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บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มติิ  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
เร่ือง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมกรณีศึกษา : โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

Electronic Learning 2D Animation for High School Students Grade 1 of The 
Life and Environment Case Study : Muangtalungpittayasan School 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 2) ศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน จากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ านวน 30 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูน
แอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม และแบบสอบถามความพึงพอใจของ
ผู้เรียนต่อการเรียนด้วย  สถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1    
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม มีเนื้อหาเกี่ยวกับกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีแบบทดสอบความรู้ กิจกรรมทบทวน
ความรู้ และเกม ที่ช่วยทบทวนความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ได้ 2) ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์
สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด  
 
ค าส าคัญ: บทเรียนออนไลน,์ แอนิเมชัน, สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

ABSTRACT 
The purposes of the research were to develop Electronic learning 2D animation for high school 

students grade 1 of the life and environment, to the satisfaction of the students to use Electronic 
learning. The sample is from students Grade 1 in Muangtalungpittayasan School 30 people by positive 
sampling. The research tool include 2D animation for high school students grade 1 of the life and 
environment and satisfaction of the students to learn with statistics used were mean, percentage and 
standard deviation. 

The research findings showed that 1) Electronic learning 2D animation for high school students 
grade 1 of the life and environment show results The content about science , A knowledge quiz , 
Activities Review and game of skill Review the help of science. 2) The satisfaction with the use of  System 
was rate at Most level. 
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บทน า 
ปัจจุบันนี้คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นในชีวิตประจ าวัน ทั้งนี้เพราะคอมพิวเตอร์สามารถน ามาประยุกต์   

ในการช่วยงานต่าง ๆ ของงานเราได้เป็นอย่างดี และมีการใช้งานในหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นภาพ และเสียง  รวมทั้งลูกเล่น
ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ  ท าให้ปัจจุบันสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ได้ริเริ่มที่จะน าสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ มาแปลงรูปแบบ          
ลงคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการเผยแพร่ข้อมูลความรู้นั้นในรูปแบบที่มีมาตรฐานเดียวกัน  อีกทั้งยังสามารถน ากลับมาใช้หรือ
ดัดแปลงให้เนื้อหาทันสมัยได้ไม่ยาก ซึ่งถ้าเรามีการใช้สื่อการสอนในรูปแบบของคอมพิวเตอร์กันอย่างแพร่หลายคงจะช่วยให้
เด็กไทยอีกมากได้รับความรู้ความเข้าใจอีกทั้งสามารถน าความรู้นั้นมาช่วยแก้ปัญหาของประเทศที่ก าลังเผชิญอยู่ได้ไม่ยาก   
จากสาเหตุดังกล่าว จึงเป็นแรงจูงใจที่จะจัดท าบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และผู้ที่สนใจมี
ความรู้ความเข้าใจถูกต้องและดียิ่งขึ้น และในเนื้อหาบทเรียนยังเป็นการท าในลักษณะของสื่อประสม (Multimedia) คือการ
น าเสนอได้ทั้งข้อความภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความสนุกเพลิดเพลิน ไม่รู้สึกเบื่อหน่าย อีกท้ังผู้เรียน
สามารถศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ตามต้องการ 

  
1. วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื่อพัฒนาและออกแบบบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการต์ูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน จากกลุ่มตัวอย่างนักเรยีนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนเมืองตลุง
พิทยาสรรพ์ จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน 

 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวขอ้ง 

แอนิเมชัน หมายถึง การสร้างภาพเคลื่อนไหว โดยการน าภาพน่ิงหลาย ๆ ภาพที่มีความต่อเนื่องมาฉายด้วยความเร็ว
ที่เหมาะสม ท าให้เกิดภาพลวงตาของการเคลื่อนไหว ที่เราเห็นภาพเคลื่อนไหวนั้น เป็นเพราะว่า มนุษย์เรามีการจ าการรู้สึก
สัมผัส (Sensory Memory) การจ าชนิดนี้เป็นการเก็บข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตามที่ประสาทสัมผัสรับรู้จากสิ่งเร้าและจะ
เลือนหายไปอย่างรวดเร็ว เช่น การดูภาพยนตร์ซึ่งภาพแต่ละภาพจะยังคงติดตาอยู่เพียง 1 ต่อ 10 วินาทีเท่านั้น  ปรากฏการณ์
นี้เรียกว่า Persistence of Vision หรือที่เรียกว่า การจ าภาพติดตา (Iconic Memory) โดยปกติความเร็วของแอนิเมช่ันจะ
ฉายด้วยความเร็วที่ต่างกันข้ึนอยู่กับชนิดของการแสดงผล (Out Put) โดยถ้าฉายเป็นภาพยนตร์จะฉายด้วยความเร็ว 24 เฟรม
ต่อวินาที ถ้าถ่ายทอดในระบบ PAL จะวิ่งด้วยความเร็ว 25 เฟรมต่อวินาที แต่ในระบบ NTSC ในอเมริกาและญี่ปุ่นจะวิ่งด้วย
ความเร็ว 29.97 หรือ 30 เฟรมต่อวินาที (ทวีศักดิ์ กาญจนสุวรรณ, 2552) WBI (Web – based Instruction) คือ บทเรียน   
ที่สร้างขึ้นส าหรับการเรียนผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยน าจุดเด่นของวิธีการให้บริการข้อมูลแบบ WWW มาประยุกต์ใช้ 
Web Base Instruction จึงเป็นบทเรียนประเภท CAI แบบ On - Line ค าว่า On - Line ในที่น้ีหมายความว่า ผู้เรียนเรียนอยู่
หน้าจอคอมพิวเตอร์ที่ติดต่อผ่านเครือข่ายกับเครื่องแม่ข่ายที่บรรจุบทเรียน (สุภาณี เล็งศรี, 2543)  
 การยอมรับและการน าไปใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม ปัจจัยส าคัญอยู่ที่ตัวนวัตกรรม ระยะเวลา กลุ่มคน และความ
คุ้มค่า ซึ่งการที่นวัตกรรมนั้นสามารถจับต้องได้ เห็นได้จากการปฏิบัติ หรือใช้งานได้ง่าย สะดวก (วรปภา อารีราษฎร์ และธรัช 
อารีราฎร์, 2558) จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการยอมรับและน าใช้ ส าหรับการพัฒนานวัตกรรมปัจจัยที่ส าคัญ คือ คุณภาพ       
และประสิทธิภาพของสิ่งที่พัฒนาขึ้น มีแนวทาง คือ ประเมินสื่อการเรียนรู้โดยความพึงพอใจต่อการใช้บทเรียน จากกลุ่ม
ตัวอย่างนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ านวน 30 คน โดยใช้แบบสอบถามในการประเมิน แบบ
มาตราส่วนประมาณค่า 5  ระดับ 
 

วิธีด าเนินการวิจัย 
1. ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี ้

1.1 ศึกษาความเป็นไปได้ และก าหนดปัญหาของระบบก่อนท่ีจะเริม่ท าการเขียนโปรแกรมจริง 
1.2 วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาในขั้นที่ 1 โดยสร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart Creation)  

สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart Creation) และ สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) 
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1.3 ออกแบบหน่วยการเรียนโดยท าการก าหนดกลวิธีการน าเสนอ แล้วเขียนก ากับด้วยวัตถุประสงค์เชิงพฤติการณร์ม
ที่ก าหนดของเนื้อหาแต่ละตอนหรือหน่วยการเรียน (Strategic Presentation Plans Behavior Objective) แล้วล าดับ
แผนการน าเสนอแต่ละหน่วยการเรียนเป็นแผนภูมิ (Course Flow Chart) 

1.4 พัฒนาหน่วยการเรียนโดยเริ่มจากออกแบบรายละเอียด Storyboard จ าลองรูปแบบการน าเสนอออกมา       
ในลักษณะรูปวาดภายในกรอบท่ีก าหนดรายละเอียดต่าง ๆ ตามที่เราตั้งใจจะให้ปรากฏบนหน้าจองานจริง หลังจากท าการตัด
ต่อและจัดเรียง Scene เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปคือการทดสอบโปรแกรมโดยการน าการ์ตูนแอนิเมชันมาใช้งานจริง ว่ามี
ส่วนใดบ้างที่มีข้อผิดพลาดแล้วจึงน ามาท าการบันทึกเป็นสื่อเพื่อน าขึ้นเว็บไซต์ให้บุคคลทั่วไปได้ชม โดยมีการจัดเก็บไฟล์ 
นามสกุล .swf เพื่อมิให้ผู้ใดน าไฟล์ไปดัดแปลงแก้ไขได้และจากนั้นก็น าไปลงเว็บไซต์ที่ได้จัดเตรียมไว้ 

1.5 เก็บรวบรวมข้อมูล สรุป วิเคราะห์ผล 

 
2. เคร่ืองมือการวิจัย 

2.1 บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม  

2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วย  
 
3. กลุ่มเป้าหมาย   

3.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์  
3.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรยีนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ จ านวน 30 คน คัดเลือกแบบ

เจาะจง 
 
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยน าผลที่ไดเ้ทียบกับเกณฑ์การประเมิน (พิสุทธา 
อารีราษฎร์, 2550 : 176) ดังนี ้ไมม่ีอ้างอิง 
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 – 5.00 หมายความว่า ระดับมากท่ีสุด    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.50 – 4.49 หมายความว่า ระดับมาก    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50 – 3.49 หมายความว่า ระดับปานกลาง    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.50 – 2.49 หมายความว่า ระดับน้อย    
    ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 – 1.49 หมายความว่า ระดับน้อยท่ีสดุ  
  

ผลการวิจัย 
1. ผลการวิเคราะห์และออกแบบบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนชัน้มัธยมศกึษาปีที่ 1 
เร่ือง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ 

ในส่วนของบทเรียน ผู้เรียนสามารถกรอกช่ือ เพื่อล็อกอินเข้าสู่บทเรียนได้ ส่วนของจุดประสงค์ตัวช้ีวัด จะอธิบายถึง
วัตถุประสงค์ที่ผู้เรียนจะได้รับจากเนื้อหาบทเรียนนี้ ส่วนของแบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบก่อนเรียนเป็นแบบปรนัย 4 
ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ  ผู้เรียนจะต้องท าแบบทดสอบก่อนเรียนให้เสร็จก่อนจึงจะสามารถเข้าสู่บทเรียนได้ ส่วนของเนื้อหา 
ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนใดก่อนก็ได้ หรือเรียนตามหน่วยการเรียนรู้ก็ได้ ในแต่ละบทเรียนจะประกอบด้วย เนื้อหา
เป็นข้อความ ภาพเคลื่อนไหว เพื่อเป็นสื่อเสริมทักษะทบทวนความรู้และความเข้าใจของผู้เรียนได้ ส่วนของแบบทดสอบหลัง
เรียน แบบทดสอบหลังเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ส่วนของเกม เป็นเกมจับผิดภาพ เกมจิ๊กซอว์ เกมจับคู่ 
ให้ผู้เรียนได้เล่นอย่างเพลิดเพลิน ค่าดัชนีประสิทธิผลบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.755 หรือคิดเป็นร้อยละ 75.5 หมายความว่า หลังจากเรียนบทเรียนออนไลน์แล้ว ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 75.5 (แยก ผลการพัฒนาบทเรียน ให้แต่ละด้าน เป็นระบบ 1 )องค์ประกอบ 2) ผลเปรียบเทียบค่าดัชนีประสิทธิผล 
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ภาพที่ 1 บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ 
 

2. ผลของการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีผลต่อการใชง้านโปรแกรมโดยใช้สื่อการเรียนรู้  
ผู้วิจัยด าเนินการสอบถามโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อการเรียนรู้จ านวน 30 คน 

หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จสิ้น จากนั้นน าผลการสอบถามมาวิเคราะห์ด้วยคา่สถิติพื้นฐานและสรุปผล  แสดงดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการต์ูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ัน    
              มัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
 

รายการ  SD. ระดับความคิดเห็น 
1.  ดา้นการออกแบบ 
   1)  การน าเสนอบทเรียนเร้าความสนใจให้อยากเรียน 

 
4.83 

 
0.38 

 
มากที่สุด 

   2)  ตัวหนังสือสวยงาม 4.73 0.45 มากที่สุด 
   3)  ตัวหนังสืออ่านง่าย 4.76 0.43 มากที่สุด 
   4)  มีภาพประกอบเสียงดนตรี เสียงบรรยายประกอบชัดเจน 4.73 0.52 มากที่สุด 
   5)  ปุ่มต่าง ๆ ใช้งานง่าย ไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม 4.60 0.72 มากที่สุด 
   6)  มีอิสระในการเลือกเรียนได้ตามต้องการ 4.60 0.67 มากที่สุด 

2.  ดา้นเนื้อหา 
   7)  เนื้อหาเขา้ใจง่าย  

 
4.70 

 
0.47 

 
มากที่สุด 

   8)  ความยาวของเนื้อหาเหมาะสม 4.43 0.73 มาก 
   9)  สามารถทบทวนความรู้ได้ง่าย 4.74 0.57 มากที่สุด 

3.  ด้านความพึงพอใจในการเรียน 
   10)  บทเรียนมีความนา่สนใจ 

 
4.60 

 
0.72 

 
มากที่สุด 

   11)  ความเพลิดเพลิน อยากเรียนบทเรียน 4.60 0.72 มากที่สุด 
   12)  นักเรียนได้ความรู้จากบทเรียน CAI ในระดับใด 4.60 0.62 มากที่สุด 

โดยรวม 4.64 0.58 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 พบว่า ระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 

มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม จากจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 30 คน 
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โดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด (X = 4.64, SD.=0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีความพึง
พอใจมากท่ีสุด3 แรกคือข้อ 1) การน าเสนอบทเรียนเร้าความสนใจให้อยากเรียน (X = 4.83, SD.=0.38)  รองลงมาคือข้อ 3) 
ตัวหนังสืออ่านง่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.76 และข้อ 9) สามารถทบทวนความรู้ได้ง่าย (X = 4.47, SD.=0.57) และ  ข้อที่มี
ความพึงพอใจระดับมากคือ 8)  ความยาวของเนื้อหาเหมาะสม (X = 4.43, SD.=0.73)   
 

อภิปรายผลการวิจัย 
1. บทเรียนออนไลน์สอดแทรกการ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและ

สิ่งแวดล้อม กรณีศึกษา : โรงเรียนเมืองตลุงพิทยาสรรพ์ สามารถน าไปใช้เป็นสื่อการสอนที่สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ลดข้อจ ากันเรื่องเวลาและสถานที่ ผู้เรียนสามารถควบคุมบทเรียนได้ด้วยตนเอง และเรียงล าดับเนื้ อหาตามที่ต้องการ พบว่า   
ค่าดัชนปีระสิทธิผลของบทเรียนออนไลน์เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมเท่ากับ 0.755 แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 
75.5 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรงรอง ประสานวงศ์ (2550)ไม่ปรากฎในเอกสารวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้วิจัยเรื่อง บทเรียน
ออนไลน์ เรื่อง ฟิสิกส์และเคมีทางเทคโนโลยีไฟฟ้า พบว่า ค่าดัชนีประสิทธิผลบทเรียนออนไลน์ เท่ากับ 0.788 หรือคิดเป็นร้อย
ละ 78.8 หมายความว่าหลังจากเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ท่ีผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นแล้ว ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 78 

2. ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจ พบว่าระดับความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการศึกษาบทเรียนออนไลน์สอดแทรก
การ์ตูนแอนิเมชัน 2 มิติ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 1 เรื่อง สิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับพึงพอใจ
มากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ การน าเสนอบทเรียนเร้าความสนใจให้อยากเรียน รองลงมาคือ ตัวหนังสืออ่านง่าย    
และสามารถทบทวนความรู้ได้ง่าย สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิรงรอง ประสานวงศ์ (2550) ได้วิจัยเรื่อง บทเรียนออนไลน์ 
เรื่อง ฟิสิกส์และเคมีทางเทคโนโลยีไฟฟ้า พบว่า บทเรียนออนไลน์ท่ีผู้ศึกษาค้นคว้าได้พัฒนาขึ้นสามารถตอบสนองต่อผู้เรียนได้
ดี มีล าดับการเรียนรู้เป็นข้ันตอน ต่างจากการอ่านจากต ารา ซึ่งไม่สามารถแสดงผลได้ทันที   

 
ข้อเสนอแนะ  

1. การท างานด้านแอนิเมชัน สองมิติหรือสามมิติ น้ันต้องมีความใจเย็น ตั้งใจมุ่งมั่นและ ขยันอดทน เนื่องจากจะต้อง
เจอกับปัญหาและอุปสรรคหลาย ๆ อย่าง ถ้าเกิดความใจร้อนงานที่ออกมาอาจจะไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงต้องมีตั้งใจ     
แน่วแน่ ใจเย็น รักท่ีจะท า แล้วจะได้ผลงานท่ีดีอย่างท่ีตั้งใจท ามาทุกอย่างจะผ่านไปได้ด้วยดี 

2. จากการศึกษาพบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่จะน ามาใช้กับบทเรียนออนไลน์ ควรเป็นเครื่องมือที่มีความ
พร้อมในด้านของหน่วยความจ า และระบบเสียง เพราะอาจจะท าให้ภาพช้า หรือเสียงไม่สม่ าเสมอได้ เนื่องจากบทเรียน
ออนไลน์ที่สร้างขึ้นเป็นการน าเสนอด้วยสื่อผสม เช่น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน          
ให้ใกล้เคียงกับของจริงมากที่สุด 

3. ควรมีการศึกษา เพื่อวัดระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 
ในเรื่องอื่น ๆ สาระการเรียนรู้อื่น กับผู้เรียนระดับช้ันต่าง ๆ ต่อไป เพื่อศึกษาว่าการใช้บทเรียนออนไลน์ในการสอน ท าให้
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น และสามารถน าไปใช้เรียนรู้ได้กับทุกระดับชั้น 
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