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บทที ่1 

บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัต่อการด าเนินชีวิตในยคุปัจจุบนัเป็นอยา่งมาก เพราะ

เป็นภาษาสากลท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลายทัว่โลกมากกวา่ภาษาอ่ืนๆ เกือบทุกประเทศมีการบรรจุวชิา
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจ าชาติท่ีตอ้งมีการจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบั
ปฐมวยัไปจนถึงการศึกษาตลอดชีวิต นอกจากน้ีภาษาองักฤษยงัเป็นเคร่ืองมือส าคญัส าหรับการ
เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ทกัษะแห่งอนาคตใหม่ นัน่คือผูเ้รียนไม่เพียงแต่ตอ้งมีความรอบรู้ในสาระ
วชิาหลกั แต่ยงัตอ้งมีทกัษะในการด ารงชีวติในศตวรรษท่ี 21 ไม่วา่จะเป็นทกัษะดา้นการเรียนรู้
และนวตักรรม ทกัษะสารสนเทศ ส่ือและเทคโนโลย ี ตลอดจนทกัษะชีวติและอาชีพ ซ่ึงถา้ผูเ้รียนรู้
ภาษาองักฤษ ก็มีโอกาสท่ีจะเขา้ถึงแหล่งเรียนรู้เพื่อพฒันาทกัษะดงักล่าวไดม้ากข้ึน ผูท่ี้รู้
ภาษาองักฤษจึงถือไดว้า่เป็นผูท่ี้มีเคร่ืองมือส าคญัในการพฒันาคุณภาพชีวิตในทุกดา้น ไม่วา่จะเป็น
การรับขอ้มูลข่าวสาร สถานการณ์ของโลก  การติดต่อส่ือสารกนัระหวา่งคนชาติต่างๆ การสืบคน้
ขอ้มูลทางแหล่งการเรียนรู้ออนไลน์ การดูทีว ีการดูภาพยนตร์ การรับบริการต่างๆ การอ่านหนงัสือ 
ต ารา คู่มือทางดา้นวชิาการแขนงต่างๆ ฯลฯ ผูท่ี้จบการศึกษาในทุกสาขาวชิาและมีความสามารถใน
การส่ือสารภาษาองักฤษร่วมดว้ยก็จะท าใหมี้โอกาสในการท างานสูงกวา่ผูไ้ม่รู้ภาษาองักฤษอยา่ง
ปฏิเสธไม่ได ้ นอกจากน้ีประเทศไทยยงัเป็นสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซ่ึงไดก้ าหนดให้
ภาษาองักฤษเป็นภาษากลางของอาเซียน ส่งผลใหค้นทุกระดบัชั้นในประเทศสมาชิกทั้งเจา้หนา้ท่ี
รัฐบาล องคก์รและหน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน นกัธุรกิจและคนท ามา
คา้ขายระหวา่งประเทศ ตลอดจนประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียนจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษ
กนัมากข้ึน นอกเหนือจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาประจ าถ่ินของแต่ละชาติแต่ละชุมชน การ
จดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนจึงมีบทบาทส าคญัยิง่ท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ใหก้บัเยาวชนของชาติเพื่อให้พร้อมรับกบัสถานการณ์ต่างๆ ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ในโลกปัจจุบนั 

การจดัการศึกษาในระบบโรงเรียนของประเทศไทยในปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการได้
ก าหนดใหมี้การวดัและประเมินผลการเรียนรู้ระดบัชาติตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยสถานศึกษาตอ้งจดัใหผู้เ้รียนทุกคนเขา้รับ
การทดสอบระดบัชาติเพื่อให้กระทรวงศึกษาธิการสามารถใชผ้ลการประเมินในการก าหนด
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นโยบายและวางแผนการพฒันาการศึกษาของประเทศ โดยไดอ้อกประกาศในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558ก) ก าหนดให ้สถาบนัทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ หรือ สทศ. ท าการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต (Ordinary 

National Education Test: O-NET) ทั้งระดบัประถมศึกษา ระดบัมธัยมศึกษา
ตอนตน้ และระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย ซ่ึงท่ีผา่นมามีการทดสอบทั้งหมด 8 วชิา แต่
กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงปรับลดวชิาสอบโอเน็ตจาก 8 วชิา เหลือ 5 วชิา มี
ผลตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นตน้ไป โดยจะท าการทดสอบจ านวน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ไดแ้ก่ วชิาคณิตศาสตร์ วชิาวทิยาศาสตร์ วชิาภาษาองักฤษ วชิาภาษาไทย และวชิาสังคมศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรม  
  ผลคะแนนสอบโอเน็ตมีความส าคญัมากต่อนกัเรียนในระบบการศึกษาไทย เน่ืองจากใช้
เป็นองคป์ระกอบหน่ึงในการตดัสินผลการเรียนของนกัเรียนท่ีจบการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 โดยท าการทดสอบนกัเรียนระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 

มธัยมศึกษาปีท่ี 3  และมธัยมศึกษาปีท่ี 6 และมีการก าหนดสัดส่วนการใชผ้ลคะแนนการสอบ
โอเน็ตต่อผลการเรียนสะสมตลอดหลกัสูตรเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จาก สัดส่วน 80 : 20 ในระยะเร่ิมแรก 
เป็น       70 : 30 ในระยะต่อมา (“ดาวพ์งษ ์ ลงนามแลว้ประกาศใช,้” 2559) และในปี
การศึกษา 2558 กระทรวงศึกษาธิการไดอ้อกประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ระบุใหเ้พิ่มสัดส่วน
คะแนนโอเน็ตเป็น 50 :  50 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558ข ; “สพฐ.ยนัปี 58 ใชโ้อเน็ตจบ
ช่วงชั้น,” 2558 ; “กมล ยนัปี 58 ใช ้O-Net จบช่วงชั้น,” 2558 ; “สพฐ.ตั้งเป้า 3 ปีโอ
เน็ตป.6-ม.3 ผา่น 50% ทุกวชิา,” 2558) ถึงแมว้า่จะถูกคดัคา้นจากผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งใหล้ด
เหลือเพียงร้อยละ 30 หลงัจากการประกาศใชก้็ตาม เน่ืองจากจากสถิติท่ีผา่นมา คะแนนเฉล่ียวชิา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยอยูท่ี่ ร้อยละ 20 – 30 คะแนนเท่านั้น และมกัจดัอยูใ่นอนัดบัต ่าสุด
เม่ือเปรียบเทียบกบัวชิาอ่ืน และนกัเรียนท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่ามากก็เป็นนกัเรียนท่ีอยูใ่นเขตชนบท
ห่างไกล เช่น โรงเรียนขยายโอกาส โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ีภาคเหนือของประเทศไทย เช่น 
จงัหวดัเชียงใหม่ และแม่ฮ่องสอน (“กมล ยนัปี 58 ใช ้O-Net จบช่วงชั้น,” 2558) และใน
การสอบปีการศึกษา 2559 ท่ีผา่นมาพบวา่โรงเรียนในกรุงเทพมหานครมีคะแนนเฉล่ียสูงสุด และ
มีคะแนนสูงกวา่โรงเรียนท่ีตั้งในภูมิภาคอ่ืนๆ ทุกวชิา โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีคะแนนเฉล่ีย
สูงสุดในการสอบทุกวชิา และโรงเรียนท่ีตั้งในเมืองมีคะแนนสูงกวา่โรงเรียนท่ีตั้งนอกเมืองทุกวชิา 
(“เผยโอเน็ตม.3 คะแนนเฉล่ียทัว่ปท.,” 2560; “สทศ. ประกาศ O-Net ม.3,” 2560) 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษาในสังกดั จ  านวนทั้งส้ิน 53 โรงเรียน ตั้งอยูใ่นเขตอ าเภอแม่ริม อ าเภอแม่แตง อ าเภอสะ
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เมิง อ าเภอพร้าว และอ าเภอสันทราย มีจ านวนนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ านวน 965 คน มี
จ านวนห้องเรียนทั้งส้ิน 59 หอ้ง (กลุ่มงานสารสนเทศ สนผ. ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน, 2558) นกัเรียนส่วนใหญ่เป็นนกัเรียนกลุ่มชาติพนัธ์ุ และนกัเรียนเกือบทุกคนเป็น
นกัเรียนท่ีมีฐานะยากจน ผูป้กครองประกอบอาชีพท านา ท าไร่ รับจา้งทัว่ไป ไม่มีเงินทุนสนบัสนุน
ใหน้กัเรียนเขา้เรียนในระดบัท่ีสูงข้ึน นกัเรียนท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัจ านวนมากจึงตอ้งออกไป
ประกอบอาชีพ ส่วนนกัเรียนท่ีมีโอกาสไดศึ้กษาต่อก็ไดเ้รียนในสาขาวชิาท่ีมีอตัราการแข่งขนัต ่า
เน่ืองจากมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า ส่งผลใหห้ลงัจบการศึกษาในระดบัสูงแลว้ก็ยงัหางานท าได้
ยาก  

จากผลการทดสอบโอเน็ตท่ีจดัสอบใหก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ในปี
การศึกษา 2554-2557 ท่ีผา่นมา แสดงในตารางต่อไปน้ี 

 

ตำรำงที ่  1   การเปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียการทดสอบโอเน็ต (O-Net) วชิาภาษาองักฤษ ชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 กบัคะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2556  2557 2558 และ 2559 (คะแนนเตม็ 100 คะแนน) 

คะแนนเฉล่ีย
การทดสอบ 

โอเน็ต 

ปีกำรศึกษำ 
2556 2557 2558 2559 

ระดบัเขตพื้นท่ี 28.56 25.60 27.39 27.50 

ระดบัประเทศ 30.35 27.46 30.62 31.80 
 

(ท่ีมา: รายงานการทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 
3, 2559) 

 

จากตารางท่ี 1 พบวา่นกัเรียนมีผลคะแนนสอบอยูใ่นระดบัต ่ากวา่คะแนนเฉล่ีย
ระดบัประเทศทุกปีการศึกษา โดยมีคะแนนเฉล่ียนอ้ยกวา่ร้อยละ 30 ปัญหาท่ีส าคญัท่ีท าใหผ้ล
คะแนนการสอบโอเน็ตต ่านั้น รศ.ดร.สมพงษ ์ จิตระดบั อาจารยป์ระจ าคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั (“ครูสอนผดิทางส่งผลโอเน็ตต ่าซ ้ าซาก,” 2558) กล่าววา่  

… เม่ือพิจารณาคะแนนเฉล่ียวชิาภาษาองักฤษ คณิตศาสตร์ 
วทิยาศาสตร์   จะอยูท่ี่ประมาณ 20- 30 คะแนนเท่านั้นสะทอ้น
ใหเ้ห็นวา่เด็กไทยอ่อนวชิาการ ทั้ง 3 วชิาน้ีท่ีสุด ทั้งน้ี สาเหตุมา
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จากเราไม่มีครูท่ีจบเอกและสอน  3 วชิาน้ีโดยตรง โดยเฉพาะ
โรงเรียนขนาดเล็กห่างไกล เพราะเราจะใชค้รูท่ีจบเอกอ่ืนสอน
แทน ขณะท่ีขอ้สอบโอเน็ต เป็นการคิดวเิคราะห์ แต่โรงเรียนยงั
เนน้สอนท่องจ าจึงเป็นการวดัประเมินผลคนละแบบ … 

สุรชยั ไวยวรรณจิตร, มูฮ าหมดัราพีร์ มะเก็ง, มุสลิม รอกา, และซ ารี ลาเตะ๊ (2557)  

ไดศึ้กษาการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ระดบัชั้นมธัยมปีท่ี 3 และปีท่ี 6 พบวา่
ปัญหาดา้นต่างๆ ไดแ้ก่ดา้นโรงเรียน โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดกลางหลายแห่งท่ีผูเ้รียน
มีคะแนนการสอบโอเน็ตต ่า เน่ืองจากมีจ านวนครูไม่เพียงพอในบางกลุ่มสาระ ผูบ้ริหารตอ้งแกโ้ดย
การน าครูในกลุ่มสาระอ่ืนไปสอนในกลุ่มสาระท่ีครูขาด ท าใหคุ้ณวฒิุของครูไม่ตรงตามสาระการ
สอน ส่งผลถึงคุณภาพการสอนของครู ท าใหผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนไม่ดีข้ึน ดา้น
นกัเรียน พบวา่ นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ยงัใหค้วามส าคญัต่อการสอบนอ้ย ดา้นชุมชน 
พบวา่ สภาพแวดลอ้มชุมชนและโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูน่อกตวัเมืองจะมีการแข่งขนัทางดา้น
วชิาการ และความกระตือรือร้น ความเอาใจใส่ ในการเรียนนอ้ย และยิง่กวา่นั้น ชุมชนไม่เขา้ใจ และ
ไม่ใหค้วามส าคญัในการทดสอบระดบัชาติ องคก์รชุมชนไม่ใหก้ารสนบัสนุนดา้นงบประมาณ และ
วชิาท่ีนกัเรียนส่วนใหญ่คิดวา่ยากมากคือ วชิาภาษาองักฤษ และวชิาคณิตศาสตร์ รวมถึง ขอ้สอบท่ี
ออกแนวคิดวิเคราะห์ 

จากสาเหตุของปัญหาดงักล่าว จึงสรุปไดว้า่ วชิาภาษาองักฤษเป็นวชิาหน่ึงท่ีนกัเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาส ซ่ึงจดัอยูใ่นกลุ่มโรงเรียนขนาดกลาง (121-600 คน) ตอ้งไดรั้บการ
พฒันามากท่ีสุดเป็นอนัดบัแรก และนกัเรียนควรไดรั้บการพฒันาทกัษะการคิดวเิคราะห์หาเหตุผล 
แต่ปัญหาท่ีพบในการจดัการเรียนการสอนในโรงเรียนของไทยก็คือ ครูมุ่งสอนใหท้่องจ า เพราะขาด
ความรู้และประสบการณ์ในการจดัการเรียนการสอนใหต้รงตามจุดประสงคข์องหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ท่ีครูมกั
ไม่มีความเช่ียวชาญและความถนดัในการสอน และถึงแมจ้ะไดรั้บการฝึกอบรมทกัษะวธีิสอนแต่ก็
ยงัไม่สามารถน ามาปฏิบติัจริงได ้ เน่ืองจากบริบทในโรงเรียนแตกต่างจากบริบทท่ีไดรั้บการอบรม 
อีกทั้งครูผูส้อนท่ีไม่มีวฒิุทางการศึกษาตรงสาขาวชิา จึงมีความรู้ไม่เพียงพอท่ีจะจดัประสบการณ์
การเรียนรู้ท่ีถูกตอ้งและเหมาะสมใหก้บัผูเ้รียนตามสาขาวิชาได ้ ดงัท่ี Westerman (1991) 

และ Shulman (1987) ไดร้ะบุวา่คุณสมบติัของครูท่ีดีขอ้แรก คือตอ้งมีความรู้ในส่ิงท่ีจะ
สอนเป็นอยา่งดี ถา้ครูยงัไม่เขา้ใจถ่องแทใ้นเน้ือหาวชิา ก็ไม่สามารถจดัการเรียนการสอนท่ีมี
คุณภาพได ้ นอกจากน้ีครูในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษานอกจากตอ้งท าหนา้ท่ีสอนหลาย
วชิา หลายระดบัชั้นแลว้ ยงัตอ้งมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในภาระงานอ่ืนท่ีนอกเหนือจากงานสอนจ านวน
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มาก ไม่วา่จะเป็นงานธุรการ งานสุขภาพนกัเรียน งานสหกรณ์ งานในกิจกรรมพฒันาผูเ้รียนน า
นกัเรียนเขา้ประกวดแข่งขนัต่างๆ งานพฒันาฝึกอบรมตนเอง งานวจิยั งานประกนัคุณภาพการศึกษา 
ฯ ท าใหต้อ้งทิ้งหอ้งเรียนและสอนไม่ทนั ตลอดจนไม่มีส่ือการเรียนการสอนท่ีจะกระตุน้ความสนใจ
ของผูเ้รียน  

การวจิยัน้ีมุ่งประเด็นการศึกษาไปท่ีการจดัเรียนการสอนวชิาภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียน
ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา   เน่ืองจากภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีมีความส าคญัยิง่ต่อ
คุณภาพชีวติของเด็กและเยาวชนเหล่าน้ี ทั้งในดา้นการศึกษา  การประกอบอาชีพโดยเฉพาะในยคุ
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการแสวงหาความรู้เพื่อพฒันาตนเองตลอดชีวิต ในยคุศตวรรษท่ี 
21 อีกทั้งภาษาองักฤษจะเป็นส่วนส าคญัท่ีท าให้เด็กและเยาวชนในพื้นท่ีชนบทห่างไกลเหล่าน้ีมี
คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนจากการไดรั้บการศึกษาในระดบัสูงข้ึนตามศกัยภาพของตนเอง ไดง้านท่ีดี และ
สามารถกลบัมาพฒันาชุมชนในถ่ินท่ีอยูข่องตนเองไดใ้นอนาคต และประชากรท่ีจะศึกษาในคร้ังน้ี 
เป็นนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เน่ืองจาก นกัเรียนกลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีจะจบการศึกษาภาค
บงัคบั และเป็นช่วงเวลาส าคญัของชีวิต ท่ีนกัเรียนตอ้งเลือกเส้นทางการด าเนินชีวิต ระหวา่งการ
เรียนต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน และ การออกไปประกอบอาชีพ ผลคะแนนโอเน็ตและผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนวชิาภาษาองักฤษ จะมีส่วนส าคญัในการตดัสินใจของนกัเรียน นัน่คือ หากนกัเรียนมีผลการ
ทดสอบโอเน็ตและผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษซ่ึงเป็นวชิาท่ียากมากส าหรับนกัเรียน
สูงข้ึน ก็จะมีส่วนท าใหผ้ลคะแนนรวมสูงข้ึน สามารถน าไปประกอบการรับเขา้ศึกษาต่อใน
สถาบนัการศึกษาท่ีมีอตัราการแข่งขนัสูงได ้ แต่ถา้นกัเรียนตดัสินใจออกไปประกอบอาชีพ ทกัษะ
ภาษาองักฤษท่ีไดรั้บการพฒันา ก็จะเป็นเคร่ืองมือส าคญัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนเป็นตวัเลือกท่ีมี
ศกัยภาพเหนือกวา่คู่แข่ง และมีโอกาสในการท างานท่ีมีอตัราการแข่งขนัสูง มากข้ึนดว้ย 
 จากปัญหาท่ีสรุปไวข้า้งตน้ ผูว้จิยัมีความสนใจท่ีจะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพื่อใชใ้นการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน เน่ืองจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ต่อ
การเรียนการสอนภาษาองักฤษหลายประการ ดงัท่ี ถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2541) 

สุขสรรพ ์ ศุภเศรษฐเสรี (2543) และวภิา อุดมฉนัท ์ (2544) ไดส้รุปขอ้ดีและประโยชน์ของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้า่ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถท าหนา้ท่ีน าเสนอบทเรียนแทนครู โดย
ถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมากท่ีสุด 
และผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง การน าส่ือประสมหรือมลัติมีเดีย (Multimedia) เขา้มา
ช่วยในการสร้างบทเรียนท าใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถน าเสนอบทเรียนในรูปแบบ
ของตวัหนงัสือ ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวหรือสัญลกัษณ์ทางวชิาการต่างๆไดเ้กือบทุกอยา่ง ช่วยเร้า
ความสนใจของผูเ้รียนไดดี้ อีกทั้งยงัมีการใชเ้ทคนิคการมีส่วนร่วมของผูเ้รียนเป็นแรงเสริม 
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นอกจากน้ี คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัใหค้วามเป็นส่วนตวัแก่ผูเ้รียนท าใหผู้เ้รียนสามารถเรียนไดต้าม
ความสามารถของตนโดยสะดวก ไม่จ  ากดัเวลา ไม่ตอ้งรีบเร่ง ไม่ตอ้งอายผูอ่ื้นเม่ือตอบค าถามผดิ
ช่วยลดความเครียดและวติกกงัวลในเน้ือหาท่ีเขา้ใจยาก อีกทั้งผูเ้รียนไม่สามารถพลิกดูค าตอบได้
ก่อนจึงเป็นการบงัคบัใหผู้เ้รียนเรียนก่อนจึงจะท าการสอบและผา่นบทเรียนนั้นไปได ้ นอกจากน้ี
ผูเ้รียนยงัสามารถยอ้นกลบัไปทบทวนบทเรียนท่ีเรียนผา่นมาแลว้ได ้   นอกจากน้ี การน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการพฒันาผูเ้รียนนั้นยงัขานรับกบัโมเดลในการพฒันาเศรษฐกิจของ
รัฐบาลไทย ไทยแลนด ์4.0 ซ่ึงส่งเสริมใหมี้การใชเ้ทคโนโลย ี เขา้มาช่วยในการพฒันาประเทศอีก
ดว้ย จากขอ้ดีท่ีกล่าวมานั้นท าใหบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเหมาะสมกบัการน ามาใชเ้ป็น
เคร่ืองมือในการพฒันาทกัษะการสอนภาษาองักฤษของนกัเรียนมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงเป็นนกัเรียน
วยัรุ่นท่ีชอบส่ิงท่ีทา้ทายและมีความเป็นตวัของตวัเองสูง และเหมาะสมกบัสภาพการจดัการเรียน
การสอนในโรงเรียนขยายโอกาสท่ีมีครูไม่ครบชั้น จบไม่ตรงตามวฒิุ และมีภาระงานอ่ืนจนไม่
สามารถใหเ้วลาในการสอนไดเ้ตม็ท่ี ดงัท่ีกล่าวมาแลว้ขา้งตน้ 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) 

ท่ีสร้างข้ึนมีการน าเสนอเน้ือหาภาษาองักฤษท่ีสัมพนัธ์กบัผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) 

โอเน็ต โดยปรับวธีิการน าเสนอเน้ือหาให้เหมาะสมกบัพื้นฐานความรู้ ความสนใจ และลกัษณะของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 โดยออกแบบกิจกรรมท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนไดคิ้ด
วเิคราะห์หาเหตุผล ปฏิบติั แกปั้ญหา และเป็นผูส้รุปความรู้ ความคิดรวบยอดจากการคิด การปฏิบติั 
โดยบทเรียนใชต้วัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว (Animation)  เสียงและวดีีโอ ท่ีสามารถมี
ปฏิสัมพนัธ์หรือโตต้อบกบันกัเรียนไดเ้พื่อใหน้กัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน เกิดการเรียนรู้ดว้ย
ตนเอง หลงัจากจบบทเรียนในแต่ละส่วนก็จะมีการทบทวนค าศพัท ์ ส านวนต่างๆ สรุปโครงสร้าง
ภาษาท่ีใช ้ และมีการทดสอบยอ่ย เพื่อให้นกัเรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
สามารถยอ้นกลบัไปเรียนใหม่ไดบ้่อยคร้ังเท่าท่ีตอ้งการเพื่อสร้างความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในเน้ือหา
บทเรียน  

   จากความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา และขอ้ดีของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดงักล่าว ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะพฒันาทกัษะภาษาองักฤษนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3โรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อพฒันาผลคะแนนการทดสอบภาษาองักฤษระดบัชาติ (O-NET) 

ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ และความสามารถในการส่ือสารภาษาองักฤษ
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ของนกัเรียน อนัจะส่งผลถึงคุณภาพนกัเรียน และส่งผลต่อคุณภาพชีวิตนกัเรียนท่ีอยูใ่นพื้นท่ี
ห่างไกลใหมี้โอกาสไดรั้บการศึกษาท่ีสูงข้ึน สามารถน าความรู้ภาษาองักฤษไปใชป้ระกอบอาชีพ
สุจริต และกลบัมาพฒันาทอ้งถ่ินในอนาคตต่อไปได ้ 

 

วตัถุประสงค์ของกำรวจัิย 
การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์

1. เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันา
ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงั
เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ค ำถำมกำรวจัิย 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนจะช่วยพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนในโรงเรียน

ขยายโอกาส สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 อยา่งไรบา้ง 
 

สมมุติฐำนของกำรวจัิย  
1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีใชพ้ฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 

2.  ทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

ขอบเขตของกำรวจัิย 
1. ขอบเขตดา้นพื้นท่ีและประชากร 

   ประชากรในการศึกษา คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 53 โรงเรียน จ านวนนกัเรียนทั้งหมด 965 คน  
 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั 



8 
 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดจ้ากการสุ่มตวัอยา่งแบบชั้นภูมิและการ
สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย จ านวน 252 คน จาก 12 โรงเรียนใน 5 อ าเภอในจงัหวดัเชียงใหม่ เป็นชาย 
114 คน เป็นหญิง 138 คน 

 

2. ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 เน้ือหาท่ีใชใ้นการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่ เน้ือหาความรู้

ภาษาองักฤษท่ีไดจ้ากการศึกษาวเิคราะห์หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
2551 สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และจากผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) การ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) วชิาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปี
การศึกษา 2559 ซ่ึงประกอบดว้ย สาระ มาตรฐานการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้น เพื่อ
ก าหนดหวัขอ้เน้ือหา จ าแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ โดยอา้งอิงจากเอกสารของ
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ส านกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, 2560) 

รวมถึงขอ้มูลต่างๆ ท่ีนกัเรียนควรรู้เก่ียวกบัการสอบโอเน็ต วชิาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ไดแ้ก่ การทดสอบโอเน็ตวิชาภาษาองักฤษ ความเป็นมาและความส าคญัของการทดสอบโอเน็ต 
จ านวนขอ้สอบและรูปแบบของขอ้สอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตวัอยา่ง
ขอ้สอบและกระดาษค าตอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

หวัขอ้เน้ือหาในบทเรียนจะมุ่งเนน้ทกัษะการฟังและพดู การเขียน และการอ่าน ใน
ส่วนการฟังและพดู เป็นบทสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ ท่ีหลากหลาย โดยใชศ้พัท ์ ส านวน 
(Expressions) ต่างๆ ท่ีนกัเรียนควรรู้ ในส่วนการเขียน ก าหนดใหน้กัเรียนอยูใ่นสถานการณ์
ท่ีตอ้งเขียนตามสถานการณ์ท่ีสอดคลอ้งกบัชีวติประจ าวนัของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยมี
บทเขียนในนกัเรียนเติมค าในช่องวา่งใหถู้กตอ้ง โดยค านึงถึงความเหมาะสมทั้งดา้นรูปแบบการ
เขียน สารท่ีตอ้งการส่ือ ค าศพัทแ์ละไวยากรณ์ ส่วนดา้นการอ่านเป็นบทอ่านจากแขนงวชิาต่างๆ 
แลว้ตอบค าถามท่ีมุ่งเนน้การวดัพฤติกรรมการคิดวเิคราะห์ ของนกัเรียน ตามนโยบายของสถาบนั
ทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) โดยก่อนเรียนในแต่ละบทจะมีแบบทดสอบก่อนเรียน เม่ือ
จบบทเรียนแลว้จะมีการทบทวนค าศพัท ์ ส านวนต่างๆ และมีการทดสอบหลงัเรียนรายบท นกัเรียน
เรียนวนัละ 1 บทเรียน รวมทั้งหมด 30 บทเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมและทบทวนความรู้
ส าหรับการสอบโอเน็ตปีการศึกษา 2560 ในวนัท่ี 4 กุมภาพนัธ์ 2561 

 

 เน้ือหาแบ่งออกเป็น 3 หน่วย ดงัต่อไปน้ี 
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1. Listening and Speaking ประกอบไปดว้ย 10 บทเรียนจาก
สถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสถานการณ์ในชีวิตจริงของนกัเรียนทั้งท่ีโรงเรียนและท่ีบา้น 
ด าเนินเป็นเร่ืองราวต่อเน่ืองของตวัละครในเร่ือง ผูเ้รียนตอ้งเรียนเป็นล าดบัตั้งแต่สถานการณ์แรก
จนถึงสถานการณ์สุดทา้ย ไดแ้ก่  

Lesson 1: In the classroom  

Lesson 2: At the canteen, after lunch  

Lesson 3: At the library  

Lesson 4: At home  

Lesson 5: In the hallway  

Lesson 6: In the bedroom  

Lesson 7: At the park  

Lesson 8: In the living room  

Lesson 9: At Mook’s house  

Lesson 10: On the bus to Doi Inthanon  

 

2. Writing ประกอบไปดว้ยสถานการณ์ท่ีสมมติวา่นกัเรียนก าลงัจะเขียน
ขอ้เขียนลกัษณะต่างๆ ท่ีสัมพนัธ์กบัชีวติจริงของนกัเรียน จ านวน 10 สถานการณ์ นกัเรียนสามารถ
เลือกเรียนสถานการณ์ใดก่อนก็ไดต้ามความสนใจ ไดแ้ก่ 

Situation 1: You are writing an email to your best 

friend about your holiday in Trat. 

Situation 2: You are writing a letter to an exchange 

student, who is coming to your school next month.  

Situation 3: You are writing an essay about your 

favourite day of the week. 

Situation 4: You are writing a scholarship application 

letter for your higher education. 

Situation 5: You are writing a paragraph about the 

most important person in your life. 

Situation 6: You are writing a letter to your host 

family in the USA. 
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Situation 7: You are writing an essay about your best 

friend. 

Situation 8: You are writing a letter of 

congratulations letter to your friend, who got a scholarship from 

Sunshine College. 

Situation 9: You are writing a diary. 

Situation 10: You are writing a reply to a letter from 

“Konfused” in an advice column of the school newspaper. 

3. Reading ประกอบดว้ยบทอ่านเก่ียวกบัเร่ืองเล่าท่ีกระตุน้ความคิดวเิคราะห์
สังเคราะห์ของนกัเรียน ประวติัของสถานท่ีส าคญัและวนัส าคญัของโลกท่ีนกัเรียนควรรู้ กราฟ และ
ฉลากผลิตภณัฑ ์นกัเรียนสามารถเลือกเรียนสถานการณ์ใดก่อนก็ไดต้ามความสนใจ ดงัต่อไปน้ี 

Reading 1: A hopeless man at the bar 

Reading 2: A man and the penguins 

Reading 3: Niagara Falls 

Reading 4: The pyramids of Egypt 

Reading 5: St. Patrick’s Day 

Reading 6: The Great Wall of China 

Reading 7: Visitors to a park (Bar graph) 

Reading 8: Favourite pets (Pie graph) 

Reading 9: Nutrition facts (Food label) 

Reading 10: Drug label 

 

3. ขอบเขตดา้นตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.1  ตวัแปรอิสระ ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีใชพ้ฒันาทกัษะ

ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

3.2  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ ทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 

ในดา้นการฟังและพดู (Listening and Speaking) การอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
(Reading Comprehension) และการเขียน (Writing) หลงัการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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4. ขอบเขตดา้นเวลา 
 ระยะเวลาในการด าเนินการวจิยัคร้ังน้ีคือ เดือนมกราคม พ.ศ. 2560 ถึง เดือน

ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

 

5. ขอบเขตดา้นสถานท่ี 

  สถานท่ีท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่ 
1) โรงเรียน บา้นป่าต้ิว ต าบลสันโป่ง อ าเภอแม่ริม จงัหวดัเชียงใหม่ 
2) โรงเรียน ร ่ าเปิงวทิยา ต าบลข้ีเหล็ก อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
3) โรงเรียน สันมหาพนวทิยา ต าบลสันมหาพน อ าเภอแม่แตง จงัหวดั

เชียงใหม่ 
4) โรงเรียน บา้นแม่ตะมาน ต าบลแม่แตง อ าเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
5) โรงเรียน บา้นแม่ลานค า ต าบลสะเมิงใต ้อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
6) โรงเรียน บา้นแม่โต๋ ต าบลบ่อแกว้ อ าเภอสะเมิง จงัหวดัเชียงใหม่ 
7) โรงเรียน บา้นนาบุญโหล่งขอด ต าบลโหล่งขอด อ าเภอพร้าว จงัหวดั

เชียงใหม่ 
8) โรงเรียน บา้นแม่ป๋ัง ต าบลแม่ป๋ัง อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
9) โรงเรียน บา้นแม่เหียะ ต าบลแม่แวน อ าเภอพร้าว จงัหวดัเชียงใหม่ 
10) โรงเรียน บา้นศรีบุญรือง ต าบลป่าไผ ่อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
11) โรงเรียน บา้นหลกัปัน ต าบลสันนาเมง็ อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 
12) โรงเรียนบา้นหนองไคร้ ต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จงัหวดัเชียงใหม่ 

 

กรอบแนวคิดในกำรวจัิย 

  การวจิยัคร้ังน้ีมุ่งศึกษาการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สงักดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) ท่ีสามารถแสดง

ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงและวดีีโอ สามารถมีปฏิสัมพนัธ์หรือโตต้อบกบัผูเ้รียนได ้

โดยมีการใชง้านกบัคอมพิวเตอร์แบบ Offline ซ่ึงแสดงใหเ้ห็นกรอบแนวคิดในการวจิยัไดด้งัน้ี 

ตัวแปรอสิระ  ตัวแปรตำม 

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ  ทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน  
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พฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

 

- Listening and 

Speaking 

- Writing 

- Reading 

ภำพที ่1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 

  

นิยำมศัพท์เฉพำะ  

        การวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้จิยัไดก้  าหนดค านิยามท่ีใชส้ าหรับการวิจยัไวด้งัน้ี 

      ทกัษะภาษาองักฤษ หมายถึง ทกัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท าการทดสอบทาง
การศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Educational Test: O-

NET) ซ่ึงเป็นแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาองักฤษของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ตามมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นท่ี 3 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 2551 ท่ีประกอบไปดว้ย ทกัษะดา้นการฟังและพดู (Listening and 

Speaking) การอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Reading Comprehension) และการเขียน 
(Writing) โดยในการวจิยัคร้ังน้ีทกัษะดงักล่าวจะวดัจากแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนตามลกัษณะของแบบทดสอบโอเน็ต (O-

NET) ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 รหสัวชิา 93 ภาษาองักฤษ  
       บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ท่ีใช้
ตวัอกัษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว (Animation)  เสียงและวดีีโอ ท่ีสามารถมีปฏิสัมพนัธ์หรือ
โตต้อบกบันกัเรียนไดเ้พื่อให้นกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในการเรียน ในการน าเสนอเน้ือหาภาษาองักฤษ
ท่ีสัมพนัธ์กบัผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) โอเน็ต ท่ีเหมาะสมกบัพื้นฐานความรู้ ความ
สนใจ และลกัษณะของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2 มีกิจกรรมท่ีน าไปสู่การเรียนรู้ท่ีใหน้กัเรียนไดคิ้ด
วเิคราะห์หาเหตุผล ปฏิบติั แกปั้ญหา และเป็นผูส้รุปความรู้ ความคิดรวบยอดจากการคิด การปฏิบติั 
หลงัจากจบบทเรียนในแต่ละส่วนมีการทบทวนค าศพัท ์ ส านวนต่างๆ สรุปโครงสร้างภาษาท่ีใช ้ มี
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การทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เพื่อใหน้กัเรียนสามารถประเมินการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และ
สามารถยอ้นกลบัไปเรียนใหม่ไดบ้่อยคร้ังเท่าท่ีตอ้งการ 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรวจัิย  

     ประโยชน์ไดรั้บจากการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  
1. ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2  

2. ไดพ้ฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีสามารถน าไปใชใ้น
การพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ ผลคะแนนการทดสอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ 
และทกัษะการส่ือสารภาษาองักฤษเพื่อการประกอบอาชีพ 

3.  เป็นแนวทางในการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชใ้นการเรียนการสอน
ภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาท่ีเกิดปัญหาใน
ลกัษณะเดียวกนั 

 
 




