโลยี รวมทั้งขาดความสนใจ และขาดความกระตือรือร้นที่จะค้นคว้าศึกษาเพ่ิมเติม  นอกจากนี้
ครูผู้สอนยังยึดติดกับระบบการจัดการเรียนการสอนแบบดั้งเดิม ไม่สนใจที่จะหาสื่อสนับสนุนการเรียนรู้ที่
เป็นเทคโนโลยีใหม่มาให้ผู้เรียนได้ใช้ประกอบการศึกษาค้นคว้าเพ่ิมเติม ขาดการพัฒนาเนื้อหาผ่านสื่อที่มี
คุณภาพ ส่งผลให้ครูผู้สอนและนักเรียนน าความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาไปใช้ในกระบวนการเรียน
การสอนและการเรียนรู้ด้วยตนเองน้อย และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก็จะลดลงตามด้วย ดังนั้นผู้วิจัยจึง
สนใจที่จะน าบทเรียนมัลติมีเดีย รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช้
สนับสนุนการเรียนการสอนจะสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ และมีความกระตือรือร้นที่อยากจะ
เรียนหรือศึกษาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมได้ เพราะผู้เรียนสามารถที่จะเลือกเรียนเวลาใดก็ได้ ไม่มีข้อจ ากัด
เรื่องเวลาการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียนั้น (งานประกันคุณภาพโรงเรียนทับช้างวิทยาคม, 
2557) ผู้วิจัยได้อาศัยภาพของเทคโนโลยีซอร์ฟแวร์คอมพิวเตอร์มาช่วยประยุกต์ใช้เพ่ือเป็นเครื่องมือช่วย
ในการออกแบบหน้าจอ การออกแบบกิจกรรม การออกแบบค าถามในบทเรียนที่จะฝึกทักษะในด้านต่างๆ 
ให้นักเรียนมีความสนใจมากขึ้น และท าให้นักเรียนเกิดความจ าระยะยาว และสนใจที่จะศึกษาในบทเรียน
เพ่ิมมากขึ้นอีก เพ่ือให้เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนให้ดีขึ้น โดยการแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกท าวิจัยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 
 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียก่อนเรียนและหลังเรียน 
 3. เพ่ือศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
 1. กระทรวงศึกษาธิการ (2544) ได้ให้แนวทางการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ตาม
ขั้นตอนการเรียนการสอนของกาเย่ (Gagne) ไว้ 2 ประการ ประการแรกผู้ออกแบบต้องวิเคราะห์ให้ได้ว่า
บทเรียนนั้นๆต้องการให้ผู้เรียนได้รับความรู้และทักษะในลักษณะใด กาเย่ เรียกผลลัพธ์ที่ เกิดขึ้นนี้ว่า ผล
การเรียนรู้ (Learning Outcome) ผลจากการเรียนรู้ที่ต้องการให้ผู้เรียนแสดงออกทางใดทางหนึ่ง กาเย่ ได้
แบ่งผลการเรียนรู้ออกเป็น 5 แบบดังนี้ 1) ความรู้ที่เป็นลักษณะตัวอักษร 2) ทักษะเชิงสติปัญญา 3) กลวิธี
ทางความคิด 4) ทักษะการเคลื่อนไหว 5) ทัศนคติ 
 2. พิสุทธา อารีราษฎร์ (2551) กล่าวถึง บทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งประยุกต์จากวิธีการระบบที่ได้รับ
การยอมรับมากที่สุดโดยมีการดัดแปลงและเพ่ิมเติมรายละเอียด เพื่อน าไปพัฒนาเป็นขั้นตอนการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ตามแนวคิดของแต่ละบุคคลมากที่สุด ก็คือรูปแบบการสอน ADDIE (Model) ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ได้แก่1. การวิเคราะห์ (A: Analysis) 2. การออกแบบ (D: Design) 3. การพัฒนา 
(D: Development)4. การทดลองใช้ (I: Implementation) 5. การประเมินผล(E: Evaluation) 
 
กรอบแนวคิดการวิจัย  
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ภาพประกอบที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 
โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา ซึ่งมี 4 ห้องเรียน ห้องละ 35 คน จ านวน 140 คน 
 

การจัดการเรยีนรู้โดยใช้ 
สื่อบทเรียนมัลติมีเดีย 

ความก้าวหน้าทางการเรียน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

บทเรียนคอมพิวเตอร์มลัตมิีเดีย 
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 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2558 โรงเรียนทับช้างวิทยาคม อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา โดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Sampling) จ านวน 42 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างหาประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 2. ตัวแปรที่ศึกษาที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 2.1 ตัวแปรต้น คือ การเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
 2.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
และความก้าวหน้าทางการเรียน 
 3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและวิธีสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 
 3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเป็นบทเรียนผ่านการน าเสนอด้วยข้อความ ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว เสียง จ านวน 1 ชุด  
 3.2 แบบประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  
 3.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบภาคทฤษฎี ประกอบด้วยแบบ ทดสอบ
ก่อนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก ตอบถูกได้ 1 คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน ซึ่งผ่านการ
หาคุณภาพแล้วจึงน าไปใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์    เรื่องเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
 4. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลตาม
ขั้นตอนดังนี้ 
  4.1 วิเคราะห์เนื้อหาและก าหนดผลการเรียนรู้ที่คาดหวังให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
 4.2 วิเคราะห์หาค่าความเที่ยงของเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยใช้ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของข้อค าถามกับจุดประสงค์ (IOC) 
  4.3 วิเคราะห์หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียจากแบบประเมินคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
  4.4 วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (P) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของข้อสอบรายข้อและหาค่า
ความเชื่อมั่นด้วยด้วยวิธีวัดความสอดคล้องภายในของแบบทดสอบโดยใช้สูตร KR -20 ของคูเดอร์ 
ริชาร์ดสัน 
  4.5 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียโดยการหาค่า
ความสัมพันธ์ระหว่างคะแนนที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนกับคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ( E1/ E2)  
 4.6 วิเคราะห์หาค่า t- test Independent กลุ่มท่ีเรียนด้วยวิธีการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 
 4.7 วิเคราะห์การวัดความก้าวหน้าทางการเรียน คือ ดัชนีประสิทธิผล 
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ผลการวิจัย 
 1. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 มีประสิทธิภาพ 81.50/82.67 สามารถน าบทเรียน
มัลติมีเดียไปพัฒนาผู้เรียนต่อไปได้ผู้เรียน 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สื่อบทเรียนมัลติมีเดียสามารถ
น าไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนให้สูงยิ่งขึ้น 
 3. ความก้าวหน้าทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีค่าดัชนีประสิทธิผลร้อยละ .32 สื่อบทเรียนมัลติมีเดียสามารถ
น าไปทดสอบความก้าวหน้าทางการเรียนได้ 
 ผลการวิจัย พบว่าผู้เรียนให้ความสนใจที่จะเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชา
คอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ เนื่องจากเนื้อหาดังกล่าวได้ตรงตามที่ผู้เรียนได้เรียนอยู่แล้วและยังสามารถทบทวนได้
ทุก เวลา ทุกสถานที่ ตามที่ผู้เรียนต้องการ นอกจากนี้การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
รายวิชาคอมพิวเตอร์ ยังช่วยเปิดโลกทัศน์อันกว้างให้กับผู้เรียนอีกด้วย ซึ่งตรงหลักทฤษฎีการเรียนรู้
ของบลูม 
 
สรุปและอภิปรายผล 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
รายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1  ตาม
เกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คุณภาพของบทเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จาก
ผลการวิจัยดังกล่าวสามารถน ามาอภิปรายผลในแต่ละประเด็นโดยยึดสมมติฐานของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร 
 จากการผลวิจัยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ที่ผู้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ81.50/82.67 ซึ่ง 
หมายความว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ระหว่างเรียนเฉลี่ยร้อยละ 80 และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
หลังเรียนเฉลี่ยร้อยละ 82.67 แสดงให้เห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพสูง
กว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องงานวิจัย พูลศรี เวศย์อุราฬ (2543)  
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ก่อนเรียนและหลัง
เรียนแตกต่างกัน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชา
คอมพิวเตอร์  เรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียที่ผู้วิจัยได้ออกแบบนั้นได้
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ผ่านกระบวนการหาประสิทธิ์ภาพหลายขั้นตอน ท าให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น เข้าเรียนได้ง่ายขึ้น ซึ่ง
สอดกับงานวิจัยของ รัตนา สุมขุนทด (2547) 
 3. ความก้าวหน้าทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนเพิ่มข้ึนไม่ต่ ากว่า 30%  
 ความก้าวหน้าทางการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียรายวิชาคอมพิวเตอร์  เรื่อง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังเรียนเพ่ิมขึ้น 32% พบว่า ผู้เรียนมีความสนใจเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งดู
ได้จากค่าดัชนีประสิทธิผลที่เพ่ิมมากขึ้น เพราะบทเรียนได้ออกแบบให้ผู้เรียนได้เข้า เรียนได้ง่ายตัวอักษร
อ่านง่ายและเข้าใจง่าย ท าผู้เรียนสนุกสนานกับบทเรียนมัลติมีเดีย ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ ธัญณิชา ปุย
ฝ้าย (2551)  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ข้อเสนอแนะทั่วไปเกี่ยวกับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย 

1. ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ควรให้ผู้เรียนเรียนด้วยตนเอง เพ่ือตอบสนอง
ความแตกต่างระหว่างบุคคลและควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนได้ตามความพร้องของผู้เรียน 

2.  ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในเนื้อหาวิชาคอมพิวเตอร์เรื่องอ่ืนๆต่อไป 
เพราะสื่อคอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่ช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งต่างๆที่จะส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทั้งยังให้ผู้เรียนเกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียน จะท าให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และไม่เบื่อหน่ายในการเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ 

3. ควรมีการพัฒนาสื่อการศึกษาประเภทอ่ืนๆ ให้เข้ามามีบทบาทในการประกอบกิจกรรมการ
เรียนการสอน และมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนารูปแบบของสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพราะปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี ได้เข้ามามีบทบาทอย่างมากในวงการศึกษาไทย 
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