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บทที ่4 

ผลการวจิยั 

  การวจิยัเร่ืองการพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

  1. สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีมีประสิทธิภาพ 80/80 

2. เพื่อเปรียบเทียบทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน
โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

  ขอ้มูลท่ีไดส้ามารถน ามาวเิคราะห์และสรุปผล โดยน าเสนอเป็น 3 ตอนดงัต่อไปน้ี 

ตอนที ่1 การวเิคราะห์ข้อมูลเบือ้งต้นของกลุ่มตัวอย่าง  
  ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั ซ่ึงประกอบไปดว้ยช่ือโรงเรียน อ าเภอท่ีโรงเรียน

ตั้งอยู ่ เพศ จ านวนรวม และคะแนนสอบวดัความรู้ท่ีไดจ้ากการให้นกัเรียนท าขอ้สอบโอเน็ตปี
การศึกษา 2559 ท่ีเป็นขอ้สอบท่ีสถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติเผยแพร่ทางเวบ็ไซต ์
http://www.niets.or.th/ เพื่อทดสอบพื้นฐานความรู้ดา้นภาษาองักฤษของนกัเรียนก่อน
การทดลอง แสดงในตารางท่ี 11  
 

ตารางที ่11  ขอ้มูลทัว่ไปของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยั จ  านวน 252 คน 

 

โรงเรียน อ าเภอ ชาย หญงิ รวม คะแนนสอบวดัความรู้ 
(50 คะแนน) 

1. บา้นป่าต้ิว อ าเภอแม่ริม 7 8 15 24.20 

2. ร ่ าเปิงวทิยา  อ าเภอแม่แตง 16 12 28 26.29 

3. สันมหาพนวทิยา  อ าเภอแม่แตง 16 12 28 25.29 

4. บา้นแม่ตะมาน อ าเภอแม่แตง 4 6 10 27.60 

5. ป่าจ้ีวงัแดงวทิยา อ าเภอแม่แตง 16 9 25 25.32 

http://www.niets.or.th/
http://www.niets.or.th/th/content/view/4369
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6. บา้นแม่ลานค า  อ าเภอสะเมิง 0 4 4 25.00 

7. บา้นแม่โต๋  อ าเภอสะเมิง 20 25 45 25.11 

8. บา้นนาบุญโหล่ง
ขอด  

อ าเภอพร้าว 
11 15 26 

29.23 

9. บา้นแม่ป๋ัง  อ าเภอพร้าว 5 11 16 24.94 

10. บา้นแม่เหียะ  อ าเภอพร้าว 7 8 15 22.13 

11. บา้นศรีบุญเรือง  อ าเภอสันทราย 7 9 16 21.81 

12. บา้นหลกัปัน  อ าเภอสันทราย 11 13 24 24.92 

รวม 120 132 252 25.33 

 

  จากตารางท่ี 11 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งมาจาก 12 โรงเรียน เป็นชาย 120 

คน เป็นหญิง 132 คน รวมทั้งหมด 252 คน โรงเรียนท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียจากการสอบวดัความรู้

สูงท่ีสุดไดแ้ก่โรงเรียนบา้นนาบุญโหล่งขอด 29.23 คะแนน โรงเรียนท่ีไดค้ะแนนเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด

ไดแ้ก่โรงเรียนบา้นศรีบุญเรือง 21.81 คะแนน 

ตาราง 12  ค่าสถิติพื้นฐานของแบบทดสอบวดัความรู้พื้นฐานภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่ม
ตวัอยา่ง  
     จ านวน 252 คน 
 

ทกัษะ
ภาษาองักฤษ 

คะแนน
เต็ม 

คะแนน
ต ่าสุด 

คะแนน
สูงสุด 

ค่าเฉลีย่ ค่าร้อยละ 
ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การฟังและพดู 15 3 13 8.04 53.73 2.16 

การเขียน 15 3 12 6.78 43.86 2.35 

การอ่าน 20 5 16 10.21 53.47 2.79 

รวม 25.03 50.67 6.27 

 

  จากตาราง 12 พบวา่คะแนนทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจากการทดสอบ

ก่อนเรียนมีค่าร้อยละอยูใ่นช่วง 43.86– 53.73 โดยทกัษะท่ีมีค่าสูงท่ีสุดคือการฟังพดู (ร้อยละ 

53.73) รองลงมาคือการอ่าน (ร้อยละ 53.47) ส่วนทกัษะท่ีมีค่าต ่าท่ีสุดคือการเขียน (ร้อยละ 
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43.86) ซ่ึงมีค่าเฉล่ียใกลเ้คียงกนั และมีค่าเฉล่ียรวมร้อยละ 50.67 

   

ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างด้านเนือ้หาภาษาองักฤษ  

  ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างดา้นเน้ือหา ท่ีผูว้จิยัไดส้ัมภาษณ์ครูผูส้อนวชิา
ภาษาองักฤษระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีดงัต่อไปน้ี 

  ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้หส้ัมภาษณ์คือ ผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นเพศหญิงจ านวน 15 คน    
วฒิุการศึกษา ปริญญาตรี 7 คน ปริญญาโท 7 คน ปริญญาเอก 1 สาขาวชิาท่ีจบการศึกษา 
ภาษาองักฤษ การสอนภาษาองักฤษ และภาษาศาสตร์ มีประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
หรือเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการสอนวชิาภาษาองักฤษ 1-5 ปี 1 คน 6-10 ปี 3 คน 
10 ปีข้ึนไป 11 คน 

 ขอ้เสนอแนะดา้นเน้ือหาภาษาองักฤษท่ีเหมาะสมกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ 

1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ในเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ต
ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรสอดคลอ้งกบัเน้ือหาขอ้สอบโอเน็ตวิชาภาษาองักฤษชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 และสอดคลอ้งกบัสาระ มาตรฐานการเรียนรู้ ตวัช้ีวดั ผลการเรียนรู้ตามท่ี
หลกัสูตรก าหนด มีลกัษณะเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมสามารถวดัได ้ และมีการก าหนดเกณฑ์
ของการวดัท่ีชดัเจน ควรมีจุดประสงคร์ายบท  

2. การน าเขา้สู่บทเรียนเพื่อเช่ือมโยงไปสู่เน้ือหาเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษ
ส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรจูงใจและเร่งเร้าความสนใจใหผู้เ้รียน
อยากเรียนดว้ยการใชภ้าพ แสง สี เสียง หรือใชส่ื้อประกอบกนัหลายๆ อยา่ง 

3. เน้ือหาเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรประกอบดว้ยหวัขอ้ท่ีเก่ียวกบัทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียน ไดแ้ก่การ
สนทนา การอ่าน การเขียน ค าศพัท ์ และไวยากรณ์ ควรแบ่งเน้ือหาออกเป็นบทเรียนยอ่ยๆ โดยให้
นกัเรียนไดใ้ชค้  าศพัทซ์ ้ า หลายๆ คร้ัง เพื่อเพิ่มความจ าค าศพัท ์และในเน้ือหาต่างๆ ควรมีการอธิบาย
ความหมายค าศพัทใ์หน้กัเรียนดว้ย เน้ือหาบทเรียนควรใหน้กัเรียนสามารถศึกษาและท าความเขา้ใจ
ไดด้ว้ยตวัเอง 

4. การล าดบัเน้ือหาเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรเร่ิมจากการทดสอบก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เช่นเดียวกบัการเรียนจากบทเรียนในแต่ละหน่วยท่ีจะตอ้งมีการทดสอบก่อนเรียน แลว้เรียนเน้ือหา 
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แลว้จึงมีการทดสอบหลงัเรียนในหน่วยนั้น แลว้จึงจบดว้ยการทดสอบหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

5. กิจกรรมท่ีน่าจะส่งเสริมการเรียนรู้เร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการ
สอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรมีลกัษณะท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนมีปฏิสัมพนัธ์ ไดมี้
โอกาสคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า โดยมีค าถาม แบบฝึกหดั หรือกิจกรรมท่ีหลากหลาย มี
เทคนิคท่ีกระตุน้ใหน้กัเรียนน าความรู้เดิมมาใชใ้นการศึกษาความรู้ใหม่ 

6. ส่ือประกอบกิจกรรมเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรมีการใชภ้าพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว แสง สี เสียง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
เน้ือหา มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัเพื่อเสริมแรงใหก้บันกัเรียนในการเรียน 

7. แบบฝึกหดัท่ีจะช่วยใหน้กัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สามารถเขา้ใจเร่ือง
ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ต ควรมีรูปแบบหลากหลาย ไม่น่าเบ่ือ และกระตุน้ให้
นกัเรียนไดฝึ้กฝนทกัษะภาษาองักฤษครบทุกดา้น และควรท าใหน้กัเรียนมีความเขา้ใจในเน้ือหาและ
สามารถท าแบบทดสอบหลงัเรียนได ้

8. ส่ิงท่ีควรเนน้มากท่ีสุดของเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง
ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ การฝึกฝนการ
ท าขอ้สอบ ให้นกัเรียนเกิดทกัษะทั้งการท าขอ้สอบโอเน็ต และการใชภ้าษาองักฤษในการส่ือสาร 
โดยเฉพาะทกัษะการคิดวเิคราะห์ ซ่ึงส าคญัมากส าหรับการท าขอ้สอบโอเน็ต 

9. การประเมินทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรใชก้ารทดสอบก่อนเรียน ระหวา่งเรียน และหลงัเรียน ท่ีสอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคข์องบทเรียน โดยออกแบบใหมี้ความยากง่ายและรูปแบบท่ีเหมือนกบัแบบทดสอบ
โอเน็ตวชิาภาษาองักฤษใหม้ากท่ีสุด 

 

ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3  

 

  ผลการสัมภาษณ์กลุ่ม นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบั
ความตอ้งการบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษท่ีจ าเป็นในการท า
แบบทดสอบโอเน็ตวชิาภาษาองักฤษ โรงเรียนละ 5-10 คน ผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นนกัเรียนหญิง
จ านวน 45 คน เป็นนกัเรียนชายจ านวน 22 คน มีดงัต่อไปน้ี 

1. ความตอ้งการดา้นเน้ือหา นกัเรียนตอ้งการเน้ือหาท่ีเรียงล าดบัจากง่ายไป
หายาก เขา้ใจง่าย เป็นเร่ืองท่ีใกลต้วันกัศึกษา สามารถน าความรู้ไปประยกุตใ์ชก้บัชีวติประจ าวนัได ้ 
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2. ความตอ้งการดา้นการน าเสนอ นกัเรียนตอ้งการภาพการ์ตูนท่ีมีสีสัน
สดใสเป็นภาพน่ิงหรือภาพเคล่ือนไหวในการประกอบการน าเสนอเน้ือหา ในส่วนเน้ือหาท่ีเป็นบท
สนทนานกัเรียนตอ้งการฟังเสียงสนทนาประกอบกบัภาพท่ีน าเสนอ และมีการอธิบายความหมาย
ค าศพัท ์ความยาวในการน าเสนอแต่ละหน่วยไม่เกิน 10 นาที  

3. ดา้นการทดสอบและประเมินผล นกัเรียนตอ้งการใหมี้แบบฝึกหดัใหท้ า
จ  านวนมาก โดยในแต่ละแบบฝึกหดัใหมี้ค าอธิบายท่ีชดัเจน มีการทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน
ทุกหน่วยการเรียน แบบทดสอบสอดคลอ้งกบัส่ิงท่ีเรียน ไม่ยากเกินไป มีการสรุปผลคะแนน
หลงัจากการท าแบบฝึกหดัและแบบทดสอบหลงัหน่วยการเรียนรู้แต่ละหน่วยเพื่อดูผลการเรียนของ
ตนเอง  

 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญด้านบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 

  ผลการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างท่ีใชใ้นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญดา้นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีดงัต่อไปน้ี 

    ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูใ้หส้ัมภาษณ์คือ ผูใ้หส้ัมภาษณ์เป็นเพศหญิงจ านวน 5 คน วฒิุ
การศึกษา ปริญญาโท 1 คน ปริญญาเอก 4 คน สาขาวชิาท่ีจบการศึกษาคือ วทิยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ ประสบการณ์ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ หรือเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถเก่ียวกบัการสอนวชิาภาษาองักฤษ 10 ปีข้ึนไป 5 คน โดยผลการสัมภาษณ์
สรุปไดด้งัน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบ
โอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรมีรูปแบบเป็นบทเรียนแบบฝึกหดัท่ีมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียน
ไดฝึ้กและท าแบบฝึกหดั เพื่อใหเ้กิดความเขา้ใจและเกิดทกัษะในเน้ือหาท่ีไดเ้รียนมาแลว้มากยิง่ข้ึน 
โดยไม่จ  าเป็นตอ้งมีการเสนอเน้ือหา แต่จะมีค าถามหรือแบบฝึกหดัใหผู้เ้รียนไดท้  า และจะมีการให้
ขอ้มูลยอ้นกลบั เช่นมีค าเฉลยหรือค าอธิบายเพิ่มเติม มีการประเมินผลการเรียนทนัที นกัเรียน
สามารถฝึกหดัไดด้ว้ยตนเองตามท่ีตอ้งการ 

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบ
โอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรมีองคป์ระกอบท่ีส าคญัไดแ้ก่ บทน า ค  าช้ีแจงบทเรียน 
วตัถุประสงคบ์ทเรียน รายการเมนูหลกั แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน เน้ือหาบทเรียน 
แบบทดสอบทา้ยบทเรียน  
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3. โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษ
ส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรประกอบดว้ย 3 ส่วนคือ 1) การ
น าเสนอ ควรใชส่ื้อท่ีกระตุน้ความสนใจของนกัเรียน เช่น การ์ตูน หรือภาพเคล่ือนไหว มีเสียง
บรรยาย หรือดนตรีประกอบ มีการเช่ือมโยงไปในหนา้อ่ืนท่ีตอ้งการความหมายหรือค าอธิบาย
เพิ่มเติม  โดยไม่จ  าเป็นตอ้งเรียงตามล าดบัหนา้ 2) การปฏิสัมพนัธ์ ใชเ้มาส์คลิกท่ีวตัถุเพื่อพลิก
หนา้  เล่ือนหนา้ข้ึนหรือลง เล่ือนซา้ยหรือขวา เช่ือมโยงไปหนา้อ่ืน  หรือไปส่ืออ่ืน  ใชเ้สียงเป็น
ส่ือโตต้อบในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่นกัเรียน การพิมพข์อ้ความตามเง่ือนไข และ 3) การ
ประมวลผล มีการวดัผลสัมฤทธ์ิการเรียนรู้ หาประสิทธิภาพของแบบทดสอบ และก าหนดเกณฑ์
ประเมินผลท่ีชดัเจน 

4. การน าเสนอรายงานของคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนของแต่ละบท 
ควรสรุปคะแนนท่ีไดแ้ละบอกความหมายของคะแนนท่ีไดต้ามเกณฑท่ี์แจง้นกัเรียนไวก่้อน 

5. ตวัอกัษรท่ีเหมาะสมส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรเป็นแบบเดียวกนัทั้ง
บทเรียน ควรเป็นอกัษรท่ีอ่านง่ายหรือเป็นแบบเดียวกบัแบบอกัษรของขอ้สอบโอเน็ต เพราะ
นกัเรียนหลายคนเม่ือเห็นแบบอกัษรท่ีแปลกไปจากท่ีเคยเห็นก็จะอ่านไม่ออก หวัเร่ืองต่างๆ ควรใช้
ตวัอกัษรท่ีมีขนาดใหญ่กวา่เน้ือหาทัว่ไป 

6. ภาพและกราฟิก (Graphic) ท่ีเหมาะสมส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรมี
ความสดใส ภาพควรส่ือความชดัเจน เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาท่ีตอ้งการน าเสนอ  รูปแบบไฟลท่ี์เก็บภาพ
ไม่ตอ้งมีคุณภาพสูงมากนกัเพื่อลดปัญหาระยะเวลาการดาวน์โหลดขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ตท่ี
ความเร็วไม่สูง 

7. ลกัษณะของสีพื้นหลงัท่ีเหมาะสมส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรเป็นสีลว้น 
อาจเป็นสีเขม้หรือสีอ่อนท่ีตดักบัตวัหนงัสืออยา่งชดัเจน ท าใหต้วัหนงัสืออ่านง่าย สบายตา 

8. ส่ือประกอบท่ีเหมาะสมส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทกัษะ
ภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ควรใชต้วัอกัษรท่ีมีขนาด
เหมาะสม อ่านง่าย เป็นรูปแบบเดียวกนัทั้งหมด  เสียงพดู เสียงดนตรีและเสียงประกอบ ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหวท่ีมีสีสันสดใส ปุ่มเช่ือมโยงแบบปฏิสัมพนัธ์ 

9.  ขอ้ควรค านึงในการเลือกใชส่้วนเช่ือมต่อ ในการออกแบบโปรแกรม
ส าหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองทกัษะภาษาองักฤษส าหรับการสอบโอเน็ตของนกัเรียน
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ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ไดแ้ก่ เขียนผงังานจากดา้นบนลงดา้นล่าง ใชเ้ส้น flow line  และ 
arrowheads  แสดงทิศทางการท างานของผงังาน ใส่ค าอธิบายลงในสัญลกัษณ์สั้น ๆ แต่เขา้ใจ
ง่าย หลีกเล่ียงการโยงเส้นทิศทางของผงังานให้ตดักนัเพราะจะท าใหส้ับสน   ควรใชจุ้ดเช่ือมต่อ 
(connector)  หนา้เดียวกนัแทน  จะเขา้ใจไดง่้ายและเป็นระเบียบ  
 

 

 

 

 

  ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบรายบุคคลแสดง
ในตารางท่ี 13 

 

ตารางที ่13  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการทดลองใชก้บั 

  นกัเรียนรายบุคคล  
 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน (50 

คะแนน) 

(E2) 

Unit 1 

(15 

คะแนน) 

Unit 2 

(15 

คะแนน) 

Unit 3 

(20 

คะแนน) 

รวม 

(50 

คะแนน) 

1 10 10 14 34 35 

2 10 9 12 31 33 

3 9 7 11 27 26 

รวม 29 26 37 92 94 

เฉล่ีย 9.67 8.67 12.33 30.67 31.33 

ร้อยละ 19.33 17.33 24.67 61.33 62.67 

E1/E2 = 61.33/62.67 

  

 จากตารางท่ี 13 พบวา่เม่ือทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียน
รายบุคคล ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียน (E1) เท่ากบั 61.33 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (E2) 
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เท่ากบั 62.67 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 61.33/62.67 ซ่ึงค่าประสิทธิภาพน้ีสูงกวา่เกณฑ ์
(60/60) ท่ีก าหนดไว ้ 
  หลงัทดลองใชบ้ทเรียนกบันกัเรียน 3 คน ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนซ่ึงสรุปได้
ดงัน้ี มีการสะกดค าผดิ นกัเรียนไม่เขา้ใจค าสั่งท าใหป้ฏิบติัตามไม่ถูกตอ้ง ปุ่มหลายปุ่มไม่สามารถ
เช่ือมโยงไปยงัหนา้ท่ีถูกตอ้ง ท าใหน้กัเรียนเขา้ถึงเน้ือหาไม่ครบ 

  หลงัจากแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนแลว้จึงน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมา
ทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่มเล็ก (Small group tryout) ตามเกณฑ ์70/70 กบั
นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 
2  ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนโรงเรียนบา้นหนองไคร้ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 

จ านวน 9 คน โดยแบ่งเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถเก่ง 3 คน กลุ่มปานกลาง 3 คน และกลุ่ม
อ่อน 3 คน แลว้จึงปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหมี้ความสมบูรณ์มากยิง่ข้ึน  
 

 ผลการวเิคราะห์หาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบกลุ่มเล็กแสดงใน
ตารางท่ี 14 

 

ตารางที ่14  ผลการวเิคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากการทดลองใชก้บั 

  นกัเรียนกลุ่มเล็ก 

 

นักเรียน
คนที่ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน 
(50 คะแนน) 

(E2) 

Unit 1 

(15 

คะแนน) 

Unit 2 

(15 

คะแนน) 

Unit 3 

(20 

คะแนน) 

รวม 

(50 

คะแนน) 

1 13 13 14 40 44 

2 13 13 15 41 45 

3 13 14 16 43 45 

4 10 12 14 36 37 

5 12 13 14 39 43 

6 12 9 13 34 38 

7 9 8 12 29 29 

8 9 10 11 30 33 

9 8 10 10 28 34 
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รวม 99 102 98 320 348 

เฉล่ีย 11.00 11.33 10.89 35.56 38.67 

ร้อยละ 22.00 22.67 21.78 71.11 77.33 

E1/E2 = 71.11/71.33 

  

 ตารางท่ี 14 แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียน
กลุ่มเล็ก ไดค้ะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียน (E1) เท่ากบั 71.11 และคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน (E2) 

เท่ากบั 71.33 โดยมีประสิทธิภาพเท่ากบั 71.11/71.33 ซ่ึงค่าประสิทธิภาพน้ีสูงกวา่เกณฑ ์
(70/70) ท่ีก าหนดไว ้ 
 หลงัจากทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มเล็ก ผูว้จิยัไดแ้กไ้ขปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจากผลการสัมภาษณ์ความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะของนกัเรียนซ่ึงสรุปไดว้า่ แบบทดสอบ
และแบบฝึกหดัท่ีค าช้ีแจง สถานการณ์ และค าถาม ท่ีเขียนต่อกนันั้น ท าใหน้กัเรียนสับสน ผูว้จิยัจึง
ใชแ้ถบสี และสีของตวัหนงัสือท่ีแตกต่างกนั เพื่อแยกขอ้ความทั้งสามส่วนออกจากกนัอยา่งชดัเจน 
นอกจากน้ียงัมีปุ่มท่ีไม่เช่ือมโยงไป กลบั อยา่งถูกตอ้ง ผูว้จิยัจึงตอ้งตรวจสอบปุ่มทุกปุ่มทั้งหมดใหม่
อีกคร้ังหน่ึงเพื่อใหม้ัน่ใจวา่สามารถใชก้ารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ขนาดตวัหนงัสือของแบบฝึกหดั
ฟังพดูมีขนาดเล็กเกินไปท าใหน้กัเรียนลากตวัอกัษรเพื่อท าแบบฝึกหดัไดย้าก ผูว้จิยัจึงแกไ้ขโดย
ขยายตวัหนงัสือใหใ้หญ่ข้ึน และแยกแบบฝึกหดัใหเ้ป็นหนา้ละ 1 ขอ้ 
  หลงัจากการปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรายการขา้งตน้แลว้จึง
น าไปทดลองใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 252 คน ต่อไป 

 

 ผลการประเมินคุณภาพคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ผลการประเมินคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของผูเ้ช่ียวชาญดา้นเน้ือหา 3 ท่าน และ
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 3 ท่าน (ภาคผนวก ก) นั้น ปรากฏอยู่
ในตารางท่ี 15 

 

ตารางที ่15  ผลการประเมินคุณภาพคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยผูเ้ช่ียวชาญ 

 

รายการประเมิน 

ระดับการประเมิน 

คะแนน
เฉลีย่ 

ความหมาย 
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1. ส่วนน าของบทเรียน   

    1.1 เร้าความสนใจ ใหข้อ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็น 

(วตัถุประสงค ์ เมนูหลกั  ส่วนช่วยเหลือ) 
4.66 ดีมาก 

2. เน้ือหาบทเรียน   

  2.1 โครงสร้างของเน้ือหาบทเรียนชดัเจน เช่ือมโยงความรู้เดิม
กบัความรู้ใหม่ 

4.00 ดีมาก 

  2.2 มีความถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ 5.00 ดีมาก 
  2.3 สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการน าเสนอ 4.66 ดีมาก 
  2.4 สอดคลอ้งกบัการประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการสอน  
มีความสัมพนัธ์ต่อเน่ือง 

4.00 ดี 

  2.5 มีความยากง่ายเหมาะสมต่อผูเ้รียน 4.00 ดี 
  2.6 ไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติ และคุณธรรม จริยธรรม 5.00 ดีมาก 
3. การใชภ้าษา   

   3.1 ใชภ้าษาถูกตอ้งและเหมาะสมกบัวยัของผูเ้รียน 4.33 ดี 
4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน   

  4.1 ออกแบบดว้ยระบบตรรกะท่ีดี เน้ือหามีความสัมพนัธ์
ต่อเน่ือง 

4.33 ดี 

  4.2 ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ 3.66 ดี 
  4.3 มีความยดืหยุน่ สนองความแตกต่างระหวา่งบุคคล ควบคุม
ล าดบัเน้ือหา ล าดบัการเรียนการสอนและแบบฝึกได ้

4.33 ดี 

  4.4 ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย/ตอนเหมาะสม 4.66 ดีมาก 
  4.5 กลยทุธ์ในการถ่ายทอดเน้ือหาน่าสนใจ 3.66 ดี 
  4.6 มีกลยทุธ์ในการประเมินผลใหผู้เ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
เหมาะสม มีความหลากหลาย และปริมาณเพียงพอท่ีสามารถ
ตรวจสอบความเขา้ใจไดด้ว้ยตนเอง 

4.66 ดีมาก 

5. ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดีย   

  5.1 ออกแบบหนา้จอเหมาะสม ง่ายต่อการใช ้สัดส่วนเหมาะสม 
สวยงาม 

4.33 ดี 

  5.2 ลกัษณะของขนาด สี ตวัอกัษร ชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย 
เหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 

3.66 ดี 
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  5.3 ภาพกราฟิกเหมาะสม ชดัเจน สอดคลอ้งกบัเน้ือหา และมี
ความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรคใ์นการออกแบบ และสร้างภาพ 

4.66 ดีมาก 

6. ส่วนประกอบดา้นปฏิสัมพนัธ์   

  6.1 ออกแบบปฏิสัมพนัธ์ใหโ้ปรแกรมใชง่้ายสะดวก โตต้อบ
กบัผูเ้รียนอยา่งสม ่าเสมอ การควบคุมเส้นทางการเดินบทเรียน 
(Navigation) ชดัเจนถูกตอ้งตามหลกัเกณฑ ์และสามารถ
ยอ้นกลบัไปยงัจุดต่างๆ ไดง่้าย รูปแบบปฏิสัมพนัธ์ เช่น การพิมพ ์
การใชเ้มาส์เหมาะสม 

4.66 

 

 

ดีมาก 

  6.2 มีการใหผ้ลป้อนกลบัเสริมแรง หรือใหค้วามช่วยเหลือ
ผูเ้รียนตามความจ าเป็น มีขอ้มูลป้อนกลบัท่ีเอ้ือใหผู้ส้อนได้
วเิคราะห์ และแกปั้ญหา 

4.66 ดีมาก 

คะแนนเฉลีย่ 4.36 ดี 
   

  จากตารางท่ี 15 พบวา่ผูเ้ช่ียวชาญทั้ง 6 ท่าน ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
ระดบัดี มีคะแนนเฉล่ีย 4.36 หวัขอ้ท่ีไดรั้บการประเมินสูงสุดไดแ้ก่ มีความถูกตอ้งตามหลกั
วชิาการ และไม่ขดัต่อความมัน่คงของชาติ และคุณธรรม จริยธรรม ค่าเฉล่ีย 5.00 ส่วนหวัขอ้ท่ี
ไดรั้บการประเมินต ่าท่ีสุดไดแ้ก่ ส่งเสริมการพฒันาความคิดสร้างสรรค ์ กลยทุธ์ในการถ่ายทอด
เน้ือหาน่าสนใจ ลกัษณะของขนาด สี ตวัอกัษร ชดัเจน สวยงาม อ่านง่าย เหมาะสมกบัระดบัของ
ผูเ้รียน ค่าเฉล่ีย 3.66  

 

สรุปข้อคิดเห็นผลการตรวจประเมิน 

  ส่วนน าของบทเรียนมีความเหมาะสม เน้ือหาสาระของบทเรียนสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาตามหลกัสูตรและวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้การใชภ้าษาเหมาะสม มีการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนจากง่ายไปยาก ส่วนประกอบดา้นมลัติมีเดียนั้น ตวัการ์ตูนบางตวัยงัเคล่ือนไหว
และขยบัปากไม่ตรงกบัเสียงพดู ส าหรับการออกแบบดา้นปฏิสัมพนัธ์ ต าแหน่งของปุ่มควบคุมอยู่
เกิน  1 หนา้ ท าใหเ้วลาใชง้านตอ้งเล่ือน Scroll bar ก่อนจึงกดปุ่มได ้ท าใหท้  างานไม่สะดวก
ส าหรับคนท่ีใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์พกพา ใชพ้ื้นท่ีไม่เตม็ ท าใหต้อ้งมีกล่อง Scroll bar เล่ือนข้ึน
ลง ไม่สามารถแสดงใหห้มดไดใ้น 1 หนา้จอ 
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  หลงัจากการวเิคราะห์และสรุปผลการประเมินแลว้ ผูว้จิยัไดน้ าขอ้ปัญหาและ
ขอ้แนะน าต่างๆ ไปปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน เพื่อลด
ขอ้ผดิพลาดในการใชง้าน 

 

  ผลการศึกษาผังแบบทดสอบ (Test Blueprint) วชิาภาษาองักฤษ  

  ผลการศึกษาผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วชิาภาษาองักฤษ การ
ทดสอบทางการศึกษาระดบัชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET : Ordinary National 

Educational Test) ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 จ าแนกตามสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
ท่ีใชใ้นการสร้างแบบทดสอบวดัทกัษะภาษาองักฤษเพื่อใชส้ าหรับการวจิยัในคร้ังน้ี สรุปไดต้ามท่ี
แสดงในตารางท่ี 10 

 

ตารางที ่16  ผงัแบบทดสอบ (Test Blueprint) วววววววววววววว 

ววววววววววววววววววว 

       วววววววววววววววววววว (O-NET : 

Ordinary National Educational Test) ววววววววว 

       ววววววววววววววว 3 

ววววววววววววววววววววววววววววววววว

ว  

 

สาระ/มาตรฐานการเรียนรู้ ช่วงช้ันที ่3 

ข้อ คะแนน 

สาระท่ี 1 ภาษาเพื่อการส่ือสาร 
               มาตรฐาน ต 1.1 

               มาตรฐาน ต 1.2 

               มาตรฐาน ต 1.3 

 

15 

16 

11 

 

30 

32 

22 

สาระท่ี 2 ภาษาและวฒันธรรม 

               มาตรฐาน ต 2.1 

               มาตรฐาน ต 2.2   

 

2 

6 

 

4 

12 

รวม 50 100 

จ านวนเวลาท่ีใชส้อบ 90 นาที 
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จากตารางท่ี 16 พบวา่ สาระการเรียนรู้ท่ีมีอตัราส่วนในขอ้สอบมากท่ีสุดคือ สาระท่ี 1 

ภาษาเพื่อการส่ือสาร โดยมาตรฐาน ต 1.2 มีจ านวนขอ้มากท่ีสุด จ านวน 16 ขอ้ 32 คะแนน 
และมาตรฐาน ต 2.1 มีจ านวนขอ้นอ้ยท่ีสุด จ านวน 2 ขอ้ 4 คะแนน 

 

 ผลจากการหาค่าความยากง่ายค่าอ านาจจ าแนกของแบบทดสอบ 

 

    ผลการน าแบบทดสอบไปทดลองใชก้บันกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 2  ท่ีไม่อยูใ่นกลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียน
โรงเรียนบา้นหนองไคร้ ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 จ านวน 30 คน แลว้น าคะแนนท่ี
ไดม้าวเิคราะห์คุณภาพแบบทดสอบเป็นรายขอ้ เพื่อหาความยากง่ายและหาค่าอ านาจจ าแนก 
วเิคราะห์โดยใชเ้ทคนิค 50% median split ไดข้อ้สอบท่ีมีค่าความยากง่ายเหมาะสมคือ
ระหวา่ง 0.20 – 0.80 จ านวน 75 ขอ้ และมีค่าอ านาจจ าแนกอยูใ่นระดบัท่ีใชไ้ดมี้จ านวน 28 

ขอ้ (ภาคผนวก ง) 
 

 

 

 

ผลการวเิคราะห์ค่าความเช่ือมั่น (Reliability ; r) ของแบบทดสอบ 

 

  การวเิคราะห์ค่าความเช่ือมัน่ (Reliability ; r) ของแบบทดสอบโดยใชก้าร
วเิคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของครอนบาค (Cronbach's Alpha Coefficient) ผล
จากการวเิคราะห์ ขอ้สอบทั้งฉบบัมีความเช่ือมัน่ปานกลาง หลงัจากพิจารณาเป็นรายขอ้ ไดข้อ้สอบ
ท่ีสามารถน ามาใชไ้ดก้บักลุ่มตวัอยา่งจ านวน 50 ขอ้ (ภาคผนวก ง) 
 

ตอนที ่ 2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนส าหรับ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 

ตารางที ่ 17  การวเิคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของคะแนนภาษาองักฤษของนกัเรียนระหวา่งเรียนและ

หลงั 

       เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 252 คน 
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ค่าสถิติ 

คะแนนระหว่างเรียน (E1) คะแนนหลังเรียน 
(50 คะแนน) 

(E2) 

Unit 1 

(15 คะแนน) 

Unit 2 

(15 

คะแนน) 

Unit 3 

(20 

คะแนน) 

รวม 

(50 

คะแนน) 

รวม 3298 3359 4309 10966 11010 

เฉล่ีย 13.09 13.33 17.10 43.52 43.69 

ร้อยละ 26.17 26.66 34.20 87.03 87.38 

E1/E2 = 87.03/87.38 
   

จากตารางท่ี 17 พบวา่เม่ือทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งมีคะแนนเฉล่ียกระบวนการ (E1) ใน Unit 3 สูงสุด (17.10 คะแนน) คิดเป็นร้อย

ละ 34.20 รองลงมาคือ Unit 2 (13.33 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 26.66 และ Unit 1 

(13.09 คะแนน) คิดเป็นร้อยละ 26.17 ตามล าดบั และคะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียนรวมทั้ง 3 

Unit มีค่าเท่ากบั 43.52 คิดเป็นร้อยละ 87.03 แสดงใหเ้ห็นวา่เม่ือนกัเรียนไดเ้รียนรู้จาก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละ Unit นกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียของคะแนนระหวา่งเรียน

เพิ่มข้ึนในทุกๆ Unit นอกจากนั้นพบวา่คะแนนเฉล่ียหลงัเรียนมีค่าเท่ากบั 43.69 คิดเป็นร้อย

ละ 87.38 ซ่ึงมีค่าเฉล่ียคะแนนสูงกวา่คะแนนเฉล่ียระหวา่งเรียนรวม 

 

ตารางที ่18  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กลุ่มตัวอย่าง ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เกณฑ์การประเมิน 

252 คน 
กระบวนการ (E1) ผลลพัธ์ (E2) 

80/80 
87.03 87.38 

   

จากตารางท่ี 18 พบวา่เม่ือทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบันกัเรียนกลุ่ม

ตวัอยา่งจ านวน 252 คน ไดค้ะแนนเฉล่ียกระบวนการ (E1) เท่ากบั 87.03 และคะแนนเฉล่ีย

ผลลพัธ์ (E2) เท่ากบั 87.38 ซ่ึงค่าประสิทธิภาพท่ีไดน้ี้สูงกวา่เกณฑ ์ (80/80) และเป็นไป

ตามจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้ แสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีสามารถน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
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การพฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ได ้

ตอนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เปรียบเทียบทกัษะภาษาองักฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 

3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 

เขต 2 ก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

ตารางที ่19  คะแนนสอบก่อนเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

 

 การฟังและ
พูด 

(15 

คะแนน) 

การเขียน 

(15 

คะแนน) 

การอ่าน  
(20 คะแนน) 

Total 

 (50 คะแนน) 

ค่าเฉล่ีย 8.04 6.78 10.21 25.03 

ค่าร้อยละ 53.57 45.21 51.07 50.06 

ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   2.37   2.40   3.10   7.04 

 

  จากตารางท่ี 19 พบวา่ก่อนการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนได้
คะแนนการฟังและพดูสูงท่ีสุด (ร้อยละ 53.57) รองลงมาคือการอ่าน (ร้อยละ 51.07) และได้
คะแนนการเขียนนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 45.21) 

 

 

 

ตารางที ่20  คะแนนสอบหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   

 

 การฟังและ
พูด 

(15 

คะแนน) 

การเขียน 

(15 

คะแนน) 

การอ่าน  
(20 คะแนน) 

Total 

 (50 คะแนน) 

ค่าเฉล่ีย 13.36 13.62 16.67 43.65 

ค่าร้อยละ 89.07 90.82 83.33 87.30 
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ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน   1.03   0.93   1.33   2.14 

 

  จากตารางท่ี 20 พบวา่หลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นกัเรียนได้
คะแนนการเขียนสูงท่ีสุด (ร้อยละ 90.82) รองลงมาคือการฟังและพดู (ร้อยละ 89.07) และ
ไดค้ะแนนการอ่านนอ้ยท่ีสุด (ร้อยละ 83.33) 

 

 จากตารางท่ี 19 และ 20 สามารถน าเสนอเป็นกราฟแท่งเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนสอบ
ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดด้งัท่ีแสดงในภาพท่ี 6 

 

 
 

ภาพที ่6  การเปรียบเทียบคะแนนสอบของนกัเรียนก่อนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน   

 

ตารางที ่21  ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่ม 

       ตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

กลุ่มตวัอย่าง 
(N = 252) 

ค่าความ
แตกต่าง
รายคู่
เฉลีย่ 
(𝐷) 

ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐา

น 

(SD) 

 

 

ค่า t ก่อนเรียน หลงัเรียน 

ค่าเฉลีย่ 
(𝐷) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉลีย่ 
(𝐷) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
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(SD) (SD) 

คะแนนรวม 
25.0

3 
7.04 

43.6

9 
2.22 

-

18.66 
7.14 

-

41.46

** 

** มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

จากตารางท่ี 21 พบวา่หลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ค่าเฉล่ียของคะแนนการทดสอบของ

นกัเรียน สูงข้ึนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บทที ่5 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 การวจิยัในคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทาง
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การศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 ท่ีมีประสิทธิภาพ 

80/80 และเพื่อเปรียบเทียบทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน

โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

สรุปผลการวจัิย 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีประสิทธิภาพ 87.03/87.38 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ 80/80 ท่ี

ก าหนดไว ้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001   

การอภิปรายผล 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้น

มธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 มีประสิทธิภาพ 87.03/87.38 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ ์ 80/80 ท่ี

ก าหนดไวน้ั้นอาจกล่าวไดว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีสร้างข้ึนอยา่งเป็นระบบ ไดรั้บการ

ตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญตรวจเคร่ืองมือและประเมินคุณภาพบทเรียน มีการน าขอ้แนะน าจาก

ผูเ้ช่ียวชาญมาปรับปรุง แกไ้ขบทเรียนในทุกขั้นตอน นอกจากน้ียงัมีการตรวจสอบคุณภาพดว้ยการ

ทดลองใชโ้ดยนกัเรียนทั้งแบบเด่ียว (Individual tryout) แบบกลุ่มเล็ก (Small-

group tryout) เพื่อประเมินประสิทธิภาพ และคน้หาขอ้บกพร่องของบทเรียนแลว้น ามา

ปรับปรุงแกไ้ข ก่อนน าไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง และเม่ือน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี

ปรับปรุงแลว้ไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งก็พบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพสูง

กวา่เกณฑท่ี์ 80/80 ก าหนดไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของบณัฑิต อนุญาหงษ ์ (2551) ท่ี

ศึกษาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน อตินุช เต

รัตน์ (2551) ท่ีศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน และความคงทนในการเรียนรู้เร่ืองโครงสร้าง
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ไวยากรณ์ภาษาองักฤษ สรัลชนา เฟ่ืองฟู (2552) ท่ีศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เพื่อการเรียนรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน เสาวรส  อมรสินทว ี (2553) ท่ีศึกษาผลการใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียน ศุภมาศ  คงคา

ช่วย (2553) ท่ีไดท้  าการศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของนกัเรียน ณฏัฐพล คุปตธ์นโรจน์ (2554) ท่ีไดศึ้กษาการพฒันาบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยการสอนเพื่อพฒันาความรู้ค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียน พิมพิศา คนองเดช 

(2557) ท่ีไดศึ้กษาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิา

ภาษาองักฤษและความคงทนในการเรียนรู้ และกชพร ราชธรรมมา, โกวทิ วชัรินทรางกรู และพชันี 

กุลฑานนัท ์ (2560) ท่ีศึกษาการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้น

ค าศพัทข์องนกัเรียน ซ่ึงงานวจิยัเหล่าน้ีต่างมุ่งศึกษาการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ

พฒันาทกัษะภาษาองักฤษของนกัเรียนไทยในระดบัต่างๆ และผลวจิยัเหล่าน้ีสรุปไดส้อดคลอ้งกนั

วา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้

2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.001 เน่ืองมาจาก

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 ท่ีสร้างข้ึนในคร้ังน้ี สร้างข้ึนจากการประยกุตใ์ชแ้นวคิดของโรเบิร์ต กาเย ่ (Robert 

Gagne') นกัปรัชญาและจิตวทิยาการศึกษาในกลุ่มสร้างสรรคนิ์ยม (Constructivists) 

ในเร่ืองหลกัการสอน 9 ประการ (Nine steps of instruction) อนัไดแ้ก่ 1. เร่งเร้า

ความสนใจ (Gain attention) ดว้ยการใชภ้าพ แสง สี เสียง หรือใชส่ื้อประกอบกนัหลายๆ 

อยา่ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาเพื่อเร่งเร้าความสนใจแลว้ ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนพร้อม

ท่ีจะศึกษาเน้ือหาต่อไป 2. บอกวตัถุประสงค ์ (Specify objective) เพื่อใหน้กัเรียนได้

ทราบถึงความคาดหวงัของบทเรียน และเป็นการแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ถึงประเด็นส าคญัของเน้ือหา 

รวมทั้งเคา้โครงของเน้ือหาอีกดว้ย 3. ทบทวนความรู้เดิม (Activate prior 

knowledge) ดว้ยการทดสอบความรู้ของนกัเรียนก่อนเรียน และเปิดโอกาสให้นกัเรียนออก

จากเน้ือหาใหม่หรือออกจากการทดสอบ เพื่อไปศึกษาทบทวนบทเรียนท่ีผา่นมาไดต้ลอดเวลา 

4. น าเสนอเน้ือหาใหม่ (Present new information) โดยใชภ้าพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา
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ในการน าเสนอเพื่อใหน้กัเรียนเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน  5. ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide 

learning) โดยพยายามใชต้วัอยา่งท่ีเป็นรูปธรรม เป็นเหตุการณ์ในชีวิตประจ าวนัท่ีมีเน้ือหาไม่

ยากนกั เพื่อกระตุน้ใหผู้เ้รียนคิดถึงความรู้และประสบการณ์เดิมท่ีผา่นมา 6. กระตุน้การตอบสนอง

บทเรียน (Elicit response) โดยส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดมี้โอกาสตอบสนองต่อบทเรียนดว้ยการ

ตอบค าถาม ท าแบบฝึกหดั หรือท าแบบทดสอบตลอดบทเรียน 7. ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide 

feedback) ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทนัที หลงัจากผูเ้รียนโตต้อบกบับทเรียน โดยใชเ้สียง ตวัหนงัสือ 

และภาพบอกใหน้กัเรียนทราบวา่ตอบถูกหรือตอบผิด อีกทั้งมีการเฉลยค าตอบท่ีถูกตอ้ง หลงัจากท่ี

ผูเ้รียนตอบผิด 2 คร้ังอีกดว้ย 8. ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess performance) ดว้ยการ

ทดสอบหลงัเรียน (Post-test) เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดท้ดสอบความรู้ของตนเอง 

และเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดว้ย 9. สรุปและน าไปใช ้ (Review and 

transfer) โดยการสรุปเน้ือหาท่ีอยูใ่นเฉลยเพื่อใหน้กัเรียนไดแ้นวคิดท่ีส าคญัและน าไปใช้

ประโยชน์ในการท าขอ้สอบโอเน็ตต่อไป 

นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีสร้างข้ึนจากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีรวบรวมจาก

ฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 

3 ผูท้รงคุณวฒิุท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษ ตลอดจนเจา้ของภาษา ท าให้

สามารถออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียนกลุ่มตวัอยา่งทั้งดา้นความ

ตอ้งการ ความสนใจ และความสามารถดา้นภาษาองักฤษ นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

ดงักล่าวสร้างข้ึนตามทฤษฎีการเรียนรู้และจิตวทิยาทางการศึกษาหลายทฤษฎี ซ่ึงเป็นไปตาม

การศึกษาของถนอมพร (ตนัพิพฒัน์) เลาหจรัสแสง (2541, น. 51-56) และพรเทพ เมือง

แมน (2544ข, น. 28-35) ไดแ้ก่ 1) ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 2) 

ทฤษฏีปัญญานิยม (Cognitivism) และ3) ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive 

flexibility) ซ่ึงสามารถอภิปรายไดคื้อ 

ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เช่ือในเร่ืองความสัมพนัธ์ระหวา่งส่ิงเร้าและ

การตอบสนอง โดยในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันาทกัษะภาษาองักฤษส าหรับ

นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีสร้างข้ึนในคร้ังน้ีในบทการฟังและการพดู (Listening and 
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speaking) มีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผูเ้รียนทุกคนจะ

ไดรั้บการน าเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีเหมือนกนัและตายตวัเพราะเป็นเหตุการณ์ท่ีเป็นเร่ืองราวของ

นกัเรียนกลุ่มหน่ึง ซ่ึงเป็นล าดบัท่ีผูว้จิยัไดพ้ิจารณาแลว้วา่เป็นล าดบัการสอนท่ีดีและผูเ้รียนจะ

สามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยจะมีแบบฝึกหดัใหท้  าทุกระยะพร้อมทั้งมีเฉลย 

นอกจากน้ียงัมีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่นกัเรียน เม่ือตอบผดินกัเรียนก็ไดท้ราบ

วา่ผดิและไดค้  าท่ีกระตุน้ใหก้ าลงัใจ เช่น ลองคิดดูใหม่นะคะ พยายามอีกทีนะคะ ถา้พยายามต่อไป

ตอ้งท าไดอ้ยา่งแน่นอนค่ะ เป็นตน้ และกลบัไปศึกษาเพื่อกลบัมาแกไ้ข ถา้ตอบถูกนกัเรียนก็จะได้

รับค าชม ท าใหมี้ก าลงัใจท่ีจะเรียนต่อไป เช่น ดีมากค่ะ เยีย่มยอดไปเลยค่ะ ถูกตอ้งแลว้ค่ะ เก่งมาก

ค่ะ เป็นตน้ ซ่ึงตามทฤษฎีพฤติกรรมนิยม เรียกวา่การเสริมแรงเชิงบวก (Positive 

reinforcement) อีกดว้ย  

ทฤษฏีปัญญานิยม (Cognitivism) เช่ือวา่มนุษยแ์ตกต่างกนัในเร่ืองของความรู้สึกนึก

คิด อารมณ์ ความสนใจ ความถนดั ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีใชใ้นการวิจยัน้ีก็ค  านึงถึง

ความแตกต่างภายในของผูเ้รียน ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับพฒันา

ทกัษะภาษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในบทการอ่าน (Reading) และการ

เขียน (Writing) ผูว้จิยัเปิดโอกาสใหน้กัเรียนไดเ้ลือกเรียนบทเรียนก่อนหลงั ตามความสนใจ 

ความสามารถและความถนดั อยา่งมีอิสระ โดยเน้ือหาท่ีน าเสนอนั้นท าใหผู้เ้รียนไดใ้ชค้วามจ าทั้ง 3 

ประเภท ไดแ้ก่ ความจ าระยะสั้น (Short term memory) ความจ าระยะยาว (Long 

term memory)  และความคงทนในการจ า(Retention)  นอกจากน้ีบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ียงัไดรั้บการออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ท่ีง่ายดว้ยส่ือประสมและใชเ้ทคนิค

พิเศษทางภาพ (Visual effects) ไม่วา่จะเป็นการใชเ้สียง การใชภ้าพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว  และส่วนช่วยเสริมการเรียนรู้ต่างๆ ไดแ้ก่ รายการค าแปลความหมายค าศพัท ์ วลี

และโครงสร้างประโยคภาษาองักฤษเป็นภาษาไทย เสียงแปลความหมายค าศพัท ์ วลีและโครงสร้าง

ประโยคภาษาองักฤษเป็นภาษาไทยเม่ือเอาเมาส์ช้ี บทสนทนา ปุ่มล าโพงกดฟังเสียงซ ้ า และเสียง

อ่านบทอ่านต่างๆ เป็นตน้  
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ทฤษฎีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive flexibility) ท่ีเช่ือวา่ความรู้แต่ละ

องคค์วามรู้นั้นมีโครงสร้างท่ีแน่ชดัและสลบัซบัซอ้นมากนอ้ยแตกต่างกนั แมใ้นสาขาวชิาเดียวกนัก็

ยงัอาจมีส่วนของเน้ือหาท่ีทั้งเป็นโครงสร้างตายตวั ไม่สลบัซบัซอ้น และเน้ือหาบางส่วนก็อาจไม่มี

โครงสร้างตายตวั และมีความสลบัซบัซอ้น ผูว้จิยัไดน้ าแนวคิดในเร่ืองความยดืหยุน่ทางปัญญาน้ีมา

ใชใ้นการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างขององคค์วามรู้ท่ี

แตกต่างกนั ซ่ึงไดแ้ก่ แนวคิดในเร่ืองการออกแบบบทเรียนแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia) 

นัน่เอง เพราะการจดัระเบียบโครงสร้างการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติช่วย

ตอบสนองต่อวธีิการเรียนรู้ของนกัเรียนในความพยายามท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยู่

เดิมไดเ้ป็นอยา่งดี โดยการจดัระเบียบโครงสร้างการน าเสนอเน้ือหาในลกัษณะส่ือหลายมิติจะ

อนุญาตใหน้กัเรียนทุกคนสามารถท่ีจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน (Learner 

Control) ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและพื้นฐานความรู้ของตนไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

โดยนกัเรียนแต่ละคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในล าดบัท่ีไม่เหมือนกนัและไม่ตายตวัโดยผูว้จิยัใช้

การ “เช่ือมโยง” (Link) ซ่ึงนกัเรียนสามารถกระโดดขา้มจากหนา้หน่ึงไปยงัอีกหนา้หน่ึงได้

โดยการคลิกเมาส์ท่ี “ปุ่ม” (Button) ต่างๆ เน้ือหาท่ีจะไดรั้บการน าเสนอจะข้ึนอยูก่บั

ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนเป็นส าคญั  

นอกจากน้ีผลการวจิยัท่ีพบวา่หลงัการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนนั้น เป็นไปตามสมมติฐานการ

วจิยัและยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ (บณัฑิต อนุญาหงษ์, 

2551; อตินุช เตรัตน์, 2551; สรัลชนา เฟ่ืองฟู, 2552; เสาวรส  อมรสินทวี, 2553; ศุภ

มาศ  คงคาช่วย, 2553; ณฏัฐพล คุปตธ์นโรจน์, 2554; พิมพิศา คนองเดช, 2557; กชพร 

ราชธรรมมา, โกวทิ วชัรินทรางกรู และพชันี กุลฑานนัท์, 2560; Chen, 1996; 

Campion, 1999; Chartrand, 2002; Ma, 2007; Kilickay, 2009; 

Maleki and Ahangari, 2010; Al-Mansour and Al-Shorman, 

2012; Naba’h, 2012; Yuan and Huizhong, 2014 และ Al-Nafisah, 

2015) ท่ีมีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการพฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศอีกดว้ย  
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ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะต่อการน าผลไปใชแ้ละส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

ดงัน้ี 

1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าผลการวจิยัไปใช ้ 

1.1 ควรจดัเตรียมเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ชุดหูฟัง และอุปกรณ์ต่างๆ ใหเ้พียงพอ
ส าหรับนกัเรียนทุกคนในชั้นเรียน และเปิดโอกาสใหน้กัเรียนสามารถใชส่ื้อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไดต้ามความสะดวกและความตอ้งการของนกัเรียนแต่ละคน 

       1.2 ก่อนใหน้กัเรียนเร่ิมเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรให้นกัเรียนอ่าน
ค าแนะน าการใชโ้ปรแกรมบทเรียนอยา่งละเอียดก่อนใชง้านก่อนท าการเรียน 

       1.3 ครูผูส้อนควรเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลือหรือใหค้  าแนะน า ในส่วนท่ีผูเ้รียนยงัไม่
เขา้ใจในบทเรียนหรือปัญหาเก่ียวกบัการใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้

 

2. ขอ้เสนอแนะส าหรับการท าวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ในแต่ละดา้นในเชิงลึก เพื่อน าไปใชร่้วมกบัการเรียนการสอน
วชิาภาษาองักฤษในชั้นเรียน โดยควรเร่ิมจากความรู้ค าศพัทเ์พื่อปูพื้นความรู้ไปสู่ทกัษะดา้นอ่ืนๆ 
โดยเฉพาะทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
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2.2 ควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะภาษาองักฤษ
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 6 ซ่ึงตอ้งเขา้รับการทดสอบโอเน็ต
เช่นเดียวกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3  

2.3 ควรใหค้รูในโรงเรียนมีส่วนร่วมในขั้นตอนการพฒันาเน้ือหาบทเรียนให้
มากข้ึน 




