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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) เปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ              
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลังได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดเทียนถวาย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ที่ก าลังศึกษาอยู่ใน
ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ จ านวน 12 ชุด 
ในแต่ละชุดมีเนื้อหา มีแบบฝึกท้ายเรื่อง และมีแบบทดสอบ เรื่องละ 8 ข้อ 2) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 60 ข้อ ที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และ 3) แบบสอบถามความ
พึงพอใจที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 5 ระดับ ที่มีค่าความ
เชื่อมั่นเท่ากับ 0.90 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมุติฐาน ใช้การทดสอบค่าทีแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์  

ผลการวิจัยพบว่า 
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.33/85.80 ซึ่งเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด 
2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า

เกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 
3. ความพึงพอใจของนักเรียนหลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับ
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ABSTRACT 
 This research aimed to 1) develop computer assisted instructions, 2) compare 
the learning achievements of students who learned using the developed computer 
assisted instructions with the criteria of 75 %, and 3)  evaluate the students’ 
satisfaction regarding the computer assisted instructions. The sample used in this 
study was a class of 30 students who were studying in Grade 5 in the second semester 
of academic year 2013, at Wat Thienthawai School, Pathum Thani Primary Educational 
Service Area Office 1.  They were selected by multistage cluster random sampling. 
The instruments used in this research were 1) 12 sets of computer assisted instructions, 
for each containing, exercises and an 8 question test, 2) a learning achievement test 
consisting of 60 items with the reliability of 0.94, and 3) a 5 rating scale satisfaction 
questionnaire with the reliability of 0.90. The statistics used in the data analysis were 
mean, percentage and standard deviation. The statistics used for hypothesis testing 
was one sample t-test.  
 The results were as follows: 
 1. The efficiency of the developed computer assisted instructions was 
81.33/85.80 in accordance with the determined criteria. 
 2. The achievements of the students who learned by using the computer 
assisted instructions were significantly higher than the criteria of 75 %, at the significant 
0.05 level.  
 3. The students’ satisfaction after learning with the computer assisted 
instructions was at the highest level. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1   ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและยั่งยืนจะต้องให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างทุนของ
ประเทศที่มีอยู่ให้เข้มแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนหรือทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และ              
การเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของคนทั้งในเชิงสถาบัน ระบบ โครงสร้าง
ของสังคมให้เข้มแข็ง สามารถเป็นภูมิคุ้มกันการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อย่างไรก็
ตาม สถานการณ์การพัฒนาที่ผ่านมาส่งผลกระทบต่อคนและสังคมไทยหลายประการ (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
 จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มในอนาคต สะท้อนให้เห็นความเสี่ยงที่อาจ
เกิดทั้งการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง สถาบันทางสังคม และปัจเจกบุคคล จ าเป็นต้องเตรียมคนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลกและภูมิภาค  โดยเฉพาะในประชาคมอาเซียน  ดังนั้น                
ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงมุ่งเน้นการพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้เข้าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างยั่งยืนให้ความส าคัญกับการน าหลักคิดหลักปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติ ทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่รอบรู้ และมีจิตใจ
ที่ส านึกในศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความเพียร มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้ง              
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมในสังคม และหนุนเสริมสถาบันทางสังคมให้แข็งแกร่ง และเอ้ือต่อ                  
การพัฒนาคน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2554) 
 แนวทางหนึ่งในการพัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีความรู้ทางวิชาการ และสติปัญญาทางอารมณ์            
ที่เข้มแข็ง สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง คือ ส่งเสริมการใช้ และ            
การอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น การใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องควบคู่กับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศหลัก รวมทั้งการเรียนรู้ภาษาสากลอ่ืนที่เหมาะสม และภาษาประเทศเพ่ือนบ้าน
ตลอดจนการเรียนรู้วัฒนธรรม และสร้างความเข้าใจในวิถีชีวิตของคนในกลุ่มประเทศอาเซียน                
เพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน (แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550-2554) 
 วิลคินส์ (Wilkins, อ้างถึงใน Scott Thombury, 2002) ระบุว่าถ้าผู้เรียนขาดความสามารถ
ทางไวยากรณ์ยังสามารถสื่อสารได้เล็กน้อย แต่หากขาดความรู้ด้านค าศัพท์จะไม่สามารถสื่อสารได้เลย 
การไม่รู้ค าศัพท์จึงเป็นสาเหตุส าคัญของปัญหาการอ่านไม่เข้าใจ ฟังไม่รู้เรื่อง ไปจนถึงพูดและ               
เขียนไม่ได้ ดังนั้นผู้เรียนที่ต้องการเรียนภาษาเพ่ือให้สามารถใช้ในการติดต่อสื่อสารได้ จ าเป็นต้องรู้
ค าศัพท์จ านวนวนมากพอ และผู้สอนจึงมีบทบาทส าคัญในการที่จะหาวิธีต่าง ๆ ที่จะสอนศัพท์ให้ได้ผล 
(อมตา เวชพฤติ นิภาวรรณ ชูรัตนสิทธิ์ และวีณา เกียรติ์อนุพงษ์, 2547) 
 จากแนวคิดที่เกี่ยวกับความส าคัญของค าศัพท์ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ชี้ให้เห็นได้ว่าค าศัพท์               
มีความส าคัญในการเรียนภาษา ส าหรับผู้ เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ และเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดในการสื่อสาร และยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้             
การเรียนทักษะอ่ืน ๆ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ประสบผลส าเร็จด้วย 
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 ปัจจุบันนักเรียนไทยไม่ประสบความส าเร็จในการเรียนภาษา สาเหตุหนึ่งมาจากการขาด
ความรู้ทางด้านค าศัพท์ (ปองภพ วิทิพย์รอด, 2552) ให้ความเห็นไว้ว่า ปัญหาการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษนั้นมีอยู่มากมายแตกต่างกันไป แต่ปัญหาหนึ่งที่ทุกโรงเรียนมีเหมือนกันก็คือ ปัญหา
นักเรียนรู้ค าศัพท์น้อย ซึ่งเป็นสาเหตุส าคัญโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ และ            
ยังก่อให้เกิดปัญหาต่อเนื่องอีกหลายอย่างตามมา การที่นักเรียนรู้ศัพท์น้อยสร้างปัญหาทั้ งในการสอน
ของครูและการเรียนการสอบของนักเรียน นอกจากนี้ในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของเด็กไทยนั้น 
ผู้ เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนน้อยและไม่สามารถน าความรู้ ไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน (สุรพันธ์ กุศลส่ง, 254 ) จากสาเหตุดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนส่วนใหญ่ขาดความสนใจ
ในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียน             
ที่ค่อนข้างต่ า สาเหตุหนึ่งเกิดจากนักเรียนขาดความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ นักเรียนไม่สามารถ
บอกความหมายค าศัพท์ และไม่สามารถประยุกต์ใช้ค าศัพท์ในการสื่อสารได้ นักเรียนขาดความสนใจ
ในการเรียนรู้ค าศัพท์ซึ่งมีความส าคัญในฐานะเป็นกุญแจส าคัญในการพัฒนาทักษะต่าง ๆ ส าหรับ             
การเรียนภาษาอังกฤษ เนื่องจากยิ่งสามารถเรียนรู้ค าศัพท์ หน้าที่ และการใช้ค าศัพท์ได้มากเพียงใด 
ย่อมน ามาใช้ในการฟัง พูด อ่าน เขียน จนเกิดทักษะในการใช้ภาษาได้ดี จึงมีความจ าเป็นที่นักเรียน
ควรต้องเรียนรู้ค าศัพท์ให้ได้ก่อน จึงจะช่วยให้การเรียนรู้ทักษะอ่ืน ๆ ประสบความส าเร็จในการสื่อสาร
ได้ตามเป้าหมายของหลักสูตร (วิสาข์ จัติวัตร์, 2541; นเรศ สุรสิทธิ์, 2544)  
 จากการปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของ
ผู้วิจัย พบว่า การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับโรงเรียนอยู่ในระดับต่ า 
และผลการทดสอบระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) ช่วงชั้นที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ปี
การศึกษา 2555  ที่ผ่านมาของโรงเรียนวัดเทียนถวาย มีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ  5. 9 ซึ่งผู้วิจัยต้องการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้สูงขึ้น จึงตั้งเกณฑ์             
การผ่านการทดสอบตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีจุดเน้นที่ 1 ไว้ว่า นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 โดยใช้
ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ในปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จ านวน 8 โรง ซึ่งมีสภาพบริบทและสภาพปัญหาของ
นักเรียนและการจัดการเรียนการสอนใกล้เคียงกัน ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนเฉลี่ย                
ทั้ง 8 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 71.77 โดยผู้วิจัยได้น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่ได้มาค านวณ              
เพ่ือตั้งเกณฑ์การผ่านการทดสอบตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามจุดเน้นที่ 1 ว่านักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
หลักเพ่ิมขึ้น โดยผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 3 ค านวณออกมาได้ 
73.92 ดังนั้นผู้วิจัยต้องท าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ได้ร้อยละ 74 (ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556) และเพ่ือความเหมาะสมจึงตั้งเกณฑ์ให้เป็น            
ร้อยละ 75 โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One Sample t–test)              
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) 
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 นอกจากนี้ผู้วิจัยยังได้ส ารวจแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และบันทึกหลังแผนพบว่า  
ปัญหาในการจัดการเรียนการสอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ที่ผ่านมาในระดับ             
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เนื่องจากปัญหาในการสอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา 
เช่น ปัญหาด้านครูผู้สอน (เนาวรัตน์ กองตัน, 2551) กล่าวว่า ครูมักจะให้นักเรียนเรียนโดยการท่อง
ค าศัพท์แบบวิธีเดิม ๆ และสื่อการเรียนการสอนที่ครูน ามาใช้ เช่น บัตรค า บัตรภาพหรือแถบประโยค 
จึงไม่น่าสนใจ ไม่สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียน และสื่อบัตรค าหรือบัตรภาพก็มีไม่เพียงพอต่อ
นักเรียนที่มีจ านวนมาก นอกจากนี้สื่อส าเร็จรูปซึ่งบริษัทต่าง ๆ ได้ผลิตและน ามาเสนอขายให้กับ           
ทางโรงเรียน ซึ่งครูได้น าสื่อส าเร็จรูปดังกล่าวมาใช้เพ่ือสอนเสริมให้กับนักเรียนนั้น แต่สื่อส าเร็จรูป 
ส่วนใหญ่ก็มักเป็นสื่อที่มีเนื้อหายากเกินไปส าหรับนักเรียนในระดับชั้นนี้ ในแง่ของการจัดกิจกรรม               
ในการเรียนการสอนของครูส่วนใหญ่ก็จะเป็นการสอนแบบบรรยายและไม่ได้ค านึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียนซึ่งการสอนแบบบรรยายของครูนั้นเป็นการสอนเพ่ือให้ความรู้เกี่ยวกับ
เนื้อหาให้แก่นักเรียน ส่วนนักเรียนเป็นผู้รับความรู้จากครู  และการที่นักเรียนจะรับรู้ได้มากหรือ            
น้อยนั้นขึ้นอยู่กับตัวนักเรียนเองว่ามีความสามารถในการรับรู้มากน้อยแค่ไหน  
 ปัญหาด้านนักเรียน นักเรียนแต่ละคนมีความแตกต่างกันระหว่างบุคคล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
นักเรียนที่เรียนอ่อนอยู่แล้ว จะท าให้เกิดความยากล าบากในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น ท าให้นักเรียน             
ไม่สนใจเรียน ไม่ตั้งใจเรียน และเมื่อไม่สามารถจดจ าค าศัพท์ที่เรียนไปแล้วได้ จึ งท าให้นักเรียน              
เบื่อหน่ายต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ท าให้นักเรียนไม่ได้รับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ ประกอบกับ              
ในการเรียนการสอนนั้นก็ไม่ได้ให้นักเรียนท าการฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง ซึ่งก็มีผลท าให้นักเรียนลืมได้ง่าย 
และขาดความรู้ตลอดจนไม่สามารถเรียนรู้ให้ผ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ที่ตั้งไว้ได้ (เนาวรัตน์ กองตัน , 
2551) 
 มาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 ของ
สาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ได้ระบุเนื้อหาเกี่ยวกับค าศัพท์ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              
(อ15101) ซึ่งอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 
2551 ดังต่อไปนี้ คือ  
 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน
และเป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้และเปิดโลกทัศน์ของตน ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์            
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอด้วย การพูด/การเขียน  
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก ป.5/1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวม
ข้อมูลต่าง ๆ  
 ซึ่งทั้งสองมาตรฐานนี้ มีการให้นักเรียนศึกษาค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่ เกี่ยวข้องกับ             
กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสืบค้นค าศัพท์เพ่ือเป็นพื้นฐานในการเรียน
ภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้  
 ดังนั้นวิธีการหนึ่งที่จะท าให้เกิดการพัฒนาการเรียนรู้ค าศัพท์ ก็คือการใช้สื่อและเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยในการจัดการเรียนการสอน เช่น การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer-Assisted Instruction) หรือเรียกว่า บทเรียน ซี เอ ไอ ซึ่งเป็นบทเรียนที่ประกอบด้วยเนื้อหา 
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สื่อประสม และอาจมีการใช้คุณลักษณะของสื่อหลายมิติในการเชื่อมโยงไปยังหัวข้อย่อย เพ่ือสะดวก            
ในการเรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากเนื้อหาซึ่งมีทั้งข้อความ ภาพ และเสียง มีการตอบสนองกับ
บทเรียน โดยการท าแบบทดสอบและได้รับผลป้อนกลับทันที ท าให้สามารถประเมินผลการเรียนรู้    
ด้วยตนเองได้ (กิดานันท์ มลิทอง, 2548) อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อที่มีประสิทธิภาพ 
สามารถตอบสนองการเรียนรู้ทางด้านความรู้ ความจ า และความเข้าใจของนักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามความสามารถของตนเองและเป็นกระบวนการที่มุ่งตอบสนองต่อ
ความต้องการเรียนเป็นรายบุคคล เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอน 
และเป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุง
การเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีการแบ่งเนื้อหาที่น าเสนอให้ผู้เรียนได้เรียนทีละส่วน ท าให้ผู้เรียน 
เกิดการเรียนรู้ที่มั่นคงและถาวร เกิดประสบการณ์แห่งความส าเร็จที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น (วิภา  อุดมฉันท์, 
2544)  
 จึงกล่าวได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนับว่าเป็นเทคโนโลยีอีกรูปแบบหนึ่งที่เหมาะ
จะน ามาใช้ในการเรียนรู้ตามศักยภาพ ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ท าให้ผู้เรียนคิดได้ด้วยตนเอง ผู้เรียนได้
ฝึกเรียนรู้ ฝึกคิดมากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว เป็นการกระตุ้นความสนใจให้นักเรียน
อยากเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยแก้ปัญหานักเรียนที่เบื่อรูปแบบการสอนแบบเดิม ๆ ที่ไม่น่าสนใจ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ สามารถใช้เป็นสื่อการสอน หรือสื่อเสริมที่สามารถเรียนรู้ได้             
ด้วยตนเอง ช่วยแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนได้ ท าให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน               
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรี ยน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74 
ซึ่งได้มาจากผลสัมฤทธิ์เฉลี่ยของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จ านวน 8 โรง น ามาค านวณเพ่ือตั้งเกณฑ์
การผ่านการทดสอบตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ได้คะแนนร้อยละ 74 และเพ่ือความเหมาะสมจึงตั้งเกณฑ์ให้เป็นร้อยละ 75 
 1.2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
1.3 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 1.3.1 กรอบแนวคิดระยะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
           การวิจัยเพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี            
การเรียนรู้ของนักการศึกษาต่าง ๆ และได้ก าหนดเป็นกรอบแนวคิดดัง ภาพที่ 1.1  
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ภำพที่ 1.1 กรอบแนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 
 1.3.2 กรอบแนวคิดระยะน าไปใช้ 
 
    ตัวแปรอิสระ      ตัวแปรตำม 
 

 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 1.2 กรอบแนวคิดการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้สอน 

ปัจจัยน าเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) 

1. การสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 
 

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2. ความพึงพอใจของนักเรียน             

ในการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

1. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
สกินเนอร์ (Skinner) 

2. ทฤษฎีการเรียนรู้ของ 
บลูม (Bloom) 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้
ของธอร์นไดค์ 
(Thorndike) 

4. หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
พุทธศักราช 2551                
กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) 

5. ทฤษฎีการสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ 

6. ทฤษฎีและหลักการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 

1. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยด าเนินการดังนี ้
- ศึกษาทฤษฏีการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
- ศึกษาหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

พุทธศักราช 2551 คู่มือครู หนังสอืเรียน
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ                    
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 5  

- ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม                
โดยยดึจุดประสงค์ในการเรยีนรู้               
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 

- วิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยยอ่ย ๆ 
- ออกแบบและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน  
2. การหาคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
3. ปรับปรุงแก้ไข 

1. บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
มีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ 80/80 

ข้อมูลย้อนกลับ 
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1.4 สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา   
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 1.4.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              
ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ สูงกว่าเกณฑ์คะแนน
เฉลี่ยร้อยละ 75 
 1.4.  ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์               
ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับสูง 
 
1.5 ขอบเขตของกำรวิจัย 
 1.5.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 8 โรงเรียน 
จ านวนนักเรียน 358 คน 
 1.5.2 กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเทียนถวาย จังหวัด
ปทุมธานี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ที่ก าลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ห้องเรียน จ านวน  0 คน
ทีไ่ด้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่มหลายขั้นตอน (Multistage Cluster Random Sampling)  
   กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ นักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ที่ได้จากการสุ่มจากโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ
การศึกษาที่ 2 จ านวน 30 คน 
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             
ภาคเรียนที่ 2/2556 โรงเรียนวัดเทียนถวาย ต าบลบ้านใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี จ านวน              
30 คน  
 1.5.  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   เนื้อหา คือ ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่ใช้ในการทดลองเป็นค านามเกี่ยวกับเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย ค ากริยา และค าบอกอาชีพ ใช้เนื้อหากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ15101) จ านวน   หมวดค าศัพท์ คือ  
   1. Clothing and Accessories เป็นค าศัพท์เกี่ยวกับ เสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
จ านวน 32 ค า 
   2. Verbs เป็นค ากริยาที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน จ านวน 32 ค า  
    . Occupations เป็นค าศัพท์ชื่ออาชีพที่พบในชีวิตประจ าวัน จ านวน 32 ค า 
    ในการเลือกค าศัพท์หมวดดังกล่าวมาใช้ เนื่องจากโครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ
ของหลักสูตรสถานศึกษาสาระภาษาต่างประเทศ มี มาตรฐาน ต. .1 ป.5/1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์
ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน และ มาตรฐาน ต. 4.2 ป 5/1 
ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งทั้งสองมาตรฐานนี้ มีการให้นักเรียน
ศึกษาค้นคว้ารวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และสามารถใช้ภาษาอังกฤษใน
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การสืบค้นค าศัพท์เพ่ือเป็นพ้ืนฐานในการเรียนภาษาอังกฤษและน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน ผู้ศึกษาจึง
เลือกค าศัพท์ทั้ง 3 หมวดนี้มาศึกษา 
 1.5.4 ระยะเวลาในการทดลอง 
   ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ท าการทดลองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลา   
ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง   
 
1.6 ค ำจ ำกัดควำมท่ีใช้ในกำรวิจัย 
 1.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการน าเสนอ
เนื้อหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประกอบด้วยตัวอักษร ภาพนิ่ง เสียงจริงของ
เจ้าของภาษาในค าและประโยคตัวอย่าง ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรมน าเสนอ ประเภทการสอน
เนื้อหา (Tutorial Instruction) และการฝึกหัด (Drill and Practice) เป็นโปรแกรมในการผลิต             
ซึ่งออกแบบไว้น าเสนอบทเรียนตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ผู้เรียนสามารถเลือกเรียน
ได้ด้วยตนเอง และจะได้รับข้อมูลย้อนกลับมาทันที 
 1.6.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลังการเรียนรู้
ค าศัพท์จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
โรงเรียนวัดเทียนถวาย จังหวัดปทุมธานี 
 1.6.3 การทดสอบค่า t แบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One Sample t–test) หมายถึง
การทดสอบเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มเดียว เป็นการทดสอบว่าค่าเฉลี่ยของประชากร ซึ่งได้มา
จากการส ารวจแบบสุ่มหรือได้จากการทดลองนั้น แตกต่างจากค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ในสมมติฐานอย่างมี
นัยส าคัญหรือไม ่
 1.6.4 ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง ค าจากเนื้อหาค าศัพท์ภาษาอังกฤษในชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 จ านวน 96 ค า แบ่งเป็น 3 หมวดค าศัพท์ คือ  
   1. ค าศัพท์เก่ียวกับเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  
   2. ค ากริยา  
   3. ค าบอกอาชีพ โดยให้นักเรียนได้ศึกษาดังนี้ 
     .1 ฟังค าศัพท์ และออกเสียง เน้นเสียงหนักเบา ได้ถูกต้อง 
    3.2 บอกความหมายของค าศัพท์จากรูปภาพได้ 
     .3 น าค าศัพฺท์ไปใช้ในประโยคได้ถูกต้อง 
 1.6.5 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ หมายถึง 
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่มีค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ ต่อประสิทธิภาพของผลลัพธ์ ได้ตาม
เกณฑ ์80/80 โดย 
   80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการได้มาจากค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละของจ านวนค าตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้อง จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของนักเรียน              
ทุกคนรวมกัน 
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   80 ตัวหลัง หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้มาจากค่าคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อย
ละของจ านวนค าตอบที่ผู้เรียนตอบถูกต้อง จากการท าแบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนทุกคน
รวมกัน 
 1.6.6 ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อ           
การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ยในภาพรวม  
 
1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.7.1 การวิจัยช่วยส่งผลให้นักเรียนมีศักยภาพในด้านการเรียนสูงขึ้น 
 1.7.2 ส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน ท าให้นักเรียนสนใจและเรียนรู้อย่างมีความสุข                  
มีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
 1.7.3 การวิจัยช่วยให้ครูผู้สอนแก้ปัญหาในด้านการเรียนการสอนแก่นักเรียนอย่างเป็น
ระบบมีหลักเกณฑ์ ช่วยพัฒนาวิชาชีพครูให้มีมาตรฐานทางวิชาการ 
 1.7.4 ช่วยกระตุ้นผู้เกี่ยวข้องให้หันมาสนใจการสร้างสื่อเพ่ือน าไปใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนและเป็นแนวทางในการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ   
 สรุปได้ว่าประโยชน์ของการวิจัยนั้นมีประโยชน์ต่อนักเรียน  ประโยชน์ต่อครูผู้สอน 
ประโยชน์ต่อวงการศึกษา นอกจากนี้การวิจัยยังเป็นการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้เกิดขึ้นในวงการศึกษา 
ท าให้ครูมีพ้ืนฐานของการวิจัย มีความม่ันใจเพื่อเป็นนักวิจัยมืออาชีพต่อไปในอนาคต 
 
 



 
 

บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผู้วิจัยได้ศึกษา ต ารา และเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจัยโดยแบ่งหัวข้อดังนี้  
 2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 2.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
 2.3 ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
 2.4 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.5 ค าศัพท์ 
 2.6 ความรู้เกี่ยวกับความจ า 
 2.7 ความพึงพอใจ 
 2.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 2.9 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.10  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
     
2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 
 2.1.1 สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ 
ดังนี้ 
   1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรม
ในการใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผล
และความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อ
ตนเองและสังคม 
   2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ 
การคิดอย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้าง            
องค์ความรู้หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
   3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรค
ต่าง ๆ ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ 
เข้าใจความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้
มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบ            
ที่เกิดขึ้นต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
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   4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ 
ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และ 
การอยู่ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและ
ความขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 
   5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้เทคโนโลยี
ด้านต่าง ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ 
การสื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 2.1.2 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
   หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
   1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
   2. ซื่อสัตย์สุจริต 
   3. มีวินัย 
   4. ใฝ่เรียนรู้ 
   5. อยู่อยา่งพอเพียง 
   6. มุ่งม่ันในการท างาน 
   7. รักความเป็นไทย 
   8. มีจิตสาธารณะ 
   นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้
สอดคล้องตามบริบทและจุดเน้นของตนเอง 
 
2.2 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ       
 ในสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง            
ในชีวิตประจ าวัน เนื่องจากเป็นเครื่องมือส าคัญในการติดต่อสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้ 
การประกอบอาชีพ การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศน์ของชุมชนโลก และตระหนัก
ถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและมุมมองของสังคมโลก น ามาซึ่งมิตรไมตรีและความร่วมมือกับ
ประเทศต่าง ๆ ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นดีขึ้น เรียนรู้และเข้าใจความแตกต่าง
ของภาษาและวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง              
มีเจตคติที่ดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษาต่างประเทศเพ่ือการสื่อสารได้ รวมทั้งเข้าถึง             
องค์ความรู้ต่าง ๆ ได้ง่ายและกว้างขึ้นและมีวิสัยทัศน์ในการด าเนินชีวิต 
 ภาษาต่างประเทศที่ เป็นสาระการเรียนรู้ พ้ืนฐาน ซึ่งก าหนดให้เรียนตลอดหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ ภาษาอังกฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝรั่งเศส เยอรมัน จีน 
ญี่ปุ่น อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพ่ือนบ้าน หรือภาษาอ่ืน  ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ
สถานศึกษาท่ีจะจัดท ารายวิชาและจัดการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
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 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใช้ภาษาต่างประเทศ สื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษา
ต่อในระดับที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ
ประชาคมโลกและสามารถถ่ายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกได้อย่างสร้างสรรค์ 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังนี้ 
 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร การใช้ภาษาต่างประเทศในการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน แลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น ตีความ น าเสนอข้อมูลความคิดรวบยอดและความคิดเห็น  
ในเรื่องต่าง ๆ และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลอย่างเหมาะสม   
 ภาษาและวัฒนธรรม การใช้ภาษาต่างประเทศตามวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาความสัมพันธ์ 
ความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และวัฒนธรรม            
ของเจ้าของภาษากับวัฒนธรรมไทย และน าไปใช้อย่างเหมาะสม 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น การใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยง
ความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น เป็นพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก การใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้ง
ในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก เป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ
อาชีพ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 2.2.1 สาระและมาตรฐานการเรียนรู้ 
   สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
   มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารแสดง
ความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
   มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสารความคิดรวบยอดและความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูด และการเขียน 
   สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
   มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
   มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา กับภาษาและวัฒนธรรมไทยและน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
   มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืนและเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
   สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
   มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่างๆทั้งในสถานศึกษาชุมชน
และสังคม 
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   มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ            
การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 2.2.2 คุณภาพผู้เรียน 
   จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
   1. ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าขอร้องและค าแนะน าที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค 
ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรง
ตามความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความส าคัญและตอบค าถามจากการฟัง
และอ่าน บทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า 
   2. พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง และให้ค าแนะน า 
พูด/เขียนแสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ            
ในสถานการณ์ง่าย ๆ พูดและเขียนเพ่ือขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน ครอบครัว และเรื่อง 
ใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ 
   3. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ 
แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว   
   4. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพเหมาะสม ตามมารยาทสังคม
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่
ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ 
   5. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ              
การใช้เครื่องหมายวรรคตอน และการล าดับค า ตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทยเปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของ
เจ้าของภาษากับของไทย   
   6. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ 
และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
   7. ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียนและสถานศึกษา 
   8. ใช้ภาษาตา่งประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
   9. มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตาม            
หัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ 
สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 ค า 
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
   10. ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentences) สื่อความหมาย
ตามบริบทต่าง ๆ จากข้อความข้างต้นที่กล่าวถึงคุณภาพผู้เรียนเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีข้อความ
ที่เก่ียวข้องกับค าศัพท์ที่ผู้วิจัยก าลังศึกษาดังนี้ 
    10.1 เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน 
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    10.2 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืนจาก
แหล่งการเรียนรู้ และน าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
    10.3 มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสาร
ตามหัวเรื่องเกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและ
นันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้าอากาศ ภายในวงค าศัพท์ประมาณ        
1,050-1,200 ค า (ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
 2.2.3 ตัวชี้วัด  สาระการเรียนรู้แกนกลาง     
   สาระที่ 1 ภาษาเพ่ือการสื่อสาร 
   มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และ
แสดงความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
 
ตารางท่ี 2.1 มาตรฐาน ต 1.1 เข้าใจและตีความเรื่องที่ฟังและอ่านจากสื่อประเภทต่าง ๆ และแสดง

ความคิดเห็นอย่างมีเหตุผล 
      

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ปฏิบัติตามค าสั่ง  

ค าขอร้อง  และ
แนะน าที่ฟังและ
อ่าน 

 

ค าสั่งและค าขอร้องที่ใช้ในห้องเรียน ภาษาท่าทาง  และค าแนะน า                 
ในการเล่นเกม การวาดภาพ หรือการท าอาหารและเครื่องดื่ม  
- ค าสั่ง เช่น Look at the…/here/over there./ Say it again./ 
Read and draw./ Put a/an…in/on/under a/an…/ Don’t go over 
there. etc. 
- ค าขอร้อง เช่น Please take a queue./ Take a queue, please./ 
Can/Could you help me, please? etc. 
- ค าแนะน า เช่น You should read everyday./ Think before you 
speak./ ค าศัพท์ที่ใช้ในการเล่นเกม Start./ My turn./ Your turn./ 
Roll the dice./ Count the number./ Finish./ ค าบอกล าดับขั้นตอน  
First… Second… Next… Then… Finally… etc.      

2. อ่านออกเสียง
ข้อความ นิทาน 
และบทกลอนสั้น ๆ  
ถูกต้องตาม                 
หลักการอ่าน 

 

ประโยค ข้อความ และบทกลอน  
การใช้พจนานุกรม   
หลักการอ่านออกเสียง เช่น 
- การออกเสียงพยัญชนะต้นค าและพยัญชนะท้ายค า  
- การออกเสียงเน้นหนัก-เบา ในค าและกลุ่มค า        
- การออกเสียงตามระดับเสียงสูง-ต่ า ในประโยค 
- การออกเสียงเชื่อมโยง (Linking Sound) ในข้อความ 
- การออกเสียงบทกลอนตามจังหวะ 
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ตารางท่ี 2.1 (ต่อ) 
      

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
3. เลือก/ระบปุระโยค 

หรือข้อความสั้น ๆ 
ตรงตามภาพ
สัญลักษณ์ หรือ
เครื่องหมายที่อ่าน 

กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลา
ว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 750 - 950 ค า (ค าศัพท์ที่เป็น
รูปธรรมและนามธรรม) 

4. บอกใจความส าคัญ
และตอบค าถาม
จากการฟังและอ่าน
บทสนทนา นิทาน
ง่าย ๆ หรือ                 
เรื่องสั้น ๆ  

กลุ่มค า ประโยคผสม ข้อความ สัญลักษณ์  เครื่องหมาย และความหมาย
เกี่ยวกับตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม               
เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขาย และลมฟ้า
อากาศ และเป็นวงค าศัพท์สะสมประมาณ 750 - 950 ค า                     
(ค าศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม) 
- Wh-Question เช่น   
  Who is/are…?                   He/She is…/They are… 
  What…?/Where…?             It is …/They are… 
  What...doing?                    …is/am/are… etc.     
- Or-Question เช่น   
  Is this/it a/an...or a/an…?   It is a/an… etc.     

 
   มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร 
แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
ตารางท่ี 2.2 มาตรฐาน ต 1.2 มีทักษะการสื่อสารทางภาษาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร             

แสดงความรู้สึก และความคิดเห็นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. พูด/เขียนโต้ตอบ               

ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล  

 
 
 
 
 
 

บทสนทนาที่ใช้ในการทักทาย กล่าวลา ขอบคุณ ขอโทษ ชมเชย              
การพูดแทรกอย่างสุภาพ ประโยค/ข้อความที่ใช้แนะน าตนเอง เพื่อน
และบุคคลใกล้ตัว และส านวนการตอบรับ  เช่น  Hi  / Hello/ Good 
morning  / Good afternoon/ Good evening/ I am sorry./ How 
are you?/ I’m fine. Thank you. And you?/ Hello. I am…/ 
Hello,…I am… This is my sister. Her name is… /Hello,…/ Nice 
to see you. Nice to see you  too./ Goodbye./ Bye./ See you 
soon/later./ Good/Very good./ Thanks./ Thank you./ Thank 
you very much./ You’re welcome./ It’s O.K. etc. 
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ตารางท่ี 2.2 (ต่อ) 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
2. ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง               

ค าขออนุญาต และ            
ให้ค าแนะน าง่าย ๆ 

ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน าที่มี 1-2 ขั้นตอน 

3. พูด/เขียนแสดง              
ความต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ
ปฏิเสธการให้            
ความช่วยเหลือ              
ในสถานการณ์ง่าย ๆ 

ค าศัพท์ ส านวน และประโยคที่ใช้บอกความต้องการ  ขอความ
ช่วยเหลือ  ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือ เช่น Please…/ 
May…?/ I need…/ Help me!/ Can/ Could…?/ Yes,.../No,…    
etc. 

4. พูดและเขียนเพ่ือขอ
และให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง เพื่อน 
ครอบครัว และ              
เรื่องใกล้ตัว 

ค าศัพท์  ส านวน และประโยคท่ีใช้ขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว เช่น 
What do you do?             I’m a/an…  
What is she/he?                …is a/an (อาชีพ) 
How old/tall…?                I am… 
Is/Are/Can…or…?              …is/are/can… 
Is/Are…going to…or…?       …is/are going to… etc. 

5. พูด/เขียนแสดง
ความรู้สึกของตนเอง
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ  
ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ 
พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ 
ประกอบ 

ค าและประโยคที่ใช้แสดงความรู้สึก เช่น ชอบ ไม่ชอบ ดีใจ เสียใจ                
มีความสุข เศร้า หิว รสชาติ เช่น 
I’m…/He/She/It is…/You/We/They are… 
I/You/We/They like…/He/She likes…because… 
I/You/We/They love…/He/She loves…because… 
I/You/We/They don’t like/love/feel…because… 
He/She doesn’t like/love/feel…because… 
I/You/We/They feel…because… etc. 

 
   มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูด และการเขียน 
 
 
 
 
 
 



16 

ตารางท่ี 2.3 มาตรฐาน ต 1.3 น าเสนอข้อมูลข่าวสาร ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่อง
ต่าง ๆ โดยการพูด และการเขียน 

 
ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

1. พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเอง และเรื่องใกล้ตัว 

 

ประโยคและข้อความท่ีใช้ในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล สัตว์ 
สถานที่ และกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องต่าง ๆ 
ใกล้ตัว จ านวน 1-500 ล าดับที่ วัน เดือน ปี ฤดูกาล เวลา   
สภาพดินฟ้าอากาศ อารมณ์ ความรู้สึก สี ขนาด รูปทรง ที่อยู่
ของสิ่งต่าง ๆ เครื่องหมายวรรคตอน 

2. เขียนภาพ แผนผัง และ
แผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ 
ตามท่ีฟังหรืออ่าน 

- ค า กลุ่มค า ประโยคที่แสดงข้อมูลและความหมายของเรื่อง 
  ต่าง ๆ ภาพ  แผนผัง  แผนภูมิ  และตาราง 
- ภาพวัดเทียนถวาย และแผนผังวัดเทียนถวาย 

3. พูด/เขียนแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

ประโยคที่ใช้ในการพูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือ
เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว 

    
   สาระที่ 2 ภาษาและวัฒนธรรม 
   มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 
และน าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ  
 
ตารางท่ี 2.4 มาตรฐาน ต 2.1 เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างภาษากับวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา และ

น าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับกาลเทศะ 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ

กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ                
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา 

การใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และกิริยาท่าทาง ตามมารยาทสังคม             
และวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เช่น การขอบคุณ ขอโทษ   
การใช้สีหน้าท่าทางประกอบการพูดขณะ แนะน าตนเอง                
การสัมผัสมือ การโบกมือ การแสดงความรู้สึกชอบ/ไม่ชอบ       
การกล่าวอวยพร การแสดงอาการตอบรับหรือปฏิเสธ     

2. ตอบค าถาม/บอก
ความส าคัญของเทศกาล     
วันส าคัญ/งานฉลองและ 
ชีวิตความเป็นอยู่ง่าย ๆ  
ของเจ้าของภาษา  

ข้อมูลและความส าคัญของเทศกาล/วันส าคัญ/งานฉลองและ  
ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เช่น วันคริสต์มาส                   
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์ เครื่องแต่งกาย ฤดูกาล อาหาร 
เครื่องดื่ม     
 

3. เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษา
และวัฒนธรรมตาม               
ความสนใจ 

กิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรม เช่น การเล่นเกม การร้องเพลง 
การเล่านิทาน บทบาทสมมุติ วันขอบคุณพระเจ้า วันคริสต์มาส  
วันขึ้นปีใหม่ วันวาเลนไทน์     
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   มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 
ตารางท่ี 2.5 มาตรฐาน ต 2.2 เข้าใจความเหมือนและความแตกต่างระหว่างภาษาและวัฒนธรรม

ของเจ้าของภาษากับภาษาและวัฒนธรรมไทย และน ามาใช้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่าง

การออกเสียงประโยคชนิด               
ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอน  
และการล าดับค า (Order) ตามโครงสร้าง
ประโยค ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

ความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียง
ประโยคชนิดต่าง ๆ ของเจ้าของภาษากับของไทย 
การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการล าดับค าตาม
โครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

 
   สาระที่ 3 ภาษากับความสัมพันธ์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
   มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 
และเปน็พื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 
ตารางท่ี 2.6 มาตรฐาน ต 3.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการเชื่อมโยงความรู้กับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

และเป็นพ้ืนฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทัศน์ของตน 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 

การค้นคว้า การรวบรวม และการน าเสนอค าศัพท์              
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น 

 
   สาระที่ 4 ภาษากับความสัมพันธ์กับชุมชนและโลก 
   มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา 
ชุมชน และสังคม 
 
ตารางท่ี 2.7 มาตรฐาน ต 4.1 ใช้ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ ทั้งในสถานศึกษา ชุมชน 

และสังคม 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ฟัง พูด และอ่าน/เขียนในสถานการณ์ต่าง ๆ 

ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา 
การใช้ภาษาในการฟัง พูด และอ่าน/เขียน                         
ในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในห้องเรียน 
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   มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ             
การประกอบอาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 
ตารางท่ี 2.8 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อการประกอบ

อาชีพและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 

ตัวช้ีวัด สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
1. ใช้ภาษาตา่งประเทศในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

การใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและการ
รวบรวมค าศัพท์ที่เก่ียวข้องใกล้ตัว จากสื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ต่าง ๆ   

 
 2.2.4 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเทียนถวาย ระดับชั้นประถมศึกษา 
 
ตารางท่ี 2.9 โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนวัดเทียนถวาย ระดับชั้นประถมศึกษา  
 

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
รายวิชา/กิจกรรม เวลาเรียน (ชม./ปี) 
รายวิชาพื้นฐาน  
ท 15101 ภาษาไทย 160 
ค 15101 คณิตศาสตร์ 160 
ว 15101 วิทยาศาสตร์ 80 
ส 15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 80 
ส 15101 ประวัติศาสตร์ 40 
พ 15101 สุขศึกษา และพลศึกษา 80 
ศ 15101 ศิลปะ 80 
ง 15101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี 80 
อ 15101 ภาษาต่างประเทศ 80 

รวม 840 
รายวิชาเพิ่มเติม  
ง 15201 คอมพิวเตอร์ 40 
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 120 
กิจกรรมแนะแนว 40 
ชุมนุม 40 
ลูกเสือ-เนตรนารี กิจกรรมเพ่ือสังคมและสาธารณะประโยชน์ 40 

รวมเวลาเรียน 1000 
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 2.2.5 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
   รหัสวิชา อ15101 รายวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ภาษาอังกฤษ  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 80 ชั่วโมง 
 
ตารางท่ี 2.10 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ 
 
หน่วย 

ที ่
ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

1. Myself    
 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/3 
ระบ ุ/วาดภาพ  
สัญลักษณ์หรือ
เครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน 

การฟัง การพูด                      
การอ่าน การเขียน  
ค าศัพท์ ประโยค
ค าถาม ประโยค
ค าตอบ การเขียนเพ่ือ
บอกใจความส าคัญ 
เและการเขียนแผนผัง
เพ่ือบอกส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายและเพ่ือ
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ตนเองเป็นการเรียนรู้
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะทาง
สื่อสาร 

7 5 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/4 
บอกใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา และ
นิทานง่าย ๆ หรือเรื่อง 
สั้น ๆ 
มาตรฐาน ต.1.3 ป.5/1 
พูด/เขียนให้ข้อมูล
เกี่ยวกับตนเองและ              
เรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน ต.1.3 ป.5/2 
เขียนภาพ แผนผัง และ
แผนภูมิ แสดงข้อมูล              
ต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน ต.1.3 ป.5/3 
พูดแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ                   
ใกล้ตัว 
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ) 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

2. 
 

My  
Family 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/3 
ระบ/ุวาดภาพ สัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายตรงตาม
ความหมายของประโยค
และข้อความสั้น ๆ ที่ฟัง
หรืออ่าน 

การระบุ การบอก
ใจความส าคัญ                
การพูด การเขียน 
กลุมค า ประโยค
ค าถาม ประโยค
ค าตอบ การเขียน 

12 12 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/4 
บอกใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา และ
นิทานง่าย ๆ หรือเรื่อง 
สั้น ๆ 

เพ่ือบอกใจความ
ส าคัญ เและ                 
การเขียนแผนผัง
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลในครอบครัว
ของตนเอง เป็นการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะทางสื่อสาร 

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/4 
พูด/เขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง 
เพ่ือน ครอบครัวและ              
เรื่องใกล้ตัว  
 
 

เพ่ือบอกใจความ
ส าคัญ เและ                
การเขียนแผนผัง
เพ่ือให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
บุคคลในครอบครัว
ของตนเอง เป็น                
การเรียนรู้เพ่ือ
เพ่ิมพูน ทักษะ                 
ทางสื่อสาร 

มาตรฐาน ต.1.3 ป.5/2 
เขียนภาพ แผนผัง และ
แผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ 
ตาม ที่ฟังหรืออ่าน 

การใช้ประโยคค าสั่ง   
ค าขอร้อง ขอนุญาต 
ค าแนะน า ค าปฏิเสธ 
เพ่ือแสดงความ
ต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ 
ตอบปฏิเสธและให้
ความช่วยเหลือด้วย
ถ้อยค า น้ าเสียงและ
กิริยาท่าทางอย่าง 

มาตรฐาน ต.1.3 ป.5/3 
พูดแสดงความคิดเห็น 
เกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ใกล้ตัว 
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ) 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย 
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

  มาตรฐาน ต.3.1 ป.5/1 
ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด        
/การเขียน 

สุภาพตามมารยาท
สังคมและวัฒนธรรม
ของเจ้าของภาษา  
และเขียนแผนผัง
แสดงข้อมูลเกี่ยวกับ
ชั้นเรียนสถานศึกษา  
ในสถานการณ์ง่าย ๆ 
เพ่ือสื่อสาร เป็นการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะทางสื่อสาร  
ทักษะทางภาษาและ
วัฒนธรรมของภาษา
การใช้ประโยคค าสั่ง   
ค าขอร้อง ขออนุญาต   
ค าแนะน า ค าปฏิเสธ   
เพ่ือแสดงความ
ต้องการขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับ   
ตอบปฏิเสธและให้
ความช่วยเหลือ              
ด้วยถ้อยค า น้ าเสียง
และกิริยาท่าทาง
อย่างสุภาพตาม
มารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา และ
เขียนแผนผังแสดง
ข้อมูลเกี่ยวกับ 

12 12 

3. At  
School 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/1 
ปฏิบัติตามค าสั่ง                     
ค าขอร้อง และ ค าแนะน า
ง่าย ๆ ที่ฟังและอ่าน 

14 13 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/3 
ระบ/ุวาดภาพ สัญลักษณ์
หรือเครื่องหมายตรง            
ตามความหมายของ  
ประโยคและข้อความสั้น ๆ 
ที่ฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1 
พูด/เขียนโต้ตอบ                    
ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล 
มาตรฐาน ต.1.2 ป5/2 
ใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าขอ
อนุญาต และให้ค าแนะน า
ง่าย ๆ 
มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/3 
พูด/เขียนเพ่ือแสดง              
ความต้องการ ขอความ
ช่วยเหลือ ตอบรับและ  
การปฏิเสธการให้                 
ความช่วยเหลือ                   
ในสถานการณ์ง่าย ๆ 
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ) 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

3 At  
School 

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/4 
พูด/เขียนเพ่ือขอและ               
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเพ่ือน 
ครอบครัวและเรื่องใกล้ตัว 

ชั้นเรียนสถานศึกษา  
ในสถานการณ์ง่าย ๆ 
เพ่ือสื่อสาร เป็นการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะทางสื่อสาร  
ทักษะทางภาษาและ
วัฒนธรรมของภาษา 

14 13 

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/5 
พูดเขียนแสดงความรู้สึก
ของตนเองเกี่ยวกับเรื่อง
ต่าง ๆ ใกล้ตัวและ
กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้ง
ให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ  
มาตรฐาน ต.1.3 ป.5/2 
เขียนภาพ แผนผัง และ
แผนภูมิ แสดงข้อมูลต่าง ๆ 
ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน ต.2.1 ป.5/1 
ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
มาตรฐาน ต.4.1 ป.5/1 
ฟัง พูด และอ่าน/เขียน            
ในสถานการณ์ต่าง ๆ              
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 

4 Our   
Friends 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/2     
ออกเสียงประโยค 
ข้อความถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

การออกเสียง
ประโยค ข้อความ    
ระบุ พูด เขียน  
ค้นคว้า และรวบรวม 
เกี่ยวกับกิจกรรม 
ใกล้ตัวเพ่ือน                   
เพ่ือสื่อสาร 

6 5 

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1 
พูด/เขียนโต้ตอบในการ 
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ) 
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

4. Our   
Friends 

สื่อสารระหว่างแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรือ
อ่าน 

 6 5 

สอบก่อนกลางป ี 1 10 
5. Favourite 

food and 
drinks 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/2 
ออกเสียงประโยค 
ข้อความถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

การออกเสียง
ประโยค กลุ่มค า 
ระบุ พูด เขียน 
ค้นคว้าและรวบรวม
เกีย่วกับเรื่องอาหาร 
เพ่ือสื่อสารเป็น               
การเรียนรู้เพ่ือ
เพ่ิมพูนทักษะ               
ทางสื่อสาร ทักษะ
ทางการใช้ภาษาของ
ภาษาท่ีนักเรียนเรียน
และกลุ่มสาระ               
การเรียนรู้อ่ืน 
 

9 10 

มาตรฐาน ต.1.1ป.5/3 
ระบุกลุ่มค าศัพท์ ประโยค
ที่เก่ียวกับกจิกรรมใกล้ตัว 
ต่าง ๆ            
 มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1 
พูด/เขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างแสดง
ข้อมูลต่าง ๆ ตามท่ีฟัง  
หรืออ่าน 
มาตรฐาน ต.1.3 ป.5/2 
เขียนภาพแผนผัง และ
แผนภูมิ แสดงข้อมูล            
ต่าง ๆ ตามท่ีฟังหรืออ่าน 
มาตรฐาน ต.3.1 ป.5/1 
ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ       
การเรียนรู้อ่ืน น าเสนอ
ด้วยการพูดและเขียน           
มาตรฐาน ต.4.1 ป.5/1 
ฟัง พูด อ่านและเขียน               
ในสถานการณ์ต่าง ๆ              
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและ
สถานศึกษา 
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ตารางท่ี 2.10  (ต่อ)  
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

6. Christmas 
Day 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/2    
ออกเสียงประโยค 
ข้อความถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

การออกเสียง
ประโยค กลุ่มค า   
ระบุ พูด เขียน    
ค้นคว้า รวบรวม 
ตอบค าถาม บอก
ความส าคัญของ
เทศกาล วันส าคัญ 
งานฉลองและชีวิต
ความเป็นอยู่ง่าย ๆ  
ของเจ้าของภาษา  
ด้วยถ้อยค า น้ าเสียง 
และกิริยาท่าทาง  
อย่างสุภาพ ตาม
มารยาทสังคมและ 
วัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา             
เป็นการเรียนรู้             
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ทางสื่อสาร    
 
 

9 10 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/3    
ระบุกลุ่มค าศัพท์ 
ประโยคที่เก่ียวกับ
กิจกรรมใกล้ตัว 
ต่าง ๆ                            
มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1      
พูดเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล             
มาตรฐาน ต.2.1 ป.5/1  
ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 
มาตรฐาน ต.2.1 ป.5/2
ตอบค าถาม/บอก
ความส าคัญของเทศกาล      
/วันส าคัญ/งานฉลอง
และชีวิตความเป็นอยู่
ง่าย ๆ ของเจ้าของภาษา 
มาตรฐาน ต.2.1 ป5/3  
เข้าร่วมกิจกรรมทาง
ภาษาและวัฒนธรรม 
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ตารางท่ี 2.10  (ต่อ)  
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

6. Christmas 
Day 

ตามความสนใจ และงาน
ฉลองของเจ้าของภาษา
กับของไทย   

 9 10 

มาตรฐาน ต.3.1 ป.5/1
ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ
การเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด/ 
การเขียน 
มาตรฐาน ต.4.1 ป.5/1    
ฟัง พูด อ่านและเขียน 
ในสถานการณ์ต่าง ๆ               
ที่เกิดขึ้นในห้องเรียน
และสถานศึกษา 
มาตรฐาน ต.4.2 ป5/1
ใช้ภาษาต่างประเทศ           
ในการสืบค้นและ
รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ 

7. My Free  
time 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/2  
อ่านออกเสียง ประโยค 
ข้อความและบทกลอน
สั้น ๆ ถูกต้องตาม
หลักการอ่าน 

การออกเสียประโยค 
ข้อความ ระบุ พูด 
เขียน ค้นคว้า และ
รวบรวมเก่ียวกับ
กิจกรรมใกล้ตัว            
เพ่ือสื่อสาร                  
เป็นการเรียนรู้             
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
สื่อสาร ทักษะทางการ
ใช้ภาษาของภาษาท่ี
นักเรียนเรียนและ
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

5 5 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/3  
ระบุกลุ่มค าศัพท์ 
ประโยคที่เก่ียวกับ
กิจกรรมใกล้ตัวต่าง ๆ                      
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ)       
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

7. My Free  
time 

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1  
พูดเขียนโต้ตอบในการ
สื่อสารระหว่างบุคคล 

 5 5 

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/4  
พูด/เขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว             
มาตรฐาน ต.3.1 ป.5/1
ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ 
ที่เก่ียวข้องกับกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด       
/การเขียน 

8. Animals มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/2  
อ่านออกเสียง ประโยค 
ข้อความและบทกลอน 
สั้น ๆ ถูกต้องตามหลัก 
การอ่าน 

การออกเสียง
ประโยค ข้อความ    
ระบุ พูด เขียน    
ค้นคว้า และรวบรวม
เกี่ยวกับสัตว์ใกล้ตัว
เพ่ือสื่อสาร เป็นการ
เรียนรู้เพื่อเพ่ิมพูน
ทักษะทางสื่อสาร   
ทักษะทางการใช้
ภาษาของภาษาที่
นักเรียนเรียนและ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้
อ่ืน 

5 5 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/3     
ระบุกลุ่มค าศัพท์ ประโยค
ที่เก่ียวกับกิจกรรมใกล้ตัว 
ต่าง ๆ                            
มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1    
พูดเขียนโต้ตอบ                 
ในการสื่อสารระหว่าง
บุคคล 
มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/4     
พูด/เขียนเพ่ือขอและ                
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ                     
เรื่องใกล้ตัว 
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ตารางท่ี 2.10 (ต่อ)       
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ 
เวลา 

(ชั่วโมง) 
น้ าหนัก 
คะแนน 

8. Animals มาตรฐาน ต.2.2 ป.5/1          
บอกความเหมือน/             
ความแตกต่างระหว่างการ
ออกเสียงประโยคชนิด  
ต่าง ๆ การใช้เครื่องหมาย
วรรคตอน และการล าดับ
ค าตามโครงสร้างประโยค
ของภาษาต่างประเทศและ
ภาษาไทย 

การบอกใจความ
ส าคัญการตอบค า 
ถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา  
เรื่องสั้น ๆ พูดและ
เขียนโต้ตอบ พูดและ
เขียนเพ่ือขอและ            
ให้ข้อมูล เพื่อสื่อสาร
เรื่องอย่างสุภาพ  
เป็นการเรียนรู้             
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ทางสื่อสาร ทักษะ
ทางการใช้ภาษาของ
ภาษาท่ีนักเรียนเรียน 

5 5 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/4  
บอกใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนาและนิทาน
ง่าย ๆ หรือเรื่องสั้น ๆ 
มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1  
พูด/เขียนโต้ตอบ                    
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 
มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/4  
พูด/เขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
มาตรฐาน ต.2.1 ป.5/1  
ใช้ถ้อยค า น้ าเสียง และ
กิริยาท่าทางอย่างสุภาพ  
ตามมารยาทสังคมและ
วัฒนธรรมของเจ้าของ
ภาษา 

10. The   
Weather 

มาตรฐาน ต.1.1 ป.5/4  
บอกใจความส าคัญและ
ตอบค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนาและ
นิทานง่าย ๆ หรือเรื่องฃ
สั้น ๆ 

การบอกใจความ
ส าคัญ การตอบ
ค าถามจากการฟัง
และอ่านบทสนทนา
เรื่องสั้น ๆ พูดและ
เขียนโต้ตอบ พูดและ 

6 5 
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ตารางท่ี 2.10  (ต่อ)       
 

หน่วย 
ที ่

ชื่อหน่วย
การเรียนรู ้

มาตรฐานการเรียนรู้/ 
ตัวช้ีวัด 

สาระส าคัญ เวลา 
(ชั่วโมง) 

น้ าหนัก 
คะแนน 

10. The   
Weather 

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/1  
พูด/เขียนโต้ตอบ               
ในการสื่อสารระหว่างบุคคล 

   เขียนเพ่ือขอและ
ให้ข้อมูล เพื่อสื่อสาร
เรื่อง อากาศ                  
เป็นการเรียนรู้               
เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ
ทางสื่อสาร ทักษะ
ทางการใช้ภาษาของ
ภาษาท่ีนักเรียนเรียน 

  

มาตรฐาน ต.1.2 ป.5/4  
พูด/เขียนเพ่ือขอและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัว 
สังคมและวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา 

  สรุปทบทวนภาพรวม
(สอบปลายปี) 

1 30  

  รวม 80 100  
 
 2.2.6 ค าอธิบายรายวิชา ภาษาอังกฤษ 
   รหัสวิชา อ 15101 ชื่อรายวิชา ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เวลา 80 ชั่วโมง 
   ศึกษาและเข้าใจการใช้ค าสั่ง ค าขอร้อง ค าแนะน า การขออนุญาต การอ่านออก
เสียงประโยค ข้อความและบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน สรุปใจความส าคัญของบท
สนทนา นิทานหรือเรื่องสั้น ๆ เปรียบเทียบโครงสร้างประโยคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ การใช้
ถ้อยค า น้ าเสียง และท่าทางตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ความเหมือน            
ความแตกต่างระหว่าเทศกาลของเจ้าของภาษากับของไทย การให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพ่ือน 
ครอบครัว และแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ อย่างมีเหตุผล การวาดภาพ เขียนแผนผัง            
การสืบค้น และรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
   โดยใช้กระบวนการทางภาษา ฟัง พูด อ่าน และเขียน มีความกระตือรือร้นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมทางภาษาด้วยความมีวินัย ใฝ่เรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง มุ่งมั่นในการท างาน รักความเป็นไทย
และมีจิตสาธารณะ  
   เห็นคุณค่าในการเรียนภาษาอังกฤษ มีความใฝ่รู้ใฝ่เรียน มุ่งมั่นในการเรียน มีเจตคติ
ที่ดีต่อการเรียนภาษาอังกฤษ 
   ตัวชี้วัด 
   ต.1.1    ป.5/1  ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
   ต.1.2    ป.5/1  ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4  ป.5/5 
   ต.1.3    ป.5/1  ป.5/2 ป.5/3 
   ต.2.1    ป.5/1  ป.5/2 ป.5/3 
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   ต.2.2    ป.5/1  ป.5/2 
   ต.3.1    ป.5/1 
   ต.4.1    ป.5/1 
   ต.4.2    ป.5/1 
   รวม 20 ตัวชี้วัด 
   ซึ่งตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ตัวชี้วัดดังต่อไปนี้ 
   ต.1.1 ป.5/2 ป.5/3 ป.5/4 
   ต.1.3 ป.5/2   
   ต.3.1 ป.5/1 
   ต.4.2 ป.5/1   
 
2.3 ทฤษฎีและจิตวิทยาการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่เกี่ยวกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ทฤษฎีหลัก ๆ ที่เกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์และส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบ
โครงสร้างของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ได้แก่ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีปัญญานิยม 
(Cognitivism) นอกจากนี้ยังมีทฤษฎีการเรียนรู้และทฤษฎีการสอน ซึ่งในการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้น ามาประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนการสอนอย่างกว้างขวาง ทฤษฎีที่ส าคัญและ             
มีอิทธิพลต่อแนวคิดในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสรุปได้ดังนี้ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) 
เลาหจรัสแสง, 2541) 
 2.3.1 ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) 
   ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีซึ่งเชื่อว่า จิตวิทยาเป็นเสมือน
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย์ (Scientific study of Human Behavior) และ             
การเรียนรู้ของมนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) ซึ่งเชื่อว่าการตอบสนอกับ
สิ่งเร้าของมนุษย์จะเกิดขึ้นควบคู่กันในช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์
เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระท า (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) 
เป็นตัวการ โดยทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะไม่พูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย์  ความทรงจ า ภาพ 
ความรู้สึก โดยถือว่าค าเหล่านี้ เป็นค าต้องห้าม (Taboo) ซึ่งทฤษฎีนี้ส่งผลต่อการเรียนการสอน            
ในยุคนั้น ในลักษณะที่การเรียนเป็นชุดของพฤติกรรมซึ่งจะต้องเกิดขึ้นตามล าดับที่แน่ชัด การที่ผู้เรียน
จะบรรลุวัตถุประสงค์ได้นั้นจะต้องมีการเรียนตามข้ันตอนเป็นวัตถุประสงค์ ๆ ไป ผลที่ได้จากการเรียน
ขั้นแรกนี้จะเป็นพื้นฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆ ไปในที่สุด 
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมนี้จะมี
โครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการน าเสนอเนื้อหา             
ในล าดับที่เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเป็นล าดับที่ผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่าเป็นล าดับการสอนที่ดีและ
ผู้เรียนจะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด  นอกจากนี้จะมีการตั้งค าถามผู้ เรียน           
อย่างสม่ าเสมอ โดยหากผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรูปผลป้อนกลับทางบวกหรือรางวัล 
(Reward) ในทางตรงกันข้ามหากผู้เรียนตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรูปของผลป้อนกลับทางลบ
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และค าอธิบายหรือการลงโทษ  (Punishment) ซึ่งผลป้อนกลับนี้ถือเป็นการเสริมแรงเพ่ือให้เกิด
พฤติกรรมที่ต้องการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะบังคับให้
ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์เสียก่อน จึงจะสามารถผ่านไปศึกษา
ต่อยังเนื้อหาของวัตถุประสงค์ต่อไปได้ หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ผู้เรียนจะต้องกลับไปศึกษา 
ในเนื้อหาเดิมอีกครั้งจนกว่าจะผ่านการประเมิน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.1 แผนผังทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

พ้ืนฐานความคิด 
1. พฤติกรรมทุกอย่างเกิดข้ึนได้ โดยการเรียนรู้และสามารถสังเกตได้ 
2. พฤติกรรมแต่ละชนิดเป็นผลรวมของการเรียนรู้ที่เป็นอิสระหลายอย่าง 
3. แรงเสริมช่วยท าให้พฤติกรรมเกิดข้ึนได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ฟ 
ฟ 

แนวคิดนักทฤษฎีของ พาฟลอฟ 
(Pavlov) ใช้ทฤษฎีการวางเงื่อนไข
แบบคลาสสิค 
1) สิ่งเร้าที่ต้องการวางเงื่อนไข              

- การตอบสนองที่ไม่ต้องการ วาง
เงื่อนไข 

2) สิ่งเร้าที่ต้องวางเงื่อนไข  
- สิ่งเร้าที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข 
- การตอบสนองที่ไม่ต้องวางเงื่อนไข 

แนวคิดนักทฤษฎีของวัตสัน               
(J. B. Watson) สรุป
องค์ประกอบการเรียนรู้ 2 ชนดิ 
1. ความใกล้ชิด 
2. การฝึกหัด 

แนวคิดทฤษฎีของเบอร์รัส สกินเนอร์ 
(Burrhus Frederic Skinner)              
ใช้ทฤษฎีเสริมแรง 
1. การให้แรงเสริมทุกครั้ง 
2. การให้แรงเสริมเป็นครั้งคราว 

แนวคิดนักทฤษฎีของธอร์นไดร์
(Thorndike) ใช้กฎเรียนรู้ส าคัญ 
1. กฎความพอใจ 
2. กฎการฝึกหัด 
   - กฎการได้ใช้ 
   - กฎการไม่ได้ใช้ 
3. กฎความพร้อม 
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 2.3.2 ทฤษฎีปัญญานิยม 
   ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky)              
ที่ไม่เห็นด้วยกับสกินเนอร์ (Skinner) บิดาทฤษฎีพฤติกรรมนิยม ในการมองพฤติกรรมมนุษย์ไว้ว่าเป็น
เสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ชอมสกี้เชื่อว่า พฤติกรรมมนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจ 
มนุษย์ไม่ใช่ผ้าขาวที่เมื่อใส่สีอะไรลงไปก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด มีอารมณ์จิตใจ 
และมีความรู้สึกภายในที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรียนการสอนก็ควรที่จะค านึงถึง
ความแตกต่างภายในของมนุษย์ด้วย ในช่วงนี้มีแนวคิดต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมาย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
เรื่องความทรงจ า ได้แก่ ความแตกต่างระหว่างความทรงจ าระยะสั้น ระยะยาว และความคงทนของ
ความจ า (Short Term Memory, Long Term Memory and Retention) แนวคิดเกี่ยวกับประเภท
ความรู้ออกเป็น 3 ลักษณะ คือ ความรู้ในลักษณะเป็นขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซึ่งได้แก่
ความรู้ที่อธิบาย (Declarative Knowledge) ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบายว่าอะไรคืออะไร และลักษณะ
ความรู้ที่ เป็นเงื่อนไข (Conditional Knowledge) ซึ่งได้แก่ความรู้ที่อธิบายว่าเมื่อไรและท าไม             
ซึ่งความรู้ 2 ประเภทหลังนี้ ไม่ต้องการล าดับการเรียนรู้ที่ตายตัว 
   ทฤษฎีปัญญานิยมนี้ส่งผลต่อการเรียนการสอนยุคนั้น กล่าวคือ ทฤษฎีปัญญานิยม
ท าให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา (Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder)            
ซึ่งการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา หากเม่ือเปรียบเทียบกับบทเรียนที่ออกแบบตามแนวคิดของ
พฤติกรรมนิยมแล้ว จะท าให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนของตัวเอง โดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งการมีอิสระมากขึ้นในการเลือกล าดับของการน าเสนอเนื้อหาของบทเรียนที่เหมาะสมกับตน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปัญญานิยมนี้ก็จะมีโครงสร้างของบทเรียน           
ในลักษณะสาขาเช่นกัน โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในล าดับที่ไม่เหมือนกัน โดยเนื้อหา          
ที่ได้รับการน าเสนอต่อไปนั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง, 2541) 
 2.3.3 ทฤษฎีการวางเงื่อนไขการกระท าของสกินเนอร์ 
   สกินเนอร์ (Skinner) อ้างถึงใน ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, (2555) บิดาของจิตวิทยากลุ่ม
พฤติกรรมนิยม ได้น าทฤษฎีด้านจิตวิทยามาประยุกต์ใช้เพ่ือการเรียนการสอนโดยทฤษฎีเชื่อว่า            
ถ้าต้องการให้พฤติกรรมคงอยู่หรือลดลงจะต้องให้แรงเสริมตอบสนองต่อการกระท าพฤติกรรมนั้น             
ถ้าแรงเสริมตอบสนองต่อพฤติกรรมนั้นเป็นสิ่งที่ผู้เรียนพึงปรารถนา พฤติกรรมนั้นก็จะเพ่ิมขึ้น แต่ถ้า
แรงเสริมที่ได้รับเป็นสิ่งที่ผู้เรียนไม่พึงใจ ก็จะลดพฤติกรรมนั้นลงไป วิธีการเสริมแรงส าหรับในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งไม่สามารถให้แรงเสริมประเภทสิ่งของได้จะใช้ค ากล่าวชมเชยหลังจากที่ผู้เรียน
สามารถตอบสนองต่อเงื่อนไขของบทเรียนได้ถูกต้อง หรืออาจเป็นโอกาสในการพักจากบทเรียน            
เพ่ือเล่นเกมที่บทเรียนจัดไว้ให้ก็ได้ โดยมีวิธีการให้การเสริมแรงดังนี้  
   1. ให้แรงเสริมทุกครั้ง เป็นการให้แรงเสริมอย่างต่อเนื่อง ถ้าผู้เรียนแสดงพฤติกรรม
พึงปรารถนาก็จะให้แรงเสริมทางบวก แต่ถ้าผู้เรียนแสดงพฤติกรรมที่ไม่พึงปราถนาก็จะให้แรงเสริมลบ 
ส าหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน การให้แรงเสริมแบบนี้จะท าได้ง่าย เนื่องจากมีเงื่อนไข 
ที่แน่นอน พัฒนาในทางซอฟแวร์ได้ง่าย จัดท าได้ง่ายแต่ไม่มีประสิทธิภาพเท่ากับการให้แรงเสริมเป็น
ครั้งคราว 
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   2. ให้แรงเสริมเป็นครั้งคราว การให้แรงเสริมแบบนี้จะกระท าเป็นครั้งคราว แม้ว่า
ผู้ใช้บทเรียนจะแสดงพฤติกรรมได้ถูกต้องพึงปรารถนา บางครั้งก็จะไม่ได้รับรางวัล การให้แรงเสริม
แบบนี้ จะมีประสิทธิภาพดีกว่าแบบแรก แต่การสร้างบทเรียนท าได้ยากกว่า แรงเสริมแบบเป็นบางครั้ง 
ยังแบ่งออกได้อีก 4 ประการ คือ  
    2.1 แรงเสริมแบบก าหนดช่วงเวลาไม่แน่นอน เป็นแรงเสริมที่ผู้เรียนสามารถ 
คาดเดาเวลาที่จะได้รับการเสริมแรงได้เพราะมีช่วงเวลาการเสริมแรงที่แน่นอน เช่น ทุก 5 หรือ 10 นาท ี
การเสริมแรงแบบนี้มีข้อเสียคือ ผู้เรียนจะแสดงพฤติกรรมเมื่อใกล้ ๆ ถึงเวลาที่ก าหนด 
    2.2 การเสริมแรงแบบมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลา เป็นการเสริมแรงคล้ายกับ
แบบแรก คือ ยึดหลักแบบตามเวลาแต่มีช่วงเวลาของการเสริมแรงไม่แน่นอน ผู้เรียนคาดเดาไม่ได้ 
การเสริมแรงแบบนี้จะดีกว่าวิธีแรก เพราะผู้เรียนไม่สามารถคาดเดาเวลาได้ จึงมีการแสดงพฤติกรรม
ออกมาตลอด 
    2.3 การเสริมแรงตามอัตราส่วนแน่นอน แบบนี้จะให้แรงเสริมเมื่อผู้เรียนแสดง
จ านวนครั้งของพฤติกรรม ตามที่ก าหนดไว้ การเสริมแรงแบบนี้จะเกิดพฤติกรรมสูง แต่จะชะลอลง 
เมื่อได้รับการเสริมแรงแล้ว 
    2.4 การเสริมแรงแบบอัตราส่วนไม่แน่นอน ผู้เรียนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าต้อง
แสดงพฤติกรรมเป็นจ านวนกี่ครั้ง จึงจะได้รับแรงเสริม การให้การเสริมแรงแบบนี้ จะเกิดพฤติกรรม
อย่างต่อเนื่อง และไม่หยุด 
   หลักการของสกินเนอร์ ได้รับการน าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการสอนแบบโปรแกรม  
ซึ่งเป็นโครงสร้างส าคัญในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   โครงสร้างหลักบทเรียนแบบโปรแกรมของสกินเนอร์ เน้นแนวคิดหลักดังนี้ 
   1. แบ่งบทเรียนแต่ละบทออกเป็นส่วนย่อยเป็นขั้น ๆ อาจเรี ยกว่าเป็นเฟรม               
ในแต่ละเฟรมจะประกอบด้วย เนื้อหาซึ่งมีความคิดรวบยอดที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และ               
ท าความเข้าใจ 
   2. การจัดกรอบเนื้อหาหรือเฟรม ต้องเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปหายาก เพ่ือจูงใจ
ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และตอบค าถามเป็นขั้น ๆ  
   3. ผู้เรียนต้องตอบค าถามทุกเฟรมให้ถูกต้องก่อนที่จะข้ามไปศึกษาเนื้อหาเฟรม               
ต่อ ๆ ไป เฟรมเสริมเนื้อหาอาจมีความจ าเป็นกรณีท่ีผู้เรียนตอบค าถามผิด 
   4. การเสริมแรงจะมีทุกครั้งที่ผู้เรียนตอบค าถาม ผู้เรียนจะได้รับผลป้อนกลับว่าตอบ
ถูกหรือผิดในทันทีทันใด 
   5. บทเรียนโปรแกรมจะไม่ก าหนดช่วงเวลาศึกษา ในแต่ละเฟรม แต่จะขึ้นอยู่กับ
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   จากหลักการแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรู้จากกลุ่มพฤติกรรมนิยมดังกล่าวสามารถ
น ามาประยุกต์ใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ดังนี้ 
   1. ควรแบ่งเนื้อหาบทเรียนออกเป็นหน่วยย่อย 
   2. แต่ละหน่วยย่อยควรบอกเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนว่าต้องการให้
ผู้เรียนศึกษาอะไร และศึกษาอย่างไรบ้าง 
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   3. ผู้เรียนสามารถเลือกความยากง่ายของเนื้อหาและกิจกรรมให้สอดคล้องกับ           
ความต้องการและความสามารถของตนเองได้ 
   4. เกณฑ์การวัดผลต้องมีความชัดเจน น่าสนใจ บอกได้ว่าผู้ทดสอบอยู่ต าแหน่งใด 
เมื่อเทียบกับเกณฑ์ปกติ และการวัดผลควรท าอย่างต่อเนื่อง  
   5. ควรให้ข้อมูลป้อนกลับในรูปแบบที่น่าสนใจทันทีทันใด หรือกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจ      
   6. ควรใช้ภาพหรือเสียงที่เหมาะสม 
    7. กระตุ้นให้ผู้เรียนสร้างจินตนาการที่เหมาะสมกับวัยโดยการใช้ข้อความ ใช้ภาพ 
ใช้เสียง หรือการสร้างสถานการณ์สมมติ โดยให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในสถานการณ์นั้น ๆ  
   8. การน าเสนอเนื้อหา และการให้ข้อมูลย้อนกลับ ควรให้ความแปลกใหม่ ซึ่งอาจใช้
ภาพ เสียง หรือกราฟฟิก แทนที่จะใช้ค าอ่านเพียงอย่างเดียว 
   9. เสนอข้อมูลในลักษณะของความขัดแย้งทางความคิด เช่น “ปลาต้องอยู่ในน้ า          
จึงจะรอด แต่มีปลาชนิดหนึ่งที่เดินอยู่บนดินแข็งได้”  
   10. ควรสอดแทรกค าถามเพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสงสัย หรือประหลาดใจ
เมื่อเริ่มต้นบทเรียนหรือระหว่างเนื้อหาแต่ละตอน 
   11. ให้ตัวอย่างหรือหลักเกณฑ์กว้าง ๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนคิดค้นหาค าตอบเอง
การค่อย ๆ ชี้แนะหรือบอกใบ้ อาจจ าเป็น ซึ่งจะช่วยสร้างและรักษาระดับความอยากรู้อยากเห็น 
 2.3.3 ทฤษฎีการเรียนเพ่ือรอบรู้ของบลูม 
   ทฤษฎีการเรียนเพ่ือรอบรู้ของบลูม Bloom’s Taxonomy (ณัฐพงษ์ พลาลพ , 
2556) กล่าวถึง การจ าแนกการเรียนรู้ตามทฤษฎีของบลูม ซึ่งแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านพุทธิพิสัย  
ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัย โดยในแต่ละด้านจะมีการจ าแนกระดับความสามารถจากต่ าสุด           
ไปถึงสูงสุด เช่น ด้านพุทธิพิสัย เริ่มจากความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์           
การประเมิน นอกจากนี้ยังน าเสนอระดับความสามารถที่มีการปรับปรุงใหม่ตามแนวคิดของ 
Anderson & Krathwohl (2001) เป็ น การจ า  (Remembering) การ เข้ า ใจ  (Understanding)             
การประยุกต์ ใช้  (Applying) การวิ เคราะห์  (Analysing) การประเมินผล (Evaluating) และ            
การสร้างสรรค์ (Creating) ด้านจิตพิสัย จ าแนกเป็น การรับรู้ การตอบสนอง การสร้างค่านิยม            
การจัดระบบ และการสร้างคุณลักษณะจากค่านิยม ด้านทักษะพิสัย จ าแนกเป็น ทักษะการเคลื่อนไหว
ของร่างกาย ทักษะการเคลื่อนไหวอวัยวะสองส่วนหรือมากกว่าพร้อม ๆ กัน ทักษะการสื่อสารโดยใช้
ท่าทาง และทักษะการแสดงพฤติกรรมทางการพูด 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ 
   การเรียนรู้ (Learning) คือ กระบวนการของประสบการณ์ที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมอย่างค่อนข้างถาวร ซึ่งการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมนี้ไม่ได้มาจากภาวะชั่วคราว วุฒิภาวะ 
หรือสัญชาตญาณ (Klein, 1991) 
    การเรียนรู้เป็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวร โดยเป็นผลจากการฝึกฝน
เมื่อได้รับการเสริมแรง มิใช่เป็นผลจากการตอบสนองตามธรรมชาติที่เรียกว่า ปฏิกิริยาสะท้อน 
(Kimble and Garmezy) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ท าให้พฤติกรรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม             
อันเป็นผลจากการฝึกฝนและประสบการณ์ แต่มิใช่ผลจากการตอบสนองที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ 
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(Hilgard and Bower) การเรียนรู้เป็นการแสดงให้เห็นถึงพฤติกรรมที่มีการเปลี่ยนแปลง อันเป็นผล
เนื่องมาจากประสบการณ์ท่ีแต่ละคนได้ประสบมา (Cronbach) การเรียนรู้เป็นกระบวนการที่บุคคลได้
พยายามปรับพฤติกรรมของตน เพ่ือเข้ากับสภาพแวดล้อมตามสถานการณ์ต่าง ๆ จนสามารถบรรลุถึง
เป้าหมายตามที่แต่ละบุคคลได้ตั้งไว้ (Pressey, Robinson & Horrock, 1959) 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูม  
   บรูม Bloom ได้แบ่งการเรียนรู้เป็น 6 ระดับ 
   1. ความรู้ที่เกิดจากความจ า (Knowledge) ซึ่งเป็นระดับล่างสุด 
   2. ความเข้าใจ (Comprehend) 
   3. การประยุกต์ (Application) 
   4. การวิเคราะห์ (Analysis) สามารถแก้ปัญหา ตรวจสอบได้ 
   5. การสังเคราะห์ (Synthesis) สามารถน าส่วนต่าง ๆ มาประกอบเป็นรูปแบบใหม่
ได้ให้แตกต่างจากรูปเดิม เน้นโครงสร้างใหม่ 
   การประเมินค่า (Evaluation) วัดได้ และตัดสินได้ว่าอะไรถูกหรือผิดประกอบ           
การตัดสินใจบนพ้ืนฐานของเหตุผลและเกณฑ์ท่ีแน่ชัด 
   ทฤษฎีการเรียนรู้ เบนจามิน บลูม และคนอื่น ๆ (Bloom & et al., 1956) ได้จ าแนก
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ออกเป็น 3 ด้าน คือ 
   1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 
    พฤติกรรมด้านสมองเป็นพฤติกรรมเกี่ยวกับสติปัญญา ความรู้  ความคิด            
ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการคิดเรื่องราวต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นความสามารถ
ทางสติปัญญา 
    พฤตกิรรมทางพุทธิพิสัย 6 ระดับ ได้แก่ 
    1.1 ความรู้ความจ า ความสามารถในการเก็บรักษามวลประสบการณ์ต่าง ๆ 
จากการที่ได้รับรู้ไว้และระลึกสิ่งนั้นได้เมื่อต้องการเปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือวีดิทัศน์ที่สามารถเก็บ
เสียงและภาพของเรื่องราวต่าง ๆ ได้ สามารถเปิดฟังหรือ ดูภาพเหล่านั้นได้ เมื่อต้องการ 
    1.2 ความเข้าใจ เป็นความสามารถในการจับใจความส าคัญของสื่อ และสามารถ
แสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ การกระท าอ่ืน ๆ  
    1.3 การน าความรู้ไปใช้ เป็นขั้นที่ผู้ เรียนสามารถน าความรู้ ประสบการณ์ไปใช้
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งจะต้องอาศัยความรู้ความเข้าใจ จึงจะสามารถน าไปใช้ได้ 
    1.4 การวิเคราะห์ ผู้เรียนสามารถคิด หรือ แยกแยะเรื่องราวสิ่งต่าง ๆ ออกเป็น
ส่วนย่อย เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญได้ และมองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที่เกี่ยวข้องกัน ความสามารถ 
ในการวิเคราะห์จะแตกต่างกันไปแล้วแต่ความคิดของแต่ละคน 
    1.5 การสังเคราะห์ ความสามารถในการที่ผสมผสานส่วนย่อย ๆ เข้าเป็นเรื่องราว
เดียวกันอย่างมีระบบ เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ที่สมบูรณ์และดีกว่าเดิม อาจเป็นการถ่ายทอดความคิดออกมา
ให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้ง่าย การก าหนดวางแผนวิธีการด าเนินงานขึ้นใหม่ หรือ อาจจะเกิดความคิดในอันที่จะ
สร้างความสัมพันธ์ของสิ่งที่เป็นนามธรรมขึ้นมาในรูปแบบ หรือ แนวคิดใหม่ 



35 

    1.6 การประเมินค่า เป็นความสามารถในการตัดสิน ตีราคา หรือ สรุปเกี่ยวกับ
คุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย่างมีกฎเกณฑ์ที่เหมาะสม ซึ่งอาจเป็นไปตามเนื้อหา
สาระในเรื่องนั้น ๆ หรืออาจเป็นกฎเกณฑ์ท่ีสังคมยอมรับก็ได้ 
   2. จิตพิสัย (Affective Domain) (พฤติกรรมด้านจิตใจ) 
      ค่านิยม ความรู้สึก ความซาบซึ้ง ทัศนคติ ความเชื่อ ความสนใจและคุณธรรม 
พฤติกรรมด้านนี้อาจไม่เกิดขึ้นทันที ดังนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยจัดสภาพแวดล้อม           
ที่เหมาะสม และสอดแทรกสิ่งที่ดีงามอยู่ตลอดเวลา จะท าให้พฤติกรรมของผู้เรียนเปลี่ยนไปในแนวทาง
ที่พึงประสงค์ได้ 
    ด้านจิตพิสัย จะประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ระดับ ได้แก่ 
    2.1 การรับรู้  เป็นความรู้สึกที่ เกิดขึ้นต่อปรากฏการณ์ หรือสิ่งเร้าอย่างใด          
อย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร้านั้นว่าคืออะไร แล้วจะแสดงออกมา
ในรูปของความรู้สึกที่เกิดขึ้น 
    2.2 การตอบสนอง เป็นการกระท าที่แสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ 
ยินยอม และพอใจต่อสิ่งเร้านั้น ซึ่งเป็นการตอบสนองที่เกิดจากการเลือกสรรแล้ว 
    2.3 การเกิดค่านิ ยม การเลือกปฏิบัติ ในสิ่ งที่ เป็นที่ ยอมรับกันในสังคม            
การยอมรับนับถือในคุณค่านั้น ๆ หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง จนกลายเป็นความเชื่อ แล้วจึง
เกิดทัศนคติที่ดีในสิ่งนั้น 
    2.4 การจัดระบบ การสร้างแนวคิด จัดระบบของค่านิยมที่เกิดขึ้นโดยอาศัย
ความสัมพันธ์ ถ้าเข้ากันได้ก็จะยึดถือต่อไปแต่ถ้าขัดกันอาจไม่ยอมรับอาจจะยอมรับค่านิยมใหม่           
โดยยกเลิกค่านิยมเก่า 
    2.5 บุคลิกภาพ การน าค่านิยมที่ยึดถือมาแสดงพฤติกรรมที่เป็นนิสัยประจ าตัว 
ให้ประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามพฤติกรรมด้านนี้ จะเกี่ยวกับความรู้สึกและจิตใจ ซึ่งจะเริ่มจาก
การได้รับรู้จากสิ่งแวดล้อม แล้วจึงเกิดปฏิกิริยาโต้ตอบ  ขยายกลายเป็นความรู้สึกด้านต่าง ๆ           
จนกลายเป็นค่านิยม และยังพัฒนาต่อไปเป็นความคิด อุดมคติ ซึ่งจะเป็นควบคุมทิศทางพฤติกรรม
ของคนคนจะรู้ดีรู้ชั่วอย่างไรนั้น ก็เป็นผลของพฤติกรรมด้านนี้ 
   3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) (พฤติกรรมด้านกล้ามเนื้อประสาท) 
    พฤติกรรมที่บ่งถึงความสามารถในการปฏิบัติงานได้อย่างคล่องแคล่วช านิช านาญ  
ซึ่งแสดงออกมาได้โดยตรงโดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป็นตัวชี้ระดับของทักษะ 
    พฤติกรรมด้านทักษะพิสัย ประกอบด้วย พฤติกรรมย่อย ๆ 5 ขั้น ดังนี้ 
    3.1 การรับรู้ เป็นการให้ผู้เรียนได้รับรู้หลักการปฏิบัติที่ถูกต้อง หรือเป็นการเลือก
หาตัวแบบที่สนใจ 
    3.2 กระท าตามแบบ หรือ เครื่องชี้แนะ เป็นพฤติกรรมที่ผู้เรียนพยายามฝึกตาม
แบบที่ตนสนใจและพยายามท าซ้ า เพ่ือที่จะให้เกิดทักษะตามแบบที่ตนสนใจให้ได้ หรือ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ตามข้อแนะน า 
     3.3 การหาความถูกต้อง พฤติกรรมสามารถปฏิบัติได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้ อง
อาศยัเครื่องชี้แนะ เมื่อได้กระท าซ้ าแล้ว ก็พยายามหาความถูกต้องในการปฏิบัติ 
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    3.4 การกระท าอย่างต่อเนื่องหลังจากตัดสินใจเลือกรูปแบบที่เป็นของตัวเองจะ
กระท าตามรูปแบบนั้นอย่างต่อเนื่อง จนปฏิบัติงานที่ยุ่งยากซับซ้อนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 
คล่องแคล่ว การที่ผู้เรียนเกิดทักษะได้ ต้องอาศัยการฝึกฝนและกระท าอย่างสม่ าเสมอ 
    3.5 การกระท าได้อย่างเป็นธรรมชาติ พฤติกรรมที่ได้จากการฝึกอย่างต่อเนื่อง
จนสามารถปฏิบัติ ได้คล่องแคล่วว่องไวโดยอัตโนมัติ เป็นไปอย่างธรรมชาติ ซึ่งถือเป็นความสามารถ
ของการปฏิบัติในระดับสูง 
   เดวิท แครทโวล์ท (David Krathwohl) และบรรดาผู้ เชี่ยวชาญและลูกศิษย์ของ 
บลูมได้ร่วมกันปรับปรุงจุดมุ่งหมายการศึกษาด้านพุทธิพิสัยในปี 1990-1999 โดยสามารถสรุป             
การเปลี่ยนแปลงได้ ดังนี้ (ฉัตรศิริ ปิยะพิมลศิลป์, 2549)  
   1. ความแตกต่างระหว่างค าศัพท์เดิมกับค าศัพท์ใหม่ก็คือ ชื่อของกระบวนการทาง
ปัญญาทั้ง 6 ขั้นนั้น จะเปลี่ยนจากการใช้ค านามเป็นค ากริยา เนื่องจากจุดมุ่งหมายทางการศึกษา
ปรับปรุงใหม่นี้ต้องการที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการคิด และการคิดเป็นกระบวนการของการกระท า 
ดังนั้นจุดมุ่งหมายทางการศึกษาที่ปรับปรุงใหม่นี้ จึงใช้ค ากริยาเพ่ืออธิบายกระบวนการทางปัญญา            
ในลักษณะของการกระท า 
    2. ค าอธิบายหรือค านิยามของกระบวนการทางปัญญาในแต่ละล าดับขั้น จะถูก
แทนที่ด้วยค ากริยา และมีการปรับปรุงค าอธิบายหรือค านิยามในบางล าดับขั้นด้วย           
   3. ในขั้นของความรู้ (Knowledge) ได้ถูกเปลี่ยนชื่อใหม่เนื่องจาก ความรู้ คือ ผลลัพธ์
หรือผลผลิตของการคิด ไม่ใช่รูปแบบของการคิด ดังนั้น ค าว่าความรู้จึงแทนที่ด้วยค าว่า “จ า” 
(Remembering)  
   4. กระบวนการทางปัญญาในขั้นความเข้าใจ (Comprehension) และการสังเคราะห์ 
(Synthesis) ได้ถูกน าเข้าไปรวมไว้ในขั้น “เข้าใจ” (Understanding) และ “คิดสร้างสรรค์” (Creating) 
ตามล าดับ เพ่ือให้สามารถสะท้อนธรรมชาติของการคิดที่นิยามไว้ในแต่ละล าดับขั้น 
   กระบวนการทางปัญญาใหม่ของบลูม (ชวลิต ชูก าแพง, 2550) จากปรับปรุงจุดมุ่งหมาย
การศึกษาด้านพุทธิพิสัย สามารถน าเสนอตาราง เปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาที่ใช้ค าศัพท์เดิม
และค าศัพท์ใหม่ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.11 การเปรียบเทียบกระบวนการทางปัญญาท่ีใช้ค าศัพท์เดิมและค าศัพท์ใหม่ 
 

ข้อดี ข้อจ ากัด 
1. ความรู้ (Knowledge) 1. จ า (Remembering) 
2. ความเข้าใจ (Comprehension)  2. เข้าใจ (Understanding) 
3. การน าไปใช้ (Application)  3. ประยุกต์ใช้ (Applying)  
4. การวิเคราะห์ (Analysis)  4. วิเคราะห์ (Analysing) 
5. การสังเคราะห์ (Synthesis)  5. ประเมินค่า (Evaluating)  
6. การประเมินค่า (Evaluation)  6. คิดสร้างสรรค์ (Creating)  
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   ล าดับขั้นของกระบวนการทางปัญญา ในจุดมุ่งหมายทางการศึกษาด้านพุทธิพิสัย
ของ บลูม ที่ปรับปรุงใหม่ ยังคงมีล าดับขั้น 6 ขั้น ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังนี้  
   1. จ า (Remembering) หมายถึง ความสามารถในการระลึกได้ แสดงรายการได้ 
บอกได้ ระบุ บอกชื่อได้ ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถบอกความหมายของทฤษฎีได้  
   2. เข้าใจ (Understanding) หมายถึง ความสามารถในการแปลความหมาย
ยกตัวอย่าง สรุป อ้างอิง ตัวอย่างเช่น นักเรียนสามารถอธิบายแนวคิดของทฤษฎีได้  
   3. ประยุกต์ใช้ (Applying) หมายถึง ความสามารถในการน าไปใช้ ประยุกต์ใช้ 
แก้ไขปัญหาตัวอย่าง เช่น นักเรียนสามารถใช้ความรู้ในการแก้ไขปัญหาได้  
   4. วิเคราะห์ (Analyzing) หมายถึง ความสามารถในการเปรียบเทียบ อธิบาย
ลักษณะการจัดการ ตัวอย่าง เช่น นักเรียน สามารถบอกความแตกต่างระหว่าง 2 ทฤษฎีได้  
   5. ประเมินค่า (Evaluating) หมายถึง ความสามารถในการตรวจสอบ วิจารณ์ 
ตัดสิน ตัวอย่าง เช่น นักเรียนสามารถตัดสินคุณค่าของทฤษฎีได้  
   6. คิดสร้างสรรค์ (Creating) หมายถึง ความสามารถในการออกแบบ (Design) 
วางแผน ผลิต ตัวอย่าง เช่น นักเรียนสามารถน าเสนอทฤษฎีใหม่ที่แตกต่างไปจากทฤษฎีเดิมได้ 
 2.4.4 ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดด์ (Thorndike’s Connectionism) (ทิศนา แขมมณี, 
2545) 
   ธอร์นไดด์ คิดค้นทฤษฎีการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ สรุปได้
ดังนี้ (ชัยวัฒน์ สุทธิรัตน์, 2552) 
   1. กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) ที่ว่าการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดีถ้าผู้เรียน
มีความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
   2. กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) ที่ว่าการฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วย
ความเข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร 
   3. กฎแห่งการใช้ (Law of Use and Disuse) ที่ว่าการเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยง
ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนอง ซึ่งความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดขึ้นหากได้มีการน าไปใช้บ่อย ๆ 
หากไม่มีการน าไปใช้อาจลืมได้ 
   4. กฎแห่งผลที่ พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่ พึงพอใจย่อม
อยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับผลที่พึงพอใจ               
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการเรียนรู้ 
   การประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ จัดท าได้ดังนี้ 
   1. การจัดการเรียนรู้ผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการลองผิดลองถูกบ้าง ซึ่งจะมี
ประโยชน์ในการช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหามากข้ึน จดจ า เข้าใจในสิ่งที่เรียน และภาคภูมิใจ
ในสิ่งที่ตนเองได้กระท า 
   2. การส ารวจความพร้อมของผู้เรียนว่ามีความรู้พ้ืนฐานใดบ้างเพียงพอหรือไม่ เป็น
การเชื่อมโยงความรู้เดิมกับความรู้ใหม่  
   3. การฝึกทักษะแก่ผู้เรียนจะท าให้ผู้เรียนเกิดทักษะในเรื่องนั้นอย่างแท้จริง แต่ไม่
ควรฝึกซ้ าซาก จนสร้างความเบื่อหน่ายแก่ผู้เรียน 
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   4. เมื่อเกิดการเรียนรู้ในเรื่องที่เรียนแล้ว ควรให้น าสิ่งที่เรียนรู้นั้นไปใช้ในสถานการณ์
ต่าง ๆ บ่อย ๆ  
   5. การให้ผู้ เรียนได้รับผลที่ตนพึงพอใจจะช่วยให้การเรียนของผู้ เรียนประสบ
ผลส าเร็จ 
 
2.4  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.4.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นรูปแบบการน าเอาบทเรียนส าเร็จรูปที่สร้างข้ึนแล้วน าไปใช้
กับคอมพิวเตอร์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีนักการศึกษาที่มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กล่าวถึงและได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้หลายท่านดังนี้  
   ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541) ได้อธิบายความหมายของคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนหรือซีเอไอ คือ สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ใน
การน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์และ
เสียงเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในห้องเรียน
ให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และอยากเรียน 
   กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหมายถึง              
สื่อการสอนที่เป็นเทคโนโลยีระดับสูง เมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้เป็นสื่อในการจัดการเรียนการสอน 
จะท าให้มีการโต้ตอบกันได้ในระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์เช่นเดียวกับการเรียนการสอน
ระหว่างครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปกติ 
   สุวิทย์ ไวยกุล (2548) ได้อธิบายว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จัดเป็นสื่อที่ใช้ในแวดวงทางการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้ มีการ
น าเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ถูกออกแบบขึ้น
อย่างเหมาะสม 
   จากการศึกษาเกี่ยวกับความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากนักการศึกษา
ข้างต้นพบว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือสื่อการเรียนการสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่ง เป็นเทคโนโลยี
ระดับสูงที่ใช้ในแวดวงการศึกษา โดยใช้ความสามารถขอคอมพิวเตอร์ในการน า เสนอสื่อประสมอัน
ได้แก่ ข้อความภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ และเสียง เพ่ือถ่ายทอด
เนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงในห้องเรียนให้มากที่สุด โดยท า
ให้มีการโต้ตอบกันได้ในระหว่างผู้เรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกับการเรียนการสอนระหว่าง
ครูกับนักเรียนที่อยู่ในห้องเรียนปกติ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และอยากเรียน 
 2.4.2 ที่มาและวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   นักการศึกษาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการของคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียน
การสอนไว้ดังนี้ 
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   สุวิทย์ ไวยกุล (2548) ได้กล่าวถึงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า ตั้งแต่
ยุคเริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยไอบีเอ็มและค่อย ๆ ขยาย
ออกไปสู่แวดวงทางการศึกษา โดยมีมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกาคือมหาวิทยาลัยฟลอริดา 
มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดและมหาวิทยาลัยอิลินอยได้ท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาเนื้อหาวิชาต่าง ๆ               
จนขยายไปสู่ประเทศแถบยุโรปโดยเริ่มที่ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษ มีการพัฒนาจนสู่ยุคปัจจุบันที่มี
ความเจริญด้านต่าง ๆ สามารถพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีประสิทธิภาพได้ 
   จากการกล่าวถึงวิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนักการศึกษาที่ว่า
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร์เริ่มต้นที่ศูนย์วิจัยไอบีเอ็มและค่อย ๆ ขยายออกไปสู่แวดวงทางการศึกษา 
เช่นมหาวิทยาลัยฟลอริดาและมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในสหรัฐอเมริกา จนถึงปัจจุบันคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น เพราะความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่าง ๆ อันได้แก่ เทคโนโลยี
มัลติมีเดีย เทคโนโลยีด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารข้อมูล    
ท าให้สามารถผลิตคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและท าการเผยแพร่บทเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 
 2.4.3 ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวถึงประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภทด้วยกันคือประเภทติวเตอร์ ประเภทแบบฝึกหัด ประเภทเกม 
ประเภทการจ าลองและประเภทแบบทดสอบ 
   1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งน าเสนอ
เนื้อหาแก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใหม่หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทติวเตอร์จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้เรียนอยู่ด้วย 
   2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ซึ่งมุ่งเน้น              
ให้ผู้ใช้ท าแบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ ได้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท
แบบฝึกหัด เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่ได้รับความนิยมมาก โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา 
   3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีการน าเสนอ
บทเรียนในรูปของการจ าลองแบบ (Simulation) โดยการจ าลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงขึ้นและ
บังคับให้ผู้เรียนต้องตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem-Solving) ในตัวบทเรียนจะมีค าแนะน าเพ่ือช่วย             
ในการตัดสินใจของผู้เรียนและแสดงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้น ๆ 
   4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ท าให้ผู้ใช้มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลินจนลืมไปว่าก าลังเรียนอยู่การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้นิยมใช้กับ
เด็กตั้งแต่ระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังสามารถน ามาใช้กับ
ผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการปูทางให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอร์
ได้อีกด้วย 
   5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์            
ในการสร้างแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจให้คะแนน การค านวณผลสอบ ข้อดีของการใช้ 
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือการที่ผู้เรียนได้รับผลป้อนกลับ              
โดยทันที (Immediate Feedback) ซึ่งเป็นข้อจ ากัดของการทดสอบที่ใช้กันอยู่ทั่ว ๆ ไป 
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 2.4.4 ลักษณะและองค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   ในสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือ CAI ที่ดีนั้นควรจะประกอบไปด้วยสิ่งต่อไปนี้ 
   1. Information ต้องมีเนื้อหาสาระส าคัญ 
   2. Individualized ต้องตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
   3. Interactive ต้องมีการโต้ตอบระหว่างผู้ใช้กับบทเรียนได้ 
   4. Immediate Feedback ต้องให้ผลย้อนกลับโดยทันที               
   นอกจากนั้น ซิโมนา (Simona, 1997) ได้แบ่งคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ในลักษณะการน าไปใช้เป็น 3 ประการ คือ  
   1. ใช้ในฐานะเป็นครูสอนภาษา 
   2. ใช้เป็นตัวกระตุ้นการมีปฏิสัมพันธ์ 
   3. ใช้เพื่อพัฒนาการทางสติปัญญา 
   แต่อย่างไรก็ตาม บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีลักษณะเช่นไร ก็ขึ้นอยู่กับ 
ความต้องการ และความสามารถของผู้ออกแบบ ซึ่งจะมีความเหมาะสมที่สุด ถ้าครูผู้สอนวิชานั้น ๆ 
เป็นผู้ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยตัวของครูเอง นอกจากนี้ยังมีคุณลักษณะที่เป็น
องค์ประกอบส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 4 ประการได้แก ่
   1. สารสนเทศ (Information) หมายถึงเนื้อหาสาระถูกเรียบเรียงมาอย่างดีพร้อม            
ที่จะให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การน าเสนออาจเป็นไปในลักษณะ
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ทางตรงได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ เช่น การอ่าน  จ า ท า
ความเข้าใจ ฝึกฝนตัวอย่าง การน าเสนอในทางอ้อม ได้แก่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและ                           
การจ าลอง 
   2. ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล คือลักษณะส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน บุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน
ทางการเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่ อประเภทหนึ่ง จึงได้รับการออกแบบให้มีลักษณะ                
ที่ตอบสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลให้ได้มากที่สุด 
   3. การโต้ตอบ (Interaction) คือการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบทเรียนกับคอมพิวเตอร์ 
การเรียนการสอนรูปแบบที่ดีที่สุดก็คือ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์กับผู้สอนได้มากท่ีสุด 
   4. การให้ผลป้อนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ผลป้อนกลับหรือการให้
ค าตอบนี้ถือเป็นการเสริมแรงอย่างหนึ่ง การให้ผลป้อนกลับแก่ผู้เรียนในทันทีหมายรวมไปถึงการที่  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สมบูรณ์ จะต้องมีการทดสอบหรือประเมินความเข้าใจของผู้เรียนในเนื้อหา
หรือทักษะต่าง ๆ ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ (อุไรพร สมเล็ก, 2552) 
   สรุปลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้างต้นได้ว่า เป็นการเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องช่วยภายใต้การควบคุมของตัวผู้ เรียนเอง ซึ่งองค์ประกอบส าคัญของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือต้องมีการเรียบเรียงเนื้อหาอย่างดี สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคล มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์และให้ผลป้อนกลับในทันที เพ่ือให้ผู้เรียนรู้
ความก้าวหน้าของตนเอง 
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1. วัตถุประสงค์ทั่วไป 

2. รายละเอียดของเนื้อหา 

5. กลยุทธ์ทางการสอนและน าเสนอ 

8. การวัดและประเมินผล 

6. ออกแบบและลงมือสร้างบทเรียน 

3. วิเคราะห์เนื้อหา 

7. น าเสนอต่อผู้เรียน 

4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 2.4.5 แนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะต้องมีการปฏิบัติเป็นกระบวนการอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ต้องใช้ทั้งความวิริยะอุตสาหะ ความรู้ความสามารถของผู้พัฒนาและทีมงานเป็นอย่างมาก 
โดยผู้พัฒนามีเป้าหมายอยู่ที่การสร้างคุณภาพหรือประสิทธิภาพเชิงความรู้ ทั้งนี้ เพ่ือสามารถ
รับประกันได้ว่า บทเรียนที่พัฒนาหรือสร้างขึ้นนั้นมีคุณค่าต่อการศึกษาและช่วยให้ผู้เรียนบรรลุ              
ตามวัตถุประสงค์การเรียนรู้ (วุฒิชัย ประสารสอย, 2543) 
   ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผู้เสนอขั้นตอนหรือวิธีการพัฒนา
หลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละรูปแบบมีขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่คล้ายคลึงกัน
และแตกต่างกันบ้างในที่นี้ขอน าเสนอ 2 แนวคิด คือแนวคิดแรกเป็นการพัฒนาบทเรียนซี เอ ไอ แบบ 
ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ (IMMCAI) หรือ Interactive Multi Media CAI) และแนวคิดที่ 2 คือ การพัฒนา
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเน้นการโต้ตอบและมัลติมีเดีย 
   แนวคิดแรกเป็นการพัฒนาบทเรียนซีเอไอแบบ ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ  (IMMCAI) 
หรือ Interactive Multi Media CAI) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
ภาพที่ 2.2 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเน้นรูปแบบตามการจัดกิจกรรม               

ในชั้นเรียนปกติ 
 
   จากแผนภูมิการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามรูปแบบการจัดกิจกรรมในชั้นเรียน
ปกติ เป็นแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน ซี เอ ไอ ที่เน้นการพัฒนาตามขั้นตอนการจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอนในชั้นเรียนปกติ โดยเน้นสร้างเนื้อหาการน าเสนอให้เหมาะสมกับพฤติกรรมและ 
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การตอบสนองของผู้ใช้บทเรียน มีการสร้าง 8 ขั้นตอนตามแนวคิดของ (วุฒิชัย ประสารสอย, 2543) 
ดังนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ทั่วไป (Goal/Objectives) เป็นการก าหนดว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้นนี้ต้องการจะน าไปใช้เพ่ือใครและต้องการให้เรียนรู้อะไรบ้าง จากการศึกษาและ
วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชา รวมไปถึงแผนการจัดการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ต้องการน ามาสร้างเป็นสื่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอีกด้วย 
   2. รายละเอียดของเนื้อหาวิชา  (Content Specification) ได้แก่เนื้อหาความรู้              
ที่ก าหนดเอาไว้ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ ซึ่งอาจจะได้จากการวิเคราะห์เนื้อหา
ของหลักสูตร การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ การสัมมนาทางวิชาการหรือค้นหาเพ่ือจัดระบบจากแหล่ง
ทรัพยากรอ่ืน แล้วน ามาวิเคราะห์ความส าคัญและคุณค่าของการบูรณาการด้านเนื้อหา รวมไปถึง
การศึกษาและก าหนดคุณสมบัติของเนื้อหา ความรู้และกิจกรรมในบทเรียนที่เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียนด้วย 
   3. วิเคราะห์เนื้อหาวิชา (Content Analysis) วิธีการนี้จะเริ่มต้นจากการวิเคราะห์
งานเพ่ืออธิบายกิจกรรมการเรียนการสอนและจัดล าดับกิจกรรมเหล่านั้น  ให้เหมาะสมถูกต้องและ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทั่วไป จนได้รายละเอียดของเรื่องที่จะสอน หรือหัวข้อการสอน 
   4. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) เป็นการก าหนดวัตถุประสงค์
พฤติกรรมเชิงความรู้ ในการเรียนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจนเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ว่า เมื่อเรียนจบบทเรียนแล้ว
จะได้รับสิ่งใดจากบทเรียน ท าให้ผู้เรียนทราบว่า จะได้รับการพัฒนาความสามารถจนประสบผลส าเร็จ
ในการเรียนอย่างไร และช่วยให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ตามระดับความสามารถ จากการก าหนดระดับขั้น
เพ่ือจะได้จัดสภาวการณ์การเรียนการสอนล่วงหน้า 
   5. กลยุทธ์ทางการสอนและน าเสนอ (Teaching Strategies & Models of Delivery) 
เป็นการเลือกและการก าหนดกลยุทธ์ทางการสอน และการน าเสนอบทเรียนว่าจะใช้วิธีสื่อสารเพ่ือให้
เกิดความรู้ ในการน าเสนอข้อมูล เนื้อหาด้วยข้อความ รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น โดยก าหนด
หลักการให้สอดคล้องกันกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม และธรรมชาติของเนื้อหาวิชาเพ่ือน าไปสู่            
การเรียนรู้ในที่สุด 
   6. ออกแบบและลงมือสร้างบทเรียน (Design and Implementation) เป็นการเตรียม
ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยการน ารายละเอียดที่ได้จากการปฏิบัติที่ผ่านมาทั้งหมด              
มาจ าแนกรายละเอียดเป็นการเฉพาะในแต่ละส่วนและเป็นการก าหนดแผนวิธีการปฏิบัติในรายละเอียด 
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลในการปฏิบัติ ถ้ามีข้อบกพร่องที่ส่วนใด  ควรปรับปรุงและแก้ไข ให้มี
ข้อบกพร่องน้อยที่สุดเรียกขั้นตอนนี้ว่า การเขียนสคริปต์ (Script) หรือการเขียนบทด าเนินเรื่อง 
   7. น าเสนอต่อผู้เรียน (Delivery) เป็นวิธีการที่จะน าไปสู่กระบวนการหาประสิทธิภาพ 
โดยค านึงถึงหลักการด้านความยืดหยุ่น และสร้างรูปแบบการน าเสนอให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผู้เรียน ควรเลือกวิธีการน าเสนอความรู้อย่างรัดกุม โดยอาจจะใช้วิธีออกกิจกรรม             
ในบทเรียนให้ผู้ เรียนได้มีโอกาสรับการสอนซ่อมเสริม  (Remedial Teaching) เพ่ือเสริมสร้าง              
ความร่วมมือกันระหว่างผู้เรียนกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้สอน ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศของการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ให้สอดคล้องกับการส่งเสริมพัฒนาการทางเจตคติ หรื อเข้าใจความรู้สึก
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มนุษย์ การสร้างบรรยากาศการจัดกิจกรรมการสอนในบทเรียน ให้เป็นไปตามแนวความคิดของ            
การสอนแนวใหม่ (Alternative Teaching) ควรมีหลักการ ดังนี้ 
    7.1 เน้นความเป็นกันเองระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและไม่เคร่งเครียด 
    7.2 เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในการเรียน 
    7.3 ผู้เรียนมีเสรีภาพในการเลือกเรียนสิ่งที่ตนเองสนใจและใช้เวลาเรียนได้   
อย่างเต็มที ่
    7.4 เน้นกิจกรรมแบบความร่วมมือกันของกลุ่มมากกว่าการแข่งขัน 
   8. การวัดและประเมินผล (Evaluation) เป็นการประเมินระหว่างการพิจารณา 
ด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนเพ่ือให้ได้ตามเกณฑ์ที่ก าหนดเอาไว้ในเบื้องต้น เช่น การประเมิน
ความถูกต้อง ความเหมาะสมรวมทั้งการครอบคลุมด้านเนื้อหาและกิจกรรมการเรียน ที่จะจัดให้มีขึ้น
ในบทเรียนนั้น รวมทั้งการประเมินสรุป ซึ่งเป็นขั้นตอนการประเมินทั้งด้านเนื้อหาและกิจกรรม                
ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้เพื่อการหาประสิทธิภาพของบทเรียน 
   จากแนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามรูปแบบการจัดกิจกรรม 
ในชั้นเรียนปกติสามารถกล่าวได้ว่าเป็นการพัฒนาตามขั้นตอน คล้ายการเรียนในชั้นปกติ คือ               
มีการน าเสนอที่เหมาะสมกับพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งมีขั้นตอนในการสร้าง  8 ขั้นตอน คือ           
มีการก าหนดวัตถุประสงค์ทั่วไป รายละเอียดของเนื้อหาวิชา วิเคราะห์เนื้อหาวิชา วัตถุประสงค์               
เชิงพฤติกรรม กลยุทธ์ทางการสอนและน าเสนอออกแบบ และสร้างบทเรียนน าเสนอต่อผู้เรียนและ
สุดท้าย คือการวัดและประเมินผลบทเรียน ซึ่งสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ 
   ส่วนแนวคิดที่ 2 คือแนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเน้น              
การโต้ตอบและมัลติมีเดียหรือ ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ เป็นการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทการสอนเนื้อหาหรือความรู้ใหม่ โดยเน้นการสร้างให้มีการโต้ตอบและมัลติมีเดียในบทเรียน 
ซึ่ง ไพโรจน์ ตีรณธนากุลและไพบูลย์ เกียรติโกมล (2546) ได้กล่าวไว้ว่า การสร้างเริ่มจาก ก าหนด             
หัวเรื่องหรือวิชาเป้าหมายที่ก าหนดวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บทเรียน การพัฒนามีหลัก
ส าคัญ 5 ขั้นตอนได้แก่ การวิเคราะห์เนื้อหา การออกแบบบทเรียน การพัฒนาบทเรียน การน าเสนอ
บทเรียนบนคอมพิวเตอร์และการประเมินผล จากนั้นน าบทเรียนออกเผยแพร่ และควรมีการติดตาม
ผลเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาครั้งต่อ ๆ ไป มีรายละเอียดของการพัฒนาดังนี้ ดังภาพที ่2 
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ขั้นวิเคราะห์ 

ขั้นออกแบบ 
 

ขั้นพัฒนา 

ขั้นสร้าง 

ขั้นประเมินผล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2.3 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเน้นการโต้ตอบและมัลติมีเดีย 

หรือ ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ  
ที่มา: ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย์ เกียรติโกมล (2546) 
 
   ขั้นตอนการวิเคราะห์ (Analysis) 
   ขั้นตอนการวิเคราะห์เนื้อหามี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
   1. สร้างแผนภูมิระดมสมอง (Brain Storm Chart) 
    โดยเริ่มจากเขียนชื่อวิชาไว้ตรงกลางกระดาน แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้น  ๆ 
จ านวน 4-5 คนช่วยกันระดมสมองบอกหัวเรื่องท่ีควรจะสอนในวิชานั้น เขียนโยงกับชื่อวิชาอย่างอิสระ 
หรือหากเป็นหัวเรื่องย่อย ก็ให้โยงกับหัวเรื่องหลักต่อไปโดยไม่ท าการลอกแบบ ของต าราเล่มใด            
เล่มหนึ่ง แผนภูมิที่ได้เรียกว่า แผนภูมิระดมสมอง 
   2. สร้างแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ (Concept Chart) 
    จากแผนภูมิระดมสมอง น ามาท าการวิเคราะห์ความถูกต้องของทฤษฎี หลักการ
และเหตุผลความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันอย่างละเอียด อาจมีการตัดเพ่ิมหัวเรื่องตามเหตุผลและความ
เหมาะสม จนสามารถอธิบายและตอบค าถามได้ ผลที่ได้เป็นแผนภูมิที่เรียกว่า แผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ 
   3. สร้างแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา (Content Network Chart) 
    น าหัวเรื่องต่าง ๆ จากแผนภูมิหัวเรื่องสัมพันธ์ มาเขียนเป็นโครงข่ายตามหลักการ 
เทคนิคโครงข่าย โดยค านึงถึงล าดับการเรียน เนื้อหาก่อนหลัง ความต่อเนื่องของเนื้อหาหรือเนื้อหานั้น
สามารถเรียนเนื้อหาขนานกันได้ แล้วท าการวิเคราะห์เหตุผล ความสัมพันธ์ของเนื้อหา โดยวิธีการ
วิเคราะห์ข่ายงานจนสมบูรณ์ ผลที่ได้จะเป็นโครงข่ายเนื้อหาที่ต้องการเรียกว่า แผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา 
 



45 

   ขั้นออกแบบบทเรียน (Design) มี 2 ขั้นตอนย่อยดังนี้ 
   1. การก าหนดกลวิธีการน าเสนอและวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม  (Strategic 
Presentation Plan and Behavior Objective) โดยเริ่มจากน าแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหามาพิจารณา
กลุ่มหัวเรื่องที่สามารถจัดไว้ในหน่วยการเรียนเดียวกันได้ ภายใต้กรอบเวลาที่ก าหนดตีเป็นกรอบไว้  
จนครบหัวเรื่องบนโครงข่ายเนื้อหา จากนั้นน ากรอบหน่วยการเรียนมาจัดล าดับ น าเสนอตามอันดับ
และความสัมพันธ์ ให้เป็นแนวทางเดียวกับแผนภูมิโครงข่ายเนื้อหา ซึ่งจะได้ผลเป็นแผนภูมิบทเรียน  
แสดงให้เห็นถึงล าดับการเรียนแต่ละหน่วยการเรียนทั้งรายวิชา 
   2. สร้างแผนภูมิการน าเสนอในแต่ละหน่วย  (Module Presentation Chart)             
เป็นการออกแบบการสอนที่จะต้องออกแบบล าดับการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนตามหลักการสอนจริง 
อันเป็นส่วนส าคัญมากในการประกันคุณภาพการเรียนจากบทเรียน ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ 
   ขั้นพัฒนาบทเรียน (Development) มี 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
   1. เขียนรายละเอียดเนื้อหาตามรูปแบบที่ก าหนด (Script Development) โดยเขียน
เป็นกรอบตามที่ได้ออกแบบไว้ โดยเฉพาะถ้าเป็น ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ จะต้องก าหนดข้อความ ภาพ 
เสียง สี ฯลฯ และการก าหนดปฏิสัมพันธ์ไว้ให้สมบูรณ์ 
   2. จัดท าล าดับเนื้อหา (Storyboard Development) เป็นการน าเอากรอบเนื้อหา
หรือที่เขียนเป็นบทไว้มาเรียบเรียงล าดับการน าเสนอ ที่ได้วางแผนไว้ ขั้นตอนนี้จะยังเป็นเอกสาร
สิ่งพิมพ์อยู่ การล าดับกรอบนี้จึงส าคัญมาก 
   3. น าเนื้ อหาที่ ยั งเป็นสิ่ งพิมพ์นี้ มาตรวจสอบหาค่าความถูกต้อง  (Content 
Correctness) โดยเฉพาะการสร้าง ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ จะเป็นการเขียนต าราใหม่ทั้งเรื่อง ควรอาศัย
ผู้เชี่ยวชาญในวิชานั้น ๆ เป็นผู้ตรวจสอบให้ จากนั้นน าเนื้อหาไปทดลองค่าความเที่ยงตรงและ              
ค่าความเชื่อม่ันโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเป้าหมายมาทดสอบด้วย แล้วปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
   4. การสร้างแบบทดสอบส่วนต่าง ๆ จะต้องน าคะแนนมาหาค่าความยากง่าย              
ค่าอ านาจจ าแนก ความเที่ยงและความเชื่อมั่นทุกแบบทดสอบ และต้องปรับปรุงให้สมบูรณ์  ผลที่ได้ 
ทั้งเนื้อหาที่จัดอยู่ในโครงสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ และแบบทดสอบต่าง ๆ รวมกันจะเป็นตัวบทเรียน 
   ขั้นการสร้างบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ (Implementation) มี 3 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
   1. เลือกซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูป ที่เหมาะสมและสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการที่ก าหนดไว้ เป็นตัวจัดการเสนอบทเรียนบนคอมพิวเตอร์ 
   2. จัดเตรียมรูปภาพ เตรียมเสียง หรือเตรียมการถ่ายวิดีโอหรือภาพนิ่ง รวมทั้ง             
ค าบรรยายภาพไว้ให้พร้อมที่จะใช้งาน โดยสร้างเป็นแฟ้มไว้โดยเฉพาะ 
   3. จัดการน าโปรแกรมบทเรียนหรือคอร์สแวร์ โดยโปรแกรมด้วยความประณีตและ
ด้วยทักษะที่ดี ท าการตัดต่อภาพ เสียง วิดีโอให้เรียบร้อยสมบูรณ์ ซึ่งจะได้เป็นบทเรียน  1 วิชา              
บนคอมพิวเตอร์ตามที่ต้องการ 
   ขั้นประเมินผล (Evaluation) มี 4 ขั้นตอนย่อย ดังนี้ 
   1. การตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมที่เสร็จแล้ว จัดการให้คณะผู้เชี่ยวชาญ             
ทาง ไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ ตรวจสอบคุณภาพของโปรแกรมท่ีเสร็จแล้ว ปรับปรุงให้สมบูรณ์ 
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   2. ท าการทดลองการด าเนินการทดสอบหาประสิทธิภาพ ด้วยกลุ่มตัวอย่างจ านวน
ไมเ่กิน 10 คน ท าการปรับปรุงและน าผลมาก าหนดกลวิธีการหาประสิทธิภาพ ต่อไป 
   3. ท าการทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพ  (Efficiency E1/E2) ของโปรแกรมและ          
หาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  (Effectiveness) จากกลุ่มตัวอย่างไม่น้อยกว่า  30 คน หากได้ผล                  
ตามเป้าหมายทีต่้องการ จึงน าไปใช้ได้  
   4. จัดท าคู่มือการใช้ (User Manual หรือ Package Instruction) ในคู่มือการใช้
ควรประกอบไปด้วยหัวเรื่องดังนี้ บทน า อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียน การก าหนดหน้าจอคอมพิวเตอร์  
ก่อนเข้าบทเรียน เป้าหมายของบทเรียน ข้อมูลเสริมที่ส าคัญ ข้อควรระวัง ข้อมูลผู้พัฒนาบทเรียนและ
วันที่เผยแพร่บทเรียน                          
   เมื่อได้มีการพัฒนาตามขั้นตอนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น สามารถเกิดความสมบูรณ์ตามที่
ได้มุ่งหวังไว้ ถือว่าได้พัฒนาไอ เอ็ม เอ็ม ซี เอ ไอ ที่มีคุณภาพส าเร็จ และสามารถน าออกเผยแพร่ใช้
งานต่อไปได้ แต่ควรจะมีระบบติดตามผลเพ่ือน าผลมาประกอบการปรับปรุงงานในครั้งต่อ  ๆ ไป             
จากขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถน าเสนอเป็นแผนภูมิเพ่ือง่ายต่อ
การศึกษาและง่ายต่อการท าความเข้าใจได้ 
   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
             ความหมาย การจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นกระบวนการเรียนรู้
ของผู้เรียนที่อาศัยคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีระดับสูงมาประยุกต์ใช้เป็นสื่อหรือเครื่องมือส าหรับ
การเรียนรู้  โดยจัดเนื้อหาสาระหรือประสบการณ์ส าหรับให้ผู้เรียนได้เรียนรู้  อาจจัดเป็นลักษณะ
บทเรียนหน่วยการเรียนหรือโปรแกรมการเรียน ฯลฯ 
   ขั้นตอนการจัดการเรียนรู้  
   บุญเกื้อ ควรหาเวช (2543) ได้เสนอขั้นตอนการจัดการเรียนรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ไว้ดังนี้ 
   1. ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นตอนนี้จะเริ่มตั้งแต่การทักทายผู้เรียน บอกวิธีการเรียน
และบอกจุดประสงค์ของการเรียน  เพ่ือที่จะให้ผู้เรียนได้ทราบว่าเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้ แล้วเขาจะ
สามารถท าอะไรได้บ้าง คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสนอวิธีการในรูปแบบที่น่าสนใจได้ ไม่ว่าจะเป็น
ลักษณะภาพเคลื่อนไหว เสียงหรือผสมผสานหลาย ๆ อย่างเข้าด้วยกัน เพ่ือเร้าความสนใจของผู้เรียน 
ให้มุ่งความสนใจเข้าสู่บทเรียน บางโปรแกรมอาจจะมีแบบทดสอบวัดความพร้อมของผู้เรียนก่อนหรือ
มีรายการ (Menu) เพ่ือให้ผู้เรียนเลือกเรียนได้ตามความสนใจ และผู้เรียนสามารถจัดล าดับการเรียน
ก่อนหลังได้ด้วยตนเอง 
             2. ขั้นการเสนอเนื้อหา เมื่อผู้เรียนเลือกเรียนในเรื่องใดแล้ว คอมพิวเตอร์ช่วยสอน           
ก็จะเสนอเนื้อหานั้นออกมาเป็นกรอบ ๆ (Frame) ในรูปแบบที่เป็น ตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพกราฟฟิก 
และภาพเคลื่อนไหว เพ่ือเร้าความสนใจในการเรียน และสร้างความเข้าใจในความคิดรวบยอดต่าง ๆ 
แต่ละกรอบ หรือเสนอเนื้อหาเรียงล าดับไปทีละอย่างทีละประเด็น โดยเริ่มจากง่ายไปหายาก ผู้เรียน
จะควบคุมความเร็วในการเรียนด้วยตนเอง เพ่ือที่จะให้ได้เรียนรู้ได้มากที่สุด ตามความสามารถ และ           
มีการชี้แนะหรือการจัดเนื้อหาส าหรับการช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการเรียนที่ดีขึ้น 
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   3. ขั้นค าถามและค าตอบ หลังจากเสนอเนื้อหาของบทเรียนไปแล้ว เพ่ือที่จะวัด
ผู้เรียนว่ามีความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่เรียนผ่านมาแล้วเพียงใดก็จะมีการทบทวนโดยการให้ท า
แบบฝึกหัด และช่วยเพ่ิมพูนความรู้ความช านาญ เช่น ให้ท าแบบฝึกหัดชนิดของค าถาม แบบเลือกตอบ 
แบบถูกผิด แบบจับคู่และแบบเติมค า เป็นต้น ซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเสนอแบบฝึกหัด             
แก่ผู้เรียนได้น่าสนใจมากกว่าแบบทดสอบธรรมดาและผู้เรียนตอบค าถามผ่านทางแป้นพิมพ์หรือเมาท์ 
(Mouse) นอกจากนี้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถจับเวลาในการตอบค าถามของผู้เรียนได้ด้วย  
ถ้าผู้เรียนไม่สามารถตอบค าถามได้ในเวลาที่ก าหนดไว้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะเสนอความช่วยเหลือให้ 
   4. ขั้นการตรวจค าตอบ เมื่อระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับค าตอบจากผู้เรียนแล้ว
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะตรวจค าตอบและแจ้งผลให้ผู้เรียนได้ทราบ การแจ้งผลอาจแจ้งเป็นแบบ
ข้อความ กราฟฟิกหรือเสียง ถ้าผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับการเสริมแรง (Reinforcement) เช่น การให้
ค าชมเชย เสียงเพลง หรือให้ภาพกราฟฟิกสวย ๆ และถ้าผู้เรียนตอบผิด คอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็จะ
บอกใบ้ให้หรือให้การซ่อมเสริมเนื้อหาแล้วให้ค าถามนั้นใหม่ เมื่อตอบได้ถูกต้องจึงก้าวไปสู่หัวเรื่องใหม่
ต่อไป ซึ่งจะหมุนเวียนเป็นวงจรอยู่จนกว่าจะหมดบทเรียนในหน่วยนั้น ๆ 
             5. ขั้นการปิดบทเรียน เมื่อผู้เรียนเรียนจนจบบทเรียนแล้ว คอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
จะท าการประเมินผลผู้เรียนโดยการท าแบบทดสอบ ซึ่งจุดเด่นของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ สามารถ
สุ่มข้อสอบออกมาจากคลังข้อสอบที่ได้สร้างไว้และเสนอให้ผู้เรียนแต่ละคนโดยไม่เหมือนกัน จึงท าให้
ผู้เรียนไม่สามารถจดจ าค าตอบจากการที่ท าในครั้งแรก ๆ นั้นได้ หรือการท าข้อสอบแบบไม่รู้ค าตอบ
นั้นมาก่อนเอามาใช้ประโยชน์ เมื่อท าแบบทดสอบนั้นเสร็จแล้วผู้เรียนจะได้รับทราบคะแนนการท า
แบบทดสอบของตนเองว่าผ่านตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ตั้งแต่แรก อีกทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะบอก
เวลาที่ใช้ในการเรียนในหน่วยนั้น ๆ ได้ด้วย เป็นต้น 
 2.4.6 ข้อดีและข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   ถนอมพร (ตันติพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541) กล่าวถึง คุณค่าทางการศึกษาและ
ข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้  
   คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ใช่สื่อการศึกษาใหม่แต่อย่างใด  ในสหรัฐอเมริกาใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมานานกว่า 3 ทศวรรษแล้ว ที่ได้มีความพยายามในการน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เข้ามาช่วยในการเรียนการสอน สาเหตุที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้รับความนิยมและมีแนวโน้มที่จะเป็น
สื่อการศึกษาที่ส าคัญต่อไปในอนาคต ก็เนื่องจากการที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณค่าทางการศึกษา  
คือ สามารถเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี ได้แก่ ปัญหาการสอนแบบตัวต่อตัว ในปัจจุบัน
อัตราส่วนของครูต่อนักเรียนที่สูงมาก การสอนแบบตัวต่อตัวในชั้นเรียนปกติเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เลย 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเปรียบเสมือนทางเลือกใหม่ ที่จะช่วยทดแทนการสอนในลักษณะตัวต่อตัว           
ซึ่งนับว่าเป็นรูปแบบการสอนที่ดีที่สุดเนื่องจากเป็นรูปแบบการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์
หรือมีการโต้ตอบกับผู้สอนได้มาก และผู้สอนก็สามารถตอบสนองความต้องการของผู้เรียนได้ทันที  
นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังสามารถแก้ปัญหาดังต่อไปนี้  
   1. ปัญหาภูมิหลังที่ต่างกันของผู้เรียน  ผู้เรียนแต่ละคนย่อมจะมีพ้ืนฐานความรู้           
ซึ่งแตกต่างกันออกไป คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้ผู้เรียน ศึกษาตามความรู้ความสามารถของตน 
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โดยการเลือกลักษณะ และรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้  เช่น ความเร็วช้าของการเรียน 
เนื้อหาและระดับการเรียน  
   2. ปัญหาการขาดแคลนเวลา ผู้สอนมักประสบกับปัญหาการมีเวลาไม่เพียงพอ             
ในการท างาน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางเลือกอีกทางที่น่าสนใจ เนื่องจากมีการวิจัยหลาย
เรื่องที่พบว่า เมื่อเปรียบเทียบการสอนโดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับการสอนด้วยวิธีปกติแล้ว  
การสอนโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเข้าช่วยนั้น จะใช้เวลาเพียง 2 ใน 3 เท่าของการสอนด้วยวิธีปกติ
เท่านั้น  
   3. ปัญหาการขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญ  สถานศึกษาที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนมักจะ
ประสบปัญหาการขาดแคลนครูผู้สอน ดังนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นทางออกให้ผู้เรียนมีโอกาส
ศึกษาจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้ นอกจากนี้สาหรับสถานศึกษาที่ขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านก็
ยังสามารถที่จะน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ช่วยในการสอนได้  โดยขณะเดียวกันผู้เชี่ยวชาญเอง
แทนที่จะต้องเดินทางไปสอน หรือเผยแพร่ความรู้ในสถานที่ต่าง ๆ ก็สามารถถ่ายทอดความรู้ลงใน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเผยแพร่ให้ผู้เรียนที่ศึกษาอยู่ในสถานศึกษาอ่ืน ๆ ได้ เพราะคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นรูปแบบการสอนที่พร้อมจะท างานอย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา  
   นักวิชาการและนักการศึกษา ได้ท าการวิจัยและค้นคว้าเกี่ยวกับข้อจ ากัดของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (ชาตรี เกิดธรรม, 2542) 
   1. วิธีการโต้ตอบระหว่างคนกับเครื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่ดีพอ ท าให้ไม่มีความเป็น
ธรรมชาติ 
   2. การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษาต้องใช้งบประมาณมาก 
   3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในปัจจุบันบางเรื่องไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้และเกิดความเข้าใจมากน้อยเพียงใด 
   4. การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนยังมีน้อย                 
เมื่อเทียบกับโปรแกรมที่ใช้งานในด้านอื่น   
   5. การน าคอมพิวเตอร์มาใช้ทางการศึกษา ครูต้องมีบทบาทในการวางแผนและ
จัดการเรียนการสอน ซึ่งเป็นภาระหนักส าหรับครู โดยเฉพาะครูที่ไม่มีความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ 
   6. ครูส่วนมากไม่มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นการยากที่จะน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ไปใช้ให้เกิดผลดีและมีประสิทธิภาพ 
   7. การดูแล บ ารุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตลอดเวลาเป็น
เรื่องท่ีเป็นภาระมากและต้องดูแลค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาด้วย 
   8. ครูมีความรู้สึกว่าคอมพิวเตอร์จะมาแทนครู และครูจะหมดความส าคัญลงไป             
ท าให้ครูบางส่วนเกิดความรู้สึกต่อต้านการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในโรงเรียน 
   9. เครื่องคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้า และการผลิตซอฟต์แวร์เพ่ือการใช้ในการเรียน
การสอนจะไม่ทันต่อความต้องการของนักเรียน และความสามารถในการท างานของเครื่อง 
   กิดานันท์ มลิทอง (2543) ได้สรุปถึงข้อดีที่ได้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ ดังนี้  
   1. สามารถสร้างความจูงใจให้แก่ผู้เรียน โดยมีการเสนอบทเรียนที่มีภาพประกอบ   
มีการใช้เสียงประกอบบทเรียน เพ่ือความสมจริง  
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   2. สามารถบันทึกข้อมูลของผู้ เรียน เป็นจ านวนมาก  รวมทั้ งการประเมินผล             
อย่างเป็นธรรม  
   3. ช่วยลดภาระการสอนให้แก่ครู ท าให้การสอนมีมาตรฐานและคุณภาพท่ีเหมือนกัน 
รวมทั้งปัญหาการขาดแคลนครูด้วย  
   4. สามารถน าเสนอบทเรียนได้เหมือนกันทุกครั้ง ไม่ว่าผู้เรียนจะเรียนเมื่อใด หรือ            
กี่ครั้งก็ตาม  
   5. ช่วยประหยัดเวลาเรียน เพราะผู้เรียนสามารถเรียนกรอบการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้อย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะไปข้างหน้าหรือย้อนกลับ  
   6. สามารถจัดการเรียนการสอนตามเอกัตภาพ ซึ่งเน้นเรื่องความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ตามระดับความสามารถ และความสนใจของตนได้  
   7. ผู้เรียนสามารถปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้อย่างทันทีทันใดจากข้อความดังกล่าว
ข้างต้นจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประโยชน์ทั้งแก่ผู้เรียนและผู้สอนที่สนองความต้องการ            
ในการเรียนการสอนและความแตกต่างระหว่างบุคคล ซึ่งผู้เรียนแต่ละคนสามารถเลือกบทเรียนให้ตรง
กับระดับความสามารถและความสนใจของตนเองได้ และผู้สอนได้มีการจัดรูปแบบการเรียนการสอน
ได้เหมาะสมกับผู้เรียนอีกทางหนึ่งด้วย  
 2.4.7 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   กิดานันท์  มลิทอง (2543) ได้กล่าวว่าประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน             
แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ประโยชน์ที่มีต่อผู้เรียน ประโยชน์ที่มีต่อผู้สอน และประโยชน์ที่มีต่อ            
การเรียนการสอน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น เป็นวิธีการหนึ่งของการสอนที่ไม่สามารถ
มุ่งเน้นที่จะมาแทนครูผู้สอนได้ทั้งหมด แต่ก็สามารถแบ่งเบาภาระของครูผู้สอน เป็นเสมือนครูที่อยู่
ใกล้ชิดผู้เรียนตลอดเวลา และเป็นตัวกระตุ้นในการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี ได้กล่าวโดยสรุปว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้สอน และในด้านการเรียนการสอนดังนี้  
   ประโยชน์ที่มีต่อผู้เรียน 
   1. ผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง (Individualized Learning) ตามความรู้และ
ความสามารถของผู้เรียนเอง หากผู้เรียนมีความสามารถพร้อมก็สามารถเรียนได้เลย ดังนั้น ผู้เรียน            
แต่ละคนจะใช้เวลาเรียนไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความรู้และความสามารถของนักเรียนแต่ละคน 
   2.  ผู้เรียนจะเรียนเป็นขั้นตอนทีละน้อย จากง่ายไปหายาก ไม่สามารถพลิกดูค าตอบ
ได้ก่อนจึงเป็นการบังคับผู้เรียนให้เรียนรู้จริงก่อนจึงผ่านบทเรียนนั้นได้ ท าให้ผู้เรียนคงไว้ซึ่งพฤติกรรม
การเรียนได้นาน เกิดความแม่นย าในวิชาที่อ่อน ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
   3. ผู้ เรียนสามารถเรียนได้ตามสะดวก กล่าวคือ เรียนที่ไหน เมื่อไหร่ก็ได้ตาม            
ความต้องการ เพราะผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเองจากโปรแกรมที่ก าหนดไว้ โดยไม่ต้องเรียน
พร้อมเพ่ือนหรือเรียนต่อหน้าผู้สอนที่คอยควบคุมดูแล และถ้าผู้เรียนมีคอมพิวเตอร์อยู่ที่บ้านสามารถ
ประหยัดเวลาในการเดินทาง 
   4. ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจมากกว่าสื่อชนิดอ่ืน เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว มีสีสันสวยงาม มีเสียง และผู้เรียนได้มีส่วนในกระบวนการเรียน            
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การสอน หรือเรียกว่ากระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning กล่าวคือ ผู้เรียนสามารถโต้ตอบกับ
บทเรียนได้ ท าให้ผู้เรียนเกิดความสนุกสนาน และสนใจมากข้ึน 
   5. ผู้เรียนสามารถเลือกบทเรียน และวิธีการเรียนได้หลายแบบตามความถนัด                      
และความสนใจ ท าให้ผู้เรียนไม่เบื่อหน่ายในการเรียน 
   6. ผู้เรียนสามารถเรียนบทเรียนได้นานเท่าที่ต้องการ ท าให้ผู้เรียนมีเวลาท ากิจกรรม
ต่าง ๆ ในบทเรียนหรือทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนจากชั้นเรียนได้บ่อยครั้งตามต้องการ 
   7. ท าให้มีทัศนคติที่ดีต่อวิชาที่เรียน เพราะสามารถประสบความส าเร็จในการเรียน
ได้ด้วยตนเอง และเม่ือตอบค าตอบผิด ผู้เรียนไม่รู้สึกอับอาย 
   8. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถประเมินความก้าวหน้าของผู้เรียนได้ทันที
โดยอัตโนมัติ 
   9. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบให้ผู้เรียนได้ทันที             
โดยอาศัยการเสริมแรงที่เหมาะสม กระตุ้นอยากให้เรียน เนื่ องจากเป็นการศึกษารายบุคคล ไม่ใช่             
การบังคับให้เรียน 
   ประโยชน์ต่อผู้สอน 
   1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ครูท างานน้อยลงในด้านการสอน 
   2. ครูมีเวลาที่จะศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม เพ่ือพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพ
ในการสอนของตนเองให้สูงขึ้น 
   3. ครูมีเวลาดูแลเอาใจใส่การเรียน และช่วยเหลือการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้
มากขึ้น โดยเฉพาะผู้เรียนที่มีปัญหาในการเรียน 
   4. การน าคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนนั้น ท าให้ผู้สอนได้ปรับปรุงตนเองให้มีประสิทธิภาพ
ทันต่อเหตุการณ์ปัจจุบันมากยิ่งขึ้น 
   5. ช่วยลดเวลาในการสอนบทเรียน เพราะจากงานวิจัยพบว่าบทเรียนโปรแกรม
สามารถสอนเนื้อหาได้มากกว่าแต่ใช้ เวลาน้อยกว่า จึงท าให้ เพ่ิมเนื้อหาหรือแบบฝึกหัดตาม             
ความต้องการของผู้เรียนหรือท่ีผู้สอนเห็นสมควร 
   ประโยชน์ต่อการเรียนการสอน 
   1. ท าให้การเรียนการสอนเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้น 
   2. สามารถน าข้อมูลจากผลการเรียนมาใช้ในการปรับปรุงการเรียนการสอนเพ่ือให้
เกิดผลดีต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนมากข้ึน  
   3. แก้ไขหรือปรับปรุงบทเรียนท าได้ง่าย โดยแก้ไขเฉพาะที่ต้องการไม่ต้องแก้ไข          
ทั้งบทเรียน 
   4. สามารถให้ผลย้อนกลับได้ทันที เมื่อผู้เรียนตอบค าถาม บทเรียนก็จะตอบสนอง
ค าตอบนั้นกับผู้เรียนเร็วกว่าครูผู้สอน 
   5. สามารถสอนในลักษณะที่สมจริงกับผู้ เรียนได้ เนื่องจากเนื้อหาบางอย่าง              
ไม่สามารถที่จะเรียนรู้ได้จากของจริง แต่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถจ าลองสถานการณ์จริง
ให้ผู้เรียนได้ศึกษา                   
   6. คอมพิวเตอร์สามารถใช้ร่วมกับสื่ออ่ืน ๆ ได้ เช่น วีดิทัศน์ สไลด์ วิทยุ เทป เป็นต้น 



51 

   ประโยชน์ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน 
   1. ช่วยแก้ปัญหาการสอนแบบตัวต่อตัว 
   2. ช่วยแก้ปัญหาเรื่องภูมิหลังของนักเรียน เช่น ปัญหาการเรียนช้า เบื่อหน่ายการเรียน 
หรือเรียนไม่ทันเพื่อน เป็นต้น 
   3. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครู 
   4. ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนเวลา 
   ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กล่าวมา นับได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน            
เป็นประโยชน์ต่อครูผู้สอน การบริหารการสอน การเรียนรู้ของนักเรียนที่มีระดับความสามารถทุกกลุ่ม 
ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเก่ง ปานกลาง หรืออ่อน ในการเรียนรู้เนื้อหาต่าง ๆ พอสรุปได้เป็นข้อ ๆ ดังนี้  
   1. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนตามความสามารถของตนเอง  
   2. การมีปฏิสัมพันธ์ (Interactive) มีการตอบโต้ระหว่างบทเรียนกับผู้เรียน ท าให้
ผู้เรียนได้รับการเสริมแรงในทันที ท าให้ผู้เรียนเรียนด้วยความสนุกสนาน ไม่เบื่อหน่าย มีความสนใจ          
ที่จะเรียนรู้  
   3. ผู้เรียนเรียนได้ดีกว่าและเร็วกว่าการสอนตามปกติ ท าให้ใช้เวลาในการเรียน
น้อยลง  
   4. ผู้เรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เรียนมาจบแล้ว  
   5. ผู้เรียนได้เรียนแบบ Active Learning   
   6. การรวมเอาสีสัน ภาพกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียง การท าให้ดูเหมือนจริง 
และเร้าความสนใจของผู้เรียนให้เกิดความอยากเรียนรู้ และท ากิจกรรมต่าง ๆ  
   7. ความสามารถของเครื่องในการเก็บข้อมูล บันทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียน
และประเมินผู้เรียนได้ ท าให้สามารถน ามาใช้ได้ในลักษณะของการศึกษารายบุคคลได้เป็นอย่างดี             
โดยสามารถก าหนดบทเรียนให้แก่ผู้เรียนแต่ละคน และแสดงผลความก้าวหน้าให้เห็นได้ทันที  
   8. ช่วยให้ผู้สอนสามารถควบคุมการเรียนของผู้เรียนแต่ละคนได้ เพราะคอมพิวเตอร์
สามารถเก็บบันทึกข้อมูล และประเมินผู้เรียนได้  
 2.4.8 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   พิสุทธา อารีราษฎร์ (2551) ได้กล่าวว่า เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถือ
เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ประเภทหนึ่งที่ประยุกต์ใช้ในด้านการศึกษา ดังนั้นเมื่อพัฒนาแล้วจึงจะต้อง
ได้รับการประเมินเพ่ือตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพ ซึ่งการประเมินจะประกอบด้วยวิธีการ
ที่ใช้ดังนี้ 

1. การประเมินองค์ประกอบ 
    การประเมินองค์ประกอบ หมายถึง การประเมินตามแนวทางการศึกษาที่เน้น
ประเมินในด้านเนื้อหาและแบบทดสอบ ด้านการออกแบบอ่ืน ๆ เช่น โครงสร้ างภายใน ประเมิน
ผลลัพธ์ ประเมินสิ่งต่าง ๆ ที่ประกอบเป็นโครงสร้างภายใน เช่น ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ
เกี่ยวกับจอภาพ ความยากง่ายในการใช้งาน เป็นต้น ในการประเมินจะใช้แบบสอบถาม โดยส่วนใหญ่
จะใช้แบบมาตราส่วนประมาณค่า สอบถามผู้ทดลองใช้สื่อ ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญการพัฒนาโปรแกรม 
ผู้เชี่ยวชาญในด้านสื่อ ผู้สอน และผู้เรียนทั่ว ๆ ไป ทั้งนี้การที่จะใช้ประเมินเป็นกลุ่มใด ผู้ออกแบบ
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จะต้องเลือกอย่างเหมาะสม และสอดคล้องกับรายการที่จะประเมิน รายละเอียดที่ผู้ออกแบบสามารถ
เลือกใช้ประเมินสื่อ มีดังนี้ 
    1.1 ด้านความเหมาะสมของเนื้อหา หมายถึง การประเมินในด้านความเหมาะสม
ของเนื้อหากับผู้เรียน สื่อที่ดีควรจะมีคุณลักษณะอย่างหนึ่ง คือ มีเนื้อหาที่ตรงกับระดับของผู้เรียน      
โดยมีการใช้ภาษาท่ีเหมาะสม มีการสอดแทรกการอธิบายด้วยภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว 
    1.2 ด้านความถูกต้องของเนื้อหา ความถูกต้องของเนื้อหาเป็นประเด็นส าคัญ          
ที่จะต้องมีการตรวจสอบและประเมิน เนื้อหาที่น าเสนอในสื่อจะต้องเป็นเนื้อหาที่ถูกต้องและครบถ้วน 
ไม่คลุมเครือ นอกจากนี้จะต้องใช้ภาษาสะกดค าหรือใช้ไวยากรณ์ได้อย่างถูกต้องเช่นกัน   
    1.3 คุณค่าของเนื้อหา หมายถึง เนื้อหาที่น าเสนอในสื่อมีคุณค่าเพียงไรต่อ
ผู้เรียน เช่น เนื้อหาที่มุ่งแต่ความเพลิดเพลิน ความรุนแรง หรือเนื้อหาที่น าเสนอในแง่การเหยียดผิว 
เชื้อชาติ เป็นต้น ซึ่งเนื้อหาที่กล่าวถึงนี้ถือว่าเป็นเนื้อหาที่ไม่มีคุณค่า และไม่เกิดประโยชน์ต่อผู้เรียน 
แต่อย่างใด โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าผู้เรียนเป็นเด็กเล็ก ผู้ออกแบบควรจะระมัดระวัง ดังนั้น การประเมิน
คุณค่าของเนื้อหาจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญ 
   ด้านการออกแบบ หมายถึง การออกแบบลักษณะโครงสร้างของจอภาพที่น าเสนอ 
การใช้สีและตัวอักษร และการใช้สื่อประสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   1. การใช้พ้ืนที่หน้าจอ เนื่องจากจอภาพคอมพิวเตอร์เป็นส่วนที่จะใช้ติดต่อกับ
ผู้เรียน ดังนั้นการออกแบบการใช้พ้ืนที่ของจอภาพจึงควรออกแบบให้มีความง่ายและสะดวกต่อการใช้
ของผู้เรียน มีการจัดแบ่งการน าเสนอของจอภาพอย่างเป็นสัดส่วน ชัดเจนและสม่ าเสมอตลอดทั้งสื่อ 
   2.  การใช้สี  และตัวอักษร การออกแบบเพ่ือการใช้สีและตัวอักษรถือว่าเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในการน าเสนอของจอภาพสีที่ใช้ควรเป็นสีที่สบายตาและผ่อนคลายผู้ เรียน 
นอกจากนี้จะต้องเน้นความสวยงามและความชัดเจน ในส่วนของตัวอักษรก็เช่นกัน ควรจะเป็น
ตัวอักษรที่มีขนาดเหมาะสม และใช้สีของตัวอักษรโดยมีหลักคือ สีของตัวอักษรเข้มบนสีพื้นที่อ่อนหรือ
ใช้สีตัวอักษรอ่อนบนพื้นที่เข้ม 
   3. การใช้สื่อประสม หมายถึง การใช้เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว หรือข้อความ             
ในสื่อท าให้สื่อมีการอธิบายที่หลากหลาย แต่อย่างไรก็ตามการสร้างสื่อประสมควรจะพิจารณา                  
ให้เหมาะสมกับวัยหรือระดับของผู้เรียน เหมาะสมกับสถานการณ์และควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้
ควบคุมการแสดงผลบนจอภาพในด้านสื่อประสมด้วยตนเองได้ 
   ด้านกิจกรรม ในการออกแบบ สื่อส่วนหนึ่งที่จะต้องออกแบบควบคู่กันไป ได้แก่ 
กิจกรรมที่จะให้ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์เพ่ือให้มีส่วนร่วมหรือเพ่ือท าการทดสอบความรู้ผู้เรียน กิจกรรม
ที่ออกแบบในสื่อจะต้องสอดคล้องกับเนื้อหาที่ก าลังน าเสนอ และถ้าเป็นกิจกรรมที่เป็นแบบการตอบ
ค าถามหรือแบบทดสอบจะต้องเป็นค าถามที่ชัดเจนตลอดจนสอดคล้องกับเนื้อหาที่จะน าเสนอ  
นอกจากนี้กิจกรรมต่าง ๆ ที่ผู้เรียนได้มีปฏิสัมพันธ์ควรจัดให้มีการเสริมแรง (Reinforcement)               
ในจังหวะที่เหมาะสมกับเวลาและระดับของผู้เรียน 
   ด้านการจัดการสื่อ หมายถึง วิธีการควบคุมสื่อ ความชัดเจนของค าสั่งในตัวสื่อ             
การจัดท าเอกสาร ประเด็นต่าง ๆ เหล่านี้ จะต้องมีการออกแบบอย่างเหมาะสมและสมบูรณ์ ดังนี้ 
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   1. ด้านการจัดการสื่อ หมายถึง ผู้ เรียนมีโอกาสในการควบคุมสื่อเป็นอย่างไร               
สื่อเสนอหัวข้อหลักหรือหัวข้อย่อยสอดคล้องกันหรือไม่อย่างไร ตลอดจนการมีสิ่งอ านวยความสะดวก
ในสื่อที่ให้ผู้เรียนได้จัดการเองได้ เช่น การปรับแต่งเรื่อง การตั้งเวลาให้ความช่วยเหลือ เป็นต้น 
   2. ความชัดเจนของค าสั่งในสื่อ หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถจัดการสื่อได้ง่าย              
ไม่สับสน โดยไม่ต้องร้องขอความช่วยเหลือจากผู้สอน หรือผู้เรียนที่ไม่มีพ้ืนความรู้ด้านคอมพิวเตอร์               
ก็สามารถใช้งานสื่อได้ 
   3. ส่วนการจัดท าเอกสารถือเป็นส่วนหนึ่งที่จ าเป็นต้องจัดท า เนื่องจากสามารถใช้
เอกสารเป็นแหล่งอ้างอิงได้ และสามารถใช้เป็นคู่มือในการใช้สื่อได้ เอกสารที่ดีควรประกอบด้วย 
รายละเอียดที่เก่ียวกับอุปกรณ์ที่จ าเป็น การแนะน าสื่อ วัตถุประสงค์ของสื่อ การใช้งานสื่อ และปัญหา
ที่อาจจะพบได้ในการใช้สื่อ 
 2.4.9 การประเมินประสิทธิภาพของบทเรียน 
   พิสุทธา อารีราษฎร์ (2551) ได้กล่าวว่า ประสิทธิภาพของสื่อ (Efficiency) หมายถึง 
ความสามารถของสื่อในการสร้างผลสัมฤทธิ์ให้ผู้ เรียนบรรลุวัตถุประสงค์ตามระดับที่คาดหวัง               
โดยการท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดระหว่างเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน 
   วิธีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
   เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่ง ดังนั้นการหา
ประสิทธิภาพ จะใช้คะแนนเฉลี่ยจากการน าแบบทดสอบหรือกิจกรรมระหว่างเรียนมาค านวณร้อยละ
ซึ่งจะเรียกว่า Event 1 หรือ E1 มาเปรียบเทียบกับคะแนนเฉลี่ยในรูปของร้อยละจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนซึ่งจะเรียกว่า Event 2 หรือ E2 โดยน ามาเปรียบเทียบกันในรูปแบบ E1/E2 
และค่าร้อยละของ E1/E2 ที่ค านวณได้จะต้องน ามาเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 
   เกณฑ์มาตรฐานเป็นสิ่งที่ก าหนดขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นเกณฑ์ในการวัดและประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อ เกณฑ์ที่ใช้วัดโดยทั่วไปจะก าหนดไว้ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 เช่น 80/80 โดยค่า               
ที่ก าหนดไว้มีความหมายดังนี้ 
   80 ตัวแรก คือ เกณฑ์ของประสิทธิภาพของบทเรียนจากการท าแบบฝึกหัด หรือ 
การปฏิบัติกิจกรรมในระหว่างบทเรียน 
   80 ตัวหลัง คือ เกณฑ์ของประสิทธิภาพของบทเรียนจากการท าแบบทดสอบหลัง
การเรียน 
   การก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน การก าหนดเกณฑ์มาตรฐานไม่ควรก าหนดให้มีค่าสูง
เกินไปหรือต่ าเกินไปแต่ควรก าหนดให้สอดคล้องกับระดับผู้เรียนที่จะเป็นผู้ใช้บทเรียนโดยมีแนว
ทางการก าหนดไว้ ดังนี้ (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551) 
   1. บทเรียนส าหรับเด็กเล็กควรจะก าหนดเกณฑ์ไว้ระหว่างร้อยละ 95-100  
   2. บทเรียนส าหรับเนื้อหาทฤษฎี หลักการความคิดรวบยอดและเนื้อหาพ้ืนฐาน             
ควรก าหนดเกณฑ์ไว้ระหว่างร้อยละ 85-90  
   3. บทเรียนที่มีเนื้อหาวิชาที่ยากและซับซ้อนต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษามากกว่า
ปกติควรก าหนดไว้ระหว่างร้อยละ 85-90  
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   4. บทเรียนวิชาปฏิบัติ วิชาประลองหรือวิชาทฤษฎีถึงปฏิบัติ ควรก าหนดไว้ระหว่าง
ร้อยละ 80-85 
   5. บทเรียนส าหรับบุคคลทั่วไป ได้ระบุกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ควรก าหนดไว้
ระหว่างร้อยละ 80-85 
   เกณฑ์การยอมรับประสิทธิภาพ การก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพเป็นการคาดหมาย
ว่าผู้เรียนจะบรรลุจุดประสงค์หรือเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นที่พึงพอใจของผู้ประเมิน โดยก าหนดเป็น
เปอร์เซ็นต์ ผลเฉลี่ยของคะแนนการท างานและการประกอบกิจกรรมของผู้เรียนทั้งหมด ต่อเปอร์เซ็นต์ 
ผลเฉลี่ยของผลการสอบหลังเรียนของผู้เรียนทั้งหมด E1/E2   
 2.4.10 การประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
                     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement) หมายถึง ความสามารถของผู้เรียน                 
ในการแสดงออกโดยการท าแบบทดสอบให้ถูกต้องหลังจากได้ผ่านการศึกษาจากสื่อแล้ว ถ้าผู้เรียน
แสดงออกถึงความสามารถมากโดยทดสอบแล้วได้คะแนนสูงจะถือว่า ผู้ เรียนมีผลสัมฤทธิ์                    
ทางการเรียนสูง ซึ่งความสามารถที่มีของผู้เรียนนี้เป็นผลมาจากการได้ศึกษาเนื้อหาความรู้จากสื่อ 
ดังนั้น จึงเป็นการวัดคุณภาพของสื่อได้เช่นกัน ถ้าสื่อมีคุณภาพดีเมื่อให้ผู้เรียนได้เรียนเนื้อหาผ่านสื่อ
แล้ว ท าให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ในทางตรงกันข้าม ถ้าสื่อไม่มีคุณภาพเมื่อผู้เรียนเรียน
ผ่านสื่อแล้ว อาจจะมีผลท าให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ าหรือค่อนข้างต่ าได้ เช่นกัน การหาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยทั่วไปจะหาได้โดยการเปรียบเทียบในกลุ่มเดียวกันแต่ภายใต้เหตุการณ์ 2 เหตุการณ์
ขึ้นไป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้วจะท าให้ทราบว่าแตกต่างกัน หรือดีขึ้น หรือดีกว่าอย่างไร โดยสถิติที่ใช้
ทดสอบ ได้แก่ z-test, t-test, f-test นอกจากนี้ในการหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนจะต้อง
ใช้รูปแบบการทดลอง (Experimental) เพ่ือเป็นแบบแผนในการทดลอง และจะต้องเขียนสมมติฐาน
ในการทดลองเพ่ือเป็นตัวชี้น าค าตอบในการทดลองด้วย (พิสุทธา อารีราษฎร์, 2551)    
   จากรายละเอียดที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบถึงประสิทธิภาพ และคุณภาพ ซึ่งการประเมินจะประกอบด้วยวิธีการ 
คือ การประเมินองค์ประกอบ การประเมินประสิทธิภาพ การประเมินโดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ความพึงพอใจ ดัชนีประสิทธิผล และการวัดความคงทนของการเรียนรู้  
   และจากการศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าว ผู้วิจัย
จึงต้องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้โปรแกรมน าเสนอ 
รูปแบบการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์เป็นแบบเส้นตรง จากแนวคิดของ สกินเนอร์
ในเรื่องการเสริมแรง จากแนวคิดของบลูมที่ว่าทุกคนสามารถเรียนให้ถึงขั้นรอบรู้ได้ถ้าจัดการเรียน 
การสอนให้เหมาะกับผู้เรียนแต่ละคน โดยให้เวลากับการเรียนรู้เพียงพอตามที่ต้องการ และในระหว่าง
เรียนนั้นผู้เรียนได้รับความช่วยเหลือ มีการแก้ไขข้อบกพร่องหรือปัญหาในการเรียนของผู้เรียนอย่าง
ทันทว่งท ีและจากแนวคิดของธอร์นไดค์ในเรื่องกฎแห่งการฝึก 
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2.5 ค าศัพท์      
 2.5.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
   แนวการสอนเพ่ือการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) มีความเชื่อว่า
ในระยะเริ่มต้นของการเรียนภาษาที่สอง การเรียนรู้ค าศัพท์จะมีข้อดีมากกว่าการเรียนรู้ไวยากรณ์
เพราะการเรียนรู้ไวยากรณ์สามารถชะลอไว้ก่อน จนกว่าผู้เรียนจะมีความรู้ด้านค าศัพท์อยู่ในระดับหนึ่ง 
   การสอนค าศัพท์ในอดีตได้ถูกละเลย ดังนั้นจึงได้มีผู้ปรับปรุงและพัฒนาวิธีการเรียน
การสอนค าศัพท์ในปัจจุบัน Hunt และ Begler (1998) ได้แบ่งการเรียนการสอนค าศัพท์ออกเป็น               
3 วิธีด้วยกัน คือ การเรียนรู้แบบบังเอิญ (Incidental Learning) การสอนแบบตรง (Explicit Instruction) 
และการพัฒนากลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Independent Strategies Development) เมื่อพิจารณา
การเรียนการสอนค าศัพท์ดังกล่าวจะพบว่าการเรียนรู้แบบบังเอิญเป็นวิธีการที่เน้นกิจกรรมการอ่าน
อย่างกว้างขวาง (Extensive Reading) และการฟัง ซึ่งการเรียนรู้แบบบังเอิญเป็นสิ่งที่ผู้เรียนไม่ได้
ตั้งใจที่จะเรียนโดยตรง แต่เป็นผลพลอยได้จากการท างานหรือเรียน ส่วนการสอนแบบตรงเป็น             
การสอนที่ถูกออกแบบวางแผนโดยผู้สอน เป็นการสอนที่เจาะจงค าที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ ผู้สอนจะเสนอ
ค าศัพท์ต่อผู้เรียน เพ่ิมเติมความรู้เรื่องค าศัพท์และพัฒนาความช านาญในค าที่รู้แล้ว และการพัฒนา
กลวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง คือวิธีการฝึกเดาความหมายค าศัพท์จากบริบทและฝึกการใช้พจนานุกรม 
 2.5.2 ความหมายของค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
   ในการเรียนภาษาต่างประเทศ ค าศัพท์ถือว่าเป็นองค์ประกอบพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด  
มีผู้ให้ค าจ ากัดความของค าศัพท์ไว้ดังต่อไปนี้ 
   วิชัย สายค าอิน (2541) สรุปความหมายค าศัพท์ไว้ว่า ค าศัพท์ คือการประสมเสียง
ให้เป็นรูปค า เพ่ือสื่อความหมายให้รู้ว่าเป็นคน สัตว์ สิ่งของหรือลักษณะอาการซึ่งค า ๆ หนึ่ง  อาจมี
หลายความหมาย เช่น ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายตามไวยากรณ์ ความหมายตาม
ข้อความที่ใช้ ความหมายที่ข้ึนอยู่กับการเรียงล าดับค า เป็นต้น 
   มอริส (Morris อ้างถึงใน บัวเรียม พรมจีน, 2549) ได้ให้ค าจ ากัดความว่า ค าศัพท์
หมายถึง ค าทุกค าที่ใช้ในภาษาที่ถูกใช้และเข้าใจในเฉพาะบุคคล วงสังคม วงอาชีพ เชื้อชาติหรือ
โดยทั่วไปค าศัพท์อาจได้แก่ รายการค าหรือวลีที่ถูกจัดเรียง การเรียงอักษรพร้อมกับการอธิบาย
ความหมาย แปลหรือยกตัวอย่างประกอบ 
   บัวเรียม พรมจีน (2549) ได้สรุปความหมายค าศัพท์ไว้ว่าค าศัพท์ หมายถึง ค า วลี
หรือถ้อยค าทั้งหมดในภาษา ที่สามารถใช้สื่อในการสื่อสารความหมาย ความรู้ ความคิดระหว่างบุคคล
ในสังคม หรือชนชาติที่ถูกเรียงตามระเบียบกับการอธิบายความหมาย แปลหรือยกตัวอย่างประกอบ 
   จากค าจ ากัดความของค าศัพท์ที่ได้กล่าวมาแล้วอาจสรุปได้ว่า ค าศัพท์ หมายถึง ค า 
วลี หรือถ้อยค าทั้งหมดในภาษา ที่ใช้สื่อสารความหมาย ความรู้ ความคิดระหว่างบุคคลในสังคม เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญประการหนึ่งของภาษา เป็นการผสมเสียงให้เป็นรูปค า เพ่ือสื่อความหมายให้รู้ว่า
เป็นคน สัตว์ สิ่งของ หรือลักษณะอาการ ซึ่งค า ๆ หนึ่งอาจมีหลายความหมาย เช่น ความหมาย             
ตามพจนานุกรม ความหมายตามไวยากรณ์ ความหมายตามข้อความที่ใช้ ความหมายที่ขึ้นอยู่กับ             
การเรียงล าดับค า เป็นต้น  
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 2.5.3 องค์ประกอบในการรู้ศัพท์ 
   การรู้ค าศัพท์หมายถึง การรู้ความหมายของค าศัพท์ ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ
หลายด้าน โดยมีผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหลายท่าน กล่าวถึงองค์ประกอบในการรู้ศัพท์ ดังนี้ 
   ราซินสกี้ พาแดค และนิวตัน (Rasinski Padak & Newton, 2008) ได้แบ่งองค์ประกอบ 
ในการรู้ศัพท์ออกเป็น 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 
   1. การเพ่ิมความเข้าใจในความหมายของค าศัพท์ (Incrementality) โดยในแต่ละ
ครั้งที่ผู้เรียนพบค าศัพท์ใหม่ ความรู้ของผู้เรียนที่มีต่อความหมายของค าศัพท์นั้น ๆ ก็ค่อย ๆ ชัดเจน
มากขึ้น เช่น เมื่อผู้เรียนรู้ความหมายของค านั้น ๆ แล้ว เมื่อเวลาผ่านไปผู้เรียนจะรู้ความหมายของ
ค าศัพท์ได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น 
   2. มิติของความหมายค าศัพท์ (Multidimensionality) การรู้ค าศัพท์นั้นมากกว่า
การรู้เพียงค าจ ากัดความง่าย ๆ เท่านั้น แต่ยังรวมถึงรายละเอียดของข้อแตกต่างด้านความคิดรวบยอด
ของค าที่มีความหมายเหมือนกันด้วย ในองค์ประกอบนี้ยังรวมถึง  การประกอบของค าศัพท์ 
(Collocation) ด้วย เช่น มีความรู้ว่าสามารถใช้ ค าว่า “a storm door” และ “a storm window” ได้ 
แต่ไม่สามารถใช้ค าว่า “a storm ceiling” หรือ “a storm floor” ได้ 
   3. ความหลากหลายของความหมายค าศัพท์ (Polysemy) ค าศัพท์หลายค ามี
ความหมายมากมาย การรู้ความหมายที่หลากหลายของค าศัพท์นั้น ๆ เป็นส่วนหนึ่งของการรู้ศัพท์ 
เช่น ค าว่า “place” สามารถน าไปใช้ได้ในหลายบริบทตามตัวอย่าง 
    “An Outdoor Grocery Store Can be Called a Market Place, While a 
Horse who Places Comes in Second in a Race.” หรือ “There’s no Place Like Home.” 
   4. ความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน (Interrelatedness) การรู้ศัพท์มักเกี่ยวข้องกับการรู้
ลักษณะเฉพาะของค านั้น ๆ และรวมถึงการที่ค าศัพท์นั้นเชื่อมโยงถึงค าอ่ืน ๆ หรือความคิดรวบยอด
อ่ืน ๆ ด้วย เช่น เมื่อนึกถึงค าว่า “cat” ก็สามารถมองเห็นอากัปกิริยาของแมวได้ด้วย 
   5. การได้มาจากจ าพวกที่ต่างกัน (Heterogeneity) ความหมายของค าศัพท์ขึ้นอยู่
กับบริบทด้านความหมายและโครงสร้าง เช่น  
    Her ideas were all over the place. 
    In gym we had to run in place. 
    This weekend we will go to our summer place.  
   นอกจากนี้ รีด (Read, 2000) ได้ระบุว่าองค์ประกอบการรู้ศัพท์สามารถครอบคลุม              
ได้ถึง 7 ด้าน ได้แก่ 
   1. รู้ระดับของค าที่พบไม่ว่าจากค าพูดหรือข้อความ 
   2. รู้ข้อจ ากัดของการใช้ค าศัพท์นั้นตามหน้าที่ของค าและสถานการณ์ต่าง ๆ  
   3. รู้การน าค าศัพท์ไปใช้ในโครงสร้างของประโยค 
   4. รู้รูปแบบของค าและรากค าศัพท์ 
   5. รู้โครงข่ายความสัมพันธ์ของค าหนึ่ง ๆ ที่มีต่อค าอ่ืน ๆ  
   6. รู้ความหมายของค าศัพท ์
   7. รู้ความหมายที่หลากหลายของค าศัพท์ 
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   เนชั่น (Nation, 2003) ระบุว่าองค์ประกอบการรู้ค าศัพท์แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ไดแ้ก่ 
   1. รูปแบบ (Form) ในรูปภาษาพูด สามารถจ าแนกเสียงค าศัพท์ รู้วิธีการออกเสียง
ค าศัพท์ และในรูปภาษาเขียน สามารถจ าแนกลักษณะของค า รู้การสะกดค าศัพท์นั้น ๆ  
   2. ต าแหน่ง (Position) ด้านโครงสร้างไวยากรณ์ รู้รูปแบบของค าที่ปรากฏ ใช้รูปแบบ
ของค าได้เหมาะสม ด้านการประกอบของค าศัพท์ (Collocation) สามารถระบุค าศัพท์หรือชนิดของ
ค าศัพท์ที่สามารถน าไปประกอบโดยวางไว้ข้างหน้าหรือข้างหลังค าได้ และน าค าศัพท์หรือชนิดของ
ค าศัพท์ที่สามารถน าไปประกอบกับค าศัพท์อื่นได้ 
   3. หน้าที่ (Function) รู้จักค าศัพท์ที่พบบ่อย รู้ความถี่ในการใช้ค าศัพท์ ความเหมาะสม 
รู้จักสถานการณ์ท่ีจะพบค าศัพท์นั้น ๆ และใช้ค าศัพท์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
   4. ความหมาย (Meaning) เป็นการรู้ความหมายของค าศัพท์  เลือกใช้ค าศัพท์           
เพ่ือแสดงความหมายได้ ความสัมพันธ์ของค าศัพท์ค าหนึ่งที่มีต่อค าอ่ืน ๆ และเลือกใช้ค าศัพท์อ่ืน ๆ 
มาแทนได ้
   สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการรู้ค าศัพท์ ประกอบด้วยความรู้เกี่ยวกับความหมาย
ของค าและความสัมพันธ์ของค าศัพท์ที่มีต่อบริบทข้างเคียงรวมทั้งค าศัพท์อ่ืน ๆ ที่ปรากฏร่วม อีกทั้ง
ยังรวมถึงการรู้รูปแบบของค าทั้งในรูปภาษาพูดและภาษาเขียน รู้ต าแหน่งของค า เข้ าใจรูปแบบค า 
โครงสร้างทางไวยากรณ์ของค า น าค าศัพท์ไปประกอบกับค าศัพท์อ่ืนได้ รู้หน้าที่ของค าและสามารถ
น าไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
 2.5.4 ประเภทของค าศัพท์ 
   นอกจากความหมายและองค์ประกอบของค าศัพท์ที่กล่าวมาข้างต้น ผู้เชี่ยวชาญ
ทางการสอนภาษาได้แบ่งค าศัพท์ได้หลายประเภท ดังนี้ 
   เลวิส (Lewis, 2001) ได้แบ่งประเภทของค าศัพท์ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. ค าเดี่ยว เช่น Book, Pen, Tree 
   2. ค ารวม เช่น by the way, upside down 
   3. ค าท่ีปรากฏร่วมกัน เช่น Community Service, Absolutely Convinced 
   4. ค าท่ีเป็นส านวน เช่น I’ll get it, We’ll see, That’ll do 
   5. ค าขึ้นต้นประโยค เช่น That’s not as ….as you think, the fact/Suggestion/ 
Problem/Danger was……., Firstly….. , Secondly…….., Finally……. 
   เอลลิส (Ellis, 1994) และฮัลสติน (Hulstijn, 1998; Cited in Robert Van, 2002 
& Angelika Rieder, 2003) ได้แบ่งประเภทของค าศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   1. ค าศัพท์ที่เรียนรู้โดยตรง (Explicit Vocabulary) คือ ค าศัพท์ที่ผู้สอนต้องการให้
ผู้เรียนเรียนรู้ โดยผู้สอนสอนความหมายจากการใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกัน และค าที่มีความหมาย
ตรงกันข้ามและรวมถึงการให้กับผู้เรียนโดยตรง 
   2. ค าศัพท์ที่ เรียนรู้ทางอ้อม (Implicit Vocabulary) คือค าศัพท์ที่ผู้เรียนเรียนรู้ 
จากสิ่งต่าง ๆ รอบตัว เช่น จากการอ่านหนังสือ จากบทสนทนาในห้องและนอกห้องเรียน จากการ   
พบเห็นค าศัพท์จากสื่อต่าง ๆ เป็นต้น ซึ่งการเรียนรู้ค าศัพท์ประเภทนี้ เป็นการเรียนรู้ความหมาย
ค าศัพท์ในบริบท ซึ่งช่วยให้เข้าใจและจ าได้ดี 
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   ส่ วน  เนชั่ น  (Nation, 2001; Cited in Nation Paul & Chung Teresa, 2003)                 
ยังได้แบ่งประเภทของค าศัพท์ออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้คือ 
   1. ค าที่ ใช้บ่อย (High Frequency Words) คือ ค าที่ถูกใช้บ่อยทั้ งในบทความ 
หนังสือพิมพ์ บทสนทนาและนิตยสารต่าง ๆ 
   2. ค าศัพท์เฉพาะทาง (Technical Vocabulary) คือ ค าศัพท์ที่ใช้และเป็นที่รู้จัก           
ในกลุ่มหรือบุคคลที่ท างานในสาขาเดียวกัน หรือมีความสนใจในสิ่งที่เหมือนกัน ซึ่งบุคคลในกลุ่ม อ่ืน
อาจไม่รู้จักหรือคุ้นเคยกับค าศัพท์เฉพาะทางนี้ 
   3. ค าศัพท์วิชาการ (Academic Vocabulary) คือ ค าศัพท์ที่ ใช้ในเอกสารหรือ
บทความทางวิชาการ และเป็นค าศัพท์ที่ใช้บ่อยในสาขาอาชีพทั่วไป ไม่ได้เจาะจงสาขาอาชีพใดอาชีพ
หนึ่ง 
   4. ค าศัพท์ที่ ไม่ใช้บ่อย  (Low Frequency Words) คือ ค าที่ ใช้ไม่บ่อยนัก เช่น 
บทความหนึ่งอาจมีค าศัพท์ประเภทนี้อยู่เพียงร้อยละ 5 ของบทความท้ังหมด 
   ยังมีการแบ่งประเภทของค าศัพท์ตามความหมายของค าศัพท์เป็น 2 ประเภท คือ 
   1. ค าที่มีความหมายในตัวเอง (Content Words) คือ ค าที่มีความหมายในตัวเอง
ได้แก่ ค า Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs เป็นต้น 
   2. ค าที่ ไม่มีความหมายในตัวเอง (Function Words) คือ ค าที่ ไม่มีความหมาย
แน่นอนในตัวเอง ส่วนมากจะเปลี่ยนความหมายไปตามโครงสร้าง ได้แก่ Articles, Prepositions, 
Conjunctions เป็นต้น 
   นอกจากนี้แฮทช์และบราวน์  (Hatch & Brown, 1995) มีความเห็นสอดคล้อง
กับเกิร์นและเรดแมน (Gains & Redman, 1991) โดยแบ่งค าศัพท์ออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ คือ 
   1. ค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือรับสาร (Receptive Vocabulary) คือ ค าศัพท์ที่ใช้เพ่ือการรับรู้ 
เป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนได้รับจากการฟังและการอ่าน ผู้เรียนสามารถจ าได้เมื่อค าศัพท์นั้นอยู่ในบริบท  
แต่ไม่สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ ผู้สอนเพียงให้ผู้เรียนรู้แค่ความหมายเท่านั้น 
   2. ค าศัพท์ที่ ใช้ เพ่ือสื่อสาร (Productive Vocabulary) คือ ค าศัพท์ที่ ใช้ เพ่ือการ
สื่อสาร เป็นค าศัพท์ที่ผู้เรียนเข้าใจ ออกเสียงได้ถูกต้องและสามารถน าไปใช้ได้อย่างถูกต้องในการพูด
และ          การเขียน ผู้สอนจึงต้องฝึกผู้เรียนให้ใช้ค าศัพท์นั้น ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
   นอกจากประเภทของค าศัพท์ดังกล่าวแล้ว แพททิบุคท์  และเวสเช่ (Patibukht & 
Wesche, 1997) ได้แบ่งประเภทของค าศัพท์ โดยอาศัยระดับของการรู้ค าศัพท์ 5 ขั้น ดังนี้ 
   1. ค าท่ีไม่คุ้นเคยเลย 
   2. ค าท่ีคุ้นเคยแต่ไม่รู้ความหมาย 
   3. ค าท่ีรู้ความหมายและค าท่ีมีความหมายเหมือน 
   4. ค าท่ีสามารถใช้ในประโยค ได้เหมาะสม 
   5. ค าท่ีสามารถใช้ในประโยคได้เหมาะสม และถูกไวยากรณ์ 
   จากประเภทของค าศัพท์ดังกล่าวข้างต้น จึงสรุปได้ว่าการแบ่งประเภทของค าศัพท์
นั้นขึ้นอยู่กับ 
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   1. ลักษณ ะการใช้ค าศัพท์  ได้ แก่  การใช้ค าศัพท์ เพ่ื อส่ งสาร  (Productive 
Vocabulary) และค าศัพท์ที่ใช้รับสาร (Receptive Vocabulary) 
   2. ความหมายของค าศัพท์ ได้แก่ ค าที่มีความหมายในตัวเอง (Content Words) 
ค าที่ไม่มีความหมายในตัวเอง (Function Words) และระดับความรู้ความหมายของค าศัพท์สร้างและ
ไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ ได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้อง ทั้งด้านการฟัง พูด อ่านและ 
 2.5.5 การเลือกค าศัพทท์ี่ควรน ามาสอน 
   ความหมายของค าศัพท์ เป็ นสิ่ งที่ จ าเป็นในการรับรู้ข้อความเพ่ือที่จะเข้าใจ
สถานการณ์ที่ข้อความนั้น ๆ ก าลังน าเสนอ ดังนั้นการเลือกค าศัพท์ที่น ามาสอนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็น
อย่างยิ่งที่ผู้สอนควรค านึงถึง ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาหลายท่านได้เสนอหลักในการเลือกค าศัพท์ดังนี้ 
   คามิล และไฮเบิร์ท (Kamil & Hiebert, 2005) ได้สรุปแนวทางในการเลือกค าศัพท์
ที่ผู้สอนต้องค านึงถึงไว้ 3 ประเด็น ได้แก ่
   1. ค าศัพท์ที่น ามาสอนนั้นควรพบบ่อยครั้งในบทเรียน นอกจากนี้ค าศัพท์ที่น ามา
สอนควรเกี่ยวโยงกับประสบการณ์ของนักเรียน 
   2. ค าศัพท์ที่น ามาสอนควรเกี่ยวโยงกับหัวเรื่องท่ีเรียนในชั้นเรียน 
   3. บทบาทของค าศัพท์ที่สื่อความหมายในบริบทที่ค าศัพท์นั้น ๆ ปรากฏอยู่ 
   เกรน และเรดแมน (Graim & Redman, 2006) ได้ระบุแหล่งของค าศัพท์ที่ควร
น ามาใช้สอนในชั้นเรียน โดยแบ่งเป็น 4 ประเภท ได้แก่ 
   1. ผ่านทางหนังสือเรียน ซึ่งรวมถึงหนังสือเรียนทั้งประเภทการพูด การเขียน 
ไวยากรณ์หรือกิจกรรมต่าง ๆ  
   2. ผ่านทางสื่อประกอบการสอนชนิดต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็นสื่อที่ทางสถาบันก าหนดให้
ใช้หรือผู้สอนสามารถเลือกใช้ด้วยตัวเอง เช่น บทอ่าน แบบฝึก 
   3. ผ่านทางตัวนักเรียนเอง ในที่นี้หมายถึงค าศัพท์ที่นักเรียนไม่รู้จักหรือจากข้อผิดพลาด
ของนักเรียนหรือจากการถามของนักเรียน       
   4. ผ่านทางกิจกรรมการฝึกค าศัพท์โดยผู้สอนเป็นผู้สร้างขึ้นเฉพาะเพ่ือใช้กับ             
กลุ่มนักเรียน 
   เบ๊ค แม็คคีโอน และคูแกน (Beck McKeown & Kucan, 2002) ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับค าศัพท์ที่ควรน ามาสอนจากการแบ่งค าศัพท์ทั้ง 3 ประเภท 
   1. ศัพท์ระดับแรก (Tier One Words) คือ กลุ่มค าศัพท์ที่ประกอบด้วยค าศัพท์
พ้ืนฐานที่สุดภาษา ศัพท์กลุ่มนี้ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องคัดเลือกมาสอนเนื่องจากนักเรียนรู้ความหมาย            
อยู่แล้ว  
   2. ศัพท์ระดับสอง (Tier Two Words) คือ ค าศัพท์ที่นักเรียนสามารถพบเห็นได้
บ่อยครั้งและมีความถี่สูง แต่นักเรียนไม่ทราบความหมาย ผู้สอนควรคัดเลือกศัพท์กลุ่มนี้เพ่ือน ามาสอน
มากที่สุด เพราะค าศัพท์ในกลุ่มนี้มีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ภาษาของนักเรียน 
   3. ศัพท์ระดับสาม (Tier Three Words) เป็นค าศัพท์กลุ่มสุดท้ายที่มีความถี่ต่ า
ผู้สอนจึงไม่ควรคัดเลือกมาสอนแต่อาจสอนได้หากมีความจ าเป็นเพ่ือให้เข้าใจเนื้อหามากขึ้น เช่น    
สอนค าว่า Peninsular ในคาบเรียนวิชาภูมิศาสตร์ 
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   ดังนั้น ก่อนสอนผู้สอนควรส ารวจบทเรียนเพ่ือท ารายการค าศัพท์โดยคัดเลือก
ค าศัพท์ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์เพื่อน ามาใช้สอนในชั้นเรียน 
   ในขณะที่มาร์ซาโน (Marzano, 2004) สนับสนุนให้ผู้สอนเลือกค าศัพท์ที่สามารถ
พัฒนาความสามารถด้านค าศัพท์วิชาการในแขนงต่าง ๆ ซึ่งพ้ืนฐานค าศัพท์เหล่านี้จะช่วยให้นักเรียน
ประสบความส าเร็จในการเรียน ซึ่งมาร์ซาโนได้แบ่งค าศัพท์ออกเป็น 11 กลุ่ม ตามเนื้อหาวิชา ได้แก่
คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษา ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ พลเมือง เศรษฐศาสตร์ พลานามัย พลศึกษา 
ศิลปะ เทคโนโลยี 
   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่าการเลือกค าศัพท์มาใช้ในการสอนเป็นสิ่งส าคัญ อีกประการหนึ่ง
ที่ผู้สอนควรค านึงถึง โดยการเลือกค าศัพท์ควรเน้นค าศัพท์ที่พบบ่อยครั้งในบทเรียน หรือหนังสือเรียน 
และเป็นค าศัพท์ที่เก่ียวโยงกับหัวเรื่องท่ีเรียนในชั้นเรียน   
 2.5.6 วิธีการสอนศัพท์ 
   วิสาข์ จัติวัตร์ (2541) ได้เสนอวิธีการสอนศัพท์ สามารถแบ่งออกได้ดังนี้ 
   1. การให้ค าจ ากัดความ คือ การที่ครูให้ค าศัพท์หรือค าจ ากัดความของศัพท์                  
ที่ต้องการสอน อาจให้นักเรียนเติมค าจ ากัดความของค าศัพท์ด้วยตนเอง ค าแปลหรือค าจ ากัดความนี้
อาจน ามาจากพจนานุกรมในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งส าคัญครูควรสอนให้นักเรียนรู้จกใช้พจนานุกรมเป็น
แหล่งค้นคว้า 
   2. การเดาค าศัพท์ตามบริบท วิธีการนี้นิยมใช้กันมาก เนื่องจากผู้อ่านสามารถน า
กลวิธีการอ่านเช่นนี้ไปใช้ในการอ่านอย่างอิสระ โดยไม่ต้องใช้พจนานุกรม หรือครู แต่ควรเป็น
กระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไป 
   3. การใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงเข้ากับความหมายของศัพท์ใหม่ (Relating 
new Words to what is Already Known) ครูใช้วิธีการสอนเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนน าความรู้เดิม 
มาสัมพันธ์และเก่ียวข้องกับความหมายของศัพท์ใหม่ โดยใช้วิธีการต่อไปนี้ 
    3.1 แผนภูมิความรู้ (Semantic Maps) ช่วยกระตุ้นให้นักเรียนรู้จักจัดโครงสร้าง
ของข้อมูลอย่างเป็นระบบ สามารถใช้เป็นกิจกรรมก่อนการอ่านเพ่ือเป็นการแนะน าศัพท์ที่ส าคัญ ๆ 
แล้วยังเป็นการช่วยกระตุ้นความรู้เดิมเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง 
    3.2 แผนภูมิค าศัพท์ (Word Map or Concept of Definition) ช่วยให้นักเรียน
จัดความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลเกี่ยวกับค าจ ากัดความออกเป็นประเภทได้ คือ กลุ่มหรือประ เภท 
(Category) คุณสมบัติหรือลักษณะ (Properties) โครงสร้างของแผนภูมิค าศัพท์ยังช่วยให้นักเรียน   
ได้จดจ าและระลึกถึงความหมายหรือความคิดรวบยอดของศัพท์ใหม่ ๆ ได้อีกด้วย 
    3.3 ตารางการวิเคราะห์ความหมายค าศัพท์ (Semantic Feature Analysis) 
คือ ตารางที่แสดงความสัมพันธ์ หรือเปรียบเทียบความหมายของค าศัพท์ การสอนโดยวิธีนี้สอดคล้อง
กับทฤษฎีโครงสร้างความรู้ เนื่องจากช่วยให้นักเรียนเข้าใจความสัมพันธ์ของค าศัพท์ ซึ่งเป็นค าที่มี
ความหมายกว้างและมีความหมายชี้เฉพาะ ตารางวิเคราะห์นี้ยังช่วยกระตุ้นความรู้เดิมของนักเรียน            
ที่มีเก่ียวกับค าศัพท์นั้น ๆ  
    3.4 เส้นต่าง ๆ ที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค าศัพท์ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน 
(Word Lines) เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของค าศัพท์เพ่ือพัฒนาการความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ 



61 

    3.5 การหาความสัมพันธ์ของศัพท์ใหม่กับศัพท์เดิม หรือความคิดรวบยอด             
ที่นักเรียนเคยรู้แล้วลดหลั่นตามล าดับ (Concept Ladder) เช่น ครูจะสอนค าว่า “Guitar” ให้นักเรียน
อภิปรายว่านักเรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับประเภท ลักษณะ และวัสดุที่ท า 
    3.6 การท านายเรื่องจากศัพท์ (Predict-o-gram) เป็นกลวิธีการสอนก่อนการอ่าน
ที่ช่วยให้นักเรียนท านายเรื่องได้จากค าศัพท์ 
    3.7 การบอกความสัมพันธ์ของค าศัพท์จากมากไปหาน้อย หรือสูงสุดไปหาต่ าสุด 
(Semantic Gradient) 
   4. เสริมความรู้เกี่ยวกับค าศัพท์เพ่ิมเติม (Extending Word Meaning) โดยการน า
ศัพท์ที่คล้าย ๆ กันมาเปรียบเทียบ แยกแยะหรือรวมเป็นหมวดหมู่ โดยใช้วิธีต่อไปนี้ 
    4.1 การจัดค าศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กัน หรือตามลักษณะที่เหมือนกันเข้าเป็น
หมวดหมู่เดียวกัน (Word Sorts) 
    4.2 การจัดกลุ่มค าโดยวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของค าชนิดต่าง (Categorization) 
คล้าย ๆ Word Sorts แต่ลักษณะการจัดกลุ่มต่างกันออกไป เช่น ให้วงกลมค าที่มีความหมายกว้าง
ครอบค าท่ีมความหมายแคบกว่า เป็นต้น 
    4.3 กิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนเห็นความสัมพันธ์ที่ส าคัญของความคิดรวบยอด 
(Post-Structured Overviews) 
   5. การสอนศัพท์พิเศษ 
    5.1 ค าท่ีสะกดต่างกันแต่ออกเสียงเหมือนกัน (Homophones) 
    5.2 ค าท่ีสะกดเหมือนกันแต่มีความหมายต่างกัน (Homograph) 
    5.3 ค าท่ีมีหลายความหมาย (Multi Meaning) 
    5.4 ค าท่ีแสดงการเปรียบเทียบ (Analogy) 
    5.5 ค าที่ มีความหมายตรงตามพจนานุกรม (Detonations) และค าที่ มี
ความหมายพิเศษเฉพาะบุคคล หรือมีความหมายลึก ๆ แตกต่างกัน (Connotations) 
    5.6 ค าที่มีความหมายเหมือนกัน (Synonym) และค าที่มีความหมายตรงกันข้าม 
(Antonym) 
   6. หาที่มาหรือก าเนิดของศัพท์ (Word Origin and Histories) 
   7. การสะสมศัพท์ด้วยตนเอง (Vocabulary Self-Collection Strategy) 
   สมยศ เม่นแย้ม (2545) ได้เสนอและแนะน าการสอนศัพท์ต้องท าให้น่าสนใจ                 
และสนุก (Fun and Interesting) ควรมีขั้นตอนดังนี้ 
   1. ครูเสนอรูปภาพ วัสดุ ท่าทางหรือค าอธิบาย 
   2. ครูพูด (ออกเสียง) 4-6 ครั้ง นักเรียนฟังและดูปากครู 
   3. ครูพูด นักเรียนพูดตาม อาจจะออกเสียงทั้งชั้น และไล่เดี่ยว 
   4. ครูแต่งประโยคค าที่สอนนั้น นักเรียนฟังก่อนพูดตาม 2-3 ครั้ง 
   5. ครูเขียนค าศัพท์ (Word) บนกระดานด า นักเรียนสะกดตามไปด้วย และนักเรียน
เขียนค า ประโยคในสมุด 
   6. ทบทวนขั้นตอนจาก ขั้นที่ 1-5 อีกครั้ง 
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   7. ทดสอบการใช้การออกเสียงความเข้าใจศัพท์ (Vocabulary) ที่สอน ข้อสังเกต             
มีค าแนะน าว่าในบทเรียนหนึ่งไม่ควรสอนค าใหม่เกินกว่า 4-5 ค า 
   จัญญา เกี่ยวพันธ์ (2544) กล่าวว่าในการสอนค าศัพท์ ครูควรสอนการออกเสียง
ค าศัพท์ ความหมายของค าศัพท์ และการน าค าศัพท์ไปใช้ในรูปประโยคต่าง ๆ ตลอดจนการเดา
ค าศัพท์จากบริบท (Context) ปัจจัยและวิธีการสอนค าศัพท์ที่ส าคัญที่ครูต้องค านึงถึง คือ จุดมุ่งหมาย
ในการสอน ลักษณะของผู้เรียน บทอ่าน ค าศัพท์หรือความคิดรวบยอด อีกทั้งสภาพแวดล้อมในการสอน 
เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
   จากการศึกษาถึงขั้นตอนในการสอนค าศัพท์อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ขั้นตอนในการสอน
ค าศัพท์ให้ได้ผล ควรมีขั้นตอน ดังนี้ 
   1. ครูเสนอรูปภาพ ของจริงที่สื่อความหมายได้ตรงกับค าที่จะสอนหรือค าอธิบาย 
   2. ครูออกเสียง 4-6 ครั้ง นักเรียนฟัง 
   3. นักเรียนพูดตาม ทั้งชั้น/รายกลุ่ม หรือรายบุคคล 
   4. ครพููดประโยค โดยใช้ค าที่สอนนั้น นักเรียนฟังก่อนพูดตาม 2-3 ครั้ง 
   5. ครูเขียนค า (Word) บนกระดานด า นักเรียนสะกดตามไปด้วย และนักเรียนเขียน
ค าในสมุด 
   6. ทดสอบการออกเสียง ความเข้าใจค าศัพท์ (Vocabulary) ที่สอน 
 2.5.7 หลักการเรียนและการสอนค าศัพท์ 
   ในการเรียนค าศัพท์ภาษาต่างประเทศนั้น ฮัล์สติน (Hulstijn, 1992) ฮัล์สติน โฮแลน
เดอร์ และครีเดนิส (Hulstijn Hollander & Creidenes, 1996) ได้แบ่งการเรียนค าศัพท์ออกเป็น              
2 ประการ คือ 
   1. การเรียนค าศัพท์แบบไม่ตั้งใจ (Incidental Learning) คือ การเรียนค าศัพท์ 
แบบไม่ตั้งใจ นักเรียนไม่ตั้งใจที่จะเรียนค าศัพท์นั้นในบทอ่าน และขณะเดียวกันก็ยังได้ค าศัพท์มาแบบ
ไม่ตั้งใจด้วยในขณะที่อ่าน 
   2. การเรียนค าศัพท์แบบตั้ งใจ  (Intended Learning) คือ การเรียนค าศัพท์            
แบบตั้งใจนักเรียนมีจุดประสงค์หลัก คือเรียนค าศัพท์ นักเรียนต้องอาศัยการท่องจ าหรือวิธีการใด ๆ 
เพ่ือจ าความหมายให้ได้ 
   ซึ่งในการเรียนค าศัพท์แบบตั้งใจนั้นฮีลเล่ (Healey, 2000) ได้กล่าวเสนอการเรียน
ค าศัพท ์ดังนี้ 
   1. จ าค าศัพท์นั้นให้ได ้
   2. รู้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ในบริบทและ 
   3. ใช้ค านั้นได้อย่างถูกต้องในภาษาพูดและเขียน 
   นอกจากนั้นกรูท (Groot, 2000) ได้เสนอขั้นตอนการเรียนรู้ค าศัพท์เพ่ือความคงทน
ในการจ าระยะยาวดังนี้ 
   1. สังเกตคุณสมบัติต่าง ๆ ของค าใหม่ เช่น หน่วยค า เสียง โครงสร้าง ความหมาย 
และรูปแบบของค าศัพท์นั้น 
   2. รวมค าศัพท์เป็นเครือข่ายสัมพันธ์ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของค าตามข้อ 1 
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   3. หาความหมายของค าศัพท์ตามบริบทที่แสดงคุณสมบัติของค านั้น เช่นเดียวกับ 
ฮอลส์ติน (Hulstijn) กล่าวได้สอดคล้องกับกรูทว่า “ผู้เรียนให้ความสนใจต่อลักษณะของการใช้ค า 
ความหมายของค า โครงสร้างค าและสนใจต่อความสัมพันธ์ภายในค าและระหว่างค ามากขึ้นเท่าไหร่  
ก็จะจ าข้อมูลค าศัพท์ใหม่ ๆ มากขึ้นเท่านั้น" ดังนั้นควรจะมีการเรียนการสอนค าศัพท์อย่างมีระบบ
เพราะว่าการสอนค าศัพท์อย่างมีระบบ เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด  (Patibukht & Wesche, 
1997) 
   ครูภาษาอังกฤษจ านวนมากยืนยันว่า ในการอ่านข้อความที่ไม่เคยพบในภาษาต่างประเทศ 
สิ่งแรกที่เจอก็คือค าศัพท์ (Grabe & Stoller, 1997) ยิ่งเมื่อในข้อความมีค าใหม่มาก นักเรียนก็จะยิ่ง
หมดหวัง ดังนั้นในการสอนค าศัพท์ใหม่ส าหรับผู้เริ่มเรียนนั้น ครูหรือผู้สอนยังไม่ควรเน้นการสะกด  
แต่ควรให้นักเรียนได้ทราบความหมายของค าโดยเร็วเสียก่อน แล้วจึงสอนรูปแบบของค าและการใช้ค า
ในบริบทต่าง ๆ (Doff, 1991; อ้างถึงใน ดวงเดือน แสงชัย, 2531) การแสดงความหมายของค าศัพท์นั้น 
ครูอาจสอนโดยวิธีดังต่อไปนี้ (Haycraft, 1991) 
   1. ให้ดูของจริงซึ่งครูสามารถน ามาในห้องเรียนได้สะดวก ส าหรับการสอนค าศัพท์
พ้ืนฐานใกล้ตัว 
   2. ให้ดูบัตรภาพและบัตรค า 
   3. ครูวาดภาพบนกระดาน 
   4. ครูแสดงท่าใบ้ส าหรับการสอนความหมายของค าศัพท์ ที่แสดงกริยาท่าทาง 
   5. ครูบอกลักษณะหรือบอกค าจ ากัดความ 
   6. ครูสอนความหมายโดยใช้ค าศัพท์ในบริบทเช่น…. Fall From Tree in Autumn.  
(Leaves) 
   7. ครูสอนความหมายค าศัพท์ที่เป็นนามธรรมโดยสร้างบริบทหรือสถานการณ์ขึ้น 
เช่น There was a House on fire and he Saved the girl. (Brave) 
   8. ครูพาไปนอกสถานที่เพ่ือเข้าใจความหมายจากบริบทหรือสถานการณ์จริง 
   9. การใช้ค าตรงกันข้ามเช่น An ugly girl isn’t Pretty. 
   10. การใช้ค าเหมือน 
   11. การแปลความหมาย ครูสามารถใช้ภาษาท้องถิ่นตนแปล แต่วิธีการสอนนี้              
ไม่ใคร่นิยม เพราะไม่ตรงกับจุดประสงค์การเรียนรู้ตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   12. การใช้แผนภูมิที่มีภาพสิ่งของอยู่ไม่เกิน  10 ชนิด แล้วให้นักเรียนออกเสียง
ค าศัพท์นั้นทีละค าตามที่ครูชี้ ถ้านักเรียนออกเสียงถูกต้องครูจึงจะเขียนค าศัพท์ก ากับสิ่งของนั้น ๆ  
และให้นักเรียนสะกดค าตามล าดับ 
   13. เกมค าศัพท์ เช่น เกม Scrabble และเกม Crossword Puzzles เป็นต้น    
   นอกจากนั้นจากการศึกษาวิธีการสอนค าศัพท์ของเนลสัน เฮอร์เบอร์ (Nelson-
Herber, 1986) สามารถสรุปวิธีการสอนค าศัพท์ได้ดังต่อไปนี้ 
   1. สอนด้วยการให้ความหมายเหมือน (Synonyms) และความหมายตรงกันข้าม 
(Antonyms) เมื่อสอนค าศัพท์ใหม่ เช่น  
    Quick is the same as very fast. (Synonyms)  
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    Weak is the opposite of strong. (Antonyms) 
    2. สอนด้วยการให้ค าจ ากัดความ 
   3. สอนด้วยการใช้สื่อประกอบ เช่น รูปภาพ การแสดงท่าทาง ใช้ของจริง เป็นต้น 
   4. สอนด้วยการพูดในรูปประโยค เมื่อต้องการให้ทราบความหมาย ควรใช้ในรูป
ประโยค ให้ตัวอย่างเป็นประโยค เช่น เมื่อต้องการจะสอนค า “tastes” 
     Henry likes ice-cream. He says it tastes good. 
     Henry doesn’t like durian. He says it tastes terrible. 
    5. สอนโดยให้หาที่มาหรือก าเนิดของค าศัพท์ ได้แก่ การวิเคราะห์ค าศัพท์ รากศัพท์ 
(Root) อุปสรรค (Prefix) และปัจจัย (Suffix) 
    6. สอนโดยกระตุ้นให้ผู้เรียนใช้ประสบการณ์เดิมเชื่อมโยงกับความหมายของศัพท์ใหม่ 
    7. สอนด้วยการแปล วิธีการนี้เป็นวิธีการที่ครูผู้สอนควรค านึงถึงเป็นกรณีสุดท้าย  
ซึ่งควรจะใช้กับ Passive Vocabulary และไม่สามารถท่ีจะหาวิธีอ่ืนที่ดีกว่านี้ได้ 
   สรุปได้ว่าในการเรียนการสอนค าศัพท์นั้น มีเทคนิคหรือวิธีการสอนหลากหลายวิธี
และไม่มีกล่าวไว้ว่า วิธีไหนเป็นวิธีที่ดีที่สุด แต่ครูควรหาวิธีการสอนค าศัพท์ที่เหมาะสมกับนักเรียน  
ของตน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพ่ือที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด  (วิสาข์ 
จัติวัตร์, 2541) 
 2.5.8 ข้อเสนอแนะในการสอนค าศัพท์ 
   ฟินอคเชียโร (Finocchiaro, 1989) ได้กล่าวเสนอแนะในการสอนค าศัพท์ไว้ พอสรุป
ได้ดังนี้ 
   1. ผู้สอนไม่จ าเป็นต้องสอนให้ผู้เรียนน าศัพท์ไปใช้ทุกค า เพราะค าศัพท์บางค านั้น 
สอนเพียงแค่ให้ผู้เรียนรู้ความหมายและการออกเสียงเท่านั้น ซึ่งหมายถึงการสอนค าศัพท์ให้ผู้เรียน
เข้าใจความหมายเมื่อผู้เรียนได้ยินหรือได้อ่านค าศัพท์นั้น แต่ไม่ได้น าไปใช้ในการเขียนและพูด 
   2. ผู้สอนควรสอนค าศัพท์โดยการพูดด้วยความเร็วปกติ (Normal Speech) 
   3. การสอนค าศัพท์ใหม่ควรสอนในโครงสร้างประโยคที่ผู้เรียนเคยเรียนมาแล้ว และ
ในสถานการณ์ที่ผู้เรียนคุ้นเคย 
   4. หากเป็นไปได้ ผู้สอนควรสอนค าศัพท์ที่อยู่ในหัวข้อเดียวกัน ตัวอย่างเช่น ค าศัพท์
ที่เก่ียวกับอาหารก็ควรจัดไว้หนึ่งบทเรียน 
   5. เมื่อผู้เรียนพบค าศัพท์ที่คุ้นเคยในบริบทใหม่ ผู้สอนควรทบทวนและฝึกการใช้
ค าศัพท์นั้น ๆ ใหม่ การทบทวนค าศัพท์ที่คุ้นเคยแล้วนั้น ผู้สอนควรสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย           
ที่เหมือนกันและความหมายที่แตกต่างกันด้วย 
   6. การสอนค าศัพท์ ควรสอนให้ผู้เรียนเข้าใจความหมาย ผู้สอนควรใช้เทคนิค          
ที่เหมาะสม ซ่ึงอาจจะใช้การแสดงละคร การใช้รูปภาพ การถอดถ่ายข้อความ (Paraphrase) 
   7. ผู้สอนควรให้ผู้เรียนฝึกใช้ค าศัพท์ในสถานการณ์เพ่ือการสื่อสาร ตัวอย่างเช่น  
การฝึกการแทนที่ การถ่ายโอนข้อมูล การถาม-ตอบ และในภาระงานอื่นๆท่ีเกี่ยวข้อง 
   8. การสอนค าศัพท์แต่ละค า ควรสอนหลาย ๆ ครั้งด้วยโครงสร้างและสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่สามารถน าค าศัพท์เหล่านั้นไปใช้ได้อย่างเหมาะสม 
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   9. ควรสอนค าศัพท์ที่เป็นค านาม ค ากริยา ค าคุณศัพท์ ค ากริยาวิเศษณ์ที่มาจาก 
รากศัพท์เดียวกัน 
   จากข้อเสนอแนะดังกล่าว เพ่ือให้ผู้สอนค านึงถึงในการสอนค าศัพท์  โดยมี
จุดประสงค์หลัก คือ ให้นักเรียนสามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง เข้าใจความหมายของค าศัพท์ด้ 
วยเทคนิคต่าง ๆ และประการสุดท้ายคือการสอนให้นักเรียนสามารถน าค าศัพท์นั้นไปใช้ให้ถูกต้องและ
เหมาะสมกับบริบททางสังคม แต่การที่จะให้บรรลุตามวัตถุประสงค์นั้นได้ ครูจะต้องค านึงถึงปัจจัย  
ต่าง ๆ ดังนี้ (Reinking Mealey & Ridgeway, 1993; อ้างถึงใน วิสาข์ จัติวัตร์, 2541) 
   1. จุดมุ่งหมายในการสอน 
    1.1 เพ่ือเป็นการเสริมแรง 
    1.2 เพ่ือการวัดผล 
    1.3 เพ่ือแนะน าความคิดรวบยอด 
    1.4 เพ่ือทบทวน 
    1.5 เพ่ืออธิบายความคิดรวบยอด 
    1.6 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ 
    1.7 เพ่ือให้เรียนได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ 
    1.8 เพ่ือพัฒนาทักษะการหาแหล่งอ้างอิง 
   2. ลักษณะของผู้เรียน 
    2.1 ความรู้พื้นฐาน 
    2.2 ความสามารถทางวิชาการ 
    2.3 ความสามารถในการอ่าน 
    2.4 ความสามารถในการท างานอย่างอิสระ 
    2.5 แรงจูงใจ 
    2.6 ความสามารถด้านการรับรู้การเรียนรู้ 
   3. ลักษณะของบทอ่าน 
    3.1 โครงสร้าง 
    3.2 จุดประสงค์ / ประเภท 
    3.3 ความยากง่ายของบทอ่านเมื่อเปรียบเทียบกับความสามารถและความรู้
พ้ืนฐานของนักเรียน 
    3.4 ให้นักเรียนเดาความหมายจากปริบทได้เพียงไร 
    3.5 มีศัพท์ใหม่ ๆ มากหรือน้อย 
   4. ลักษณะของค าศพัท์หรือความคิดรวบยอด 
    4.1 มีความเก่ียวข้องกับผู้เรียนเพียงไร 
    4.2 นักเรียนคุ้นเคยกับศัพท์นี้แค่ไหน 
    4.3 เป็นนามธรรมหรือรูปธรรม 
    4.4 มีความหมายในแง่ Connotative หรือ Denotative อย่างไร 
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   5. สภาพแวดล้อม 
    5.1 มีเวลาเตรียมการสอนและเวลาสอนอย่างไร 
    5.2 เป็นการสอนกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย 
 2.5.9 การสร้างแบบทดสอบค าศัพท ์
    ฮีตัน (Heaton, 1975) ได้กล่าวถึงการสร้างแบบทดสอบค าศัพท์ไว้ดังนี้ 
   1. เลือกค าศัพท์ที่ตรงกับภาพที่ก าหนดให้ไว้ 
   2. เลือกค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกับค าที่ก าหนดให้ 
   3. เลือกค าศัพท์ที่ตรงกับค าจ ากัดความ 
   4. เลือกค าศัพท์ที่จะน ามาแทนที่ค าศัพท์ในประโยค 
    5. เลือกค าศัพท์จากกลุ่มค า 
   6. จับคู่ค าศัพท์ในกลุ่มค าที่ก าหนดให้ไปเติมในช่องว่างให้ได้ความ 
   7. ใช้ค าศัพท์ที่ก าหนดให้แต่งประโยค โดยแสดงให้เห็นความหมายของค า 
   8. เรียงล าดับอักษรที่ก าหนดให้ใหม่ ให้เป็นค าศัพท์ที่ถูกต้อง 
   9. น าค าที่ก าหนดให้ไปเติมในประโยค โดยการเปลี่ยนแปลงรูปประโยคให้ถูกต้อง 
   10. เติมวิภัติ (Prefix) หรือค าท่ีก าหนดให้เพ่ือเปลี่ยนให้มีความหมายตรงข้าม 
    11. ฟังค าศัพท์จากครูแล้ววงกลมล้อมรอบค าศัพท์ที่ถูกต้อง 
   12. ดูภาพแล้วออกเสียงค าศัพท์ 
   13. ครูอ่านค าเป็นคู่ ถ้าคู่ใดเป็นค าเดียวกัน ให้เขียนเครื่องหมายถูก ถ้าคู่ใดเป็นคน
ละค าให้เขียนเครื่องหมายผิด 
   14. ฟังครูแล้วเลือกภาพที่ถูกต้อง 
   15. วาดภาพค าศัพท์ที่ครูบอก 
   16. ระบายสีภาพตามค าศัพท์ที่ครูบอก 
 
2.6 ความรู้เกี่ยวกับความจ า                         
 2.6.1 ความหมายของความจ า 
   สุรางค์ โค้วตระกูล (2541) ได้ให้ค าจ ากัดความ ความจ า (Memory) ไว้ดังนี้ 
    ความจ า คือ ความสามารถที่จะเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้ได้เป็นเวลานานและสามารถค้นคว้า
มาใช้ได้หรือระลึกได้ ความจ าประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 อย่าง คือ 1) การเรียนรู้และประสบการณ์
เพ่ือจะได้รับข้อมูลข่าวสารและทักษะต่าง ๆ  2) การเก็บ (Retention) การเก็บสิ่งที่ เรียนรู้และ
ประสบการณ์ไว้ 3) การระลึกได้ซึ่งความรู้และประสบการณ์ 4) สามารถเลือกข้อมูลข่าวสารหรือ
ความรู้ที่มีไว้มาใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลา 
   จิราภา เต็ งไตรรัตน์  และคนอ่ืน ๆ (2543) กล่าวถึงความหมาย  การจ า คือ 
ความสามารถคงสิ่งที่เรียนรู้ได้และสามารถระลึกได้ การเรียนรู้ทุกอย่างต้องมีการคงสิ่งที่เรียนมาแล้ว
ไว้บ้าง เพราะถ้าเราลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้และประสบการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมด ก็เหมอืนกับว่าไม่มีการเรียนรู้
เกิดข้ึน 
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   จากความหมายของความจ า ซึ่งมีผู้นิยามไว้พอจะสรุปได้ว่า ความจ า หมายถึง สิ่งที่
ได้รู้ได้เห็นในอดีตที่ยังคงระลึกได้ หรือการที่แสดงให้เห็นถึงสัญลักษณ์ในการตอบสนองในขณะนั้น 
เกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปแล้ว โดยการแสดงให้เห็นทางปฏิกิริยาตอบสนอง เป็นการที่มนุษย์สามารถ
รายงานเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่ผ่านมาได้ถูกต้อง เป็นความสามารถที่จะเก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้ได้เป็นเวลานาน
และสามารถค้นคว้ามาใช้ได้ หรือระลึกได้ ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 อย่าง คือ 1) การเรียนรู้และ
ประสบการณ์เพ่ือจะได้รับข้อมูลข่าวสารและทักษะต่าง ๆ 2) การเก็บ (Retention) การเก็บสิ่งที่
เรียนรู้และประสบการณ์ไว้ 3) การระลึกได้ซึ่งความรู้และประสบการณ์ (4) สามารถเลือกข้อมูล
ข่าวสารหรือความรู้ที่มีไว้มาใช้ได้เหมาะสมกับสถานการณ์และเวลาระลึกได้จากสิ่งที่เรียนรู้ไปแล้ว            
ซึ่งมีลักษณะเป็นความคงทนและสามารถน ากลับมาใช้ได้อีกหรือเกิดการจ าได้ซึ่งเป็นความจ าที่คงทน 
 2.6.2 ระบบความจ า (Memory System) 
   สุรางค์ โค้วตระกูล  (2541) จิราภา เต็งไตรรัตน์และคณะ (2543) ได้กล่าวถึง
กระบวนการพ้ืนฐานของความจ า (Basic Memory Processes) ไว้ดังนี้ 
   นักจิตวิทยาพุทธิปัญญานิยมที่ใช้ทฤษฎีการเรียนรู้อินฟอร์เมชั่นโพรเซสซิ่ง  ได้แบ่ง
ความจ าออกเป็น ความจ าระยะสั้น (Short Term Memory หรือ STM) และความจ าระยะยาว 
(Long Term Memory หรือ LTM) และได้อธิบายกระบวนการพ้ืนฐานของความจ าดังนี้ 
              
 

                                                                                           
 
 
 
ภาพที่ 2.4 กระบวนการพ้ืนฐานของความจ า 
 
   จากแผนผังจะเห็นได้ว่าก่อนที่จะจ าได้ และค้นคืนมาใช้ได้จะต้องเริ่มด้วยการเข้ารหัส
สิ่งที่เรียนรู้หรือประสบการณ์ การเข้ารหัสอาจจะได้จากสิ่งเร้าที่ได้จากการได้ยิน การได้เห็น การเข้าใจ
ความหมายและการจัดระเบียบแบบแผน กระบวนการขั้นที่ 2 คือ การเก็บไว้ในความจ าระยะยาวและ
ขั้นสุดท้าย คือ กระบวนการที่ค้นคืนข้อมูลที่เก็บไว้ในความจ าระยะยาวมาใช้ ความจ าบางอย่างค้นคืน
ได้เร็ว เช่น หมายเลขโทรศัพท์ แต่บางอย่างจะต้องใช้ความพยายามที่จะร าลึกบางครั้งจ าเป็นต้องใช้
เครื่องชี้แนะ 
   จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2543) ได้แบ่งระบบความจ าออกเป็น 3 ประเภท คือ                  
   1. การจ าการรู้สึกสัมผัส (Sensory Memory) สิ่งเร้าต่าง ๆ ที่สัมผัสกับประสาทรับ
ความรู้สึกจะเกิดข้ึนเป็นความรู้สึกขึ้นโดยเห็นเป็นภาพ ได้ยินเป็นเสียง เป็นต้น 
    2. ระบบความจ าระยะสั้น (Short-Term Memory) ชื่อย่อ STM หมายถึง ความจ า
ที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดการรับรู้สิ่งเร้าที่ได้รับการตีความและรับรู้แล้ว ก็จะเข้าสู่ความจ าระยะสั้นและ
จะอยู่ในความจ าระยะสั้นชั่วคราวเท่านั้น เพียงสองสามวินาทีหรือน้อยกว่านั้น แต่จะยังคงอยู่นานกว่า

การเข้ารหัส 
(Encoding)                  

การเก็บ 
 (Storage)  

การค้นคืน 
(Retrieval) 
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ระบบความจ าการรู้สึกสัมผัส ความจ าระยะสั้นใช้ส าหรับการจ าชั่วคราวเพ่ือประโยชน์ในขณะที่จ าอยู่
เท่านั้น 
   3. ระบบความจ าระยะยาว (Long-Term Memory) ชื่อย่อ LTM เป็นความจ าที่
ถาวรกว่า STM สิ่งที่จ าใน LTM อาจจะคงอยู่เป็นเดือน ปี หรือตลอดชีวิตก็ได้ เช่น การจ าหมายเลข
โทรศัพท์ของเรา ซึ่งใช้มาหลายครั้งแล้ว หมายเลขโทรศัพท์ของเราก็จะถูกเก็บอยู่ในส่วนที่เรียกว่า 
LTM 
 2.6.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับความจ าและการเรียนรู้แบบอาศัยความจ า 
   ทฤษฎีความจ าสองกระบวนการ (Two Process Theories of Memory) 
   จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2543) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความจ าสองกระบวนการ
ดังนี้ คือ  
    ทฤษฎีที่อธิบายกระบวนการต่าง ๆ ใน STM และ LTM มีหลายทฤษฎี ทฤษฎีเหล่านี้
เรียกว่า ทฤษฎีความจ าสองกระบวนการ มีทฤษฎีหนึ่งซึ่งเป็นทฤษฎีใหม่เกี่ยวกับความจ า ซึ่งแอตคินสัน 
และซิฟฟริน (Atkinson & Shiffrim) เป็นผู้คิดขึ้น ทฤษฎีนี้กล่าวว่า STM เป็นความจ าชั่วคราว สิ่งใดก็
ตามถ้าอยู่ใน STM จะต้องมีการทบทวนหรือต้องสนใจจะท าจริง ๆ ถ้าไม่มีการทบทวนหรือสนใจจ า
จริง ๆ ความจ าสิ่งนั้นก็จะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว ถ้าในขณะหนึ่ง ๆ มีสิ่งต่าง ๆ เข้ามาใน STM มาก ๆ 
เราจะไม่สามารถทบทวนทุกอย่างที่เข้ามาใน STM ได้ สิ่งที่ไม่ได้รับการทบทวนหรือสนใจก็จะลืมไป
อย่างรวดเร็ว ดังนั้นจ านวนสิ่งที่เราจะจ าได้ใน STM จึงมีจ ากัด การทบทวนก็เพ่ือไม่ให้ความจ า
สลายตัวไปจาก STM สิ่งใดก็ตามถ้าอยู่ใน STM เป็นระยะเวลายิ่งนาน สิ่งนั้นก็จะมีโอกาสฝังตัวใน 
LTM มากยิ่งขึ้น และสิ่งที่จ าไว้ใน LTM แล้วสิ่งนั้นก็จะคงอยู่ในความจ าตลอดไป  
 2.6.4 วิธีวัดความจ า 
   หลังจากที่ได้เรียนรู้สิ่งหนึ่งสิ่งใดแล้วถ้าต้องการทราบว่าสิ่งที่เรียนไปแล้วจะจดจ าได้
มากน้อยแค่ไหนมีวิธีวัดความจ า 3 วิธี คือ (จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคนอ่ืน ๆ, 2543) 
   1. การระลึก (Recall) หมายถึง การที่ผู้เรียนสามารถสร้างเหตุการณ์ต่าง ๆ จาก
ความจ าโดยไม่มีเหตุการณ์นั้นปรากฏตรงหน้า ตัวอย่างเช่น ถ้าเราสามารถบอกที่อยู่ของเพ่ือนได้
หลังจากเราเคยทราบมาแล้วแสดงว่า เราสามารถระลึกที่อยู่ของเพ่ือนได้ 
   2. การจ าได้ (Recognition) ตัวอย่างของการจ าได้ ได้แก่ การเห็นคนบางคนหรือ
ของบางอย่างแล้วเรารู้สึกคุ้นเคย เช่น พอเห็นรูปภาพอันหนึ่งแล้วมีความรู้สึกว่าเคยเห็นภาพนี้ติดผนัง
บ้านใครมาก่อนแต่นึกไม่ออกว่าเคยเห็นที่ไหน ในการวัดความจ าด้วยวิธีการจ าได้นี้จะต้องแสดงสิ่งของ
หรือเหตุการณ์ซึ่งเป็นสิ่งเร้าที่เคยประสบมาแล้วต่อหน้าผู้เรียน เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้สิ่งของหรือ
เหตุการณ์ที่ปรากฏตรงหน้า แล้วเปรียบเทียบการรับรู้นี้กับการรับรู้ซึ่งเคยมีมาก่อนในอดีตว่าเหมือนกัน
หรือไม่ แล้วผู้เรียนจะจ าได้หรือจ าไม่ได้จากผลการเปรียบเทียบนี้   
   3. การเรียนซ้ า (Relearning) เป็นวิธีหนึ่งที่ท าให้เราทราบว่า สิ่งที่ เราเคยเรียน
มาแล้วในอดีตยังมีความจ าหลงเหลืออยู่ เช่น สิ่งที่เรียนบางอย่างเราไม่ทราบว่าเราจ าได้ ถ้ากลับมา
เรียนซ้ าอีกครั้งหนึ่ง ปรากฏว่าจะใช้เวลาที่เรียนน้อยกว่าเวลาที่ใช้เรียนในการเรียนครั้งแรก เช่น ถ้าเรา
ท่องโคลงบทหนึ่งถึง 10 เที่ยวจึงจะสามารถท่องโคลงบทนั้นได้ พอเวลาผ่านไปนาน ๆ ความจ าจะค่อย
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หายไป พออ่านโคลงบทนั้นอีกครั้งหนึ่ง เราอาจจะจ าโคลงบทนั้นไม่ได้ว่าเคยท่องจ ามาก่อน ถ้าเรา
พยายามท่องโคลงบทนั้นซ้ าอีกเพ่ือให้จ าได้ จะใช้เวลาในการท่องโคลงน้อยกว่าครั้งแรก 
   4. วิธีสะสม (The Saving Method) วิธีนี้ เป็นวิธีที่นักจิตวิทยาทดลองใช้ เป็น              
ส่วนใหญ่โดยมีความเชื่อว่าคนเราจะ “เรียนซ้ า” ได้เร็วกว่าการเรียนครั้งแรก เช่น ถ้าเราเคยหัดถักนิตติ้ง
ในสมัยเป็นเด็ก หลังจากนั้นก็ไม่ได้ถักนิตติ้งอีกเลยจนเป็นผู้ใหญ่ แต่ถ้าเรามาหัดถักนิตติ้งอีกครั้งเราจะ
หัดได้รวดเร็วกว่าคนที่ไม่เคยหัดมาก่อนเลย ดังนั้น การเรียนรู้ในบางเรื่องจึงเป็นสิ่งที่ “สะสม” ได้ 
 2.6.5 เทคนิค วิธีการและตัวแปรที่ช่วยความจ า 
   เทคนิคในการช่วยความจ า (Mnemonic Device) 
   สุรางค์ โค้วตระกูล (2541) ได้กล่าวถึง เทคนิคในการช่วยจ าไว้ดังนี้  คือ มนุษย์             
ได้ค้นพบวิธีช่วยความจ า (Mnemonic Device) ที่ได้ผลดีมามากนานนับเป็นพัน ๆ ปีแล้ว (Yates, 
1966; Luria, 1968; Hunt & Love, 1972 อ้างถึงใน สุรางค์ โค้วตระกูล, 2541) จากผลการวิจัยของ
นักจิตวิทยาเกี่ยวกับเทคนิคช่วยความจ า พบว่าการสอนเทคนิคในการช่วยความจ าให้แก่นักเรียน             
ท าให้นักเรียนสามารถท่ีจะระลึก (Recall) สิ่งที่เรียนรู้แต่ละบทเรียนได้ดีกว่าการท่องซ้ า ๆ (Rehearsal) 
โดยไม่มีความหมาย ฉะนั้นจึงมีการแนะน าให้ครูสอนเทคนิคในการช่วยจ าให้แก่นักเรียน เพ่ือนักเรียน
จะได้เก็บสิ่งที่เรียนรู้ไว้ในความทรงจ าได้นาน ๆ 
   วิธีการที่จะใช้ในการช่วยจ า 
   จิราภา เต็งไตรรัตน์ และคนอ่ืน ๆ (2543) ได้กล่าวถึง วิธีการช่วยความจ าในสิ่งที่
เรียนได้มากยิ่งขึ้นมีดังต่อไปนี้ 
   1. การจัดหมวดหมู่ (Organization) การที่จะประสบผลส าเร็จในการจ าได้นั้น 
จะต้องมีการจัดเป็นหมวดหมู่ โดยการจัดสิ่งเร้าที่จะต้องจ าหลาย ๆ อย่างให้เป็นหมวดหมู่ เช่น  สิ่งที่
คล้ายกันหรือสัมพันธ์กันก็จัดเป็นกลุ่มเดียวกัน หรืออาจท าได้โดยการจัดแบ่งสิ่งเร้าที่จะต้องจ า
ออกเป็นประเภทต่าง ๆ ตามคุณสมบัติที่มีร่วมกัน 
   2. การทบทวนตนเอง (Self-Recitation) การทบทวนตนเองในขณะที่เรียนจะช่วย
ให้จ าบทเรียนได้มากขึ้น 
   3. การเรียนเกิน (Overlearning) ถ้าต้องการจ าบทเรียนให้นาน ๆ จะต้องเรียนเกิน
โดยการศึกษาสิ่งนั้นซ้ า ๆ จะท าให้ความจ าในสิ่งนั้นดีขึ้น 
   4. การสร้างมโนภาพ (Imagery) ถ้าต้องการจ าโคลงบทหนึ่ง การนึกภาพตาม
ลักษณะค าบรรยายของโคลงจะช่วยท าให้จ าโคลงบทนั้นได้ 
 
2.7 ความพึงพอใจ 
 2.7.1 ความหมายของความพึงพอใจ มีนักวิชาการได้เขียนและให้ความหมายไว้ดังนี้ 
   แอบเปิลไวท์ (Applewhite, 1965) กล่าวว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกส่วนตัว
ของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีความหมายกว้างรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล้อม                
ทางกายภาพด้วย การมีความสุขที่ท างานร่วมกับคนอ่ืนที่เข้ากันได้ มีทัศนคติที่ดีต่องานด้วย 
   กู๊ด (Good, 1973) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพหรือระดับ
ความพึงพอใจที่เป็นผลมาจากความสนใจและเจตคติของบุคคลที่มีต่องาน 
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   จากความหมายของ ความพึงพอใจ ที่มีผู้ให้ความหมายไว้ข้างต้น พอสรุปได้ว่า 
ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกนึกคิด หรือเจตคติของบุคคลที่มีต่อการท างานหรือการปฏิบัติ
กิจกรรมในเชิงบวก ดังนั้น ความพึงพอใจในการเรียนรู้จึงหมายถึง ความรู้สึกที่ดี มีความชอบใจและ
ประทับใจในการร่วมปฏิบัติกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นความรู้สึกพอใจในงานที่ท า และต้องการ
ด าเนินกิจกรรมนั้น ๆ จนบรรลุผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย 
 2.7.2 แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวกับความพึงพอใจ 
   ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม การที่ผู้ปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจต่อการท างาน
นั้นมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจในงานที่มีอยู่  การสร้างสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุ้นให้ เกิดกับ
ผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นสิ่งจ าเป็น เพ่ือให้การปฏิบัติงานนั้น ๆ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ 
   สก๊อตต์ (ไสว คุณโน, 2546; อ้างถึงใน Scott, 1970) ได้เสนอแนวคิดในเรื่องการจูง
ใจให้เกิดความพึงพอใจต่อการท างานที่จะให้ผลเชิงปฏิบัติ มีลักษณะดังนี้ 
   1. งานควรมีส่วนสัมพันธ์กับความปรารถนาส่วนตัว งานนั้นจะมีความหมายส าหรับ
ผู้ท า 
   2. งานนั้นต้องมีการวางแผนและวัดความส าเร็จได้ โดยใช้ระบบการท างานและ          
การควบคุมท่ีมีประสิทธิภาพ 
   3. เพ่ือให้ได้ผลในการสร้างสิ่งจูงใจภายในเป้าหมายของงาน จะต้องมีลักษณะดังนี้ 
    3.1 คนที่ท างานมีส่วนในการตั้งเป้าหมาย 
    3.2 ผู้ปฏิบัติได้รับทราบผลส าเร็จในการท างานโดยตรง 
    3.3 งานนั้นสามารถท าให้ส าเร็จได้ 
    เมื่อน าแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้กับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน นักเรียน             
มีส่วนในการเลือกเรียนตามความสนใจ และมีโอกาสร่วมกันตั้งจุดประสงค์หรือความมุ่งหมาย                
ในการท ากิจกรรม ได้เลือกวิธีแสวงหาความรู้ด้วยวิธีที่ผู้เรียนถนัดและสามารถค้นหาค าตอบได้ 
   มาสโลว์ (ไสว คุณโน, 2546; อ้างถึงใน Maslow, 1970) ได้เสนอทฤษฎีล าดับขั้น
ของความต้องการ (Hierarchy of Needs) นับว่าเป็นทฤษฎีหนึ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง 
ซึ่งตั้งอยู่บนสมมุติฐานที่ว่า “มนุษย์เรามีความต้องการอยู่เสมอไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อความต้องการได้รับ
การตอบสนองหรือพึงพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว ความต้องการสิ่งอ่ืน  ๆ ก็จะเกิดขึ้นมาอีก            
ความต้องการของคนเราอาจจะซ้ าซ้อนกัน ความต้องการอย่างหนึ่งอาจยังไม่ทันหมดไป ความต้องการ
อีกย่างหนึ่งอาจเกิดข้ึนได”้ ความต้องการของมนุษย์มีล าดับขั้น ดังนี้ 
   1. ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการ
พ้ืนฐานของมนุษย์ เน้นสิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิต ได้แก่ อาหาร อากาศ ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่ งห่ม              
ยารักษาโรค ความต้องการผักผ่อน ความต้องการทางเพศ 
   2. ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตทั้งที่เป็นอยู่
ปัจจุบันและอนาคต ความเจริญก้าวหน้า อบอุ่นใจ 
   3. ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เป็นสิ่งจูงใจที่ส าคัญต่อการเกิดพฤติกรรม 
ต้องการให้สังคมยอมรับตนเองเข้าเป็นสมาชิก ต้องการความเป็นมิตร ความรักเกิดจากเพ่ือนร่วมงาน 



71 

   4. ความต้องการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเด่นในสังคม มีชื่อเสียง 
อยากให้บุคคลยกย่องสรรเสริญตนเอง อยากมีความเป็นอิสรเสรีภาพ 
   5. ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เป็น
ความต้องการในระดับสูง อยากให้ตนเองประสบความส าเร็จทุกอย่างในชีวิต ซึ่งเป็นไปได้ยาก 
   เฮอร์ซเบอร์ก (Hertzberg, 1959) ได้ท าการศึกษาค้นคว้าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุที่ท า
ให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene Theory ทฤษฎีได้กล่าวถึงปัจจัยที่ท าให้
เกิดความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจัย คือ  
   1. ปัจจัยกระตุ้น (Motivation Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการงาน ซึ่งมีผล
ก่อให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น ความส าเร็จของงาน การได้รับการยอมรับนับถือลักษณะ
ของงาน ความรับผิดชอบ ความก้าวหน้าในต าแหน่งงาน 
   2. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factors) เป็นปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในการท างาน
และมีหน้าที่ให้บุคคลเกิดความพึงพอใจในการท างาน เช่น เงินเดือน โอกาสที่จะเจริญก้าวหน้า                
ในอนาคต สถานะของอาชีพ สภาพของการท างาน เป็นต้น 
   สรุปได้ว่าความพึงพอใจในการเรียนกับผลการเรียนจะมีความสัมพันธ์กันในทางบวก
ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่า กิจกรรมที่ผู้เรียนได้ปฏิบัตินั้น ท าให้ผู้เรียนได้รับการตอบสนองความต้องการ
ทางด้านร่างกายและจิตใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใดนั้น
คือสิ่งที่ครูผู้สอนจะต้องค านึงถึงองค์ประกอบต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้าง               
ความพึงพอใจในการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนอย่างเหมาะสม 
 
2.8 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศ 
 กิจกรรมการเรียนการสอนผู้สอนจะทราบถึงการรับรู้ของผู้เรียน ต้องมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหมายถึงผลที่เกิดจากการอบรมสั่งสอน การค้นคว้าประสบการณ์
ต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถทางด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย
และด้านทักษะพิสัย 
 2.8.1 เทคนิคและวิธีการประเมิน 
   การจัดการเรียนการสอนทักษะทางภาษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนเป็นผู้ที่เสาะแสวงหาวิธีสอนและเทคนิคการสอนเพ่ือให้เกิดความรู้ในการประเมินทักษะ
ภาษาอังกฤษ ผู้สอนต้องก าหนดสิ่งที่ต้องการประเมินหรือก าหนดจุดประสงค์ในการประเมินให้ชัดเจน
โดยแยกเป็นประเด็นตามจุดประสงค์ในการประเมินดังนี้ 
   1. ประเมินเนื้อหาทางภาษาหรือการใช้ภาษา 
   2. ประเมินสมรรถภาพทางภาษา 
   3. ประเมินการเรียนรู้ภาษา 
   4. ประเมินทักษะการเรียนรู้ทั่วไป 
   นอกจากนี้ผู้สอนสามารถเลือกใช้เทคนิคการประเมินทางภาษาหลาย ๆ รูปแบบ              
ในการรวบรวมข้อมูลความสามารถของผู้เรียน ที่สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ที่จัดล าดับตาม
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ลักษณะความยากง่ายจากแบบจ ากัดค าตอบไปสู่แบบที่สามารถตอบได้อย่างอิสระตามลักษณะของ
เครื่องมือที่ก าหนด 
 2.8.2 การออกแบบการประเมินผล 
   การวัดผลและประเมินผลเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้เป็นไป
อย่างกลมกลืนและต่อเนื่อง น าไปสู่การปฏิบัติและเกิดประโยชน์สูงสุด ผู้สอนต้องท าความเข้าใจ
หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่สอน เพ่ือน ามาตรฐานการเรียนรู้มาก าหนดหน่วยการเรียนรู้                    
ที่ อิงมาตรฐาน น ามาจัดกิจกรรมที่ เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญและสามารถออกแบบการวัดผลและ
ประเมินผลที่อิงมาตรฐานการเรียนรู้โดยมีแนวทางการด าเนินงานตามขั้นตอนต่าง ๆ ดังนี้ 
   1. วิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้รายปี 
   2.  ก าหนดสาระการเรียนรู้รายปี/รายภาค 
   3. ก าหนดเวลาและ/หรือจ านวนหน่วยกิต 
   4. จัดท าค าอธิบายรายวิชา 
   5. ก าหนดภาระงานและการประเมินผลรายวิชา 
   6. จัดท าหน่วยการเรียนรู้ 
   7. ก าหนดภาระงานและการประเมินผลงานประจ าหน่วย 
   8. จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้ 
   จากแนวการด าเนินการวัดผลและประเมินผลกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ครูผู้สอนเป็นผู้ก าหนดแนวทางต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มเรียนจนถึงขั้นตอนของการวัดผล เพ่ือให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน กรมวิชาการ (2548) 
   สรุปได้ว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาต่างประเทศเป็นผลที่เกิดจากการอบรม            
สั่งสอน การค้นคว้าประสบการณ์ต่าง ๆ หรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความสามารถ
ทางด้านพุทธิพิสัย ด้านจิตพิสัย และด้านทักษะพิสัยโดยเกิดจากเทคนิคและวิธีการประเมินและ               
การออกแบบการประเมินผล 
 
2.9 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 การวัดผลประเมินผลทางการเรียนจ าเป็นต้องมีเครื่องมือในการวัด ซึ่งมีแบบทดสอบ               
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นเครื่องมือวัดความรู้ของผู้เรียน เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ และเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาการสอนของครูให้มี
คุณภาพยิ่งขึ้นมีนักการศึกษาให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไว้ดังนี้ 
 เยาวดี วิบูลย์ศรี (2540) ได้ให้ความหมายของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไว้ว่า แบบทดสอบ
วัดความรู้เชิงวิชาการมักใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเน้นการวัดความรู้ความสามารถจากการเรียนรู้
ในอดีตหรือสภาพปัจจุบันของแต่ละบุคคล 
 พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) และ สมบูรณ์ ตันยะ (2545) ได้กล่าวว่า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
หมายถึง แบบทดสอบที่ใช้วัดความรู้ ทักษะและความสามารถทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ มาแล้ว   
ว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้เพียงใด 
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 นอกจากนั้น พิชิต ฤทธิ์จรูญ (2545) ยังได้สรุปประเภทของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนไว้ดังนี้ 
 2.9.1 แบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
เฉพาะกลุ่มที่ครูสอน เป็นแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นใช้กันโดยทั่วไปในสถานศึกษา มีลักษณะเป็น
แบบทดสอบข้อเขียน ซึ่งแบ่งได้อีก 2 ชนิด คือ 
   1. แบบทดสอบอัตนัย เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดค าถามหรือปัญหาให้ แล้วให้ผู้ตอบ
เขียนโดยแสดงความรู้ ความคิด เจตคติได้อย่างเต็มที่ 
   2. แบบทดสอบปรนัยหรือแบบให้ตอบสั้น ๆ เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดให้ผู้ตอบ
เขียนตอบสั้น ๆ หรือมีค าตอบให้เลือกแบบจ ากัดค าตอบ ผู้ตอบไม่มีโอกาสแสดงความรู้ความคิดได้
อย่างกว้างขวางเหมือนแบบทดสอบอัตนัย แบบทดสอบชนิดนี้ แบ่งออกเป็น  4 แบบคือแบบทดสอบ
ถูก-ผิด แบบทดสอบเติมค า แบบทดสอบจับคู่ และแบบทดสอบเลือกตอบ 
 2.9.2 แบบทดสอบมาตรฐาน หมายถึง แบบทดสอบที่มุ่งวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนทั่ว ๆ ไป
ซึ่งสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญมีการวิเคราะห์และปรับปรุงอย่างดีจนมีคุณภาพ มีมาตรฐาน 
 สรุปได้ว่าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์เป็นแบบทดสอบ ที่ใช้วัดความรู้ ทักษะ ความสามารถ
ทางวิชาการที่ผู้เรียนได้เรียนรู้มาแล้วในอดีต หรือสภาพปัจจุบันว่าบรรลุผลส าเร็จตามจุดประสงค์                
ที่ก าหนดไว้เพียงใด ซึ่งมีทั้งแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นเอง อาจเป็นแบบอัตนัยหรือปรนัยและแบบทดสอบ
มาตรฐานที่สร้างโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
2.10 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 2.10.1 งานวิจัยในประเทศ 
    จากการศึกษางานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้
หลายเรื่องดังนี้ 
    ประพันธ์ กาวิชัย (2540) ได้ศึกษาการผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์
ในวิชาภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  1 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ า              
ผลการศึกษาพบว่า โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถท าให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนต่ าในรายวิชาภาษาอังกฤษ สามารถผ่านเกณฑ์รอบรู้ตามวัตถุประสงค์โดยเฉลี่ยร้อยละ  
87.50 
    วรางคนา พระลับรักษา (2541) ได้ท าการศึกษาการสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบมัลติมีเดีย เรื่องค าศัพท์ ในรายวิชาภาษาอังกฤษอ่าน -เขียน (อ.022) ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมัลติมีเดีย เพ่ือสอนค าศัพท์ มีประสิทธิภาพ 
94.12/85.23  
    จารุวรรณ อ าพันกาญจน์ (2541) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลการเรียนเรื่อง ค าศัพท์ 
ในรายวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ที่มีเกมและไม่มีเกมประกอบแบบฝึกหัดพบว่าผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่องค าศัพท์ ที่เรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีเกมและไม่มีเกมประกอบแบบฝึกหัด มีความแตกต่างกัน 
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    ยุวดี ฉายแสง (2542) ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ระดับเตรียมความพร้อม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์รอบรู้ตามวัตถุประสงค์เฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ  85 ผู้เรียนมีความคิดเห็นว่า
พอใจและชอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
    ธนสิทธิ์ ศรีรัตน์ (2543) ได้ท าการวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย               
ชุด “เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ” ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 96.70/99.30 และมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษและด้านคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียในเกณฑ์ด ี
    จุฑามาศ ชัญญะพิเชฏฐ์ (2544) ได้ท าการวิจัยพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์            
ช่วยสอน เรื่องค าศัพท์ วิชาภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งผลการวิจัยพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ 88.91/88.12 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 
80/80 
    วรางคณา ศิริสถิตย์ (2545) ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปรากฏว่า โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ค าศัพท์
ที่ พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.98/88.55 ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.76 และนักเรียนที่ เรียน              
ด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้เห็นว่าโปรแกรมดังกล่าวกระตุ้นการเรียนรู้ของนักเรียนได้
อย่างเหมาะสม 
    สุรางค์ สุวรรณหล่อ (2546) ได้ศึกษาการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือ 
การเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์             
ช่วยสอนสามารถน าไปใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01 นักเรียน              
มีพฤติกรรมความสนใจในการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก ทุกพฤติกรรม 
              กิตติกรณ์  มีแก้ว (2546) ได้ พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีค่า 78.89/78.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และนักเรียนมีความคิดเห็น 
ที่ดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
    เนาวรัตน์ กองตัน (2550) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น              
มีประสิทธิภาพ 96.44/85.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
    สรัลชนา เฟ่ืองฟู (2551) ได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการเรียนรู้
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผลการศึกษาพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์             
ช่วยสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ โดยคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดจากการท า
แบบทดสอบระหว่างเรียนคิดเป็นร้อยละ 79.27 และคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทั้งหมดจากการท า
แบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 77.65 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้คือ 75/75 ผลสัมฤทธิ์
ทางด้านการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนส่วนใหญ่
ชอบเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.10.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
    โคลิด (Kolich.E.M, 1986) ได้ศึกษาเกี่ยวกับผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในการสอนค าศัพท์กับนักเรียนเกรด  11 จ านวน 71 คน โดยการฝึกเด็กแบบผสม คือ ให้รู้จัก                
ค าจ ากัดความและค าอธิบายของค าศัพท์นั้น ต่อจากนั้นท าการทดสอบหลังการเรียนและจะมีการวัด
คะแนนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ค าศัพท์นั้นไปแล้ว 2 อาทิตย์โดยมีผลการทดลองคือกลุ่มทดลอง 
ซึ่งได้รับการสอนด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ในคะแนนค าศัพท์สูงกว่ากลุ่มควบคุม                
อย่างมีนัยส าคัญ 
    อาห์ซานี่ (Ehsani, 1998) ศึกษาการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน
ทักษะการพูดต่างประเทศ โดยการส ารวจความเหมาะสมในการใช้เทคโนโลยีระบบพ้ืนฐาน
คอมพิวเตอร์มาช่วยในการพูด พบว่าสามารถใช้สอนได้ กระบวนการการวิเคราะห์ค าพูดและตรวจสอบ
การมีปฏิสัมพันธ์ทางเสียง แนะว่าควรสร้างให้มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม และควรออกแบบให้มี               
การปฏิบัติกับคอมพิวเตอร์ที่มีปฏิสัมพันธ์ทางเสียง 
    โคเรียน (Korean, 1999) ได้ศึกษาความคงทนในการจ าค าศัพท์สองชนิด คือ  
ชนิดที่อิงบริบท และชนิดที่ให้ค าแปลไว้ในโปรแกรมบทอ่านคอมพิวเตอร์ ผลปรากฏว่าความคงทน           
ในการจ าจากการตีความจากบริบท สูงกว่าที่ให้ค าแปลไว้ 
    เอสเกนาซี (Eskenazi, 2001) ศึกษาการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การออกเสียง
ภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม FLUNCY ซึ่งมหาวิทยาลัย Carnagie Mellon University สร้างขึ้น               
โดยสามารถวิเคราะห์เสียงพูด ผู้ที่เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง และภาษาต่างประเทศโดย             
การใหพู้ดตามประโยคยาว ๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษในคอมพิวเตอร์และเปรียบเทียบภาษาต่างประเทศกับ
เสียงของเจ้าของภาษา ผลการทดลองปรากฏว่า โปรแกรมสามารถท าให้นักเรียนพัฒนาการออกส าเนียง
ภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น 
    คาลิด (Khalid, 2001) ได้ศึกษาผลการน าเสนอรูปภาพประกอบค าอธิบายค าศัพท์ 
2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ใช้ข้อความอธิบายค าศัพท์ มีวีดีโอสั้น ๆ ประกอบ กับรูปแบบที่ใช้ข้อความ
อธิบายค าศัพท์ที่มีภาพนิ่งประกอบด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้สรุปว่า การใช้
วีดีโอประกอบค าอธิบายค าศัพท์ มีประสิทธิภาพต่อการสอนค าศัพท์ใหม่มากกว่าการใช้ภาพนิ่ง 
    ดันน์ (Dunn, 2002) ได้ท าการศึกษาเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านจาก
การเรียนจากหนังสือแบบเรียน และจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิ วเตอร์ กลุ่มตัวอย่าง              
ในการศึกษาคือ นักเรียนเกรด 9 จ านวน 141 คน ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีความสามารถในการอ่านน้อย 
ก่อนการทดลองผู้วิจัยใช้แบบทดสอบมาตรฐาน Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) เพ่ือทดสอบ
ความสามารถในการอ่าน และน าคะแนนที่ได้มาจัดนักเรียนเป็นกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุมปรากฎ
ว่านักเรียนกลุ่มควบคุม มีจ านวน 78 คน กลุ่มทดลองจ านวน 63 คน หลังจากนั้น ให้กลุ่มควบคุม
เรียนจากหนังสือแบบเรียน ส่วนกลุ่มทดลองศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังการทดลอง
เสร็จสิ้ น  ผู้ วิจัยได้ ให้ กลุ่มตั วอย่างทั้ ง 2 กลุ่ มท าแบบทดสอบ Tests of Achievement and  
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Proficiency (TAP) ผลการศึกษาพบว่า คะแนนการท าแบบทดสอบหลังการทดลองของนักเรียน                 
ทั้งสองกลุ่มสูงขึ้นกว่าก่อนทดลอง และนักเรียนกลุ่มทดลองสามารถท าคะแนนได้สูงกว่ากลุ่มควบคุม 
    จากการศึกษาที่กล่าวมา สรุปได้ว่าการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
สามารถท าให้ผู้เรียนเกิดความสนใจ พอใจและตั้งใจเรียนมากขึ้น เป็นตัวช่วยเสริมให้นักเรียน                
มีทัศนคติในการเรียนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค าศัพท์ เกม แบบฝึกหัดและแบบทดสอบ นอกจากนั้น               
ยังส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นหลังจากใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพ่ือพัฒนา ผู้วิจัยได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนวัดเทียนถวาย อ าเภอเมือง 
จังหวัดปทุมธานี โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามหัวข้อต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 
กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี ส านักงาน              
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จ านวน 8 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 
โรงเรียนวัดชินวราราม โรงเรียนขจรทรัพย์อ ารุง โรงเรียนสุลักขณะ โรงเรียนวัดนาวง โรงเรียน                   
วัดบางกุฎีทอง โรงเรียนชุมชนวัดบางกะดี และโรงเรียนวัดมะขาม ซึ่งมีจ านวนนักเรียนรวม 358 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
   เพ่ือให้การศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ประสบ
ผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ผู้วิจัยได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการสุ่มแบบกลุ่ม                
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Cluster Random Sampling) สุ่มเลือกโดยการจับฉลากโรงเรียน               
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 อ าเภอเมือง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ก าลังเรียนอยู่ใน                 
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จากทั้งหมด 8 โรงเรียน สุ่มเลือกมา 2 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียน               
วัดนาวง และโรงเรียนวัดเทียนถวาย เพ่ือใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ดังนี้ 
   1. กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในครั้งนี้  เป็น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดนาวง มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 94 คน สุ่มเลือก
จ านวนนักเรียน 42 คน จากทั้ง 3 ห้อง โดยแบ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างส าหรับใช้ในการทดลอง 3 ครั้ง ดังนี้ 
    1.1 จับฉลากจากนักเรียนทั้งหมด 3 ห้อง มาเป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองจับ
ฉลากจากนักเรียน 3 ห้อง เพ่ือใช้เป็นห้องทดลอง จ านวน 42 คน 
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    1.2 จับฉลากนักเรียนห้องที่ 1 มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 3 คน เพ่ือใช้ในการทดลอง
ครั้งที่ 1  
     1.3 จับฉลากนักเรียนห้องที่ 2 มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 9 คน เพ่ือใช้ในการทดลอง
ครั้งที่ 2  
     1.4 จับฉลากนักเรียนห้องที่ 3 มาเป็นกลุ่มตัวอย่าง 30 คน เพ่ือใช้ในการทดลอง
ครั้งที ่3 
   2. กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คือ นักเรียนโรงเรียน             
วัดเทียนถวาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งมีจ านวน 2 ห้องเรียน จับฉลากเลือกห้องเรียนหนึ่งไว้เป็น
กลุ่มทดลองโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้แก่ ห้อง               
ป. 5/1 จ านวน 30 คน   
 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง และเครื่องมือ              
ที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง 
   1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์เป็นบทเรียนประเภทแบบฝึกหัด เนื้อหา             
ที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (อ15101) ซึ่งอยู่ในมาตรฐานการเรียนรู้ 
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 จ านวน 12 ชุด ดังนี้   
    ชุดที่ 1 Clothing and Accessories (1) 
    ชุดที่ 2 Clothing and Accessories (2) 
    ชุดที่ 3 Clothing and Accessories (3) 
 ชุดที่ 4 Clothing and Accessories (4) 
 ชุดที่ 5 Verbs (1) 
 ชุดที่ 6 Verbs (2) 
 ชุดที่ 7 Verbs (3) 
 ชุดที่ 8 Verbs (4) 
 ชุดที่ 9 Occupations (1) 
 ชุดที่ 10 Occupations (2) 
 ชุดที่ 11 Occupations (3) 
 ชุดที่ 12 Occupations (4) 
    ซึ่งระยะเวลาในการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ไปใช้ในการทดลองจริงกับกลุ่มตัวอย่างในภาคเรียนที่ 2                  
ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาในการศึกษา 3 ชั่วโมง/สัปดาห์ รวม 4 สัปดาห์ 12 ชั่วโมง   
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   2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
    2.1 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เป็นแบบจับคู่
ภาพกับค าศัพท์ จ านวน 60 ข้อ และแบบเติมค าในช่องว่าง จ านวน 40 ข้อ 
    2.2 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นแบบมาตรา
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จ านวน 15 ข้อ 
 
3.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพและประสิทธิภำพเครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ในการสร้างและหาคุณภาพและประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่ง
ขั้นตอนการสร้าง การหาคุณภาพและประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 3.3.1 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   1. การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นโดยใช้โปรแกรม
น าเสนอ มีการน าเสนอเนื้อหาแบบเส้นตรง (Linear) มีการอธิบายความหมายของค าศัพท์โดยใช้
ภาพนิ่ง มีเสียงประกอบค าศัพท์และประโยคตัวอย่างโดยเจ้าของภาษา นักเรียนสามารถหาความหมาย
ของค าศัพท์จากบริบทในประโยคตัวอย่าง ลักษณะของบทเรียนเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
ประเภทแบบฝึกหัดซึ่งมุ่งเน้นให้ผู้ใช้ท าแบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้น ๆ ได้                 
มีข้ันตอนการสร้าง ดังนี้ 
    1.1 ศึกษาทฤษฏี หลักการ วิธีการและเทคนิคการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจากเอกสารต่าง ๆ โดยใช้หลักการของ สกินเนอร์ บลูม และธอร์นไดค์    
    1.2 ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 คู่มือครู 
หนังสือเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เพ่ือท าความเข้าใจเกี่ยวกับจุดประสงค์ 
เนื้อหา วิธีการสอน การวัดผลประเมินผลน าไปใช้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    1.3 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาแยกเป็นหน่วยย่อย 3 หัวข้อ คือ Clothing 
and Accessories, Verbs และ Occupation แต่ละหัวข้อประกอบด้วย 4 Unit บรรจุค าศัพท์                
ยูนิตละ 8 ค า เพ่ือให้นักเรียนฟังการออกเสียง ดูความหมายจากรูปภาพ ประโยคตัวอย่าง และฝึกท า
แบบฝึกหัดแล้วจัดล าดับเนื้อหาก่อนหลังตามล าดับ ก าหนดจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม โดยยึด
จุดประสงค์ในการเรียนรู้กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
    1.4 น าเนื้อหาที่วิเคราะห์แล้วไปเขียนบท (Script) และให้ผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม              
เพ่ือแก้ไขปรับปรุง 
    1.5 น าบท (Script) ที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปจัดท า Storyboard และให้ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมเพื่อแก้ไขปรับปรุง 
    1.6 น า Storyboard ที่ผ่านการแก้ไขแล้ว มาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด จากนั้นน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการแก้ไขแล้วไปให้
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญด้านบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประเมินและ
ตรวจสอบความถูกต้องใน 4 ด้าน ดังนี้ 
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     1) ด้านเนื้อหาและการด าเนินเรื่อง 
     2) ด้านภาพ ภาษาและเสียง 
     3) ด้านอักษรและการเลือกสี 
     4) ด้านเทคนิคการน าเสนอและการจัดบทเรียน    
    โดยใช้เกณฑ์การประเมิน IOC 0.50 ขึ้นไป จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ             
โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้ 
    คะแนน  +1  หมายถึง  เห็นด้วย 
    คะแนน    0  หมายถึง  ไม่แน่ใจ 
    คะแนน   -1  หมายถึง  ไม่เห็นด้วย 
    การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
     1) ขั้นตอนการทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทแบบฝึก โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างและปรับปรุงแล้วไปทดสอบหาประสิทธิภาพ
กับนักเรียนที่ไม่เคยเรียนเรื่องนี้มาก่อน ตามวิธีการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
      ขั้นตอนที่ 1 การทดลองแบบหนึ่ งต่อหนึ่ ง (One-to-One Testing)  
โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนาวง              
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 โดยวิธีจับสลากมา 1 ห้องเรียน แล้วสุ่มนักเรียน จ านวน 3 คน จากนักเรียนที่เรียน 
เก่ง กลาง อ่อน อย่างละ 1 คน จ านวน 3 คน ให้นักเรียนเรียนเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน            
จนจบ ผู้วิจัยสังเกตและสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
เพ่ือน าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข 
      ขั้นตอนที่ 2 ก ารท ด ล อ งแ บ บ ก ลุ่ ม เล็ ก  (Small-Group Testing)                
โดยทดลองกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนาวง             
ในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานีเขต 1 ห้องที่ 2 สุ่มนักเรียนจ านวน 9 คน โดยวิธีจับฉลากจากนักเรียน ที่เรียน เก่ง กลาง อ่อน 
อย่างละ 3 คน ส าหรับการทดลองครั้งท่ี 2 น าส่วนที่บกพร่องมาปรับปรุงแก้ไขเป็นครั้งสุดท้าย 
      ขั้นตอนที่ 3 การทดสอบภาคสนาม (Field Group Testing) ทดลอง
กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดนาวง ในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษาที่ 2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ห้องที่ 3 
จ านวน 30 คน เพ่ือท าการทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยน าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่แก้ไขปรับปรุงแล้ว ไปประเมินภาคสนาม (Field-Test Evaluation) ให้เรียน
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าแบบทดสอบระหว่างเรียน หลังจากเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนครบทุกชุด (Set) แล้ว ให้ท าแบบทดสอบหลังเรียน เพ่ือน าไปหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพตามเกณฑ์ (E1/E2)     
   2. ขั้นตอนการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีดังนี้  
    2.1 ประสิทธิภาพกระบวนการ (E1) โดยการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยของ
ผู้เรียนที่ได้จากการท าแบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน น าคะแนนที่ได้จากการทดสอบ
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ท้ายบทเรียนในแต่ละหน่วยมารวมกันแล้วค านวณหาค่าเฉลี่ยร้อยละ เพ่ือเป็นคะแนนระหว่างเรียน 
(E1) ดังนี้ 
     E1   =   (คะแนนเฉลี่ย/คะแนนเต็ม) x 100 
     คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมทั้งหมด/จ านวนผู้ทดลอง 
    2.2 ประสิทธิภาพผลลัพธ์ (E2) โดยการประเมินจากคะแนนเฉลี่ยของผู้เรียน              
ที่ได้จากการท าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คิดเป็นร้อยละของคะแนนเต็ม ดังนี้ 
     E2   =   (คะแนนเฉลี่ย/คะแนนเต็ม) x 100 
     คะแนนเฉลี่ย = คะแนนรวมทั้งหมด/จ านวนผู้ทดลอง 
      จากขั้นตอนการสร้างและการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด สามารถสรุปขั้นตอนได้ดังภาพที่ 3.1  
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ภำพที่ 3.1 สรุปขั้นตอนในการสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท

แบบฝึกหัด        

น าบท (Script) มาจัดท าแผ่นเรื่องราว (Storyboard)  
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 

ศึกษาเนื้อหา เรื่องค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ตามคู่มือครู 

แบ่งเนื้อหา ก าหนดจุดประสงค์ และแบบทดสอบ 

น าแผ่นเรื่องราว (Storyboard) มาจัดท าเป็นบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบรูปแบบบทเรียนเพื่อการสอนหรือ

ทบทวน ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ โดยหาคุณภาพ IOC 

สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบรูปแบบบทเรียน              
เพ่ือการสอนหรือทบทวน ที่แก้ไขแล้วไปทดลองใช้ 

 

      ทดลองรายบุคคล กลุ่มตัวอย่าง 3 คน หาข้อบกพร่อง 

ทดลองกลุ่มเล็ก กลุ่มตัวอย่าง 9 คน หาจุดบกพร่อง 

ทดลองภาคสนาม กลุ่มตัวอย่าง 30 คน  
หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 

ไดบ้ทเรียนที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

แก้ไขปรับปรุง 

วางโครงเรื่องเนื้อหาวิชา เขียนบท (Script) ให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบด้านเนื้อหา 

แก้ไขปรับปรุง 

 แก้ไขปรับปรุง                           
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 3.3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
   เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล มี 2 ชุด คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
และแบบสอบถามความพึงพอใจในการเรียน 
   1. การสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผู้วิจัยได้สร้างแบบทดสอบแบบ
จับคู่ภาพกับค าศัพท์ จ านวน 80 ข้อ และแบบทดสอบแบบเติมค าในช่องว่าง จ านวน 50 ข้อ เพ่ือใช้
เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน โดยมีขั้นตอนการสร้างดังต่อไปนี้  
    1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากหนังสือ             
การวัดและประเมินผล และเอกสารการเรียนระเบียบวิธีวิจัย เอกสารเกี่ยวกับหลักการวัดผล               
การวิเคราะหข์้อสอบ และการเขียนข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ 
    1.2 ศึกษาเนื้ อหาเกี่ ยวกับค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากคู่มือครูและหนังสือเรียนกลุ่มสาระ              
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) เพ่ือสร้างตารางวิเคราะห์เนื้อหาและจุดประสงค์                
เชิงพฤติกรรม เพ่ือให้สามารถออกข้อสอบได้ตรงตามจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 
    1.3 สร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากเนื้ อหาย่อยและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรมที่ก าหนดไว้ ซึ่งข้อสอบที่เรียนรู้เกี่ยวกับค าศัพท์ส่วนใหญ่เป็นข้อสอบเกี่ยวกับ
ความจ า ความเข้าใจและการน าค าศัพท์ไปใช้ในรูปประโยค เป็นแบบทดสอบชนิดจับคู่ภาพกับค าศัพท์ 
จ านวน 80 ข้อ และแบบทดสอบแบบเติมค าในช่องว่าง จ านวน 50 ข้อ ถ้าจับคู่ภาพกับค าศัพท์ หรือ
เติมค าในช่องว่างในแบบทดสอบแต่ละชนิดถูกต้องจะได้ข้อละ 1 คะแนน ถ้าจับคู่หรือเติมค าผิดจะ
ไม่ได้คะแนน 
    1.4 การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีข้ันตอน ดังนี้ 
      1) น าแบบทดสอบที่สร้างเสร็จแล้ว จ านวน 130 ข้อ เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่ ผู้ เชี่ยวชาญด้านการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ เชี่ยวชาญ                    
ด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลที่ใช้ในการวิจัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนและสร้างเครื่องมือวัดผล                
การเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ตรวจสอบเพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง              
ด้านความสอดคล้องของเนื้อหา ความสอดคล้องของตัวเลือกระหว่างภาพและค าศัพท์กับจุดประสงค์
เชิงพฤติกรรมที่ต้องการวัด ความเที่ยงตรงของเนื้อหา และโครงสร้าง แล้วคัดเลือกข้อสอบที่มีค่า IOC 
ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญดังนี้ 
      คะแนน 1 ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่ามีความตรงเชิงเนื้อหา  
      คะแนน 0 ส าหรับข้อสอบที่ไม่แน่ใจว่ามีความตรงกับเนื้อหา 
      คะแนน -1 ส าหรับข้อสอบที่แน่ใจว่าไม่มีความตรงเชิงเนื้อหา 
      2) คัดเลือกแบบทดสอบแบบจับคู่ภาพกับค าศัพท์ จ านวน 80 ข้อ และ
แบบทดสอบแบบเติมค า จ านวน 50 ข้อ ที่ผ่านเกณฑ์และปรับปรุงแก้ไขบางข้อตามความเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญ ทั้งหมด 130 ข้อ ได้มาจ านวน 130 ข้อ น าไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
ซึ่งเป็นนักเรียนที่เคยเรียนเนื้อหานี้มาแล้ว  
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     3) น ากระดาษค าตอบของนักเรียนมาตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ตอบถูก              
ให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิด ไม่ตอบหรือตอบเกิน ให้ 0 คะแนน  
     4) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ตรวจ และรวมคะแนน
เรียบร้อยแล้วมาวิเคราะห์เป็นรายข้อ เพ่ือหาความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) โดยคัดเอา
เฉพาะข้อที่มีความยากง่ายระหว่าง 0.20-0.80 และค่าอ านาจจ าแนก (r) ตั้งแต ่0.20 ขึ้นไป ได้ข้อสอบ
ชุดใหม่เพ่ือใช้ทดลองจริง จ านวน 100 ข้อ 
     5) น าแบบทดสอบที่ผ่านการหาค่าความยากง่ายและค่าอ านาจจ าแนกแล้ว 
จ านวน 100 ข้อ ไปค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-
Richardson 
     6) น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ได้มาจัดท าเป็นแบบทดสอบ
หลังเรียน แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.2 สรุปขั้นตอนในการสร้างและหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน                 
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษา  
ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

ศึกษาทฤษฎี หลักการและวิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลของกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 

  
 วิเคราะห์เนื้อหา จุดประสงค์การเรียนรู้และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

สร้างแบบทดสอบแบบจับคู่ภาพกับค าศัพท์ จ านวน 80 ข้อ และแบบเติมค าในช่องว่าง 
จ านวน 50 ข้อ 

น าไปวิเคราะห์ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และหาค่าความเชื่อม่ัน  
ของแบบทดสอบทั้งฉบับโดยใช้สูตร KR-20 

น าแบบทดสอบไปใช้ในการวิจัย 

ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ 
(IOC) 

น าไปทดสอบกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเคยเรียนเรื่องนี้มาแล้ว 
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 3.3.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
    แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน               
มีข้ันตอนการสร้างและตรวจสอบคุณภาพดังต่อไปนี้ 
   1. ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสอบถามความพึงพอใจ            
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษารูปแบบ แนวทางการวัดและประเด็น             
ข้อค าถาม 
   2. สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ประเภทแบบฝึกหัด เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร์ท (Likert) 
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จ านวน 15 ข้อ โดยก าหนดค่าระดับของข้อค าถามในแบบสอบถาม               
ความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ ได้แก่ 
    ระดับ 5 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
    ระดับ 4 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก 
    ระดับ 3 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 
    ระดับ 2 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
    ระดับ 1 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 
   การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. น าผลจากแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนมาด าเนินการหาค่าเฉลี่ย ( X ) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   2. น าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมาเทียบกับเกณฑ์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
    ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 
       ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 
       ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อย 
    ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
   3. น าแบบประเมินที่สร้างเสร็จทั้ง 15 ข้อ เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบ
ความเหมาะสมของข้อค าถาม น ากลับมาแก้ไขแล้วจึงน า ไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ 5 ท่าน ตรวจสอบ                
ความเหมาะสมของค าถามและรูปแบบของภาษา มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
    ให้ +1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินมีความเหมาะสม 
    ให้   0 คะแนน เมื่อไม่แน่ใจว่าแบบประเมินมีความเหมาะสม 
    ให้  -1 คะแนน เมื่อแน่ใจว่าแบบประเมินไม่มีความเหมาะสม 
   4. วิเคราะห์ข้อมูลค่าดัชนีความเหมาะสมของแบบประเมินความพึงพอใจ โดยใช้
สูตร IOC เพ่ือหาดัชนีความเหมาะสมตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป น าไปท าแบบประเมินความพึงพอใจฉบับจริง              
ที่สมบูรณ์ ซึ่งเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษา และ
ผู้เชี่ยวชาญแล้วน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียน
วัดเทียนถวาย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานีต่อไป 
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ภำพที่ 3.3  ขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียน 
 
   แบบแผนการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยตั้งเกณฑ์การผ่านการทดสอบตามทิศทางการพัฒนา
การศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประจ าปีงบประมาณ 2556 ซึ่งมีจุดเน้นที่ 1 
ไว้ว่า นักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น โดยผลการทดสอบ
ระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 (Student Achievement) 
   ดังนั้นผู้วิจัยจึงตั้งเกณฑ์โดยใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี             
เขต 1 จ านวน 8 โรง ซึ่งมีสภาพบริบทและสภาพปัญหาของนักเรียนและการจัดการเรียนการสอน
ใกล้เคียงกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาหลักสูตร เอกสารที่เก่ียวข้อง 

สร้างแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน  
จ านวน 15 ข้อ 

น าแบบประเมินเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือตรวจสอบ 

ได้แบบประเมินความพึงพอใจเพ่ือน าไปใช้กับนักเรียน 

ปรับปรุง
แก้ไข 
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ตำรำงท่ี 3.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ของนักเรียน              
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ปีการศึกษา 2555 ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาที่  2 ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ปทุมธานี เขต 1 

 
โรงเรียน ผลสัมฤทธิ์ 

1. ขจรทรัพย์อ ารุง 66.05 
2. ชุมชนวัดบางกะดี 63.11 
3. วัดชินวราราม 73.41 
4. วัดเทียนถวาย 74.69 
5. วัดนาวง 62.62 
6. วัดบางกุฎีทอง 69.00 
7. วัดมะขาม 81.78 
8. สุลักขณะ 83.46 

รวม 574.12 
เฉลี่ย 71.77 

 
   ซึ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับโรงเรียนเฉลี่ยทั้ง 8 โรง คิดเป็นร้อยละ 71.77            
โดยผู้วิจัยได้น าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยที่ได้มาค านวณเพ่ือตั้งเกณฑ์ในการผ่านการทดสอบของ              
กลุ่มตัวอย่างตามทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
ตามจุดเน้นที่ 1 ว่านักเรียนต้องมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพ่ิมขึ้น โดย             
ผลการทดสอบระดับชาติ (O-NET) เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 3 ค านวณออกมาได้ 73.92 ดังนั้น ผู้วิจัย
ต้องท าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนให้ได้ร้อยละ 74 (ทิศทางการพัฒนาการศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2556) และเพ่ือความเหมาะสมจึงตั้งเกณฑ์ให้เป็นร้อยละ 75 
โดยใช้แบบแผนการวิจัยแบบกลุ่มทดลองกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ (One Sample t-test Group)             
(ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2553) 
 
   แบบแผนการวิจัย 
 
  
 
   โดยที่ T1  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบระหว่างเรียน 
      X  หมายถึง  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       T2  หมายถึง  คะแนนที่ได้จากแบบทดสอบหลังเรียน 
 
ภำพที่ 3.4 แบบแผนการวิจัย  

T1                                                X                                                T2 
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 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 1. น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งระหว่างเรียนและหลังเรียนมาตรวจ             
ให้คะแนนข้อที่ตอบถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ตอบผิดให้ 0 คะแนน 
 2. น าคะแนนของกลุ่มตัวอย่างมาหาค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
 3. เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการทดสอบกับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามสูตรการค านวณ
ค่าทีแบบกลุ่มเดียวจากสูตรค านวณ (พิศิษฐ ตัณฑวณิช, 2543) 
 

    

n
S
μX

t 0


  ;  df = n – 1 

 
    เมื่อ  t เป็น ค่าทีได้จากการค านวณ  
      X  เป็น ค่าของข้อมูลแต่ละตัว 
      0  เป็น เกณฑ์ท่ีคาดหวัง/มาตรฐาน 

      S เป็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      n เป็น ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
 จากแบบแผนการวิจัยสามารถสรุปขั้นตอนของการวิจัยได้ดังนี้ 
 1. ด าเนินการทดลอง ให้นักเรียนในกลุ่มทดลองศึกษาเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์                
ช่วยสอน ตามกระบวนการของการน าเสนอที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่าง
เรียนในแต่ละตอนแล้ว รวมคะแนนและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 
  2. ทดสอบหลังเรียน เมื่อสิ้นสุดการทดลองในขั้นตอนที่ 2 แล้วให้นักเรียนท าแบบทดสอบ
หลังเรียน เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว รวมคะแนนและเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ 
 3.  ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน เมื่อท าแบบทดสอบหลังเรียนเสร็จแล้ว ให้ตอบ
แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
จ านวน 15 ข้อ 
 
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการด าเนินการครั้งนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลอง ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่สร้างขึ้น ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียน                      
ชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 อ าเภอเมือง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 
จ านวน 2 โรงเรียน โดยใช้เป็นกลุ่มพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 42 คน ได้แก่
โรงเรียนวัดนาวงใช้เป็นกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 30 คน ได้แก่ โรงเรียนวัดเทียนถวาย อ าเภอเมือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 โดยมีขั้นตอนดังนี้                        
 1. ขออนุญาตผู้อ านวยการโรงเรียนเพ่ือขอทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล จากนั้น           
จึงประชุมชี้แจงนักเรียนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการด าเนินการ 
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 2. ด าเนินการทดลองโดยการสอนนักเรียน 3 กลุ่ม กลุ่มแรกทดลองกับนักเรียน 3 คน              
กลุ่มที่  2 ทดลองกับนักเรียน 9 คน กลุ่มที่  3 ทดลองกับนักเรียน 30 คน เพ่ือพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ โดยผู้วิจัยด าเนินการเอง 12 ชุด (Sets) 12 ชั่วโมง 
 3. ด าเนินการทดลองผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 โรงเรียนวัดเทียนถวาย อ าเภอเมือง 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานีเขต 1 จ านวน 1 ห้องเรียน 30 คน 
 4. น าคะแนนจากการทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะห์ เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน             
โดยใช้วิธีทางสถิติ เพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสรุปผลการวิจัยต่อไป 
 
3.5 สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 
 3.5.1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ใช้สูตร 
(E1 /E2) (กรมวิชาการม, 2545) 
 

      2E/1EE   
 

   เมื่อ E1  แทน   คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบฝึกหัดระหว่างเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละหน่วยการเรียนรู้ของ
ผู้เรียนทั้งหมดเทียบกับคะแนนเต็ม และคิดเป็นร้อยละ 

     E2  แทน  คะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการท าแบบทดสอบหลังจากการเรียน
ของผู้เรียนทั้งหมดเทียบกับคะแนนเต็มและคิดเป็นร้อยละ 

 

   สูตรการหาประสิทธิภาพของสื่อการสอน 
 

      100
A
N
X

1E 

Σ

 

       100
B
N
F

2E 

Σ

 
 

   เมื่อ X      แทน คะแนนของผู้เรียนทั้งหมดจากการท าแบบฝึกหัด 
     F      แทน คะแนนของผู้เรียนทั้งหมดจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
     N   แทน จ านวนผู้เรียนทั้งหมด 
     A   แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 
     B   แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบ 
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 3.5.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การหาค่าความ
ยากง่าย (Difficulty) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 

     สูตร   
N
RP   

 

   เมื่อ P  หมายถึง  ค่าความยากง่ายของค าถามทีละข้อ 
     R  หมายถึง  จ านวนผู้ตอบถูกในแต่ละข้อ 
     N  หมายถึง  จ านวนผู้เข้าสอบทั้งหมด 
 

   ค่าความยากจะมีค่าตั้งแต่ 0.00-1.00 ถ้า p เข้าใกล้ 1 แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นง่าย   
ถ้า p เข้าใกล้ 0 แสดงว่าข้อสอบข้อนั้นยาก ส าหรับเกณฑ์ที่ใช้ประกอบการพิจารณาความยากง่าย 
ของข้อสอบ ได้เสนอแนะไว้ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
   ความยากง่าย 0.00-0.19  หมายถึง ยากมาก 
   ความยากง่าย 0.20-0.39  หมายถึง ค่อนข้างยาก 
   ความยากง่าย 0.40-0.59  หมายถึง ยากง่ายปานกลาง 
   ความยากงา่ย 0.60-0.80  หมายถึง ค่อนข้างง่าย 
   ความยากง่าย 0.81-1.00  หมายถึง ง่ายมาก 
   การหาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จากสูตร 
 

     

2
N

RR
r lu


  

 

   เมื่อ   r  หมายถึง  ค่าอ านาจจ าแนกของข้อสอบรายข้อ 
     Ru หมายถึง  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มเก่ง 
     Rl    หมายถึง  จ านวนผู้ที่ตอบถูกในข้อนั้นในกลุ่มอ่อน 
     N  หมายถึง  จ านวนนักเรียนทั้งหมด 
 

   ค่า r มีค่าตั้งแต่ -1.00 ถึง +1.00 ถ้าเป็น + แสดงว่ากลุ่มเก่งตอบถูกมากกว่า           
กลุ่มอ่อน แต่ถ้าเป็น – แสดงว่ากลุ่มอ่อนตอบถูกต้องมากกว่ากลุ่มเก่ง การแปลความหมายของค่า r  
มีเกณฑ์ดังนี้ (ล้วน สายยศ และอังคณา สายยศ, 2543) 
   ค่าอ านาจจ าแนก 0.40 ขึ้นไป หมายถึง มีอ านาจจ าแนกสูงมาก 
   ค่าอ านาจจ าแนก 0.30-0.39 หมายถึง มีอ านาจจ าแนกสูง 
   ค่าอ านาจจ าแนก 0.20-0.29 หมายถึง มีอ านาจจ าแนกพอใช้ 
   ค่าอ านาจจ าแนก 0.00-0.19 หมายถึง ไม่มีอ านาจจ าแนก 
   ข้อสอบที่ใช้ได้ ควรมีค่า p = 0.20-0.80 และ r = 0.20 ขึ้นไป  
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   การหาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ใช้สูตร KR-20 ของ Kuder-Richardson  
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543) จากสูตร 
 

       














2

t

tt S
pq

1
1n

nr  

 

   เมื่อ  n  หมายถึง  จ านวนข้อของเครื่องมือวัด 
     p  หมายถึง  สัดส่วนของผู้ท าได้ในข้อหนึ่ง ๆ นั้น คือสัดส่วนของคนท า

ถูกกับคนทั้งหมด 
     Q  หมายถึง  สัดส่วนของผู้ท าผิดในข้อหนึ่ง ๆ หรือ คือ 1-p 
     St

2 หมายถึง  คะแนนความแปรปรวนของเครื่องมือฉบับนั้น ๆ  
     pq หมายถึง  ความแปรปรวนของข้อสอบแต่ละข้อ (ในกรณีให้คะแนน 

0 กับ 1) 
   การหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) จากสูตร 
 

      
N

R
IOC 

  
 

   เมื่อ IOC หมายถึง  ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์
เฉพาะ 

     R หมายถึง  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
     N  หมายถึง  จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิ 
   โดยที่ +1 = แน่ใจว่าสอดคล้อง 
      -1 = ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง 
       0 = ไม่แน่ใจว่าสอดคล้อง/ไม่สอดคล้อง 
   ค่า IOC ที่ค านวณได้จะต้องมีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 ถึงจะถือว่าข้อค าถามนั้น             
มีความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา  
 3.5.3 ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
   การหาสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Mean) 
   1. การหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
 

      สูตร   
N

X
X 
  

 
    เมื่อ  X   หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
     X หมายถึง  ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
     N  หมายถึง จ านวนสมาชิกในกลุ่ม 
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 3.5.4 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) มีสูตรดังนี้  
 

     
 

 1nn
XXn

.D.S
22






   

 

   โดยที่  S.D.  หมายถึง  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
      X   หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในแต่ละคน 

      2X  หมายถึง  ผลรวมทั้งหมดของคะแนนในแต่ละคนยกก าลังสอง 
     N   หมายถึง  จ านวนข้อมูล 
    โดยผู้วิจัยได้ก าหนดค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่เกิน 1.00 ถือว่าเป็นไปตามเกณฑ์ 
และมีความเหมาะสมในการน าผลไปพิจารณา เพ่ือด าเนินการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ต่อไป 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5             
ได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 
 4.1 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 4.2 วิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 
 4.3 วิเคราะห์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผลจากการทดลองและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล  เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจตรงกัน ผู้วิจัยได้ใช้สัญลักษณ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 N  แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
 X   แทน ค่าคะแนนเฉลี่ย 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน 
  t  แทน ค่าสถิต ิ
 E1  แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคิดเป็นร้อยละจากการท า

แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 E2  แทน ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคิดเป็นร้อยละจากการท า

แบบทดสอบหลังเรียน 
 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับดังต่อไปนี้ 
 4.2.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากผู้เชี่ยวชาญ 
   ผู ้ว ิจ ัยได้หาคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จากผู้เชี่ยวชาญ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตารางวิเคราะห์ความสอดคล้องของข้อค าถาม และแบบประเมินความพึงพอใจ 
แล้วน าไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน พิจารณาลงความเห็นและให้คะแนนประเมินเพื่อปรับปรุง
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญทั้ง 4 ประเด็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์              
ช่วยสอน โดยประเด็นด้านเนื้อหาและการน าเสนอมีผลการประเมิน IOC ตั้งแต่ 0.8-1 เมื่อแปลผล
พบว่า ใช้ได้ ประเด็นด้านภาพ ภาษา และเสียง มีผลการประเมิน IOC ตั้งแต่ 0.6-1 เมื่อแปลผล
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พบว่า ใช้ได้ ประเด็นด้านตัวอักษร และการเลือกสี มีผลการประเมิน IOC เท่ากับ 0.6 เมื่อแปลผล
พบว่า ใช้ได้ ประเด็นด้านเทคนิคการน าเสนอ และการจัดบทเรียน มีผลการประเมิน IOC ตั้งแต่ 0.6-1 
เมื่อแปลผลพบว่าใช้ได้ และมีค่า IOC ดังแสดงในภาคผนวก ข พบว่ามีค่า IOC = 0.82  
 ผู้วิจัยได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณาหาคุณภาพแล้ว
มาทดลองใช้กับนักเรียนเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปรากฏดังตารางที่ 4.1 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
 

แบบทดสอบระหว่างเรียน คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ N X  E1 
ชุดที่ 1 16 387 30 12.9 80.63 
ชุดที่ 2 16 373 30 12.4 77.7 
ชุดที่ 3 16 364 30 12.13 75.83 
ชุดที่ 4 16 362 30 12.07 75.42 
ชุดที่ 5 16 415 30 13.8 86.5 
ชุดที่ 6 16 400 30 13.33 83.33 
ชุดที่ 7 16 408 30 13.6 85 
ชุดที่ 8 16 410 30 13.67 85.42 
ชุดที่ 9 16 381 30 12.7 79.4 
ชุดที่ 10 16 389 30 12.97 81.04 
ชุดที่ 11 16 404 30 13.5 84.2 
ชุดที่ 12 16 391 30 13 81.5 

รวม 192 4684 360 156.1 81.33 (E1) 
ทดสอบหลังการใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
16 390.33 30 13.01 85.8 (E2) 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียนได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 
81.33 และท าแบบทดสอบหลังเรียน ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 85.80 ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 กลุ่ มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการ (E1) 
และผลลัพธ์ (E2) โดยเฉลี่ยเท่ากับ 81.33/85.80 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ แสดงว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
 ผลการวิเคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบพบว่าค่าความยากง่าย           
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นแสดงได้ดังตารางในภาคผนวก ค    
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 4.2.2 การวิเคราะห์การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างเรียน และหลังเรียนผู้วิจัย 
ได้น าแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนและหลังเรียนมาทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่าง
แล้วน าผลที่ได้ไปเทียบกับเกณฑ์ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ซึ่งได้เท่ากับร้อยละ 74 จากทั้งหมด             
8 โรงเรียน พบว่า คะแนนของกลุ่มตัวอย่างสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ดังตารางที่ 4.2  
  
ตารางที่ 4.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  แบบกลุ่มเดียว

เทียบกับเกณฑ์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เปรียบเทียบกับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 

 

คะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

เกณฑ์คะแนนเฉลี่ยวิชาภาษาอังกฤษของกลุ่มเครือข่าย
ส่งเสริมประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 = 75.00 
Std. 

Deviation 
t df. 

Sig. 
(2-tailed) 

83.37 7.27 3.72 59 0.00 
72.07 1.55 -6.82 29 0.00 

 
   จากตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการวัดผลแบบกลุ่มเดียวเทียบกับเกณฑ์ 
เมื่อทดสอบสมมติฐาน พบว่าคะแนนการวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายส่งเสริม
ประสิทธิภาพทางการศึกษาที่ 2 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี  เขต 1 คือ 
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 74 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  83.37 จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน คิดเป็นร้อยละ 83.37  
 4.2.3 การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ มีค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.3  ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 
 

รายการ 
คะแนน 

X  S.D. ความหมาย 
1. ด้านเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน 4.79 0.28 มากที่สุด 
2. ด้านความพึงพอใจในการเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.14 มากที่สุด 
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   จากตารางที่ 4.3 พบว่า การวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษา             
ปีที่  5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  หลังการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น พบว่า โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.14 ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความ
พึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในระดับมากท่ีสุด  
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพ่ือ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่เรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กับเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75 และ            
เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ข้อค้นพบที่ได้จากงานวิจัยน าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.2 อภิปรายผล 
 5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียน                       
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยทดลองกับนักเรียนโรงเรียนวัดเทียนถวาย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน 30 คน สามารถสรุปผลการพัฒนาได้ดังนี้ 
 5.1.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา       
ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 5.1.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
หลังจากได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 5.1.3 ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 สามารถน าไปใช้ในการเรียนการสอน เนื่องจาก 
การจัดท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยวิเคราะห์ข้อมูลขั้นพื้นฐาน สภาพปัญหา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ศึกษาโครงสร้างหลักสูตร จึงท าให้เนื้อหาเหมาะสมถูกต้องตรงกับ
หลักสูตรและวัยของผู้เรียน ภาษาที่ใช้ประกอบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนถูกต้องชัดเจน นักเรียน
สามารถฟังเสียงค าศัพท์ และเสียงประโยคตัวอย่างจากเจ้าของภาษาได้อย่างชัดเจนและฝึกออกเสียง
ตามได้ สามารถดูความหมายของค าจากภาพประกอบและประโยคบริบท ภาพแสดงความหมายของ
ค าศัพท์ชัดเจน และสื่อความหมายได้ตรง ขนาดตัวอักษรเหมาะสม การน าเสนอเนื้อหาของบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรียงล าดับจากง่ายไปหายาก กิจกรรมน่าสนใจ สนุกสนาน ช่วยฝึกการจ า
ค าศัพท์ และผ่านการตรวจสอบ แนะน า เสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ก่อนน ามาทดลองใช้กับนักเรียน 
พร้อมทั้งน าข้อปัญหาที่ค้นพบมาปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพ แล้วจึงน ามาใช้กับนักเรียนที่เป็น
กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีวุฒิภาวะและวัยเหมาะสมกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ซึ่งเป็นไปตามหลักการและเทคนิคการสร้างของ ถนอมพร (ตันพิพัฒน์) เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าว
ไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือซีเอไอ คือสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ ซึ่งใช้ความสามารถ
ของคอมพิวเตอร์ในการน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิ ก แผนภูมิ กราฟ 
ภาพเคลื่อนไหว วิดีทัศน์ และเสียงเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียง
กับความเป็นจริงในห้องเรียนให้มากที่สุด โดยมีเป้าหมายส าคัญคือการได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ที่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู้และอยากเรียน 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุวิทย์ ไวยกุล (2548) สรุปไว้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน จัดเป็นสื่อที่ใช้ในแวดวงทางการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อกลางในการเรียนรู้                     
มีการน าเสนอเนื้อหาหรือเรื่องราวต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้เรียนได้ใช้ศึกษาเรียนรู้ผ่านกระบวนการที่ถูก
ออกแบบขึ้นอย่างเหมาะสม ดังนั้นผู้วิจัยจึงน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้จัดกิจกรรมการเรียน
การสอนกับนักเรียน โดยให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติกิจกรรม ครูคอยเสนอแนะ จนกระทั่งพบว่า นักเรียน              
มีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 74 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับมากที่สุด 
 5.2.2 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5              
ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถ 
น าเสนอได้ทั้งภาพนิ่งและเสียงเพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาสาระหรือองค์ความรู้ที่มีในบทเรียนให้อยู่ใน
ลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียน และในขณะเดียวกันยังสามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ ฝึกทักษะการจ าค าศัพท์และท าความเข้าใจในบทเรียนนั้น ๆ เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ควบคุม    
การเรียนด้วยตนเองและมีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่เหมาะสม สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรสา ยิ่งยง 
(2551)  ได้ท าการพัฒนาบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์
และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากับ 77.50 และ 72.83 ตามล าดับ สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด
ไว้ (70) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนเกมคอมพิวเตอร์และบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน
ที่เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนจากบทเรียน
เกมคอมพิวเตอร์ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์            
หลังเรียนไปแล้ว 2 สัปดาห์ และ 4 สัปดาห์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนจากบทเรียน 
เกมคอมพิวเตอร์ และบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าคะแนนความคงทนในการเรียนรู้ค าศัพท์
แตกต่างจากคะแนนทดสอบหลังเรียน เฉลี่ยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรธิชา สว่างศรี (2552) ได้พัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 72.83/71.33 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ               
ที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 
 5.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่ เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์
ภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในภาพรวมในด้านต่าง ๆ ได้แก่ ความคิดเห็น 
ด้านเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน และความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการเรียน อยู่ในระดับ
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.90 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14 ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน โดยการตอบสนองต่อผู้เรียนได้ เมื่อผู้เรียน
ตอบค าถามได้ถูกต้องก็จะมีปฏิสัมพันธ์กลับทันที นอกจากนี้บทเรียนยังมีทั้งภาพ สี เสียงที่สามารถ 
เร้าความสนใจ รวมทั้งการออกแบบหน้าจอซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบของข้อความ องค์ประกอบ           
ด้านภาพและกราฟิก องค์ประกอบด้านเสียงและองค์ประกอบด้านการควบคุมหน้าจอที่สอดคล้องกับ
การจัดกิจกรรมการเรียนโดยเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาและสอดคล้องกับการออกแบบ
สื่อเพ่ือการเรียนรู้ด้วยตนเอง สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อรรณพ วิริยะสัจจะ (2549) ที่พบว่า            
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ค านาม ส าหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.89 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
2.27 หมายความว่า นักเรียนที่เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวมอยู่ในระดับดี สอดคล้องกับงานวิจัยของ สรัลชนา เฟ่ืองฟู (2551)             
ที่พบว่า ความคิดเห็นของนักเรียนส่วนใหญ่ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือการเรียนรู้ค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 มีความคิดเห็นที่ดีต่อการเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีความคิดเห็นว่าการใช้สี รูปภาพ และเทคนิคต่าง ๆ ในบทเรียนมีความ
น่าสนใจ การอธิบายเนื้อหาในบทเรียนมีความชัดเจน เข้าใจง่าย และตัวอย่างที่ใช้ประกอบท าให้เกิด
ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนได้ดียิ่งขึ้น  
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการเรียนการสอน 
   1. ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าจากการจัดกิจกรรม            
การเรียนการสอน นักเรียนไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนของคู่มือการใช้สื่ออย่างเคร่งครัด ท าให้การจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนขาดคุณภาพ นักเรียนต้องมีความซื่อสัตย์ ต่อตนเองและรับผิดชอบ            
ในการศึกษาบทเรียนด้วยตนเอง จึงจะท าให้การเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสบผลส าเร็จ 
ครูจึงควรปลูกฝังคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์และรับผิดชอบเพ่ือให้นักเรียนเกิดความตระหนักและ
เกิดผลดีต่อการเรียน 
   2. ควรศึกษาเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ส าหรับ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้เข้าใจบทเรียนและลักษณะการท างานของปุ่มต่าง ๆ ในบทเรียน เพ่ือที่จะ
สามารถแนะน านักเรียนได้เมื่อเกิดปัญหาในการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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   3. ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนสามารถน าบทเรียนกลับไปศึกษาที่บ้านได้ เพ่ือตอบสนอง
ความสามารถในการเรียนรู้รายบุคคล 
   4. ควรทดลองจัดเตรียมเครื่องคอมพิวเตอร์ให้พร้อมส าหรับการทดลองและวางแผน
ในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่นเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอหรือช ารุดระหว่างการใช้งาน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดปัญหาเก่ียวกับการบันทึกข้อมูลในการวิจัย 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
   1. ควรมีการศึกษาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื้อหาที่มีความต่อเนื่องกัน
ทั้งในระหว่างชั้นปีที่เรียนหรือในระดับเดียวกัน 
   2. ควรมีการผลิตและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเนื้อหาวิชาต่าง ๆ 
เพ่ือให้ได้สื่อการเรียนการสอนที่หลากหลายและมีคุณภาพมากยิ่งข้ึน 
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ภาคผนวก ก 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
 

1. อาจารย์ ดร.บุญเรือง ศรีเหรัญ  อาจารย์ประจ าคณะครุศาสตร์  
     มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
2. นายชัยยงค์ สัมมเสถียร   ครชู านาญการพิเศษ โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
     ปทุมธานี เขต 1 
3. นางสุนันทา จันทร์เงียบ ครูช านาญการพิเศษ  

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
โรงเรียนวัดไพร่ฟ้า 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

     ปทุมธานี เขต 1 
4. นางสาวไฉน ฉิมพิบูลย์   ครูช านาญการพิเศษ 

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

     ปทุมธานี เขต 1 
5. นางเพียงพิศ รัตนบ ารุง   ครูช านาญการพิเศษ  

กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)  
โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 

     ปทุมธานี เขต 1 
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ภาคผนวก ข 
ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 
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ตารางท่ี 1 ผลการประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากผู้เชี่ยวชาญ 
 

หัวข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC 
การแปล

ผล 1 2 3 4 5 
1. ด้าน
เนื้อหาและ
การด าเนิน
เรื่อง  

1.1 ความถูกต้องของเนื้อหา 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
1.2 เนื้อหาในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสอดคล้อง
กับจุดประสงค์  1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
1.3 เนื้อหาในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความยาก
ง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 
1.4 เนื้อหาของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
น่าสนใจ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
1.5 การน าเสนอแต่ละหน่วย/
ตอน เหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

2. ด้านภาพ 
ภาษา และ
เสียง 

2.1 ขนาดของภาพที่ใช้ประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เหมาะสม 1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 
2.2 ภาพแสดงความหมายของ
ค าศัพท์ชัดเจน และสื่อ
ความหมายได้ตรง 1 1 1 1 -1 0.6 ใช้ได้ 
2.3 ภาพพ้ืนหลังประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เหมาะสมกับเนื้อหา 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 

 2.4 ภาษาท่ีใช้ประกอบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนถูกต้อง
ชัดเจน 1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

 2.5 เสียงบรรยายประกอบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ถูกต้องชัดเจน 1 1 1 0 1 0.8 ใช้ได้ 

3. ด้าน
อักษร และ
การเลือกสี 

3.1 รูปแบบ และขนาดของ
ตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม 1 1 1 1 -1 0.6 ใช้ได้ 
3.2 สีของตัวอักษรที่ใช้เหมาะสม 1 1 1 1 -1 0.6 ใช้ได้ 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ) 
 

หัวข้อ ข้อค าถาม 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC 
การแปล

ผล 1 2 3 4 5 
4. ด้าน
เทคนิค           
การน าเสนอ 
และการจัด
บทเรียน 

4.1 การน าเสนอชื่อเรื่องหลักของ
บทเรียนชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4.2 แต่ละบทเรียนมีความ
สมบูรณ์และแยกออกจากกัน
อย่างชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4.3 การออกแบบหน้าจอมี
สัดส่วนเหมาะสม และง่ายต่อ 
การใช้ 1 1 1 0 0 0.6 ใช้ได้ 
4.4 รูปภาพเหมาะสมชัดเจน 
สอดคล้องกับเนื้อหาและมี 
ความสวยงาม 1 1 1 1 -1 0.6 ใช้ได้ 
4.5 มีเสียงดนตรีเร้าความสนใจ 1 1 1 1 1 1.00 ใช้ได้ 
4.6 มีปุ่มเครื่องมือบอกเส้นทาง
เดินของบทเรียนอย่างชัดเจน 1 1 1 1 -1 0.6 ใช้ได้ 

 4.7 นักเรียนมีการโต้ตอบ
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน 1 1 0 1 1 0.8 ใช้ได้ 

รวม 15.6 
ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 0.82 
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ภาคผนวก ค 
การหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

และค่าความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r)  
ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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ตารางท่ี 2 ผลการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (IOC) 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

1. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
2. 1 0 1 1 0 0.6 สอดคล้อง 
3. 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
4. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
5. 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
6. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
7. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
8. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
9. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
10. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
11. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
12. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
13. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
14. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
15. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
16. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
17. 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
18. 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
19. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
20. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
21. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
22. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
23. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
24. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
25. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
26. 1 1 -1 1 1 0.6 สอดคล้อง 
27. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
28. 1 1 0 1 0 0.6 สอดคล้อง 
29. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
30. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
31. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

32. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
33. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
34. 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
35. 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
36. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
37. 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
38. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
39. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
40. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
41. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
42. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
43. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
44. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
45. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
46. 1 1 0 1 0 0.6 สอดคล้อง 
47. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
48. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
49. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
50. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
51. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
52. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
53. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
54. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
55. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
56. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
57. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
58. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
59. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
60. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
61. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
62. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

63. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
64. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
65. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
66. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
67. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
68. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
69. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
70. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
71. 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 
72. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
73. 1 1 1 1 0 0.8 สอดคล้อง 
74. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
75. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
76. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
77. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
78. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
79. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
80. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
81. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
82. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
83. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
84. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
85. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
86. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
87. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
88. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
89. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
90. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
91. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
92. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
93. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

94. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
95. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
96. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
97. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
98. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
99. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
100. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
101. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
102. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
103. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
104. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
105. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
106. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
107. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
108. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
109. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
110. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
111. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
112. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
113. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
114. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
115. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
116. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
117. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
118. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
119. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
120. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
121. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
122. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
123. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
124. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 2 (ต่อ) 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 

IOC ความหมาย 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 

125. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
126. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
127. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
128. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
129. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
130. 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

 
  เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ จ านวน 130 ข้อ 
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ตารางท่ี 3 ผลการหาค่าความยาก (p) อ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 

ข้อ 
ข้อสอบท่ีถูกต้อง ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
สรุป 

การพิจารณา กลุ่มสูง (n = 15) กลุ่มต่ า (n = 15) 
1. 14 15 0.97 -0.07 ไมค่ัดเลือก 
2.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
3.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
4. 8 10 0.60 -0.13 ไม่คัดเลือก 
5.* 12 8 0.67 0.40 คัดเลือกไว้ 
6.* 12 8 0.67 0.27 คัดเลือกไว้ 
7. 8 12 0.67 -0.27 ไม่คัดเลือก 
8.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
9.* 15 7 0.73 0.5 คัดเลือกไว้ 
10.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
11.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
12. 13 11 0.80 0.13 ไม่คัดเลือก 
13.* 12 9 0.70 0.20 คัดเลือกไว้ 
14.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
15.* 13 8 0.70 0.33 คัดเลือกไว้ 
16. 15 13 0.93 0.13 ไม่คัดเลือก 
17.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
18.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
19. 9 9 0.60 0.00 ไม่คัดเลือก 
20.* 10 5 0.50 0.33 คัดเลือกไว้ 
21. 13 14 0.90 -0.07 ไม่คัดเลือก 
22.* 10 14 0.80 0.27 คัดเลือกไว้ 
23. 12 15 0.90 -0.20 ไม่คัดเลือก 
24.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
25. 11 13 0.80 -0.13 ไม่คัดเลือก 
26.* 11 7 0.60 0.27 คัดเลือกไว้ 
27.* 9 5 0.46 0.26 คัดเลือกไว้ 
28.* 12 9 0.70 0.20 คัดเลือกไว้ 
29.* 12 9 0.70 0.20 คัดเลือกไว้ 
30.* 10 5 0.50 0.33 คัดเลือกไว้ 
 31. 9 3 0.40 -0.40 ไม่คัดเลือก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ข้อสอบท่ีถูกต้อง ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
สรุป 

การพิจารณา กลุ่มสูง (n = 15) กลุ่มต่ า (n = 15) 
32.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
 33. 8 8 0.53 0.00 ไม่คัดเลือก 
 34. 14 14 0.93 0.00 ไม่คัดเลือก 
35.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
36.* 12 9 0.70 0.20 คัดเลือกไว้ 
37.* 14 10 0.80 0.27 คัดเลือกไว้ 
 38. 8 9 0.57 -0.07 ไม่คัดเลือก 
39.* 11 7 0.60 0.27 คัดเลือกไว้ 
40.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
41.* 13 8 0.70 0.33 คัดเลือกไว้ 
42.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
43.* 12 9 0.70 0.20 คัดเลือกไว้ 
44.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
 45. 13 13 0.87 0.00 ไม่คัดเลือก 
46.* 13 9 0.73 0.26 คัดเลือกไว้ 
47.* 13 9 0.73 0.26 คัดเลือกไว้ 
 48. 10 12 0.73 0.13 ไม่คัดเลือก 
49.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
50.* 13 9 0.73 0.26 คัดเลือกไว้ 
 51. 9 12 0.70 -0.20 ไม่คัดเลือก 
52.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
53.* 14 10 0.80 0.27 คัดเลือกไว้ 
54.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
55.* 12 8 0.67 0.27 คัดเลือกไว้ 
56.* 11 7 0.60 0.27 คัดเลือกไว้ 
57.* 10 6 0.53 0.27 คัดเลือกไว้ 
58.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
59.* 12 9 0.70 0.20 คัดเลือกไว้ 
60.* 14 10 0.80 0.26 คัดเลือกไว้ 
61.* 12 8 0.67 0.26 คัดเลือกไว้ 
62.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ข้อสอบท่ีถูกต้อง ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
สรุป 

การพิจารณา กลุ่มสูง (n = 15) กลุ่มต่ า (n = 15) 
 63. 3 2 0.17 0.07 ไม่คัดเลือก 
64.* 7 4 0.37 0.20 คัดเลือกไว้ 
65.* 12 8 0.67 0.26 คัดเลือกไว้ 
66.* 13 9 0.73 0.26 คัดเลือกไว้ 
67.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
68.* 11 7 0.60 0.26 คัดเลือกไว้ 
 69. 14 11 0.83 0.20 ไม่คัดเลือก 
70.* 9 4 0.43 0.33 คัดเลือกไว้ 
71.* 7 4 0.37 0.20 คัดเลือกไว้ 
72.* 11 7 0.60 0.27 คัดเลือกไว้ 
73.* 8 2 0.33 0.40 คัดเลือกไว้ 
74.* 11 3 0.47 0.53 คัดเลือกไว้ 
75.* 7 4 0.37 0.20 คัดเลือกไว้ 
76.* 14 10 0.80 0.27 คัดเลือกไว้ 
77.* 11 5 0.53 0.4 คัดเลือกไว้ 
78.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
79.* 9 6 0.50 0.20 คัดเลือกไว้ 
80.* 8 5 0.43 0.20 คัดเลือกไว้ 
81.* 10 6 0.53 0.26 คัดเลือกไว้ 
82.* 14 9 0.77 0.33 คัดเลือกไว้ 
83.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
84.* 14 8 0.73 0.40 คัดเลือกไว้ 
85.* 13 9 0.73 0.26 คัดเลือกไว้ 
86.* 14 10 0.80 0.27 คัดเลือกไว้ 
87.* 9 5 0.40 0.27 คัดเลือกไว้ 
88.* 14 10 0.80 0.26 คัดเลือกไว้ 
 89. 13 15 0.93 -0.13 ไม่คัดเลือก 
 90. 11 12 0.77 -0.07 ไม่คัดเลือก 
91.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
 92. 11 13 0.18 -0.13 ไม่คัดเลือก 
93.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ข้อสอบท่ีถูกต้อง ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
สรุป 

การพิจารณา กลุ่มสูง (n = 15) กลุ่มต่ า (n = 15) 
94.* 12 8 0.67 0.26 คัดเลือกไว้ 
95.* 14 10 0.80 0.27 คัดเลือกไว้ 
96.* 12 8 0.67 0.26 คัดเลือกไว้ 
97.* 14 10 0.80 0.26 คัดเลือกไว้ 
98.* 14 10 0.80 0.26 คัดเลือกไว้ 
 99. 8 13 0.70 -0.33 ไม่คัดเลือก 
100. 7 10 0.57 -0.20 ไม่คัดเลือก 
101.* 12 8 0.67 0.27 คัดเลือกไว้ 
102.* 14 10 0.80 0.26 คัดเลือกไว้ 
103.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
104.* 14 10 0.80 0.26 คัดเลือกไว้ 
105.* 14 10 0.80 0.26 คัดเลือกไว้ 
106.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
107. 11 14 0.83 -0.20 ไม่คัดเลือก 
108.* 13 10 0.77 0.20 คัดเลือกไว้ 
109. 12 13 0.83 -0.07 ไม่คัดเลือก 
110.* 12 9 0.70 0.20 คัดเลือกไว้ 
111.* 5 9 0.47 0.27 คัดเลือกไว้ 
112.* 14 9 0.77 0.33 คัดเลือกไว้ 
113. 10 11 0.70 -0.07 ไม่คัดเลือก 
114.* 11 8 0.63 0.20 คัดเลือกไว้ 
115.* 9 6 0.50 0.20 คัดเลือกไว้ 
116.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
117. 5 8 0.43 -0.20 ไม่คัดเลือก 
118.* 8 5 0.43 0.20 คัดเลือกไว้ 
119.* 10 6 0.53 0.26 คัดเลือกไว้ 
120. 8 9 0.57 -0.07 ไม่คัดเลือก 
121.* 10 6 0.53 0.26 คัดเลือกไว้ 
122.* 9 6 0.50 0.20 คัดเลือกไว้ 
123.* 10 7 0.57 0.20 คัดเลือกไว้ 
124. 5 6 0.37 -0.07 ไม่คัดเลือก 
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ตารางท่ี 3 (ต่อ) 
 

ข้อ 
ข้อสอบท่ีถูกต้อง ค่าความยากง่าย 

(p) 
ค่าอ านาจจ าแนก 

(r) 
สรุป 

การพิจารณา กลุ่มสูง (n = 15) กลุ่มต่ า (n = 15) 
125* 8 5 0.43 0.20 คัดเลือกไว้ 
126* 11 7 0.60 0.26 คัดเลือกไว้ 
127 7 10 0.57 -0.20 ไม่คัดเลือก 
128* 11 7 0.60 0.27 คัดเลือกไว้ 
129* 13 8 0.70 0.33 คัดเลือกไว้ 
130* 9 5 0.46 0.26 คัดเลือกไว้ 

 
  * เป็นข้อสอบที่ใช้ได้ จ านวน 100 ข้อ น าไปหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน โดยใช้สูตรของคูเดอร์ริชาร์ดสัน สูตร 20 (Kuder-Richardson 20 หรือ KR-20)                   
(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2538) 
 ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเท่ากับ 0.94 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตารางท่ี 4 ผลการหาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างเรียนของกลุ่มทดลอง 
 

คนที่ 

คะแนนระหว่างเรียน 
ชุดที่  
1 

(16) 

ชุดที ่ 
2 

(16) 

ชุดที่  
3 

(16) 

ชุดที ่ 
4 

(16) 

 ชุดที่ 
5 

(16) 

 ชุดที่ 
6 

(16) 

ชุดที่  
7 

(16) 

 ชุดที่ 
8 

(16) 

 ชุดที่ 
9 

(16) 

ชุดที่ 
10 

(16) 

ชุดที่  
11 

(16) 

ชุดที่  
12 

(16) 

คะแนนรวม 
(192) 

1 13 16 16 13 13 16 16 12 14 16 16 14 175 

2 16 15 13 13 16 12 12 14 12 16 16 15 170 

3 16 16 16 14 14 16 16 14 14 16 16 14 182 

4 13 14 15 13 13 13 16 14 12 14 16 16 169 

5 12 14 14 14 16 16 13 16 14 16 16 16 177 

6 12 12 12 13 12 13 12 12 12 14 14 12 150 

7 14 13 12 14 16 16 16 16 14 16 16 15 178 

8 16 16 13 14 14 13 16 15 13 12 15 12 169 

9 16 16 16 13 13 13 16 14 12 14 16 16 175 

10 12 13 12 13 13 13 16 12 12 12 12 16 156 

11 16 16 16 14 12 16 16 16 14 16 14 16 182 

12 16 14 16 14 16 16 14 14 14 16 16 16 182 

13 12 12 12 13 13 12 12 12 12 12 13 13 148 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

 

คนที่ 

คะแนนระหว่างเรียน 
ชุดที่  
1 

(16) 

ชุดที่ 
 2 

(16) 

ชุดที่  
3 

(16) 

ชุดที ่ 
4 

(16) 

 ชุดที่ 
5 

(16) 

 ชุดที่ 
6 

(16) 

ชุดที่  
7 

(16) 

 ชุดที่ 
8 

(16) 

 ชุดที่ 
9 

(16) 

ชุดที่ 
10 

(16) 

ชุดที่  
11 

(16) 

ชุดที่  
12 

(16) 

คะแนนรวม 
(192) 

14 13 13 12 13 12 13 13 12 12 12 12 12 149 

15 15 13 12 15 12 12 12 12 12 12 12 12 151 

16 12 12 12 13 14 12 16 13 14 16 16 13 163 

17 16 12 12 12 12 13 15 12 14 16 16 12 162 

18 13 12 12 13 16 12 12 16 12 12 15 12 157 

19 14 13 13 14 13 16 16 16 15 16 15 16 177 

20 12 13 13 13 12 12 16 13 13 13 16 12 158 

21 14 13 12 15 13 13 13 12 12 12 13 13 155 

22 16 13 12 14 16 13 16 16 14 13 12 16 171 

23 13 16 16 14 16 15 16 16 16 16 16 15 185 

24 14 12 13 13 16 16 14 14 14 14 14 12 166 

25 16 16 16 14 16 16 16 16 14 16 15 16 187 

26 13 12 12 13 12 12 13 12 12 12 12 13 148 

127 
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ตารางท่ี 5 (ต่อ) 
 

คนที่ 

คะแนนระหว่างเรียน 
ชุดที่  
1 

(16) 

ชุดที่  
2 

(16) 

ชุดที่  
3 

(16) 

ชุดที่  
4 

(16) 

 ชุดที่ 
5 

(16) 

 ชุดที่ 
6 

(16) 

ชุดที่  
7 

(16) 

 ชุดที่ 
8 

(16) 

 ชุดที่ 
9 

(16) 

ชุดที่ 
10 

(16) 

ชุดที่  
11 

(16) 

ชุดที่  
12 

(16) 

คะแนนรวม 
(192) 

27 12 13 12 15 12 12 13 15 12 12 12 15 155 
28 16 16 13 14 16 14 16 14 14 16 16 15 180 
29 13 15 16 14 16 15 16 16 16 16 15 15 183 
30 12 14 16 13 14 13 15 12 14 15 16 12 166 
รวม 418 415 407 407 419 414 439 418 399 429 439 422 5026 
เฉลี่ย 13.93 13.83 13.6 13.6 13.97 13.8 14.63 13.93 13.3 14.3 14.63 14.07   
S.D. 1.66 1.56 1.76 0.73 1.69 1.65 1.65 1.66 1.24 1.78 1.61 1.68   

ร้อยละ 87.08 86.46 84.79 84.79 87.29 86.25 91.46 87.08 83.13 89.38 91.46 87.92  
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ภาคผนวก  ง 
ผลการหาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

ระหว่างเรียน และหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 
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ตารางท่ี 5 ผลการหาคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของกลุ่มทดลอง 
 

คนที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้ คนที่ คะแนนเต็ม คะแนนที่ได ้
1 100 86 16 100 87 
2 100 76 17 100 82 
3 100 85 18 100 77 
4 100 86 19 100 96 
5 100 82 20 100 78 
6 100 75 21 100 84 
7 100 94 22 100 79 
8 100 84 23 100 98 
9 100 83 24 100 79 
10 100 76 25 100 92 
11 100 90 26 100 76 
12 100 94 27 100 75 
13 100 77 28 100 83 
14 100 75 29 100 97 
15 100 76 30 100 79 

รวม 2501, X  = 83.37, S.D. = 7.27, ร้อยละ 83.37 
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ภาคผนวก  จ 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจ 

ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ตารางท่ี 6 ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามของแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ข้อที่ ข้อความ 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 
1 2  3  4  5 

 ความคิดเห็นด้านเนื้อหา 
และการออกแบบบทเรียน 

       

1. นักเรียนคิดว่าปริมาณของเนื้อหา
และแบบฝึกหัดเหมาะสมกับ                
เวลาเรียน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

2. เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแล้วท าให้นักเรียนเข้าใจ
เนื้อหาในบทเรียนง่ายขึ้น 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

3. รูปภาพในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท าให้นักเรียนเข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์ชัดเจน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

4. ตัวอย่างประโยคในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้เข้าใจ
ความหมายของค าศัพท์มากข้ึน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

5. ขนาดและสีของตัวอักษรที่ ใช้               
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ชัดเจน และง่ายต่อการอ่าน   0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 

6. นักเรียนสามารถใช้ปุ่มเครื่องมือ              
ในการเรียนรู้เนื้อหาในบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้สะดวก 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 

7. นักเรียนน าบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไปใช้ทบทวนความรู้ได้  
ด้วยตนเองบ่อยครั้ง 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

8. นักเรียนสามารถใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้บ่อยครั้ง
เท่าท่ีต้องการ  1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 

9. ถ้าให้เลือกเรียนนักเรียนจะเลือก
เรียนวิชาภาษาอังกฤษด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นอันดับ
แรก 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 6 (ต่อ) 
 

ข้อที่ ข้อความ 
ผลการพิจารณาของ

ผู้เชี่ยวชาญ IOC ความหมาย 
1 2  3  4  5 

 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจ 
ในการเรียน 

       

10. เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนแล้ว นักเรียนอยากท า
แบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถ
ของตนเองโดยไม่รู้สึกเบื่อ 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

11. นักเรียนชอบและอยากเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดนี้  1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

12. นักเรียนรู้สึกพอใจเมื่อได้ทราบผล
คะแนนจากการท าแบบทดสอบ
ทันที 1 1 0 1 1 0.8 สอดคล้อง 

13. นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องสนุกและ
น่าสนใจหลังจากท่ีได้เรียนจาก
บทเรียนชุดนี้แล้ว 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

14. ผู้เรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน 
ชุดนี้ได้สะดวกและง่าย 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 

15. นักเรียนต้องการให้มีการเรียนวิชา
อ่ืน ๆ จากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 1 1 1 1 1 1 สอดคล้อง 

ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 0.87  
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ตารางท่ี 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแบบประเมินความพึงพอใจที่ มีต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 
ข้อ
ที ่

ข้อความ X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
 ความคิดเห็นด้านเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน    

1. นักเรียนคิดว่าปริมาณของเนื้อหาและแบบฝึกหัด
เหมาะสมกับเวลาเรียน 4.93 0.26 มากที่สุด 

2. เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วท าให้
นักเรียนเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนง่ายขึ้น 5.00 0.00 มากที่สุด 

3. รูปภาพในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท าให้นักเรียน
เข้าใจความหมายของค าศัพท์ชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. ตัวอย่างประโยคในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท า
ให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์มากข้ึน 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ขนาดและสีของตัวอักษรที่ ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนชัดเจน และง่ายต่อการอ่าน   4.87 0.35 มากที่สุด 

6. นักเรียนสามารถใช้ปุ่มเครื่องมือในการเรียนรู้เนื้อหา 
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้สะดวก 4.27 0.46 มาก 

7. นักเรียนน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ทบทวน
ความรู้ได้ด้วยตนเองบ่อยครั้ง 4.60 0.51 มากที่สุด 

8. นักเรียนสามารถใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนได้
บ่อยครั้งเท่าท่ีต้องการ  4.80 0.41 มากที่สุด 

9. ถ้าให้เลือกเรียนนักเรียนจะเลือกเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็น
อันดับแรก 4.60 0.51 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 4.79 0.28 มากที่สุด 
 ความคิดเห็นด้านความพึงพอใจในการเรียน    

10. เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว 
นักเรียนอยากท าแบบทดสอบเพ่ือวัดความสามารถ
ของตนเองโดยไม่รู้สึกเบื่อ 5.00 0.00 มากที่สุด 

11. นักเรียนชอบและอยากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนชุดนี้  5.00 0.00 มากที่สุด 

12. นักเรียนรู้สึกพอใจเมื่อได้ทราบผลคะแนนจากการท า
แบบทดสอบทันที 5.00 0.00 มากที่สุด 
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ตารางท่ี 7 (ต่อ) 
 
ข้อ
ที ่

ข้อความ X  S.D. 
การแปล

ความหมาย 
13. นักเรียนรู้สึกว่าการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเป็นเรื่อง

สนุกและน่าสนใจหลังจากท่ีได้เรียนจากบทเรียน                 
ชุดนี้แล้ว 5.00 0.00 มากที่สุด 

14. ผู้เรียนใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชุดได้สะดวก
และง่าย 5.00 0.00 มากที่สุด 

15. นักเรียนต้องการให้มีการเรียนวิชาอ่ืน ๆ จากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 

 เฉลี่ย 5.00 0.00 มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยรวม 4.90 0.14 มากที่สุด 
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ภาคผนวก ฉ 
ตัวอย่างเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

------------------------------------------------------------------ 
A. Put the letters in the circles under the pictures correctly. 
 

 
  

 

 

1.  

 

2.  

 

3.  

 

4.    

   

 

 

5. 
 

6. 

 

7.  

 
8. 

 

   

 

 
9. 

 
10. 

 
   11. 

 
   12. 

  

   

 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
  16. 

 

   

 

 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
  20. 

 
a. steward         b. handkerchief          c. scarf          d. pants        e. pilot         
f. sleep             g. smile                     h. climb         i. janitor    j. receptionist   
k. scientist         l. photographers         m. fireman     n. chef    o. sandals 
p. buckle          q. cry                        r. slipper         s. carry    t. sell 
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แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

--------------------------------------------------------------------- 
B. Put the letters in the circles under the pictures correctly. 
 

   
 

 

1. 
 

2. 
 

3.  

 

4. 
  

   

 

 

5. 
 

6. 

 

7. 
 

8. 
 

   

 

 
9. 

 
10. 

 
   11. 

 
   12. 

  

   

 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
  16. 

 

   

 

 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
  20. 

 
a. baker        b. throw        c. judge        d. mechanic         e. paint     
f. shorts        g. look          h. postman i. dentist  j. model  
k. pick           l. jeans         m. dress n. tie  o. tights 
p. give          q. sweep       r. vest s. trousers  t. close 
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แบบทดสอบก่อนเรียน – หลังเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 1 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
C. Put the letters in the circles under the pictures correctly. 
 

   

 

 

1. 
 

2. 
 

3.  

 

4. 
  

    
 

5. 
 

6. 

 

7. 
 

8. 
 

   

 

 
9. 

 
10. 

 
   11. 

 
   12. 

  

   

 

 
13. 

 
14. 

 
15. 

 
  16. 

 

   

 

 
17. 

 
18. 

 
19. 

 
  20. 

 

a. pocket            b. cook           c. coat            d. gloves          e. pull  
f. jacket              g. make           h. button     i. chop  j. cut 
k. nurse              l. push            m. waiter     n. sing  o. shoelaces 

    p. raincoat          q. butcher       r. artist     s. doctor  t. listen 
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แบบทดสอบก่อนเรียน - หลังเรียนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ตอนที่ 2 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

------------------------------------------------------------ 
A. Fill in the blanks with the words given. 

 
 
 

1. This is a long white …………………………….  . 
2. He was wearing a pair of tennis ……………………………. . 
3. When something is ……………………………. , it is cut into smaller pieces. 
4. People need to ……………………………. water every day. 
5. An …………………………. is someone who performs a role in a play or a movie. 
6. An ……………………………. creates works or art. 
7. He is wearing a pair of blue ……………………………. . 
8. He wears a ……………………………. when playing games. 
9. Babies ……………………………. to move around. 
10. When you let someone have something, you are ……………………. it to them. 

 
B. Fill in the blanks with the words given. 

 

 
1. A ……………………………. is a narrow band of fabric tied around the neck. 
2. A ……………………………. is a long loose garment worn to bed. 
3. She wears a ……………………………. around her neck. 
4. The girl wipes her mouth with a ……………………………. . 
5. When you ……………………………. , you go up and down. 
6. When you …………………………. something, you make it move by tugging at it. 
7. A …………………………. is a person who puts out fires and saves people’s lives. 
8. A ……………………………. is someone who looks after and cleans a building. 
9. A ……………………………. is used to fasten clothes. 
10. A ……………………………. helps you keep warm when it is cold. 

chopped,  dress,   drink,   shorts,  giving,  
T-shirt,   actor,   trousers,  artist,   crawl 

 nightgown,  coat,          button,        tie,  handkerchief,  
 pull,   janitor,         fireman,        scarf,  jump 
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     C. Fill in the blanks with the words given. 
 
 

 
 

1. When you ……………………………. something, you make it move by pressing 
against it. 

2. We ……………………………. when we are hungry. 
3. A ……………………………. takes care of you when you are sick  
4. The ……………………………. enforce laws and keep order. 
5. A ……………………………. is a casual shoe worn around the house. 
6. A ……………………………. is a garment you wear while swimming. 
7. Sometimes people …………………………….  when they’re sad or upset. 
8. People ……………………………. newspaper to check the latest news. 
9. A ……………………………. is someone who helps you learn. 
10. The leather ……………………………. is expensive. 

 
D. Fill in the blanks with the words given. 

 

 
 

1. A ……………………………. is a special outfit worn by members of a group. 
2. People usually ……………………………. when they’re happy. 
3. We’re need to ……………………………. every night. 
4. A ……………………………. bakes food in the oven, like breads, cakes, and 

cookies. 
5. A ……………………………. can help you when you’re sick or hurt. 
6. We wear ……………………………. to protect our hands. 
7. ……………………………. are pants made from denim fabric. 
8. People ……………………………. in many different languages. 
9. You can ……………………………. of how to solve this problem. 
10. Some people wear …………………………… to bed at night. 

policemen,  jacket,   eat,   read,   slipper,  
teacher,  push,   nurse,        swimming suit,  cry 

gloves,  think,   pajamas,  smile,   baker,  
uniform,  sleep,   talk,   doctor,  Jeans 
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เฉลยแบบทดสอบค าศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนเรียน – หลังเรียน 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ตอนที่ 1 
 
A.         B.   
 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย  ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. b 11. p 1. f 11. b 
2. t 12. q 2. d 12. s 
3. d 13. r 3. e 13. m 
4. a 14. j 4. q 14. g 
5. s 15. h 5. a 15. o 
6. l 16. g 6. i 16. r 
7. k 17. i 7. p 17. j 
8. e 18. c 8. k 18. c 
9. f 19. n 9. t 19. n 
10. m 20. o 10. l 20. h 

 
C. 
 

ข้อ เฉลย ข้อ เฉลย 
1. e 11. g 
2. s 12. r 
3. d 13. n 
4. q 14. p 
5. h 15. a 
6. l 16. m 
7. k 17. j 
8. c 18. o 
9. b 19. i 
10. t 20. f 
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ตอนที่ 2 
 
A.                                                        B. 
 

1. dress 1. tie 
2. shorts 2. nightgown 
3. chopped 3. scarf 
4. drink 4. handkerchief 
5. actor 5. jump 
6. artist 6. pull 
7. trousers 7. fireman 
8. T-shirt 8. janitor 
9. crawl 9. button 
10. giving 10. coat 

 
C.                                                        D. 
 

1. push 1. uniform 
2. eat 2. smile 
3. nurse 3. sleep 
4. policeman 4. baker 
5. slipper 5. doctor 
6. swimming suit 6. gloves 
7. cry 7. Jeans 
8. read 8. talk 
9. teacher 9. think 
10. jacket 10. pajamas 
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คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ค าชี้แจง 
 คู่มือการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 นี้เป็นเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการจัด
กิจกรรม การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ทักษะ
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  
สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือสูงกว่านั้น 
  1.2 หน่วยประมวลผล (CPU) ที่มีความเร็วตั้งแต่ 1.0 GHz ขึ้นไป 
  1.3 มี  Sound Card พร้อมหูฟัง 
  1.4 มี  DVD - ROM Drive ส าหรับใส่แผ่น DVD - ROM 
  1.5 หน่วยความจ า (RAM) ตั้งแต่ 256 MB ขึ้นไป 
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ค าชี้แจงส าหรับครู 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  
 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูหรือนักเรียนจะใช้วิธีคลิกเมาส์ลงบนส่วนต่าง ๆ ของ
หน้าต่างโปรแกรมเพ่ือเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละส่วนที่เตรียมไว้ตามล าดับ   
 
 ขั้นตอนการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศัพท์ภาษาอังกฤษ  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
 1. น าแผ่น  DVD – ROM  ใส่ลงในถาดเครื่องเล่น DVD  (DVD – ROM  Drive) 
 2. เครื่องจะเล่นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโปรแกรมได้ หากต้องการออกจาก
โปรแกรม ให้กดปุ่ม Alt  ที่แป้นพิมพ์ค้างไว้ แล้วกดปุ่ม F4   
  2.1 หากแผ่นโปรแกรมไม่สามารถเปิดโดยอัตโนมัติ  ให้ผู้ใช้เปิดที่ My Computer  
แล้วคลิกท่ี  DVD – ROM  Drive  แล้วดับเบิลคลิกท่ี  CAI                                    
  2.2 หากเปิดโปรแกรมจากแผ่นไม่สะดวก  ให้คัดลอกไฟล์ทั้งหมดจากแผ่นโปรแกรมไป
ไว้ในคอมพิวเตอร์  โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน (Folder)  เมื่อต้องการใช้งาน 
  2.3 ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกท่ี  CAI     
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แนะน าโปรแกรม 
 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ เมื่อใส่แผ่น DVD - ROM ลงใน DVD - ROM Drive ของ
เครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถเล่นได้อย่างอัตโนมัติ  โดยสามรถเปิดโปรแกรมนี้ได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์
ทั่วไป 
  การเข้าสู้โปรแกรม 
  เมื่อใส่  DVD – ROM  ลงใน  DVD – ROM  Drive  เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะ
ท างานโดยอัตโนมัติ  หากแผ่นโปรแกรมไม่สามารถเปิดโดยอัตโนมัติ  ให้ผู้ใช้เปิดที่  My  Computer  
แล้วคลิกท่ี  
   DVD – ROM  Drive  แล้วดับเบิลคลิกที่  CAI               โปรแกรมก็จะเปิดตัวใช้
งานได้ หรือหากเปิดโปรแกรมจากแผ่นไม่สะดวก  ให้คัดลอกไฟล์ทั้งหมดจากแผ่นโปรแกรมไปไว้               
ในคอมพิวเตอร์ โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน (Folder) เมื่อต้องการใช้งานให้ท่านดับเบิ้ลคลิก              
ที่  CAI  
 
 
  หน้าจอแสดงก่อนเข้าสู่บทเรียน จะมีค าชี้แจงก่อนเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



147 

  หน้าจอแสดงเมื่อเข้าสู่บทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
  หน้าจอแสดงจุดประสงค์การเรียนรู้ 
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  หน้าจอแบบทดสอบก่อนเรียน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  เมื่อตอบค าถามเสร็จจะปรากฏข้อความแสดงคะแนน 
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  หน้าจอแสดงเมนูเนื้อหาบทเรียนซึ่งจะแยกเนื้อหาย่อยได้ 14 หน่วยการเรียนรู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  ตัวอย่างเนื้อหาในหน่วยที่ 1  
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  เมื่อคลิกเข้าไปในค าศัพท์ จะ แสดงรูปภาพของค าศัพท์ พร้อมประโยคตัวอย่าง 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  หน้าจอแสดงประโยคตัวอย่าง พร้อมทั้งเสียงบรรยาย 
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  เมื่อตอบค าถามได้ถูกต้องจะแสดงกล่องข้อความ 
 

 
 

  เมื่อตอบค าถามผิดจะแสดงกล่องข้อความ 
 
 

  เมื่อคลิกเข้าไปที่รูป  จะเป็นการท าแบบฝึกหัดย่อยที่ 1 
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  เมื่อคลิกเข้าไปที่รูป  จะเป็นการท าแบบฝึกหัดย่อยที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  หน้าจอแสดงรายละเอียดผู้จัดท า 
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แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5                                           ชื่อหน่วย Clothes & Accessories 
แผนการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ค าศัพท์เกี่ยวกับ Clothes and Accessories (1)      เวลา  1  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชี้วัด 
 มาตรฐาน ต 3.1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
 
สาระส าคัญ 
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับค าศัพท์หมวดเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย  ท าให้ได้ฝึกการฟัง            
การออกเสียงค าศัพท์ บอกความหมาย รู้จักชนิดของค าและน าค าไปใช้ในบริบทหรือต าแหน่งต่าง ๆ 
ของประโยคได้ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ค าศัพท์เกี่ยวกับ Clothes and Accessories (1) : dress, skirt, t-shirt, jeans, shorts, 
vest, tie, trousers 
 2. ประโยคบริบท :  
      2.1 A ..dress.. is a garment for a woman or a girl. 
      2.2 A ..skirt.. is a garment for a woman hanging from the waist. 
      2.3 A ..T-shirt.. is a casual shirt with short sleeves and no buttons. 
      2.4 ..Jeans.. are trousers made of strong cotton. 
      2.5 ..Shorts.. are short trousers or pants that end above or at the knee. 
      2.6 A ..vest.. is a special garment covering the upper part of the body. 
      2.7 A ..tie.. is a strip of material worn around the neck. 
       2.8 ..Trousers.. are a garment that reaches from the waist to the ankle. 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถออกเสียงและบอกความหมายของค าศัพท์ได้  
 2. นักเรียนสามารถจับคู่ค าศัพท์กับรูปภาพได้ถูกต้อง 
 3. นักเรียนสามารถใช้ค าศัพท์ในบริบทได้ถูกต้อง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนและครูสนทนากันเก่ียวกับค าศัพท์ที่บอกชื่อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย 
 2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. นักเรียนท าแบบทดสอบก่อนเรียน เรื่อง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่บอกชื่อเสื้อผ้าและ
เครื่องแต่งกาย  ค ากริยา และค าบอกอาชีพ 

 4. ชี้แจงการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
  4.1 การใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 
  4.2 แนะน าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 5. ดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ดูการป้อนข้อมูลย้อนกลับ และการประเมินผลตนเองของ
ผู้เรียน 
 6. อภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ และตอบข้อซักถามของนักเรียน จากนั้นครู
และนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
 7. นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบทที่ 1 เรื่อง การเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์
บอกชื่อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย   
 8. นั ก เรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน  เรื่ องค าศัพท์ เกี่ ยวกับ  Clothes and 
Accessories (1) ครูบันทึกคะแนนไว้ 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 4. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียน 
 2. สังเกตความร่วมมือ 
 3. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
 4. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบก่อนเรียนเรื่องค าศัพท์ 
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
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บันทึกหลังสอน 
 1. ผลการสอน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
.............................................................................................................................................. .................. 
 
 2. ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... ......
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้สอน  
           (นางสุนันทา  กสิวิวัฒน์) 
          ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดเทียนถวาย 
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แบบทดสอบท่ี 1 

 
 
 

 
ฟังค าศัพท์แล้วเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

 
1.  d r _ s s   - ชุด     
2.  s k _ r t    - กระโปรง      
3.  t – s h _ r t   - เสื้อยืด       
4.  j _ a n s    - ยีนส ์  
5.  s h _ r t s    - กางเกงขาสั้น   
6.  v _ s t   - เสื้อก๊ัก    
7.  t _ e   - เนคไท   
8.  t r _ u s e r s      - กางเกงขายาว 
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เฉลยแบบทดสอบระหว่างเรียน 
 
 

 
ฟังค าศัพท์แล้วเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

 
1. d r e s s   - ชุด     
2. s k i r t    - กระโปรง      
3. t – s h i r t    - เสื้อยืด       
4. j e a n s    - ยีนส ์  
5. s h i r t s    - กางเกงขาสั้น   
6. v e s t   - เสื้อก๊ัก    
7. t i e    - เนคไท   
8. t r o u s e r s      - กางเกงขายาว 
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แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5            ชื่อหน่วย ค าศัพท์ท่ีเป็นค ากริยา Verbs 
แผนการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง ค าศัพท์ท่ีเป็นค ากริยา Verbs (2)                   เวลา  1  ชั่วโมง 
 

มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ต 3.1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
  
สาระส าคัญ 
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับค าศัพท์หมวดค ากริยา  ท าให้ได้ฝึกการฟัง การออกเสียงค าศัพท์ 
บอกความหมาย รู้จักชนิดของค าและน าค าไปใช้ในบริบทหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของประโยคได้ถูกต้อง 
 
สาระการเรียนรู้ 
 1. ค าศัพท์ที่เป็นค ากริยา Verbs (2): cut, dig(ging), make(s), pick(s), push(ed), sweep, 
paint(s), pull  
 2. ประโยคบริบท:  
  2.1 My brother … paints …  well.  
  2.2 She … cut …. her finger on a piece of  broken glass.   
  2.3 You push and I’ll  …… pull …. .   
  2.4 She … makes …. her own clothes. 
  2.5 They are … digging … through the hill to make a tunnel. 
  2.6 She … picks …. some flowers. 
  2.7 He … pushed …. a plate of biscuits towards me. 
  2.8 I … sweep …. the floor with a broom. 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์ใหม่ที่ใช้ในประโยคได้ถูกต้อง  
 2. นักเรียนสามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง 
 3. นักเรียนสามารถใช้ค าศัพท์ในบริบทได้ถูกต้อง 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับค าศัพท์ที่เป็นค ากริยา 
 2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าศัพท์ที่เป็นค ากริยา Verbs (2)     
 4. ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด ดูการป้อนข้อมูลย้อนกลับ และการประเมินผลตนเองของ
ผู้เรียน 
 5. อภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ และตอบข้อซักถามของนักเรียน จากนั้นครู
และนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
 6. นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องค าศัพท์ที่เป็นค ากริยา Verbs (2)     
 7. นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบทที่ 6 เรื่อง การเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์
ที่เป็นค ากริยา ครูบันทึกคะแนนไว้ 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความร่วมมือ 
 2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
 3. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 2. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
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      แบบทดสอบที่ 6 
 

 
 
ฟังค าศัพท์แล้วเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
 

1. m _ k e  - ท า  
2. p  _ l l   - ดึง   
3. p _ c k   - เก็บ,หยิบ   
4. c _ t   - ตัด 
5. d _ g   - ขุด  
6. p a _ n t  - ระบายสี ทาสี  
7. p _ s h   - ดึง   
8. s w _ _ p  - กวาด 
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  เฉลยแบบทดสอบระหว่างเรียน 
 
 

 
ฟังค าศัพท์แล้วเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์ให้ถูกต้อง 
 

1. m a k e  - ท า  
2. p  u l l   - ดึง   
3. p i c k   - เก็บ,หยิบ   
4. c u t   - ตัด 
5. d i g   - ขุด  
6. p a i n t  - ระบายสี ทาสี  
7. p u s h   - ดึง   
8. s w e e p  - กวาด 
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บันทึกหลังสอน 
     1. ผลการสอน 
................................................................................................................................... .............................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ 
 2. ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................  
 3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................... ............. 
 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้สอน  
         (นางสุนันทา  กสิวิวัฒน์) 
          ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดเทียนถวาย 
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แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5     ชื่อหน่วย ค าศัพท์ท่ีเป็นค าบอกอาชีพ Occupations 
แผนการเรียนรู้ที่ 12 เรื่อง ค าศัพท์ท่ีเป็นค าบอกอาชีพ Occupations (4)   เวลา  1  ชั่วโมง 
 
มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวช้ีวัด 
 มาตรฐาน ต 3.1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และ
น าเสนอด้วยการพูด/การเขียน 
 ตัวชี้วัดที่ 1 ค้นคว้า รวบรวมค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน และน าเสนอ
ด้วยการพูด/การเขียน 
 มาตรฐาน ต 4.2 ใช้ภาษาต่างประเทศเป็นเครื่องมือพ้ืนฐานในการศึกษาต่อ การประกอบ
อาชีพ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสังคมโลก 
 ตัวช้ีวัดที่ 1 ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ  
 
สาระส าคัญ 
 การศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับค าศัพท์หมวดค าบอกอาชีพ  ท าให้ได้ฝึกการฟัง การออกเสียง
ค าศัพท์ บอกความหมาย รู้จักชนิดของค าและน าค าไปใช้ในบริบทหรือต าแหน่งต่าง ๆ ของประโยค           
ได้ถูกต้อง 
 สาระการเรียนรู้ 
 1. ค าศัพท์ที่เป็นค าบอกอาชีพ Occupations (4) : janitor, nurse, dentist, veterinarian, 
doctor, pilot, receptionist, steward  
 2. ประโยคบริบท:  
  2.1 You’d better see a … doctor…  about that  cut.  
  2.2 A  … nurse….  looks after sick people. 
  2.3 A  … dentist…..   looks after  people’s teeth. 
  2.4 A   … veterinarian….  is a doctor for animals. 
  2.5 The  … pilot…  flew the airplane. 
  2.6 A  … janitor….  takes care of a building. 
  2.7 A  … receptionist….   is someone in an office whose job is to answer 
the telephone. 
  2.8 A … steward….  is a male passenger’s attendant on an aeroplane. 
 
จุดประสงค์การเรียนรู้ 
 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค าศัพท์ได้  
 2. นักเรียนสามารถออกเสียงค าศัพท์ได้ถูกต้อง   
 3. นักเรียนสามารถฟังประโยค บอกความหมายและใช้ค าศัพท์ใหม่ในประโยคบริบทได้
อย่างถูกต้องเหมาะสม 
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กิจกรรมการเรียนรู้ 
 1. นักเรียนและครูสนทนากันเกี่ยวกับค าศัพท์ที่เป็นค าบอกอาชีพ 
 2. แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ 
 3. นักเรียนศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าศัพท์ที่เป็นค าบอกอาชีพ  
Occupations (4)    
 4. ผู้สอนดูแลอย่างใกล้ชิด ดูการป้อนข้อมูลย้อนกลับ และการประเมินผลตนเองของ
ผู้เรียน 
 5. อภิปรายเพ่ิมเติมเพ่ือตรวจสอบความเข้าใจ และตอบข้อซักถามของนักเรียน จากนั้นครู
และนักเรียนช่วยกันสรุปบทเรียน 
 6. นักเรียนท าแบบทดสอบระหว่างเรียน เรื่องค าศัพท์ที่เป็นค าบอกอาชีพ Occupations (4)    
 7. นักเรียนท าแบบทดสอบท้ายบทที่ 12 เรื่อง การเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงใน
ค าศัพท์ที่เป็นค าบอกอาชีพ ครูบันทึกคะแนนไว้ 
 8. นักเรียนท าแบบทดสอบหลังเรียน 
 
สื่อ/แหล่งการเรียนรู้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 3. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
 
การวัดและประเมินผล 
 1. สังเกตความร่วมมือ 
 2. สังเกตการปฏิบัติกิจกรรมเป็นรายบุคคล 
 3. แบบทดสอบระหว่างเรียน 
 
เครื่องมือวัดและประเมินผล 
 1. แบบทดสอบระหว่างเรียน  
 2. แบบทดสอบท้ายบทเรียน 
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   แบบทดสอบที่ 12 
 
 

 
ฟังค าศัพท์แล้วเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

1. p _ l o t   - นักบิน   
2. r e c _ p t _ o n i s t  - พนักงานต้อนรับ  
3. n _ r s e   - พยาบาล  
4. v _t e r i n a r _ a n  - สัตวแพทย์     
5. s t _ w a r d   - พนักงานรับใช้บนเครื่องบิน  
6. d o c t _ r   - แพทย ์  
7.  j a n i t _ r   - ภารโรง   
8. d _ n t _ s t   - ทันตแพทย์ 
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                                       เฉลยแบบทดสอบระหว่างเรียน  

 
 

 
ฟังค าศัพท์แล้วเติมตัวอักษรที่เป็นเสียงสระลงในค าศัพท์ให้ถูกต้อง 

1. p i l o t   - นักบิน   
2. r e c e p t i o n i s t  - พนักงานต้อนรับ  
3. n u r s e   - พยาบาล  
4. v et e r i n a r i a n  - สัตวแพทย์     
5. s t e w a r d   - พนักงานรับใช้บนเครื่องบิน  
6. d o c t o r   - แพทย ์  
7.  j a n i t o r   - ภารโรง   
8. d e n t i s t   - ทันตแพทย์ 
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บันทึกหลังสอน 
     1. ผลการสอน 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ ................ 
 2. ปัญหา/อุปสรรค 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. ...
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 3. ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 
 
      (ลงชื่อ)....................................................ผู้สอน  
          (นางสุนันทา  กสิวิวัฒน์) 
          ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนวัดเทียนถวาย 
 



 

ประวัติผูว้ิจัย 
 
ชื่อ - นามสกุล สุนันทา  กสิวิวัฒน ์
วัน เดือน ปี ที่เกิด 6 เมษายน 2502 
สถานที่เกิด  จังหวัดปทุมธานี 
ที่อยู่ปัจจุบัน 29/1 หมู่ 3  ต าบล บางเดื่อ อ าเภอ เมืองปทุมธานี 

จังหวัดปทุมธานี 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2522 
 
ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง  

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2523 

 

 
อาจารย์ 1 โรงเรียนอนุบาลพังงา 
อ าเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา 

            พ.ศ. 2527 
  
            ปัจจุบัน 

อาจารย์ 1 โรงเรียนวัดเทียนถวาย 
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 
ครูช านาญการ โรงเรียนวัดเทียนถวาย 
อ าเภอเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี 

ต าแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน 
           
ที่ท างานปัจจุบัน 

ครู คศ. 2 โรงเรียนวัดเทียนถวาย อ าเภอเมือง                    
จังหวัดปทุมธานี 
โรงเรียนวัดเทียนถวาย อ าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 

  
  

 


	รวมเล่ม วิทยานิพนธ์ สุนันทา



