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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 
 

 งานวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ
พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนเปยมสุวรรณ
วิทยา เปนการวิจัยเชิงพัฒนา (research and development) โดยมีวัตถุประสงคคือ (1) เพ่ือพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ใหอยูใน
ระดับดีมาก ซ่ึงคะแนนเฉล่ียการประเมินคุณภาพไมต่ํากวา 4.50 เม่ือแยกประสิทธิภาพรายดาน
ตอไปนี้ (1.1) ดานเนื้อหา (1.2) ดานเทคโนโลยี (2) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวันใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 ท่ีมีความ
เหมาะสมตามเกณฑในดานตอไปนี้ (2.1) คะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบยอยของ
การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละหนวยการเรียน (2.2) คะแนนเฉล่ียท่ีนักเรียน
สามารถทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (3) 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ท่ี
เรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนรูปกติสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายและ
ขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา สรุป
ผลการวิจัยได ดังนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิต 
ประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนมีคุณภาพในระดับดีมาก เม่ือแยก
เปนรายดาน ดังตอไปนี้ 
  1.1 ความเหมาะสมดานเน้ือหา ประเมินโดยผูเช่ียวชาญทางดานเน้ือหาโดยรวมอยู
ในระดับดีมาก 
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  1.2 ความเหมาะสมดานเทคโนโลยี ประเมินโดยผูเช่ียวชาญทางดานเทคโนโลยี
โดยรวมอยูในระดับดีมาก 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิต 
ประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนใหมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ตามข้ันตอนดังนี้ 
  การดําเนินการทดลองคร้ังท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการหาประสิทธิภาพแบบ
เดี่ยวกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน 3 คน พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนี้ เลม 1 Numbers (1-50) เทากับ 
26.60/66.65 เลมท่ี 2 Days of the week (วันในสัปดาห) เทากับ 53.40/66.65 เลมท่ี 3 Month of the 
year (เดือนใน 1 ป) เทากับ 33.40/66.65 เลมท่ี 4 Color (สี) เทากับ 33.40/66.65 และเลมท่ี 5 My 
Body (รางกายของฉัน) เทากับ 40.00/66.65 ขอบกพรองท่ีพบและจดบันทึกไวดังนี้ (1) ตัวอักษรใน
สวนท่ีเปนเนื้อหาอานยาก (2) การเปดแบบฝกหัดทายบทใชเวลานาน และไดทําการแกไข ดังนี้ (1) 
ปรับฟอนทตัวอักษรใหอานงาย (2) ปรับขนาดของตัวอักษรของแบบฝกหัดทายบทใหเล็กลง 
  การดําเนินการทดลองคร้ังท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการหาประสิทธิภาพแบบ
กลุมกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน 6 คน พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 ยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนี้ เลม 1 Numbers (1-50) เทากับ 
46.60/74.15 เลมท่ี 2 Days of the week (วันในสัปดาห) เทากับ 50.00/74.15 เลมท่ี 3 Months of the 
year (เดือนใน 1 ป) เทากับ 56.60/74.15 เลมท่ี 4 Color (สี) เทากับ 43.40/74.15 และเลมท่ี 5 My 
Body (รางกายของฉัน) เทากับ 60.00/74.15 ขอบกพรองท่ีบันทึกไวเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงคือ (1) 
เม่ือเปดคลิปวิดีโอทําใหพลิกไปหนาถัดไปชาและไดทําการแกไข ดังนี้ (1) ปรับลดขนาดและความจุ
คลิปวิดีโอที่ประกอบในแตละเลม 
  การดําเนินการทดลองคร้ังท่ี 3 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการหาประสิทธิภาพแบบ
ภาคสนามกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน 30 คน พบวา ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 มีผลผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนี้ เลม 1 Numbers (1-50) เทากับ 81.40/84.35 
เลมท่ี 2 Days of the week (วันในสัปดาห) เทากับ 84.00/84.35 เลมท่ี 3 Months of the year (เดือน
ใน 1ป) เทากับ 80.00/84.30 เลมท่ี 4 Color (สี) เทากับ 82.00/84.35 และเลมท่ี 5 My Body (รางกาย
ของฉัน) เทากับ 81.40/84.35 ขอบกพรองท่ีบันทึกไวเพื่อนํามาพัฒนาปรับปรุงคือ (1) คอมพิวเตอร
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บางเคร่ืองมีปญหาตองรีสตารทใหมและไดทําการแกไข ดังนี้ (1) ตรวจเช็คคอมพิวเตอรกอนใชทุก
เคร่ืองใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใช 
  การดําเนินการทดลองกับกลุมทดลองท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1 ผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ดังนี้เลม 1 Numbers (1-50) เทากับ 83.40/85.35 เลมท่ี 
2 Days of the week (วันในสัปดาห) เทากับ 81.40/85.30 เลมท่ี 3 Months of the year (เดือนใน 1 ป) 
เทากับ82.60/85.35 เลมท่ี 4 Color (สี) เทากับ 80.60/85.35 และเลมท่ี 5 My Body (รางกายของฉัน)  
เทากับ 84.00/85.35 
  2.1 ผลการเรียนรูรวมรายบทเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 82.68 (E1) 
  2.2 ผลการเรียนรูรวมทุกบทเรียน มีคาเฉล่ียเทากับ 85.35 (E2) 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนรูดวยการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 1 จากการจัดการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาการจัดการเรียนรูปกติ 
 

อภิปรายผล 
 
 จากการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ของโรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา ผลการศึกษา
พบวามีประเด็นท่ีนาสนใจและนํามาอภิปรายผล ดังนี้ 
 1. จากผลการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ
พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 พบวาระดับคุณภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับคุณภาพดีมาก ท้ังดานเนื้อหาและดานเทคโนโลยี ซ่ึง
คะแนนเฉลี่ยในการประเมินสูงกวาระดับ 4.50 เปนไปตามวัตถุประสงคขอที่ 1 เนื่องจากมี 
การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากผูเช่ียวชาญทางดานเนื้อหาซ่ึงไดใหคําแนะนําดาน
เนื้อหาวิชา การสรางแบบฝกหัดและแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนอีกท้ังยังเปนผูเช่ียวชาญใน 
การตรวจเคร่ืองมือ สวนดานเทคโนโลยี ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีไดใหคําแนะนําเกี่ยวกับข้ันตอน
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การปรับองคประกอบตางๆ การปรับขนาดภาพ สีของ
ภาพท่ีใชประกอบเนื้อหาในเลม องคประกอบตางๆ การบรรจุคลิปวิดีโอใหเหมาะสมกับความจุของ
โปรแกรมท่ีใชในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการบันทึกแบบฝกหัดทายบทใน
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รูปแบบโปรแกรมสําเร็จรูป พรอมท้ังเปนผูเช่ียวชาญตรวจคุณภาพเคร่ืองมือและตรวจแบบประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดานเทคโนโลยี 
 2. จากผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพท
ภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 พบวาการหา
ประสิทธิภาพกับกลุมทดลองท่ีใชในการวิจัย กลุมทดลองท่ี 1 รวมทั้งหมด 5 เลม เทากับ82.68/85.35 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 เปนไปตามวัตถุประสงคขอท่ี 2 เนื่องจาก ในข้ันตอนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีท่ีใชในการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรรวมท้ังเกณฑในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร ผูวิจัยไดรวบรวมเนื้อหาเร่ือง 
คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  ไดแก Numbers (1-50) Day of the week (วันใน
สัปดาห) Months of the year (เดือนใน 1 ป) Color (สี) My Body (รางกายของฉัน)โดยศึกษา
หนังสือ ตํารา ในรายวิชาภาษาตางประเทศและเลือกจัดพิมพเนื้อหา ภาพประกอบและคลิปวิดีโอ
บรรจุไวในบทเรียนคอมพิวเตอรโดยใชเกณฑการหาประสิทธิภาพของไชยยศ เรืองสุวรรณ (2547, 
หนา 125-126) โดยทําการดําเนินการทดลองคร้ังท่ี 1โดยการหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยวกับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1/3 จํานวน 3 คนซ่ึงผลปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรยังไมผานเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขคือ (1) ปรับฟอนทตัวอักษรใหอานงายข้ึนโดยใชชนิด
ตัวอักษร Angsana New ซ่ึงเปนชนิดตัวอักษรท่ัวไป (2) ปรับปรุงสีพื้นหลังใหสีออนลงและปรับ
ขนาดตัวอักษรใหเดนชัดพรอมท้ังเนนเนื้อหาท่ีตองการเนนโดยปรับตัวอักษรใหเปนตัวหนา (3) 
ปรับขนาดตัวอักษรของแบบฝกหัดทายเลมใหเล็กลง ในการดําเนินการทดลองคร้ังท่ี 2 โดยการหา
ประสิทธิภาพแบบกลุม กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3  จํานวน 6 คน ซ่ึงผลปรากฏวาบทเรียน
คอมพิวเตอรยังไมผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 ผูวิจัยจึงไดปรับปรุงแกไขคือ (1) ปรับลดขนาดและ
ความจุคลิปวิดีโอท่ีประกอบในแตละเลม ทําใหเวลาพลิกหนาถัดไปไดเร็วยิ่งข้ึน จากน้ันนําไป
ดําเนินการหาประสิทธิภาพภาคสนาม คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/3  จํานวน 30 คน ซ่ึงผล
ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 แตยังมีขอบกพรองและปรับปรุงแกไข
คือ คอมพิวเตอรบางเคร่ืองมีปญหาในขณะใชงานทําใหตองรีสตารทใหม จึงตรวจเช็คคอมพิวเตอร
กอนใชทุกเคร่ืองใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชกอนการใชงาน จากนั้นนําบทเรียนคอมพิวเตอร
ไปหาประสิทธิภาพกับกลุมทดลองหรือกลุมตัวอยาง คือ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1/1 
จํานวน 30 คนและเนื่องจากในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรแบบภาคสนาม ผล
ปรากฏวาบทเรียนคอมพิวเตอรผานเกณฑมาตรฐาน 80/80 จึงทําใหคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
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คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนสามารถนําไปใชกับการทดลอง
กับกลุมตัวอยางไดเปนอยางดี 
 3. คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง 
คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจาํวัน คาเฉล่ียผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูง
กวาการจัดการเรียนรูปกติ ซ่ึงเปนไปตามวัตถุประสงคขอท่ี 3 เนื่องจาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน ท่ีพัฒนาข้ึนมีความสอดคลองท้ังดาน
เนื้อหา เทคโนโลยีและการผลิตส่ือท่ีประกอบดวยภาพ สี เสียง คลิปวิดีโอซ่ึงเปนการกระตุนความ
สนใจของผูเรียน ซ่ึงสอดคลองกับ อัครเดช ศรีมณีพันธ (2547) ท่ีพบวา การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรรูปแบบส่ือประสม มีประสิทธิภาพ 81.78 / 82.17 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการ
เรียนสูงกวาผลการทดสอบกอนเรียน นอกจากน้ันเปยมศักดิ์ แสนทวีสุข (2541, หนา 98-99) ได
ศึกษาวิจัยการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย เร่ือง น้ําเพื่อชีวิต สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนมีคาเทากับ 85.00/81.15 ดัชนีประสิทธิผลมีคา 0.6072 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียน
และหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลความคิดสรางสรรคทาง
วิทยาศาสตรกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และท่ี ลักษณา
พรโรจนพิทักษกุล (2540, หนา 94) ไดศึกษาการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย เร่ือง โสตทัศนูปกรณประเภทเคร่ืองฉายกับนักศึกษาปริญญาตรีปท่ี 
1 โดยใหกลุมทดลองเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดีย รวม 4 สัปดาห ผลการวิจัย
พบวา กลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม ประสิทธิภาพของบทเรียนโดย
ประเมินรอยละ 80 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนเรียนและหลังเรียน กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการทดลองประสิทธิภาพของบทเรียนนักศึกษาพยาบาลช้ันปท่ี 3 ของวิทยาลัยพยาบาล
พระปกเกลา จันทบุรี โดยการสุมตัวอยางมาเปนกลุมทดลองจํานวน 49 คน ผลการวิจัยพบวา
คอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียที่พัฒนาข้ึนมามีประสิทธิภาพรอยละ 80  นักศึกษาพยาบาลท่ี
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และท่ีชาตรี จําปาศรี (2540, หนา 58) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาทฤษฎีอิเล็กทรอนิกสเบ้ืองตน เร่ือง การใชมัลติมิเตอร ตามหลักสูตรประกาศนียบัตร
วิชาชีพ กรมอาชีวศึกษา นําไปทดลองกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ช้ันปท่ี 1 สาขาวิชา
ชางยนต ชางกลโรงงาน ชางอิเล็กทรอนิกส และเขียนแบบเครื่องกล วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 
จํานวน 20 คน พบวา บทเรียนท่ีสรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 85.12/84.25 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 80/80 
ท่ีกําหนด 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

108 

 สรุปไดวา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐาน
ท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนมี
ประสิทธิภาพสูงทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังนี้เพราะไดรับคําแนะนําจากผูเช่ียวชาญทั้งดานเนื้อหา และดานเทคโนโลยี 
ซ่ึงผูวิจัยไดนําขอมูลเหลานี้มาเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและได
นําไปหาประสิทธิภาพดวยการทดสอบกับผูเรียนหลายคร้ังตามลําดับข้ันตอนของการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน สงผลใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน ผูเรียนสามารถทบทวน
เนื้อหาไดตลอดเวลาจนกวาจะไดระดับผลการเรียนเปนท่ีนาพอใจ 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการนําไปใช 
 
 จากผลของการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนใน 
การศึกษาวิจัยตอไป ดังนี้ 
 1. คอมพิวเตอรท่ีตางคุณสมบัติกัน ซ่ึงอาจทําใหการแสดงผลแตกตางกันดวยโดยเฉพาะ
การแสดงผลดานสี ความคมชัด และระบบมัลติมีเดีย ดังนั้น ผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรจึงควร
ตรวจสอบการแสดงผลของบทเรียนท่ีสรางข้ึนกับเคร่ืองคอมพิวเตอรท่ีมีคุณลักษณะแตกตางกัน
กอนนําไปใชจริง 
 2. เนื่องจากโปรแกรม I love library มีขอจํากัดในเร่ืองขนาดความจุของคลิปวิดีโอ ควร
ใชโปรแกรมปรับขนาดของคลิปวิดีโอกอนบรรจุลงในโปรแกรม ขอความ ตัวอักษรท่ีปรากฏจะ
ผิดเพี้ยนจากเดิม ดังนั้นผูวิจัยจึงแกไขโดยใชรูปแบบตัวอักษรท่ีเปนมาตรฐานเทานั้น 
 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 
 1. ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรอยางหลากหลาย เพื่อสราง
ทางเลือกในการผลิตส่ือการเรียนการสอนใหสามารถคนควาไดทุกท่ีทุกเวลา 
 2. ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูคําศัพทอยางตอเนื่องและติดตามผลเชิงคุณภาพ 
 
 
 
 


