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  สุชญา  พุมสวย: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท". อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร.บํารุง  โตรัตน, ผศ.ดร.เสง่ียม     

โตรัตน และ รศ.ดร.ธีรศักดิ์  อุนอารมยเลิศ. 274 หนา. 

 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานคําศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษฯ ที่ผูวิจัยสรางขึ้นและ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท" ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2558 ไดมาจากการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) 1 หองเรียน ไดนักเรียนจํานวน 40 คน ทําการ

ทดลองโดยใหนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 10 บท รวมทั้งส้ิน 20 

คาบ ใชเวลาในการเรียน 4 สัปดาห  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 2) 

แบบทดสอบความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 การวิเคราะหขอมูลใช t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุม

ตัวอยางกอนและหลังเรยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใชคาเฉล่ียสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคา

ระดับความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 ผลการวิจัยพบวา 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 77.65/76.38 ซ่ึงถือวาผานเกณฑที่

กําหนดไว คือ 75/75  

2. ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

3. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก  
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 The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of a 

Computer Assisted Language Learning (CALL) on vocabulary for Mattayomsuksa Three students of 

Chonburi “Sukkhabot” School; 2) to compare the students’ ability in English vocabulary before 

and after using the CALL, and 3) to survey the students’ opinions toward the CALL. 

 The sample, selected by a purposive sampling method, includes 40 Mattayomsuksa 

Three students of Chonburi “Sukkhabot” School, during the second semester of the academic 

year 2015. The students studied vocabulary through 10 units of the CALL. The duration of the 

experimental research covered 20 periods over four weeks. 

 The instruments used for collecting data consisted of; 1) Computer Assisted Language 

Learning (CALL) on vocabulary for Mattayomsuksa Three students; 2) an English vocabulary 

acquisition examination used as a pretest and posttest; and 3) a questionnaire on the students’ 

opinions toward the CALL. 

 The paired-samples t-test was used to analyze the collected data in order to assess 

the students’ ability in English vocabulary acquisition before and after using the CALL. Moreover, 

the mean and standard deviation of items were used to measure the students’ opinions towards 

the CALL. 

 The results of the study were: 

1. The efficiency score of the CALL was 77.65/76.38. The average percentage score 

of the English vocabulary formative test from 10 units was 77.65, and that of the posttest was 

76.38. The efficiency score of the CALL is acceptable according to the expected criteria (75/75). 

2. The students’ ability in English vocabulary after studying through the CALL was 

significantly higher than before learning the CALL program at the 0.05 level of significant. 

3. The students’ opinions toward the CALL were at a good level.   
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ด้วยได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่ง  จากผู้ช่วยศาสตราจารย์      

ดร.บ ารุง โตรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เสงี่ยม โตรัตน์ และรองศาสตราจารย์ ดร. ธีรศักดิ์ อุ่นอารมย์

เลิศ ที่สละเวลาให้ค าแนะน าและเสนอแนะแนวทางอนัเปน็ประโยชน์ในการแก้ไข ค าแนะน าอันมีค่าเหล่าน้ี

ไม่เพียงแต่ท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้ อีกทั้งยังเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัยในการท างานต่อไปในอนาคต 

กราบขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ิ สติมั่น และ ดร. ณัฐวิภา วิริยา ที่กรุณาให้

ความอนุเคราะห์เป็นประธานกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้งให้ค าแนะน า

ในการปรับปรุงวิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 

กราบขอบพระคุณอาจารย์สมจิตร์ นุชปาน อาจารย์น้ าทิพย์ คงสินธ์ และอาจารย์ Daniel 

Ballard ที่กรุณาให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ตรวจภาษาของเครื่ องมือ

วิจัย ตลอดจนการให้ความช่วยเหลือ และให้ค าแนะน าซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการด าเนินการวิจัย  

กราบขอบพระคุณท่านผู้อ านวยการโรงเรียนและท่านรองผู้อ านวยการโรงเรียนชลบุรี “สุข

บท” คณาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ที่ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือและ

อ านวยความสะดวกในการทดลองเครื่องมือวิจยั เพื่อทดลองบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่ผูวิ้จัยสรา้งข้ึน 

และขอขอบใจนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่ให้ความร่วมมือในการทดลอง

อย่างเต็มความสามารถ 

ขอขอบคุณเพื่อน รุ่นพี่ และรุ่นน้องนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาต่างประเทศทุกท่าน เพื่อนร่วมงานโรงเรียนสตรีอ่างทอง เพื่อนร่วมงานโรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

เพื่อนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และเพื่อนทุกคนของผู้วิจัยที่ไม่ได้เอ่ยนาม ที่ให้ก าลังใจในการท าวิจัยครั้ง

นี ้

สุดท้ายนี้ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา และครอบครัวที่คอยให้ความช่วยเหลือและ

เป็นก าลังใจส าคัญที่ท าให้งานวิจัยครั้งนี้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ผู้วิจัยขอมอบคุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจาก

งานวิจัยน้ีเพื่อกราบบิดา มารดา ผู้มีพระคุณ ตลอดจนครูอาจารย์ทุกท่านต้ังแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบัน 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 ในปจจุบัน การ เรียนรูภาษาตางประเทศมีความสําคัญและจํา เปนอยาง ย่ิงใน

ชีวิตประจําวัน เน่ืองจากเปนเครื่องมือสื่อสาร การศึกษา การแสวงหาความรู การประกอบอาชีพ การ

สรางความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิสัยทัศนของชุมชนโลก ชวยพัฒนาผูเรียนใหมีความเขาใจ

ตนเองและผูอื่นดีข้ึน เรียนรูและเขาใจความแตกตางของภาษาและวัฒนธรรมขนบธรรมเนียม 

ประเพณี การคิด สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง มีเจตคติที่ดีตอการใชภาษาตางประเทศ 

และใชภาษาตางประเทศเพื่อการสื่อสารได รวมทั้งเขาถึงองคความรูตางๆ ไดงายและกวางข้ึน และมี

วิสัยทัศนในการดําเนินชีวิต (หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐาน, 2551) ภาษาอังกฤษน้ันจัดเปน

วิชาพื้นฐานที่ทําการสอนใหกับนักเรียนในทุกระดับต้ังแตระดับอนุบาล จนถึงระดับอุดมศึกษา การ

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีความสําคัญมาก โดยหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 

2551 (กรมวิชาการ, 2551) ไดกําหนดใหทุกโรงเรียนเนนการเรียนภาษาอังกฤษที่พัฒนาทักษะทั้ง 4 

คือ การฟง การพูด การอานและการเขียน หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งเปน

หลักสูตรแกนกลางที่มลีักษณะเปนกรอบและแนวทางในการจดัการศึกษาเพือ่พัฒนานักเรยีนใหเปนไป

ตามจุดมุงหมายของหลักสูตรโดยกําหนดสาระและมาตรฐานการเรียนรูการศึกษาข้ันพื้นฐานและ

มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันทั้ง 8 สาระการเรียนรู  

 สําหรับวิชาภาษาอังกฤษน้ัน หากพูดถึงการเรียนคําศัพทแลว ถาหากไวยากรณทางภาษา

น้ันเปรียบไดกับโครงรางของภาษา คําศัพทก็คงเปรียบไดกับอวัยวะและรางกาย ในอดีตน้ันคําศัพทถูก

ประเมินคาตํ่า และถูกรับรูวาเปนเพียงสื่อกลางที่จําเปนสําหรับการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ แตใน

ปจจุบันคําศัพทไดถูกยอมรับความสาํคัญจากนักวิชาการหลายคน (Harmer, 1991) ไมวาบุคคลหน่ึงที่

จะมีความสามารถทางไวยากรณภาษาอังกฤษเทาใด หากขาดความรูทางคําศัพท น่ันแสดงใหเห็นวา

ไวยากรณทางภาษาอังกฤษน้ันไมมีประโยชน เพราะคําศัพทคือพื้นฐานของการพูด ดังตัวอยางที่วา 
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เพื่อนคนหน่ึงพูดวา “Yesterday Go Disco And Friends Dancing” น้ันสามารถสงสารของเคาโดย

ไมตองคํานึงถึงไวยากรณทางภาษา ความหมายก็ถูกสื่อสารโดยตัวของคําศัพทเอง (Scrivener, 1994, 

quoted in Pavlu, 2009)  

 อยางไรก็ตามการรูคําศัพทเปนการทําใหวงคําศัพทของเรากวางข้ึน นักเรียนซึ่งเรียนอาน

ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศคือ การไมรูคําศัพทเพียงพอที่จะทําความเขาใจกับบทอาน ผูที่

เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาแม ซึ่งมีความสามารถในการอานระดับปานกลางมีความรูเกี่ยวกับ

คําศัพทประมาณ 50,000 คํา ในขณะที่แบบเรียนการอานภาษาอังกฤษสําหรับผูที่เรียนภาษาอังกฤษ

เปนภาษาตางประเทศน้ันมีคําศัพทไมเกิน 3,500 คํา (Nuttall, 1996, อางถึงใน วิสาข จัติวัตร,  

2543: 73) จะเห็นไดวาคําศัพทเปนสวนสําคัญที่จะทําใหนักเรียนเขาใจภาษาไดดี นักเรียนคนใดรู

ความหมายของคําศัพทมากก็จะมีแนวโนมที่จะเขาใจขอความที่ไดอานและไดยินมากกวานักเรียนที่รู

ความหมายของคําศัพทนอย นักเรียนจะตองเรียนรูวิธีการใชคําศัพทในประโยคดวย ไมใชรูความหมาย

อยางเดียว โดยปกติแลวการสอนคําศัพทมี 2 ลักษณะ (กุสุมา ลานุย, 2538) คือ 

 1. การสอนคําศัพทเมื่อมีคําศัพทใหมในเน้ือหาที่อาน โดยปกติเมื่อครูสอนทักษะการอาน

เพื่อความเขาใจ ในบางครั้งจะมีคําศัพทยากปรากฏอยูในขอความที่อาน ครูจึงจําเปนตองสอนคําศัพท

น้ีกอนเพราะคําศัพทที่ยากจะเปนตัวสกัดกั้นความเขาใจของนักเรียน กรีนวูด (Greenwood, 1981 

:995-107) ไดกลาวถึงวิธีการสอนคําศัพทใหมที่ปรากฏอยูในขอความที่ใหนักเรียนอาน สามารถสรุป

ไดดังน้ีคือ ควรเปนการสอนในชวงสั้นๆ ในตอนตนของบทเรียนเทาน้ัน เลือกสอนเฉพาะคําที่ยากจริงๆ 

ซึ่งจะมีผลตอการอานและการฟงของนักเรียน 

 2. การสอนคําศัพทใหมที่นาสนใจเพื่อขยายวงคําศัพทใหกับนักเรียน การสอนคําศัพท

ลักษณะน้ีเปนการเรียนรูความหมายของคําศัพทโดยตรงไมไดผานการใชทักษะอื่นๆ โดยครูจะใชเวลา

ในการสอน คําศัพททั้งช่ัวโมง ดังน้ันครูควรมีวิธีการและข้ันตอนในการสอนคําศัพทที่นาสนใจ  

 จากผลการศึกษาสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนกลุม

สาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ (การศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานเลขาธิการสภา, 2552) 

พบสภาพและปญหาดานการจัดการเรียนการสอนคือ ครูจัดทําแผนการจัดการเรียนรู แตไมไดนํา

แผนการสอนมาใชสอน ครูบางสวนยังสอนแบบเดิมไมปรับวิธีในการจัดการเรียนการสอน ครูรุนเกา

จํานวนหน่ึงไมนิยมใชสื่อในการเรียนการสอน สาเหตุสวนหน่ึงมาจากการไมชํานาญในเทคโนโลยี 

สถานศึกษาขนาดเล็กไมมีความพรอมดานสื่อการเรียนการสอน ขาดแคลนเทคโนโลยีที่ทันสมัย ขาด
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ระบบการจัดการ รวมถึงงบประมาณ รวมไปถึงสื่อและเทคโนโลยีที่ใชในการเรียนการสอนไมเหมาะสม

กับผูเรียน และครูขาดทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอน 

 เมื่อผูเรียนประสบกับสาเหตุดังกลาวขางตน จึงทําใหผูเรียนไมสนใจ ไมเขาใจขณะเรียน 

จนทําใหอานบทความหรือเรื่องสั้นไมเขาใจเน่ืองจากไมรู คําศัพท สนทนาฟงพูดกับผูอื่นเปน

ภาษาอังกฤษไมไดเน่ืองจากไมไดใชในชีวิตประจําวัน เมื่อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิในโรงเรียนคะแนนของ

นักเรียนสวนใหญจึงตํ่ากวาคะแนนเฉลี่ย รวมถึง การที่คาเฉลี่ยของคะแนนมีแนวโนมตํ่าลงเรื่อยๆ มี

สาเหตุสวนหน่ึงมาจากการที่นักเรียนไมรูคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 แนวทางการแกปญหาดานสื่อการเรียนการสอน ไดแก การสรางสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย 

เชนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีสวนชวยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ สถานศึกษาที่

สามารถใชอินเตอรเน็ทได ควรนํามาใชในการสืบคนขอมูลและผลติสือ่การเรยีนการสอนที่ทันสมัยและ

มีความนาสนใจ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ, 2552) ปจจุบันน้ีเทคโนโลยี

นับวามีบทบาทสําคัญในหลายๆดาน รวมถึงทางดานการศึกษา ระบบการศึกษาควรจะทําหนาที่อะไร

บางอยางเพื่อเตรียมคนเตรียมเยาวชนเขาสูสังคมโลกที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การศึกษายุค

ใหมเริ่มหันกลับมาทบทวนตัวเองและบทบาทของตัวเอง คือการเปลี่ยนแปลง 3 สิ่งสําคัญ ไดแก 

เน้ือหา สื่อ และวิธีการจัดการเรียนรู (พรพิไล เลิศวิชา, 2544) มีการนําเทคโนโลยีมาพัฒนาสื่อทาง

การศึกษา และการใชคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction)  

 นักการศึกษาและบริษัทผูผลิตโปรแกรมคอมพิวเตอรไดนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและ

มัลติมีเดียมาใชประยุกตในการฝกและการสอน ใหผู เรียนจดจําความรูโดยอาศัยศักยภาพของ

เทคโนโลยีน้ี กลาววา ผูเรียนจะรูสึกสนุกสนานและเพลดิเพลินไปพรอมกับการเรียน (พรพิไล เลิศวิชา, 

2544) การนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาพัฒนาความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษน้ันมี

ผูวิจัยทั้งจากตางประเทศและภายในประเทศไทยหลายทานไดทําการศึกษาและหลายทานพบวา

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทน้ันชวยทําใหการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนดีข้ึน เชน ณัฏฐพล คุปตธน

โรจน (2554) ทําการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษและการใชกลวิธีการเดา

ความหมายคําศัพทจากบริบทกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวาความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษและการใชกลวิธีการเดา

ความหมายคําศัพทจากบริบทของกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย



4 

 

สอน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนยังมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน  

 ทวีศักด์ิ เปรมโพธ์ิ (2550) ทําการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเพื่อเปรียบเทยีบผลสมัฤทธ์ิทางการวิเคราะหคากอนหลังและความคงทนในการจําหลังการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน กับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนกระทุมแบน “วิเศษสมุทคุณ” ผลการวิจัยพบวา

ความรูศัพทภายหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมถึงนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน สิตา สิทธิรณฤทธ์ิ (2551) ทําการพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดวยการตูนแอนิเมช่ัน สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลการวิจัยพบวาสื่อเสริมทักษะการเรียนรู คําศัพทภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจําวันที่พัฒนาดวยการตูนแอนิเมช่ัน ที่มีลักษณะเปนตอนจํานวน 3 ตอน ทําใหผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักเรียนกอนและหลังเรียนแตกตางอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อีกทั้งความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่มีตอสื่อเสริม

ทักษะการเรียนรูยังอยูในระดับดีมากอีกดวย 

 นักวิจัยตางชาติหลายทานก็ไดนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชกับการเรียนรูคําศัพท เชน 

การใชซอฟตแวรสอนคําศัพทมีประสิทธิภาพมากกวาการสอนดวยวิธีด้ังเดิมโดยทําการทดลองกับ

ผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศชาวอิหรานพบวาผูที่ใชวิธีการสอนดวย CALL มีผล

คะแนนในการทดสอบหลังเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ (Tamjid and Moghadam, 2012) 

เชนเดียวกับ เปรียบเทียบการสอนคําศัพทดวยคอมพวิเตอร (CAVI) กับวิธีการสอนดวยครู กับนักเรียน

ที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศชาวอิหราน พบวาการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนดวย 

CAVI มีประสิทธิภาพดีกวาการสอนดวยครู พบวานักเรียนที่ใชซอฟตแวรมีความเพลิดเพลินและได

เรียนรูจากการเลนเกมในขณะเรียนรูคําศัพทจาก CAVI (Khodareza and Tabar, 2012) ทั้งน้ี มี

ทําการศึกษากับการสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาและช้ันกอนประถมศึกษาดวยวิธีการสอน CALL 

โดยกลุมที่มีการฝกหัดดวยคอมพิวเตอรที่บาน ใชเวลานอยกวาในการนึกถึงคําศัพทและตอบคําถาม 

โดยความสามารถในการรับรูคําศัพทไดมากกวา รวมถึงการใชคําศัพทไดถูกตอง คลองแคลวมากกวา

กลุมที่ไมมีการฝกหัดดวยคอมพิวเตอร (Jacob, 2009) CALL ชวยใหนักเรียนเรียนและจดจําคําศัพท 
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รวมถึงใชคําศัพทไดมากกวาวิธีการสอนแบบด้ังเดิม ขอดีของการใช CALL คือปองกันไมใหนักเรียนมี

พฤติกรรมการเรียนรูแบบระยะสั้นแบบด้ังเดิมอีกดวย (Miles and Kwon, 2008) 

 จากงานวิจัยเรื่องการสอนคําศัพทดวยคอมพิวเตอรชวยสอน การนําคอมพิวเตอรชวย

สอนเขามาใชในการสอนคําศัพท นอกจากจะจูงใจผูเรียนไดมากกวาการสอนคําศัพทในช้ันเรียนปกติ

แลว นักเรียนยังเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรูผานเทคโนโลยีอีกดวย ดังตัวอยางงานวิจัยการสอน

คําศัพทโดยใชโปรแกรม Jing ซึ่งเปนโปรแกรมเรียนรูคําศัพทโดยการใชรูปภาพ พบวานักเรียนมี

ทัศนคติทางบวกกับการใชโปรแกรม และมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ 

นอกจากการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชสอนคําศัพทแลวโครงสรางของโปรแกรมควรมีลักษณะ

ดึงดูดนักเรียน และกระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู (Bekleyen and Yilmaz, 2011) ซึ่งสอดคลอง

กับผลการทดลองพบวามัลติมีเดียมีบทบาทสําคัญในการเรียนรูคําศัพทและการอาน ผูสอนจึงควร

พิจารณาประโยชนของการใชเทคโนโลยีในหองเรียนดึงดูดความสนใจนักเรียนควรเปนแบบมีปฏิกิริยา

โตตอบ และมีแบบฝกหัดหลายๆแบบ (Constantinescu, 2007) เฉกเชนเดียวกับการทดลองกับ

นักเรียนชาวจีนโดยใชมัลติมีเดียในการสนับสนุนการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษผูเรียน พบวานักเรียน

มีทัศนคติที่ดีตอการใชซอฟตแวรในช้ันเรียนเชนเดียวกับ (Shao, 2012) นักเรียนกลุมที่เรียนรูคําศัพท

โดยใชโปรแกรมในโทรศัพทนอกโรงเรียน มีคะแนนทดสอบหลังจากใชโปรแกรมสูงกวานักเรียนที่ใช 

flashcard และมีทัศนคติที่ดีตอการใชเทคโนโลยีในการเรียนรูคําศัพท (Basoglu and Akdemir, 

2012) นักเรียนที่ใช CALL (web quest) ในการเรียนภาษาอังกฤษ สามารถทําภาระงาน โดยผลิต

ช้ินงาน การนําเสนอและมีกระบวนการพัฒนาคําศัพทที่เห็นไดชัด นักเรียนยังมีความสนใจ รวมถึงมี

แรงจูงใจเพิ่มข้ึนในการสรางประโยคหรือใชคําศัพทของตัวเองในการแสดงความคิดเห็นในช้ันเรียน 

(Wijayanto, 2010) และ โปรแกรมการสอน Catch ’n’ Practise พัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

และพบวานักเรียนแสดงความคิดเห็นทางบวกตอตัวโปรแกรม และชอบการเรียนรูโดยมีเทคโนโลยี

เปนตัวชวย (Nijakowskiej, 2007) 

 จากงานวิจัยหลายช้ินขางตนปฏิเสธไมไดวาคอมพิวเตอรน้ันมีบทบาทสําคัญในหลายๆ

ดาน ทั้งเพื่อการสื่อสาร การทําธุรกรรมการคา การผลิตผลงานดิจิตอล รวมถึงสือ่การเรยีนรู สําหรับใน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน และภาษาอังกฤษอาน เขียน ในระดับช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 3 โรงเรียน

ชลบุรี “สุขบท”น้ัน ใชแบบเรียน Mega Goal ในการเรียนการสอน โดยครูผูสอนจะทําการสอน

รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน จํานวน 3 คาบ และภาษาอังกฤษอาน เขียน จํานวน 2 คาบ ตาม
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โครงสรางภาษา ตัวช้ีวัด และมาตรฐานการเรียนรูของกลุมสาระภาษาตางประเทศที่ไดกําหนดไว

ในชวงของการเตรียมการสอน ทําการสอนในช้ันเรียนปกติ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ถูกจัดระดับ

ผลการเรียนออกเปน 2 ช้ันมัธยมศึกษาช้ันปที่ 3/1 คือหองเรียนที่เนนความสามารถดานวิทยาศาสตร 

(Gifted Program) และช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3/2 – 3/12 คือช้ันเรียนปกติ นักเรียนมีความสามารถใน

ระดับกลาง ผูวิจัยจึงนําแนวการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) สรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทจากโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป โปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป

ดังกลาวมีรูปแบบที่เหมาะกับการนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอน หากไดรับการออกแบบอยาง

เหมาะสม จะเปนการดึงดูดใจใหนักเรียนในการเรียนรูคําศัพท เพื่อที่จะนําคําศัพทเหลาน้ันมาใชใน

การอานในระดับการอานเพื่อความเขาใจ รวมถึงสามารถตีความผูเขียนไดอยางถูกตอง มากกวาการใช

แบบฝกหัดที่อยูในหนังสือแบบเรียนเพียงอยางเดียว ประกอบกับโรงเรียนของผูวิจัยน้ันยังไมมีการใช

คอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาภาษาอังกฤษ จึงเกิดความสนใจที่จะพฒันาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษ โดยมีขอบเขตของคําศัพทตามระดับของผูเรียนในชวงช้ันที่ 3 (มัธยมศึกษาปที่ 

1-3) นํามาใชกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โดยผูสอนเลือกกลวิธีการสอน

คําศัพทจากการคาดเดาความหมายจากบริบท เพื่อใหผูเรียนคาดเดาคําศัพทจากระดับคําศัพท ระดับ

กลุมคํา ระดับประโยค ไปจนถึงในบทความโดยใหผูเรียนเรียนรูจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทํา

การฝกฝนตามข้ันตอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกระตุนใหนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษมากกวาการใชแบบฝกหัดในหนังสือแบบเรียนเพียงอยางเดียว รวมถึงตองการพัฒนาการ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถนําทักษะที่ไดไปใชในการดําเนินชีวิต

และการเรียนรูในระดับข้ันตอไป  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคดังน้ี 

 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษ 
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 3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ปญหาการวิจัย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสาํหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 หรือไม 

 2. ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” สูงข้ึนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่

ผูวิจัยสรางข้ึนหรือไม 

 3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

เปนอยางไร 

 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสาํหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75  

 2. ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” หลังเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสูงข้ึนอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

 3. นักเรียนมีความคิดเห็นในระดับดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 ผูวิจัยกําหนดขอบเขตการวิจัยดังน้ี 

 1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จํานวน 

12 หอง มนัีกเรียนจํานวน 528 คน 
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  1.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2558 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ไดมาจากการเลือกหองเรียนแบบเจาะจง (purposive sampling) 

จํานวน 1 หองเรียน ไดหองมัธยมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 40 คน เปนนักเรียนที่มีผลการเรียนใน

ระดับกลาง นักเรียนทุกคนกําลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน 4 โดยหนังสือและเอกสารประกอบ

ของรายวิชา อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึนพื้นฐานพุทธศักราช 2551  

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา 

  2.1 ตัวแปรตน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

  2.2 ตัวแปรตาม คือ 

       2.2.1 ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  

       2.2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่พัฒนาข้ึน 

 3. ระยะเวลาในการทดลอง  

 ระยะเวลาในการทดลองดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 ชวงเดือน

มกราคม พ.ศ. 2559 – มีนาคม พ.ศ. 2559 โดยทําการทดลองสัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 50 นาท ี

เปนระยะเวลา 4 สัปดาห รวม 20 คาบ โดยทําการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควบคูไป

กับการเรียนเน้ือหาในแบบเรียนตามหลักสูตรของทางโรงเรียนกําหนดไวคือ วิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 

จํานวน 3 คาบ และวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน จํานวน 2 คาบ กําหนดการเรียนดวยคอมพิวเตอร

ชวยสอนน้ันจะอิงตามโครงสรางเน้ือหาของหนังสือแบบเรียน และทําการสอนคําศัพทตามแนวเรื่อง

น้ัน ควบคูไปตามหลักสูตรปกติของหนังสือแบบเรียน 

 4. โปรแกรมท่ีใชในการสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท  

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศัพท ผูวิจัยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป Hot 

Potatoes (University of Victoria, Humanities Computing and Media Centre, Australia)  

โดยบทเรียนอิเล็กทรอนิกสที่สรางดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูปประกอบไปดวยประเภท

แบบฝกหัด (Practice) โดยในข้ันตอนการสอนศัพทน้ันจะนําวิธีการสอนหลายๆรูปแบบมาใช เชน 
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การใชภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง ตัวอักษร และเสียง สําหรับแบบฝกหัดจะประกอบไปดวยแบบฝกหัด 

การเติมคําศัพทที่เหมาะสมในประโยค (Gap filling) และแบบเลือกตอบ (Multiple choice)  

 5. ขอตกลงเบ้ืองตน 

  5.1 เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศัพทครั้งน้ีกําหนดไวตาม

เกณฑของ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคือ 75/75 โดย 75 ตัวแรก คือรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่

ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบททุกบทของนักเรียนรวมกัน 75 ตัวหลังคือรอยละของคะแนน

เฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกคน

รวมกันหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน (ชัยยงค 

พรหมวงศ, 2520: 135-139) ซึ่งคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของ

บทเรียนคือรอยละ 2.5-5.0 ดังน้ี 

       5.1.1 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาเกณฑที่ต้ังไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือ

วาบทเรียนน้ันอยูในระดับ “สูงกวาเกณฑ” 

       5.1.2 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาหรือเทากับเกณฑแตไมเกินรอยละ 

2.5 ข้ึนไป ถือวาบทเรียนอยูในระดับ “เทาเกณฑ” 

       5.1.3 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนตํ่ากวาเกณฑที่ต้ังไว แตไมตํ่ากวารอยละ 

2.5 ถือวาบทเรียนอยูในระดับ “ตํ่ากวาเกณฑ” แตถือวายังมีประสิทธิภาพที่ยอมรับได 

  5.2  คําศัพทที่นํามาใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และแบบทดสอบ

กอนเรียนและหลังเรียนไดมาโดยการรวบรวมคําศัพทจากหนังสือระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 รวม 

3,193 คํา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ, 2555) จากน้ันใหผูเช่ียวชาญทางดานภาษา และ

ครูผูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ทําการคัดเลือกคําออกมา

จํานวน 500 คํา ใหนักเรียนทําแบบทดสอบคําศัพท และคัดเลือกคําที่นักเรียนไมทราบความหมาย

ต้ังแตรอยละ 70 ข้ึนไป จัดแบงกลุมคําตามแนวสภายุโรปได 14 เรื่อง ดังน้ี 1) การระบุตนเอง 2) บาน

และสิ่งแวดลอม 3) ชีวิตประจําวัน 4) เวลาวางและความบันเทิง 5) การเดินทาง 6) ความสัมพันธกับ

บุคคลอื่น 7) สุขภาพ และการดูแลรางกาย 8) การศึกษา 9) การจับจายใชสอย 10) อาหารและ

เครื่องด่ืม 11) การบริการ 12) สถานที่ 13) ภาษา 14) สภาพอากาศ (Council of Europe 2006: 

51-52, 150, 1998: 59-81)   
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  5.3  คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการสอบกอนเรียนเปนการแสดงความสามารถดาน

คําศัพทของนักเรียนกอนการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

  5.4  คะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนเปนการแสดงความสามารถดาน

คําศัพทของนักเรียนหลังการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

นิยามศัพทเฉพาะ 

 1.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส

ที่สรางดวยโปรแกรมสําเร็จรูป ประเภทแบบฝกหัด (Practice) โดยในข้ันตอนการสอนศัพทน้ันจะนํา

วิธีการสอนหลายๆรูปแบบมาใช เชน การใชภาพเคลื่อนไหว ภาพน่ิง ตัวอักษร และเสียง สําหรับ

แบบฝกหัดจะประกอบไปดวยแบบฝกหัด การเติมคําศัพทที่เหมาะสมในประโยค (Gap filling) และ

แบบปรนัย (Multiple choice) โดยนําเสนอคําศัพทที่มาจากการรวบรวมคําศัพทจากหนังสือ

ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 3,193 คํา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 2555) จากน้ัน

ใหผูเช่ียวชาญทางดานภาษา และครูผูสอนภาษาอังกฤษที่มีประสบการณสอนในระดับช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 ทําการคัดเลือกคําออกมาจํานวน 500 คํา จัดแบงกลุมคําตามแนวเรื่องสภายุโรปได 14 เรื่อง 

ดังน้ี  1) การระบุตนเอง 2) บานและสิ่งแวดลอม 3) ชีวิตประจําวัน 4) เวลาวางและความบันเทิง 5) 

การเดินทาง 6) ความสัมพันธกับบุคคลอื่น 7) สุขภาพ และการดูแลรางกาย 8) การศึกษา 9) การ

จับจายใชสอย 10) อาหารและเครื่องด่ืม 11) การบริการ 12) สถานที่ 13) ภาษา 14) สภาพอากาศ 

ใหนักเรียนทําแบบทดสอบคําศัพท และคัดเลือกคําที่นักเรียนไมทราบความหมายต้ังแตรอยละ 70 ข้ึน

ไป มาจัดทําแบบเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยประกอบดวยตัวอักษร และภาพน่ิง ในโปรแกรม  

 2. แบบทดสอบความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบปรนัย 

4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ใชทดสอบเวลา 90 นาที โดยคําศัพทที่ใชในการทดสอบมาจากเน้ือหา

คําศัพทในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผู วิจัยสรางข้ึน โดยแบบทดสอบจะผานการตรวจ

ประสิทธิภาพจากผูเช่ียวชาญทางดานความเที่ยงตรงของเน้ือหา 

  3. ความสามารถทางดานคําศัพท หมายถึง คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบคําศัพท

แบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ คําศัพทที่นํามาใชสอบเปนคําศัพทที่ไดเรียนมาในบทเรียน 10 

บท ซี่งเปนวงคําศัพทตามแนวเรื่องสภายุโรป 14 หัวเรื่อง 
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  4. ความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง 

คะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามแบบประเมินคา จํานวน 17 ขอ วัดความคิดเห็น 4 ดาน ไดแก 

ดานการออกแบบบทเรียน ดานเน้ือหาและการนําเสนอ ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน และขอเสนอแนะเพิ่มเติมที่เปนปลายปด  

  5. นักเรียน หมายถึง นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษ อ23102 ใน

ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จังหวัดชลบุรี 

 

กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

        ตัวแปรตน    ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

จากแนวคิดการสอนคําศัพทโดยใชการเดาศัพทจาก

บริบทของ Sa-ngiam and Bamrung (2000: 16-

17) และ ศุภวัตน (2555) มีขั้นการสอน ดังน้ี 

1. Motivation 

2. Presentation 

3. Practice 

4. Production 

5. Evaluation 

1. ความสามารถทางดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษา  ปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี  

“สุขบท” 

2. ความคิดเห็นของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี 

“สุขบท” ที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้น 
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวย

สอนภาษา คําศัพท และการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ตามลําดับดังน้ี 

คําศัพทและการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 1. ความหมายของคําศัพท 

 2. ประเภทของคําศัพท 

 3. สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 4. แนวเรื่องการเรียนรูภาษาอังกฤษในภาษาตางประเทศจากสภายุโรป 

 5. จุดมุงหมายของการสอนคําศัพท 

 6. หลักการเรียนและการสอนคําศัพท 

 7. กลยุทธการสอนคําศัพท 

 8. การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษในเวียดนามและมาเลเซีย  

 9. การทดสอบคําศัพท 

คอมพิวเตอรชวยสอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษา 

 1. ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 

 2. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 3. ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 4. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 6. หลักในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 7. ลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่ดี 

 8. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 9. โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 10. มัลติมีเดียในการสอนภาษาอังกฤษ 

12  
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 11. โปรแกรม Hot Potatoes 

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 1. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนคําศัพท 

  1.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

1.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ 

 2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 2.1 งานวิจัยที่เกี่ยวของในประเทศ 

 2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของในตางประเทศ 

 

คําศัพทและการสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษ 

 

1. ความหมายของคําศัพท 

 ถาหากไวยากรณทางภาษาน้ันเปรียบไดกับโครงรางของภาษา คําศัพทก็คงเปรียบไดกับ

อวัยวะและรางกาย และ Harmer ยังกลาววา ในอดีตน้ันคําศัพทถูกประเมินคาตํ่า และถูกรับรูวาเปน

เพียงสื่อกลางที่จําเปนสําหรับการสอนไวยากรณภาษาอังกฤษ แตในปจจุบันคําศัพทไดถูกยอมรับ

ความสําคัญจากนักวิชาการหลายคน (Harmer, 1991, quoted in Pavlu, 2009) ไมวาบุคคลหน่ึงที่

จะมีความสามารถทางไวยากรณภาษาอังกฤษเทาใด หากขาดความรูทางคําศัพท น่ันแสดงใหเห็นวา

ไวยากรณทางภาษาอังกฤษน้ันไมมีประโยชน เพราะคําศัพทคือพื้นฐานของการพูด ดังตัวอยางที่วา 

เพื่อนคนหน่ึงพูดวา “Yesterday Go Disco And Friends Dancing” น้ันสามารถสงสารของเคาโดย

ไมตองคํานึงถึงไวยากรณทางภาษา ความหมายก็ถูกสื่อสารโดยตัวของคําศัพทเอง (Scrivener, 1994, 

quoted in Pavlu, 2009) อยางไรก็ตามการรูคําศัพทก็ทําใหวงคําศัพทของเรากวางข้ึน  

 คําศัพทสามารถตีความไดวา คือ คําของภาษาที่ประกอบไปดวยคําเด่ียว วลี หรือสวน

ของคําหลายๆ คําที่สามารถสื่อความหมายได (TESOL Organization, n.d.) อยางที่ขางตนกลาวไว 

การเรียนรูคําศัพทน้ันมีขอบเขตที่กวางในดานความลึกของคําศัพทและวลีตางๆ สื่อการสอนจะ

สามารถชวยใหผูเรียนไดรูในมุมมองที่กวางข้ึน (Pavlu, 2009) 

 ศิธร แสงธนู และ คิด พงศทัต (2516) ไดแบงองคประกอบที่สําคัญเกี่ยวของกับคําศัพท

หน่ึงๆ ดังน้ี องคประกอบแรกคือ รูปราง (Form) ไดแกรูปรางหรือการสะกดตัวของคําน้ันๆ ถาจะ
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กลาวตามหลักภาษาศาสตรอยางเครงครัดแลวคําๆ เดียวกัน ความหมายเดียวกัน อาจมีรูปรางตางกัน

ก็ได เชน is, ‘s (ในดานการออกเสียงอาจะเปน : /iz, ez, s, z) หรือ will not กับ won’t ในทาง

ตรงกันขาม man-men, walk-walked ก็มีความหมายแตกตางกัน เพราะรูปรางตางกัน เปนตน 

องคประกอบที่สอง ความหมาย (Meaning) ไดแกความหมายของคําน้ันๆ หากจะกลาวโดยละเอียด

แลว คําศัพทหน่ึงๆ จะมี “ความหมายที่แฝงอยู” ถึง 4 นัยดวยกัน ดังน้ี ความหมายตามพจนานุกรม 

ความหมายทางไวยากรณ ความหมายที่เกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียงลําดับ และ

ความหมายของคําที่เปลี่ยนไปตามเสียง 

 ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical Meaning) สําหรับภาษาอังกฤษ (เชนเดียวกับ

ภาษาอื่นๆ) คําหน่ึงๆ มีความหมายหลายอยาง บางคําอาจใชในความหมายแตกตางกันนับรอย ทําให

บางคนเขาใจวาความหมายที่ตางออกไป หรือความหมายที่ตนไมคอยรูจักน้ัน เปน “สํานวน” ของ

ภาษา 

 ความหมายทางไวยากรณ (Morphological meaning) ศัพทประเภทน้ีเมื่ออยูตามลําพัง

โดดๆ จะเดาความหมายไดยาก เชน s เมื่อไปตอทายคํานามบางจําพวก เชน hats, pens จะแสดง

ความหมายเปนพหูพจน ของนามน้ันๆ คือ ชวยบอกวามีจํานวน “มากกวาหน่ึง” หรือถา s ไปตอทาย

คํากริยา เชน walks ในประโยค She walks home. จะชวยใหความหมายการกระทําน้ันไดกระทํา

เปนปกติวิสัย หรือทําอยูเปนประจํา เปนตน 

 ความหมายที่เกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียงลําดับ (Syntactic meaning) 

ความหมายที่เกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียงลําดับ เชน boathouse แตกตางจาก house 

boat หรือ Is he going home? แตกตางจาก She is going home. เปนตน และความหมายของคํา

ที่เปลี่ยนไปตามเสียง (Intonational meaning) คือ ความหมายของคําที่เปลี่ยนไปตามเสียงข้ึนลงที่ผู

พูดเปลงออกมา ไมวาจะเปนเสียงที่มีพยางคเดียว หรือมากกวา 

 องคประกอบที่สามคือ ขอบเขตของการใชคํา (Distribution) ซึ่งมีขอจํากัดแตกตางกัน

ไปแลวแตไวยากรณของภาษาน้ันๆ สําหรับภาษาอังกฤษอาจจําแนกออกไดเปน ขอบเขตทางดาน

ไวยากรณ เชนในภาษาอังกฤษ การเรียงลําดับคํา (word order) เปนสิ่งที่สําคัญที่สุด ฉะน้ัน ตําแหนง

ของคําในประโยคที่ตางกันไปทําใหคําน้ันมีความหมายแตกตางออกไป ดังตัวอยางในประโยคตอไปน้ี 

 This man is brave.    (คํานาม) 
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 They man the ship.   (คํากริยา) 

 We need more man-power.  (คําคุณศัพท) 

 ขอบเขตทางภาษาพูด และภาษาเขียน คําบางคําใชในภาษาพูดเทาน้ัน ไมใชในภาษา

เขียนเลย ทํานองเดียวกัน คําบางคําใชในภาษาเขียนโดยเฉพาะหากนําไปพูดจะแปรงหู ผูฟงทราบได

ทันทีวา ผูพูดไมใชเจาของภาษาหรือไมคุนเคยกับการใชภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังมีคําอีกจําพวกหน่ึง

ที่ใชเฉพาะในคําประพันธเทาน้ัน และอื่นๆ นอกจากขอบเขตของคําแตกตางกันไป ดังกลาวขางตน

แลว ยังมีการใชคําที่แตกตางกันแลวแตทองถ่ิน เชน การใชคําที่แตกตางกันระหวาง British English 

กับ American English แมแตภายในประเทศเดียวกันก็ยังมีภาษาทองถ่ิน (Dialects) ที่แตกตางกัน

ออกไป ย่ิงกวาน้ันในทองถ่ินเดียวกัน ยังใชคําหรือภาษาที่แตกตางกัน แลวแตระดับช้ันของบุคคลก็ยัง

ปรากฏอยูเปนของธรรมดา 

 

2.  ประเภทของคําศัพท  

 โดยทั่วไปคําศัพทในภาษาอังกฤษจะแบงออกเปน 2 ประเภท ตามลักษณะการใชตาม

ลักษณะของการใชเปนดังน้ี (ศักด์ิพิมล วรรณวิสาข, 2556) คือ คําศัพทที่ผูเรียนในระดับน้ันๆ ไดพบ

เห็นบอยๆ ทั้งในการฟง พูด อาน และเขียน (Active Vocabulary) นอกจากครูจะสอนใหรูจัก

ความหมายแลว จะตองสอนใหนักเรียนสามารถใชคําประโยค ไดทั้งในการพูดและการเขียน ซึ่งถือวา

เปนทักษะข้ันการนําไปใช และคําศัพทที่ผู เรียนในระดับช้ันน้ันๆ ไมคอยพบเห็น (Passive 

Vocabulary) นานๆ จะปรากฏครั้งหน่ึงในการฟงและการอาน การสอนคําศัพทที่ผูเรียนไมคอยพบ

เห็นบอย ครูเพียงสอนแตใหรูความหมายที่ใชในประโยคก็เพียงพอ เนนใหนักเรียนทั้งฟงและอานได

เขาใจ โดยไมเนนใหนักเรียนเอาคําศัพทน้ันมาใชในการพูดและเขียน บํารุง โตรัตน (2535:10), ศรีวัย 

สุวรรณกิตติ (2522:15) และ อัญชลี แจมเจริญ (2526:7) 

 นอกจากน้ียังไดมีการแบงประเภทของคําศัพทตามโอกาสที่จะไดใชหรือไดพบใน แตละ

ทักษะทางภาษา สามารถแบงออกไดเปน 4 ประเภท (นันทิยา แสงสิน, 2527:92) ดังน้ี ประเภทแรก

คําศัพทเพื่อการฟง เปนคําศัพทที่ใชมากในเด็กเล็ก เพราะไมเคยเรียนรูภาษามากอน เปนคําศัพทที่

คอนขางงาย และการเรียนรูเกิดจากการฟงกอน ประเภทสองคําศัพทเพื่อการพูด เปนคําศัพทที่ใชใน

ภาษาพูด ซึ่งตองสัมพันธกับการฟง คําศัพทที่ใชในการพูดน้ันตองสามารถใชสื่อความหมายได โดย
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คําศัพทเพื่อการพูดจําแนกออกไดเปน 3 ชนิด ไดแก คําศัพทที่ใชภายในบานหรือระหวางเพื่อนฝูง 

ประเภทสามคําศัพทที่ใชในการเรียนหรือการทํางาน และคําศัพทที่ใชในการติดตอราชการ หรือใชใน

ชีวิตประจําวัน คําศัพทเพื่อการอาน เปนคําศัพทที่ใชในการอานและเปนปญหามากสําหรับเด็กที่เรียน

ภาษา คือ ตองรูความหมายเพื่อที่จะนําไปตีความเน้ือหา และขอความที่อานได ประเภทสี่คําศัพทเพื่อ

การเขียน เปนคําศัพทที่ใชในการเขียน ซึ่งถือวาเปนทักษะที่สูงและยาก เปนคําศัพทที่ผูเรียนจะตอง

ไดรับการสอนที่ถูกตองและเปนทางการ 

 คําศัพทยังสามารถแบงไดเปน 4 ประเภท (Kitao, Kathleen and Kenji, n.d.) ประเภท

แรก Active speaking vocabulary คือ คําศัพทที่ผูพูดสามารถใชในการพูด ประเภทที่สอง Passive 

listening vocabulary คือคําศัพทที่ผูฟงจดจํา รับรูขณะฟง ประเภทที่สาม Passive reading 

vocabulary คือคําที่ผูอานจดจําได แตไมจําเปนวาจะตองสามารถนําคําศัพทน้ันๆ ไปใชในการพูดได 

และ ประเภทที่สี่ Active writing vocabulary คือคําศัพทที่ผูเขียนสามารถนําไปใชไดในการเขียน  

 ศิธร แสงธนู และ คิด พงศธัต (2516) แบงประเภทของคําศัพทออกเปน 2 ประเภท คือ 

 2.1  คําประเภทที่เราอาจบอกความหมายได (Content words) คือคําประเภทที่เรา

อาจบอกความหมายได โดยไมตองข้ึนอยูกับโครงสราง อาจจะพูดไดวา เปนคําที่มีความหมายตาม

พจนานุกรม เชน daughter, box, pen ฯลฯ อยางไรก็ตาม คําประเภทน้ีอาจเปลี่ยนความหมายไปได 

เมื่ออยูในตําแหนงที่ตางกันในประโยค เชน He drinks water. คํา water ทําหนาที่เปนนาม “นํ้า” 

แตในประโยค He waters the plants. คํา water ทําหนาที่เปนกริยา คือ “รดนํ้า” ความหมายที่

เปลี่ยนไปแลว แตตําแหนงในประโยคน้ีเปนความหมายตามโครงสราง Content words ใน

ภาษาอังกฤษไดแก คํานาม (Nouns) คํากริยา (Verbs ยกเวนคําที่เปน auxiliary verbs) คําคุณศัพท 

(Adjectives) คํากริยาวิเศษณ (Adverbs) 

 2.2 คําการยะ (Function words) คือคําที่ไมมีความหมายแนนอนในตัวเอง สวนมากจะ

เปลี่ยนความหมายไปตามโครงสราง คําประเภทน้ีมีที่ใชมากกวาคําประเภท Content words คือ 1 

ใน 100 คําที่คัดเลือกวามีประโยชน จะมีอยูประมาณ 95 คํา ที่เปน Function words คําประเภทน้ี

สอนใหเขาใจยาก การสอนเพียงใหรูความหมายหรือคําแปลไมไดผล ตองใหนักเรียนไดสังเกตเห็น

ตัวอยางการใช และฝกการใชในโครงสรางตางๆ โดยตรง จึงจะเกิดประโยชน function words ใน

ภาษาอังกฤษ ไดแกคําประเภทตอไปน้ี คํานําหนานาม (Articles) เชน a, an, the คําบุพบท 
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(Prepositions) เชน in, on, to, of คําสรรพนาม (Personal Pronouns) เชน I, me, he, she คํา

แสดงความเปนเจาของ (Possessive Adjectives) เชน my, his, her คําสรรพนามบงช้ี  

(Demonstratives) เชน this, that, these สรรพนามเช่ือมความ (Relative Pronouns) เชน who, 

that, which คําเช่ือมประโยค (Conjunction) เชน and, but, that, as คํากริยาชวย (Auxiliary 

Verb) เชน and, but, that, as และ One หรือ Ones ที่ใชแทนนาม The red dress and the 

blue one. 

 โดยสรุปการแบงคําศัพทออกเปนประเภทตามลักษณะการใชและตามโอกาสขางตน ถือ

วามีผลสําคัญตอกี่จัดการเรียนการสอนเปนอยางย่ิง เน่ืองจากหนาที่ของผูสอน คือตองชวยใหผูเรียน

ไดเรียนรูคําศัพทที่มีความจําเปนใชในโอกาสและสถานการณตาง ๆ ไดอยางถูกตองและเหมะสม 

หลังจากผูเรียนเรียนรูคําศัพทแลว นักเรียนจะตองสามารถอานออกเสียงและสะกดคําได บอก

ความหมายของคําศัพทได และสามารถนําคําศัพทที่รูน้ันไปใชในการฟง การพูด การอาน และการ

เขียนไดโดยถูกตอง 

 

3. สาระและมาตรฐานการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

 กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศมุงหวังใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอภาษาตางประเทศ  

สามารถใชภาษาตางประเทศ  สื่อสารในสถานการณตาง ๆ  แสวงหาความรู  ประกอบอาชีพ  และ

ศึกษาตอในระดับที่สูง  รวมทั้งมีความรูความเขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของ

ประชาคมโลกและสามารถถายทอดความคิดและวัฒนธรรมไทยไปยังสังคมโลกอยางสรางสรรค  

ประกอบดวยสาระสาํคัญ  (กลุมสาระการเรยีนรูภาษาตางประเทศ, 2553) ดังน้ี สาระที่หน่ึงภาษาเพื่อ

การสื่อสาร การใชภาษาตางประเทศในการฟง-พูด-อาน-เขียน แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร แสดง

ความรูสึก และความคิดเห็น ตีความ นําเสนอขอมูล ความคิดรวบยอด และความคิดเห็นในเรื่องตางๆ 

และสรางความสัมพันธระหวางบุคคลอยางเหมาะสม สาระที่สองภาษาและวัฒนธรรม การใช

ภาษาตางประเทศตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา  ความสัมพันธ ความเหมือน ความแตกตาง

ระหวางภาษา และวัฒนธรรมของเจาของภาษาและวัฒนธรรมไทยโดยนําไปใชอยางเหมาะสม สาระที่

สามภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรยีนรูอื่น การใชภาษาตางประเทศในการเช่ือมโยงความรู

กับกลุมสาระการเรียนรูอื่น เปนพื้นฐานในการพัฒนา แสวงหาความรู และเปดโลกทัศนของตนเอง 
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สาระที่สี่ภาษากับความสัมพันธกับชุมชนและโลก การใชภาษาตางประเทศในสถานการณตางๆ  ทั้งใน

หองเรียนและ นอกหองเรียน ชุมชน และสังคมโลก เปนเครื่องมือพื้นฐานในการศึกษาตอ  ประกอบ

อาชีพและแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสังคมโลก 

 

4. แนวเร่ืองการเรียนรูภาษาอังกฤษในภาษาตางประเทศจากสภายุโรป 

 แนวเรื่องจากที่สภายุโรปไดศึกษาวิจัยวาผูเรียนภาษาอังกฤษในระดับสื่อสารได ควรเรียน

ตามแนวเรื่อง 14 เรื่องที่เปนพื้นฐาน และประกอบดวยแนวเรื่องรองดังน้ี (Council of Europe 

2006: 51-52, 150; 1998: 59-81) 

 4.1 การระบุตนเอง (Personal Identification) ไดแก ช่ือ วันและสถานที่เกิด อายุ เพศ 

สถานะทางการสมรส เช้ือชาติ อาชีพ ครอบครัว ศาสนา บุคลิกและอารมณ และลักษณะภายนอก 

 4.2 บานและสิ่งแวดลอม (House and home, environment) ไดแก ชนิดของที่อยู

อาศัย เครื่องเรือน ที่อยูอาศัย ราคา บริการ สิ่งอํานวยความสะดวก เขตแดน และพืช 

 4.3 ชีวิตประจําวัน (Daily life) ไดแก ที่บาน ที่ทํางาน รายได และสิ่งที่คาดหวัง 

 4.4 เวลาวาง และความบันเทิง (Free time and entertainment) ไดแก เวลาวาง 

กิจกรรมยามวาง และความสนใจ โรงหนัง โรงละคร งานดานความรูและศิลปะ กีฬา โทรทัศนและ

วิทยุ นิทรรศการ พิพิธภัณฑ และสื่อสิ่งพิมพ 

 4.5 การเดินทาง (Travel) ไดแก การขนสงสาธารณะ การโดยสารโดยยานพาหนะ

สวนตัว การจราจร ที่อยูอาศัย สัมภาระ วันหยุด การเขาออกประเทศ และเอกสารการเดินทาง 

 4.6 ความสัมพันธกับบุคคล (Relationships with other people) ไดแกความสัมพันธ 

การเชิญชวน สมาชิกสโมสร การโตตอบทางจดหมาย การพบปะ รัฐบาลและการเมือง อาชญากรรม 

และกระบวนการยุติธรรม สงครามและความสงบสุข และเหตุการณตางๆ ในสังคม 

 4.7 สุขภาพ และการดูแลรางกาย (Health and body care) ไดแก สวนตางๆ ของ

รางกาย ความสุขสบายสวนตัว ความเจ็บปวยและอุบัติเหตุ อนามัย การบริการทางการแพทย การ

ประกัน และโภชนา 

 4.8 การศึกษา (Education) ไดแก โรงเรียน วิชา และคุณวุฒิ 
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 4.9 การจับจายใชสอย (Shopping) ไดแก ความสะดวกในการจับจายใชสอย เสื้อผาและ

แฟช่ัน สิ่งของในครัวเรือน และราคา 

 4.10 อาหารและเครื่องด่ืม (Food and drink) ไดแก ชนิดของอาหารและเครื่องด่ืม การ

รับประทานและการด่ืมนอกบาน 

 4.11 การบริการ (Service) ไดแก ไปรษณีย โทรศัพท โทรเลข ธนาคาร ตํารวจ การ

ราชการแผนกทูต อูรถ โรงพยาบาลและการผาตัด และสถานีบริการนํ้ามัน 

 4.12 สถานที่ (Place) ไดแก บอกตําแหนง ระยะทาง การเคลื่อนที่ ทิศทาง ที่อยู และ

การจราจร 

 4.13 ภาษา (Language) ไดแก ความสามารถทางภาษา ความเขาใจทางภาษา การ

แสดงออกทางคําพูด และความถูกตองทางภาษา  

 4.14 สภาพอากาศ (Weather) ไดแก การพยากรณอากาศ ภูมิอากาศและสภาพอากาศ 

 จากแนวเรื่องตามสภายุโรปผูสอนควรจัดการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ ใหตรงตาม

แนวทางที่ไดมีการกําหนดแนวเรื่องไว 14 แนวเรื่อง เพื่อใหผูเรียนไดเรียนครบองคประกอบของการใช

ชีวิต การกิน การอยูอาศัย การทํางาน ฯลฯ ทั้งน้ี การจัดกลุมคําศัพทตามแนวเรื่องก็เปนการชวยให

นักเรียนเขาใจหัวขอหลักใหญของแนวเรื่อง และเช่ือมโยงความรูคําศัพทใหมกับความรูเดิมไดเปน

อยางดี 

 

5. จุดมุงหมายของการสอนคําศัพท 

 ผูเรียนภาษาที่สองรูภาษาแรกอยูหน่ึงภาษาแลว และไมเพียงแตผูเรียนเหลาน้ันจะรูคําใน

ภาษาแรกของเขา เขายังมีระบบแนวคิดการใชคําเหลาน้ันอยางถูกตอง และเครือขายซับซอนของ

ความเช่ือมโยงตางๆ ซึ่งจะเช่ือมโยงคําๆ หน่ึงเขากับคําอื่นๆ การเรียนภาษาที่สองเกี่ยวกับการเรียน

ระบบแนวคิดใหมและการสรางเครือขายใหมของคําศัพท ซึ่งนับเปนคลังศัพทที่สองทางสมอง วิธีเนน

ศัพทในการสอนภาษาใหความสําคัญเปนพิเศษกับการเรียนรูคําศัพททั้งในรูปแบบคําเดียวที่มีความถ่ี

สูงและในรูปแบบของการประสมคําหรอืกลุมศัพท (chunk) แรงกระตุนที่ทําใหเกิดวิธีการสอนศัพทใน

การเรียนภาษามาจากหลักการตางๆ ตอไปน้ี คือควรจัดหลักสูตรโดยอิงความหมาย คําที่มีความถ่ี
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สูงสุดหมายถึงความหมายที่ใชบอยสุด คําตางๆ มักเกิดรวมกับคําอื่น และการเกิดรวมกันเหลาน้ีเปน

ตัวชวยทําใหเกิดความคลองแคลวในการใชภาษา (Thornbury, 2004: 26) 

หนาที่ของผูสอนเมื่อจะทําการสอนคําศัพทน้ัน จุดเริ่มตนแรกที่ผูสอนตองคํานึงถึงคือ

จุดมุงหมายของการสอนคําศัพทน้ันๆ วาจะสอนคําศัพทไปเพื่อจุดประสงคอะไร (Blachowicz and 

Fisher, 2008 อางถึงใน ณัฏฐพล คุปตธนโรจน, 2554) สรุปประเด็นการสอนคําศัพทไววาเปนหนาที่

ที่ตองปฏิบัติ 4 ประการดังน้ี สอนใหนักเรียนเขาใจคําศัพทใหมดวยการสอนที่ชัดเจน สอนกลวิธีหรือ

กระบวนการตางๆ ในการหาความของคําศัพท สรางความแตกตางในการสอน โดยนําเอาเทคโนโลยี 

และคํานึงถึงความตองการของผูเรียนประกอบกันไป สรางสภาพแวดลอมในหองเรียนที่ชวยให

นักเรียนเกิดความตระหนักในการเรียนคําศัพทแกนักเรียน เชน เกม กิจกรรม 

 ในการสอนศัพท ครูควรวางจุดมุงหมายใหญๆ ไว 3 ประการ (ศิธร แสงธนู และ คิด 

พงศธัต, 2516) คือ ประการแรกตองใหนักเรียนออกเสียงใหถูกตอง เพราะคําในภาษาอังกฤษสวน

ใหญไมไดออกเสียงตามการสะกดตัวเสมอไป เชน –ough- ใน cough และคํา thought, thought, 

through, bought ลวนแตออกเสียงตางกันทั้งสิ้น ประเภทน้ีมีอยูมากมายในภาษาอังกฤษ  

 ประการที่สองตองใหนักเรียนรูความหมาย ซึ่งตองคํานึงถึงวัฒนธรรมที่แตกตางกัน

ระหวางภาษาไทยและภาษาอังกฤษดวย ในการสอนใหนักเรียนรูความหมายของศัพท มีวิธีการหลาย

ประการ ไดแก ใชของจริงหรือของจําลองแสดงความหาย เชน จะสอน book, pencil โดยใชหนังสือ 

และดินสอใหเด็กดู ใชรูปภาพ ในกรณีที่หาของจริงไมได หรือใชของจริงไมสะดวก รูปภาพจะชวย

แสดงความหมายแทนของจริงไดดี ใชทาทางประกอบ เชน จะสอนคําวา slowly กับ quickly ครูก็

แสดงทาทางประกอบคําพูด เพื่อชวยใหนักเรียนเขาใจความหมาย การใชขอความเขาชวยแสดง

ความหมาย เชน ครูจะสอนคําวา late อาจใชขอความวา 

 The class begins at 8.00. 

 Porn comes at 8.30. 

 He is late. 

 การใชบริบทแบบน้ีเขาชวย ครูตองแนใจวานักเรียนสามารถเขาใจไดถูกตองตามที่

ตองการ อาจใชวิธีการถามความหมายเปนภาษาไทยอีกครั้งก็ได การใหคําจํากัดความเปน

ภาษาอังกฤษ ตองใชคํางายๆ เปนคําอธิบาย และอยาใหเสียเวลามาก การใหความหมายโดยใชคําที่มี
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ความหมายเหมือนกัน หรือตรงขามตองเลือกใชคําที่นักเรียนรูแลว เชน hard เหมือนกับ difficult 

และ small ตรงกันขามกับ big ใชวิธีบอกรากคํา หรือใหคําที่มีความหมายสัมพันธเกี่ยวเน่ืองกัน เชน 

คําวา kindness ก็อาจจะสอนวามาจากรากคํา “kind” การสอนคํา unkind และ kindly ก็ทํานอง

เดียวกัน หรือจะสอนคํา hospital หรือ ambulance ก็อาจนําคําพวก nurse, patient, doctor เปน

เครื่องชวยแนะประกอบก็ได แลวแตวาจะเรียนคําไหนกอน ใชคําที่ยืมมาใชในภาษาไทย เชน คําพวก 

basketball, football, taxi, hotel ตองระวังในการออกเสียงมากกวาการใหความหมาย เพราะ

นักเรียนมักจะออกเสียงแบบเสียงภาษาไทยดวยความเคยชิน สําหรับศัพททางวิชาการในช้ันสูงข้ึนไป

ตองใหแนใจวา นักเรียนเขาใจความหมายที่ถูกตองตรงตามที่เจาของภาษาใช ขอควรระวังอีกประการ

หน่ึง ไดแก คําประเภทที่มีความหมายที่ใชในภาษาไทยเปลี่ยนไปจากความหมายเดิมในภาษาอังกฤษ 

เชน partner, fit, smart เปนตน ใหความหมายเปนภาษาไทย เปนวิธีการสุดทาย และไมควร

เสียเวลาอธิบายเกี่ยวกับคําในภาษาไทยอีก เพียงแตบอกความหมายภาษาไทยแลวฝกการใชใน

ประโยค อยางไรก็ตามควรใหนักเรียนเขาใจวา คําน้ันๆ อาจมีความหมายเปนอยางอื่น ถาอยูใน

โครงสรางอื่น ขอควรระวังก็คือ ในการสอนครั้งหน่ึงๆ ควรสอนเพียงความหมายเดียว 

 ประการที่สามตองใหนักเรียนไดใชศัพทน้ันๆ ในโครงสรางแบบตางๆ ไดคลองแคลว ทั้ง

ภาษาพูด และภาษาเขียน ถูกตองทั้งดานไวยากรณ สถานการณ วัฒนธรรม และตามความนิยมของ

เจาของภาษา 

 

6. กิจกรรมการเรียนการสอนคําศัพท 

 การนําเสนอคําศัพทที่จะนํามาใชสอนน้ันข้ึนอยูกับปจจัยตางๆ เหลาน้ี คือระดับของ

ผูเรียน แนวโนมที่ผูเรียนจะคุนเคยกับคําศัพท ความยากของคําศัพท คําศัพทน้ันสอนได และคําศัพท

น้ันจะใหผูเรียนยําไปใชพูดและเขียนหรอืเพยีงใหผูเรยีนรูจัก เชนในการอานและฟง เน่ืองจากการสอน

เพื่อนําไปใชในการพูดและเขียนน้ันจะตองใชเวลามากกวาจํานวนคําศัพทก็จะนอยกวาการสอนเพียง

เพื่อใหผูเรียนรู นอกจากน้ีคําศัพทที่เสนอก็ไมควรจะมากกวาที่ผูเรียนจะสามารถจดจําได รวมทั้งการ

นําเสนอก็ไมควรจะใชเวลาเกินเลยไปในบทเรียนจนผูเรียนไมมีเวลาที่จะฝกใช (Thornbury, 2004: 

97-111) 
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 หลังจากตัดสินใจเกี่ยวกับจํานวนคําศัพทแลว ตอไปเปนการเลือกลําดับในการนําเสนอ 

ซึ่งอาจจะเปน ความหมายกอนรูป หรือรูปกอนความหมาย และนําเสนอวิธีการสอนคําศัพทไวดังน้ี 

 6.1 การแปล แตเดิมการแปลน้ันเปนวิธีการนําเสนอความหมายของคําศัพททีใ่ชมากทีส่ดุ

ในช้ันเรียนที่ผู เรียนใชภาษาเดียวกัน การแปลมีขอดีเพราะเปนวิธีที่ตรงที่สุดในการเขาไปถึง

ความหมายของคําศัพท โดยคิดเหมาวาคําศัพทน้ันมีคําแปลตรงตัวในภาษาที่หน่ึงของผูเรียน ดังน้ันวิธี

น้ีจึงเปนการประหยัดเวลาและเหมาะในการรับมือคําศัพทที่บังเกิดเกิดข้ึนในการเรียนการสอน 

 6.2 วิธีแสดงความหมาย เปนอีกวิธีที่ใชแทนการแปล และเปนตัวเลือกที่ชัดเจนถาเปน

การนําเสนอกลุมคําที่เปนรูปธรรม เชน กลุมคําศัพทเกี่ยวกับเสื้อผา คือการใชตัวอยางประกอบหรือ

สาธิต ซึ่งทําไดโดยการใชของจริง หรือรูปภาพ หรือโดยการใชการเคลื่อนไหวและทาทางเปนสื่อ การ

ใชของจริง รูปภาพ และการสาธิตเปนวิธีที่การนิยามศัพทตามแบบวิธีตรง ซึ่งเปนวิธีที่ตอตานการใช

การแปล  วิธีน้ีเหมาะอยางย่ิงกับการสอนผูเรียนระดับเริ่มตน และเปนช้ันเรียนที่มีนักเรียนหลายเช้ือ

ชาติ ซึ่งครูไมสามารถเลือกใชการแปลได และยังเปนวิธีที่ผูซึ่งใชเปนวิธีแบบตอบสนองดานกายภาพ 

(Total Physical response หรือ TPR) นํากลับมาใชเปนวิธีที่สงเสริมใหมีการซึมซับต้ังแตตน โดย

การใหขอมูลปอนเขาจํานวนมากที่เอื้อตอความเขาใจการใชประโยชนจากสภาพแวดลอมของ

หองเรียนและสิ่งของตางๆ โดยจะใชการสาธิตของครูผูสอน หรือใชของจริง สื่อภาพ การใชสื่อเหลาน้ี

เปนการกระตุนในการสอนศัพทน้ัน อาจปรับปรุงใหดีข้ึนเรื่อยๆ ถาคํานึงถึงหลักพื้นฐานในเรื่อง

ความจํา รวมทั้งหลักการแบงการฝกเปนชวงๆ  

 6.3 วิธีอธิบายความหมาย แนนอนวาการใชของจริง การแสดงดวยภาพหรือการสาธิต

ยอมมีขอจํากัด ทางเลือกอีกวิธีในการสื่อความหมายคือการใชคําอื่น ซึ่งเปนหลักการใชคํานิยามใน

พจนานุกรม วิธีทําใหความหมายชัดเจนข้ึนโดยการใชคําอธิบายไมใชภาพ ประกอบดวย การให

สถานการณตัวอยาง การใหประโยคตัวอยางหลายๆประโยค การใหคําพองความหมาย คําตรงขาม 

หรือคําจากลุม การใหคํานิยามครบถวน วิธีที่กลาวมาสามารถใชรวมกันหรือใชรวมกับสื่อการสอนเชน 

การวาดภาพบนกระดาน หรือการใชทาทางเลียนแบบ ขอดีคือผูเรียนไดฟงอยางอิสระ โดยผูเรียน

จะตองพยายามมากข้ึนเล็กนอยเพื่อจะไดเขาใจความหมายของคํา การนําเสนอโดยใชสถานการณ 

(situational presentation) เปนการบรรยายสถานการณซึ่งจะชวยเปนบริบทของคําศัพทที่ตองการ

จะสอน หรือการใหประโยคตัวอยาง (example sentence) โดยแตละประโยคจะเปนตัวอยางของคํา
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ที่ตองการนําเสนอในบริบท โดยการที่นักเรียนเห็นตัวอยางของคํามากๆ ทําใหนักเรียนสามารถ

ต้ังสมมติฐานของความหมายคําน้ันๆได โดยวิธี induction และวิธีคํายาม (definition) วิธีน้ีคือการให

คํานิยามของคําศัพท อาจจะมาจากผูสอนเอง หรือพจนานุกรม ความหมายและระดับตางๆ ของ

ความหมายคําศัพทหน่ึงๆ เกิดข้ึนทีละเล็กทีละนอย โดยมีขอไดเปรียบเพิ่มเติมวาผูเรียนจะไดยินคํา

เปาหมายไมเพียงแตในบริบทเทาน้ันแตไดยินซ้ําๆกันดวย 

 6.4 วิธีเนนรูปคํา การเนนรูปภาษาพูดของคํา สําคัญมากในแงของการมั่นใจไดวา คําๆ 

น้ันจะถูกเก็บสะสมไวอยางเหมาะสม ซึ่งน่ีก็จะเปนการดึงดูดความสนใจของผูเรียนไปยังวิธี ออกเสียง 

คําน้ันๆ วิธีเนนรูปภาษาพูดของคํามีหลายวิธีดังน้ี การฝกฟง (listening drills) การกระทําซ้ําๆ กับ

ขอความสั้นๆ ในภาษา ในกรณีน้ีผูสอนจะเปนผูกระทําซ้ําๆ เพื่อใหผูเรียนคุนเคยกับลักษณะการออก

เสียงคําน้ันๆ เพื่อใหผูเรียนสนใจโครงสรางพยางคและการลงเสียงหนักของคํา การฝกพูดซ้ําๆ ตาม

ตนแบบ (drilling) ลักษณะการออกเสียงคํา สามารถจะทําใหเห็นไดชัดเจนโดยใชกระดาน ผูสอน

หลายคนใชสัญลักษณบางอยาง เชน สี่เหลี่ยมเล็กๆ เพื่อแสดงตําแหนงที่มีการลงเสียงหนักที่สุด การ

ใชสัญลักษณแทนเสียง ยังเปนการหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดจากการสลับเสียงกับตัวสะกดไดอีกดวย 

 ในการจัดกิจกรรมการสอนคําศัพท อุทัย ภิรมยรื่น (2524: 24) เสงี่ยม โตรัตน (2534: 

27) และประนอม สุรัสวดี (2535: 30) กลาวไวสรุปไดวา (ศักด์ิพิมล วรรณวิสาข, 2556) การสอน

คําศัพทในประโยคไมเนนโครงสรางไวยากรณของประโยค ไมควรสรางคําศัพทในกลุมตางๆ หลายคํา 

ในแตละครั้งของการสอนเกี่ยวกับ Family member นักเรียนควรจะรูเกี่ยวกับ father, mother, 

sister หรือ brother ในบทที่ 1 สวนในบทที่ 2 จึงคอยเรียน grandparents และตอไปจะเรียน 

nephew, uncle, aunt และ cousin การสอนคําศัพทแกเด็ก ควรอาศัยสถานการณประกอบ ในแต

ละช่ัวโมง ควรสอนคําศัพทประมาณ 3 – 5 คํา และใชคําศัพทใหมในโครงสรางประโยคที่เรียนแลว 

การเลือกคําศัพทมาใชสอน ควรเปนคําศัพทที่ใชในชีวิตจริงมากกวา การเลือกคําศัพทมาใชสอน ควร

เลือกคําที่สัมพันธกัน เชน คําวา cow นาจะคูกับ ox หรือ grass มากกวาไปคูกับคําวา ship การ

ทบทวนคําศัพทที่เรียนไปแลว ควรทบทวนคําศัพทที่มีความสัมพันธกับคําศัพทใหม  

 การเขียนคําศัพท (Dictation) มีประโยชนมาก จะชวยยํ้าความจําดานสะกด ครูควรให

นักเรียนเขียนคําศัพทอยางสม่ําเสมอทุก ๆ สัปดาห หรือประมาณเดือนละครั้งเปนอยางนอย โดย

กําหนดใหนักเรียนทบทวนมาลวงหนาวาจะเปนคําอะไรบาง การเขียนแตละครั้งไมควรเกิน 20 คํา 
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ควรมีการใหคะแนนสะสมดวย อาจจะใหคะแนนแกคนที่ทํา เพราะการเขียนคําศัพทมีประโยชน ทั้งน้ี

เน่ืองจากการไดเขียนจะทําใหจําศัพทแมนยํากวาการทองปากเปลา การแขงขันระหวางกลุมและ

ทดสอบคําศัพท ควรแจงใหนักเรียนทราบลวงหนานานพอสมควร และกําหนดคําศัพทที่จะแขง เพราะ

จะทําใหเด็กมีกําลังใจทอง การฝกสะกดคําพรอม ๆ กัน บางครั้งถาเปนคํามากกวา 1 พยางค ครูควร

ฝกใหนักเรียนสะกดแยกทีละพยางคเสียกอน จะชวยจําคําศัพทไดงายข้ึน เชน black – board , pen 

– cil เปนตน ขณะที่สะกดอาจใหนักเรียนปรบมือประกอบไปดวยเมื่อออกเสียงแตละตัว หรืออาจจะ

ปรบตามจํานวนพยางค เชน eleven ใหปรบมือ 3 ครั้ง การสอนคําศัพทข้ันแรก ครูไมควรเนนการ

สะกด แตควรใหเด็กไดทราบความหมายของคําโดยเร็วเสียกอน อาจใชวิธีดูภาพ ดูของจริง โดยทาย

จากการบอกใบ การแสดงทาทางของคร ูเมื่อทราบความหมายแลว จึงใหฝกสะกดคํา เพราะการสะกด

คํายากกวาการจําความหมาย 

 คําศัพทที่ปรากฏในหนังสือเรียน คําศัพทประเภทน้ีจะปรากฏในบทอาน คําศัพทใด ๆ ที่

ปรากฏซ้ํา ๆ และเปนคําศัพทที่นักเรียนควรจะรูและใชเปน ควรควรออกเสียงใหถูกตองทัง้ความหมาย

และวิธีใชคําน้ัน ๆ อยางถูกตอง สวนคําศัพทที่ยากเกินไปสําหรับช้ันเรียน หรือคําศัพทที่ไมปรากฏใน

หนังสือเรียน ครูอาจจะสอนเฉพาะการออกเสียง และความหมาย คําศัพทที่มีประโยชน อาจจะเปน

คําศัพทที่ไมปรากฏในหนังสือเรียน แตจะตองใชใหถูกตองในการพูดสนทนาหรือในการเขียน คําศัพท

ประเภทน้ีจะตองสอนวิธีใชใหถูกตอง ครูเปนผูออกเสยีงคําศัพทโดด ๆ  อยางถูกตองชัดเจน ใหนักเรียน

ฟงกอน 2 – 3 ครั้ง แลวจึงใหนักเรียนพูดตาม ครูใหความหมายของคําศัพทดวยการใชอุปกรณหรือ

การแสดงทาทางประกอบ ตรวจสอบวานักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทดวยการต้ังคําถามแบบ 

Yes / No Question ใหนักเรียนตอบทั้งช้ันหรือใหคนใดคนหน่ึงเปนคนตอบ ครูแสดงการใชคําศัพท

ในรูปประโยคใหเด็กไดเห็น แลวใหเด็กจดเอาไวในสมุด 

 จากข้ันตอนการสอนคําศัพทที่กลาวมา สรุปการสอนคําศัพทไดดังน้ี ข้ัน ที่ 1 ข้ันการสอน  

ฟง – พูด ความหมายของคําศัพทและการออกเสียงที่ถูกตองอาจจะมีกิจกรรมดังน้ี คือ เริ่มจาก

แนะนําคําศัพทโดยการใชสื่อประกอบ จากน้ันออกเสียงและใหนักเรียนออกเสียงเลียนเสียงอยาง

ถูกตอง ข้ันที่ 2 ข้ันการสอนอาน กิจกรรมในข้ันน้ีอาจจะเปนการจับคูภาพกับคําศัพท โดยใชบัตรภาพ

และบัตรคํา สําหรับใหนักเรียนอาน ข้ันที่ 3 ข้ันการสอนเขียนเริ่มจากการสอนตัวอักษรใหออกเสียง
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และเขียนลีลาตัวอักษรใน อากาศ จากน้ันเขียนตัวอักษรตามเสนประ แลวจึงคัดและบรรทุกลงในสมุด 

ข้ันที่ 4 ข้ันการฝกปฏิบัติกิจกรรม ในข้ันน้ีเปนการนําคําศัพทที่เรียนแลวฝกสนทนา 

 

7. กลยุทธการสอนคําศัพท 

 กลยุทธการสอนศัพทมีวิธีการสอนดังน้ี การใหคําจํากัดความ เปนวิธีการสอนศัพทที่ใชกนั

มานานเปนที่แพรหลาย คือวิธีแรกครูใหคําแปลหรือคําจํากัดความศัพทที่ตองการสอน วิธีที่สองการ

เดาศัพทตามบริบทเปนวิธีที่นิยมใชอยางแพรหลาย ผูอานสามารถนํากลวิธีการอานเชนน้ีไปใชในการ

อานโดยไมตองพึ่งพจนานุกรมหรือครู วิธีที่สามการใชประสบการณเดิมเช่ือมโยงเขากับความหมาย

ของศัพทใหม ครูอาจกระตุนใหนักเรียนใชประสบการณเดิม หรือโครงสรางทางความรูที่มีมากอนแลว 

วิธีที่สี่การเสริมความรูเกี่ยวกับคําศัพทเพิ่มเติมโดยนําศัพทที่คลายๆกันนํามาเปรียบเทียบ แยกแยะ 

หรือรวมเปนหมวดหมู วิธีที่หาการสอนศัพทพิเศษเชนการสอนคําที่สะกดตางกันแตออกเสียง

เหมือนกัน คําที่มีความหมายตางกัน คําที่มีหลายความหมาย คําที่แสดงการเปรียบเทียบ คําที่มี

ความหมายตรงตามพจนานุกรม วิธีที่หก การหาที่มาหรือกําเนิดศัพท ถานักเรียนทราบที่มาของ

คําศัพทจะสามารถทําใหนักเรียนจดจําคําศัพทน้ันๆ ไดดีข้ึน วิธีที่เจ็ด การสะสมศัพทดวยตนเอง      

(วิสาข จัติวัตร, 2541: 74-103) 

 Context Clues เปนการเรียนรูศัพททีช่วยใหผูอานเขาใจคําศัพทอยางย่ังยืน แบงออกได

เปน 9 ประเภท (Sa-ngiam Torut and Bamrung Torut, 2000: 16-17) ไดแก 

 การใหคํานิยาม (Definition) มีตัวช้ีแนะไดแก be, is, an, are, was, were, mean, 

refer 

 ตัวอยาง A monitor is a machine that is used to check or record things. 

 การกลาวซ้ํา (Restatement) ตัวช้ีแนะ ไดแก in other words, that is, to put it 

another way, or, and this means 

 ตัวอยาง Marian is always a perfectionist. That is, she refuses to accept 

anything that is not perfect. 

 การยกตัวอยาง (Example) ตัวช้ีแนะ ไดแก such as, like, either, especially, 

particularly, for example and for instance 
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 ตัวอยาง Electrical appliances such as electric pots, washing machine, an 

electric blender, are needed in most homes. 

 การเปรียบเหมือน (Comparison) ตัวช้ีแนะไดแก similar, like, the way as and as, 

 ตัวอยาง Although she came from a rural area, her personality looks good 

like one who lives in the city. 

 การแสดงเหตุและผล (Cause and effect) ตัวช้ีแนะ ไดแก because, since, when, 

consequently, therefore, and as a result 

 ตัวอยาง He is interested in a aviation since he wants to be a good pilot. 

 Inference from supporting details ตัวช้ีแนะไดแกประโยคที่มาสนับสนุน 

 ตัวอยาง He kept the talisman on a chain around his neck at all times. 

Once he had gone skiing without it, and had fallen and broken his arm. It didn't pay 

to take chances. 

 Inference based on structure โครงสรางที่ผูเขียนเขียนไวเพื่อใหคาดเดาความหมาย 

 ตัวอยาง In one day’s journey in the country, our progress was happened 

by a flock of wandering sheep, a covey of gual, and a swarm of bees. 

 Mood clues การเดาความหมายจากอารมณ และความรูสึกที่อยูภายในประโยค 

 ตัวอยาง The house was dark. The wind was howling through the cracks like 

ghosts. I was terrified. 

 Building block clues เกิดจากการเติม suffix หรือสวนตางๆ ลงไปในคํา 

 ตัวอยาง Antiestablishmentism may help improve the poor condition of the 

nation. 

 ศุภวัตน (2555) ไดกลาวถึงการวิเคราะหหาความหมายของคําศัพทจากคําหรือขอความ

ที่อยูแวดลอม ไว 6 ประเภท คือ 

 การใหคํานิยาม (Definition) สังเกตขอความเชิงแนะที่แสดงความหมายหรือนิยาม ได

โดยการดูที่คําเช่ือมที่ปรากฏอยูในขอความตางๆ ไมวาจะขางหนาหรือขางหลังของขอความน้ันๆ 

คําเช่ือมเหลาน้ีไดแก to be, to mean, to define, to refer to, to be called, to be defined 
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as, to consist of, to be seen as, to be described as, to be thought of, to be regarded 

as, which means 

 ตัวอยาง A falling star that reaches the earth without burning up is called a 

meteorite. 

 การกลาวซ้ํา (Restatement) ในบางครั้งผูเขียนอาจใชศัพทที่ยาก รวมถึงศัพทเฉพาะ 

(technical terms) ที่ผูอานทั่วไปซึ่งไมมีความคุนเคยหรือเช่ียวชาญในสาขาน้ันอาจจะอานไมเขาใจ 

ผูเขียนจึงใชการกลาวซ้ําโดยใชคําอื่นที่งายข้ึน หรือสอดแทรกการอธิบายตลอดจนขยายความ เพื่อให

ผูอานเกิดความเขาใจคําศัพทน้ันจากบริบท คําเช่ือมไดแก or, that is (i.e), that is to say, in 

other words, to put it another way เครื่องหมายวรรคตอน ไดแก comma (,) , dash (-), 

parentheses ( ) , commas (,…..,) , dashes (-…….-) 

 ตัวอยาง Children often try to emulate or copy the behaivior that they see 

on television. 

 การยกตัวอยาง (Example) ผูเขียนอาจใชการยกตัวอยางประกอบการอธิบายคําศัพทที่

ไมคุนเคย เพื่อใหผูอาเขาใจหรือเห็นภาพมากย่ิงข้ึน โดยจําเปนตองใชหลักเหตุผลประกอบเพื่อเดา

ความหมาย และสามารถสังเกตไดจากการใชคําเช่ือม  ไดแก for example (e.g.) , for instance, 

such as, such … as, like หรือเครื่องหมายวรรคตอน ไดแก colon (:), comma (,) , dash (-) 

 ตัวอยาง My son is absolutely tenacious. For example, when he sets a goal 

for himself, he doesn’t let anything stop him from achieving it. 

 การเปรียบเหมือน (Comparison) ผูเขียนตองการแสดงการเปรียบเทียบ เพื่อใหเห็น

ความคลายคลึงหรือเหมือนกันของสองสิ่ง หรือเนนยํ้าการดําเนินไปในทิศทางเดียวกันของสิ่งที่นํามา

เปรียบเทียบ ผูเขียนอาจใชคําเช่ือมดังตอไปน้ี เพื่อชวยในการเดาความหมายของคําศัพทที่ถูกนํามา

เปรียบเทียบ as/as .. as, like/alike, similar to, also, similarly, likewise, correspondingly, in 

the same way, in like manner 

 ตัวอยาง If you invert the letter “W”, you will get the letter “M”. In the 

same way, you will get the letter “u”, if you invert the letter “n”. 
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 การเปรียบตาง (Contrast) นอกจากจะเปรียบเทียบไปในทิศทางเดียวันแลว ยังมีการ

เปรียบเทียบซึ่งแสดงความขัดแยงหรือตรงกันขาม โดยสังเกตไดจากคําเช่ือมตอไปน้ี but/yet, 

however/nevertheless, while/whereas, instead of, on the other hand, on the 

contrary, in contrast, conversely, despite/ in spite of, though/although/even though 

 ตัวอยาง Unlike his gregarious brother, Paul is a shy, unsociable person who 

does not like to go to parties. 

 การแสดงเหตุและผล (Cause and effect) ความสัมพันธระหวางเหตุและผลนับเปนอีก

ลักษณะหน่ึงที่ผูเขียนมักแสดงไว และอาจนํามาใชประกอบการเดาความหมายของศัพทที่ไมเคยพบมา

กอนได เมื่อพิจารณาการแสดงสาเหตุจากการสังเกตคําเช่ือมดังตอไปน้ี because, since, as, for, 

now that, because of, owing to, due to, on account of 

 ตัวอยาง He decided to put off his wedding day because the tailor hadn’t 

finished his suit. 

 นอกจากการแสดงสาเหตุโดยอาศัยคําเช่ือมที่ไดกลาวมาแลว ผูเขียนมักใชการแสดงผล

ลัพธซึ่งตรงกันขามกับวิธีขางตน คําเช่ือมเหลาน้ีไดแก so, therefore, thus, hence, accordingly, 

consequently, as a result, with the result that, the final result is that, so that, in order 

that 

 ตัวอยาง He is a meticulous person. As a result, he is very careful in his 

work. He corrects every error he finds, even the smallest ones. 

  สําหรับผูวิจัยจะนํากลยุทธการวิเคราะหหาความหมายของคําศัพทจากคําหรือขอความที่

อยูแวดลอม ผสมผสานกันโดยดูตามแนวเรื่องวาแตละแนวเรื่องเหมาะสมกับวิธีการสอนศัพทแบบใด 

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหการสอนคําศัพทน้ันนาสนใจ และดึงดูดผูเรียนมากที่สุด 

โดยกลยุทธน้ันๆ จะตองสามารถสงเสริมนักเรียนใหนําความรูคําศัพทไปบูรณาการตอในข้ันการเขียน 

การพูด การฟง การอานไดอีกดวย 

 

8. การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษในเวียดนามและมาเลเซีย  

 8.1 การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษในเวียดนาม 



29 

 

  Huyen และ Nga (2003) ไดกลาวถึงการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

เวียดนามที่ยังใชวิธีเรียนรูแบบเชิงรับ เชน การฟงการออกเสียง ฟงความหมายของคําศัพทจาก

อาจารยผูสอน และจดบันทึกลงในสมุด ซึ่งการเรียนแบบน้ีทําใหนักเรียนรูสึกเบื่อหนาย และไมสนใจ 

นอกเหนือจากน้ี นักเรียนสวนมากคิดวาการฟงคําศัพทออก เขียนคําศัพทได และรูความหมายของ

คําศัพทเพียงบริบทเดียว ก็คือการรูคําศัพทน้ันแลว ซึ่งในความเปนจริงแลว นักเรียนอาจจะไมสามารถ

ใชคําศัพทน้ันในบริบทอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากที่อาจารยไดสอนในหองเรียนได ในชวงหลายปที่ผานมา 

ทางประเทศเวียดนามไดใชเทคนิคการสอนภาษาอังกฤษที่เรียกวา Communicative Language 

Teaching (CLT) ซึ่งเปนแนวทางที่ชวยใหนักเรียนใชคําศัพทภาษาอังกฤษในสถานการณจําลองใน

หองเรียน โดยการทํากิจกรรมเด่ียว กิจกรรมคู หรือกิจกรรมกลุม ดังน้ัน Huyen และ Nga จึงไดต้ัง

คําถามและทําการวิจัยวา "เกมสามารถชวยใหเด็กเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพ

หรือไม และอยางไร" โดยทั้งคูไดใชเกมในการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษใหแกนักเรียนของพวกเขา 

สังเกตการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษของอาจารยผูอื่น รวมทั้งสัมภาษณอาจารยและนักเรียนถึง

ความรูสึก และประสิทธิภาพในการใชเกมในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ การสอนตามหลัก CLT 

จะเนนไปที่กิจกรรมตาง ๆ ซึ่งนักเรียนจะตองมีสวนรวมในกิจกรรมน้ันเพื่อพัฒนาทักษะในการสื่อสาร 

(Wright, Betteridge and Buckby, 1984, quoted in Huyen and Nga, 2003) ไดกลาววา 

อาจารยผูสอนสามารถสรางเน้ือหาที่หลากหลายที่จะทําใหนักเรียนไดใชภาษาในการสื่อสาร 

แลกเปลี่ยนขอมูล หรือแสดงความคิดเห็นของตนเองโดยใชเกม (Lee, 1995:35, quoted in Huyen 

and Nga, 2003) กลาววา เกมสามารถเปลี่ยนการเรียนรูแบบเดิม ๆ ใหกลายเปนการผอนคลาย แต

ยังนาสนใจ และทาทาย ผลการวิจัยของ Huyen และ Nga ปรากฏวานักเรียนชอบเลนเกม 

hangman หรือเกมปริศนาตาง ๆ  รวมทั้งการใชความคิดสรางสรรค เชน การทําโปสเตอรเกี่ยวกับการ

ทองเที่ยว โดยนักเรียนสวนมากใหความรวมมือกับเกมและกิจกรรมเหลาน้ีเปนอยางดี โดยเฉพาะ

กิจกรรมกลุม นักเรียนชอบบรรยากาศที่ผอนคลาย และความรูสึกสนุกต่ืนเตนในการแขงขัน เพราะวา

พวกเขาไดใชจินตนาการและความคิดสรางสรรค ซึ่งเปนการกระตุนใหพวกเขาอยากเรียนรู (Domke, 

1991) จากการสัมภาษณอาจารยผูสอน ปรากฏวานักเรียนสามารถเรียนคําศัพทใหมไดเร็วข้ึน และ

สามารถจดจําคําศัพทไดดีข้ึนและนานข้ึนเมื่อเรียนรูผานบรรยากาศที่ผอนคลายในการเลนเกม 
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นอกเหนือจากน้ี นักเรียนสวนมากยังไดเรียนคําศัพทใหม ๆ  จากเพื่อนรวมหอง โดยนักเรียนทุกคนเห็น

วาการใชคําศัพทใหมน้ันดีข้ึนต้ังแตไดเรียนรูคําศัพทจากการเลนเกม 

 8.2 การสอนคําศัพทภาษาอังกฤษในมาเลเซีย 

 การสอนภาษาอังกฤษในประเทศมาเลเซียไมไดมุงเนนไปที่การสอนคําศัพทมากนัก ทําให

นักเรียนสวนมากมีปญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษเ น่ืองจากไมทราบคําศัพทโดยเฉพาะ        

คําศัพทที่ซับซอน Nation (2001, quoted in Abidin et all, 2011) กลาววา การเรียนภาษาที่สอง

จําเปนที่จะตองเรียนรูคําศัพทเปนจํานวนมากซึ่งจะเปนประโยชนในระยะยาว ดังน้ันการเรียนคําศัพท

ควรเปนการเรียนรูอยางตอเน่ือง ไมใชเพียงระยะเวลาสั้น ๆ Abidin et al (2011) ไดพบวานักเรียน

ในโรงเรียนที่เขาไดทําการวิจัยขาดการฝกทักษะอานและพูดในภาษาอังกฤษทําใหไมมีความรูคําศัพท

อยางเพียงพอที่จะสื่อสารไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งเปนอุปสรรคในการเรียน และทําใหนักเรียนรูสึก

วาภาษาอังกฤษนาเบื่อ และเปนภาษาที่ยากที่จะเรียนรู จึงทําใหหมดความสนใจในการเรียน

ภาษาอังกฤษไปในที่สุด 

 ทีมวิจัยไดลองนําเพลงมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะ

การฟง การพูด การอาน และการเขียน รวมถึงพัฒนาความรูความเขาใจในโครงสรางประโยค คําศัพท 

การออกเสียง และชนิดของคํา เปนตน Lo and Li (1998, quoted in Abidin et al, 2011) ได

กลาววา การเรียนรูภาษาอังกฤษผานเพลงทําใหนักเรียนที่วิตกกังวลรูสึกวาบรรยากาศในหองเรียน

ผอนคลาย นอกเหนือจากน้ี เพลงยังถายทอดวัฒนธรรมของภาษาน้ัน ๆ อีกดวย ทีมวิจัยไดนําเพลงมา

จากเว็บไซต Youtube ซึ่งเปนเว็บไซตที่มีช่ือเสียงที่เปนแหลงรวบรวมวิดีโอที่หลากหลาย เชน เพลง 

ขาว ภาพยนตร หรือเน้ือหาจากผูใชอื่น ๆ  เปนตน การฉายวิดีโอพรอมเน้ือเพลงทําใหนักเรียนสามารถ

รองเพลงตามและอานคําศัพทไปดวยได ซึ่งดึงดูดความสนใจของนักเรียนในขณะที่นักเรียนไดเรียนรู

ศัพทใหม ๆ โดยบรรยากาศที่ผอนคลายในหองเรียนทําใหนักเรียนรูสึกสบายใจและลดความกลัวใน

การเรียนรูภาษาใหมได 

 การวิจัยน้ี ทีมวิจัยไดแบงนักเรียนเปนสองกลุม กลุมแรกเรียนรูโดยวิธีแบบเกา คือฟงจาก

ครูผูสอนสวนกลุมที่สองเรียนรูผานเพลง และไดทดสอบความรูของนักเรียนทั้งสองกลุมแบบ pretest 

และ posttest โดยไดผลดังน้ี 

  1. คะแนน pretest และ posttest ของกลุมที่หน่ึงไมไดแตกตางกันอยางชัดเจน 
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  2.  คะแนน pretest และ posttest ของกลุมที่สองแตกตางกันอยางชัดเจน 

  3.  คะแนนเฉลี่ย posttest ของกลุมที่สอง สูงกวากลุมที่หน่ึงอยางชัดเจน 

 นักเรียนที่ไดเรียนรูคําศัพทผานเพลงมีการตอบสนองที่ดีและกระตือรือลนตอเทคนิคการ

สอนน้ี สามารถเรียนรูคําศัพทใหม และเดาความหมายจากบริบทได สวนกลุมที่เรียนรูคําศัพทแบบเดิม

รูสึกวาการเรียนนาเบื่อและซ้ําซาก นักเรียนรูสึกวาอาจารยผูสอนเนนไปที่การสอนเพื่อตอบคําถาม

และการสอบมากกวาการเขาใจและการสื่อสาร และการสอนน้ันจะเนนไปที่อาจารยผูสอนมากกวาที่

ตัวนักเรียนเอง 

 

9. การทดสอบคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 การทดสอบคําศัพทน้ันมีความคลายคลึงกับการทดสอบทักษะอื่นๆ ในการเรียนภาษา 

การออกแบบทดสอบตองคํานึงถึงความเช่ือมั่น ความเที่ยงตรง ปฏิบัติไดจริง และผลกระทบ ของ

แบบทดสอบ (Nation, 2003) ดังน้ันในการทดสอบคําศัพทผูสอนควรคํานึงถึงความรูที่ไดจากคําตอบ

ของนักเรียนน้ันตรงตามความรูที่ครูจะทดสอบหรือไม เชนกรณีที่เปนขอสอบวัดผลสัมฤทธ์ิก็ควร

สะทอนความรูที่ไดเรียนไป ผูสอนตองคํานึงถึงปริมาณขอสอบใหเพียงพอตอการทดสอบ และการ

ตรวจสอบแบบทดสอบวาสามารถตรวจใหคะแนนงาย ไมซับซอน นอกจากน้ีขอคําถามในแบบทดสอบ

ตองไมเปนการออกซ้ํากับแบบฝกหัดที่นักเรียนเคยทําในช้ันเรียน การทดสอบคําศัพทควรหลีกเลี่ยง

การโยงเกี่ยวกับโครงสรางทางไวยากรณ เน่ืองจากนักเรียนอาจประสบความยากลําบากในการเขาใจ

คําศัพทที่ตองการทดสอบ เชนเดียวกับการทดสอบไวยากรณก็ควรหลีกเลี่ยงการวัดคําศัพท

เชนเดียวกัน (Heaton, 1990) 

 การทดสอบคําศัพทน้ัน ถาผูเรียนรูวาจะถูกทดสอบการเรียนรูศัพทของเขา เขาก็อาจเอา

ใจใสในการเรียนอยางจริงจังมากข้ึน การทดสอบเปนการกระตุนผูเรียนใหทบทวนคําศัพทเพื่อเตรียม

ตัวสอบ นอกจากน้ีมันยังเปนขออางในการทดสอบหลังเรียนและทบทวนเพิ่มเติมหลังการสอบดวย 

เชน เมื่อครูอธิบายคําตอบในช้ันเรียน วิธีน้ีอาจมองไดวาการทดสอบเปนสวนหน่ึงของการนําศัพทมา

ใชตามปกติ จริงๆแลวความแตกตางระหวางการนําศัพทมาเวียนใช แบบฝกหัด และแบบทดสอบคือ 

การทดสอบมีการใหคะแนน โดยการทดสอบศัพทที่เรียนในบทที่ผานมากอนที่จะเริ่มเรียนบทถัดไป 

ไมเชนน้ันโอกาสที่ผูเรียนจะจําคําศัพทใหมจะนอยลงอยางมาก (Thornbury, 2004: 167-171) 
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 ความรูเกี่ยวกับคําในแงตางๆ ดังกลาวน้ี อาจเปนการรูในระดับการรับ (ในการฟงและ

การอาน) หรือระดับการนํามาใช (ในการพูดและการเขียน) แบบทดสอบสวนใหญจะเนนความรู

เกี่ยวกับคําทางดาน การสะกดคํา ความหมาย และการปรากฏรวมของคํา ไมวาการทดสอบโดยให

บริบทหรือไมใหบริบทน้ัน การทดสอบความจําหรือการใช ประเด็นที่สามารถยุติไดอยางดีคือ โดยการ

คํานึงถึงจุดมุงหมายของแบบทดสอบ และผลกระทบของแบบทดสอบน้ันที่อาจเกิดข้ึนตอการสอน 

เชน ถาจุดมุงหมายของแบบทดสอบคือการทํานายความสามารถในการอานของผูเรียน แบบทดสอบ

ในระดับการรับก็เพียงพอแลว แตควรเปนเน้ือเรื่องที่มีบริบทดวย เพราะการอานน้ันเกี่ยวของกับการ

ใชคําใบที่เปนบริบท ชวยตีความหมายของคํา แบบทดสอบคําที่ไมมีบริบทอาจจะไมใชแบบทดสอบ

สําหรับการวัดความสามารถในการอานที่เหมาะสม ย่ิงกวาน้ันแบบทดสอบที่ไมมีบริบท สนับสนุนให

ผูเรียนเรียนรูแคคําศัพทในรายการที่ยาวเหยียดเทาน้ัน  

 ประเภทของแบบทดสอบสามารถแบง ไดดังน้ี 1) ประเภทเลือกคําตอบ (Multiple 

Choice) แบบทดสอบแบบเลือกตอบเปนวิธีที่นิยมในแงที่ถือวาตรวจงาย สรางงาย ใชไดทั้งคําเด่ียว

หรือบริบทในประโยคเดียว หรือคําในเน้ือเรื่องทั้งเรื่อง ขอเสียคือ ผูเรียนอาจเลือกคําตอบโดยการใช

กระบวนการตัดขอผิดออกไปซึง่แทบจะไมถือวาเปน “การรู” คําตอบที่ถูกตอง เปนการทดสอบการจํา

เทาน้ันไมใชความสามารถในการใชคํา 2) การเติมชองวาง (Gap Filling) แบบทดสอบประเภทเติม

คําตอบตองการใหผูเรียนฟนคําจากความทรงจํา เพื่อนํามาเติมลงในประโยค หรือเน้ือเรื่อง ดังน้ันจึง

เปนการทดสอบการใชคํา มากกวาการจําคําไดเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ตัวอยางขอสอบประเภทน้ีคือ

ขอสอบ cloze test อีกรูปแบบหน่ึงของขอสอบ cloze test คือ แบบเจาะจงหรอืแบบเปด คือการให

อักษรตัวแรกเพื่อใหผูเรียนเติมคําศัพทใหถูกตอง หรืออีกประเภทคือ ขอสอบ C-test คือจะละ

ตัวอักษรครึ่งหลังของคําศัพทออกไปใหเพียงสองอักษรแรกเทาน้ัน อีกประเภทหน่ึงคือใชทดสอบ

ความรูของผูเรียนโดยการเปลี่ยนคําจากรูปหน่ึงเปนอีกรูปหน่ึงเพื่อใหเขากับบริบท (Thornbury, 

2004: 171-175) 

 การทดสอบเปนสวนสําคัญทีสุ่ดสวนหน่ึงในกระบวนการจดัการเรียนการสอน ขอทดสอบ

ที่ดีจะชวยใหผูสอนผูเรียนสามารถประเมินผลการสอนการเรียนของตน เพื่อจะไดดัดแปลงแกไขให

ไดผลย่ิงข้ึน ในเรื่องเกี่ยวกับการทดสอบ มีสิ่งที่ควรจะพิจารณาดังตอไปน้ี (ศิธร แสงธนู และ คิด 

พงศธัต, 2516) เราทดสอบทําไม อาจกลาวสั้นๆวา เราทดสอบเพื่อจุดมุงหมายตอไปน้ี เพื่อจะไดรูวา
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เด็กควรอยูในระดับไหน เชนควรเลื่อนไปอยูช้ันสูงข้ึน หรือควรอยูในช้ันเดิม เพื่อชวยใหครูทราบถึง

ความสําเร็จและขอบกพรองของนักเรียนทั้ง ช้ัน ทั้งกลุมและรายบุคคล เพื่อชวยใหครูทราบ

ขอบกพรองของตนเอง จะไดแกไขปรับปรุงในดานการสอน ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาและวิธีสอน ขอ

ทดสอบที่ดีและเที่ยงตรงจะชวยใหครูทราบไดวา นักเรียนของตนไดรับความรูเพิ่มข้ึน หรือไมไดรับ

อะไรใหมเลย หรืออยูในประเภทที่ตองเรียนซอมเสริม เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียนมาก

ข้ึน ทราบความกาวหนาในการเรียนของตนอยูตลอดเวลา 

 ควรทดสอบเมื่อไร ตามระเบียบวาดวยการวัดผลของกระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหมี

การวัดเพื่อเก็บเปนคะแนนระหวางป ไมนอยกวาปละ 5 ครั้ง ทั้งน้ีไมนับรวมการสอบไล ในทางปฏิบัติ 

โรงเรียนทั่วไปมักจะจัดใหมีการสอบพรอมๆ กันทั้งโรงเรียน คือการสอบระหวางภาคและการสอบ

ประจําภาค โดยหลักการแลว การปฏิบัติแบบน้ีเปนการเสียเวลาและสิ้นเปลืองพอสมควร สําหรับครู

ภาษาอังกฤษ (ครูประจําวิชาอื่นๆ ก็เชนกัน) ควรที่จะมีการประเมินผลการสอนของตนเองอยูตลอด 

และใชการทดสอบเปนเครื่องมืออยางหน่ึง ของการประเมินผล กอนที่จะสอนนักเรียนกลุมใหญ ควรที่

จะมีการทดสอบเพื่อจะไดทราบพื้นฐานความรูของนักเรียน ทํานองเดียวกัน เมื่อสอนจบตอน บทเรียน 

หรือหนวยหน่ึงๆ ควรจะมีการทดสอบสั้น (Quiz) ทุกครั้ง เน่ืองจากครูผูสอนมีอิสระอยางเต็มที่ในการ

ประเมินผลการสอนของตนเอง ในการเตรียมการสอนแตละครั้ง ควรที่จะกําหนดไววา จะประเมินผล

การเรียนการสอนอยางไร อาจจะใหมีการทดสอบสั้นๆ เมื่อจบช่ัวโมง หรือจัดใหมีการทดสอบสัก 2-3 

ครั้งในสัปดาหหน่ึงก็ได 

 9.1 การทดสอบเกี่ยวกับคําศัพท ใหนักเรียนทําดังตอไปน้ี คือ 

  9.1.1 ใหบอกวาขอความที่ครูใหจริงหรือไมจริง ถูกหรือผิด เชน Spring comes 

before summer. 

  9.1.2 ใหเติมขอความในประโยคใหสมบูรณ เชน The cow (barks, moos, 

shrinks). 

  9.1.3  ใหเลือกคําที่ไมอยูในประเภทเดียวกันกับคําอื่นๆ ในกลุม เชน meat, soap, 

soup, peas 

  9.1.4  ใหหาคําที่อยูในกลุมเดียวกัน เชน jewel (jewelry, jeweler) 



34 

 

  9.1.5  ใหหาคําที่มีความหมายเหมือนกัน หรือเลือกคําที่มีความหมายเหมือนกัน 

เชน start (end, begin, stare) 

  9.1.6  ใหหาคําที่มีความหมายตรงกันขาม หรือเลือกคําที่มีความหมายตรงกันขาม

กับที่ใหไว เชน finish (end, begin, find) 

  9.1.7  ใหบอกคํานามจากคํากริยาที่ใหไว เชน arrive, deny, permit 

  9.1.8  ใหบอกคุณศัพทของคํานามที่ใหไว เชน man, children, sew 

  9.1.9  ใหหาคําอุปสรรค (Prefix) ที่มีความหมายวา not มาตอหนาคําที่ใหไวเชน 

able, ability, possible 

  9.1.10 ใหหาคําปจจัย (Suffix) ที่มีความหมายวา pertaining to ในคําที่ใหไว เชน 

nature, atom, prefer 

 การทดสอบมีประโยชนดังตอไปน้ี ชวยใหนักเรียนทราบคําตอบที่ตองการรู และรูสึกวา

ตนเองไดรับความสําเร็จ ชวยใหครูไดทราบวา บทเรียนน้ันๆ ควรจะสอนซ้ําหรือไม ควรเนนเปนพิเศษ

ที่ใด เปนการเช่ือมโยงในการสอนบทเรียนใหมตอไป เปนการกระตุนใหนักเรียนทํางานอยูตลอดเวลา 

ไมใชเพียงแตเตรียมตัวเฉพาะตอนจะสอบปลายเทอมหรือสอบไลเทาน้ัน 

 

คอมพิวเตอรชวยสอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน 

 

1.  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 

  การนําคอมพิวเตอรและคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาใชในการศึกษาจริงๆ น้ัน เริ่มตนใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายถึงการนํามาชวยในการสอนของครู จึงเรียกการใชมัลติมีเดียเพื่อ

การศึกษาวา สื่อคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ซึ่งยอมาจาก Computer Assisted Instruction ใน

บางประเทศใช CAL ซึ่งยอมาจาก Computer Assisted Learning หรือ CML ซึ่งยอมาจาก 

Computer Management Learning ทั้งหมดน้ีก็มีความหมายคลายกัน นิรามัย ไชยรัตน (2552) ได

ใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไววาคือการนําคอมพิวเตอรมาเปนเครื่องมือสรางใหเปน

โปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อให ผูเรียนนําไปเรียนดวยตนเอง และเกิดการเรียนรู ในโปรแกรมประกอบ

ไปดวย เน้ือหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้งตัวหนังสือ 
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ภาพกราฟก ภาพเคลื่อนไหว สีหรือเสียง เพื่อดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจมากย่ิงข้ึน รวมทั้งการ

แสดงผลการเรียนใหทราบทันทีดวยขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน และยังมีการจัดลําดับ

วิธีการสอนหรือกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียนในแตละคน ทั้งน้ีจะตองมีการวางแผนการ

ในการผลิตอยางเปนระบบในการนําเสนอเน้ือหาในรูปแบบที่แตกตางกัน คําภาษาอังกฤษที่ใชเรียก 

คอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก Computer Assisted Instruction (CAI), Computer Aided 

Instruction (CAI) เกรียงศักด์ิ  พูนประสิทธ์ิ (2538: 12) ไดกลาวไววา  คอมพิวเตอรชวยสอน  เปน

การนําเอาคอมพิวเตอรมาใช เปนสื่อในการเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรจะนําเอาบทเรียน

ที่ เตรียมไวอยางเปนระบบ  มานําเสนอตามลําดับข้ันตอนและมีการโตตอบ  ชมเชย  หรือมีการ

ยอนกลับไปทบทวนเพื่อกระตุนความสนใจในการเรียน ไพโรจน คชชา (2540: 12) ใหความหมายไว

วาคอมพิวเตอรชวยสอนวาหมายถึงกา ร นําคอมพิว เ ตอร ม าชวย ในกา ร นํา เ ส นอ เ นื ้อ ห า 

กิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนระบบซึ่ งนักเรียนสามารถเรียนรูเน้ือหา และฝกทักษะจาก

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 7) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรชวย

สอนวาหมายถึงสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร เพื่อนําเสนอเน้ือหาแทนการสอนจริง 

ตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคลมีปฏิสัมพันธ และใหผลปอนกลับโดยทันที บูรณะ สมชัย 

(2542: 14) ไดใหความหมายคอมพิวเตอรชวยสอนวาหมายถึงโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยครู

สอน ทําหนาที่เปนสื่อการสอนเหมือนแผนใส สไลด หรือวีดีทัศนที่ใชประกอบการเรียนการสอน

เพื่อใหผูเรียนเขาใจงายในเวลาอันจํากัด และตรงตามจุดประสงคของเน้ือหาของบทเรียนน้ันๆ 

 อรนุช ลิมตศิริ (2544: 200) อํานวย เดชชัยศรี (2542: 112-117) และวุฒิชัย ประสาร

สอย ( 2543: 30)  ได ใหความหมายของบท เ รียนคอมพิว เ ตอรชวย สอนโดยสรุปวา

บท เ รียนคอมพิว เ ตอรชวยสอนหมายถึงเ นื้อหาวิชาที ่ ไ ด นํา ไปพัฒนาอยาง เปนระบบใน

รูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอรในลักษณะสื่อประสม เพื่อใหผูเรียนสามารถเรียนรูและทบทวน

ไดดวยตนเองเพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายทอด

ความรูเน้ือหาวิชาแทนครูผูสอนพรอมทั้งประเมนิใหผลยอนกลับ และสามารถโตตอบหรอืมีปฏิสัมพันธ

กับผูเรียนได 

  จากความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ นักการศึกษาหลายทาน

ไดใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไวสอดคลองกัน  พอสรุปไดวาคอมพิวเตอรชวยสอน



36 

 

หมายถึงการนําคอมพิวเตอร เขามาใชในการเรียนการศึกษาในลักษณะการนําเสนอการ

เรียนการสอนทางคอมพิวเตอร โดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอบทเรียนแทนครูผูสอนและผูเรียน

สามารถเรียนดวยตนเองได 

  Levy (1997, quoted in Torut, 2000) คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (Computer-

Assisted Language Learning หรือ CALL) หมายถึง การหาและการศึกษาการใชคอมพิวเตอรใน

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จุดประสงคหลักของคอมพิวเตอรชวยสอนคือการหาวิธีการใช

คอมพิวเตอรเพื่อจุดประสงคดานการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ นอกจากน้ียังแสดงถึงการใช

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่ชวยสงเสริมการศึกษา เชน ประมวลขอความ นําการสอนและฝก 

แบบจําลองสถานการณ การแกปญหา เกม มัลติมีเดียในรูปแบบซีดีรอม และการใชอินเตอรเน็ท เชน 

จดหมายอิเล็กทรอนิกส การสนทนา และ เครือขายขอมูล (World Wide Web) สําหรับการเรียน

ภาษาอังกฤษ 

 ผาน บาลโพธ์ิ (2539) อธิบายลักษณะของโปรแกรมชวยการเรียนภาษาไววาโปรแกรม

ชวยการเรียนภาษาเปนชุดคําสั่งที่สรางข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษา มีลักษณะเสมือนกับ

โปรแกรมชวยการสอน (Computer-Assisted Instruction Program-CAI) ทั่วไป กลาวคือ มีการ

เสนอเน้ือหาหรอืเน้ือเรื่อง มีการถามการตอบ มีการแนะนําและอธิบาย แต CAI เปนคําที่มีความหมาย

กวางกวา CALL เพราะ CAI บอกใหทราบวาเปนโปรแกรมการสอนเทาน้ัน สวนจะสอนวิชาใดบางก็

แลวแตผูสรางโปรแกรม แต CALL หมายถึงโปรแกรมชวยการเรียนภาษาโดยเฉพาะ ใชไดทั้งกับการ

เรียนในหองเรียน โดยมีผูสอนเปนผูควบคุมดูแลกระบวนการเรียน และการใหผูเรียนเรียนจาก

โปรแกรมดวยตนเองที่ศูนยการเรียนรูดวยตนเอง (Self-Access Learning Center) หรือที่ศูนย

คอมพิวเตอร (Computer Center) และสําหรับสถานศึกษาที่มีความพรอมก็อาจมอบแผนโปรแกรม

ใหผูเรียนนําไปใชกับเครื่องคอมพิวเตอรนอกสถานศึกษา หรืออาจสรางระบบใหผูเรียนตอเช่ือม

คอมพิวเตอรจากบานกับคอมพิวเตอรสถานศึกษาโดยผานโมเด็ม (Modem) และสายโทรศัพท ซึ่งจะ

ทําใหการเรียนการสอนกาวหนาไปอีกมากทีเดียว โปรแกรมที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน

ภาษามีหลายชนิด เชน โปรแกรมประมวลผลคํา (Word Processor) ซึ่งจะชวยใหผูสอนเตรียม

แบบฝกหัด บทเรียน หรือเอกสารตางๆ ไดสะดวกรวดเร็วและสวยงาม ใชโปรแกรมชวยสราง
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โปรแกรมชวยการเรียนภาษา (Computer-Assisted Language Learning-CALL) ไดโดยไมตองมี

ความรูดานการเขียนโปรแกรมจากภาษาคอมพิวเตอร (กวางสวาสด์ิ ธูปทอง, 2549)  

 Kern และ Warschauer (2000) กลาววา CALL หมายถึงการประยุกตใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่ออกแบบมาใหมีเน้ือหาทางภาษาที่สมบูรณอยูในตัว และใชเพื่อการเรียนการสอนภาษา

หลายๆ วัตถุประสงค อาทิ การติว แบบฝก (Drill) และการทดสอบ เปนตน ปจจุบัน CALL หรือ การ

เรียนการสอนภาษาโดยใชคอมพิวเตอรเปนเครื่องมือชวยสอน (Computer-Assisted Language 

Learning) มีช่ือเรียกหลายช่ือตามเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ใช อาทิ e-learning, web-based 

learning, network-based learning, computer-based learning ฯลฯ ซึ่งมีความทันสมัย และ

ตอบสนองความตองการการเรียนการสอนภาษาในยุคปจจุบัน (สุนิธรรม วิเชียร, 2555) 

 จากความหมายที่นักวิชาการดานการศึกษาชาวไทยและชาวตางประเทศกลาวไวขางตน 

สามารถสรุปไดวาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา หมายถึง ชุดสื่อประสมหรือชุดโปรแกรมซึ่ง

ผลิตข้ึนมาอยางมีระบบ มีความพรอมสามารถนําไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษได ทั้งผูเรียน

เรียนรูดวยตัวเองผานเครือขาย และในหองเรียนปกติโดยมีผูสอนกํากับการสอน โดยชุดสื่อการสอนที่

สรางน้ันจะมีความสัมพันธ และสอดคลองกับเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ตามวัตถุประสงคในการเรียนภาษาอังกฤษที่ผูสอนต้ังไวได 

 

2. ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนไดมีนักวิชาการดานเทคโนโลยีการศึกษาแบงประเภท

ไวแตกตางกันทางดานการใชงาน การนําเสนอ และจุดประสงคหลักของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนไดแก ถนอมพร (ตันพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541) กลาววาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถแบง

ออกไดเปน 5 ประเภทดวยกันคือ ประเภทติวเตอร ประเภทแบบฝกหัด ประเภทการจําลอง ประเภท

เกม และประเภทแบบทดสอบ 

 2.1 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทติวเตอร คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร ซึ่งนําเสนอ

เน้ือหาแกผูเรียนไมวาจะเปนเน้ือหาใหม หรือการทบทวนเน้ือหาเดิมก็ตาม สวนใหญคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทติวเตอร จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความเขาใจของผูเรียนอยูดวย

อยางไรก็ตาม ผูเรียนมีอิสระพอที่จะเลือกตัดสินใจวาจะทํา แบบทดสอบหรือแบบฝกหัดหรือไม
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อยางไร หรือจะเลือกเรียนเน้ือหาสวนไหน เรียงลําดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดยใช

คอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน ผูเรียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตนไดตามความตองการของตนเอง 

 2.2  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร ซึ่งมุงเนน

ใหผูใชทําแบบฝกหัดจนสามารถเขาใจเน้ือหาในบทเรียนน้ัน ๆ คอมพิวเตอรชวยสอนประเภท

แบบฝกหัดเปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทที่ไดรับ ความนิยมมาก โดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษา

ทั้งน้ีเน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่ เรียนออนหรือเรียนไมทันคนอื่น ๆ ไดมีโอกาสทําความ

เขาใจบทเรียนสําคัญๆ ไดโดยที่ครูผูสอนไมตองเสียเวลาในช้ันเรียนอธิบายเน้ือหาเดิมซํ้าแลวซํ้าอีก 

 2.3 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการจําลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรที่มีการ

นําเสนอบทเรียนในรูปของการจําลองแบบ (simulation) โดยการจําลองสถานการณที่เหมือนจริงข้ึน 

และบังคับใหผูเรียนตองตัดสินใจแก ปญหา (problem-solving) ในตัวบทเรียนจะมีคําแนะนําเพื่อ

ชวยในการตัดสินใจของผูเรียนและแสดงผลลัพธใน การตัดสินใจน้ันๆ ขอดีของการใชคอมพิวเตอร

ชวยสอนประเภทการจําลองคือการลดคาใชจาย และการลดอันตรายอันอาจเกิดข้ึนไดจากการเรียนรู

ที่เกิดข้ึน ในสถานการณจริง 

 2.4 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอรที่ทําใหผูใชมีความ

สนุกสนาน เพลิดเพลินจนลืมไปวากําลังเรียนอยู เกมคอมพิวเตอรทางการศึกษาเปนคอมพิวเตอรชวย

สอนประเภทที่สําคัญประเภทหน่ึง เน่ืองจากเปนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กระตุนใหเกิดความสนใจใน

การเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทน้ีนิยมใชกับเด็กต้ังแตระดับประถมศึกษาไปจนถึง ระดับ

มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากน้ียังสามารถนํามาใชกับผูเรียนในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนการปูทาง

ใหผูเรียนเกิดความรูสึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอร ไดอีกดวย 

 2.5 คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการ

สรางแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจใหคะแนน การคํานวณผลสอบ ขอดีของการใช

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบทดสอบ คือการใหผูเรยีนไดรับผลปอนกลับโดยทันที (immediate 

feedback) ซึ่งเปนขอจํากัดของการทดสอบที่ใชกันอยูทั่ว ๆ ไป นอกจากน้ีการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการคํานวณผลสอบก็ยังมีความแมนยํา และรวดเร็วอีก 

 สําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่แบงตามลักษณะการเสนอเน้ือหาน้ันแบงได 4 

ลักษณะ (อํานวย เดชชัยศรี, 2544) คือ บทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเน้ือหารายละเอียด บทเรียน
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ชนิดโปรแกรมการสอนฝกทักษะ บทเรียนชนิดโปรแกรมจําลองสถานการณ บทเรียนชนิดโปรแกรม

เกมการศึกษา 

 2.6 บทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนเน้ือหารายละเอียด (Tutorial Instruction) 

บทเรียนน้ีจะมีลักษณะเปนกิจกรรมเสนอเน้ือหา โดยจะเริ่มจากบทนํา ซึ่งเปนการกําหนดจุดประสงค

ของบทเรียน หลังจากน้ันเสนอเน้ือหาโดยใหความรูแกผูเรียนตามทีผู่ออกแบบบทเรียนกําหนดไว และ

มีคําถามเพื่อใหผูเรียนตอบ โปรแกรมในบทเรียนจะประเมินผลคําตอบของผูเรียนทันที ซึ่งการทํางาน

ของโปรแกรมจะมีลักษณะวนซ้ํา เพื่อใหขอมูลยอนกลับจนจบบทเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 โครงสรางทั่วไปและการสืบไปในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการสอนเน้ือหา

รายละเอียด (Tutorial Instruction) 

  

 2.7  บทเรียนชนิดโปรแกรมการสอนฝกทักษะ (Drill and Practice) บทเรียนชนิดน้ีจะ

มีลักษณะใหผูเรียนฝกทักษะหรือฝกปฏิบัติเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ 

 

 

 

 

การนําเขาสูบทเรียน 

การนําเสนอบทเรียน 

แบบฝกหัด / แบบทดสอบ 

การใหผลยอนกลับ 

การจบบทเรียน 
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แผนภูมิที่ 2 โครงสรางทั่วไปและการสืบไปในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทการสอนฝก

ทักษะ (Drill and Practice) 

 

 2.8  บทเรียนชนิดโปรแกรมจําลองสถานการณ (Simulation) มีลักษณะเปนแบบจําลอง

เพื่อฝกทักษะและการเรียนรูใกลเคียงกับความจริง ผูเรียนไมตองเสี่ยงภัย และเสียคาใชจายนอย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่  3 โครงสรางทั่วไปและการสืบไปในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทจําลอง

สถานการณ (Simulation) 

 

การนําเขาสูบทเรียน 

การนําเสนอบทเรียน 

แบบฝกหัด / แบบทดสอบ 

การใหผลยอนกลับ 

การจบบทเรียน 

การนําเขาสบทเรียน 

การนําเสนอสถานการณ 

การตัดสินใจ 

ผลยอนกลับ / ผลลัพธจากการตัดสินใจ 

การจบบทเรียน 
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 2.9 บทเรียนชนิดโปรแกรมเกมการศึกษา (Education Game) มีลักษณะเปนการ

กําหนดเหตุการณวิธีการ และกฎเกณฑ ใหผูเรียนเลือกเลนและแขงขัน การเลนเกมจะเลนคนเดียว

หรือหลายคนก็ได การแขงขันโดยการเลนเกม จะชวยกระตุนใหผูเลนมีการติดตาม ถาหากเกม

ดังกลาวมีความรูสอดแทรกก็จะเปนประโยชนดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภูมิที่ 4 โครงสรางทั่วไปและการสืบไปในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทเกมการศึกษา 

(Education Game) 

  

 นอกจากการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะการเสนอเน้ือหาดังกลาวแลว ยังมี

ลักษณะอื่นๆ อีก เชน ใชเพื่อเปนบทสนทนาการสาธิต การสืบสวน สอบสวน การแกปญหา การ

ทดสอบ เปนตน 

 บํารุง โตรัตน (2543) แบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษตาม

จุดประสงคของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดเปน 6 ประเภท ดังน้ี 

 2.10 แบบฝกหัด และแบบฝกทบทวน (Drill and Practice) ในการใชคอมพิวเตอรชวย

สอนภาษาอังกฤษน้ัน คอมพิวเตอรนับวาเปนเครื่องมือที่ชวยลดเวลาและไดผลยอนกลับแบบทันที 

การนําเขาสูบทเรียน 

การนําเสนอสถานการณ 

การตัดสินใจของผูเลน การตัดสินใจของฝายตรงขาม 

การยอนกลับ / ผลลัพธจากการตัดสินใจ 

การจบบทเรียน 
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วัตถุประสงคหลักของแบบฝกหัด และแบบฝกทบทวนคือการทบทวนเน้ือหา พื้นความรู และชวย

ผูเรียนใหมีความชํานาญทักษะทางภาษา (การอาน การเขียน การพูด ฯ) 

 2.11 การใชคอมพิวเตอรเปนผูสอนเน้ือหา (Computer as tutor) บทบาทที่สําคัญของ

การใชคอมพิวเตอรเปนผูสอนเน้ือหาคือ นําเสนอใหผูเรียนรูถึงสวนประกอบตางๆของบทเรียน เชน 

กราฟก วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพเลื่อน ซึ่งประกอบไปดวยกิจกรรมการเรียนรู การฝกทบทวน 

คอมพิวเตอรทําหนาที่เปนสื่อกลางของอุปกรณสื่อการสอน ซึ่งประกอบดวยข้ันตอนดังน้ี ข้ันนํา (บอก

วัตถุประสงค, บทนํา), นําเสนอเน้ือหา, แบบฝก หรือแบบทดสอบ และการใหผลยอนกลับ 

 2.12 แบบจําลองสถานการณและการแกปญหา (Computer used for simulation/ 

problem solving) แบบจําลองสถานการณและการแกปญหาจะชวยในการวิเคราะห วิจารณ การ

อภิปราย และกิจกรรมการเขียน คอมพิวเตอรน้ันมีบทบาทในการสอนนอย โปรแกรมจะถูกออกแบบ

ใหเกิดการสรางปฏิสัมพนัธกันผานสถานการณที่จาํลองข้ึน เงื่อนไขหรือปญหาที่ใหผูเรียนชวยกันแกไข

ปญหาดังกลาว และหลายๆ โปรแกรมเปนรูปแบบของเกม ที่ผสมผสานกันระหวางการศึกษาและ

ความบันเทิง   

 2.13 แบบเกมคอมพิวเตอร หลักการที่สําคัญของเกมคอมพิวเตอรคือความสนุกสนานใน

การเรียนรู เพื่อสรางสภาพแวดลอมที่นักเรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน และเพื่อกระตุนผูเรียน

ภาษา อยางไรก็ตามเกมการศึกษาที่ดีควรมีวัตถุประสงคในการเรียนที่ชัดเจนดวย เกมคอมพิวเตอร

ชวยสอน และแบบจําลองสถานการณน้ันมีความคลายคลึงกัน คือถูกสรางเพื่อกระตุนใหผูเรียนเรียน

ผานความบันเทิง เกมแบบจําลองสถานการณจะใชสถานการณที่เกิดข้ึนจริงในชีวิตประจําวันเพื่อ

นําเสนอเกม แตเกมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาน้ันจะชวยใหเกิดความสนุกสนาน แตทาทายผูเรียน 

แมวาเกมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาน้ันจะมีวัตถุประสงคการสอนที่ชัดเจน แตมีความแตกตางกับ

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝก และแบบชวยสอน คือจะเนนใหเกิดความบันเทิงกับผูเรียน 

 2.14 คอมพิวเตอรสําหรับเปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียน (Computer as a 

tool for teachers and learners) แบงไดดังน้ี 

    2.14.1  ประมวลผลขอความ (Word processors) เปนเครื่องมือที่ผูสอนสวนใหญ

ใชในการสรางเอกสาร คูมือ แบบเรียน จดหมาย หรือแผนพับใบปลิวที่ใชในการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ 
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    2.14.2 ตรวจคําผิด (Spelling checkers) คือเครื่องมือสําหรับครูผูสอน

ภาษาอังกฤษในการตรวจตัวสะกดของคําศัพท  

    2.14.3  เครื่องตรวจไวยากรณ (Grammar Checkers) ครูผูสอนภาษาอังกฤษ

สามารถใชเครื่องมือตรวจไวยากรณได เชนโปรแกรม Grammatik ในไมโครซอฟตเวิรด แตอยางไรก็

ตามเครื่องตรวจไวยากรณน้ีก็ยังมีขอจํากัดที่ใชกับผูพูดภาษาอังกฤษเปนภาษาแมจึงไมแนะนําใหใชกับ

ผูเรียนเพื่อไมใหเกิดความสับสน 

    2.14.4  เพื่อหาขอมูลคําศัพทที่สัมพันธกัน (Concordancers) เปนรายช่ือคําศัพท

เรียงตามอักษรมาจากในบทความ ผูสอนและผูเรียนสามารถใชโปรแกรมน้ีเพื่อหาคําที่ตองการ เชน

โปรแกรม Oxford Micro Concord โดยรวบรวมคําศัพทมาจากหนังสือพิมพ British ประมาณ 

1,000,000 คํา 

    2.14.5  เพื่อการเขียนแบบรวมมือ (Collaborative writing) เปนโปรแกรมที่ชวย

ใหผูเรียนเขียนงานบนระบบคอมพิวเตอร ซึ่งถูกเช่ือมโยงกับเครือขายในชุมชน ตัวโปรแกรมจะ

ประกอบไปดวย การอภิปรายแบบออนไลน ประมวลผลคํา จดหมายอิเล็กทรอนิกส การระดมสมอง 

และพจนานุกรม 

    2.14.6  เพื่อเปนโปรแกรมอางอิง (Reference software) ไดแกซีดีพจนานุกรม 

อภิธานศัพท แผนที่และอื่นๆที่ใหผูเรียนและผูสอนภาษาอังกฤษไดใช ทั้งน้ีมีขอควรระวังคือขอมูลจาก

สื่อเหลาน้ีอาจจะไมเปนกลางข้ึนอยูกับแหลงที่มาที่ผลิตสื่อดังกลาว 

 2.15  การใชอินเตอรเน็ท (Internet applications) คอมพิวเตอรสามารถเช่ือมโยงกับ

อินเตอรเน็ทไดและสามารถประยุกตกับมัลติมีเดีย ขอความ รูปภาพ เสียง วิดีโอ และภาพเคลื่อนไหว 

สามรถพูดไดวาการเติบโตของอินเตอรเน็ททําใหเกิดสือ่มลัติมีเดียและคอมพิวเตอรชวยสอน ประโยชน

ของการใชอินเตอรเน็ทคือความงาย ผูใชสามารถโตตอบโดยใชการคลิ้กบนเมาส และเช่ือมโยงไปยัง

ไซทตางๆ ทั่วโลก ครูผูสอนสามารถใชประโยชนจากอินเตอรเน็ทไดดังน้ี 

  2.15.1  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic mail) ผูเรียนภาษาอังกฤษสามารถใช

จดหมายอิเล็กทรอนิกสในการโตตอบกับผูสอนเอง หรือกับผูคนทั่วโลก ถือเปนตัวชวยในการพัฒนา

ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ แตขอเสียก็คือไมใชการสื่อสารน้ันไมใชเปนการโตตอบแบบทันที 
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  2.15.2  การถายโอนขอมูล (File transfer protocol, FTL) เปนตัวชวยในการถาย

โอนขอมูลผานอินเตอรเน็ท โดยจะมีอยูบนโปรแกรม UNIX แตขณะน้ี FTL ก็ยังมีอยูบนเครือขาย

อินเตอรเน็ทอีกดวย ผูสอนสามารถถายโอนขอมูลไมวาจะเปนตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ กับผูอื่นได 

  2.15.3  เครือขายขอมูล (World Wide Web) เครือขายคอมพิวเตอรใหผูคนได

ติดตอกันทั่วโลก โดยมีการแบงปนเอกสาร ขาวสารเปนลานๆ ช้ิน ผานบทความ รูปภาพ เสียง และ

วิดีโอ หรือจะเปนการสนทนาแบบทันที การประชุมผานคอมพิวเตอรก็สามารถทําไดผานเครือขาย

ขอมูล ผูเรียนสามารถเลือกสรรขอมูลที่เหมาะสมกับความสนใจและเรื่องที่ตองการศึกษา 

 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีข้ันตอนในการนําเสนอเน้ือหา เชนเดียวกับการสอน

แบบโปรแกรม การสรางบทเรียนจึงใชวิธีเดียวกับการสรางบทเรียนโปรแกรมน้ันเอง เมื่อไดบทเรียน

โปรแกรม ซึ่งบางตําราเรียกวา บทเรียนสําเรจ็รปู (Programmed Text) ตอจากน้ันจึงนําไปแปลงเปน

ภาษาคอมพิวเตอร โดยอาศัยโปรแกรมสําเร็จ เพื่อเปนคําสั่งใหเครื่องคอมพิวเตอรทํางานตามเน้ือหาที่

ผูเขียนโปรแกรมออกแบบ ดังน้ัน ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จึงตองอาศัยพื้นฐาน

ทางทฤษฎีการเรียนรู เพื่อเขาใจผูเรียนแตละระดับและเนนผูเรียนเปนสําคัญ  

  ชุดการสอนแบงตามลักษณะของกิจกรรมในชุดการสอนแลว มี 3 ประเภท (Sawake, 

2551) คือ 

          2.16 ชุดการสอนแบบบรรยายหรือชุดการสอนสําหรับครูชุดการสอนประเภทน้ี เปนชุด

สื่อประสมที่ผลิตข้ึนมาสําหรับครูใชประกอบการบรรยาย โดยจะกําหนดกิจกรรมการเรียนที่ครู

สามารถใชประกอบการบรรยายเพื่อเปลี่ยนบทบาท การพูดบรรยาย ของครูใหลดนอยลงและเปด

โอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมการเรียนมากย่ิง ข้ึน ภายในชุดการสอนจะจัดลําดับเน้ือหาและ

สื่อการสอนที่ครูจะใชบรรยายในช้ันเรียน ขนาดใหญ หรืออาจจะเปนกลุมยอยๆก็ได ครูผูสอนจะมี

บทบาทสําคัญในการดําเนินการใชชุดการสอนประเภทน้ี 

 2.17  ชุดการสอนแบบกิจกรรมกลุมหรือชุดการสอนแบบศูนยการเรียนเปน ชุดการสอน

ที่จัดกรรมการเรียนที่มุงเนนที่ตัวผูเรียนใหทํากิจกรรมรวมกัน โดยจะจัดกิจกรรมการเรียนในรูปแบบ

ของศูนยการเรียน ชุดการสอนประเภทน้ีจะประกอบดวยชุดกิจกรรมยอยที่มีจํานวนเทากับศูนย 

กิจกรรมที่แบงไวในแตละหนวยการสอน ซึ่งในแตละศูนยมีสื่อการเรียนหรือบทเรียนครบชุดตาม

จํานวนผูเรียนในศูนย กิจกรรมน้ัน สื่อที่ใชในศูนยจะเปนสื่อที่ผูเรียนสามารถเรียนรูเปนรายบุคคลหรือ
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รวม กันทั้งกลุมได การดําเนินกิจกรรมการเรียนผูเรียนจะปฏิบัติตามคําสั่งช้ีแจงในสื่อการสอน โดยที่

ครูเปนเพียงผูควบคุมดูแลและประสานใหการดําเนินกิจกรรมสมบูรณที่สุดเทาน้ัน 

           2.18  ชุดการสอนแบบรายบุคคลเปนชุดสื่อประสมที่จัด ระบบไวเปนข้ันตอน ใหผูเรียน

ใชเรียนดวยตนเองตามลําดับข้ันตามตามสามารถของแตละบุคคล และสามารถประเมินผล

ความกาวหนาของตนเองไดครูผูสอนจะทําหนาที่เปนที่ ปรึกษาเมื่อผูเรียนเกิดปญหา ชุดการสอนชนิด

น้ีจะชวยสงเสริมและ พัฒนาศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนแตละบุคคลใหมีการพัฒนาไปไดจนสุดขีด 

ความสามารถ โดยไมตองเสียเวลารอคอยผูอื่น ซึ่งชุดการสอนรายบุคคลจะเปนลักษณะเดียวกันกับ

บทเรียนโมดูล (Instructional Modules ) ซึ่งมีลักษณะและองคประกอบเปนหนวยการสอนยอย 

สําหรับผูเรียนใชในการเรียนแบบอิสระ โดยมีสวนประกอบดังน้ี หลักการและเหตุผล จุดประสงค 

แบบทดสอบกอนเรียน กิจกรรมการเรียน แบบทดสอบความรูดวยตนเอง และแบบทดสอบหลังเรียน 

 ประเภทของสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษมีหลายประเภท แตสามารถสรุปได

เปน 4 ประเภทหลัก ดังตอไปน้ี (สุนิธรรม วิเชียร, 2555) 

 2.19  รายวิชาออนไลนทั้งวิชา (Full online course) ซึ่งหลายคนรูจักในนามของ 

Web-based course หรือ Internet-based course คือคอรสแวรสอนภาษาอังกฤษที่มีการ

จัดรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษภายใตการบรหิารจัดการการเรียนการสอนเสมือนหองเรียน

จริงๆ คอรสแวรประเภทน้ีไดรับการพัฒนาข้ึนมาจากหลักสูตรหรือแบบเรียนภาษาอังกฤษ โดยใช

เทคโนโลยีทางเว็บปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอนในหองเรียนจริงมาเปนบทเรียนบนเว็บในการพัฒนา

คอรสแวรแบบน้ี ผูพัฒนาหรือหนวยงานทางการศึกษาอาจพัฒนาระบบและบทเรียนดวยตนเองโดยใช

ซอฟตแวร (authoring software) ซึ่งในปจจุบันหาไดงายจากทางอินเทอรเนตหรือหาซื้อไดทั่วไป 

หนวยงานทางการศึกษาอาจซื้อโปรแกรมสําเร็จรูปที่มีระบบบริหารจัดการเรียนการสอน หรือขอรับ

คอรสแวรและระบบบริหารจัดการการเรียนการสอนจากแหลงอื่นมาใชกับรายวิชาของตนเอง 

 2.20 คอรสแวรรวมรายวิชา (Course-integrated courseware) คอรสแวรรวมรายวิชา

เปนการประยุกตใชคอรสแวร กับการเรียนการสอนที่เกิดข้ึนจริงในหองเรียน ซึ่งตางกับการใชคอรส

แวรแบบแรก เพราะในแบบแรกไมมีการเรียนการสอนจริงในหองเรียน ทุกข้ันตอนของการเรียนการ

สอนเกิดข้ึนบนเครือขายหรือโครงขายอินเตอรเน็ทหรืออินทราเน็ตทั้งน้ัน หลักการของการทําคอรส

แวรรวมรายวิชาน้ัน ผูจัดทําจะนึกถึงรายละเอียด เน้ือหา และวัตถุประสงคหลักของวิชาที่สอนในช้ัน
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เรียนทั่วไป คอรสแวรจะไดรับการออกแบบใหตอบสนองกับรายละเอียดเน้ือหาและวัตถุประสงคหลัก

เหลาน้ัน โดยทั่วๆ ไป เขาใจกันวาการทําคอรสแวรรวมรายวิชาน้ัน เปนการทําบทเรียนเสริมนอก

หองเรียนสําหรับการฝกปฏิบัติของผูเรียนในเน้ือหาที่ไดเรียนมาแลวจากในหองเรียน แตในความเปน

จริง คอรสแวรรวมรายวิชาอาจจะเปนรูปแบบสื่อที่เสริมการฝกปฏิบัติในสิ่งที่ไดเรียน หรือเปนสื่อที่ให

เน้ือหาเพิ่มเติมจากสิ่งที่ผูเรยีนไมไดเรียนในหองเรียนกไ็ด เพียงแตเน้ือหาจะตองมีความสมัพันธและอยู

ในกรอบของวัตถุประสงคที่รายวิชาที่เรียนกําหนดไว 

 2.21  เว็บไซตสอนภาษาอังกฤษ (ELT websites) เว็บไซตสอนภาษาอังกฤษ คือเว็บไซต

ที่จัดสรางข้ึนเพื่อใหผูสนใจเรียนภาษาอังกฤษหรือผูสอนภาษาอังกฤษไดมีแหลงในการเรียนรู

ภาษาอังกฤษ หรือแหลงขอมูลสําหรับการสอนหรือเรียนเพิ่มเติม โดยอาจเปนเว็บไซตที่แสดงเน้ือหา

บทเรียนภาษาอังกฤษ หรือเปนเว็บไซตที่ใหลิงคไปสู เว็บไซตอื่นๆ เชน Dave’s ESL Café 

(http:www.eslcafe.com/) และเว็บไซตอื่นๆที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน เว็บไซตสอนภาษาถือเปน

อีกหน่ึงทางเลือกสําหรับผูสอน นอกเหนือจากคอรสแวรออนไลนทั้งสองประเภทที่กลาวไปแลว ใน

ปจจุบันการนําเว็บไซตมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจะเปนการใชในรูปแบบของการ

ประกอบการเรียนการสอนเน้ือหาในหองเรียน โดยผูสอนเปนผูกําหนดเว็บไซตในการประกอบการ

สอนเอง การใชเว็บไซตในการสอนลกัษณะน้ีจะเปนการใชในลักษณะสื่อเติมหรือสื่อเสริมมากกวาที่จะ

เปนสื่อหลักตัวอยางเว็บไซตที่มีช่ือเสียงไดแก Linguistic Funland, englishpage.com, world-

english และ Dave’s ESL Café 

 2.22 เอกสารทางเว็บ (Internet-based materials) โดยทั่วๆ ไปแลวคนสวนใหญจะ

เขาใจวาเอกสารทางเว็บน้ันไมแตกตางไปจากเว็บไซตสอนภาษา แตอันที่จริงเอกสารทางเว็บหมายถึง

แหลงขอมูลสําคัญทางภาษาที่ไมไดออกแบบมาเปนรูปแบบการเรียนการสอนภาษาสําเร็จรูป หรือเปน

เว็บที่มีการแสดงขอมูลหรือเน้ือหาการเรียนการสอนภาษา เอกสารทางเว็บหมายถึงเอกสารที่เขียน

เปนภาษาอังกฤษ และเปนเอกสารที่แสดงขอมูลโดยใชภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาใหอานไดทาง

บราวเซอรของอินเทอรเน็ต (e-text) โดยทั่วๆ ไป เอกสารทางเว็บที่เขียนเปนภาษาอังกฤษที่พบบอยๆ 

บนโลกไซเบอร ไดแก บทความและสาระนิพนธทางวิชาการ วารสาร นิตยสารภาษาอังกฤษ 

หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ ขาวภาษาอังกฤษ เว็บเพจหรือโฮมเพจ เว็บบล็อก (Web log) และเว็บ

บอรด (Web board) หรือกระทูแสดงความคิดเห็น (Discussion forum) กิจกรรมตางๆ และเอกสาร
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ดิจิตอลในรูปแถบบันทึกภาพและแถบบันทึกเสียง เอกสารทางเว็บที่เขียนเปนภาษาอังกฤษ เหลาน้ีคือ

แหลงขอมูลทางภาษาอังกฤษที่สาํคัญเปรียบเสมือนคลังขอมลูที่ใหญที่สุดเหมือนนําหองสมุดทั่วโลกมา

รวมไวดวยกันเลย เอกสารทางเว็บที่ผูสอนภาษาอังกฤษสวนมากจะนําไปปรับแตงเปนแบบการเรียน

การสอนภาษาอังกฤษมักจะมาจากแหลงที่นาเ ช่ือถือ เพราะแหลงขอมูลเหลาน้ีมักจะนําเสนอ

ขอเท็จจริง หรือขอคิดเห็นในเชิงวิพากษวิจารณไดดี ตัวอยางของแหลงขอมูลที่แสดงเอกสารทางเว็บที่

สามารถนําไปปรับแตงเปนบทเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ไดแก นิตยสาร Reader’s Digest และ 

หนังสือพิมพ The New York Times, Bangkok Post และ The Nation โดยสามารถนําบทความมา

ปรับแตงเปนบทเรียนได  

 

3.  ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ในการสอนเน้ือหา ทฤษฎี ความรู ความจํา หรือขอมูล เราสามารถนําบทเรียน

คอมพิวเตอรเขามาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูได โดยอาศัยคุณสมบัติที่ดีของคอมพิวเตอรโดยเรา

ผูผลิตสามารถต้ังโปรแกรมใหตอบสนองกับผูเรียนได คือสามารถแสดงไดทั้งขอความกราฟก รูปภาพ 

วิดีโอ หรือเสียง เปนตน ซึ่งสามารถดึงดูดและเราใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดดี ทั้งยังสามารถ

ประมวลผลการวัดดวยแบบทดสอบชนิดตางๆ ไดโดยอัตโนมัติ เรียนในเวลาใดก็ไดตามความพรอม

ของนักเรียน สามารถใชสอนนักเรียนไดจํานวนมาก ซึ่งถาเราประยุกตใชบทเรียนคอมพิวเตอรในการ

จัดการเรียนรูในลักษณะของเน้ือหาที่เหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู 

 ชุดการสอนเปนวัตกรรมในการผลิตและการใชสื่อการสอน ที่เริ่มมีบทบาทตอการเรียน

การสอนทุกระดับในปจจุบันและในอนาคต เพราะชุดการสอนจะเปนแนวทางใหมที่จะชวยแกปญหา

และเพิ่มประสิทธิภาพ ทั้งน้ีเพราะชุดการสอนเปนระบบของการวางแผนการสอนที่สอดคลองกับ

จุดมุงหมาย ของเน้ือหาวิชาน้ันๆจึงทําใหเกิดประโยชนและคุณคาในการเรียนการสอนอยางมาก 

ดังน้ันในปจจุบัน ชุดการสอนจึงมีบทบาทที่สาํคัญตอการเรยีนการสอนและการจัดการศึกษาพอสรุปได 

ดังน้ี 

 3.1  มีบทบาทตอการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน การใชชุดการสอน

จะทําใหลักษณะการเรียนการสอนในช้ันเรียน เปลี่ยนแปลงไปจากการเรียนการสอนที่ยึดครูเปน

ศูนยกลางการเรียนรู มาสูการใหผูเรียนไดทํากิจกรรมเรียนรูดวยตนเอง และทํากิจกรรมกลุมรวมกัน 
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โดยเน้ือหาและประสบการณตางๆ ที่สื่อการเรยีนการสอนที่มีความสมบูรณที่ผูเรียนรูไดดวยตนเอง ครู

จะมีบทบาทเปนเพียงผูประสานงานใหการทํากิจกรรมเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เทาน้ัน สภาพของ

หองเรียนจะเปนไปอยางมีชีวิตชีวาที่ผูเรียนมีความเคลื่อนไหวสนใจ ในการเรียนและทํากิจกรรม 

เพื่อใหเกิดการเรียนรูและประสบการณอยางเต็มที่ 

 3.2 มีบทบาทตอการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสูงข้ึน ชุดการสอน เปนระบบการนํา

สื่อประสมที่สอดคลองและสัมพันธกับจุดมุงหมายเน้ือหาวิชาและ ประสบการณของหนวยใดหนวย

หน่ึงโดยเฉพาะ มีสื่อการสอนที่อยูในรูปวัสดุ อุปกรณ หรือวิธีการตางๆ ที่จะชวยสนับสนุนและสงเสริม

การเกิดการเรียนรูเน้ือหาวิชาไดอยางตอ เน่ือง ดังน้ันจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนของนักเรียนเพิ่ม

สูงข้ึน หลังจากที่ไดเรียนรูจากชุดการสอนแลว 

 3.3 ชุดการสอนมีบทบาทที่สําคัญตอการแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลงอยาง

รวดเร็วของปริมาณประชากรที่ตองการศึกษาเพิ่มข้ึน และวิทยาการ กาวหนาไปอยางรวดเร็ว โดยชุด

การสอนสามารถจัดใหเกิดการเรยีนรูไดพรอมกันเปนจํานวนมากๆ ได ชุดการเรียนรายบุคคลทั้งระบบ

ทางไกลและใกลเปนตนและนอกจากน้ีชุดการสอนยัง สามารถปรับเปลี่ยนและแกไขใหเกิดความรูและ

วิทยาการที่ใหมๆ ได 

 3.4 มีบทบาทสําคัญที่สงเสริมใหเกิดการเรียนรูไปสูปรัชญาการศึกษาในแนวพัฒนาการ

ไดอยางเต็มที่ โดยที่ชุดการสอน เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เนนที่ตัวเรียนเปนสําคัญ ยึดหลักให

ผูเรียนเปนศูนยกลางของการเรียนรู ครูเปนเพียงผูใหคําแนะนําและประสานกิจกรรมใหเกิดการเรียน

จากการไดทํา กิจกรรมรวมกัน ซึ่งจะทําใหผูเรยีนรูจากการกระทํา (Learning by doing) อันจะทําให

ผูเรียนเกิดประสบการณตรงและถาวรย่ิงข้ึนได 

 บํารุง โตรัตน (2543) กลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไวดังน้ี

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสามารถชวยปรับความสามารถและความชอบของผูเรียน คอมพิวเตอร

ชวยสอนภาษาสามารถชวยปรับการเรียนรูและการรับรูในการเรียนได คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา

สามารถปรับใหเขากับจังหวะการเรียนรูของตนเอง ชวยใหผูเรียนชาเพิ่มการเรียนรูใหทันผูเรียนไว 

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษากระตุนใหผูเรียนสนใจเนืองจากมี ขอความ เสียง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว 

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยปรับทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา

ใหผลยอนกลับอยางทันที และสามารถบันทึกความสามารถและผลความกาวหนาของผูเรียนได ผูสอน
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เปลี่ยนบทบาทจากผูควบคุมสภาพแวดลอมภายในหองเรียนเปนผูชวยอํานวยการสอน คอมพิวเตอร

ชวยสอนภาษาชวยลดเวลาในการผลิตสื่อการสอนดีๆ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษากระตุนใหผูเรียนมี

กระบวนการทํางานรวมกันในการแกไขปญหา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหเกิดการโตตอบ 

ปฏิสัมพันธกับเจาของภาษาอังกฤษที่อยูนอกหองเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ ทั่วโลก การผสมผสานระหวางขอความ กราฟก เสียง ภาพเคลื่อนไหว และ

วิดีโอ ทําใหเกิดการเรียนรูสภาพแวดลอมในหองเรียน 

 

4. การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 ถนอมพร (ตันพิพัฒน)  เลาหจรัสแสง (2541) ไดอธิบายข้ันตอนการออกแบบ

คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบดวย 7 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนของการเตรียม 

(preparation) ในข้ันตอนแรกของการออกแบบบทเรียนเปนข้ันตอนในการเตรียมพรอมกอนที่จะทํา

การ ออกแบบบทเรยีน ในข้ันตอนการเตรียมน้ีผูออกแบบจะตองเตรียมพรอมในเรื่องของความชัดเจน

ใน การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (determine goals and objectives) หลังจากน้ัน

ผูออกแบบควรที่จะเตรียมการในการรวบรวมขอมูล(collect resources) นอกจากน้ียังควรที่จะ

เรียนรูเน้ือหา (learn content) เพื่อใหเกิดการสรางหรือระดมความคิด (generate ideas) ในที่สุด

เพราะข้ันตอนการเตรียมน้ี ถือวาเปนข้ันตอนที่สําคัญมากตอนหน่ึงที่ผูออกแบบตองใชเวลาใหมาก

เพราะ การเตรียมพรอมในสวนน้ี จะทําใหข้ันตอนตอไปในการออกแบบเปนไปอยางตอเน่ืองและมี

ประสิทธิภาพ  

 ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนการออกแบบบทเรียน (design instruction) ข้ันตอนการออกแบบ

บทเรียนน้ี เปนข้ันตอนที่สําคัญที่สุดตอนหน่ึงในการกําหนดวาบทเรยีนจะออกมามีลักษณะใด เริ่มจาก

ทอนความคิด (elimination of ideas) ประเมินดูวา ขอความใดที่นาสนใจ เริ่มจากการคัดเลอืกขอคิด

ที่ไมอาจปฏิบัติได หรือขอคิดที่ซํ้าซอนกันออกไปและรวบรวมความคิดที่นาสนใจที่เหลืออยูน้ัน มา

พิจารณาอีกครั้ง การวิเคราะหงานและแนวคิด (task and concept analysis) เปนการพยายามใน

การวิเคราะหข้ันตอนเน้ือหา ผูเรียนจะตองศึกษาจนทําใหเกิดการเรียนรูที่ตองการ สวนการวิเคราะห

แนวคิด (concept analysis) คือ ข้ันตอนเน้ือหาซึ่งผูเรียนจะตองศึกษาอยางพินิจพิจารณา ทั้งน้ี

เพื่อใหไดมา ซึ่งเน้ือหาที่เกี่ยวของกับการเรียนและเน้ือหาที่มีความชัดเจนเทาน้ัน การคิดวิเคราะห
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เน้ือหาอยางละเอียด รวมไปถึงการนําเน้ือหาทั้งหมดที่เกี่ยวของมาพิจารณาอยางละเอียดและตัด 

เน้ือหาในสวนที่ไมเกี่ยวของ หรือที่ทําใหผูเรียนสับสนไดงายออกไป จากน้ันคือออกแบบบทเรียนข้ัน

แรก (preliminary lesson description) หลังจากที่มีการวิเคราะหงานและแนวคิด ผูออกแบบ

จะตองนํางานและแนวคิดทั้งหลายทีไ่ดมาน้ันมาผสมผสานใหกลมกลนืและ ออกแบบใหเปนบทเรียนที่

มีประสิทธิภาพ ประกอบไปดวยการกําหนดประเภทของการเรียนรู ประเภทของคอมพิวเตอรชวย

สอน การกําหนดข้ันตอนและทักษะที่จําเปน การกําหนดปจจัยหลักที่ตองคํานึงถึงในการออกแบบ

คอมพิวเตอรชวยสอนแตละ ประเภท และสุดทาย คือ การจัดระบบความคิด เพื่อใหไดมาซึ่งการ

ออกแบบลําดับ (sequence) สุดทายคือประเมินและแกไขการออกแบบ (evaluation and revision 

of the design) การประเมินน้ันเปนสิ่งที่ตองทําอยูเรื่อย ๆ เปนระยะ ๆ ระหวางการออกแบบ

โปรแกรมเสร็จแลวเทาน้ัน 

 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนการเขียนผังงาน (flowchart lesson) ผังงานคือชุดสัญลักษณตาง 

ๆ ซึ่งอธิบายข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม การเขียนผังงานเปนสิ่งสําคัญทั้งน้ีก็เพราะ คอมพิวเตอร

ชวยสอนที่ดีจะตองมีปฏิสัมพันธอยางสมํ่าเสมอและปฏิสัมพันธ น้ีจะสามารถถายทอดออกมาไดอยาง

ชัดเจนที่สุด ในรูปของสัญลักษณซึ่งแสดงกรอบการตัดสินใจและกรอบเหตุการณ การเขียนผังงานจะ

ไมนําเสนอรายละเอียดหนาจอเหมอืนสรางสตอรี่บอรด หากการเขียนผังงานจะนําเสนอลําดับข้ันตอน 

โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนผังงานทําหนาที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม ข้ันตอนที่ 

4 ข้ันตอนการสรางสตอรี่บอรด (create storyboard) การสรางสตอรี่บอรด เปนข้ันตอนของการ

เตรียมการนําเสนอขอความ ภาพ รวมทั้งสื่อในรูปแบบมัลติมีเดียตาง ๆ ลงบนกระดาษ เพื่อใหการ

นําเสนอขอความและสื่อในรูปแบบตาง ๆเหลาน้ี เปนไปอยางเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอรตอไป 

ขณะที่ผังงานนําเสนอลําดับและข้ันตอนของการตัดสนิใจ สตอรี่บอรดนําเสนอเน้ือหาและลักษณะของ

การนําเสนอข้ันตอนการสรางสตอรี่บอรดรวมไปถึงการเขียนสคริปต (เน้ือหาขอความในบทเรียน) ที่

ผูเรียนจะไดเห็นบนหนาจอ ซึ่งไดแก เน้ือหาขอมูล คําแนะนํา คําช้ีแจง ขอความเรียกความสนใจ 

ภาพน่ิงและภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 

 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (program lesson) ข้ันตอนการสราง/

การเขียนโปรแกรมน้ีเปนกระบวนการเปลี่ยนสตอรี่บอรด ใหกลายเปนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งอยูใน

ข้ันตอนผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองรูจักเลือกใช โปรแกรมที่เหมาะสม ข้ันตอนที่ 
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6 ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (produce supporting materials) เอกสารประกอบ

บทเรียนอาจแบงไดเปน 4 ประเภท คือ คูมือการใชของผูเรียน คูมือการใชของผูสอน คูมือสําหรับการ

แกปญหาเทคนิคตาง ๆ และเอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆ ไป ข้ันตอนที่ 7 ข้ันตอนการประเมินและ

แกไขบทเรียน (evaluate and revise) ในชวงสุดทาย บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมด ควรจะ

ไดรับการประเมินโดยเฉพาะการประเมินในสวนของการนําเสนอและการทํางานของ บทเรียนข้ันตอน

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 7 ข้ันน้ี เปนหลักเกณฑซึ่งมีความยืดหยุนได แมวาการ

ออกแบบบทเรียนตามลําดับข้ันตอนเปนสิ่งที่สําคัญ แตในบางโอกาสแลวการดัดแปลงข้ันตอนการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสิ่งที่จําเปน 

 ข้ันตอนการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน มี 7 ข้ันตอน ดังน้ี (อภิชาต อนุกูลเวช, 

2554) ข้ันตอนที่ 1 ข้ันตอนการเตรียม (Preparation) ข้ันตอนน้ีเปนการเตรียมพรอมกอนที่จะทําการ

ออกแบบบทเรียน ข้ันตอนน้ีผูออกแบบจะตองเตรียมพรอม ในเรื่องของความชัดเจน ในการกําหนด

เปาหมาย และวัตถุประสงค การรวบรวมขอมูล การเรียนรูเน้ือหา เพื่อใหเกิดการสรางหรือระดม

ความคิดในที่สุด ข้ันตอนการเตรียมน้ีถือวาเปนข้ันตอนที่สําคัญมากตอนหน่ึงที่ผู ออกแบบตองใชเวลา

ใหมาก เพราะการเตรียมพรอมในสวนน้ี จะทําใหข้ันตอนตอไปในการออกแบบเปนไป อยางตอเน่ือง

และมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนที่ 2 ข้ันตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) เปนข้ันตอนที่

ครอบคลุมถึงการทอนความคิด การวิเคราะหงาน แนวคิดการออกแบบข้ันแรก การประเมินและแกไข

การออกแบบ ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนเปนข้ันตอนที่กําหนดวา บทเรียนจะออกมาในลักษณะใด 

 ข้ันตอนที่ 3 ข้ันตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) ผังงานคือ ชุดของ

สัญลักษณตางๆ ซึ่งอธิบายข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม การเขียนผังงานเปนสิ่งสําคัญ ทั้งน้ีก็

เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี จะตองมีปฏิสัมพันธอยางสม่ําเสมอ และสามารถถูกถายทอดออกมา

ได อยางชัดเจนที่สุด ในรูปของสัญลักษณ การเขียนผังงานจะนําเสนอลําดับข้ันตอน โครงสรางของ

บทเรียน ผังงานทําหนาที่เสนอขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรม เชน อะไรจะเกิดข้ึนเมื่อผูเรียนตอบคําถามผิด 

เปนตน ข้ันตอนที่ 4 ข้ันตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create Storyboard) การสรางสตอรี่บอรด เปน

ข้ันตอนของการเตรียมการนําเสนอขอความ ภาพ รวมทั้ง สื่อในรูปแบบ มัลติมีเดียตาง ๆ ลงบน

กระดาษ เพื่อใหการนําเสนอเปนไปอยางเหมาะสมบนหนาจอคอมพิวเตอร สตอรี่บอรดนําเสนอ

เน้ือหา และลักษณะของการนําเสนอข้ันตอนการสรางสตอรี่บอรด รวมไปถึงการเขียน สคริปต ที่
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ผูเรียนจะไดเห็นบนหนาจอ ซึ่งไดแก เน้ือหา คําถาม ผลปอนกลับ ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหว ฯลฯ 

ในข้ันน้ีควรที่จะมีการประเมินผล และทบทวน แกไขบทเรียนจากสตอรี่บอรดน้ี จนกระทั่งผูรวมทีม

พอใจกับคุณภาพของบทเรียน 

 ข้ันตอนที่ 5 ข้ันตอนการสราง / เขียนโปรแกรม (Program Lesson) เปนกระบวนการ

เปลี่ยนสตอรี่บอรดใหกลายเปนคอมพิวเตอรชวยสอน การเขียนโปรแกรมน้ันหมายถึง การใช

โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการสรางบทเรียน เชน Multimedia ToolBook 

ในข้ันตอนน้ีผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะตองรูจักเลือกใชโปรแกรมที่เหมาะสมการใช

โปรแกรมน้ี ผูใชสามารถไดมาซึ่งงานที่ตรงกับความตองการและลดเวลาในการสรางไดสวนหน่ึง

ข้ันตอนที่ 6 ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials) 

เอกสารประกอบการเรียนเปนสิ่งที่จําเปนอยางย่ิง เอกสารประกอบการเรียนอาจแบงไดเปน 4 

ประเภท คือ คูมือการใชของผูเรียน คูมือการใชของผูสอน คูมือสําหรับการแกปญหาเทคนิคตางๆ และ

เอกสารประกอบเพิ่มเติมทั่วๆ ไป ผูเรียนและผูสอนมีความตองการแตกตางกันไป ดังน้ัน คูมือสําหรับ

ผูเรียน และผูสอนจึงไมเหมือนกัน 

 ข้ันตอนที่ 7 ข้ันตอนการประเมินและแกไขบทเรียน (Evaluate and Revise) ในชวง

สุดทาย บทเรียนและเอกสารประกอบทั้งหมด ควรที่จะไดรับการประเมิน โดยเฉพาะการประเมิน ใน

สวนของการนําเสนอและการทํางานของบทเรยีน ในสวนของการนําเสนอ ผูที่ควรจะทําการประเมินก็

คือ ผูที่มีประสบการณในการออกแบบมากอน ในการประเมินการทํางานของผูออกแบบ ควรที่จะทํา

การสังเกต พฤติกรรมของผูเรียน ในขณะที่ใชบทเรียนหรือสัมภาษณผูเรียนหลังการใชบทเรียน 

 ผาน บาลโพธ์ิ (2541) ไดเสนอแนะวิธีการออกแบบคอมพิวเตอรชวยเรียนภาษาดังน้ี การ

เริ่มตนที่ดีควรเริ่มที่การกําหนดจุดมุงหมายของโปรแกรมใหชัดเจน เชน การใชโปรแกรมกับใคร ระดับ

ใด เพราะลักษณะของผูใชโปรแกรม (target user) เปนสิ่งที่ตองนํามาพิจารณาในการกําหนดเน้ือหา

และวิธีสอน นอกจากน้ันการกําหนดจุดมุงหมายเปนสิ่งสําคัญ เพราะจะทําใหสามารถกําหนดลักษณะ

ของโปรแกรมได ยกตัวอยางเชน ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยเรียนภาษาเพื่อแกปญหาดานการเขียน

ของผู เรียนโดยใหผู เรียนไดมี โอกาสฝกเขียนภาษาที่ เรียนมากข้ึน เปนการฝกใชภาษาตาม

ความสามารถของผูเรียนแตละคนในบรรยากาศที่ผูเรยีนไมตองวิตกกังวลเกี่ยวกับผูสอนและเพื่อนรวม

ช้ัน การกําหนดจุดมุงหมายจึงตองมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ ที่เปนรูปธรรมเพียงพอที่ผูเรียนจะ
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สามารถนําไปปฏิบัติได สิ่งสําคัญที่ควรกําหนดไวในจุดมุงหมาย ไดแก ระดับของผูเรียนทักษะเฉพาะ

หรือหนาที่ทางภาษา (function) โดยทั่วไปแลวโปรแกรมชวยการเรียนภาษาเริ่มตนจากการใหผูเรียน

อานขอความ ดูภาพ หรือฟงการบรรยาย การพูด การสนทนาหรือประกาศ อยางไรก็ตาม การกําหนด

ในข้ันน้ีเปนเพียงภาพกวางๆ ของโปรแกรมเทาน้ันไมเพียงพอที่สรางโปรแกรมได เพราะแมจะมี

ความคิดที่ดีแตมีปญหาดานเทคนิคและเครื่องมือที่ใชในการสรางโปรแกรมก็จะไมสามารถสราง

โปรแกรมน้ันๆ ได ดังน้ันหากผูสรางโปรแกรมยังมปีระสบการณไมมากนัก ควรปรึกษาผูเช่ียวชาญดาน

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

 ข้ันที่ 2 การออกแบบโปรแกรม เปนการกําหนดลักษณะข้ันตอนและรายละเอียดที่สําคัญ

อยางนอย 4 ประการ ประการแรกตองกําหนดข้ันตอนการทํางานของโปรแกรม เชน จะใหโปรแกรม

เริ่มตนอยางไร ทํางานในข้ันตอๆไปอยางไร และจบอยางไร และออกไปสูเมนู และทายที่สุดออกไปสู

ระบบปฏิบัติการ ประการที่สองเปนการกําหนดลักษณะการติดตอระหวางผูเรยีนกับโปรแกรม เชน ให

ผูเรียนพิมพประโยคแลวกด Enter ประการที่สาม เปนการกําหนดชนิดและลักษณะของขอมูล 

ยกตัวอยางเชน สําหรับโปรแกรมชวยการเขียนควรกําหนดขอความที่จะใหผูเรียนเรียนวามีความยาว

เทาใด เปนขอความ (text) ในระดับวลี ประโยค หรือยอหนา การกําหนดรายละเอียดมีความสําคัญ

เพราะมีผลตอการรับคําตอบ หากกําหนดไมถูกตองโปรแกรมอาจบันทึกคําตอบไมครบถวน 

 สิ่งสุดทายที่ควรคํานึงจะเปนรายละเอียดเกี่ยวกับการบันทึก และการแสดงผลขอมูลซึ่ง

จะเปนการกําหนดทั้งวิธีและรูปแบบการแสดงผล เชน การบันทึกขอผิดพลาดตางๆ ของผูเรียนก็ตอง

กําหนดวาจะบันทึกขอผิดพลาดใดบางและจะบนัทึกอยางไร จะเสนอรายงานขอผิดพลาดตางๆ เมื่อใด

บนสวนใดของจอภาพ (กวางสวาสด์ิ ธูปทอง, 2549) 

 

5. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 ครูอาจารยผูสอนนับวามีบทบาทโดยตรงในการจัดทําและหาวัสดุอุปกรณ และเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษาอื่นที่จําเปนตอการเรียนรู ซึ่งถาเปนวัสดุอุปกรณพอที่จะทําได แตถาเปนดานเทคโนโลยี

เพื่อการศึกษา ครูอาจารยผูสอนก็ตองไดรับความรูเพิ่มเติมเกี่ยวกับการผลิตเพื่อใหสามารถผลิต

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาออกมาใชตามความตองการและมีราคาถูกกวาการซื้อมาใช ซึ่งปจจุบัน

แนวโนมของการศึกษามักเกี่ยวของกับคอมพิวเตอร ทั้งที่เปนแบบต้ังโตะหรือที่เปนแบบพกพา โดย
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การผลิตบทเรียนที่ใชในคอมพิวเตอร แสดงผลแบบมัลติมีเดีย คือมีทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ และ

ยังสามารถตอบโตกับผูเรียน ทําใหการเรียนรูไมจํากัดอยูที่ครูบรรยายใหนักเรียนฟง และไมจํากัดการ

เรียนรูแคเพียงในหองเรียน แตสามารถศึกษาเรียนรูไดไมจํากัดสถานที่ และเวลา (กานต มนุญตระกูล, 

2537) การใชเทคโนโลยีทุกครั้งตองคํานึงถึงความเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เมื่อพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีการหาคาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน ควรมี

กระบวนการที่เปนระบบในการสราง 

 

6. หลักในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 เมื่อรูจักกับลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว ก็ควรจะรูจักกับเทคนิคการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชนิดเสนอเน้ือหาเพิ่มเติม (Tutorial) (อํานวย เดชชัยศรี, 

2544) คือการสรางตัวอักษรตองมีขนาดเหมาะสม รูปแบบตัวอักษร การสื่อความหมาย งานประณีตมี

ศิลปะ ดานการใชสี ใชหลักการที่ไดจากผลการวิจยั เพื่อสงผลถึงการรบัรูการเรียนรู เสียงควรเปนเสียง

ที่ทําใหผูเรียนมีปฏิกิริยาตองการตอบสนองสอดคลองกับเน้ือหา และแสงเลือกที่ชวยเนนความ

แตกตางของจุดสนใจ 

 แนวคิด 9 ประการ ที่ นํามาใชประกอบการพิจารณาในการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน แนวความคิดของ Robert Gangné เพื่อใหไดบทเรียนที่เกิดจากการออกแบบ

ในลักษณะการเรียนการสอนจริง โดยยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัดกิจกรรมการเรียนรูจากการมี

ปฏิสัมพันธ หลักการสอนทั้ง 9 ประการ (รุจโรจน แกวอุไร, 2545) ไดแก เรงเราความสนใจ (Gain 

Attention) บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior 

Knowledge) นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information) ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู (Guide 

Learning) กระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) ใหขอมูลยอนกลับ (Provide 

Feedback) ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) 

รายละเอียดแตละข้ันตอน Robert Gangné (2545 อางถึงใน รุจโรจน แกวอุไร) มีดังน้ี  

 6.1  เรงเราความสนใจ (Gain Attention) กอนที่จะเริ่มการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน 

ควรมีการจูงใจและเรงเราความสนใจใหผูเรียนอยากเรยีน ดังน้ัน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจงึควร

เริ่มดวยการใชภาพ แสง สี เสียง หรือใชสื่อประกอบกันหลายๆ อยาง โดยสื่อที่สรางข้ึนมาน้ันตอง
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เกี่ยวของกับเน้ือหาและนาสนใจ ซึ่งจะมีผลโดยตรงตอความสนใจของผูเรียน นอกจากเรงเราความ

สนใจแลว ยังเปนการเตรียมความพรอมใหผูเรียนพรอมที่จะศึกษาเน้ือหาตอไปในตัวอีก ดวย ตาม

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การเรงเราความสนใจในข้ันตอนแรกน้ีก็คือ การนําเสนอ

บทนําเรื่อง (Title) ของบทเรียนน่ันเอง ซึ่งหลักสําคัญประการหน่ึงของการออกแบบในสวนน้ีคือ ควร

ใหสายตาของผูเรียนอยูที่จอภาพ โดยไมพะวงอยูที่แปนพิมพหรือสวนอื่นๆ แตถาบทนําเรื่องดังกลาว

ตองการตอบสนองจากผู เรียนโดยการปฏิสัมพันธผาน ทางอุปกรณปอนขอมูล ก็ควรเปนการ

ตอบสนองที่งายๆ เชน กดแปน Spacebar คลิกเมาส หรือกดแปนพิมพตัวใดตัวหน่ึงเปนตน  

 6.2  สิ่งที่ตองพิจารณาเพื่อเรงเราความสนใจของผูเรียนมีคือ เลือกใชภาพกราฟกที่

เกี่ยวของกับเน้ือหา เพื่อเรงเราความสนใจในสวนของบทนําเรื่อง โดยมีขอพิจารณาดังน้ี ใช

ภาพกราฟกที่มีขนาดใหญชัดเจน งาย และไมซับซอน ใชเทคนิคการนําเสนอที่ปรากฏภาพไดเร็ว เพื่อ

ไมใหผูเรียนเบื่อ ควรใหภาพปรากฏบนจอภาพระยะหน่ึง จนกระทั่งผูเรียนกดแปนพิมพใดๆ จึงเปลี่ยน

ไปสูเฟรมอื่นๆ เพื่อสรางความคุนเคยใหกับผูเรียน เลือกใชภาพกราฟกที่เกี่ยวของกับเน้ือหา ระดับ

ความรู และเหมาะสมกับวัยของผูเรียน ใชภาพเคลื่อนไหวหรือใชเทคนิคการนําเสนอภาพผลพิเศษเขา

ชวย เพื่อแสดงการเคลื่อนไหวของภาพ แตควรใชเวลาสั้นๆ และงาย เลือกใชสีที่ตัดกับฉากหลังอยาง

ชัดเจน โดยเฉพาะสีเขม เลือกใชเสียงที่สอดคลองกับภาพกราฟกและเหมาะสมกับเน้ือหาบทเรียน 

และควรบอกช่ือเรื่องบทเรียนไวดวยในสวนของบทนําเรื่อง  

 6.3  บอกวัตถุประสงค (Specify Objective) วัตถุประสงคของบทเรียน นับวาเปนสวน

สําคัญย่ิงตอกระบวนการเรียนรู ที่ผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรยีน นอกจาก

ผูเรียนจะทราบถึงพฤติกรรมข้ันสุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการแจงใหทราบ

ลวงหนาถึงประเด็นสาํคัญของเน้ือหา รวมทั้งเคาโครงของเน้ือหาอีกดวย การที่ผูเรียนทราบถึงขอบเขต

ของเน้ือหาอยางคราวๆ จะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียดหรือสวนยอย

ของเน้ือหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเน้ือหาในสวนใหญได ซึ่งมีผลทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ

ย่ิงข้ึน นอกจากจะมีผลดังกลาวแลว ผลการวิจัยยังพบดวยวา ผูเรียนที่ทราบวัตถุประสงคของการเรยีน

กอนเรียนบทเรียน จะสามารถจําและเขาใจในเน้ือหาไดดีข้ึนอีกดวย  

 วัตถุประสงคบทเรียนจําแนกเปน 2 ชนิด ไดแก วัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงค

เฉพาะ หรือวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การบอกวัตถุประสงคของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัก
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กําหนดเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เน่ืองจากเปนวัตถุประสงคที่ช้ีเฉพาะ สามารถวัดไดและสังเกต

ได ซึ่งงายตอการตรวจวัดผูเรียนในข้ันสุดทาย อยางไรก็ตามวัตถุประสงคทั่วไปก็มีความจําเปนที่

จะตองแจงใหผูเรียนทราบถึงเคาโครงเน้ือหาแนวกวางๆ เชนกัน สิ่งที่ตองพิจารณาในการบอก

วัตถุประสงคบทเรียน มีดังน้ี บอกวัตถุประสงคโดยเลือกใชประโยคสั้นๆ แตไดใจความ อานแลวเขาใจ 

ไมตองแปลความอีกครั้ง หลีกเลี่ยงการใชคําที่ยังไมเปนที่รูจัก และเปนที่เขาใจของผูเรียนโดยทั่วไป ไม

ควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไปในเน้ือหาแตละสวนๆ ซึ่งจะทําใหผูเรียนเกิดความสับสน หาก

มีเน้ือหามาก ควรแบงบทเรียนออกเปนหัวเรื่องยอยๆ ควรบอกการนําไปใชงานใหผูเรียนทราบดวยวา 

หลังจากจบบทเรียนแลวจะสามารถนําไปประยุกตใชทําอะไรไดบาง ถาบทเรียนน้ันประกอบดวย

บทเรียนยอยหลายหัวเรื่อง ควรบอกทั้งวัตถุประสงคทั่วไป และวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม โดยบอก

วัตถุประสงคทั่วไปในบทเรียนหลัก และตามดวยรายการใหเลือก หลังจากน้ันจึงบอกวัตถุประสงคเชิง

พฤติกรรมของแตละบทเรียนยอยๆ อาจนําเสนอวัตถุประสงคใหปรากฏบนจอภาพทีละขอๆ ก็ได แต

ควรคํานึงถึงเวลาการนําเสนอใหเหมาะสม หรืออาจใหผูเรียนกดแปนพิมพเพื่อศึกษาวัตถุประสงค

ตอไปทีละขอก็ได เพื่อใหการนําเสนอวัตถุประสงคนาสนใจย่ิงข้ึน อาจใชกราฟกงายๆ เขาชวย เชน ตี

กรอบ ใชลูกศร และใชรูปทรงเรขาคณิต แตไมควรใชการเคลื่อนไหวเขาชวย โดยเฉพาะกับตัวหนังสือ  

 6.4  ทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) การทบทวน ความรูเดิมกอนที่

จะนําเสนอความรูใหมแกผูเรียน มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะตองหาวิธีการประเมิน ความรูที่จําเปน

สําหรับบทเรียนใหม เพื่อไมใหผูเรียนเกิดปญหาในการเรียนรู วิธีปฏิบัติโดยทั่วไปสําหรับบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ การทดสอบกอนบทเรยีน (Pre-test) ซึ่งเปนการประเมนิความรูของผูเรียน 

เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมที่เคยศึกษาผานมาแลว และเพื่อเตรียมความพรอมในการรับเน้ือหาใหม 

นอกจากจะเปนการตรวจวัดความรูพื้นฐานแลว บทเรียนบางเรื่องอาจใชผลจากการทดสอบกอน

บทเรียนมาเปนเกณฑจัดระดับความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับ

ความสามารถของผูเรียน เพื่อจัดบทเรียนใหตอบสนองตอระดับความสามารถที่แทจริงของผูเรียนแต

ละคน  

 แตอยาง ไรก็ตาม ในข้ันการทบทวนความรูเดิมน้ีไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป 

หากเปนบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางข้ึนเปนชุดบทเรียนที่เรียนตอ เน่ืองกันไปตามลําดับ การ

ทบทวนความรูเดิม อาจอยูในรูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงสิ่งที่ไดเรียนรู มากอน
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หนาน้ีก็ได การกระตุนดังกลาวอาจแสดงดวยคําพูด คําเขียน ภาพ หรือผสมผสานกันแลวแตความ

เหมาะสม ปริมาณมากนอยเพียงใดน้ันข้ึนอยูกับเน้ือหา ตัวอยางเชน การนําเสนอเน้ือหาเรื่องการตอ

ตัวตานทานแบบผสม ถาผูเรียนไมสามารถเขาใจวิธีการหาความตานทานรวม กรณีน้ีควรจะมีวิธีการ

วัดความรูเดิมของผูเรียนกอนวามีความเขาใจเพียงพอ ที่จะคํานวณหาคาตางๆ ในแบบผสมหรือไม ซึ่ง

จําเปนตองมีการทดสอบกอน ถาพบวาผูเรียนไมเขาใจวิธีการคํานวณ บทเรียนตองช้ีแนะใหผูเรียน

กลับไปศึกษาเรื่องการตอตัวตานทานแบบอนุกรม และแบบขนานกอน หรืออาจนําเสนอบทเรียนยอย

เพิ่มเติมเรื่องดังกลาว เพื่อเปนการทบทวนกอนก็ได สิ่งที่จะตองพิจารณาในการทบทวนความรูเดิม มี

ดังน้ี ควรมีการทดสอบความรูพื้นฐานหรือนําเสนอเน้ือหาเดิมที่เกี่ยวของ เพื่อเตรียมความพรอม

ผูเรียนในการเขาสูเน้ือหาใหม โดยไมตองคาดเดาวาผูเรียนมีพื้นความรูเทากัน แบบทดสอบตองมี

คุณภาพ สามารถแปลผลได โดยวัดความรูพื้นฐานที่จําเปนกับการศึกษาเน้ือหาใหมเทาน้ัน มิใช

แบบทดสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตอยางใด การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบ ควรใช

เวลาสั้นๆ กระชับ และตรงตามวัตถุประสงคของบทเรียนมากที่สุด ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจาก

เน้ือหาใหมหรือออกจากการทดสอบ เพื่อไปศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา ถาบทเรียนไมมีการทดสอบ

ความรูพื้นฐานเดิม บทเรียนตองนําเสนอวิธีการกระตุนใหผูเรียนยอนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ศึกษาผาน

มาแลว หรือสิ่งที่มีประสบการณผานมาแลว โดยอาจใชภาพประกอบในการกระตุนใหผูเรียนยอนคิด 

จะทําใหบทเรียนนาสนใจย่ิงข้ึน  

 6.5 นําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information) หลักสําคัญในการนําเสนอ

เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือ ควรนําเสนอภาพที่เกี่ยวของกับเน้ือหา ประกอบกับ

คําอธิบายสั้นๆ งาย แตไดใจความ การใชภาพประกอบ จะทําใหผูเรียนเขาใจเน้ือหางายข้ึน และมี

ความคงทนในการจําไดดีกวาการใชคําอธิบายเพียงอยางเดียว โดยหลักการที่วา ภาพจะชวยอธิบายสิ่ง

ที่ เปนนามธรรมใหงายตอการรับรู  แมในเ น้ือหาบางชวงจะมีความยากในการที่จะคิดสราง

ภาพประกอบ แตก็ควรพิจารณาวิธีการตางๆ ที่จะนําเสนอดวยภาพใหได แมจะมีจํานวนนอย แตก็ยัง

ดีกวาคําอธิบายเพียงคําเดียว  

 ภาพที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจําแนกออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ ภาพน่ิง 

ไดแก ภาพลายเสน ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพถายของจริง แผนภาพ แผนภูมิ และกราฟ อีกสวน

หน่ึงไดแกภาพเคลื่อนไหว เชน ภาพวิดีทัศน ภาพจากแหลงสัญญาณดิจิตอลตางๆ เชน จากเครื่องเลน
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ภาพโฟโตซีดี เครื่องเลนเลเซอร ดิสก กลองถายภาพวิดีทัศน  และภาพจากโปรแกรมสราง

ภาพเคลื่อนไหว เปนตน อยางไรก็ตามการใชภาพประกอบเน้ือหาอาจไมไดผลเทาที่ควร หากภาพ

เหลาน้ันมีรายละเอียดมากเกินไป ใชเวลามากไปในการปรากฏบนจอภาพ ไมเกี่ยวของกับเน้ือหา 

ซับซอน เขาใจยาก และไมเหมาะสมในเรื่องเทคนิคการออกแบบ เชน ขาดความสมดุล องคประกอบ

ภาพไมดี เปนตน  

 ดังน้ัน การเลือกภาพที่ใชในการนําเสนอเน้ือหาใหมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

จึงควรพิจารณาในประเด็นตางๆ ดังน้ี เลือกใชภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาใหมากที่สุด 

โดยเฉพาะอยางย่ิงในสวนที่เปนเน้ือหาสําคัญๆ เลือกใชภาพเคลื่อนไหว สําหรับเน้ือหาที่ยากและ

ซับซอนที่มีการเปลี่ยนแปลงเปนลําดับข้ัน หรือเปนปรากฏการณที่เกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ใชแผนภูมิ 

แผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบ ในการนําเสนอเน้ือหาใหม แทนขอความ

คําอธิบาย การเสนอเน้ือหาที่ยากและซับซอน ใหเนนในสวนของขอความสําคัญ ซึ่งอาจใชการขีดเสน

ใต การตีกรอบ การกระพริบ การเปลี่ยนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี หรือการช้ีแนะดวยคําพูด เชน 

สังเกตที่ดานขวาของภาพเปนตน ไมควรใชกราฟกที่เขาใจยาก และไมเกี่ยวของกับเน้ือหา จัดรูปแบบ

ของคําอธิบายใหนาอาน หากเน้ือหายาว ควรจัดแบงกลุมคําอธิบายใหจบเปนตอนๆ คําอธิบายที่ใชใน

ตัวอยาง ควรกระชับและเขาใจไดงาย หากเครื่องคอมพิวเตอรแสดงกราฟกไดชา ควรเสนอเฉพาะ

กราฟกที่จําเปนเทาน้ัน ไมควรใชสีพื้นสลับไปสลับมาในแตละเฟรมเน้ือหา และไมควรเปลี่ยนสีไปมา 

โดยเฉพาะสีหลักของตัวอักษร คําที่ใชควรเปนคําที่ผูเรียนระดับน้ันๆ คุนเคย และเขาใจความหมาย

ตรงกัน ขณะนําเสนอเน้ือหาใหม ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอื่นบาง แทนที่จะใหกด แปนพิมพ 

หรือคลิกเมาสเพียงอยางเดียวเทาน้ัน เชน การปฏิสัมพันธกับบทเรียนโดยวิธีการพิมพ หรือตอบ

คําถาม  

 6.6 ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู (Guide Learning) ตามหลักการและเงื่อนไขการเรียนรู 

(Condition of Learning) ผูเรียนจะจําเน้ือหาไดดี หากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาที่ดีและ

สัมพันธกับประสบการณเดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน บางทฤษฎีกลาวไววา การเรียนรูที่กระจางชัด 

(Meaningful Learning) น้ัน ทางเดียวที่จะเกิดข้ึนไดก็คือการที่ผูเรียนวิเคราะหและตีความในเน้ือหา

ใหมลงบนพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิม รวมกันเกิดเปนองคความรูใหม ดังน้ัน หนาที่ของ

ผูออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนในข้ันน้ีก็คือ พยายามคนหาเทคนิคในการที่จะกระตุนใหผูเรียนนํา
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ความรู เดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม นอกจากน้ัน ยังจะตองพยายามหาวิถีทางที่จะทําให

การศึกษาความรูใหมของผูเรียนน้ันมีความกระจางชัดเทาที่จะทําได เปนตนวา การใชเทคนิคตางๆ 

เขาชวย ไดแก เทคนิคการใหตัวอยาง (Example) และตัวอยางที่ไมใชตัวอยาง (Non-example) 

อาจจะชวยทําใหผูเรียนแยกแยะความแตกตางและเขาใจมโนคติของเน้ือหาตางๆ ไดชัดเจนข้ึน  

 เน้ือหาบางหัวเรื่อง ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดียอาจใช

วิธีการคนพบ (Guided Discovery) ซึ่งหมายถึง การพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควา และ

วิเคราะหหาคําตอบดวยตนเอง โดยบทเรียนจะคอยๆ ช้ีแนะจากจุดกวางๆ และแคบลงๆ จนผูเรียนหา

คําตอบไดเอง นอกจากน้ัน การใชคําอธิบายกระตุนใหผูเรียนไดคิด ก็เปนเทคนิคอีกประการหน่ึงที่

สามารถนําไปใชในการช้ีแนวทางการเรียนรูได สรุปแลวในข้ันตอนน้ีผูออกแบบจะตองยึดหลักการ

จัดการเรียนรู จากสิ่งที่มีประสบการณเดิมไปสูเน้ือหาใหม จากสิ่งที่ยากไปสูสิ่งที่งายกวา ตามลําดับข้ัน  

 สิ่งที่ตองพิจารณาในการช้ีแนะแนวทางการเรียนในข้ันน้ี มีดังน้ี บทเรียนควรแสดงให

ผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเน้ือหาความรู และชวยใหเห็นวาสิ่งยอยน้ันมีความสัมพันธกับสิ่ง

ใหญอยางไร เพื่อชวยอธิบายความคิดรวบยอดใหมใหชัดเจนข้ึน นําเสนอตัวอยางที่ไมใชตัวอยางที่

ถูกตอง เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ถูกตอง เชน นําเสนอภาพไม พลาสติก และยาง แลวบอกวา

ภาพเหลาน้ีไมใชโลหะ การนําเสนอเน้ือหาที่ยาก ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมมากกวานามธรรม ถา

เปนเน้ือหาที่ไมยากนัก ใหนําเสนอตัวอยางจากนามธรรมในรูปธรรม บทเรียนควรกระตุนใหผูเรียน

คิดถึงความรูและประสบการณเดิมที่ผานมา  

 6.7 กระตุนการตอบสนองบทเรยีน (Elicit Response) นักการศึกษากลาววา การเรียนรู

จะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดน้ันเกี่ยวของโดยตรงกับระดับและข้ันตอนของการประมวลผล

ขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับเน้ือหา และรวมตอบคําถาม จะ

สงผลใหมีความจําดีกวาผูเรียนที่ใชวิธีอานหรือคัดลอกขอความจากผูอื่นเพียงอยางเดียว บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน มีขอไดเปรียบกวาโสตทัศนูปการอื่นๆ เชน วิดีทัศน ภาพยนตร สไลด เทปเสียง 

เปนตน ซึ่งสื่อการเรียนการสอนเหลาน้ีจัดเปนแบบปฏิสัมพันธไมได (Non-interactive Media) 

แตกตางจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูเรียนสามารถมีกิจกรรมรวมในบทเรียนได

หลายลักษณะ ไมวาจะเปนการตอบคําถาม แสดงความคิดเห็น เลือกกิจกรรม และปฏิสัมพันธกับ
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บทเรียน กิจกรรมเหลาน้ีเองที่ไมทําใหผูเรียนรูสึกเบื่อหนาย เมื่อมีสวนรวม ก็มีสวนคิดนําหรือติดตาม

บทเรียน ยอมมีสวนผูกประสานใหความจําดีข้ึน  

 สิ่งที่ตองพิจารณาเพือ่ใหการจําของผูเรียนดีข้ึน ผูออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกระทํากิจกรรมในบทเรียนอยางตอเน่ือง โดยมีขอแนะนําดังน้ี 

สงเสริมใหผูเรียนไดมีโอกาสตอบสนองตอบทเรียนดวยวิธีใดวิธีหน่ึงตลอดบทเรียน เชน ตอบคําถาม 

ทําแบบทดสอบ รวมทดลองในสถานการณจําลองเปนตน ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสในการพิมพคําตอบ

หรือเติมขอความสั้นๆ เพื่อเรียกความสนใจ แตไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบที่ยาวเกินไป ถามคําถาม

เปนชวงๆ สลับกับการนําเสนอเน้ือหา ตามความเหมาะสมของลักษณะเน้ือหา เรงเราความคิดและ

จินตนาการดวยคําถาม เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู โดยใชความเขาใจมากกวาการใชความจํา ไมควร

ถามครั้งเดียวหลายๆ คําถาม หรือถามคําถามเดียวแตตอบไดหลายคําตอบ ถาจําเปนควรใชคําตอบ

แบบตัวเลือก หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ําหลายๆ ครั้ง เมื่อผูเรียนตอบผิดหรือทําผิด 2-3 ครั้ง ควร

ตรวจปรับเน้ือหาทันที และเปลี่ยนกิจกรรมเปนอยางอื่นตอไป เฟรมตอบสนองของผูเรียน เฟรม

คําถาม และเฟรมการตรวจปรับเน้ือหา ควรอยูบนหนาจอภาพเดียวกัน เพื่อสะดวกในการอางอิง กรณี

น้ีอาจใชเฟรมยอยซอนข้ึนมาในเฟรมหลักก็ได ควรคํานึงถึงการตอบสนองที่มีขอผิดพลาดอันเกิดจาก

การเขาใจผิด เชน การพิมพตัว L กับเลข 1 ควรเคาะเวนวรรคประโยคยาวๆ ขอความเกินหรือขาด

หายไป ตัวพิมพใหญหรือตัวพิมพเล็กเปนตน  

 6.8 ใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) ผลจากการวิจัยพบวา บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนจะกระตุนความสนใจจากผูเรียนไดมากข้ึน ถาบทเรียนน้ันทาทาย โดยการบอก

เปาหมายที่ชัดเจน และแจงใหผูเรยีนทราบวาขณะน้ันผูเรียนอยูที่สวนใด หางจากเปาหมายเทาใด การ

ใหขอมูลยอนกลับดังกลาว ถานําเสนอดวยภาพจะชวยเรงเราความสนใจไดดีย่ิงข้ึน โดยเฉพาะถาภาพ

น้ันเกี่ยวกับเน้ือหาที่เรียน อยางไรก็ตาม การใหขอมูลยอนกลับดวยภาพ หรือกราฟกอาจมีผลเสียอยู

บางตรงที่ผู เรียนอาจตองการดูผล วาหากทําผิด แลวจะเกิดอะไรข้ึน ตัวอยางเชน บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกมการสอนแบบแขวนคอสําหรับการสอนคําศัพทภาษา อังกฤษ ผูเรียน

อาจตอบโดยการกดแปนพิมพไปเรื่อยๆ โดยไมสนใจเน้ือหา เน่ืองจากตองการดูผลจากการแขวนคอ 

วิธีหลีกเลี่ยงก็คือ เปลี่ยนจากการนําเสนอภาพในทางบวก เชน ภาพเลนเรือเขาหาฝง ภาพขับยานสู

ดวงจันทร ภาพหนูเดินไปกินเนยแข็ง เปนตน ซึ่งจะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูกเทาน้ัน หากตอบ
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ผิดจะไมเกิดอะไรข้ึน อยางไรก็ตามถาเปนบทเรยีนที่ใชกับกลุมเปาหมายระดับสูงหรือเน้ือหาที่มี ความ

ยาก การใหขอมูลยอนกลับดวยคําเขียนหรือกราฟจะเหมาะสมกวา  

 สิ่งที่ตองพิจารณาในการใหขอมูลยอนกลับ มีดังน้ี ใหขอมูลยอนกลับทันที หลังจาก

ผูเรียนโตตอบกับบทเรียน ควรบอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือตอบผิด โดยแสดงคําถาม คําตอบ

และการตรวจปรับบนเฟรมเดียวกัน ถาใหขอมูลยอนกลับโดยการใชภาพ ควรเปนภาพที่งายและ

เกี่ยวของกับเน้ือหา ถาไมสามารถหาภาพที่เกี่ยวของได อาจใชภาพกราฟกที่ไมเกี่ยวของกับเน้ือหาก็ได 

หลีกเลี่ยงการใชผลทางภาพ (Visual Effects) หรือการใหขอมูลยอนกลับที่ต่ืนตาเกินไปในกรณีที่

ผูเรียนตอบผิด อาจใชเสียงสําหรับการใหขอมูลยอนกลับ เชนคําตอบถูกตอง และคําตอบผิด โดยใช

เสียงที่แตกตางกัน แตไมควรเลือกใชเสียงที่กอใหเกิดลักษณะการเหยียดหยาม หรือดูแคลน ในกรณีที่

ผูเรียนตอบผิด เฉลยคําตอบที่ถูกตอง หลังจากที่ผูเรียนตอบผิด 2 - 3 ครั้ง ไมควรปลอยเวลาใหเสียไป 

อาจใชวิธีการใหคะแนนหรือแสดงภาพ เพื่อบอกความใกล-ไกลจากเปาหมายก็ได พยายามสุมการให

ขอมูลยอนกลับ เพื่อเรียกความสนใจตลอดบทเรียน  

 6.9  ทดสอบความรูใหม (Assess Performance) การทดสอบความรูใหมหลังจากศึกษา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เรียกวา การทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) เปนการ เปดโอกาสให

ผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอกจากน้ีจะยังเปนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผานเกณฑที่

กําหนดหรือไม เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือตองกลับไปศึกษาเน้ือหาใหม การทดสอบหลัง

บทเรียนจึงมีความจําเปนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทุก ประเภท นอกจากจะเปนการ

ประเมินผลการเรียนรูแลว การทดสอบยังมีผลตอความคงทนในการจดจําเน้ือหาของผูเรียนดวย 

แบบทดสอบจึงควรถามแบบเรียงลําดับตามวัตถุประสงคของบทเรียน ถาบทเรียนมีหลายหัวเรื่องยอย 

อาจแยกแบบทดสอบออกเปนสวนๆ ตามเน้ือหา โดยมีแบบทดสอบรวมหลังบทเรียนอีกชุดหน่ึงก็ได 

ทั้งน้ีข้ึนอยูกับวาผูออกแบบบทเรียนตองการแบบใด  

 สิ่งที่ตองพิจารณาในการออกแบบทดสอบหลังบทเรียน มีดังน้ี ช้ีแจงวิธีการตอบคําถาม

ใหผูเรียนทราบกอนอยางชัดเจน รวมทั้งคะแนนรวม คะแนนรายขอ และรายละเอียดที่เกี่ยวของอื่นๆ 

เชน เกณฑในการตัดสินผล เวลาที่ใชในการตอบโดยประมาณ แบบทดสอบตองวัดพฤติกรรมตรงกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของบทเรียน และควรเรียงลําดับจากงายไปยาก ขอคําถามคําตอบ และ

การตรวจปรับคําตอบ ควรอยูบนเฟรมเดียวกัน และนําเสนออยางตอเน่ืองดวยความรวดเร็ว หลีกเลี่ยง



62 

 

แบบทดสอบแบบอัตนัยที่ใหผูเรียนพิมพคําตอบยาว ยกเวนขอสอบที่ตองการทดสอบทักษะการพิมพ 

ในแตละขอ ควรมีคําถามเดียว เพื่อใหผูเรียนตอบครั้งเดียว ยกเวนในคําถามน้ันมีคําถามยอยอยูดวย 

ซึ่งควรแยกออกเปนหลายๆ คําถาม แบบทดสอบควรเปนขอสอบที่มีคุณภาพ มีคาอํานาจจําแนกดี 

ความยากงายเหมาะสมและมีความเช่ือมั่นเหมาะสม อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง 

เชน ถาคําตอบที่ตองการเปนตัวอักษรแตผูเรียนพิมพตัวเลข ควรบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมควรช้ีวา

คําตอบน้ันผิด และไมควรตัดสินคําตอบวาผิด หากผิดพลาดหรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็ก

แทนที่จะเปนตัวพิมพใหญ เปนตน แบบทดสอบชุดหน่ึงควรมีหลายๆ ประเภท ไมควรใชเฉพาะ

ขอความเพียงอยางเดียว ควรเลือกใชภาพประกอบบาง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการสอบ  

 6.10  สรุปและนําไปใช (Review and Transfer) การสรุปและนําไปใช จัดวาเปนสวน

สําคัญในข้ันตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุปมโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมทั้ง

ขอเสนอแนะตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรยีนไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหา

ผานมาแลว ในขณะเดียวกัน บทเรียนตองช้ีแนะเน้ือหาที่เกี่ยวของหรือใหขอมูลอางอิงเพิ่มเติม เพื่อ

แนะแนวทางใหผูเรียนไดศึกษาตอในบทเรียนถัดไป หรือนําไปประยุกตใชกับงานอื่นตอไป  

 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในข้ันน้ี มีขอเสนอแนะดังน้ี สรุปองคความรู

เฉพาะประเด็นสําคัญๆ พรอมทั้งช้ีแนะใหเห็นถึงความสัมพันธกับความรูหรือประสบการณเดิมที่

ผูเรียนผานมาแลว ทบทวนแนวคิดที่สําคัญของเน้ือหา เพื่อเปนการสรุป เสนอแนะเน้ือหาความรูใหม 

ที่สามารถนําไปใชประโยชนได บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลที่เปนประโยชนในการศึกษาเน้ือหาตอไป  

 โดยสรุปการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตองมีการกําหนดหนวยการสอน

สําหรับบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนในการผลิต ผูผลิตจะเริ่มตนดวยการเลือกและการกําหนดหนวย

เน้ือหา หรือประสบการณที่จะผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรเสียกอนและในขณะเดียวกันก็ตองจัดแบง 

เน้ือหาเปนหนวยการสอนสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอรมีความแตกตางจากการแบงหนวยงานใน

แผนการสอนซึ่งอยูในหลักสูตร ไมวาจะเปนกรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการหรือระดับอุดมศึกษาก็

ตาม ซึ่งมักจะแบงเน้ือหาออกเปนหนวยการสอนที่มีขนาดใหญ หรืออาจจะเรียกไดวาเปนบทเรียน

ขนาดใหญ 
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7. ลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี  

 นักการศึกษาเนนความสําคัญของการเรียนรูแบบ “เสมือน” (virtual experience) ที่

จํากัดอยูภายใตโปรแกรมที่ทําไวลวงหนาของอุปกรณคอมพิวเตอรเทาน้ัน จึงไดมีขอวิพากษวิจารณวา 

การใชเทคโนโลยีมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาที่ผานมายังไมไดใหประโยชนตอผูเรียนตาที่มันควรจะเปน 

นักการศึกษาเสนอวาการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรูก็ดี การเสนอ

ขาวสารขอมูลบนระบบอินเตอรเน็ทก็ดี ตองผานการออกแบบมาอยางระมัดระวัง โปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอน หรือ CAI ที่ดี ไมไดปลอยใหเด็กงมอยูกับการถามตอบคําถามที่รูแนวาถึงเด็ก

ตอบไดก็ไมไดรับความคิดคิด (concept) หรือการเรียนรูอะไรใหม โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดี

น้ัน ตองเนนการสรางจินตภาพ (concept) เปนอันดับแรก โปรแกรมประเภทน้ีจะมีสาระสําคัญคือ 

ใหเด็กไปเริ่มตนสรางความเขาใจภาพรวมเกีย่วกับความรูในเรื่องน้ันๆ เสียกอน ชุดการสอนที่ดี ควรจะ

มีลักษณะดังน้ี คือ เปนชุดสื่อประสมที่ผลิตไดเหมาะสมสอดคลองกับวัตถุประสงคของเน้ือหาบทเรียน 

มีความเหมาะสมกับประสบการณเดิมของผูเรียน ประกอบไปดวยสื่อหลากหลายเราความสนใจของ

ผูเรียนไดดี มีคําช้ีแจงและคําแนะนําวิธีการใชอยางละเอียด ชัดเจน งายตอการนําไปใช มีวัสดุอุปกรณ 

ตามที่กําหนดไวอยางครบถวนในบทเรียน มีการดําเนินการผลิตอยางเปนระบบ ไดปรับปรุงและ

ทดสอบใหมีประสิทธิภาพและทันสมัย มีความคงทนถาวรตอการใชและสะดวกในการเก็บรักษา 

(Sawake, 2551) 

 

8. การหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 การทดลองใชและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เมื่อทําการผลิตชุดการสอนข้ึนมาแลว 

ผูผลิตจําเปนจะตองทําการประเมินผลสื่อประสมกอนที่จะ นําไปใชในสภาพจริงตอไปการประเมินผล

ชุดการสอนก็คือ การหาประสิทธิภาพของชุดการสอนน่ันเอง (Developmental Testing) ซึ่งก็คือ 

การนําชุดการสอนน้ันๆไปทดลองใช (Tryout) โดยการนําไปใชตามข้ันตอนที่กําหนดไวเพื่อนําขอมูล

มาปรับปรุงแกไขแลวจึงนํา ไปสอนจริง (Trial run) ตอไป ผูผลิตชุดการสอนจําเปนตองทดสอบหา

ประสิทธิภาพ (Sawake, 2551) ใหเกิดความมั่นใจวาชุดการสอนที่สรางข้ึนมามีคุณภาพ เพื่อใหแนใจ

ไดวาทําใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง เพื่อเปนหลักประกันไดวา เมื่อผลิต

ออกมาเปนจํานวนมาก แลว สามารถใชไดเปนอยางดี การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอน 
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สําหรับชุดการสอนที่ผลิตข้ึนมาและผานการทดลองหาประสิทธิภาพ จะตองใหไดตามเกณฑที่ต้ังไวจึง

จะถือไดวาชุดการสอนน้ันมีคุณภาพ ซึ่งเราสามารถกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของชุดการสอนไดเอง 

 เกณฑประสิทธิภาพ หมายถึง ระดับประสิทธิภาพของชุดการสอนที่จะชวยใหผูเรียนเกิด

การเรียนรูอยูใน ระดับที่ผูผลิตชุดการสอนพึงพอใจ หากชุดการสอนน้ันมีประสิทธิภาพถึงระดับแลว

ชุดการสอนน้ันก็มีคุณคาที่จะนํา ไปเสนอผูเรียนได และใหผลคุมคาแกการลงทุนในการผลิตออกมา

เปนจํานวนมากประสิทธิภาพของชุดการสอน หมายถึง คุณภาพของชุดสื่อประสมที่สรางข้ึนมาในชุด

การสอนน้ัน เอื้ออํานวยเกื้อหนุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูเขาใจในเน้ือหาบทเรียนน้ัน เปนอยางดี

น่ันเอง 

 การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพสามารถกระทําไดโดยการประเมินผลพฤติกรรมของ

ผูเรียน 2 ลักษณะ คือพฤติกรรมตอเน่ือง (กระบวนการ) และพฤติกรรมข้ันสุดทาย (ผลลัพธ) เราจะ

กําหนดใหคาประสิทธิภาพของกระบวนการเปน E1 และประสิทธิภาพของผลลัพธ เปน E2 

 การประเมินพฤติกรรมตอเน่ือง (Transitional Behavior) คือการประเมินผลตอเน่ือง 

ซึ่งประกอบดวยพฤติกรรมยอยๆ หลายๆ อยางเรียกวากระบวนการ (Process) ของผูเรียนซึ่งเรา

สามารถสังเกตไดจากการประกอบกิจกรรมกลุม (รายงานของกลุม) การปฏิบัติงานรายบุคคลอันไดแก

งานที่มอบหมายและกิจกรรมอื่นใดที่ผูสอนกําหนดไว การประเมินพฤติกรรมข้ันสุดทาย (Terminal 

Behavior) คือ การประเมินผลผลลัพธ เปนการประเมินผลสัมฤทธ์ิผลทางการเรียนของผูเรียนใน

เน้ือหาแตละหนวย โดยพิจารณาผลการสอบหลังเรียน  

 ประสิทธิภาพของชุดการสอนจะพิจารณาจากเกณฑที่ผูผลิตชุดการสอนจะไดกําหนด ข้ึน

วา ผูเรียนจะเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในระดับใด จึงจะเปนที่ยอมรับไดวาอยูในระดับเปนที่นาพอใจ 

โดยจะกําหนดไว 2 สวน คือ ในสวนของกระบวนการและประสิทธิภาพของผลลัพธ โดยกําหนดเปน

เปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของคะแนนแบบฝกหัด หรือกิจกรรมอื่นใดที่กําหนดไวในชุดการสอนของ

ผูเรียนทุกคน (E1) และเปอรเซ็นตของผลเฉลี่ยของผลการสอบหลังเรียนของผูเรียน (E2) น่ันคือ 

E1/E2 จะเทากับ ประสิทธิภาพของกระบวนการ/ประสิทธิภาพของผลลัพธ ความหมายในการต้ัง

เกณฑน้ัน ถาหากเราต้ังเกณฑคา E1/E2 = 90/90 น่ัน หมายความวา เมื่อผูเรียนเรยีนจากชุดการสอน

แลว คํานวณผลเฉลี่ยคะแนนที่ผูเรียน คํานวณผลเฉลี่ยของคะแนนที่ผูเรียนทุกคน สามารถทํา

แบบฝกหัดหรืองานไดผลเฉลี่ย 90 % และทําแบบทดสอบหลังเรียนไดผลเฉลี่ย 90 % น่ันเอง การที่
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จะกําหนดเกณฑ E1/E2 ใหมีคาเทาใด ผูผลิตชุดการสอนจะเปนผูพิจารณา ต้ังไดตามความเหมาะสม 

โดยปกติเน้ือหาวิชาที่เปนความรู ความจํา ก็มักจะต้ังเกณฑไวที่ 80/80 85/85 หรือ 90/90 สวน

เน้ือหาวิชาที่เปนความรูทางดานทักษะหรือเจตคติที่จําเปนจะตองใช ระยะคอนขางยาวนาน ที่จะทํา

ใหผูเรียนเกิดทักษะหรือเปลี่ยนแปลงเจตคติได ดังน้ัน จึงอาจต้ังตํ่ากวา เชน 75/75 เปนตน แต

อยางไรก็ตามผูผลิตก็ไมควรต้ังเกณฑไวตํ่าจนเกินไปนักเพราะจะทําให ประสิทธิภาพของชุดการสอนที่

ไดไมมีประสิทธิภาพเพียงพอได เน่ืองจากไมไดมีการปรังปรุงแตอยางใด ซึ่งโดยปกติทั่วไปแลวใน

ข้ันตอนการทดลองครั้งแรกๆ จะไดคาประสิทธิภาพที่ตํ่าแตเมื่อไดรับการปรับปรุงแกไขแลว คา

ประสิทธิภาพของชุดการสอนก็จะสูงข้ึนเรื่อยๆ และในขณะเดียวกันหากไดคาประสิทธิภาพสูงมาก ๆ 

ก็ไมควรจะตัดสินใจยอมรับคาน้ันในทันทีเพราะคาประสิทธิภาพที่สูง อาจจะเกิดจากสาเหตุหลาย

ประการ เชน เน้ือหาที่จัดใหงายกวาของผูเรียนหรือขอสอบยังไมดีพอ โดยอาจจะเกิดจากการสราง

ตัวเลือกไมดี เดางาย เปนตน ดังน้ัน ผูผลิตชุดการสอนตองตรวจสอบกระบวนการในการผลิตชุดการ

สอนในแตละข้ันวา ถูกตองและเหมาะสมเพียงใดอีกดวย 

 สุนันท สังขออง (2526: 123 อางถึงใน กนก จันทรทอง, 2544: 72) ไดกลาววา การหา

ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรดําเนินการ 3 ข้ันตอน เหมือนกับบทเรียนแบบ

โปรแกรมข้ันแรกทดลองใชแบบเด่ียว (One to One Testing) โดยการเลือกนักเรียนคอนขางออนมา

เรียนบทเรียนและมีครูน่ังอยูดวยหากตอนใดที่นักเรียนไมเขาใจความหมาย หรือทําแบบทดสอบไมได 

ครูจะซักถามเพื่อหาเหตุผลเพื่อนําไปปรับปรุงในบทเรียนตอไป ข้ันที่สองนําบทเรียนที่ปรับปรุงแลว

จากข้ันตอนแรกไปทดลองกลุมยอย (Small Group Testing) โดยเลือกนักเรียน 5-10 คน มาศึกษา

บทเรียนแลวใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนแลวนําขอบกพรองที่พบไปปรับปรุงบทเรียนอีกครั้ง

หน่ึง ข้ันตอนสุดทายนําไปทดลองกับกลุมใหญ (Field Testing) โดยทดลองใชกับนักเรียน   40 คน 

แลวนําผลที่ไดไปหาเกณฑประสิทธิภาพ 

 การหาเกณฑประสิทธิภาพที่นิยมใชคือ  เกณฑมาตรฐาน 80/80 เพื่อวิเคราะหวา

บทเรียนที่สรางข้ึน ชวยใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดตรงตามวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไมเพียงใด คา 

80/80 มีความหมายดังน้ี 80 ตัวหนา หมายถึง รอยละของคะแนนเฉลี่ยจากการทําแบบทดสอบ

ระหวางบทเรียนหลังจากเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนทกุคน และ80 ตัวหลัง หมายถึง รอย

ละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนทุกคน 
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 จากการศึกษาการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สรุปไดวา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสวนมากจะมีการหาประสิทธิภาพ 3 ข้ันตอน คือ การหาประสิทธิภาพ

กับผูเรียน 1 คน การหาประสิทธิภาพกับผู เรียนกลุมยอย ประมาณ 5-10 คน และการหา

ประสิทธิภาพกับผูเรียนกลุมใหญ ประมาณ 30 คน โดยการหาประสิทธิภาพกับผูเรียนกลุมใหญน้ีจะ

นําผลที่ไดมาหาเกณฑประสิทธิภาพซึ่งเกณฑที่ใชกันคือ เกณฑ 80/80 หรือเกณฑ 75/75 

 

9.  โปรแกรมท่ีใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 โปรแกรมสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันมีอยูหลากหลาย และแตละ

โปรแกรมก็มีลักษณะดี และจุดเดนตามแตละโปรแกรม โดยผูสอนสามารถกําหนดรูปแบบ และ

เลือกใชโปรแกรมใหเหมาะสมกับคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูสอนกําหนดไว แต

ละโปรแกรมจะมีตัวเลือกดานตางๆ เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูสอนเลือกใชในการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน โดยโปรแกรมชวยสอนภาษามี 2 ลักษณะดังน้ี 

 9.1 โปรแกรมที่สรางข้ึนเพื่อใชสําหรับการสรางบทเรียน โดยเฉพาะที่เรียกวา โปรแกรม

สรางบทเรียน (authoring program) โปรแกรมชวยสรางบทเรียนมีใหเลือกทั้งโปรแกรมสําเร็จรูปที่

ผูสอนเพียงพิมพขอมลูทัว่ไปในโปรแกรมแมคือโปรแกรมชวยสรางบทเรียน ก็จะไดแบบฝกหัดทันที แต

โปรแกรมชนิดน้ีแกไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบไมได (template) ดังน้ันแบบฝกหัด ที่สรางข้ึนจาก

โปรแกรมชนิดน้ีจึงมีลักษณะเหมือนกับแบบฝกหัดตัวอยางในโปรแกรมแมทุกประการ ตัวอยางของ

โปรแกรมชนิดน้ี เชน โปรแกรม Eclipse และ Storyboard สวนโปรแกรมชวยสรางบทเรียนแบบที่ 2 

ยากกวาแบบแรก แตสามารถใชงานไดกวางขวางกวา เปนโปรแกรมกึ่งสําเร็จรูป ซึ่งการใชโปรแกรม

ชนิดน้ี ผูสอนตองออกแบบหนาจอภาพ (screen) และกําหนดข้ันตอนการทํางานของโปรแกรมและ

การตรวจคําตอบดวยตัวเอง แมผูสอนจะตองออกแบบโปรแกรมดวยตนเองก็จริง แตเปนการสราง

โปรแกรมภายใตสภาพแวดลอม (environment) ที่โปรแกรมแมไดจัดเตรียมไวเปนอยางดี และมี

เครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ใหเลือกใชจํานวนมาก เชน เมื่อตองการเสนอขอความทางจอภาพก็

เพียงเลือกเครื่องมือสําหรับพิมพขอความ (text) แลวพิมพขอความที่ตองการไดทันที การใชโปรแกรม

ชนิดหลังน้ีผูสอนจึงไมตองมีความรูเรื่องการเขียนโปรแกรม (programming) ตัวอยางโปรแกรมชวย

สรางบทเรียนชนิดน้ีก็เชน Authorware, Adobe Captivate หรือ Tool Book 
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 9.2 โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (computer language) เชน ภาษา (BASIC) ภาษา

ปาสคาล (Pascal) และภาษาซี (C) ภาษาคอมพิวเตอรเหลาน้ีก็เก็บในรูปโปรแกรมเชนกัน

ภาษาคอมพิวเตอรมีใหเลือกหลายโปรแกรม เชน Quick BASIC, Turbo Pascal C+++ และ Turbo 

C+++ ในการใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร เขียนบทเรียนผูสอนตองมีความรูความสามารถในการ

เขียนโปรแกรม จะทําสิ่งใดจะตองเขียนคําสั่งเพื่อใหโปรแกรมทําสิ่งน้ัน ขอดีของโปรแกรมชวยสราง

บทเรียน (authoring program) คือใชงายกวาการเขียนโปรแกรมจากโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร

โดยตรง แตในขณะเดียวกันการจัดการเกี่ยวกับตัวแปรตางๆ ทําไดยาก สวนขอดีของการใชโปรแกรม

คือสามารรถพัฒนาโปรแกรมใหดีข้ึนไดเรื่อยๆ เพราะผูเขียนโปรแกรมจะเขาใจระบบและการทํางาน

ของโปรแกรมเปนอยางดี อยางไรก็ตามหลักสําคัญก็คือผูเขียนโปรแกรมควรเลือกใชเครื่องมือที่

เหมาะสม กับความสามารถของตนเองเปนหลัก 

 

10. มัลติมีเดียในการสอนภาษาอังกฤษ 

 10.1 ความหมายของมัลติมีเดีย  

 สื่อมัลติมีเดียเริ่มตนในราว ๆ ตนป พ.ศ. 2534 พรอมๆ กับการใชระบบปฏิบัติการ

วินโดวส 3.0 ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที่ใชสําหรับเครื่องพีซี (PC) และเปนระบบปฏิบัติการที่เรียกวา 

กราฟกยูซเซอรอินเทอรเฟท (Graphic User Interface) หรือที่เรียกยอ ๆ วา GUI สําหรับ GUI เปน

อินเทอรเฟทที่สามารถแสดงไดทั้งขอความ (Text) และกราฟก (Graphic) ซึ่งงายตอการใชงานตอมา

ในราว ๆ ตนป พ.ศ.2535 บริษัทไมโครซอฟตไดพัฒนาโปรแกรมมัลติมีเดียเวอรช่ัน 1.0 ที่ใชรวมกับ

ระบบปฏิบัติการวินโดวส 3.0 ทําใหระบบปฏิบัติการวินโดวสมีศักยภาพเพิ่มข้ึนในเรื่องของภาพและ

เสียง ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของมาตรฐานมัลติมีเดียที่เรียกวา มาตรฐานเอ็มพีซี (MPC : Multimedia 

Personal Computer) ซึ่งมาตรฐานน้ีจะเปนสิ่งกําหนดระบบพื้นฐานที่จําเปนสําหรับมัลติมีเดียที่เลน

บนระบบ ปฏิบัติการวินโดวส การเริ่มนําเอาวินโดวส 3.1 เขามาแทนวินโดวส 3.0 ในราว ๆ ตนเดือน

มีนาคม พ.ศ.2536 ทําใหการใชมัลติมีเดียกวางขวางย่ิงข้ึน โดยเฉพาะมีศักยภาพในการเลนไฟลเสียง 

(Wave) ไฟลมีดี (MIDI) ไฟลภาพเคลื่อนไหว (Animation) และภาพยนตรจากแผนซีดีรอม (CD-

ROM) จนกลายเปนจุดเริ่มตนของมัลติมีเดียที่ใชกับเครื่องคอมพิวเตอรพีซีจนถึง ปจจุบัน 
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 มัลติมีเดีย (Multimedia) อาศัยคอมพิวเตอรนําเอาขอความ ภาพ และเสียงในรูปแบบ

ตางๆ มาบันทึกไวในรูปขอมูลดิจิตอล แลวนําขอมูลน้ันมาแปลงกลับแสดงผลเปนขอความและภาพ

ทางจอภาพ เสียงทางลําโพง ผสมผสานกัน พรอมกับควบคุมการแสดงผลของสื่อเหลาน้ัน โดย

ซอฟตแวร (software) หรือโปรแกรมสั่งงานคอมพิวเตอร (program) ทําใหสื่อเหลาน้ันมีลักษณะ

พิเศษข้ึน มีพลังในการสื่อสารอยางมีชีวิตชีวามากกวาที่เกิดจากการใชอุปกรณอื่นๆ คําวา “สื่อ

ประสม” หรือ “มัลติมีเดีย” น้ี แตเดิมใชในความหมายคําแปลโดยใชหมายถึงสื่อที่เกิดจากการ

แสดงผลของขอความ ภาพ และเสียง พรอมๆกันในลักษณะใดลักษณะหน่ึง โดยใชอุปกรณตางๆ ใน

การสาธิตหรือการสอน แตการใชสื่อและอุปกรณดังกลาว มีคําเฉพาะอื่นใชแทนได หรือมีวิธีอธิบาย

แบบอื่นที่ใหความหมายชัดเจนเขาใจดีกวา การใชคําวา “สื่อประสม” หรือ “มัลติมีเดีย” จึงมักถูก

จํากัดใชในความหมายของสื่อที่มีลักษณะพิเศษเกี่ยวของกับอุปกรณคอมพิวเตอร 

 สื่อมัลติมีเดีย มีผูใหความหมายไวดังตอไปน้ี (Pilokcenter.com 2551) 

 สื่อมัลติมีเดีย คือ ระบบสื่อสารขอมูลขาวสารหลายชนิด โดยผานสื่อทางคอมพิวเตอรซึ่ง

ประกอบดวย ขอความ ฐานขอมูล ตัวเลข กราฟก ภาพเสียง และวีดีทัศน (Jeffcoate, 1995)  

          สื่อมัลติมีเดีย คือ การใชคอมพิวเตอรสื่อความหมายโดยการผสมผสานสือ่หลายชนิด เชน 

ขอความ กราฟ ภาพศิลป (Graphic Art) เสียง ภาพเคลื่อนไหว (Animation) และวีดีทัศน เปนตน 

ถาผูใชสามารถควบคุมสื่อเหลาน้ีใหแสดงออกมาตามตองการได ระบบน้ีจะเรียกวา มัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) (Vaughan, 1993)  

            สื่อมัลติมีเดีย คือ โปรแกรมซอฟตแวรที่อาศัยคอมพิวเตอรเปนสื่อในการนําเสนอ

โปรแกรมประยุกต ซึ่งรวมถึงการนําเสนอขอความสีสัน ภาพกราฟก (Graphic images) 

ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตรวีดีทัศน (Full motion Video) สวน

มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) จะเปนโปรแกรมประยุกตที่รับการตอบสนองจาก

ผูใชคียบอรด (Key board) เมาส (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) (Hall, 1996)  

 มัลติมีเดีย (multimedia) แปลตามตัววา สื่อหลายแบบ หากพิจารณาตามน้ีอุปกรณที่

แสดงภาพและเสียงได เชน โทรทัศนก็อาจถือวา เปนอุปกรณมัลติมีเดียได แตคําคําน้ีมิไดใชใน

ความหมายน้ัน คําวามัลติมีเดียกําหนดข้ึนมาเพื่อนํามาใชกับคอมพิวเตอรหลังจากที่คอมพิวเตอรถูก

พัฒนาข้ึนใชแลวระยะหน่ึง คอมพิวเตอรในระยะแรกน้ัน แสดงไดเพียงขอความบนจอและสงเสียงได
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เล็กนอย เมื่อวัสดุอุปกรณและวงจรการทํางานของคอมพิวเตอรไดพัฒนาข้ึนในเวลาตอมา พรอมกับมี

การเขียนซอฟตแวรหรือโปรแกรมเพื่อใหใชงานคอมพิวเตอรไดพัฒนาข้ึนในเวลาตอมา พรอมกับมีการ

เขียนซอฟตแวรหรือโปรแกรมเพื่อใหใชงานคอมพิวเตอรในดานภาพและเสียงไดดีข้ึน ก็ไดใชคําเรียก

ระบบอุปกรณคอมพิวเตอรน้ันวา “ระบบมัลติมีเดีย” เรียกซอฟตแวรที่ใช น้ันวา “ซอฟตแวร

มัลติมีเดีย” (พรพิไล เลิศวิชา, 2544) 

 บํารุง โตรัตน และเสงี่ยม โตรัตน (2545: 16) ไดใหความหมายของโปรแกรม

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยสอนภาษาไววา โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาที่นําความสามารถ

ดานตางๆ ของคอมพิวเตอรมาใชในการสรางบทเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสามารถ

นําเสนอไดทั้งขอความ เสียง ภาพ วิดีโอ และภาคเคลื่อนไหว เปนตน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

จะเปนบทเรียนที่เราความสนใจและนาสนใจสําหรับผูเรียน เน่ืองจากเปนการใชสื่อผสมกันหลาย

ลักษณะ มัลติมีเดียถือวามีบทบาทสําคัญในการเรียนรูคําศัพทและการอาน ผูสอนจึงควรพิจารณา

ประโยชนของการใชเทคโนโลยีในหองเรียนดึงดูดความสนใจนักเรียนควรเปนแบบมีปฏิกิริยาโตตอบ 

และมีแบบฝกหัดหลายๆแบบ (Constantinescu, 2007)  

           ดังน้ันจึงสามารถสรุปความหมายของสื่อมัลติมีเดียไดวา สื่อมัลติมีเดีย คือ  การใช

คอมพิวเตอรรวมกับโปรแกรมซอฟตแวรในการสื่อความหมายโดยการผสมผสาน สื่อหลายชนิด เชน 

ขอความ กราฟก (Graphic) ภาพเคลื่อนไหว (Animation) เสียง (Sound)  และวีดีทัศน (Video) 

เปนตน และถาผูใชสามารถที่จะควบคุมสื่อใหนําเสนอออกมาตามตองการไดจะเรียกวา สื่อมัลติมีเดีย

ปฏิสัมพันธ  (Interactive Multimedia)  การปฏิสัมพันธของผูใชสามารถจะกระทําไดโดยผานทาง

คียบอรด (Keyboard) เมาส (Mouse) หรือตัวช้ี (Pointer) เปนตน การใชสื่อมัลติมีเดียในลักษณะ

ปฏิสัมพันธก็เพื่อชวยใหผูใชสามารถเรียน รูหรือทํากิจกรรม รวมถึงดูสื่อตางๆ ดวยตนเองไดสื่อตางๆ 

ที่นํามารวมไวในสื่อมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง วีดีทัศน จะชวยใหเกิดความหลากหลายในการใช

คอมพิวเตอรอันเปนเทคโนโลยีคอมพิวเตอร ในแนวทางใหมที่ทําใหการใชคอมพิวเตอรนาสนใจ และ

เราความสนใจ เพิ่มความสนุกสนานในการเรียนรูมากย่ิงข้ึน 

           สื่อมัลติมีเดียเขามามีบทบาทมากข้ึนในวงการธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยเฉพาะได

นํามาใชในการฝกอบรมและใหความบันเทิง สวนในวงการศึกษามัลติมีเดียไดนํามาใชเพื่อการเรียนการ

สอนในลักษณะแผนซีดี รอม หรืออาจใชในลักษณะหองปฏิบัติการมัลติมีเดียโดยเฉพาะก็ได ซึ่งอาจ
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กลาวไดวา มัลติมีเดียจะกลายมาเปนเครื่องมือที่สําคัญทางการศึกษาในอนาคต ทั้งน้ีเพราะวา

มัลติมีเดียสามารถที่จะนําเสนอไดทั้งเสียง ขอความ ภาพเคลื่อนไหว ดนตรี กราฟก ภาพถายวัสดุ

ตีพิมพ ภาพยนตร และวีดีทัศน ประกอบกับสามารถที่จะจําลองภาพของการเรียนการสอนที่ผูเรียน

สามารถเรียนรู ไดดวยตนเองแบบเชิงรุก (Active Learning)  

          10.2 ลักษณะสําคัญของมัลติมีเดีย 

 เน่ืองจากประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ที่สามารนําเสนอเน้ือหาไดทั้งขอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน และอื่นๆ ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ประจวบเหมาะสมระบบติดตอผูใช 

(GUI: Graphics User Interface) ที่ทําใหผูใชมีความสะดวกในการใชงาน สรางสรรคงาน ทําให

บทบาทของสื่อฯ มีมากข้ึนตามลําดับ มีการนําสื่อมัลติมีเดีย มาประยุกตใชกับงานตางๆ มากมาย เชน 

การเรียนการสอน การถายทอดความรู การนําเสนอขอมูล การประชาสัมพันธ เปนตน  

           ปจจุบันความกาวหนาของ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร เอื้อใหนักออกแบบสื่อมัลติมีเดีย 

สามารถประยุกตสื่อประเภทตางๆ มาใชรวมกันไดบนระบบคอมพิวเตอร ตัวอยางสื่อเหลาน้ี ไดแก 

เสียง วีดีทัศน กราฟก ภาพน่ิง และภาพเคลื่อนไหวตางๆ การนําสื่อเหลาน้ีมาใชรวมกันอยางมี

ประสิทธิภาพ เรารวมเรียกสื่อประเภทน้ีวา มัลติมีเดีย (Multimedia) การพัฒนาระบบมัลติมีเดียมี

ความกาวหนาเปนลําดับ จนถึงข้ันที่ผูใชโปรแกรมสามารถโตตอบกับระบบคอมพิวเตอรในรูปแบบ

ตางๆ กันได เชน การใชคียบอรด การใชเมาส การสัมผัสจอภาพ และการใชเสียง เทคโนโลยีตางๆ 

เหลาน้ีไดพัฒนาข้ึนพรอมๆ กับการพัฒนาฮารดแวร เชน การพัฒนาอุปกรณที่ใชอานและบันทึกขอมูล 

การพัฒนาหนวยความจําใหมีขนาดเล็กลง แตมีความจุมากข้ึน และมีสมรรถนะในการเขาถึงขอมูลเร็ว

ข้ึน นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยี ดานอุปกรณตอพวงสําคัญๆ เชน เครื่องกราดภาพ 

(Scanner) เครื่องบันทึกภาพและเสียงระบบดิจิตอล เครื่องอานพิกัด (Digitizer) และอื่นๆ ซึ่งลวน

สนับสนุนการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรใหนาสนใจ และมีประสิทธิภาพเพื่อใชในการ

ติดตอสื่อสารกับผูใชโปรแกรม แนวคิดใหมในการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอรเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง 

บางแนวคิดเกิดข้ึนมานานแลว แตขัดของที่ไมสามารถนําเสนอดวยสื่อรูปแบบอื่นที่ไมใชคอมพิวเตอร

ได บางแนวคิดเกิดข้ึนมาพรอมกับการพัฒนาดานศักยภาพของระบบคอมพิวเตอร เทคนิควิธีการ

ออกแบบดังกลาวทําใหเกิดคําศัพทที่มีคํานิยาม และความหมายที่หลากหลาย เชน คําวา มัลติมีเดีย 
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มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive multimedia) ไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia) และไฮเปอรเท็กซ 

(Hypertext) 

 สื่อการสอนไมวาจะเปนสื่อชนิดใด รูปแบบใดก็ยังคงเปนองคประกอบสําคัญในการ

ถายทอดความรู ความคิด และทักษะตางๆ โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อสภาพสังคมปจจุบันเต็มไปดวย

ขอมูลขาวสาร การใชสื่อการสอนในรูปแบบที่เหมาะสมจึงมีความจําเปนมากข้ึน เพราะสื่อจะชวยให

การรับรูมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แตทั้งน้ีก็ข้ึนอยูกับคุณภาพของสื่อและวิธีการเสนอสื่อน้ันๆ ดวย สื่อแต

ละประเภทยอมมีขอดีและขอจํากัดในตัวเอง สื่อมัลติมีเดียก็เชนเดียวกับสื่ออื่น คือ มีทั้งขอไดเปรียบ

และเสียเปรียบ ขอไดเปรียบที่เห็นชัดเจนคือ ประสิทธิภาพของเครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม

คอมพิวเตอรที่พัฒนากาวหนา อยางไมมีขอบเขตจํากัด ทําใหระบบคอมพิวเตอรสามารถประมวล

ขอมูล นําเสนอขอมูล ภาพ เสียง และขอความไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพดังกลาวน้ีเมื่อ

ผนวกเขากับการออกแบบโปรแกรมที่ดี ยอมสงผลดีตอการเรียนการสอน ขอเสียเปรียบของสื่อ

มัลติมีเดียก็มีอยูไมนอย ประการสําคัญคงเปนราคาของคอมพิวเตอร นอกจากน้ันก็เปนความซับซอน

ของระบบการทํางานซึ่งเมื่อเทียบกับสื่ออื่นๆ นับวาคอมพิวเตอรเปนสื่อที่มีความยุงยากในการใชงาน 

อยางไรก็ตาม ความยุงยากของการใชระบบคอมพิวเตอรไดลดลงตามลําดับ บริษัทผูพัฒนาโปรแกรม

ไดพยายามทุกวิถีทางที่จะทําใหการใชคอมพิวเตอรมี ความงายสําหรับคนทุกคนทุกอาชีพ 

 การติดตอกับผูใชดวยกราฟก (Graphical User Interface หรือ GUI) ทําใหการใช

คอมพิวเตอรงายและเปนกนัเองมากข้ึน ความงายตอการใชและประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรน้ีเอง ที่

ทําใหคอมพิวเตอรสวนบุคคลเริ่มเขาไปเปนสวนหน่ึงของระบบการเรียนการ สอนในโรงเรียน เริ่มจาก

โรงเรียนที่มีความพรอม แลวขยายวงออกไป จนปจจุบันกลายเปนสิ่งที่โรงเรียนทุกแหงควรจะตองมี 

คําถามที่เกี่ยวของกับความคุมคาของการลงทุนยังคงมอียูตลอดเวลา คําตอบที่ชัดเจนคงมีเพียงคําตอบ

เดียวคือ หากเราใชเทคโนโลยีอยางน้ีอยางคุมคาก็เปนสิ่งที่นาลงทุน  

 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนน้ัน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบเพื่อใชใน

การเรียนการสอน โดยผูออกแบบหรือกลุมผูผลิตโปรแกรมไดบูรณาการเอาขอมูลรูปแบบตางๆ เชน 

ภาพน่ิง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วีดีทัศน และขอความ เขาไปเปนองคประกอบเพื่อการสื่อสารและการ

ใหประสบการณเพื่อการเรยีนรู ที่มีประสิทธิภาพน่ันเอง การออกแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อ การศึกษาน้ี มี
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ขอแตกตางจากสื่อมัลติมีเดียที่ใชเพื่อการนําเสนอขอมลูหรือการประชา สัมพันธอยูหลายดาน บทบาท

ของสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 ลักษณะจึงมีดังน้ี  

 สื่อมลัติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน มีจุดประสงคหลักๆ ดังน้ี เปาหมายคือ การสอน อาจ

ใชชวยในการสอนหรอืสอนเสริมก็ได ผูเรียนใชเรียนดวยตนเอง หรือเรยีนเปนกลุมยอย 2-3 คน มี

วัตถุประสงคทั่วไปและวัตถุเฉพาะ โดยครอบคลุมทกัษะความรู ความจํา ความเขาใจ และเจตคติ สวน

จะเนนอยางใดมากนอย ข้ึนอยูกบัวัตถุประสงคและโครงสรางของเน้ือหา เปนลักษณะการสื่อสารแบบ

สองทาง ใชเพื่อการเรียนการสอน แตไมจํากัดวาตองอยูในระบบโรงเรียนเทาน้ัน ระบบคอมพิวเตอร

สื่อมลัติมีเดียเปนชุดของฮารดแวรที่ใชในการสงและรับขอมลู รูปแบบการสอนจะเนนการออกแบบ

การสอน การมปีฏิสัมพันธ การตรวจสอบความรูโดยประยุกตทฤษฎีจิตวิทยา และทฤษฎีการเรียนรู

เปนหลัก โปรแกรมไดรบัการออกแบบใหผูเรียนเปนผูควบคุมกิจกรรมการเรียนทั้งหมด การตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของสื่อ นับเปนข้ันตอนสําคัญที่ตองกระทํา 

 สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนนับเปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่นักการศึกษา ให

ความสนใจเปนอยางย่ิง พัฒนาการของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนในประเทศตะวันตก ต้ังแต

ป ค.ศ. 1980 เปนตนมา มีความรุดหนาอยางเดนชัด ย่ิงเมื่อมองภาพการใชงานรวมกับระบบเครือขาย

ดวยแลว บทบาทของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนจะย่ิงโดดเดนไปอีกนานอยางไร ขอบเขต 

รูปแบบตางๆ ของสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดรับการพัฒนาข้ึนตามความกาวหนา ของ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร จนกระทั่งเมื่อกลาวถึงสื่อมัลติมีเดีย ทุกคนจะมองภาพตรงกัน คือ การ

ผสมผสานสื่อหลากหลายรูปแบบเพื่อนําเสนอผานระบบคอมพิวเตอร และควบคุมดวยระบบ

คอมพิวเตอร ในปจจุบันสื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนไดรับการบันทึกไวบนแผนซีดี รอมและ

เรียกบทเรียนลักษณะน้ีวา CAI เมื่อกลาวถึง CAI จึงหมายถึงสื่อมัลติมีเดียที่นําเสนอบทเรียนโดยมี

ภาพ และเสียงเปนองคประกอบหลัก โดยภาพและเสียงเหลาน้ีอาจอยูในรูปแบบของขอความ ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับการออกแบบบทเรียน สวนเสียงน้ันจะมีทั้งเสียงจริง เสียง

บรรยาย และอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยทั้งหมดน้ีจะถายทอดผานระบบคอมพิวเตอรซึ่งตอเปนระบบ

เครือขายหรือ คอมพิวเตอรสวนบุคคล 

 เมื่อเทคโนโลยีเครือขายมีความกาวหนามากข้ึน การเรียนการสอนผานระบบเครือขายก็

ไดรับความสนใจเพิ่มมากข้ึนตามลําดับเชน กัน เครือขายใยแมงมุมโลกหรือที่เรียกทั่วไปวา เว็บ 
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(Web) ไดรับการพัฒนาและการตอบสนองจากผูใชอยางรวดเร็ว เริ่มต้ังแตป ค.ศ. 1990 เว็บ

กลายเปนชองทางการติดตอสื่อสารที่ธุรกิจทั่วโลกใหความสนใจ ซึ่งรวมทั้งธุรกิจดานการศึกษาดวย 

โดยเฉพาะดานการศึกษาน้ัน เว็บไดเปดโอกาสใหผูเรียนทุกหนทุกแหงในโลกมีโอกาสเขาถึงขอมูลที่อยู 

ในเว็บไดใกลเคียงกัน 

 การเรียนการสอนบนเว็บ (Web-Based Instruction) ไดรับความสนใจจากนัก

การศึกษาเปนอยางมาก ในชวง ค.ศ. 1995 ถึงปจจุบัน งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการออกแบบการเรียน

การสอนทั้งระบบการสอน และการออกแบบบทเรียนไดเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง ขณะเดียวกันการพัฒนา

โปรแกรมสรางบทเรียนหรืองานดานมัลติมีเดียเพื่อสนับสนุนการสรางบทเรียนบนเว็บมีความกาวหนา

มากข้ึน โปรแกรมสนับสนุนการสรางงานเหลาน้ีลวนมีคุณภาพสูง ใชงานงาย เชน โปรแกรม 

Microsoft FrontPage โปรแกรม Dream Weaver โปรแกรม Macromedia Director โปรแกรม 

Macromedia Flash และโปรแกรม Firework นอกจากโปรแกรมดังกลาวแลว โปรแกรมชวยสราง

สื่อมัลติมีเดียอื่นๆ ที่ไดรับความนิยมในการนํามาสรางบทเรียนมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอน เชน 

Macromedia Authorware และ ToolBook ก็ไดรับการพัฒนาใหสามารถใชงานบนเว็บได การ

เปลี่ยนแปลงรวมทัง้บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอรที่สงผลตอการจัดรูปแบบ การเรียนการสอนน้ี

เอง ที่ทําใหการเรียนการสอนทางไกลการฝกอบรมทางไกล รวมทั้งการเรียนการสอนในลักษณะของ

การอภิปรายโตตอบทั้งกลุมใหญและกลุม ยอย ซึ่งทําไดยากและตองเสียคาใชจายมากจะเปนเรื่องที่ไม

แปลกใหมในอนาคต 

 การนําระบบคอมพิวเตอรมาใชในโรงเรียนมีหลายรูปแบบ โดยทั่วไปจะนําคอมพิวเตอร

มาใชในดานการเรียนการสอน และดานบริหารจัดการ เชน การเงิน งานพัสดุ งานกิจการนักเรียน 

งานหองสมุด การใชคอมพิวเตอรเพื่อการบริหารจัดการ การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอนมี

องคประกอบที่สําคัญก็คือสื่อมัลติมีเดียน่ันเอง สื่อมัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนชวยสงเสริมการใช

คอมพิวเตอรในการ เรียนการสอนใหคุมคามากข้ึน ดวยเหตุผลดังน้ี เทคโนโลยีดานสื่อมัลติมีเดียชวย

ใหการออกแบบบทเรียนตอบสนองตอแนวคิด และทฤษฎีการเรียนรูมากย่ิงข้ึน รวมทั้งสงผลโดยตรง

ตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีน การวิจัยที่ผานมาแสดงใหเหน็ถึงประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียวาสามารถ 

ชวยเสริมการเรียนรู ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่สูงข้ึนได สื่อมัลติมีเดียในรูปแบบของ

ซีดีรอม ใชงาย เก็บรักษางาย พกพาไดสะดวก และสามารถทําสําเนาไดงาย สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อการ
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สอนที่เปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตน เอง ตามศักยภาพ ความตองการ และความสะดวก

ของตนเอง ในปจจุบันมีโปรแกรมชวยสรางบทเรียน (Authoring tool) ที่งายตอการใชงาน ทําให

บุคคลที่สนใจทั่วไปสามารถสรางบทเรียนสื่อมัลติมีเดียใชเองได ผูสอนสามารถใชสื่อมัลติมีเดียเพื่อ

สอนเน้ือหาใหม เพื่อการฝกฝน เพื่อเสนอสถานการณจําลอง และเพื่อสอนการคิดแกปญหา ทั้งน้ี

ข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของการนําไปใชเปนประการสําคัญ รูปแบบตางๆ ดังกลาวน้ีจะสงผลดีตอการ

เรียนรู วิธีการเรียนรู และรูปแบบการคิดหาคําตอบ สื่อมัลติมีเดียชวยสนับสนุนใหมีสถานที่เรียนไม

จํากัดอยูเพียงหองเรียน เทาน้ัน ผูเรียนอาจเรียนรูที่บาน ที่หองสมุด หรือภายใตสภาพแวดลอมอื่นๆ 

ตามเวลาที่ตนเองตองการ เทคโนโลยีสื่อมัลติมีเดีย สนับสนุนใหเราสามารถใชสื่อมัลติมีเดียกับผูเรียน

ไดทุกระดับอายุและความ รู หลักสําคัญอยูที่การออกแบบใหเหมาะสมกับผูเรียนเทาน้ัน สื่อมัลติมีเดีย

ที่มีคุณภาพ นอกจากจะชวยใหเกิดความคุมคาในการลงทุนของโรงเรียนหรือหนวยงานแลว 

ความกาวหนาของระบบเครือขายยังชวยเสริมใหการใชสื่อมัลติมีเดียเปน ประโยชนตอสถานศึกษา

อื่นๆ อีกดวย 

 องคประกอบที่เอื้อตอการผลิตและการใชสื่อมัลติมีเดียชวยกอใหเกิดการ ต่ืนตัว ผลักดัน

ใหครู อาจารย และผูบริหารทุกระดับของการศึกษาไทย หันมาใหความสนใจกับการผลิตและการใช

สื่อมัลติมีเดียมากข้ึนในสวนของภาครัฐนอกจากไดมีการวางแผนจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดหาระบบ

คอมพิวเตอรใหกับโรงเรียนทุกระดับ รวมทั้งแผนการใหความรูและทักษะคอมพิวเตอรแกผูบริหาร ครู

และอาจารยแลว ยังมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตและการจัดซื้อสื่อมัลติมีเดียดวย 

          ในสวนของภาคเอกชนมีการต่ืนตัวกับการผลิตและการใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียน การ

สอนเชนกัน หลายโรงเรียนมีขีดความสามารถในการผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยตนเองเพื่อใชเอง หรือใช

ภายในกลุมโรงเรียน หรือใชในโรงเรียนในโครงการเครือขายความรวมมือกัน บางโรงเรียนตองซื้อจาก

ผูผลิตอื่นๆ บางโรงเรียนใชวิธีผสมผสานคือ ผลิตเองบาง หรือจางใหผูอื่นผลิตตามความตองการบาง 

 บรรยากาศในการผลิตและการจัดหาสื่อมัลติมีเดียเกิดข้ึนตอเน่ืองมากวา 10 ปแลวแตยัง

พบวาปริมาณและคุณภาพของสื่อมัลติมีเดียที่เราผลิตข้ึนใชเองน้ันมิไดสูงข้ึนตามสัดสวนที่ควรจะเปน 

โดยสรุปแลวนาจะมีสาเหตุเกี่ยวของดังน้ี 

 10.2 ดานการผลิต รูปแบบการผลิตสื่อมัลติมีเดีย โดยเฉพาะบทเรียน CAI จะมี 3 

รูปแบบคือ โรงเรียนผลิตเองทั้งหมด โรงเรียนรวมมือกับบริษัทผูผลิต และบริษัทผูผลิตทําเองทั้งหมด 
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ทั้ง 3 รูปแบบน้ีอาจมีความแตกตางกันบางในประเทศอื่นๆ ตรงที่ผลิตในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงมากวา

กัน อยางไรก็ตาม รูปแบบที่โรงเรียนผลิตเองก็มีความเปนไปไดนอย เพราะการลงทุนสูงและไมคุมคา 

โดยเฉพาะการลงทุนดานอุปกรณการผลิตบุคลากรหรือทีมงานผลิต อาจารยผูเปนเจาของเน้ือหาวิชา 

รวมทั้งลิขสิทธ์ิโปรแกรมที่ใชสรางบทเรยีน ซึ่งมีราคาคอนขางสูง การบริหารจดัการก็เปนปญหาปญหา

สวนหน่ึง การผลิตในลักษณะน้ีอาจคุมคาหากเปนการรวมมือกันผลิตในกลุมโรงเรียน ในเขตการศึกษา 

หรือโรงเรียนในสังกัดหนวยงานเดียวกัน มีองคกรหรือผูรับผิดชอบชัดเจน มีแผนงานและนโยบายที่

ตอเน่ือง 

 รูปแบบที่สอง เปนการประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนและบริษัทผูผลิต เปน

รูปแบบที่ประสบความสําเร็จในหลายประเทศ รายละเอียดของความรวมมือมีหลายลักษณะดวยกัน 

เชน บริษัทผูผลิตเปนผูแนะนําเทคนิคตางๆ ในการออกแบบ และการเขียน Storyboard ใหแกครู 

อาจารย ซึ่งเปนเจาของเน้ือหา เมื่อได Storyboard แลวบริษัทผูผลิตจะดําเนินการผลิต ปรับปรุงและ

เพิ่มเติมบางสวน สวนลิขสิทธ์ิจะเปนของผูใดก็แลวแตการตกลง รูปแบบความรวมมืออื่นๆ เชน 

โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบในการเขียน Storyboard ทั้งหมด แลวจางบริษัทเขียนโปรแกรม หรือบริษัท

อาจวาจางผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาจากโรงเรียนกําหนดเน้ือหา กิจกรรม ขอบขายเทคนิคการสอน การ

ประเมิน ฯลฯ รูปแบบการรวมมือลักษณะน้ีจะชวยแกปญหาทั้งสองฝายในดานการขาดบุคลากรใน 

การปฏิบัติงาน การรวมมือกันผลิตดังกลาวน้ีอาจมีขอเสียเปรียบอยูบางในแงของการบริหาร จัดการ 

การประสานงาน และความชัดเจนดานลิขสิทธ์ิ 

 รูปแบบที่สาม คือ บริษัทเอกชนเปนผูผลิตเองทั้งหมด มีเปาหมายสองประการ คือ ผลิต

ตามการวาจาง หรือผลิตเพื่อจําหนาย การผลิตตามการวาจางน้ันก็เปนที่ตองการของบริษัท เพราะ

ไดรับคาตอบแทนหรือคาวาจางเปนเงินกอนไมตองรับผิดชอบในการขาย แตประการใด ผูวาจางสวน

ใหญจะเปนหนวยงานของภาครัฐ ซึ่งดูแลการศึกษาในระบบใหญ สามารถนําบทเรียนไปใชอยางคุมคา 

แตปญหาของบริษัทผูผลิตก็มีเชนกัน ปญหาใหญอยูที่การกําหนดรายละเอียดของการออกแบบ

โปรแกรม หากไมทําความตกลงใหชัดเจนถึงรูปแบบ เทคนิควิธีการ และอื่นๆ แลว การตรวจรับงาน

โดยกรรมการคนละชุดกันอาจไมมีเกณฑอางอิงที่ชวยกําหนดกรอบของ การรับงานได สําหรับรูปแบบ

การผลิตเพื่อจําหนายเอง ที่ผานมาพบวามีปญหามาก ปญหาประการแรก คือ การออกแบบบทเรียนที่

มีคุณภาพดี บริษัทตองลงทุนสูงมาก ความคุมคาอยูที่จํานวนสําเนาที่ไดจําหนายออกไป ปญหา
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ประการที่สอง คือ ในการบังคับใชกฎหมายลิขสิทธ์ิที่มีผลบังคับใชไมเต็มที่ หลายบริษัทตองเลิกลม

แนวคิดในการผลิตสื่อมัลติมีเดียดวยเหตุที่ไมสามารถ ควบคุมการละเมิดลิขสิทธ์ิได และไมตองการให

เกิดขอขัดแยง ปญหาประการที่สาม คือ ความเสียเปรียบดานภาษา สื่อมัลติมีเดียที่ผลิตข้ึนโดยฝมือ

คนไทยเปนภาษาไทย มีกรอบจําหนายที่แคบอยูภายในประเทศไทยเทาน้ัน ปญหาขอน้ีสงผลกระทบ

ตอการกําหนดราคาขายดวย เมื่อยอดขายตํ่าก็จําเปนตองต้ังราคาขายสูงเพื่อใหคุมทุน ในทางกลับกัน 

สื่อมัลติมีเดียที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลกัมีขอไดเปรียบ คือ มีวงจําหนายที่กวางขวาง หลายบริษัท

จึงหันไปรวมธุรกิจกับตางประเทศโดยรับเขียนโปรแกรมใหเบ็ดเสร็จ ตามรูปแบบการผลิตที่กลาวไว

แลว ผลที่ตามมาก็คือโรงเรียนตางๆ ยังคงขาดแคลนสื่อมัลติมีเดียที่เปนภาษาไทยที่มีคุณภาพ สื่อ

มัลติมีเดียที่ใชสอนภาษาอังกฤษแมมีใหเลือกมากข้ึน แตก็ยังมีราคาสูงเกินที่จะจัดหาใหเพียงพอกับ

การใชเพื่อการเรียนการสอน เปนรายบุคคลได 

 10.3 ดานการจัดหา รูปแบบการจัดหาสื่อมัลติมีเดีย โดยเฉพาะบทเรียน CAI คลายกับ

การจัดหาสื่อสิ่งพิมพเพื่อใชในหองสมุดหรือช้ันเรียน ในการจัดหาสื่อสิ่งพิมพไมมีอะไรซับซอน 

ความสําคัญจะอยูที่สื่อที่มีใหเลือกและวิธีการเลือก หากมีจํานวนใหเลือกมากพอ และผูเลือกไดมี

โอกาสเปรียบเทียบคุณภาพกับเกณฑที่ต้ังไวเปนมาตรฐาน โอกาสที่จะไดสื่อที่มีคุณภาพในราคาที่

เหมาะสมก็มีมาก การจัดหาสื่อมัลติมีเดียจะมีรูปแบบคลายกัน หากมีสื่อใหเลือกมากพอ มีแบบ

ประเมินที่มีคุณภาพ และมีผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถในการตรวจสอบคุณภาพในทุกดานก็

นา จะเพียงพอ อยางไรก็ตาม ที่กลาวมาน้ียังมีปญหาการปฏิบัติเกือบทุกดาน ประการแรกคือ สื่อ

มัลติมีเดียยังมีไมมากพอที่จะใหเลือกใช แมในระยะหลังหนวยงานตางๆ จะมีนโยบายสนับสนุนการ

ผลิตหรือการจัดหาบทเรียนมาตลอด แตการจะสรางใหเกิดการแขงขันทั้งดานปริมาณและคุณภาพน้ัน

ไมใชเรื่อง งาย แบบประเมินยังมีไมคอยแพรหลายมากนัก อีกทั้งยังมีความหลากหลายทั้งรูปแบบและ

หัวขอการประเมิน ขาดแคลนมากที่สุดนาจะเปนนักประเมินที่มีความรูความเขาใจการประเมิน 

คุณภาพสื่อมัลติมีเดีย ผูที่จะเปนผูประเมินน้ีตองเปนผูทรงคุณวุฒิที่มีความรอบรูทฤษฎีการ เรียนรู 

ทฤษฎีการสอน รูเทคนิคการออกแบบ รูรูปแบบของสื่อมลัติมีเดีย รูขอจํากัดและขอไดเปรียบ สามารถ

ประเมินคุณภาพกับราคาเปรียบเทียบกันไดและแนนอนวาผูประเมินจะตอง มีความรูพื้นฐาน

คอมพิวเตอร สามารถตรวจสอบการใชงาน วิเคราะหความยากงายในการใชงานของสื่อมลัติมเีดียที่ตน

ประเมินอยูได ซึ่งหาไดไมงายนัก 



77 

 

 การแกไขปญหาดังกลาวน้ี คงใชแนวคิดคลายกับการแกปญหาการผลิตสื่อมัลติมีเดีย 

กลาวคือ ควรมีการรวมตัวหรือจัดต้ังหนวยงานที่มีภารกิจหลักในการประเมินสื่อมัลติมีเดียจนกวา

หนวยงานยอยหรือโรงเรียน จะมีความพรอมดานบุคลากรทีม่ีความรูความสามารถดานการประเมนิสือ่

มัลติมีเดียเอง สําหรับหนวยงานของรฐั ควรเริ่มดวยการประเมินโดยหนวยงานสวนกลาง แลวกระจาย

การรับผิดชอบไปสูหนวยงานในระดับจังหวัด และกลุมโรงเรียนตอไป อยางไรก็ตาม ลักษณะของการ

กระจายความรับผิดชอบในการจัดหาสื่อมัลติมีเดียน้ี คงตองมีการปรับระบบควบคูกับการวางรูปแบบ

การจัดสรรงบประมาณดวยเชนกัน 

 

11. โปรแกรม Hot Potatoes  

 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน ผูวิจัยเลือกโปรแกรม Hot Potatoes ใน

การสรางแบบฝกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เน่ืองจากเปนซอฟทแวรที่การใชงานที่สะดวก 

และงาย โดยโปรแกรมสามารถชวยสรางแบบฝกหัดแบบตางๆ เชน แบบเลือกตอบ (multiple 

choices) แบบอักษรไขว (Crossword) หรือแบบ คําเติมคํา ( Cloze test)  และแบบจับคู 

(Matching) เปนโปรแกรมฟรีทุกคนสามารถดาวนโหลดมาใชงานไดและการใชงานสําหรับสราง

แบบฝกหัดแบบก็เขาใจงาย  และยังสามารถนําข้ึนไวบนเครือขายอินเตอรเน็ตเพื่อใหผูเรียนมาหัดทํา

แบบฝกหัด  ผูสอนอาจใชโปรแกรมน้ีสรางแบบฝกหัดเพื่อใหนักศึกษาทดสอบความรูในเรื่องตางๆ  

สําหรับคูมือน้ีเปนการใชงานระดับพื้นฐาน คือสามารถฝกหัดทําแบบฝกหัด และมีคะแนนปรากฎเมื่อ

ทําเสร็จ แตจะไมสามารถสงคะแนนมาทาง E-mail มายังผูสอนได ซึ่งการใชระดับสูงตองมีการเสีย

คาบริการดวย สําหรับการใชงานฟรีตองเปนการใชเพื่อการศึกษาเทาน้ัน (นฤตย น่ิมสมบุญ 2555: 1) 

 โปรแกรม Hot Potatoes พัฒนาข้ึนโดยทีมนักวิจัยและพัฒนาจาก University of 

Victoria, Humanities Computing and Media Centre ประเทศออสเตรเลีย จุดประสงคของ

ผูพัฒนาคือ เพื่อนํามาประยุกตใชงานสรางแบบฝกหัดผานระบบเว็บไซต แบบฝกหัดที่วาน้ีใชภาษา 

HTML และ JavaScript เปนเครื่องมือในการทํางาน แตผูใชไมจําเปนตองทราบภาษา HTML และ 

Java Script เพื่อที่จะใชโปรแกรมน้ี ผูใชเพียงแตใสขอมูลของแบบฝกหัด เชน คําถาม คําตอบ และผล

ปอนกลับ (Feed back) ที่โปรแกรมจะมีตอผูเรียน โปรแกรมจะสรางเว็บเพจให จากน้ันผูใชจึง

สามารถ upload ขอมูลตางๆน้ันไปยังเซิรฟเวอร สําหรับการใชงานสามารถดาวนโหลดไดที่ 
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http://hotpot.uvic.ca/ เมื่อติดต้ังโปรแกรมแลวตองลงทะเบียนทางอินเตอรเน็ต ซึ่งจะไดรับ User 

Name และ Password สงมาทาง E-mail ซึ่ง ตองใช User Name และ Password น้ีตองกรอกเมื่อ

เริ่มใช โปรแกรม มิฉะน้ันโปรแกรมจะจํากัดการใช เชน สรางแบบฝกหัดไดไมเกิน 5 ขอ เปนตน  

 โปรแกรม Hot Potatoes ประกอบดวยโปรแกรมยอย 5 โปรแกรมคือ 

 11.1  JQuiz สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบเลือกตอบ หรือ ตอบคําถามสั้นๆ  

 11.2  JCross สําหรับสรางแบบฝกหัดแบบอักษรไขว  

 11.3 JMatch สําหรับสรางแบบฝกหัดแบบจบัคู 

 11.4  JCloze สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบเติมคํา 

 11.5  JMix  สําหรับสรางแบบฝกหัดแบบเรียงคําในประโยคใหถูกตองตามหนาที่ของคํา 

 11.6  The Masher สําหรับรวมแบบฝกหัดทุกแบบฝกหัดไวดวยกัน ซึ่งถาเปนการใช

งานฟรจีะรวมได 3 แบบฝกหัด ถาตองการรวมแบบฝกหัดใหมากกวาน้ีตองจายเงินซื้อ แตถาสามารถ

สรางโฮมเพจไดเองก็ไมตองใชโปรแกรมน้ีก็ได  

 11.1 JQuiz – Multiple Choice/Short Answer 

    11.1.1 เปดโปรแกรม  J Quiz 

    11.1.2 พิมพช่ือแบบฝกหัดในชอง  Title   

    11.1.3 พิมพคําถามลงในชองที่อยูถัดจาก Q และหมายเลขประจําขอ 

    11.1.4 พิมพตัวเลือก ในชอง A B C D  

 
 

ภาพที่ 2 หนาตาง การใช JQuiz สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบเลือกตอบ หรือ ตอบคําถามสั้นๆ 
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    11.1.5 พิมพขอความโตตอบเมื่อนักเรียนตอบผิดหรอืถูก ในชอง Feedback  

    11.1.6  ถาเลือก  Advanced mode จะเปนการปรบัแตงรูปแบบการถามตอบให

แตละคําถาม 

  11.1.7  ระบุขอที่เปนคําตอบที่ถูกตอง หนาขอ Correct  

  11.1.8  การปรับแตงรปูแบบตางๆ เชน กําหนดเวลา หนาตาของแบบฝกหัด 

รูปแบบอักษร ใหเลือกที่ Options -> Configure. 

  11.1.9  คําตอบแบบสั้นๆ หรือแบบผสมใหเลือกจาก dropdown menu ซึ่งอยูที่ 

ดานบนขวามือของแบบฟอรม  

 11.2 JCross – Crossword Puzzles 

 

 

ภาพที่ 3 โปรแกรม  JCross 

 

  11.2.1  เปดโปรแกรม  JCross 

  11.2.2  พิมพช่ือแบบฝกหัดในชอง Title  

  11.2.3  พิมพคําทั้งหมดลงในชอง (วิธีที่ดีคือพิมพตามขวางกอนและคอยพิมพ

แนวต้ัง)  

 
 

ภาพที่ 4 หนาตางการใช JCross สําหรับสรางแบบฝกหัดแบบอักษรไขว 
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  11.2.4  เมื่อพมิพคําเสรจ็แลวคลกิที่  Add Clues เพื่ออธิบาย/บอกใบ ของคําตางๆ  

  11.2.5  พิมพคําบอกใบสําหรบัคําที่อยูแนวขวางกอนและคอยเลือกแนวต้ัง  

 
 

ภาพที่ 5 หนาตางการพิมพคําบอกใบคําที่อยูแนวขวางและแนวต้ัง 

 

  11.2.6  การปรับแตงหนาตาการแสดงผลทําเชนเดียวกับโปรแกรม JQuiz คือเลือก 

Options -> Configure.  

 11.3 JMatch – Column Matching  

 

 

 

ภาพที่ 6 โปรแกรม JMatch สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบจบัคู 

 

  11.3.1  เปดโปรแกรม  JMatch. 

  11.3.2  พิมพตัวเลือกในคอลมันดานซายมอื 

  11.3.3  พิมพคําที่ถูกตองตรงกับคอลัมนซายมือในชองคอลมันขวามือ  
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ภาพที่ 7 หนาตางการใช JMatch สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบจบัคู 

 

  11.3.4  ในชอง Fix หมายความวากําหนดใหคําบางคํามีคําตอบแลว  

  11.3.5  ชอง Default หมายความวาจะใหมีขอความแนะนําใดๆ เพื่อใหตอบ 

 

 
 

ภาพที่ 8 หนาตางการใช JMatch สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบจบัคูคําที่มีความหมายเหมือนกัน 

 

  11.3.6  ถาตองการเปลี่ยนรปูแบบการแสดงผลใหเลือก  Options > Configure 

Output  
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 11.4 JCloze – Fill-in-the-Blank/Gap Questions 

 

 

ภาพที่ 9 โปรแกรม  JCloze สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบเติมคํา 

 

  11.4.1 เปดโปรแกรม  JCloze 

  11.4.2 พิมพช่ือแบบฝกหัดในชอง Title  

  11.4.3 พิมพขอความทัง้หมดลงในชองวางถัดมา หรอือาจทาํเปนขอๆก็ได  

  11.4.4 เมือ่ตองการใหเติมคําใด ให hightlight ที่คําน้ันๆ และคลิกที่ Gap จะมี

หนาตางปรากฏใหใสคําบอกใบ หรือคําตอบอื่นที่ถูกตองแลวคําที่ตองการใหเติมจะกลายเปนสีแดง

และมีการขีดเสนใต 

 

 
 

ภาพที่ 10 หนาตางการใชคําสั่ง Gap เพื่อใหปรากฏเปนชองวางสําหรับเติมคํา 
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ภาพที่ 11 หนาตางแสดงการเพิ่มคําบอกใบ ในชอง Clue 

  11.4.5 ปุม Auto Gap  คือเราสามารถเลือกไดวาจะใหเติมคําตรงไหนไดโดย

อัตโนมัติ เชน ทุก 3 คําหรือ 5 คํา  

 

11.5 JMix – Jumbled Sentence Exercises 

 

 

 

ภาพที่ 12 JMix  สําหรบัสรางแบบฝกหัดแบบใหเรียงคําในประโยคใหถูกตองตามหนาที่ของคํา 

 

  11.5.1  เปดโปรแกรม JMix. 

  11.5.2  พิมพช่ือแบบฝกหัดในชอง Title  

  11.5.3  พิมพคําที่ตองการใหเรียงเปนประโยคที่ถูกตองในชองใตคําวา Main 

sentence ตามตัวอยางดังน้ี 
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ภาพที่ 13 หนาตางการพิมพคําที่ตองการใหเรียงเปนประโยคที่ถูกตองในชอง Main sentence 

 

  11.5.4  พิมพประโยคที่ถูกตองอื่นๆเพิม่เติมในชอง Alternative sentences ซึ่ง

อาจมีมากกวา 1 ประโยคก็ได 

  11.5.5  ถาเลือก Options of alternate sentences ชองแรก หมายความวา

อนุญาตใหผูตอบไมตองใชคําหรือเครื่องหมายทุกเครื่องหมายใน Main sentence ก็ถือวาเปนคําตอบ

ที่ถูกตอง แตถาเลือกชองทีส่อง หมายความวาใหเตือนถา alternate sentence ไมไดใชทุกคําและ

เครื่องหมายใน main sentence  

  11.5.6  สามารถปรบัแตงรปูแบบของแบบฝกหัดไดโดยเลือกที่  Options -> 

Configure Output. 

11.6 The Masher – Creates HTML for quizzes created using Potatoes Tools 

 

 

 

 

ภาพที่ 14 โปรแกรม The Masher สําหรับรวมแบบฝกหัดหลายแบบเขาดวยกัน 
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  11.6.1  คลิกที่โปรแกรม The Masher. 

  11.6.2  คลิกที ่Add files. 

  11.6.3  Browse เลือกไฟลแตละไฟลที่สรางโดยโปรแกรมยอยๆ  

  11.6.4  คลิกที่  Build Unit. ไฟลยอยๆทีส่รางข้ึนจะมาอยูรวมกัน และโปรแกรมน้ี

จะสรางหนาเว็บเพจใหโดยอัตโนมัติ 

 

 
 

ภาพที่ 15 หนาตางการรวมแบบฝกหัดหลายไฟลไวดวยกัน 

 

  11.6.5 การเปลี่ยนแบบฝกหัดแตละแบบใหอยูในรปูเว็บเพจ(เอกสาร HTML) 

 11.6.6  เลือก File > Create Web page  > Web page for v6 browse 

การแทรกเน้ือหาเพื่อให อาน/ฟง/ดู แลวตอบคําถาม (Add Reading Text)  

 โปรแกรมยอยของ Hot Potatoes ทุกโปรแกรม สามารถสรางแบบฝกหัดแบบมีเน้ือหา

ใหอานและตอบคําถามได โดยทุกโปรแกรมยอยจะเลือกที่ File > Add Reading Text  ซึ่งจะเลือก

จากไฟล html ที่มีอยูแลว หรือเพิ่มขอความไปในชองที่กําหนดไวใหก็ได โดยใหคลิกที่ชอง Include 

Reading Text ดวย สําหรับการแทรกเน้ือหาน้ีสามารถนําไปประยุกตใชในแบบฝกหัด ประเภท อาน
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แลวตอบคําถาม หรืออาจใหฟงเพลงจากไฟลประเภทเสียง หรือ ดูภาพยนตรแลวตอบคําถามหรือเติม

คําในชองวาง ก็ได  

 
 

ภาพที่ 16 ตัวอยางแบบฝกหัดแบบ Add Reading Text จากโปรแกรมยอย JQUIZ 

 

 
 

ภาพที่ 17 ตัวอยางการใหฟงเพลงแลวเติมคําลงในชองวาง ของโปรแกรม JCLOZE  
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ภาพที่ 18 ตัวอยางการแทรกเน้ือหาและไฟลประเภท Object Media  ลงไปในโปรแกรม JCLOZE 

 

 
 

ภาพที่ 19 ขอความที่ Highlight เกิดจากการ แทรก ไฟลประเภทเสียงลงไปในเน้ือหาที่ ไดจากการ 

Add Reading Text  

 

ทุกโปรแกรมยอยของ Hot Potatoes สามารถจะแทรกไฟลประเภทตางๆ เชน ไฟลเสียง 

ไฟลภาพน่ิง ไฟลภาพเคลื่อนไหว ไฟล html  การลิงค (Link) ไปยังเว็บเพจ หรือ ตารางรปูแบบ html 

ลงไปไดโดยใชเมนู Insert   

 

1 

2 
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ภาพที่ 20 ตัวอยางการแทรกไฟล จากเมนู Insert ของโปรแกรม JCLOZE การสัง่ใหพมิพลงบน

กระดาษ 

 

 ทุกโปรแกรมยอยของ Hot Potatoes จะสามารถพิมพลงบนกระดาษได โดยจะ

จัดรูปแบบการพิมพใหเหมอืนแบบฝกหดัธรรมดา ซึ่งผูใชสามารถใชเมนู File >  Export for Printing  

 

 
 

ภาพที่ 21 ตัวอยางการสั่งพมิพจากโปรแกรม JQUIZ  

โปรแกรมจะคัดลอกเน้ือหาและสามารถนําไปปะใน Microsoft Word ได  ใหคลิกที่ OK 

แลว เปดโปรแกรม Microsoft Word  > คลิกเมาสดานขวา > เลือก วาง หรือ paste  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

1. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษน้ันมีการศึกษากันมาอยางตอเน่ือง 

โดยผูวิจัยมุงศึกษาวิธีการสอนคําศัพท เพื่อใหนักเรียนไดเกิดการเรียนรูมากที่สุด ไมเพียงแตศึกษาดาน

ความคงทนในการจดจําคําศัพท แตยังศึกษาไปถึงการนําคําศัพทไปใชในการสือสาร 

  1.1 งานวิจัยภายในประเทศ  

  นันทนา คําภาพันธ (2540) ทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คําศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ระหวางนักเรียนที่ไดรับการสอน โดยใชแบบ

ฝกเสริมทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษกับนักเรียนที่ไดรับการสอนปกติ กลุมตัวอยางที่ใชเปนนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนบานทรายมูล จังหวัดสกลนคร ซึ่งไดมาโดยการจับคู ลําดับคะแนนที่

ใกลเคียงกัน ของวิชาภาษาอังกฤษจากภาคเรียนที่ 1 ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ในป

การศึกษา 2539 จับสลากแยกเขากลุม A และ B แลวทําการสุมอยางงงายเขาเปนกลุมควบคุมและ

กลุมทดลอง กลุมละ 20 คน ใชเวลาเรียนกลุมละ 10 ช่ัวโมง ในการทดลองมีการทดสอบหลังสอน

เพียงอยางเดียว รูปแบบการวิจัยครั้งน้ีคือ Posttest Only Control Group Design เครื่องมือที่ใชใน

การวิจัย คือ แบบทดสอบวัดผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ แบบฝกเสริมทักษะคําศัพท

ภาษาอังกฤษ และแผนการสอนตามปกติ นําขอมูลที่ไดมาเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ โดยใชสถิติ t-test ในการวิเคราะหขอมูล ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมทดลองที่สอน โดยใชแบบฝกเสริมทักษะคําศัพทภาษาอังกฤษ สูงกวา 

กลุมควบคุมที่สอน โดยการสอนตามปกติ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 โสภิดา เสรีสุชาติ (2544) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริม

ประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการ

สื่อสารสําหรับนักศึกษาช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย เพื่อเปรียบเทียบความเขาใจคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการใชกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสาร

และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอความเหมาะสมของกิจกรรมเสริมที่สรางข้ึน โดย
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ทดลองกับนักศึกษาช้ันปที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย จํานวน 40 คน 

เครื่องมือที่ใชคือกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสาร แบบทดสอบวัดความเขาใจ

ความหมายคําศัพทภาษาอังกฤษ และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีตอความเหมาะสม

ของกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสาร โดยผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของ

กิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพดี นักศึกษามีความเขาใจ

ความหมายของคําศัพทภาษาอังกฤษหลังการใชกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการ

สื่อสารสูงกวากอนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเสริมอยางมีนัสําคัญทางสถติที่ระดับ 0.05 และ

นักศึกษามีความคิดเห็นตอกิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทอยูในระดับสูง โดยมีปญหาที่พบใน

งานวิจัยคือ นักศึกษาไมคุนเคยกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพราะนักเรียนไดรับการสอนศัพท

โดยการบอกความหมายของศัพท จึงทําใหนักศึกษาตองใชเวลาในการเดาความหมาย และปญหาที่

ผูเรียนไมพยายามใชกลยุทธในการเรียน เมื่อทํากิจกรรมเสริม เกิดการใชภาษาติดขัดและนักเรียนหยุด

ทํากิจกรรม ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจัยครั้งตอไปคือ การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสรางและพัฒนา

กิจกรรมเสริมประกอบการสอนคําศัพทเพื่อการสื่อสารในการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษแขนง

อื่นๆ เชนคําศัพทธุรกิจสําหรับการศึกษาทางดานธุรกิจ คําศัพทเทคนิคสําหรับการศึกษาทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

 เขมิกา ทับทิมใส (2546) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท

ภาษาอังกฤษ ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนทามะกาวิทยาคม จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนศัพทภาษาอังกฤษกอนและหลังการใช

แบบฝก และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษที่

สรางข้ึน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 40 คน โดยทําการเรียนดวยแบบฝก

กลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 10 บท ผลการวิจัยพบวาความสามารถทางการเรียนศัพท

ภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชแบบฝก แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คะแนนหลังเรียน

สูงกวากอนใชบทเรียนคอมพิวเตอร และความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับดี ปญหาที่พบในงานวิจัยคือ ปญหาเรื่อง

ปริมาณความรูดานวงคําศัพท เน่ืองจากนักเรียนกลุมตัวอยางสวนใหญมีความรูเรื่องคําศัพทจํานวน
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นอย ดังน้ัน แมวานักเรียนจะเรียนรูเรื่องการวิเคราะหความหมายของคํา จากโครงสรางคํา และบริบท

คําแลว นักเรียนก็ยังไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทคํางายๆ ที่ปรากฏในบริบทได ปญหาการ

นําความรูที่ไดเรียนเรื่องการวิเคราะหหาความหมายของคําศัพทจากโครงสรางคํา และบริบทคํา มาใช

ในการเรียนได เพราะขณะที่เรียนน้ัน นักเรียนมีความเขาใจเปนอยางดี แตเมื่อนํากลวิธีการเรียนศัพท

หลายวิธีมารวมกันนักเรียนเกิดความสับสน เพราะจํา clue ของแตละประเภทไมได ขอเสนอแนะใน

การวิจัยคือ กลยุทธการสอนศัพท ควรใหความสําคัญกับการทองรากศัพท root, prefixes, suffixes 

และจําคําสําคัญใหแมนยํา แนวการสอนของครูควรมีการวัดผลดานความหมายของศัพท และ

กระบวนการไดมาซึ่งความหมาย และในการฝกคําศัพทในข้ันนําเสนอกิจกรรม เปนข้ันสําคัญที่ผูเรียน

ตองไดรับขอมูลอยางเพียงพอ ทั้งน้ีครูผูสอนอาจตองมีสวนชวยในการใหคําช้ีแนะและสอน ในการ

เรียนแบบฝกไดอยางถูกตอง 

 นริสา กัลยา (2552) ไดทําการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

ของนักเรียนช้ันประภมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนบานหนองปรือโปรง โดยใชเกมและเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ โดยใชแผนการจัดการเรียนรูภาษาอังกฤษโดยใชเกม เครื่องมือ

สะทอนการจัดการเรียนการสอน คือแบบสังเกตพฤติกรรมการสอนของครู แบบบันทึกพฤติกรรมการ

เรียนของนักเรียน แบบบันทึกสถานการณการจัดการเรียนการสอนและแบบทดสอบทายวงจร 

ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนบานหนองปรือโปรง นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษ

สูงกวาเกณฑของโรงเรียนที่กําหนดไวรอยละของคะแนนเต็มคือ รอยละ 73.33 และมีนักเรียนที่ผาน

เกณฑดังกลาวคิดเปนรอยละ 73.18 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ รอยละ 70 สําหรับขอเสนอแนะ

สําหรับงานวิจัยคือ ผูสอนควรศึกษารูปแบบและข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ใชเกม

ประกอบการสอนใหเขาใจ เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ แบบฝกหัดทาย

แผนควรมีความยาก งายเหมาะสมกับระดับช้ันที่เรียน เพื่อใหนักเรียนที่เรียนออน สามารถทํา

แบบฝกหัดได และเกมที่นํามาใชควรเปนเกมทีนั่กเรียนไดเคลื่อนไหวเพื่อสรางบรรยากาศแตไมใชเวลา

มากเกินไป 

 พีรยาพร กาละ (2555) ศึกษาการเปรียบเทียบความรูคําศัพทภาษาอังกฤษของผูเรียน

กอนและหลังการสอนคําศัพทที่ปรากฏรวมกัน รวมทั้งศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ
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ของผูเรียนหลังการสอนคําศัพทที่ปรากฏรวมกัน ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนสันทราย

วิทยาคม โดยใชแผนการสอนที่ใชการสอนคําศัพทที่ปรกฏรวม เปนเวลา 9 สัปดาห พบวาผูเรียนมี

คะแนนความรู คําศัพทที่ปรากฏรวมกันสูงข้ึนหลังการสอนคําศัพทที่ปรากฏรวมกัน ผู เรียนมี

ความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษผานเกณฑหลังการสอนคําศัพทที่ปรากฏรวมกัน การสอน

คําศัพทที่ปรากฏรวมกัน สามารถเพิ่มพูนความรูคําศัพทและความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษ

ของผูเรียนได ทั้งน้ีผูเรียนควรตองมีการฝกฝนอยางตอเน่ืองเพื่อใหเกิดทักษะและความชํานาญย่ิงข้ึน 

รวมทั้งการฝกนําเอาไปใชในชีวิตจริงมากข้ึน ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในครั้งตอไปคือ การนําเอา

การเรียนการสอนคําศัพทที่ปรากฏรวมกันไปทดลองกาการเพิ่มพูนความสามารถในทักษะอื่นๆ เชน 

การอาน การพูด และควรนําเอาการเรียนการสอนคําศัพทที่ปรากฏรวม เปรียบเทียบกับการเรียนการ

สอนคําศัพทปกติ 

 ปรวิศา นําบุญจิตร (2556) ศึกษาผลการใชเกมประกอบการสอนคําศัพทที่มีตอ

ความสามารถในการเรียนรูคําศัพท ความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษ และความพึงพอใจ

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษาครั้งน้ีไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที่ 3/1 ที่กําลังเรียนในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2556 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เครื่องมือที่ใชคือแผนการจัดการเรียนรูที่ใชเกม

ประกอบการสอนคําศัพทที่มีตอความสามารถในการเรียนรูคําศัพท ความคงทนในการเรียนรูและ

ความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 แบบทดสอบระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน

และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชเกมประกอบการเรียนคําศัพทใน

วิชาภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความสามารถในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ นักเรียนมีความคงทนในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษโดยมี

คาเฉลี่ยหลังการสอนสิ้นสุดทันทีกับหลังสอนสิ้นสุดไปแลว 2 สัปดาห ไมแตกตางกัน นักเรียนมีความ

พึงพอใจหลังเรียนโดยใชเกมประกอบการสอนคําศัพทโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด และทุกเกม

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป คือควรวิจัยการสอน

คําศัพทโดยใชเกมประกอบการสอนในรูปแบบสื่ออิเลคทรอนิกส เชนคอมพิวเตอร และควร

ทําการศึกษาหรือทดลองการสอนคําศัพทโดยใชเกมการสอนคําศัพทไปสอนกับวิชาอื่น 

 1.2 งานวิจัยในตางประเทศ ที่เกี่ยวของกับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  
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  Le Ngoc and Nguyen (2012) ไดทําการวิจัยการใช Task-Based Learning 

(TBL) เพื่อกระตุนการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษของนักศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย Vinh Long 

Community College Nunan (2004, quoted in Le Ngoc and Nguyen, 2012) อธิบายวา TBL 

เนนการใชภาษามากกวาการฝกภาษา Skehan (1998 quoted in Le Ngoc and Nguyen, 2012) 

กลาววา TBL ถูกออกแบบมาเพื่อจําลองสถานการณจากชีวิตจริงโดยเนนที่ผูเรียนเปนศูนยกลาง 

สําหรับงานวิจัยของ Le Ngoc and Nguyen น้ี "task" คือ กิจกรรมจากบทความในหนังสือเรียน 

"English KnowHow Opener" โดยทดสอบกับนักศึกษาจํานวน 76 คน (หญิง 48 คน ชาย 28 คน) 

โดยนักศึกษาสวนมากไดเรียนภาษาอังกฤษมาแลวเปนระยะเวลา 6 ปในระดับมัธยม นักศึกษาไดถูก

แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมทดลองและกลุมควบคุม ในการวิจัยน้ี ทีมงานไดใชแบบสอบถาม ขอสอบ 

และการสัมภาษณในการรวบรวมขอมูล สําหรับกลุมควบคุมจะเรียนรูคําศัพทดวยวิธีปกติ สวนกลุม

ทดลองเรียนรูโดยวิธี TBL ทุก 2 สัปดาหเปนเวลา 3 เดือน ผลทดสอบปรากฏวาคะแนนเฉลี่ยของการ

สอบ Post-test ของกลุมทดลองสูงกวากลุมควบคุม 0.14 (1.73 ตอ 1.59) จากการสัมภาษณ

นักศึกษาจากกลุมทดลองพบวานักศึกษาชอบการเรียนแบบ TBL มากกวาแบบธรรมดา และคาดหวัง

วาจะไดเรียนแบบน้ีอีกในเทอมตอ ๆ ไป นอกเหนือจากน้ี การเรียนแบบ TBL มีกิจกรรมแบบกลุมซึ่ง

เปดโอกาสใหนักศึกษาทุกคนไดแสดงความคิดเห็นของตนเอง ทาทายความสามารถของผูเรียน และ

กระตุนใหผูเรียนมีความสนใจในเน้ือหามากข้ึน 

 Loc Tan Le (2013) ไดทําการวิจัยการใช Multimodal Texts ซึ่งเปนการใชบทความที่

รวมถึงเสียง ภาพ กิจกรรม หรือทาทาง (Chappelle, 2003: 67; Marsh and Singleton, 2009; 

Robins, 2011, quoted in Loc Tan Le, 2013) ในการกระตุนความสนใจของนักเรยีนระดับประถม

ในการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยทดลองกับนักเรียนจํานวน 34 คน อายุระหวาง 7 - 14 ป ใน

สถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ประเทศเวียดนาม Multimodal Texts ที่ผูวิจัยใชในการทดสอบ ไดแก 

บทความ การดคําศัพท รูปภาพน่ิงและเคลื่อนไหว และเกม ซึ่งตองใชโปรแกรม Power Point และ

อุปกรณเทคโนโลยีในการสอน ผลของการวิจัยพบวาบรรยากาศในหองเรียนเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี

ข้ึน นักเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมอยางกระตือรือลน ใหความรวมมือกับครูผูสอน และยังทําให

นักเรียนที่ไมแสดงออกมีความสนใจกับการเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน นอกเหนือจากน้ี 

นักเรียนสวนมากสามารถนําคําศัพทที่เรียนผาน Multimodal Texts กลับมาใชไดในการพูด และ
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สามารถจําคําศัพทน้ันเมื่อไดยินหรอืพบเห็นรปูภาพที่เกี่ยวของได แตปญหาหลักของเทคนิคน้ีก็คือการ

เตรียมการสอนตองใชเวลามากกวาปกติเน่ืองจากตองใชกิจกรรมหลากหลายเพื่อไมใหนักเรียนเบื่อ

หนายกับกิจกรรมที่ซ้ําซาก 

 Echarte (2013) ไดทําการเปรียบเทียบการเรียนคําศัพท 3 รูปแบบ โดยแตละรูปแบบมี

คําศัพทจํานวน 10 คําจากหมวดหมูที่แตกตางกัน ดังน้ี 1) สอนคําศัพทโดยใหความหมายใน target 

language (หัวขอ Illnesses) 2) สอนคําศัพทที่มีความหมายใน L1 (Cookery) และสอนคําศัพทโดย

ใชการดคําศัพทซึ่งมีคําศัพทและรูปภาพ (หัวขอ Sports) ในนักเรียนกลุมทดลองที่ใชภาษาสเปนหรือ

ภาษาบาสกเปนภาษาหลัก จํานวน 33 คน ประกอบดวยนักเรียนหญิง 16 คน และนักเรียนชาย 17 

คน หลังจากการสอนคําศัพทแตละรปูแบบจะมีการทดสอบหลังการเรียนทนัที และเมื่อไดสอนครบทุก

รูปแบบแลวจะมีการทดสอบคําศัพทที่ไดเรียนมาทั้งหมดอีกครั้งหน่ึง จากการทดสอบหลังการเรียน

ทันทีพบวารูปแบบการสอนแบบแรกไดคะแนน 568/990 คะแนน แบบที่สองไดคะแนน 746/990 

คะแนน และแบบที่สามไดคะแนน 860/990 คะแนน ซึ่งเห็นไดชัดวาการเรียนโดยใชการดคําศัพทน้ัน

มีประสิทธิภาพมากที่สุด จากแบบสอบถามพบวาการสอนคําศัพทโดยใชการดคําศัพทเปนรูปแบบที่

นักเรียนตอบวามีประโยชนมากที่สุด สรุปวาการเรียนที่มีสื่อรูปภาพสามารถดึงดูดความสนใจนักเรียน

และชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสอนไดดีย่ิงข้ึน 

  Pua, Li, Lui and Cheng (2014) ไดทําการวิจัยเรื่องการใช mind map ซึ่งเปนเทคนิค

ที่ใชรูปภาพและสีที่เกี่ยวของกับคําศัพทที่เรียนเพื่อชวยใหงายตอการจดจํา ซึ่งผูเรียนสามารถวาด 

mind map ของตนเองไดตามตองการ มาใชเปนสื่อการสอนภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนที่เรียนรู

ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง (ESL) ระดับประถมในโรงเรียน Ta Ku Ling Ling Ying Public 

School ในฮองกง ซึ่งมีนักเรียนบางสวนเปนนักเรียนที่มาจากประเทศจีนแผนดินใหญและมี

ประสบการณทางภาษาอังกฤษนอยกวา โดยทีมงานวิจัยไดคัดเลือกนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 5 คน ที่มีผลการเรียนปานกลางเพื่อเขาเรียนคาบพิเศษ 30 นาที จํานวน 2 คาบตอสัปดาห

เปนเวลา 5 เดือนเพื่อทําการทดสอบการเรยีนรูคําศัพทดวย mind map ในเดือนที่ 6 ไดมีการทดสอบ

และพบวานักเรียนในกลุมทดลองมีพัฒนาการในการเรียนรูที่ดีข้ึน 10 - 26 เปอรเซ็นตในการทดสอบ

คําศัพทแบบฟง พูด อาน และเขียน จากการสัมภาษณนักเรียนในกลุมทดสอบพบวานักเรียนชอบที่ได

วาดภาพ และนักเรียนไดกลาววา mind map ชวยใหนักเรียนจดจําคําศัพทไดงาย จากการ
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สังเกตการณของอาจารยผูวิจัยที่มีประสบการณสอนภาษาอังกฤษมากกวา 10 ป พบวานักเรียน

สามารถนึกคําศัพทและความหมายในคาบเรียนถัดไปได ถึงแมวาอาจจะสะกดไมถูกตองก็ตาม 

นอกเหนือจากน้ี นักเรียนยังนําสมุดที่ไดวาด mind map มาใชเพื่อหาคําศัพทในคาบเรียน และยัง

จดจําคําศัพทไดดีแมจะผานไปหลายเดือน 

 Wang, Teng and Chen (2015) ไดทดลองใชไอแพดและแอพพลิเคช่ัน "Learn British 

English WordPower App" ในการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษใหกับนักศึกษาที่ประเทศไตหวันในกลุม

ทดลองจํานวน 36 คน ใชเวลา 15 นาที เปนจํานวน 14 คาบเรียน และไดทําการเปรียบเทียบผลการ

ทดลองกับนักศึกษากลุมควบคุมจํานวน 38 คน ซึ่งเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยวิธี semantic map 

นักศึกษากลุมทดลองที่เรียนคําศัพทผานไอแพดสามารถเห็นรูปภาพ คําศัพท และประโยคไดพรอม ๆ 

กัน อีกทั้งนักศึกษายังไดมีสวนรวมมากกวาการเรียนแบบปกติ ผลการทดลองพบวาคะแนนเฉลี่ยของ

กลุมทดลอง (68.9) สูงกวากลุมควบคุม (62.0) อยางชัดเจน และพิสูจนวาการเรียนผานไอแพดหรอืสือ่ 

ICT น้ันมีประสิทธิภาพ นอกเหนือจากน้ี นักศึกษายังมีทัศนคติที่ดีข้ึน ตอการเรียนภาษาอังกฤษ และ

นักศึกษาสวนมากยังตองการเรียนภาษาอังกฤษตอไป การเรียนผานไอแพดไดสรางบรรยากาศที่ผอน

คลาย นักศึกษามีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน และสนใจในเน้ือหาการสอนมากข้ึนซึ่งแตกตางจากการ

เรียนปกติที่เนนไปที่อาจารยผูสอน อีกทั้งการใชเทคโนโลยีน้ียังมีขอดีกวาการเรียนแบบทองจําตรงที่

นักศึกษามีโอกาสคิดและนําคําศัพทมาใช การเรียนการสอนกลายมาเปนความรับผิดชอบของผูเรียน

เอง และนักเรียนยังสามารถดาวนโหลดแอพพลิช่ันและทบทวนเน้ือหาการเรียนไดทุกที่ ทุกเวลาอีก

ดวย 

 

2. งานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน ไดมีการศึกษากันอยาง

แพรหลายในสาขาตางๆ สําหรับการสอนภาษาน้ัน คอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความนิยมในการวิจัย

เชนกัน การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาน้ันถูกพัฒนาเพื่อเพิ่มพูนทักษะทั้งการอาน การ

เขียน การฟง และการพูด รวมถึงการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 2.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
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  วรางคณา พระลับรักษา (2541) สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย

เพื่อสอนคําศัพท ในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน - เขียน (อ 022) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 

ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 และคาดัชนีประสิทธิผล .50 ข้ึนไป พรอมทั้งศึกษาความคิดเห็น

และความพึงพอใจ ของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางที่ใช

ในการวิจัยครั้งน้ีไดแก นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนนครขอนแกน จังหวัดขอนแกน จํานวน 

72 คน ซึ่งไดมาจากการสุมแบบหลายข้ันตอน (Multistage Sampling) แลวทําการทดลองหา

ประสิทธิภาพบทเรียน แบงเปน 4 ข้ันตอน คือ การทดลองแบบหน่ึงตอหน่ึง กับกลุมตัวอยาง 3 คน 

การทดลองแบบกลุมเล็ก กับกลุมตัวอยาง 9 คน การทดลองแบบภาคสนาม กับกลุมตัวอยาง 30 คน 

เมื่อทําการปรับปรุงแกไขบทเรียนใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดแลว ไดทําการทดลองซ้ําเพื่อ

ยืนยันประสิทธิภาพของบทเรียน กับกลุมตัวอยาง 30 คน ผลการวิจัยไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนแบบมัลติมีเดีย เพื่อสอนคําศัพทในรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 022) สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีคาประสิทธิภาพ 94.12/85.23 มีคาดัชนีประสิทธิผล .65 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว ผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีและมีความพึงพอใจมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ

มัลติมีเดีย แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ บรรลุตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย และสามารถนําบทเรียนน้ีไปใชในการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษได  

 ปรัศนี จิรวงศรุงเรือง (2545) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ประกอบวิชาภาษาอังกฤษหลักเรื่อง EAT WELL AND STAY HEALTHY สําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลองโดยมีวัตถุประสงคเพื่อ สรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 2 ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐาน 

75/75 ซึ่งทดสอบประสิทธิภาพบทเรียนกับนักเรียนโรงเรียนสองพี่นองวิทยา อําเภอสองพี่นอง 

จังหวัดสุพรรณบุรี และเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกลุมทดลองและกลุมควบคุม

จากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับบทเรียนปกติ ตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี จํานวน 80 คน ซึ่งมาจาก

การสุมตัวอยางแบบกลุมข้ันเดียว สุมหองเรียนจํานวน  2 หองเรียนจากจํานวนทั้งหมด 5 หองเรียน 

และจับฉลากหองเรียนเปนกลุมทดลอง  หองเรียน และกลุมควบคุม  1 หองเรียน โดยกลุมทดลอง

เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมควบคุมเรียนโดยการสอนปกติ ทําการทดสอบหลัง
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เรียนทั้งสองกลุม โดยใชแบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิฉบับเดียวกัน พบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุม

ทดลองสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ บทเรียนชวยสอนมัลติมีเดียสามารถทําใหผูเรียนเกิดการ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไดในเวลาอันสั้น ผูเรียนรูสึกพึงพอใจที่ไดเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน สนุกสนานกับการเรียน บทเรียนคอมพิวเตอรน้ีชวยแบงเบาภาระของครูไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ขอเสนอแนะในการวิจัยคือ ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมัลติมีเดีย

เพิ่มมากข้ึนในเน้ือหาวิชาภาษาอังกฤษ ดาน 1. Personal Identification 2. House and Home 3. 

Nature  4. Consumption 5. Entertainment 6. Health and Welfare 7. Environment       

8. Nation  9. Other People และ 10. Science and Technology  

 กิตติกรณ มีแกว (2546) ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่สรางข้ึน 

และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยทําการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษจากโปรแกรม Authorware Professional จํานวน 15 

บท ทดลองกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวานําคะแนนของ

นักเรียนกลุมตัวอยางมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษพบวา

มีประสิทธิภาพมากกวาเกณฑที่ต้ังไวและนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษปญหาที่พบในงานวิจัยคือ แบบฝกหัดที่ใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทน้ันมีรูปแบบเดียวทําใหผู เรียนเกิดการเบื่อหนาย ขอเสนอแนะคือควรใหแบบฝกหัด

หลากหลายรูปแบบเพื่อไมใหผูเรียนเกิดการเบือ่หนายขณะเรียน และเวลาในการเรียนการสอนมีจํากัด 

ขอเสนอแนะคือใหทําการบันทึกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทลงแผนซีดีรอมเพื่อใหผูเรียน

สามารถนําไปศึกษาตอที่บานได 

 ทศลักษณ เข็มทอง (2549) ทําการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

3 โดยกลุมที่อยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนวัดสารอด จํานวน 45 คน โดยมี

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาคือ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใช

ในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 แบบฝกหัด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
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ทางการเรียน แลละแบบประเมินดานคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียโดยผูเช่ียวชาญ 

ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 85/85 ที่ต้ังไว และ

การประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา และผูเช่ียวชาญ

ดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีความเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องคําศัพทภาษาอังกฤษ

พื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 น้ันมีคุณภาพอยูในระดับดี มี

ขอเสนอแนะในการวิจัยคือ ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่อง คําศัพท

ภาษาอังกฤษพื้นฐานที่ใชในชีวิตประจําวัน ในรูปแบบสื่อการสอนอื่นๆ เชน ทางอินเทอรเน็ต เพื่อเปน

ทางเลือกใหกับผูเรียน และในการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียใชสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง ควร

คํานึงถึงความสะดวกในการใชบทเรียนใหมากที่สุด ตลอดจนการเขาสูเน้ือหายอยไดงาย เพื่อให

นักเรียนศึกษาบทเรียนไดอยางตอเน่ือง 

 สิตา สิทธิรณฤทธ์ิ (2551) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู

คําศัพทในชีวิตประจําวันดวยการตูนแอนิเมชันสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 เปนการวิจัยและ

พัฒนา โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาสื่อเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน

ดวยการตูนแอนิเมชันใหมีประสิทธิภาพ 75/75 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักเรียนกอนและหลังการใชสื่อเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดวยการตูนแอนิเมชัน และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อ

เสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดวยการตูนแอนิเมชันสําหรับนักเรียน

มัธยมศึกษาปที่ 3 กับนักเรียนจํานวน 40 คน หองมัธยมศึกษาปที่ 3/1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย

ศิลปากร ที่กําลังศึกษาอยูในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 ผลการวิจัยพบวาสื่อเสริมทักษะการ

เรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดวยการตูนแอนิเมชันมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่

กําหนดไว 75/75 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันของนักเรียนกอน

และหลังการใชสื่อเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดวยการตูนแอนิเมชัน

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 คะแนนหลังเรียนสูงกวากอนใชบทเรียนคอมพิวเตอร และ

ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดวย

การตูนแอนิเมชันสําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 3 อยูในระดับดีมาก มีขอเสนอแนะในการวิจัยคือ 
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ควรนําสื่อเสริมทักษะการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษไปใชประกอบการเรียนรูใหมากข้ึน และควร

เผยแพรใหกับครูสอนภาษาอังกฤษไดดูเปนแบบอยาง และควรมีการสวเสริมใหพัฒนาสื่อเสริมทักษะ

การเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวันดวยการตูนแอนิเมช่ันใหมากข้ึน และมีความยาว

มากกวา 15 นาทีตามขอเสนอแนะของนักเรียน 

 อรธิชา สวางศรี (2552) ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ

แบบบูรณาการเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนทัพหลวง 

ทดลองกับนักเรียนจํานวน 20 คน โดยมีวุตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรูคําศัพท เพื่อเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทีเ่รยีนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพือ่

การเรียนรูคําศัพท กอนเยนกับหลัเรียน และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 

4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรูคําศัพท โดยมี

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง และแบบสอบถามความพึงพอใจ

เปนเครื่องมือในการทดลอง ผลการทดลองพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑที่ต้ังไว ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูง

กวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับมาก ขอเสนอแนะในการวิจัยคือ ควรอธิบายหรือสาธิตวิธีการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหชัดเจนจนนักเรียนเขาใจ เพื่อไมใหเกิดขอสงสัยระหวางเรียน 

ควรสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรูคําศัพทในระดับช้ันอื่นตอไป 

 ณัฏฐพล คุปตธนโรจน (2554) ทําการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษและการใชกลวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบทกอนและหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสาธิต

มหาวิทยาลัยศิลปากร “นครปฐม” และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท และประโยชนที่ไดรับจากใชกลวิธีเดาความหมายคําศัพทจากบรบิทดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยทําการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากโปรแกรม 

Authorware Professional และทําการทดลองโดยการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน
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เวลา 3 สัปดาห สัปดาหละ 3 คาบ ผลการวิจัยพบวาความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษและ

การใชกลวิธีการเดาความหมายคําศัพทจากบริบทของกลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังจากที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ 0.05 และนักเรียนยังมีความคิดเห็นที่ดีมากตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึน ปญหาคือ พบวาปริมาณคําศัพทตามแนวเรื่องน้ันมี

จํานวนมาก ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 1 หนวยไมสามารถทําไดเสร็จภายในเวลาที่กําหนด 

ขอเสนอแนะคือสนับสนุนใหมีการพัฒนาบทเรียนอยางตอเน่ืองและใหนักเรียนไดศึกษามากอน

ลวงหนา เพื่อชวยลดปญหาขอจํากัดดานเวลา 

 จุฬาวรรณ  บัวหลวง (2555) ทําการศึกษาความกาวหนาทางการเรียนรูคําศัพทผานการ

ใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ศึกษาความคงทนและการจําคําศัพทหลังจากการเรียนรูคําศัพทผาน

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และศึกษาความพึงพอใจในการเรยีนรูคําศัพทผานการใชคอมพวิเตอรชวย

สอนภาษากับนักเรียนจํานวน 95 คนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 ซึ่งประกอบไปดวยโรงเรียนเล็กๆ ใน

อําเภอสายบุรี จังหวัดปตตานี ผลการวิจัยพบวานักเรียนมีความกาวหนาทางการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษรอยละ 83.25 และยังมีความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษหลังจากการเรียนรู

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาอยูในเกณฑมากที่สุด อยางไรก็ดีพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยเพิ่มความคงทนน้ันอาจจะสงผล

ดีกับผูเรียนอายุนอย และการจดจําคําศัพทน้ันไมใชวิธีการสอนคําศัพทเพียงวิธีเดียว ยังมีอีก

หลากหลายวิธีในการสอนคําศัพทครูผูสอนควรเลือกวิธีการสอนที่เหมาะสมกับวัย ลักษณะ 

สภาพแวดลอมของผูเรียน เพื่อปองกันไมใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย นอกจากน้ียังเปนการชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการเรียนคําศัพทอีกดวย 

 ผลการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทน้ัน 

พบวา การสอนคําศัพทโดยใชเทคนิควิธีการสอนตางๆ ผานคอมพิวเตอรชวยสอน ลวนสามารถพัฒนา

ความสามารถในการเรียนรูคําศัพท ของนักเรียน ซึ่งจะนําไปสูการพัฒนาทักษะการเรียนภาษาอังกฤษ

ดานทักษะการอาน การฟง การพูด และการเขียนได อีกทั้งผลการวิจัยยังพบวาคอมพิวเตอรชวยสอน

ภาษาทําใหนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนภาษา 
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 2.2 งานวิจัยในตางประเทศ 

  Nijakowskiej (2007) ทําการวิจัยกับนักเรียนจํานวน 46 คน จากโรงเรียนพลศึกษา

ในเมือง Izabelin โดยนักเรียนทั้งหมดจะถูกแบงเปน 2 กลุมคือกลุมทดลอง กับกลุมควบคุม โดยทํา

การทดสอบกอนเรียน และทําการสอนดวย โปรแกรมการสอน Catch ’n’ Practise พบวากลุม

ทดลองที่เรียนดวย โปรแกรมการสอน Catch ’n’ Practiseน้ันมีคะแนนหลังสอบสูงกวากลุมควบคุม 

แมวาผูเรียนภาษาตางประเทศอาจจะไมไดชอบการเรียนผานเทคโนโลยีแตความแตกตางของคะแนน

กอนเรียนและคะแนนหลังเรียนน้ันแสดงใหเห็นวาโปรแกรมการสอน Catch ’n’ Practise น้ันเพิ่ม

คุณภาพการเรียนรูได และงานวิจัยยังมองไปที่เวลาที่ผูเรยีนใชในการเรยีนรูคําศัพทพบวามีนักเรียนคน

หน่ึงใชเวลาในการศึกษาโปรแกรม และมีการเขาใชหลายครั้งตอวัน ผูวิจัยกลาววาเขากังวลวานักเรียน

อาจจะเบื่อโปรแกรมหลังจากผานระยะเวลาไป แตตรงกันขามผลการทดลองพบวาการเรียนดวย

เทคโนโลยีเปนการชวยกระตุนความสนใจและจงูใจในการเรียนภาษาอังกฤษ หลังจากการทดลองเสร็จ

สิ้นก็ใหกลุมควบคุมไดทําการทดลองใชโปรแกรมการสอน Catch ’n’ Practise อีกดวย โปรแกรมการ

สอน Catch ’n’ Practise เปนการพัฒนาการเรียนรูภาษาอังกฤษ และพบวานักเรียนแสดงความ

คิดเห็นทางบวกตอตัวโปรแกรม นอกจากน้ีนักเรียนมีความชอบการเรียนรูโดยมีเทคโนโลยีเปนตัวชวย  

 Al-Jarf (2007) ทําการวิจัยเรื่องการสอนคําศัพท กับนักศึกษาหญิงช้ันป 1 มหาวิทยาลัย 

King Saud จํานวน 53 คน โดยนักศึกษาเรียนเสริมคําศัพทผานทางเครือขายอินเตอรเน็ทโดยใช

คอมพิวเตอรสวนตัวที่บาน จํานวน 12 สัปดาห ผลการวิจัยพบวานักศึกษากลุมทดลองที่ใชการเรียน

เสริมคําศัพทผานคอมพิวเตอรน้ัน มีการทดสอบหลังเรียนพบวา คะแนนหลังเรียนสูงกวาคะแนนกอน

เรียนอยางมีนัยสําคัญ โดยสามารถสรุปไดวาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทางอินเตอรเน็ทสามารถ

เพิ่มความรูทางดานคําศัพทของนักศึกษาไดเปนอยางดี 

 Robertson (2008) ทําการพัฒนาแบบฝกหัดออนไลนแบบโตตอบโดยใชการผสมผสาน

ของระบบจัดการรายวิชามูเดิลกับการสอนการเขียนในช้ันเรียนที่ เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศ โดยนักเรียนตองทํางานผานโฮมเพจ โดยการโพสตงานที่ไดรับมอบหมาย การดูงาน

นําเสนอ งานเขียน การอานบทความ อานและเขียนบทความเด่ียวและกลุม โดยจะมีกิจกรรม

สนับสนุนคือแบบฝกหัดในเรื่องไวยากรณ เครื่องหมายวรรคตอน และคําศัพทโดยแบบฝกหัดน้ีสราง

จากโปรแกรม Hot Potatoes ซึ่งนักเรียนสามารถเขามาทําแบบทดสอบดวยตัวเอง สามารถ
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ตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ และฝกหัดจนชํานาญ จากน้ันนักเรียนจะตองสงงานเขียนของ

ตัวเอง เพื่อประเมินความสามารถทางการเขียนภาษาอังกฤษ โดยขอดีของงานวิจัยน้ีคือ การใชระบบ

จัดการรายวิชามูเดิลกับการสอนการเขียนในช้ันเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ

น้ันเปนประโยชนอยางมาก เน่ืองจากนักเรียนไมตองเสียเวลาในการรอคําสั่ง การถามผูสอน เกี่ยวกับ

ขอมูลในการคนควาเพิ่มเติม 

 Iacob (2009) ทําการศึกษาและอธิบายการเรียนภาษาดวยคอมพิวเตอรชวยสอนวาเปน

การยํ้าวาอีกดานหน่ึงของประโยชนจากการใชคอมพิวเตอรคือ เด็กเกิดการเรียนรูทักษะคอมพิวเตอร 

และมีความรูสึกที่อยากแบงปน ทํางานรวมกันในหองเรียน เมื่อนักเรียนแบงปนคอมพิวเตอรในการใช

งาน เมื่อความสามารถทางภาษาของนักเรียนดีข้ึน ก็จะมีความกลาที่จะใชภาษาอังกฤษในการสนทนา 

ในทางตรงกันขามยังเกี่ยวของกับการใชรูปภาพในการสอน วามีประโยชนและคุณคาในการเรียนรู ที่

สรางขอมูลและความคิดใหมๆใหเกิดกับนักเรียน การเรียนเกี่ยวกับฟารมสัตว นักเรียนก็ไดมีโอกาสใน

การสํารวจสัตวตางๆในสภาพแวดลอมของเขา พวกเขาไดยิน และคนพบกิจกรรมตางๆ ที่ฟารม จาก

การเห็นรูปภาพหรือวิดีโอการดํารงชีวิตที่อาจเปนเรื่องแปลกใหมสําหรับพวกเขา นอกจากน้ีการศึกษา

กับการสอนนักเรยีนช้ันประถมศึกษาและช้ันกอนประถมศึกษาดวยวิธีการสอน CALL โดยกลุมที่มีการ

ฝกหัดดวยคอมพิวเตอรที่บาน ใชเวลานอยกวาในการนึกถึงคําศัพทและตอบคําถาม โดยความสามารถ

ในการรับรูคําศัพทไดมากกวา รวมถึงการใชคําศัพทไดถูกตอง คลองแคลวมากกวากลุมที่ไมมีการ

ฝกหัดดวยคอมพิวเตอร อยางไรก็ดีขอจํากัดของการใชคอมพิวเตอรก็คือ การประเมินการสอนที่เขามา

เกี่ยวของ ขณะที่ปญหาน้ีกําลังจะมาถึง ความจริงเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอร

ชวยสอนภาษาอังกฤษก็มาอาจถูกมองขามไปได 

 Bekleyen and Yilmaz (2011) ทําการสอนคําศัพทโดยใชโปรแกรม Jing กับนักศึกษา

ช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัย Dicle สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนโปรแกรมเรียนรูคําศัพทโดยการใช

รูปภาพ ในข้ันแรกนักศึกษาตองทําการทดสอบความรูทางคําศัพท โดยแบบทดสอบที่จัดทําโดย

นักวิจัย คะแนนเฉลี่ยอยูระหวาง 12 – 34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนเฉลี่ยเทากับ 

23.3 คะแนน ในการสอนคําศัพทน้ันครูจะใหคําศัพทกับนักศึกษา จากน้ันครูจะถามความหมายของ

คําศัพทกับนักศึกษา นักศึกษาจะทําการตอบโดยพูดถึงรูปภาพที่พบ จากน้ันครูจึงสรุปวานักศึกษามี

การคิดถึงรูปภาพกอนที่จะตอบความหมาย นอกจากน้ียังพบวานักเรียนมีทัศนคติทางบวกกับการใช
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โปรแกรม และมีคะแนนการทดสอบหลังเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ นักศึกษาใหความคิดเห็นวาการ

เรียนรูคําศัพทผานโปรแกรมที่มีรูปภาพน้ัน ทําใหพวกเขาจดจําคําศัพทไดดีข้ึน นอกจากการนํา

คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชสอนคําศัพทแลวโครงสรางของโปรแกรมควรมีลักษณะดึงดูดนักเรียน และ

กระตุนใหนักเรียนเกิดการเรียนรู นอกจากน้ีนักเรียนยังเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนรูผานเทคโนโลยีอีก

ดวย  

 Shao (2012)  กลาววาการพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนน้ันสรางโอกาสในการสํารวจผล

ของการใชมัลติมีเดียในการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษในปที่ผานๆมา การวิจัยทําใหเห็นภาพรวมของ

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เขาไดทําการทดลองกับนักศึกษาชาวจีนปหน่ึงจํานวน 80 คน University 

of Science and Technology Beijing ซึ่งมีการเรียนภาษาอังกฤษมาต้ังแตระดับประถมศึกษาโดยมี

ความรูดานคําศัพทประมาณ 2,400 คํา โดยแบงกลุมการทดลองออกเปนกลุมควบคุม 40 คน เรียน

ดวยวิธีด้ังเดิม และกลุมทดลอง 40 คนทําการทดลองใหใชซอฟตแวรสอนคําศัพทที่ช่ือวา I Love 

English Vocabulary (ILEV) ผลิตโดย Beijing Wrestler Computer Technology Company 

Ltd.  ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมทดลองที่ใชมัลติมีเดียในการสนับสนุนการเรียนรูคําศัพท

ภาษาอังกฤษผูเรียน นักเรียนมีการเรียนรูคําศัพทที่ดีกวานักเรียนกลุมควบคุม นอกจากน้ีนักเรียนยังมี

ทัศนคติที่ดีตอการใชซอฟตแวรในช้ันเรียนเชนเดียวกัน  

 Tamjid and Moghadam (2012) ทําการศึกษาผลของการใชซอฟตแวรสอนคําศัพทกบั

นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษ จํานวน 42 คน วามีประสิทธิภาพมากกวาการสอนดวยวิธีด้ังเดิมโดยทํา

การทดลองกับผูเรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศชาวอิหรานใหทําการทดสอบเพื่อ

แบงกลุมทดลองวากลุมใดเปนกลุมทดลอง กลุมใดเปนกลุมควบคุม จากน้ันแบบทดสอบคําศัพทจะถูก

นํามาใหนักเรียนทั้งสองกลุมทําการทดสอบกอนเรียน โดยกลุมทดลองจะเรียนภาษาอังกฤษดวย

ซอฟตแวรช่ือวา Naris ที่มีพื้นฐานมาจากหนังสือ “504 Absolutely Essential Words”ทําการ

ทดลองสอนเปนเวลา 1 เดือนและทดสอบวาความสามารถดานคําศัพทเพิ่มข้ึนหรือไม สวนกลุม

ควบคุมสอนโดยคําศัพทเดียวกันจากหนังสือ “504 Absolutely Essential Words” พบวาผูที่ใช

วิธีการสอนดวย CALL มีผลคะแนนในการทดสอบหลังเรียนเพิ่มข้ึนอยางมีนัยสําคัญ ผูวิจัยอภิปรายวา

การเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยคอมพิวเตอรชวยสอนอาจจะเปนวิธีที่ชวยเพิ่มความรูทางคําศัพทได

ดีกวาสอนจากหนังสือในระยะเวลาอันสั้น 
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 Khodareza and Tabar (2012) ศึกษาวาในเมื่อไมกี่ปมาน้ีเทคโนโลยีคอมพิวเตอรถูกใช

กันอยางกวางขวางสําหรับวัตถุประสงคดานการศึกษา ในความเปนจริงแลวมีผูสอนหลายตอหลายคน

ที่ใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ทในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เราจะเห็นไดวามีการเติบโตของ

จํานวนผูสอนที่ใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษาอังกฤษ มีการใชมัลติมีเดียในการสอนควบคูไปอีกดวย 

Khodareza and Tabar ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษกับกลุมตัวอยางคือ

นักศึกษาชาวอิหรานจํานวน 60 คน ที่ลงทะเบียนเรียนในสถาบันภาษาอิหรานใน Amol นักศึกษาได

ทําการทดสอบกับการสอบวัดระดับของ Oxford เพื่อวัดความสามารถวาอยูในระดับใด จากน้ันจะถูก

แบงออกเปนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมโดยวิธีสุม จากน้ันทั้งสองกลุมก็ทําการทดสอบกอนเรียน 

กลุมทดลองถูกสอนดวยซอฟตแวรมัลติมีเดียที่ช่ือวา “Vocaboly” และกลุมควบคุมถูกสอนดวยวิธีครู

เปนผูสอน หลังจากทําการทดลองสอนครบแลว ทั้งสองกลุมทําการสอบหลังเรียน เปรียบเทียบการ

สอนคําศัพทดวยคอมพิวเตอร (CAVI) กับวิธีการสอนดวยครู กับนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะ

ภาษาตางประเทศชาวอิหราน พบวาการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนดวย CAVI มีประสิทธิภาพดีกวา

การสอนดวยครู นอกจากน้ียังพบวานักเรียนที่ใชซอฟตแวรมีความเพลิดเพลินและไดเรียนรูจากการ

เลนเกมในขณะเรียนรูคําศัพทจาก CAVI  

 สรุปผลการศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศน้ันยังมีการวิจัยและศึกษาเพื่อพัฒนาสื่อ

ในการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษอยางตอเน่ือง งานวิจัยเกี่ยวกับการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษและการ

ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรจะชวยใหนักเรียนมีความสามารถ

ทางคําศัพทภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร โปรแกรมสําเร็จรูป และ

ซอฟตแวร ชวยใหนักเรียนเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ จากลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีสื่อ

ประกอบ ที่สามารถดึงดูดนักเรียนใหสนใจในการศึกษา อีกทั้งเปนสื่อการเรียนที่นักเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตัวเอง ทําใหเกิดการเรียนรูไดอยางอิสระ และสามารถทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน 



 
 

บทท่ี 3 

   วิธีการดําเนินการวิจัย  

 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบการวิจัยเชิงทดลอง 

(Pre-experimental research) มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3  2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 กอนและหลังเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี

ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งมีแบบแผนการทดลองดังน้ี 

 

1. แบบแผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนแบบการวิจัย เชิงทดลอง (Pre-experimental research) โดยมีแบบ

แผนการวิจัย คือ แบบ One Group Pretest – Posttest Design (บํารุง โตรัตน 2534: 29-31)  

                      

T1 X        T2 

 

 T1 หมายถึง การสอบกอนเรียน (Pretest) 

 X  หมายถึง การสอนภาษาอังกฤษโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

 T2 หมายถึง การสอบหลังเรียน (Posttest) 

 

2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จํานวน 12 

หอง มีนักเรียนจํานวน 528 คน  
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 2.2 กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ไดมาจากการเลือกหองเรียนแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 1 

หองเรียน ไดหองมัธยมศึกษาปที่ 3/2 จํานวน 40 คน นักเรียนทุกคนกําลงัเรียนวิชาภาษาอังกฤษ

อาน-เขียน 4 โดยหนังสือและเอกสารประกอบของรายวิชา อิงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ึน

พื้นฐานพุทธศักราช 2551 

 

3.  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

 ตัวแปรตน ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  

 ตัวแปรตาม ไดแก  

 3.1 ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  

 3.2 ความคิดเห็นของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน 

 

4. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย 

  4.1  แบบสํารวจความรูทางดานคําศัพท 

  4.2  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษา

ปที่ 3 

  4.3  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ เพื่อใชทดสอบกอน

และหลังการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  4.4  แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษ 

 

5. การสรางเคร่ืองมือและการหาประสิทธิภาพของเคร่ืองมือวิจัย 

 5.1 แบบสํารวจความรูทางดานคําศัพทและกลยุทธในการสอนคําศัพท ผูวิจัยสรางแบบ

สํารวจความรูความหมายคําศัพทโดยวิธีการดังตอไปน้ี 
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       5.1.2 ศึกษาคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดจากการรวบรวมคําศัพทจากหนังสือระดับช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 15 เลม ไดแก 1) My World 3 (Student book) 2) My World 3 (Work 

book) 3) Postcards 3 4) Postcards 3 (Workbook) 5) Expressions 3 6) แบบฝกหัด 

Expressions 3 7) Super Goal 3 (Student book) 8) Super Goal 3 (Workbook) 9) Can Do 3 

10) Go for it! 3 (Student book) 11) Go for it! 3 (Workbook) 12) Highlights of Reading & 

Writing 3 13) Future Time English (Student book) 14) Target Reading 3 15) Listen and 

Hear จํานวน 3,193 คํา (สถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ 2555)  

   5.1.3 เลือกคําศัพทโดยผูเช่ียวชาญทางดานภาษาอังกฤษ 1 ทาน และครูผูสอน

ภาษาอังกฤษช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 2 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของขอบขายคําศัพท 

จากการรวบรวมคําศัพทของสถาบันทดสอบแหงชาติ มาจํานวน 500 คํา เพื่อใหเหมาะสมกับผูเรียน 

จําแนกตามแนวเรื่องสภายุโรป จาก 14 แนวเรื่อง ดังน้ี 1) การระบุตนเอง 2) บานและสิ่งแวดลอม 3) 

ชีวิตประจําวัน 4) เวลาวางและความบันเทิง 5) การเดินทาง 6) ความสัมพันธกับบุคคลอื่น 7) สุขภาพ 

และการดูแลรางกาย 8) การศึกษา 9) การจับจายใชสอย 10) อาหารและเครื่องด่ืม 11) การบริการ 

12) สถานที่ 13) ภาษา 14) สภาพอากาศ (Council of Europe 2006: 51-52, 150, 1998: 59-81)  

   5.1.4 นําคําศัพทที่ไดมาสรางแบบสํารวจความรูทางดานคําศัพทเพื่อทดสอบความรู

เกี่ยวกับความหมาย โดยบอกความหมายของคําศัพทเปนภาษาไทย โดยขอสอบมีจํานวน 500 ขอ 

(ภาคผนวก ก) 

   5.1.5 นําแบบสํารวจความรูดานคําศัพทมาใหนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไมใช

กลุมตัวอยาง จํานวน 70 คน ทําแบบทดสอบ 

  5.1.6 นําผลการสอบมาตรวจ แลวทําการคัดเลือกคําที่นักเรียนไมทราบความหมาย

มากกวารอยละ 70 โดยจําแนกเปนประเภทไดเปนประเภท คํานาม คํากริยา คําคุณศัพท คําวิเศษณ 

รวมจํานวน 200 คํา ผู วิจัยไดทําการรวมหัวขอเพื่อใหไดแนวเรื่องมาใชในการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทจํานวน 10 หนวย หนวยละ 20 คํา ดังน้ี 1) การระบุตนเอง 2) บานและ

สิ่งแวดลอม 3) ชีวิตประจําวัน 4) เวลาวางและความบันเทิง 5) การเดินทาง สถานที่และสภาพอากาศ 

6) ความสัมพันธกับบุคคลอื่น 7) สุขภาพ และการดูแลรางกาย 8) การศึกษาและภาษา 9) การจับจาย

ใชสอย 10) อาหารและเครื่องด่ืม (ภาคผนวก ข) 
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6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3  

 ผูวิจัยดําเนินการสรางโดยมีลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  6.1  ศึกษาขอมูลพื้นฐาน ไดแก 

   6.1.1  ศึกษาแนวคิดการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษของ Sa-ngiam and 

 Bamrung (2000: 16-17) และ ศุภวัตน (2555) และงานวิจัยเกี่ยวกับการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

   6.1.2  ศึกษากลวิธีการเดาความหมายของศัพทจากการวิเคราะหบริบทคํา  

ตารางที่ 1  ตารางแสดงกลวิธีในการสอนศัพท 

Sa-ngiam and Bamrung 

(2000: 16-17) 
ศุภวัตน (2555) 

1. การใหคํานิยาม (Definition)  

2. การกลาวซ้ํา (Restatement)  

3. การยกตัวอยาง (Example)  

4. การเปรียบเหมือน (Comparison)  

5. การแสดงเหตุและผล (Cause and 

effect)  

6. Inference from supporting details 

ตัวช้ีแนะไดแกประโยคที่มาสนับสนุน 

7. Inference based on structure 

โครงสรางที่ผูเขียนเขียนไวเพื่อใหคาดเดา

ความหมาย 

8. Mood clues การเดาความหมายจาก

อารมณ  และความรู สึกที่ อ ยู ภายใน

ประโยค 

9. Building block clues เกิดจากการเติม 

suffix หรือสวนตางๆ ลงไปในคํา 

1. การใหคํานิยาม (Definition)  

2. การกลาวซ้ํา (Restatement)  

3. การยกตัวอยาง (Example)  

4. การเปรียบเหมือน (Comparison)  

5. การเปรียบตาง (Contrast)  

6. การแสดงเหตุและผล (Cause and 

effect)  
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 6.1.3 ผูวิจัยสังเคราะหกลวิธีการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษจากแนวคิดของ         

Sa-ngiam & Bamrung (2000: 16-17) และ ศุภวัตน (2555) ไดจํานวน 7 วิธีดังน้ี 1) Direct 

definition 2) Example clue 3) Restatement clue 4) Comparison and Contrast clue 5) 

Cause and effect clue 6) Mood and tone clue 7) Experience clue 

6.2  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

    6.2.1  พัฒนาคํานํา วัตถุประสงค ขอแนะนําในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยแบงข้ันตอนการสอนดังน้ี 1) ข้ันการกระตุนความสนใจ เปนข้ันตอนที่

กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในเน้ือหาคําศัพทของแตละบท ใหนักเรียนไดเห็นโครงสรางการใช

บริบทในการเดาคําศัพท 2) ข้ันนําเสนอ เปนข้ันที่ใหนักเรียนไดเห็นโครงสราง คําสังเกตของการเดา

คําศัพทในแตละกลยุทธที่ใช 3) ข้ันฝกหัด เปนข้ันที่ใหนักเรียนฝกเดาศัพทจากบริบทในกลยุทธตางๆ 

ตามจุดประสงคที่ต้ังไวในแตละบท และมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการทําแบบฝกหัดเติมคํา 

(Cloze) 4) ข้ันประเมินผล เปนข้ันที่ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนในแตละบท เพื่อวัด

ความสามารถในการเรียนรูคําศัพท 

  6.2.2  สรางตารางกําหนดขอบเขตเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ จํานวน 10 Units ซึ่งประกอบดวย ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ



 

 

ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

1 Personal 

Identification 

theme / Topic: 

Hollywood 

Superstar 

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

direct definition context 

clues. 

- To identify suitable 

vocabulary in Personal 

Identification theme  

context. 

 

 

diligent, refugee, 

unique, heroine, 

stardom, career, 

personality, debut, 

marriage, actress, 

humanitarian, 

talkative, 

accolade, 

successful, 

director, 

underprivileged, 

adopt, rebellious, 

fame, tabloid 

 

Context clues –

Direct definition  

Motivation 

- Warm up by looking at 

picture and given 

information about Personal 

identification. 

Presentation 

- Present Direct Definition 

clue  

Practice 

- Find meaning and clues in 

each sentence by using 

Direct Definition clue.  

Production 

- Complete short paragraph 

about Hollywood Superstar 

by using context clues 

correctly. 

- Identify target 

vocabulary 

from context 

clues related to 

theme of 

personal 

identification. 

(M/C, 10 items 

total 10 points) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

2 House and home, 

environment 

theme /  

Topic: Our 

Environment 

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from example context 

clues. 

- To identify suitable 

vocabulary in House 

and home, environment 

theme context. 

 

wildlife, volcano, 

tunnel, traffic light, 

toiletries, suburb, 

stairs, sidewalk, 

shelter, service, 

furnish, planet, 

refrigerator, region, 

real estate, 

pollution, plant, 

orchid, north, 

neighbor 

Context clues –

example clue 

Review – Definition 

clue 

Motivation - Warm up by 

looking at picture and given 

information about Global 

warming. 

- List some factor that cause 

Global warming. 

Presentation - Present 

Example context clues. 

Practice 

- Find meaning and clues in 

each sentence by using 

Example clue and Definition 

clue  

Production - Complete short 

paragraph about Our 

Environment by using 

context clues correctly. 

- Identify target 

vocabulary 

from context 

clue related to 

theme of 

House and 

home, 

environment 

theme. (M/C, 

10 items total 

10 points) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

3 Daily life theme / 

Topic: Clothes  

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Restatement and 

Example clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Daily life 

theme context. 

 

stain, trend, 

wardrobe, designer, 

formal, occasion, 

laundry, sweater, 

informal, casual, 

catwalk, wrinkle, 

wool, fold, bracelet, 

wedding, tailor, 

brand, fashionable 

 

Context clues – 

Restatement  

Review – Example 

clue 

Motivation 

- Warm up by looking at 

picture and given 

information about student 

uniform. 

- List school uniform’s rule. 

Presentation 

- Present Restatement clue. 

Practice 

- Find meaning and clues in 

each sentence by using 

Restatement and Example 

clue 

Production - Complete short 

paragraph about Shopping 

clothes by using context 

clues correctly. 

- Identify target 

vocabulary 

from context 

clue related to 

theme of Daily 

life. (M/C, 10 

items total 10 

points) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

4 Free time and 

entertainment 

theme /  

Topic: Hobbies 

and Recreation 

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Comparison and 

Contrast, restatement 

clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Free time 

and entertainment 

theme context. 

 

vacation, 

satisfaction, earn, 

rewarding, 

recreation, leisure, 

pastime, stressful, 

support, routine, 

pleasure, achieve, 

cultivate, 

successful, 

entrepreneur, 

millionaire, cover, 

lifestyle, 

moderate, 

monotony 

 

Context clues – 

 Comparison and 

Contrast 

Review – 

Restatement 

Motivation - Warm up by 

looking at pictures and given 

information about student 

hobbies. 

- List activity that you do in 

your free time. 

Presentation - Present 

Comparison and Contrast 

clue. 

Practice - Find meaning and 

clues in each sentence by 

using Comparison and 

Contrast, Restatement. 

Production - Complete short 

paragraph about Work and 

Relax by using context clues 

correctly. 

- Identify target 

vocabulary 

from context 

clue related to 

theme of Free 

time and 

entertainment 

theme. (M/C, 

10 items total 

10 points)) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

5 Travel, place and 

weather theme / 

Topic: Holiday 

Travel 

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Cause and Effect 

clue, Comparison and 

Contrast clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Travel, 

place and weather 

theme context. 

 

currency, 

transportation, 

abroad, 

accommodation, 

travel agent, 

destination, rush, 

security, visa, 

round-trip, 

reservation, expire, 

passport, 

passenger, luggage, 

journey, insurance, 

brochure, caravan, 

adventure 

Context clues – 

Cause and Effect 

clue  

Review – 

Comparison and 

Contrast clue 

Motivation 

- Warm up by looking at 

picture and given 

information about traveling. 

- List important things before 

going abroad. 

Presentation 

- Present Cause and Effect 

clue. 

Practice - Find meaning and 

clues in each sentence by 

using Cause and Effect clue, 

Comparison and Contrast. 

Production 

- Complete short paragraph 

about Holiday Travel by 

using context clues correctly. 

- Identify 

target 

vocabulary 

from context 

clue related 

to theme of 

Travel, place 

and weather. 

(M/C, 10 

items total 10 

points)) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

6 Relationship with 

other people 

theme / 

Topic: Love and 

Relationship  

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Example clue, 

Cause and Effect clue 

- To identify suitable 

vocabulary in 

Relationship with other 

people theme context. 

 

crush, vow, 

compatible, 

roommate, apart, 

engage, couple, 

adultery, 

invitation, involve, 

blind date, sight, 

funeral, 

heartbroken, 

propose, spouse, 

romance, courage, 

divorce, 

relationship 

 

Context clues – 

Example clue 

Review – Cause 

and Effect clue 

 

Motivation - Warm up by 

looking at picture and given 

information about Love and 

Relationship. 

- List your close friends 

Presentation - Present 

Example clue 

Practice - Find meaning and 

clues in each sentence by 

using Example clue, Cause 

and Effect clue. 

Production - Complete short 

paragraph about Love and 

Relationship by using 

context clues correctly. 

- Identify 

target 

vocabulary 

from context 

clue related 

to theme of 

Relationship 

with other 

people. (M/C, 

10 items total 

10 points) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

7 Health and body 

care /  

Topic :  Health 

and Wellbeing 

theme 

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Experience clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Health and 

body care context. 

 

visible, penicillin, 

symptom, remedy, 

stress, pale, 

consult, absent, 

poultry, 

administer, 

contract, 

frustration, cancer, 

additive, effect, 

preserve, patient, 

healthy, dizzy 

Context clues – 

Experience clue  

Motivation - Warm up by 

looking at picture and given 

information about Health 

and Wellbeing. 

- List ways to have healthy 

life 

Presentation - Present 

Experience clue 

Practice - Find meaning and 

clues in each sentence by 

using Experience clue. 

Production - Complete short 

paragraph about Health and 

Wellbeing by using context 

clues correctly. 

- Identify 

target 

vocabulary 

from context 

clue related 

to theme of 

Health and 

body care. 

(M/C, 10 

items total 10 

points) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

8 Education and 

Language theme 

/  

Topic :  Education 

and launguage  

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Education 

and Language theme 

context. 

 

theory, textbook, 

purpose, faculty, 

respect, 

preparation, 

questionnaire, 

summarize, 

passage, nursery, 

marvel, idiom, 

handwritten, 

gradation, 

education, 

dialogue, predict, 

poem, headline, 

punctuation 

Context clues – 

mixed clue  

Motivation - Warm up by 

looking at picture and given 

information about Education 

and Language. 

- Answer the questions 

Presentation - Present 

Example clue 

Practice - Find meaning and 

clues in each sentence by 

using mixed clue 

Production - Complete short 

paragraph about Education 

and Language by using 

context clues correctly. 

- Identify target 

vocabulary from 

context clue 

related to theme 

of Education and 

launguage. (M/C, 

10 items total 10 

points) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

9 Shopping and 

Service theme /  

Topic :  Shopping  

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Shopping 

and Service theme 

context. 

 

valuable, 

multiplex, 

souvenir, sneaker, 

scarf, purchase, 

outfit, million, 

merchandise, 

luxurious, 

specialty, 

consumer, 

convenient, 

theatre, handicraft, 

receipt, opera, 

accessory, craft, 

cosmetic 

Context clues – 

mixed clue. 

Motivation - Warm up by 

looking at picture and 

given information about 

Shopping and Service. 

Presentation - Present 

mixed clue. 

Practice - Find meaning 

and clues in each 

sentence by using 

Example mixed clue. 

Production - Complete 

short paragraph about 

Shopping and Service by 

using context clues 

correctly. 

- Identify target 

vocabulary from 

context clue 

related to theme 

of shopping. 

(M/C, 10 items 

total 10 points) 
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ตารางที่ 2 ตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ (Table of Unit Specification) (ตอ)  

Unit Theme/Topic Unit Objectives Vocabulary Strategy Teaching Process Evaluation 

10 Food and Drinks 

theme /  

Topic : Food and 

drinks  

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Food and 

Drinks theme context. 

 

saucepan, supper, 

roast, ripe, recipe, 

pour, slice, peel, 

pasta, nutritious, 

napkin, colander, 

chop, handful, 

gourmet, garlic, 

appetite, season, 

stir, ingredient 

Context clues – 

mixed clue. 

Motivation - Warm up by 

looking at picture and 

given information about 

Food and Drinks. 

- Answer the questions. 

Presentation - Present 

mixed clue or review 

Practice - Find meaning 

and clues in each 

sentence by using mixed 

clue. 

Production - Complete 

short paragraph Food and 

Drinks by using context 

clues correctly. 

- Identify target 

vocabulary from 

context clue 

related to theme 

of Food and 

drinks. (M/C, 10 

items total 10 

points) 
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  6.3 นําตารางโครงสรางเน้ือหาสาระ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

ที่สรางข้ึนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองของเครื่องมือและเน้ือหา และ

นํามาปรับปรุงแกไขกลยุทธการสอนศัพทที่เลือกใชในแตละหมวดหมูคําศัพท 

  6.4 ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ดวยวิธีการหาคาดัชนี

ความสอดคลองระหวางเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษกับ

วัตถุประสงคของการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ IOC (Index of Item Objective Congruence) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

2535: 456) โดยใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 ทานพิจารณาและใหคะแนนดังน้ี 

   +1 หมายถึง เมื่อแนใจวาคุณลักษณะเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษสอดคลองกับวัตถุประสงค 

  0   หมายถึง เมื่อไมแนใจวาคุณลักษณะเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือไม 

  1   หมายถึง เมื่อแนใจวาคุณลักษณะเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษไมสอดคลองกับวัตถุประสงค 

  นําคะแนนของผูเช่ียวชาญทางภาษาแตละทานมารวมกัน แลวหารดวยจํานวน

ผูเช่ียวชาญ คือ 3 โดยคา IOC ระหวาง 0.67-1 (ภาคผนวก ง) 

 6.5 ศึกษาวิธีการใชโปรแกรมสําหรับผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ ซึ่งโปรแกรมที่ผูวิจัยใชคือ โปรแกรม Hot Potatoes ที่ประกอบไปดวยประเภท

แบบฝกหัด (Practice) แบบเติมคํา (Cloze) และแบบเลือกตอบ (Multiple choice) 

    6.6 กําหนดโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท ซึ่งประกอบไปดวย 

แบบฝกหัดระหวางเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และการใหขอมูลยอนกลับ โดยในข้ันตอนการสอน

ศัพทน้ันจะนําสื่อหลายๆรูปแบบมาใช เชน การใชภาพน่ิง ตัวอักษร และเสียง สําหรับแบบฝกหัดจะ

ประกอบไปดวยแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze) และแบบเลือกตอบ (Multiple choice)  

 6.7 จัดทําบทเรียนในแตละหนวย และนําไปใหอาจารยที่ปรึกษา และผูเช่ียวชาญ

ตรวจสอบความถูกตองของเน้ือหา รูปแบบและภาษาที่ใช ความสอดคลองของวิธีการสอนคําศัพทกับ

วัตถุประสงคที่ต้ังไวในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 
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 6.8 ปรับปรุงบทเรียนดานเน้ือหา ภาษา โครงสราง การลําดับข้ันตอนการทําแบบฝกหัด 

ความเหมาะสมของตัวอักษร พื้นหลัง ภาพประกอบ และสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม Hot Potatoes จํานวน 10 หนวยตามโครงสรางที่ไดกําหนดไว คือ ข้ัน

นําเขาสูบทเรียน ข้ันนําเสนอ ข้ันหัดปฏิบัติ ข้ันผลิตผลงาน และข้ันประเมินผล โดยข้ันนําเสนอ ข้ันหัด

ปฏิบัติ และข้ันประเมินผลจะทําลงในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท และใหนักเรียนไดหัดทํา

ในกรณีที่นักเรียนตองการทบทวนเน้ือหาที่ไดเรียนไป 

  6.9 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่สรางข้ึน ใหผูเช่ียวชาญดาน

การสอนภาษาอังกฤษและผูเช่ียวชาญดานคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความ

เหมาะสมของโครงสรางบทเรียนแบบฝกหัด การทดสอบทายบท ความเหมาะสมของลําดับข้ันการ

เรียน  

  ข้ันที่ 1 ข้ันการหาประสิทธิภาพแบบรายบุคคล (Individual Testing) ทดสอบกับ

นักเรียนจํานวน 3 คน ที่ยังไมเคยเรียนบทเรียนดังกลาวมากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการสุมกลุม

ตัวอยางอยางงายดวยวิธีจับฉลาก จากนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีมาก จํานวน 1 คน ผลการเรียน

ระดับกลาง จํานวน 1 คน ผลการเรียนระดับออน จํานวน 1 คน โดยใหเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 20 คาบ 

โดยปฏิบัติดังน้ี คือ ใหผูสอนช้ีแจงสวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ข้ันตอนการเรียน 

ข้ันตอนการทําแบบฝกหัด และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ผูวิจัยเปนผูสอนเน้ือหาการเดา

ศัพทจากบริบทดวยวิธีตางๆ ในแตละบทเรียน จากน้ันนักเรียนจะตองฝกหัดสังเกตบริบทที่อยูในการ

เดาศัพทดวยการทําแบบฝกหัดลงในแบบฝกหัดที่ผูวิจัยแจก (Learn new words) เมื่อนักเรียนฝกหัด

จนคลองแคลวแลว จากน้ันนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษคือ

การทําแบบฝกหัดประเภทเติมคํา (Exercise 2) เมื่อนักเรียนฝกทําจนครบแลว จึงใหทบทวนคําศัพท

ทั้ง 20 คํา กอนเตรียมตัวสอบหลังเรียนในแตละบท การสอบหลังเรียนในแตละบททําในแบบทดสอบ

ทายบท (Evaluation) เมื่อนักเรียนเรียนจนครบ 10 บทแลว จึงนําคะแนนสอบทายบทของแตละบท 

และคะแนนสอบหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท ดัง

แสดงในตารางที่ 3 
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ตารางที่ 3 คะแนนการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 10 บท และ

แบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองรายบุคคลทดลองกับนักเรียนจํานวน 3 คน 

คนที ่ 

 

 

 

                         

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รวม E1 

คะแนน

สอบ

หลัง

เรียน 

E2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 60 100 

1 7 7 5 4 6 6 5 7 8 9 64 64.00 42 70.00 

2 5 7 9 9 9 5 7 6 6 7 70 70.00 44 73.33 

3 10 10 9 10 10 9 9 8 9 10 94 94.00 48 80.00 

รวม 22 24 23 23 25 20 21 21 23 26 228  134  

รอยละ 73.33 80.00 76.67 76.67 83.33 66.67 70.00 70.00 76.67 86.67  76.00  74.44 

   

 จากตารางที่ 3 ในข้ันทดลองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษกับ

นักเรียนจํานวน 3 คน พบวานักเรียนทําคะแนนจากบททดสอบประจําบททั้ง 10 บท ไดคะแนนรวม 

228 จากคะแนนเต็ม 300 คะแนน คิดเปนรอยละ 76 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลัง

เรียนไดคะแนนรวม 134 คะแนน จากคะแนนเต็ม 180 คิดเปนรอยละ 74.44 ดังน้ันประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 76/74.44 บทเรียนที่นักเรียนทํา

คะแนนไดสูงสุดคือบทที่ 10 คิดเปนรอยละ 86.67 สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือ

บทที่ 6 คิดเปนรอยละ 66.67  

  ดานขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข ในแบบทดสอบทายบทที่ 6 ไดนักเรียนได

คะแนนนอยที่สุด ผูวิจัยไดปรับปรุงดานภาษาของโจทยโดยใชคําที่นักเรียนเขาใจมากข้ึน และเพิ่ม

ประโยคเพื่อใหนักเรียนเดาคําศัพทจากวิธีการเดาศัพทดวยวิธี Mood and tone ขอบกพรองของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่พบคือ รูปภาพที่อยูในแตละแบบฝกไมข้ึนปรากฏ เน่ืองจากไฟล

รูปภาพไมไดอยูในโฟลเดอรเดียวกันกับบทเรียน ผูสอนจึงไดแกไขใหรูปภาพปรากฏ ในแตละ

แบบฝกหัด และกลองโตตอบขณะที่นักเรียนตอบแบบฝกหัดไดถูกหรือผิด และในแบบฝกหัดเติมคํา 

นักเรียนบางคนหาคําที่ใหเลือกไมเจอ ผูสอนจึงแจงและไดทําการขยายตัวอักษรใหใหญข้ึน  ในสวน

เน้ือหานํากอนเขาบทเรียนในบางบท นักเรียนอานไมเขาใจ จึงไดปรับบทความใหสั้นลง และเลือก

ยกตัวอยางคําที่จะนํามาอธิบายตัวอยางใหงายข้ึนกวาเดิม 
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 ข้ันที่ 2 ข้ันการหาประสิทธิภาพแบบกลุมเล็ก (Small Group Testing) โดยทดลอบกับ

นักเรียนจํานวน 10 คน ที่ยังไมเคยเรียนบทเรียนดังกลาวมากอนและไมใชกลุมเดิม โดยการสุมกลุม

ตัวอยางอยางงายดวยวิธีจับฉลาก จากนักเรียนที่มีผลการเรียนระดับดีมาก จํานวน 3 คน ผลการเรียน

ระดับกลาง จํานวน 4 คน ผลการเรียนระดับออน จํานวน 3 คน โดยใหเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 50 นาที เปนเวลา 20 คาบ 

โดยปฏิบัติดังน้ี คือ ผูสอนช้ีแจงสวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ข้ันตอนการเรียน 

ข้ันตอนการทําแบบฝกหัด และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน ผูวิจัยเปนผูสอนเน้ือหาการเดา

ศัพทจากบริบทดวยวิธีตางๆ ในแตละบทเรียน จากน้ันนักเรียนจะตองฝกหัดสังเกตบริบทที่อยูในการ

เดาศัพทดวยการทําแบบฝกหัดลงในแบบฝกหัดที่ผูวิจัยแจก (Learn new words) เมื่อนักเรียนฝกหัด

จนคลองแคลวแลว จากน้ันนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษคือ

การทําแบบฝกหัดประเภทเติมคํา (Exercise 2) เมื่อนักเรียนฝกทําจนครบแลว จึงใหทบทวนคําศัพท

ทั้ง 20 คํา กอนเตรียมตัวสอบหลังเรียนในแตละบท การสอบหลังเรียนในแตละบททําในแบบทดสอบ

ทายบท (Evaluation) เมื่อนักเรียนเรียนจนครบ 10 บทแลว จึงนําคะแนนสอบทายบทของแตละบท 

และคะแนนสอบหลังเรียนมาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท 

จากน้ันจึงดําเนินการแกไขขอบกพรองเกี่ยวกับความเหมาะสมของเวลาที่ใชแตละแบบฝกหัด โดย

แบบฝกหัดเติมคํา (Cloze) ในข้ันแรกใหเวลานักเรียน 15 นาที พบวานักเรียนอานเน้ือเรื่องและเติมคํา

ไมทัน จึงไดเพิ่มเวลาในการทําแบบฝกหัดเปน 20 นาที และหาประสิทธิภาพของบทเรยีนคอมพวิเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยใชเกณฑ 75/75 ดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4  คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 10 บท และ

แบบทดสอบหลังเรียนในข้ันการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักเรียนจํานวน 

10 คน 

คนที ่

 

 

 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รวม E1 

คะแนน

สอบ

หลัง

เรียน 

E2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 60 100 

1 10 10 9 9 9 9 9 9 8 10 92 92.00 33 55.00 

2 7 9 7 7 8 8 9 10 9 9 83 83.00 40 66.67 

3 6 5 6 7 7 4 6 7 7 8 63 63.00 47 78.33 

4 7 8 9 8 7 6 6 7 7 9 74 74.00 45 75.00 

5 8 9 7 7 7 7 7 6 7 8 73 73.00 42 70.00 

6 9 10 10 9 9 10 9 8 9 10 93 93.00 49 81.67 

7 9 8 9 8 10 8 9 8 8 9 86 86.00 47 78.33 

8 8 8 7 8 8 6 9 7 8 8 77 77.00 43 71.67 

9 9 9 7 7 8 9 9 8 8 10 84 84.00 47 78.33 

10 8 7 9 8 7 6 8 6 7 9 75 75.00 42 70.00 

รวม 81 83 80 78 80 73 81 76 78 90 800  435  

รอยละ 81.00 83.00 80.00 78.00 80.00 73.00 81.00 76.00 78.00 90.00  80.00  72.5 

  

 จากตารางที่ 4 ในข้ันทดลองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษกับ

นักเรียนจํานวน 10 คน พบวานักเรียนทําคะแนนจากบททดสอบประจําบททั้ง 10 บท ไดคะแนนรวม 

800 จากคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลัง

เรียนไดคะแนนรวม 435 คะแนน จากคะแนนเต็ม 600 คิดเปนรอยละ 742.5 ดังน้ันประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 80/72.5 บทเรียนที่นักเรียนทํา

คะแนนไดสูงสุดคือบทที่ 10 คิดเปนรอยละ 90 สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือบทที่ 

6 คิดเปนรอยละ 73 
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 ดานขอบกพรองที่พบและการปรับปรุงแกไข ในแบบฝกหัดบทที่ 6 นักเรียนไดแสดง

ความคิดเห็นวาทั้งในสวนแบบฝกหัด (Cloze) และแบบประเมินหลังเรียน เวลาในการทําแบบฝกหัดที่

ใหทําเวลา 15 นาทีน้ัน นักเรียนไมสามารถทําไดเสร็จทันเวลา จึงไดเพิ่มเวลาในการทําแบบฝกหัดเปน 

20 นาที ผูวิจัยไดชวยนักเรียนในการทบทวนคําศัพท เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาใจบริบทที่อยูรอบ

คําศัพท และรูความหมายของคําศัพท ในหนา Index เปนหนาเพื่อเช่ือมโยงไปยังแบบฝกหัด และ

แบบทดสอบประจําบทน้ัน นักเรียนแสดงความเห็นวาโลงเกินไป จึงไดเพิ่มรูปภาพ และตกแตง

เพิ่มเติม และเพิ่มรูปภาพ ขอความในการโตตอบเวลานักเรียนตอบถูกหรือผิดเพิ่มเขาไปในทุกขอ  

 การดําเนินการทดลองโดยการหาประสิทธิภาพแบบภาคสนาม (Field Try Out) โดยนํา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไดรับการปรับปรุงแกไขในสวนเน้ือหา ภาษา 

ความเหมาะสมของภาพประกอบ ตัวอักษร พื้นหลัง การโตตอบของโปรแกรมขณะนักเรียนทํา

แบบฝกหัด รวมถึงเวลาที่ใชในการทําแบบฝกหัด แลวไปทดลองใชจริงกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 

3/2 จํานวน 40 คนที่เปนกลุมตัวอยาง จากน้ันจึงเริ่มการสอนโดยใชคาบภาษาอังกฤษฟง-พูด คาบ

ประชุมระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 คาบแนะแนว และคาบ 9 ของวันที่นักเรียนไมมีคาบเรียน ผูสอน

ช้ีแจงสวนประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ข้ันตอนการเรียน ข้ันตอนการทําแบบฝกหัด 

และใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน และดําเนินการสอนเน้ือหาการเดาศัพทจากบริบทดวย

ตัวเอง จากน้ันใหนักเรียนฝกการสังเกตคําที่มักปรากฏในการเดาศัพทวิธีตางๆ ในเลมแบบฝกหัด 

จากน้ันใหนักเรียนฝกจากบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนคือแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze) เมื่อนักเรียนทาํ

แบบฝกหัดจนเรียบรอย จึงใหทบทวนคําศัพทที่ไดเรียนไป และใหทําการทดสอบทายบทจํานวน 10 

ขอ 10 คะแนน ใหนักเรียนบันทึกคะแนน แลวเมื่อเรียนจบครบ 10 บทแลว ใหทดสอบหลังเรียนดวย

แบบทดสอบคําศัพทจํานวน 60 ขอ 60 คะแนน ตรวจขอสอบที่นักเรียนทํา บันทึกคะแนนหลังเรียน 

จากน้ันนําคะแนนที่ไดมาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทตาม

เกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 และใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัยใชในการสอน 
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7. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ เพ่ือใชทดสอบกอนและหลังการ

เรียนคําศัพทภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

  ซึ่งเปนแบบปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 60 ขอ ผูวิจัยดําเนินการสรางตามข้ันตอน

ตอไปน้ี 

 7.1 ศึกษาทฤษฎีการทดสอบคําศัพทของ Thornbury (2004, 171-175) แบงประเภท

ของแบบทดสอบไดดังน้ี 

  7.1.1 ประเภทเลือกคําตอบ (Multiple Choice) แบบทดสอบแบบเลือกตอบเปนวิธี

ที่นิยมในแงที่ถือวาตรวจงาย สรางงาย ใชไดทั้งคําเด่ียวหรือบริบทในประโยคเดียว หรือคําในเน้ือเรื่อง

ทั้งเรื่อง ขอเสียคือ ผูเรียนอาจเลือกคําตอบโดยการใชกระบวนการตัดขอผิดออกไปซึ่งแทบจะไมถือวา

เปน “การรู” คําตอบที่ถูกตอง เปนการทดสอบการจําเทาน้ันไมใชความสามารถในการใชคํา 

  7.1.2 การเติมชองวาง (Gap Filling) แบบทดสอบประเภทเติมคําตอบตองการให

ผูเรียนฟนคําจากความทรงจาํ เพื่อนํามาเติมลงในประโยค หรือเน้ือเรื่อง ดังน้ันจึงเปนการทดสอบการ

ใชคํา มากกวาการจําคําไดเพียงอยางเดียวเทาน้ัน ตัวอยางขอสอบประเภทน้ีคือขอสอบ cloze test 

แลวจึงนํามาวิเคราะหเน้ือหาและจุดประสงคในบทเรียนแตละหนวย 

 7.2 ทําการคัดเลือกคําศัพทจากคําศัพททั้งหมดทีใ่ชในการวิจัยจํานวน 200 คํา โดยนํามา

สรางแบบทดสอบความสามารถดานคําศัพทจํานวน 70 คํา กลยุทธในการคัดเลือกคําศัพทคือ

พิจารณาจากคําที่สามารถนํามาสรางประโยคที่สามารถสื่อถึงประเภทของบริบทไดอยางชัดเจน และ

เปนคําที่ผูเช่ียวชาญดานภาษาใหความเห็นวาเหมาะสมในการนํามาสรางแบบทดสอบ 

 7.3 รูปแบบของการวัดความรูคําศัพทคือ ประเภทของบริบท ความหมายของคําศัพท 

การนําคําศัพทไปใชในรูปประโยค 

 7.3 สรางตารางกําหนดเน้ือหาของแบบทดสอบวัดความสามารถดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษ โดยกําหนดหัวขอตอไปน้ีลงในตารางที่ 5 
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ตารางที่ 5  ตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบ (Table of Test specifications)  

Part Text type 
Item 

type 

Total 

No. 

of 

item 

Weight 

% 
Scoring Times 

1. Vocabulary  

- Definition Clue 

- Example Clue 

- Restatement Clue 

- Compare/contrast 

Clue 

- Cause and effect 

Clue 

- Mood and tone 

Clue 

- Experience clue 

 

Sentences M/C 

4 

4 

3 

5 

 

4 

 

3 

 

4 

6.67 

6.67 

4.28 

7.14 

 

6.67 

 

4.28 

 

6.67 

0-1 15 

2. Passage - cloze test 

(Personal 

identification, 

clothes, Food) 

Short Passage M/C 23 38.33 0-1 25 

3. Writing  Composition  10 14.28 0-10 20 

Total    60 100  60 

 

  7.4 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 แบบเลือกตอบจํานวน 60 ขอ  

  7.5 เสนอแบบทดสอบใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองของการใช

ภาษา ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ความสอดคลองของขอสอบกับ
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วัตถุประสงค (ภาคผนวก จ) แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาอังกฤษจํานวน 2 ทาน และ

ผูเช่ียวชาญดานภาษาจํานวน 1 ทาน ประเมินตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 

ความสอดคลองของขอสอบกับวัตถุประสงค แลวหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) เลือกขอสอบที่มีคา

ดัชนี ความสอดคลองระหวาง 0.67-1 (ภาคผนวก ฉ) 

  7.6 ขอหนังสือเพื่อขอทดลองเครื่องมือที่โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” กับบัณฑิตวิทยาลัย 

(ภาคผนวก ฒ) 

  7.7 นําแบบทดสอบที่ผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญทั้ง 3 ทาน ไปทดลองใชกับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 74 คน ที่มีลักษณะเดียวกับกลุมตัวอยาง นําผลการสอบของนักเรียนมา

วิเคราะหโดยขอสอบมีคาความยากงายระหวาง 0.22-0.69 และคาอํานาจจําแนกระหวาง 0.22-0.50 

ไดจํานวน 50 ขอ คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ (Reliability) ไดคาความเช่ือมั่น KR-20 เทากับ 

0.7456 (ภาคผนวก ญ) 

 

8. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

  8.1 ศึกษาหลักเกณฑและวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของ Cronbach เพื่อ

เปนแนวทางในการกําหนดกรอบความคิดและสรางแบบสอบถามความคิดเห็นโดยกําหนดคาระดับ

ของคําตอบในแบบสอบถามความคิดเห็นดังน้ี 

   เห็นดวยมากที่สุด  ใหคาระดับเทากับ 5 

   เห็นดวยมาก  ใหคาระดับเทากับ 4 

   เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3 

   เห็นดวยนอย  ใหคาระดับเทากับ 2 

   เห็นดวยนอยที่สุด ใหคาระดับเทากับ 1 

  8.2 สรางขอคําถามโดยทําการสอบถามความคิดเห็นใน 4 ดาน ดังตอไปน้ี   
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ตารางที่ 6 แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรบันักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

ขอ ความคิดเห็น 

1 ดานการออกแบบบทเรียน 

1.1 ขนาด สี แบบอักษรมีความชัดเจน 

1.2 รูปภาพประกอบ พื้นหลังชัดเจน 

1.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบในบทเรียน 

1.4 ความเหมาะสมของ layout 

1.5 ความเหมาะสมของการใชงาน 

2 ดานเน้ือหาการสอน 

2.1 มีจุดประสงคของบทเรียนที่ชัดเจน 

2.2 ความเหมาะสมของคําสั่งในบทเรียน 

2.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการเสนอคําศัพทในแตละหนวย 

2.4 มีการอธิบายเน้ือหา และใหตัวอยางที่ชัดเจน 

2.5 แบบฝกหัดมีความยากงายเหมาะสม 

3 

 

 

 

ดานการนําเสนอ 

3.1ความเหมาะสมของข้ันตอน การเรียงลําดับกิจกรรม 

3.2 ความเหมาะสมของเน้ือหากับกิจกรรม 

3.3 ความเหมาะสมโดยภาพรวมของการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท 

4 ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  

4.1 บทเรียนชวยพัฒนาความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 4.4 ความพึงพอใจโดยรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท 

 4.2 บทเรียนคอมพิวเตอรมีความทาทาย และสรางความเพลิดเพลินในการเรียน 

 4.3ประโยชนโดยภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท 
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  8.3 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางข้ึนโดยประยุกตจากแบบประเมินบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียภาษาอังกฤษ (เสงี่ยม และ บํารุง โตรัตน, 2545) และแบบประเมินบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทตามแนวเรื่อง (ณัฏฐพล คุปตธนโรจน, 2554) นําไปใหผูเช่ียวชาญดาน

การใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ตรวจสอบรูปแบบภาษาความเหมาะสม ความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 

(Content validity) 

  8.4 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการปรับปรุงแกไขดานคําถาม ภาษาที่ใช แลวไป

ทดลองใชกับข้ันทดลองกลุมเล็ก (small group testing) หลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ จากน้ันนําขอเสนอแนะที่ไดมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งเพื่อไปทดลองใชใน

ข้ึนทดลองภาคสนาม (field tryout) ตอไป  

  8.5 นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ปรับปรุงแกไขดานคําถาม ภาษาที่ใชแลวไปใชกับ

นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนกลุมตัวอยางจริง จํานวน 40 คน โดยใหกลุมตัวอยางทํา

แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ (ภาคผนวก ฎ) 

  

9. การดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยไดดําเนินการทดลอง ดังน้ี 

  9.1  กอนการทดลองสอนผูวิจัยไดทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ เปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 50 ขอ และขอสอบแบบเขียนตอบ 

10 ขอ รวมเปน 60 ขอ 60 คะแนน และบันทึกคะแนนกอนเรียน 

  9.2  ดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง โดยอธิบายข้ันตอนการใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตน แนะนําสวนประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพท เริ่มการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 วันละ 1 คาบ ในคาบที่ 9 รวมสัปดาหละ 

5 คาบ  คาบละ 50 นาที เปนระยะเวลา 4 สัปดาห รวมทั้งหมด 20 คาบ โดยใหนักเรียนทํา

แบบทดสอบกอนเรียน บันทึกคะแนนกอนเรียน นําเขาสูบทเรียนตามหัวเรื่องที่ไดกําหนดไวในแตละ

บท ดําเนินการสอนเน้ือหาการเดาศัพทจากบรบิทดวย จากน้ันใหนักเรียนฝกการสังเกตคําที่มกัปรากฏ

ในการเดาศัพทวิธีตางๆ ดวยการทําแบบฝกหัดในเลมแบบฝกหัด (Learn new words) จากน้ันให

นักเรียนฝกจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคือแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze) เมื่อนักเรียนทํา

แบบฝกหัดจนเรียบรอย จึงใหทบทวนคําศัพทที่ ไดเรียนไป และใหทําการทดสอบทายบท 
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(Evaluation) จํานวน 10 ขอ 10 คะแนน ใหนักเรียนบันทึกคะแนน แลวเมื่อเรียนจบครบ 10 บทแลว 

ใหทดสอบหลังเรียน 

  3.  หลังทดลองผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชขอสอบแบบปรนัยจํานวน 50 

ขอ และขอสอบแบบเขียนตอบ 10 ขอ รวมเปน 60 ขอ 60 คะแนนโดยใชขอสอบชุดเดียวกับการสอบ

กอนเรียน แตสลับตัวเลือกและสลับขอคําถาม และบันทึกคะแนนหลังเรียน 

  4.  ผูวิจัยผลนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

  5.   ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อนําคะแนนมาวิเคราะหตามเกณฑที่กําหนด 

 

10. การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยไดนําขอมูลที่ไดทั้งหมดมาวิเคราะหตามหลักการทางสถิติ เพื่อทดสอบสมมติฐาน

และสรุปผลการทดลอง ดังน้ี 

  10.1 เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนศัพทครั้งน้ีกําหนดไวตาม

เกณฑของการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคือสูตร E1 / E2 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 

135-139) มีรายละเอียดดังน้ี เกณฑที่ใชคือ E1/E2 เทากับ 75/75 การหาคา E1 และ E2 มีวิธีการ

คํานวณหาคารอยละ โดยใชสูตรตอไปน้ี 

    สูตรท่ี 1   E1 = 
100×

∑

A
N

X  

E1   คือ   ประสิท ธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรช วยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

  ∑x  คือ  ผลรวมคะแนนของชุดแบบฝกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ   

A    คือ  คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุดมารวมกัน 

  N    คือ จํานวนนักเรียน 

   

 

 



132 

 

  สูตรท่ี 2  E2 = 
100×

∑

B
N

F  

  E2  คือ  ประสิทธิภาพของผลการสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของ

ผูเรียน 

  ∑F  คือ  คะแนนรวมของผลการสอบหลังเรียนของนักเรียน 

  B    คือ คะแนนเต็มระดับแบบทดสอบหลังเรียน 

  N    คือ จํานวนนักเรียน 

 10.2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคะแนนกอนเรียนและหลงัเรียนทดสอบดวย t-test 

dependent 

 10.3 ผูวิจัยใชสถิติ คาเฉลี่ย (X�) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อวิเคราะห

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

 

 



 
 

บทท่ี 4  

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

 การวิจัยเรื่อง “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” แบงการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ตามเกณฑ 75/75 (ชัย

ยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 135-139) โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน 

 ตอนที่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 ตอนที่ 3 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง

ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุข

บท”ใหไดตามเกณฑ 75/75 โดยดําเนินการดังน้ี 

 1. ใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เรียนคําศัพท และทําแบบฝกหัดในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุข

บท” หลังจากเรียนจบแลวใหทําแบบทดสอบหลังเรียนในแตละบทมีคะแนนเต็มบทละ 10 คะแนน 
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หลังจากน้ันนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ 

(%) ของคะแนนและจัดอันดับคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประจาํบทเรียนคอมพิวเตอรแตละบท ผล

การวิเคราะหแสดงในตารางที่ 7 

ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%) ของคะแนนและจัดอันดับ     

คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอร 

บทที ่ แนวเร่ืองคําศัพท คะแนนเต็ม คาเฉล่ีย (𝑿𝑿) สวน

่

 

 

รอยละ ลําดับ

่ 1 Hollywood Superstar 10 7.63 1.37 76.3 8 

2 Our Environment 10 8.1 1.22 81 2 

3 Clothes 10 7.73 1.41 77.3 7 

4 Hobbies and Recreation 10 7.15 1.33 71.5 10 

5 Holiday Travel 10 7.73 1.28 77.3 6 

6 Love and Relationship 10 7.18 1.08 71.8 9 

7 Health and Wellbeing 10 7.9 1.19 79 5 

8 Education and Language 10 8.1 1.32 81 3 

9 Shopping and Service 10 8 1.04 80 4 

10 Food and Drinks 10 8.15 1.05 81.5 1 

 

 จากตารางที่ 7 พบวา แบบทดสอบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลุมตัวอยางทํา

คะแนนเฉลี่ยไดสูงสุดคือ บทที่ 10 Food and Drinks (81.5%) อันดับที่ 2 คือ บทที่ 2 Our 

Environment (81%) อันดับที่ 3 คือบทที่ 8 Education and Language (81%) อันดับที่ 4 คือ บท

ที่ 9 Shopping and Service (80%) อันดับที่ 5 คือ บทที่ 7 Health and Wellbeing (79%) 

อันดับที่ 6 คือ บทที่ 5 Holiday Travel (77.3%) อันดับที่ 7 คือ บทที่ 3 Clothes (77.3%) อันดับที่ 

8 คือ บทที่ 1 Hollywood Superstar (76.3%) อันดับที่ 9 คือ บทที่ 6 Love and Relationship 

(71.8%) และอันดับสุดทายที่กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยไดนอยที่สุดคือคือ บทที่ 4 Hobbies and 

Recreation (71.5%) 

 บทที่นักเรียนเรียนไดคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับคือ บทที่ 10 Food and Drinks บทที่ 

2 Our Environment และบทที่ 8 Education and Language สวนบทที่นักเรียนไดคะแนนเฉลีย่ตํ่า 



135 

 

3 อันดับคือ บทที่ 1 Hollywood Superstar บทที่ 6 Love and Relationship และบทที่ 4 

Hobbies and Recreation 

 2.  ดําเนินการวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โดยการหาคารอยละของ

คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนทั้ง 10 บท และคารอยละของคะแนนจากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน ดังแสดงในตารางที่ 8 

 

ตารางที่ 8 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” แบบทดสอบหลังเรียน 

คนที ่

 

 

 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบท 
รวม

คะแนน 

คะแนน

สอบ

หลัง

เรียน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 60 

1 8 8 8 7 8 7 7 7 6 9 75 45 

2 6 7 6 6 6 6 7 6 7 6 63 45 

3 9 10 10 9 9 8 8 9 9 9 90 49 

4 6 7 9 9 9 8 9 7 8 8 80 54 

5 6 6 6 7 9 8 8 7 9 9 75 47 

6 9 10 9 5 8 8 8 9 8 10 84 46 

7 10 10 10 7 8 6 9 10 9 10 89 46 

8 9 9 6 6 9 7 9 8 8 7 78 44 

9 7 8 8 6 10 8 8 6 8 7 76 46 

10 7 9 8 5 5 7 7 8 8 7 71 46 

11 6 9 10 5 5 7 8 9 9 9 77 47 

12 5 6 7 6 10 7 6 9 9 8 73 48 

 13 8 9 10 9 10 8 9 9 8 9 89 53 

14 7 7 8 7 8 6 10 10 10 10 83 41 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” แบบทดสอบหลังเรียน (ตอ) 

คนที ่

 

 

 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบท 
รวม

คะแนน 

คะแนน

สอบ

หลัง

เรียน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 60 

15 6 6 8 9 8 10 7 8 7 7 76 45 

16 6 7 6 6 9 5 9 9 8 9 74 38 

17 9 8 7 7 9 5 8 10 9 8 80 47 

18 9 9 9 9 9 9 5 8 9 9 85 49 

19 8 9 6 6 9 5 9 8 8 9 77 45 

20 10 7 8 8 8 6 9 8 8 9 81 47 

21 6 9 7 7 7 8 8 7 9 8 76 39 

22 9 9 8 8 7 8 10 10 7 9 85 48 

23 8 9 8 9 7 7 9 8 6 8 79 47 

24 8 8 7 8 7 8 8 8 8 8 78 45 

25 7 7 8 6 7 6 5 5 8 6 65 48 

26 9 10 9 10 8 8 7 10 7 9 87 53 

27 7 8 8 7 7 8 8 7 9 8 77 49 

28 7 7 5 5 6 7 7 6 6 8 64 43 

29 5 6 5 6 6 6 7 6 7 7 61 42 

30 9 8 7 6 8 8 9 9 8 8 80 41 

31 7 8 7 8 6 8 7 7 8 8 74 47 

32 7 8 10 8 7 7 7 8 9 8 79 42 

33 7 8 7 6 7 7 7 8 6 6 69 41 

34 8 9 7 7 7 8 8 7 7 8 76 47 
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ตารางที่ 8 การวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” แบบทดสอบหลังเรียน (ตอ) 

คนที ่

 

 

 

คะแนน 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบท 
รวม

คะแนน 

คะแนน

สอบ

หลัง

เรียน 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 60 

35 8 8 7 7 8 6 7 8 8 7 74 45 

36 10 10 10 8 7 7 8 10 8 9 87 42 

37 9 9 9 9 9 8 7 9 8 8 85 48 

38 7 8 7 7 8 7 9 8 7 8 76 47 

39 9 8 8 7 7 7 10 10 10 9 85 45 

40 7 6 6 8 7 7 8 8 9 7 73 46 

รวม 305 324 309 286 309 287 316 324 320 326 3,106 1,833 

รอยละ 76.25 81 77.25 71.5 77.25 71.75 79 81 80 81.5 77.65 76.38 

 

 จากตารางที่ 8 ในข้ันทดลองการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

กับนักเรียนกลุมตัวอยางจาํนวน 40 คน พบวานักเรียนทําคะแนนจากบททดสอบประจําบททั้ง 10 บท 

ไดคะแนนรวม 3,106 จากคะแนนเต็ม 4,000 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.65 และนักเรียนทําคะแนน

จากแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม 1,833 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2,400 คิดเปนรอยละ 

76.38 ดังน้ันประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 

77.65/76.38 ซึ่งมีประสิทธิภาพเทากับเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูง

กวาหรือเทากับเกณฑแตไมเกินรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวาบทเรียนอยูในระดับ “เทาเกณฑ” ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานงานวิจัยขอที่ 1 

 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือเปรียบเทียบความสามารถดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 



138 

 

 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ดําเนินการดังน้ี ผูวิจัยให

นักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ทําแบบทดสอบความสามารถดานคําศัพทภาษาอังกฤษจํานวน 60 

ขอคะแนนเต็ม 60 คะแนน กอนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท จากน้ันนํา

คะแนนมาหาผลตาง (D) จากน้ันนําคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหหาความสามารถดาน

คําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง ดังแสดงในตารางที่ 6 และ 7 

 

ตารางที่ 9 คะแนนความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผลตางของคะแนน (D) 

นักเรียนคน

ที ่

คะแนน (60) ผลตาง 

(D) 

นักเรียนคน

ที ่

คะแนน (60) ผลตาง 

(D) กอน

 

หลงั

 

กอน

 

หลงั

 1 18 45 27 21 10 39 29 

2 15 45 30 22 21 48 27 

3 24 49 25 23 24 47 23 

4 16 54 38 24 18 45 27 

5 12 47 35 25 23 48 25 

6 22 46 24 26 26 53 27 

7 22 46 24 27 26 49 23 

8 11 44 33 28 16 43 27 

9 19 46 27 29 10 42 32 

10 16 46 30 30 14 41 27 

11 14 47 33 31 26 47 21 

12 13 48 35 32 14 42 28 

13 35 53 18 33 18 41 23 

14 16 41 25 34 27 47 20 
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ตารางที่ 9 คะแนนความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผลตางของคะแนน (D) (ตอ) 

นักเรียนคน

ที ่

คะแนน (60) ผลตาง 

(D) 

นักเรียน

คนที ่

คะแนน (60) ผลตาง 

(D) กอนเรียน หลงัเรียน กอนเรียน หลงัเรียน 

15 20 45 25 35 11 45 34 

16 8 38 30 36 17 42 25 

17 14 47 33 37 26 48 22 

18 39 49 10 38 25 47 22 

19 20 45 25 39 17 45 28 

20 25 47 22 40 17 46 29 

 

 จากตารางที่ 9 พบวาความสามารถดานคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทุกคน

สูงข้ึนหลังจากที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” คะแนนแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมีคะแนนเต็ม 

60 คะแนน คาผลตางของคะแนนที่มากที่สุดเทากับ 35 คาผลตางของคะแนนตํ่าสุดเทากับ 10 

 

ตารางที่ 10 เปรียบเทียบคาคะแนนเฉลี่ย (X) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย (D)  

และคาทดสอบ t ดานความสามารถทางคําศัพทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง 

การทดสอบ คะแนนเต็ม (X) (S.D.) ΣD ΣD2
 t sig 

กอนเรียน 

หลังเรียน 

60 

60 

19.13 

45.83 

6.68 

3.46 
1068 29600 32.02* 0.00 

* มีนัยสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 10 พบวาคาเฉลี่ยของคะแนนความสามารถทางคําศัพทภาษาอังกฤษหลัง

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” เทากับ 45.83 คะแนน ซึ่งสูงกวาคะแนนกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
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ชวยสอนซึ่งมีคาเทากับ 19.13 คะแนน ถาจะพิจารณาจากคา P พบวา มีคานอยกวา คาระดับความ

เช่ือมั่นที่ต้ังไวคือ 0.05 (ภาคผนวก ฎ) ดังน้ันแสดงวาความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษของ

กลุมตัวอยางสูงข้ึนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 

< 0.05) ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานการวิจัยขอที่ 2 

 ตอนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 วัตถุประสงคขอที่ 3 คือเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” โดย

ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนหลังจากเรียนจบ นํามาหาคาเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

 

ตารางที่ 11 คาระดับคะแนนเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ความคิดเห็น (𝐗𝐗) (S.D.) แปลผล ลําดับ

 1. ดานการออกแบบบทเรียน 

1.1 ขนาด สี แบบอักษรมีความชัดเจน 4.30 0.79 มาก 3 

1.2 รูปภาพประกอบ พื้นหลงัชัดเจน 4.15 0.66 มาก 4 

1.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ 4.13 0.82 มาก 5 

1.4 ความเหมาะสมของ layout 4.33 0.47 มาก 2 

1.5 ความเหมาะสมของการใชงาน 4.65 0.53 มากที่สุด 1 

คาระดับเฉลี่ยรวม 4.31 0.66 มาก  

2. ดานเน้ือหาการสอน 

2.1 มีจุดประสงคของบทเรียนที่ชัดเจน 4.65 0.53 มากที่สุด 2 

2.2 ความเหมาะสมของคําสัง่ในบทเรียน 4.68 0.53 มากที่สุด 1 

2.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการเสนอ

 

4.58 0.50 มากที่สุด 3 

2.4 มีการอธิบายเน้ือหา และใหตัวอยาง

 

4.48 0.51 มากที่สุด 4 
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ตารางที่ 11 คาระดับคะแนนเฉลี่ย (X) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถามความ

คิดเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (ตอ) 

ความคิดเห็น (𝐗𝐗) (S.D.) แปลผล ลําดับ

 2.5 แบบฝกหัดมีความยากงายเหมาะสม 4.38 0.59 มาก 5 

คาระดับเฉลี่ยรวม 4.55 0.53 มากที่สุด  

3. ดานการนําเสนอ 

3.1 ความเหมาะสมของข้ันตอนการสอน

  

4.48 0.60 มาก 3 

3.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกบักจิกรรม 4.58 0.55 มากที่สุด 1 

3.3 ความเหมาะสมโดยภาพรวมของการ

 

4.55 0.50 มากที่สุด 2 

คาระดับเฉลี่ยรวม 4.53 0.55 มากที่สุด  

4. ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

4.1 บทเรียนชวยพัฒนาความรูดาน

 

4.53 0.68 มากที่สุด 2 

4.2 บทเรียนคอมพิวเตอรมีความทาทาย 

 

4.33 0.57 มาก 4 

4.3 ประโยชนโดยภาพรวมของบทเรียน

 

4.65 0.48 มากที่สุด 1 

4.4 ความพึงพอใจโดยรวมตอบทเรียน

 

4.45 0.64 มาก 3 

คาระดับเฉลี่ยรวม 4.47 0.59 มาก  

 

 จากตารางที่ 11 พบวา ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ทั้ง 10 บท  

มีคาเฉลี่ย (X) เทากับ 4.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 0.59 จึงสรุปไดวา กลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดาน

เน้ือหาการสอน (X = 4.55, S.D. = 0.53) อันดับที่สอง คือ ดานการนําเสนอ (X = 4.53, S.D. = 

0.55) และดานที่ตํ่าสุด คือ ดานการออกแบบบทเรียน (X = 4.31, S.D. = 0.66) นอกจากน้ี จาก

การศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการออกแบบ

บทเรียน ดานเน้ือหาการสอน ดานการนําเสนอ และดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สามารถสรุปได ดังตอไปน้ี 
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 1. ดานการออกแบบบทเรียน โดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานการ

ออกแบบบทเรียนอยูในระดับดีมาก (X = 4.31, S.D. = 0.66) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก 

ไดแก ขอ 1.5 ความเหมาะสมของการใชงาน (X = 4.63, S.D. = 0.54) และขอ 1.4 ความเหมาะสม

ของ layout (X = 4.33, S.D. = 0.47) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 1.2 รูปภาพ

ประกอบ พื้นหลังชัดเจน (X = 4.15, S.D. = 0.66) และขอ 1.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ (X 

= 4.13, S.D. = 0.82) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 2. ดานเน้ือหาการสอน  โดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานเน้ือหาการสอน

อยูในระดับดีมาก (X = 4.55, S.D. = 0.53) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 2.2 

ความเหมาะสมของคําสั่งในบทเรยีน (X = 4.68, S.D. = 0.53) และขอ 2.1 มีจุดประสงคของบทเรียน

ที่ชัดเจน (X = 4.65, S.D. = 0.53) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 2.4 มีการอธิบาย

เน้ือหา และใหตัวอยางที่ชัดเจน (X = 4.48, S.D. = 0.51) และขอ 2.5 แบบฝกหัดมีความยากงาย

เหมาะสม (X = 4.38, S.D. = 0.59) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

 3. ดานการนําเสนอ โดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานการนําเสนออยูใน

ระดับดีมาก (X = 4.53, S.D. = 0.55) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 3.2 เน้ือหามี

ความเหมาะสมกับกิจกรรม (X = 4.58, S.D. = 0.55) รองลงมาคือ ขอ 3.3 ความเหมาะสมโดย

ภาพรวมของการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท (X = 4.55, S.D. = 0.50) และขอ 

3.1 ความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนและ การเรียงลําดับกิจกรรม (X = 4.48, S.D. = 0.60) 

ตามลําดับ 

 4. ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยรวมแลว 

กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ อยูในระดับดีมาก (X = 4.49, S.D. = 0.59) โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก 

ไดแก ขอ 4.3 ประโยชนโดยภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท (X = 4.65, S.D. = 

0.48) และขอ 4.1 บทเรียนชวยพัฒนาความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษ (X = 4.53, S.D. = 0.68) 

สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 4.4 ความพึงพอใจโดยรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพท (X = 4.45, S.D. = 0.64) และขอ 4.2 บทเรียนคอมพิวเตอรมีความทาทาย และสราง

ความเพลิดเพลินในการเรียน (X = 4.33, S.D. = 0.57) มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 



143 

 

จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  ทั้ง 10 บท พบวา คาเฉลี่ยที่สูงที่สุด ไดแก ดานเน้ือหา

การสอน (X = 4.55, S.D. = 0.53) อันดับที่สอง คือ ดานการนําเสนอ (X = 4.53, S.D. = 0.55) และ

ดานที่ตํ่าสุด คือ ดานการออกแบบบทเรยีน (X = 4.31, S.D. = 0.66) สามารถสรุปไดวา ความคิดเห็น

โดยรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีคาเฉลี่ยระดับ

คะแนนเฉลี่ย 4.47 ซึ่งหมายความวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ซึ่งเปนไป

ตามสมมติฐานการวิจัย 

 



 

 

บทท่ี 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยเรื่อง “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” เปนการวิจัยเชิงทดลอง มีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและ

หาประสิทธิภาพของแบบฝกกลวิธีการเรียนศัพทภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัย

สราง และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธีการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนรายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก อ

23102 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 

โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจงมาจํานวน 40 คน จากประชากร 12 หองเรียน รวมจํานวนนักเรียน 

528 คน 

 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครือ่งมือที่ใชในการวิจัยไดแก 

 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาป

ที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จํานวน 10 บท ที่สรางข้ึนโดยครอบคลุมเน้ือหาดานคําศัพทตามแนว

สภายุโรป ไดแก 1) การระบุตนเอง 2) บานและสิ่งแวดลอม 3) ชีวิตประจําวัน 4) เวลาวางและความ

บันเทิง 5) การเดินทาง สถานที่และสภาพอากาศ 6) ความสัมพันธกับบุคคลอื่น 7) สุขภาพ และการ

ดูแลรางกาย 8) การศึกษาและภาษา 9) การจับจายใชสอย และ 10) อาหารและเครื่องด่ืม ซึ่ง

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ 77.65/76.38 ซึ่งมีประสิทธิภาพ

เทากับเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาหรือเทากับเกณฑแตไมเกิน

รอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวาบทเรียนอยูในระดับเทาเกณฑ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยขอที่ 1 

 2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิความสามารถทางคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” เปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 50 ขอ และขอสอบแบบ
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เขียนตอบ 10 ขอ รวมเปน 60 ขอ 60 คะแนน ที่มีคาความยากงายระหวาง 0.22-0.69 คาอํานาจ

จําแนกที่มีคาระหวาง 0.22-0.50 และมีคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับเทากับ 0.75 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ใชมาตราสวนประเมินคา (Rating 

Scale) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) มีระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ เห็นดวยมากที่สุด เห็น

ดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ดาน 

ไดแก ดานการออกแบบบทเรียน ดานเน้ือหาการสอน ดานการนําเสนอ และดานประโยชนการใช

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ คาความเช่ือมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามมีคา

เทากับ 0.91 

 

การดําเนินการทดลอง 

 การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยเปนผูดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตัวเองในภาค

เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 จํานวน 40 คน ใชเวลาในการเรียนการสอน สัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 

50 นาที เปนระยะเวลา 4 สัปดาห รวมทั้งหมด 20 คาบ มีข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังน้ี 

  1. กอนการทดลองสอนผูวิจัยไดทดสอบกอนเรียนโดยใชแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ เปนขอสอบแบบปรนัยจํานวน 50 ขอ และขอสอบแบบเขียนตอบ 

10 ขอ รวมเปน 60 ขอ และบันทึกคะแนนกอนเรียน 

  2. ดําเนินการทดลอง ผู วิจัยเปนผูสอนดวยตนเอง โดยอธิบายข้ันตอนการใช

โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษเบื้องตน แนะนําสวนประกอบของคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพท เริ่มการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2558 สัปดาหละ 5 คาบ คาบละ 50

นาที เปนระยะเวลา 4 สัปดาห รวมทั้งหมด 20 คาบ โดยผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอน ในสวนของแบบฝกหัด และการประเมินผลหลังเรียน ในสวนของการอธิบายเน้ือหาในแตละบท 

ผูวิจัยไดสอนดวยตัวเอง ตามข้ันตอนการสอนดังน้ี 

   2.1 ข้ันการกระตุนความสนใจ เปนข้ันตอนที่กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจใน

เน้ือหาคําศัพทของแตละบท ใหนักเรียนไดเห็นโครงสรางการใชบริบทในการเดาคําศัพท  

   2.2 ข้ันนําเสนอ เปนข้ันที่ใหนักเรียนไดเห็นโครงสราง คําสังเกตของการเดา

คําศัพทในแตละกลยุทธที่ใช  
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   2.3 ข้ันฝกหัด เปนข้ันที่ใหนักเรียนฝกเดาศัพทจากบริบทในกลยุทธตางๆ ตาม

จุดประสงคที่ต้ังไวในแตละบท และมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการทําแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze)  

   2.4 ข้ันประเมินผล เปนข้ันที่ใหนักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียนในแตละบท 

เพื่อวัดความสามารถในการเรียนรูคําศัพท 

 3. หลังทดลองผูวิจัยดําเนินการทดสอบหลังเรียน โดยใชขอสอบจํานวน 60 ขอ โดยใช

ขอสอบชุดเดียวกับการสอบกอนเรียน แตสลับตัวเลือกและสลับขอคําถาม และบันทึกคะแนนหลัง

เรียน 

 4. ผูวิจัยผลนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหา

ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

 5. ใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน เพื่อนําคะแนนมาวิเคราะหตามเกณฑที่กําหนด 

 

สรุปผลการวิจัย 

1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ มีคาเทากับ 

77.65/76.38 ซึ่ง E1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว สวน E2 มีประสิทธิภาพเทากับเกณฑที่

กําหนดไวคือ 75/75 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาหรือเทากับเกณฑแตไมเกินรอยละ 2.5 ข้ึน

ไป ถือวาบทเรียนอยูในระดับเทาเกณฑ ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานงานวิจัยขอที่ 1 

2. ผลการเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธ์ิความสามารถทางคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” กอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน สูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที่ระดับ 0.05 ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

3. ผลจากการศึกษาผลการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

ชลบุรี “สุขบท” ทั้ง 10 บท มีคาเฉลี่ย (X) เทากับ 4.46 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 

0.59 จึงสรุปไดวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” ที่ผูวิจัยสรางข้ึน ซึ่งดานที่
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มีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานเน้ือหาการสอน อันดับที่สอง คือ ดานการนําเสนอ และดานที่ตํ่าสุด คือ 

ดานการออกแบบบทเรียน นอกจากน้ี จากกการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุข

บท” ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการออกแบบบทเรียน ดานเน้ือหาการสอน ดานการนําเสนอ และดาน

ประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สามารถสรุปได ดังตอไปน้ี 

  3.1 ดานการออกแบบบทเรียน โดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานการ

ออกแบบบทเรียนอยูในระดับดีมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 1.5 ความ

เหมาะสมของการใชงาน และขอ 1.4 ความเหมาะสมของ layout สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองอันดับ 

ไดแก ขอ 1.2 รูปภาพประกอบ พื้นหลังชัดเจน และขอ 1.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบ มี

คาเฉลี่ยนอยที่สุด 

3.2 ดานเน้ือหาการสอน  โดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานเน้ือหา

การสอนอยูในระดับดีมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 2.2 ความเหมาะสมของ

คําสั่งในบทเรียน และขอ 2.1 มีจุดประสงคของบทเรียนที่ชัดเจน สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองอันดับ 

ไดแก ขอ 2.4 มีการอธิบายเน้ือหา และใหตัวอยางที่ชัดเจน และขอ 2.5 แบบฝกหัดมีความยากงาย

เหมาะสม มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 

3.3 ดานการนําเสนอ โดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานการนําเสนอ

อยูในระดับดีมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 3.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกับ

กิจกรรม รองลงมาคือ ขอ 3.3 ความเหมาะสมโดยภาพรวมของการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพท และขอ 3.1 ความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนและ การเรียงลําดับกิจกรรม ตามลําดับ 

3.4 ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

โดยรวมแลว กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษ อยูในระดับดีมาก โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอ 4.3 

ประโยชนโดยภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท และขอ 4.1 บทเรียนชวยพัฒนา

ความรูดานคําศัพทภาษาอังกฤษ สวนขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดสองอันดับ ไดแก ขอ 4.4 ความพึงพอใจ

โดยรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท และขอ 4.2 บทเรียนคอมพิวเตอรมีความทาทาย 

และสรางความเพลิดเพลินในการเรียน มีคาเฉลี่ยนอยที่สุด 
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การอภิปรายผล 

จากการวิเคราะหผลการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยครั้งน้ีพบวา  

1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่

ผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 77.65/76.38 ซึ่ง E1 มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 

สวน E2 มีประสิทธิภาพเทากับเกณฑทีก่ําหนดไวคือ 75/75 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรยีนสูงกวาหรือ

เทากับเกณฑแตไมเกินรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวาบทเรียนอยูในระดับ “เทาเกณฑ” ซึ่งเปนไปตาม

สมมติฐานงานวิจัยขอที่ 1 อาจเน่ืองมาจากสาเหตุ ดังตอไปน้ี  

1.1 บทเรียนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพจากการที่ไดทําตามข้ันตอนกระบวนการ 

พัฒนาบทเรียน กลาวคือ มีการพัฒนาปรับปรุงแกไขบทเรียน ตามที่ผู เช่ียวชาญดานการสอน

ภาษาอังกฤษแนะนํา สอดคลองสิ่งที ่กานต มนุญตระกูล (2537) ที่อธิบายวา การใชเทคโนโลยีทุกครั้ง

ตองคํานึงถึงความเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เมื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ควรมีการหาคาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน ควรมีกระบวนการที่เปนระบบในการสราง มี

การเรียงลําดับความยากงายของบทเรยีนจากงายไปยาก และมีการวัดผลและประเมินผลของบทเรียน 

จึงทําใหการพัฒนาบทเรยีนไดตามเกณฑที่กําหนดไว อีกทั้ง บทเรียนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพจากการ

ที่ไดทําตามหลักในการสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนของ Robert Gangné (2545 อางถึงใน รุจ

โรจน แกวอุไร) โดยแนวความคิดของ Robert Gangné ไดใหขอคิดเห็นวา หากตองการใหไดบทเรียน

ที่เกิดจากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง จะตองยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัด

กิจกรรมการเรียนรูทั้ง 9 ประการ ไดแก เรงเราความสนใจ (Gain Attention)  คือ กอนที่จะเริ่มการ

นําเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมีการจูงใจและเรงเราความสนใจใหผูเรียนอยากเรียน ตอมาคือการบอก

วัตถุประสงค (Specify Objective) เพื่อใหผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน 

และจะตองมีการทบทวนความรูเดิม (Activate Prior Knowledge) กลาวคือ จะตองมีการทดสอบ

กอนบทเรียน ซึ่งเปนการประเมินความรูของผูเรยีน เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมที่เคยศึกษาผานมาแลว อีก

ทั้งยังตองสรางการนําเสนอเน้ือหาใหม (Present New Information) โดยใชการนําเสนอภาพที่

เกี่ยวของกับเน้ือหาสั้นๆ และไดใจความ นอกจากน้ีแลว การช้ีแนะแนวทางการเรียนรู (Guide 

Learning) จะทําใหผูเรียนจําเน้ือหาไดดี เน่ืองเพราะมีการจดัระบบการเสนอเน้ือหาทีดี่ อันจะสงผลให

เกิดการกระตุนการตอบสนองบทเรียน (Elicit Response) โดยตรงกับระดับและข้ันตอนของการ

ประมวลผลขอมูล หลักการสอนที่สาํคัญ น่ันคือ การใหขอมูลยอนกลับ (Provide Feedback) น่ันเปน
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เพราะการบอกเปาหมายที่ชัดเจน และแจงใหผูเรียนทราบวาขณะน้ันผูเรียนอยูที่สวนใด โดยอาจจะ

ตองมีการทดสอบความรูใหม (Assess Performance) น่ันเปนเพราะวาการทดสอบหลงับทเรียน เปน

การวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาผานเกณฑที่กําหนดหรือไม และสุดทาย จะตองทําการสรุปและ

นําไปใช (Review and Transfer)  โดยจัดวาเปนสวนสําคัญในข้ันตอนสุดทาย เพื่อเปดโอกาสให

ผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลงัจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ปรัศนี จิรวงศรุงเรือง (2545) ทศลักษณ เข็มทอง (2549) และอรธิชา สวางศรี (2552) โดยที่

กอนจะนําบทเรียนไปใชในการทดลองน้ันจะตองมีการหาประสิทธิภาพของบทเรียนรายกลุมยอย

เสียกอน รวมทั้งการแกไขขอบกพรองตางๆ ที่เกิดข้ึนในบทเรียนหลากหลายประการดวยกัน 

  1.2 กระบวนการสอนน้ันกอนที่จะทําการสอนผูสอนจะช้ีแจงถึงจุดประสงค คําสั่ง 

และสิ่งที่นักเรียนตองทํา โดยจะมีการสอนการเดาคําศัพทจากบริบท และเรียนคําศัพทตามแนวเรื่องที่

กําหนดไว สอดคลองตามหลักในการสรางบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนของ Robert Gangné (2545 

อางถึงใน รุจโรจน แกวอุไร) กลาวคือ ผูสอนจะช้ีแจงถึงจุดประสงค คําสั่ง และสิ่งที่นักเรียนตองทํา 

โดยการเรงเราความสนใจ (Gain Attention)  น่ันคือ กอนที่จะเริ่มการนําเสนอเน้ือหาบทเรียน ควรมี

การจูงใจและเรงเราความสนใจใหผูเรียนอยากเรียน ตอมาคือการบอกวัตถุประสงค (Specify 

Objective) เพื่อใหผูเรียนจะไดทราบถึงความคาดหวังของบทเรียนจากผูเรียน นอกจากผูเรียนจะ

ทราบถึงพฤติกรรมข้ันสุดทายของตนเองหลังจบบทเรียนแลว จะยังเปนการแจงใหทราบลวงหนาถึง

ประเด็นสําคัญของเน้ือหา จึงจะทําใหการเรียนคําศัพทตามแนวเรื่องน้ันชวยใหนักเรียนไดเรียน

คําศัพทไดอยางมีระบบมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีแลว กระบวนการสอนที่ผูวิจัยกําหนดข้ึนมาน้ัน หลักการ

ของ ศิธร แสงธนู และ คิด พงศธัต (2516)  ที่อธิบายไววา การทดสอบทุกประการน้ัน มีข้ึนก็เพื่อ

จุดมุงหมายที่จะไดรูวาเด็กควรอยูในระดับไหน เชนควรเลื่อนไปอยูช้ันสูงข้ึน หรือควรอยูในช้ันเดิม 

เพื่อชวยใหครูทราบถึงความสําเร็จและขอบกพรองของนักเรียนทั้งช้ัน ทั้งกลุมและรายบุคคล เพื่อชวย

ใหครูทราบขอบกพรองของตนเอง จะไดแกไขปรับปรุงในดานการสอน ซึ่งประกอบดวยเน้ือหาและวิธี

สอน ขอทดสอบที่ดีและเที่ยงตรงจะชวยใหครูทราบไดวา นักเรียนของตนไดรับความรูเพิ่มข้ึน หรือไม

ไดรับอะไรใหมเลย หรืออยูในประเภทที่ตองเรียนซอมเสริม เพื่อเปนการกระตุนใหนักเรียนสนใจเรียน

มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฏฐพล คุปตธนโรจน (2554) มีการใหตัวอยางประโยค ที่

เกี่ยวของกับแนวเรื่องในแตละบทกอนเรยีน การเริ่มตนบทเรยีน การทําแบบฝกหดัจะมกีารใหตัวอยาง

การทําแบบฝกหัด ในสวนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนก็จะมีการใหผลยอนกลับในทันที 
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นักเรียนสามารถประเมินความสามารถของตนเองได และสามารถยอนกลับมาฝกไดอยางอิสระ อีกทั้ง

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ จุฬาวรรณ บัวหลวง (2555) และ Robertson (2008) ที่ ทําการพัฒนา

แบบฝกหัดออนไลนแบบโตตอบโดยใชการผสมผสานของระบบจัดการรายวิชามูเดิลกับการสอนการ

เขียนในช้ันเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ โดยนักเรียนตองทํางานผานโฮมเพจ 

โดยการโพสตงานที่ไดรับมอบหมาย การดูงานนําเสนอ งานเขียน การอานบทความ อานและเขียน

บทความเด่ียวและกลุม โดยจะมีกิจกรรมสนับสนุนคือแบบฝกหัดในเรื่องไวยากรณ เครื่องหมายวรรค

ตอน และคําศัพทโดยแบบฝกหัดน้ีสรางจากโปรแกรม Hot Potatoes ซึ่งนักเรียนสามารถเขามาทํา

แบบทดสอบดวยตัวเอง สามารถตรวจสอบความถูกตองของคําตอบ และฝกหัดจนชํานาญ ตาม

หลักการของประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนของ Torut (2000) ที่อธิบายไววา คอมพิวเตอรชวย

สอนภาษาสามารถชวยปรับความสามารถและความชอบของผูเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา

สามารถชวยปรับการเรียนรูและการรับรูในการเรียนได คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสามารถปรับให

เขากับจังหวะการเรียนรูของตนเอง ชวยใหผูเรียนชาเพิ่มการเรียนรูใหทันผูเรียนไว คอมพิวเตอรชวย

สอนภาษากระตุนใหผูเรียนสนใจเนืองจากมี ขอความ เสียง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอรชวย

สอนภาษาชวยปรับทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาใหผลยอนกลบัอยาง

ทันที และสามารถบันทึกความสามารถและผลความกาวหนาของผูเรยีนได ผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผู

ควบคุมสภาพแวดลอมภายในหองเรียนเปนผูชวยอํานวยการสอน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยลด

เวลาในการผลิตสื่อการสอนดีๆ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษากระตุนใหผูเรียนมีกระบวนการทํางาน

รวมกันในการแกไขปญหา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหเกิดการโตตอบ ปฏิสัมพันธกับเจาของ

ภาษาอังกฤษที่อยูนอกหองเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูวัฒนธรรม

ตางๆ ทั่วโลก การผสมผสานระหวางขอความ กราฟก เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ทําใหเกิดการ

เรียนรูสภาพแวดลอมในหองเรียน 

  1.3 การทดสอบหลังเรียนน้ัน ไดทําการเลือกคําศัพทที่มาทดสอบ จํานวน 60 คํา 

โดยหลักการของ การออกแบบทดสอบคําศัพทน้ัน คือช้ีแจงวิธีการตอบคําถามใหผูเรียนทราบกอน

อยางชัดเจน รวมทั้งคะแนนรวม คะแนนรายขอ และรายละเอียดที่เกี่ยวของอื่นๆ เชน เกณฑในการ

ตัดสินผล เวลาที่ใชในการตอบโดยประมาณ และเรียงลําดับจากงายไปยาก ขอคําถามมีการวัดผล 

และประเมินผลของบทเรียน จึงทําใหการพัฒนาบทเรียนไดตามเกณฑที่กําหนดไว อีกทั้ง บทเรียนที่

สรางข้ึนมีประสิทธิภาพจากการที่ไดทําตามหลักในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ 
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Robert Gangné (2545 อางถึงใน รุจโรจน แกวอุไร) อธิบายไววา หากตองการใหไดบทเรียนที่เกิด

จากการออกแบบในลักษณะการเรียนการสอนจริง จะตองยึดหลักการนําเสนอเน้ือหาและจัดกิจกรรม

การเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ หลักการสอน น่ันคือ การทดสอบหลังบทเรียน (Post-test) จะเปน

การเปดโอกาสใหผูเรียนไดทดสอบความรูของตนเอง นอกจากน้ีจะยังเปนการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียนวาผานเกณฑที่กําหนดหรือไม เพื่อที่จะไปศึกษาในบทเรียนตอไปหรือตองกลับไปศึกษาเน้ือหา

ใหม และสุดทาย จะตองทําการสรุปและนําไปใช (Review and Transfer)  โดยจัดวาเปนสวนสําคัญ

ในข้ันตอนสุดทายที่บทเรียนจะตองสรุปมโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคัญๆ รวมทั้งขอเสนอแนะ

ตางๆ เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนความรูของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผานมาแลว 

แบบทดสอบควรเปนขอสอบที่มีคุณภาพ มีคาอํานาจจําแนกดี ความยากงายเหมาะสมและมีความ

เช่ือมั่นเหมาะสม อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง เชน ถาคําตอบที่ตองการเปนตัวอักษร

แตผูเรียนพิมพตัวเลข ควรบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมควรช้ีวาคําตอบน้ันผิด และไมควรตัดสินคําตอบ

วาผิด หากผิดพลาดหรือเวนวรรคผิด หรือใชตัวพิมพเล็กแทนที่จะเปนตัวพิมพใหญ เปนตน 

แบบทดสอบชุดหน่ึงควรมีหลายๆ ประเภท ไมควรใชเฉพาะขอความเพียงอยางเดียว ควรเลือกใช

ภาพประกอบบาง เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศในการสอบ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปรัศนี จิรวงศรุงเรือง 

(2545) Al-Jarf (2007) Bekleyen and Yilmaz (2011) Tamjid & Moghadam (2012) ที่มีการ

ดําเนินการการทดสอบหลังเรียน เพื่อหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนที่สรางข้ึน 

2. จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวา ผลการเปรียบเทียบวัดผลสัมฤทธ์ิความสามารถทาง

คําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” กอนและหลังการ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางข้ึน สูงกวากอนเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียน

ชลบุรี “สุขบท” อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งน้ีอาจจะมีสาเหตุดังน้ี 

 2.1 กลยุทธที่ใชในการสอนคําศัพทคือการเดาศัพทจากบริบท ซึ่งเปนวิธีการสอน

ศัพท จากแนวคิดของ Sa-ngiam & Bamrung (2000: 16-17) ศุภวัตน (2555) และ วิสาข จัติวัตร 

(2541: 74-103) ที่ใหแนวคิดการสอนศัพทวาควรสอนใหนักเรียนอานบริบทที่อยูรอบคําศัพทที่ไมรู

ความหมาย และสังเกตบริบทที่ใหมาเพื่อเดาความหมายของคําศัพท โดยถือวาเปนวิธีการเรียนศัพทที่

มีประสิทธิภาพโดยที่ผูเรียนสามารถนําไปใชในการอานทความ โดยที่ไมมีพจานุกรมในการหา

ความหมาย โดยจะตองพิจารณาจาก 7 ประเภท ไดแก 1) การใหคํานิยาม Direct definition สังเกต
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ขอความเชิงแนะที่แสดงความหมายหรือนิยาม ไดโดยการดูที่คําเช่ือมที่ปรากฏอยูในขอความตางๆ ไม

วาจะขางหนาหรือขางหลังของขอความน้ันๆ 2) การยกตัวอยาง Example clue ผูเขียนอาจใชการ

ยกตัวอยางประกอบการอธิบายคําศัพทที่ไมคุนเคย เพื่อใหผูอานเขาใจหรือเห็นภาพมากย่ิงข้ึน โดย

จําเปนตองใชหลักเหตุผลประกอบเพื่อเดาความหมาย และสามารถสังเกตไดจากการใชคําเช่ือม 3) 

การกลาวซ้ํา Restatement clue ในบางครั้งผูเขียนอาจใชศัพทที่ยาก รวมถึงศัพทเฉพาะ (technical 

terms) ที่ผูอานทั่วไปซึ่งไมมีความคุนเคยหรือเช่ียวชาญในสาขาน้ันอาจจะอานไมเขาใจ ผูเขียนจึงใช

การกลาวซ้ําโดยใชคําอื่นที่งายข้ึน หรือสอดแทรกการอธิบายตลอดจนขยายความ เพื่อใหผูอานเกิด

ความเขาใจคําศัพทน้ันจากบริบท 4) การเปรียบเหมือนและการเปรียบตาง Comparison and 

Contrast clue ผูเขียนตองการแสดงการเปรียบเทียบ เพื่อใหเห็นความคลายคลึงหรือเหมือนกันของ

สองสิ่ง หรือเนนยํ้าการดําเนินไปในทิศทางเดียวกันของสิ่งที่นํามาเปรียบเทียบ ผูเขียนอาจใชคําเช่ือม

ดังตอไปน้ี เพื่อชวยในการเดาความหมายของคําศัพทที่ถูกนํามาเปรียบเทียบ นอกจากจะเปรียบเทียบ

ไปในทิศทางเดียวันแลว ยังมีการเปรียบเทียบซึ่งแสดงความขัดแยงหรือตรงกันขาม 5) การแสดงเหตุ

และผล Cause and effect clue ความสัมพันธระหวางเหตุและผลนับเปนอีกลักษณะหน่ึงที่ผูเขียน

มักแสดงไว และอาจนํามาใชประกอบการเดาความหมายของศัพทที่ไมเคยพบมากอนได 6) การสังเกต

ประโยคจากการสื่ออารมณ Mood and tone clue 7) การสังเกตจากประสบการณของผูอาน

Experience clue ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เขมิกา ทับทิมใส (2546) ณัฏฐพล คุปตธนโรจน 

(2554) เน่ืองจากการเรียนคําศัพทจากการที่ครูบอกความหมายน้ันจะทําใหนักเรียนไมเกิดการเรียนรู 

สอดคลองกับ Huyen และ Nga (2003) ที่กลาวถึงการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียน

เวียดนามที่ยังใชวิธีเรียนรูแบบเชิงรับ เชน การฟงการออกเสียง ฟงความหมายของคําศัพทจาก

อาจารยผูสอน และจดบันทึกลงในสมุด ซึ่งการเรียนแบบน้ีทําใหนักเรียนรูสึกเบื่อหนาย และไมสนใจ 

นอกเหนือจากน้ี นักเรียนสวนมากคิดวาการฟงคําศัพทออก 

2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัยสรางข้ึนเปนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทที่ใชการเดาศัพทจากบริบท ซึ่งเปนประเภทแบบฝกหัด คือ บทเรียนคอมพิวเตอร ซึ่งมุงเนนให

ผูใชทําแบบฝกหัดจนสามารถเขาใจเน้ือหาในบทเรียนน้ัน ๆ โดยเน้ือหาเกี่ยวกับความหมายของ

คําศัพทพัฒนาน้ัน ผูวิจัยพัฒนาบนหลักการของ ศิธร แสงธนู และคิด พงศทัต (2516) ที่ไดแบง

องคประกอบที่สําคัญเกี่ยวของกับคําศัพทหน่ึงๆ ดังน้ี องคประกอบแรกคือ รูปราง (Form) ไดแก

รูปรางหรือการสะกดตัวของคําน้ันๆ ถาจะกลาวตามหลักภาษาศาสตรอยางเครงครัดแลวคําๆ 
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เดียวกัน ความหมายเดียวกันอาจมีรูปรางตางกันก็ได โดยจะตองคํานึงถึงองคประกอบที่สอง 

ความหมาย (Meaning) ไดแก ความหมายของคําน้ัน ๆ หากจะกลาวโดยละเอียดแลว คําศัพทหน่ึง ๆ 

จะมี “ความหมายที่แฝงอยู” ถึง 4 นัยดวยกัน ไดแก ความหมายตามพจนานุกรม ความหมายทาง

ไวยากรณ ความหมายที่เกิดข้ึนหรือเปลี่ยนแปลงไปจากการเรียงลําดับ และความหมายของคําที่

เปลี่ยนไปตามเสียง ดังน้ัน คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัดที่ผู วิจัยสรางข้ึน จึงเปน

คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทที่ไดรับความนิยม เน่ืองจากเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนที่เรียนออน

หรือเรียนไมทันคนอื่น ๆ ไดมีโอกาสทําความเขาใจบทเรียนสําคัญๆ ไดโดยที่ผูสอนไมตองเสียเวลาใน

ช้ันเรียนอธิบายเน้ือหาเดิมซํ้าแลวซํ้าอีก สอดคลองกับแนวคิดการผลิตบทเรียนที่ใชในคอมพิวเตอร ที่

แสดงผลแบบมัลติมีเดีย คือมีทั้งตัวอักษร ภาพ เสียง วิดีโอ และยังสามารถตอบโตกับผูเรียน ทําใหการ

เรียนรูไมจํากัดอยูที่ครูบรรยายใหนักเรียนฟง และไมจํากัดการเรียนรูแคเพียงในหองเรียน แตสามารถ

ศึกษาเรียนรูไดไมจํากัดสถานที่และเวลา สอดคลองตามแนวคิดของบํารุง โตรัตน (2543) กลาวถึง

ประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไวดังน้ีคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสามารถชวยปรับ

ความสามารถและความชอบของผูเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสามารถชวยปรับการเรียนรูและ

การรับรูในการเรยีนได คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสามารถปรับใหเขากับจังหวะการเรียนรูของตนเอง 

ชวยใหผูเรียนชาเพิ่มการเรยีนรูใหทันผูเรยีนไว คอมพิวเตอรชวยสอนภาษากระตุนใหผูเรียนสนใจเนือง

จากมี ขอความ เสียง วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยปรับทัศนคติตอการเรียน

ภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาใหผลยอนกลับอยางทันที และสามารถบันทึกความสามารถ

และผลความกาวหนาของผู เรียนได ผูสอนเปลี่ยนบทบาทจากผูควบคุมสภาพแวดลอมภายใน

หองเรียนเปนผูชวยอํานวยการสอน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยลดเวลาในการผลิตสือ่การสอนดีๆ 

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษากระตุนใหผู เรียนมีกระบวนการทํางานรวมกันในการแกไขปญหา 

คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหเกิดการโตตอบ ปฏิสัมพันธกับเจาของภาษาอังกฤษที่อยูนอก

หองเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ ทั่วโลก การ

ผสมผสานระหวางขอความ กราฟก เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ทําให เกิดการเรียนรู

สภาพแวดลอมในหองเรียน นอกจากน้ี ยังสอดคลองกับแนวคิดของ กานต มนุญตระกูล (2537) ที่

กลาววา การใชเทคโนโลยีทุกครั้งตองคํานึงถึงความเหมาะสม มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ เมื่อ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีการหาคาคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน ควรมี

กระบวนการที่เปนระบบในการสราง นอกจากน้ีแลว ยังพบวา สอดคลองกับ Loc Tan Le (2013) 
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จากการทําวิจัยโดยใช Multimodal Texts ซึ่งเปนการใชบทความที่รวมถึงเสียง ภาพ กิจกรรม หรือ 

ในการกระตุนความสนใจของนักเรียนระดับประถมในการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ สื่อที่ผูวิจัยใชใน

การทดสอบ ไดแก บทความ การดคําศัพท รูปภาพน่ิงและเคลื่อนไหว และเกม ซึ่งตองใชโปรแกรม 

Power Point และอุปกรณเทคโนโลยีในการสอน ผลของการวิจัยพบวาบรรยากาศในหองเรียน

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน นักเรียนใหความสนใจกับกิจกรรมอยางกระตือรือลน และยังทําให

นักเรียนที่ไมแสดงออกมีความสนใจกับการเรียนและมีสวนรวมในกิจกรรมมากข้ึน  

2.3 สาเหตุที่กลุมตัวอยางมีความกระตือรือรนในการเรียน มีความสนใจในการ

พัฒนาหาความรูใหม นอกเหนือจากการเรียนในช้ันเรียน แมวาผูวิจัยจะไมไดสอนวิชาภาษาอังกฤษกับ

กลุมตัวอยาง แตกลุมตัวอยางใหความรวมมือในการเรียนเปนอยางดี เน่ืองจากตองการนําความรูดาน

คําศัพทภาษาอังกฤษไปใชในการสอบระดับชาติ และใชในการเรียนตอมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมถึง

ใชในชีวิตประจําวันในอนาคต ทั้งน้ีอาจเปนเพราะวา ผูวิจัยสรางบทเรียนที่ผานการพัฒนาตามแนวคิด 

และเทคนิคการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากการศึกษาแนวคิดการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน (อํานวย เดชชัยศรี, 2544; รุจโรจน แกวอุไร, 2545) อีกทั้งยังทําการศึกษา

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับลักษณะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีที่จะสรางความกระตือรือรนในการ

เรียน สอดคลองกับงานวิจัยที่เกี่ยวของของ กิตติกรณ มีแกว (2546) ที่ทําการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลอินท

ปญญา จังหวัดชลบุรี พบวา นักเรียนมีทัศนคติที่ ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษเน่ืองเพราะมองเห็นประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

 3. จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอแบบฝกกลวิธี

การเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่ผูวิจัยสรางข้ึน โดยมี

คาเฉลี่ยภาพรวม เทากับ 4.47 โดยพิจารณาตามรายดาน เรียงลําดับจากมากไปนอย คือ ดานเน้ือหา

การสอน (X = 4.55, S.D. = 0.53) รองลงมาคือ ดานการนําเสนอ (X = 4.53, S.D. = 0.55) ดาน

ประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ (X = 4.49, S.D. = 0.59) และ

ดานการออกแบบบทเรียน (X = 4.31, S.D. = 0.66) ตามลําดับ 

   3.1 ดานการออกแบบบทเรียน โดยสรุปแลวนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก (X = 4.31, S.D. = 0.66) แยกเปน

ประเด็นดังน้ี 
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    3.1.1 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยมากที่สุดคือขอที่ 5 ความเหมาะสมของการใชงาน (X 

= 4.63, S.D. = 0.54) ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูวิจัยสรางบทเรียนตามหลักการออกแบบที่ถูกตองตาม

หลักการของการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยผูวิจัยพิจารณาความเหมาะสมของการ

ใชงาน โดยเฉพาะการพิจารณาถึงความงายตอการใชงานที่สะดวกตอการเขาถึงสวนเมนูตาง ๆ ที่

เขาใจไดโดยงาย ไมซับซอน อีกทั้งยังกําหนดเงื่อนไขแบบผอนปรนในการเขาใชงานในเมนูตาง ๆ 

เพื่อใหสามารถสรางความเขาใจไดโดยไมบีบบังคับจนเกินไปหรือเปนการสรางความรําคาญใจตอการ

ใชงานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งสงผลใหนักเรียนสามารถเขาถึงสวนตาง ๆ ของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไดโดยงาย และเกิดความเหมาะสมของการใชงาน 

    3.1.2 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 2  รูปภาพประกอบ พื้นหลังชัดเจน 

(X = 4.15, S.D. = 0.66) ทั้งน้ีอาจเปนเพราะผูวิจัยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษตามหลักการออกแบบไดไมดีเทาไหรนัก แมวาจะศึกษาตามหลักการออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนตามที่ไดทําการศึกษาแนวคิดและหลักการตาง ๆ จากนักวิชาการ แตการพัฒนา

สวนของรูปภาพประกอบและพื้นหลังที่ชัดเจนน้ี ผูวิจัยไมไดกําหนดการเลือกใชรูปภาพประกอบ พื้น

หลังที่ชัดเจน จึงทําใหไมสรางความสนใจหรือดึงดูดใจใหกบัผูเรยีนมากเทาไหรนัก โดยเฉพาะการไมได

คํานึงถึงการทําใหตัวอักษระมองเห็นไดงาย อานงายและสบายตา จึงไมสงผลตอการเรงเราความสนใจ

ของผูเรียนใหกระตือรือรนและมีความสนใจตอการเรียนไดเทาที่ควร 

   3.2 ดานเ น้ือหาการสอน โดยสรุปแลวนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก (X = 4.55, S.D. = 0.53) แยกเปน

ประเด็นดังน้ี 

     3.2.1 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยมากที่สุดคือขอที่ 2 (X = 4.68, S.D. = 0.53) 

นักเรียนมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของคําสั่งในบทเรียนมากที่สุด ซึ่งกอนจะทําการสอนน้ัน

ผูวิจัยไดแนะนําบทเรียนคอมพิวเตอรใหนักเรียนทราบถึงข้ันตอน ปุมกดตางๆ รวมถึงทําคูมือการใช

งานไว จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจในความเหมาะสมของคําสั่งในบทเรียน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ ผาน บาลโพธ์ิ (2539) ที่ไดทําการอธิบายลักษณะของโปรแกรมชวยการเรียนภาษาไววาโปรแกรม

ชวยการเรียนภาษาที่เปนชุดคําสั่งที่สรางข้ึนเพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาน้ัน ควรมีชุดคําสั่งที่มี

ความเหมาะสมและใชงานไดงาย 
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  3.2.2 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 5 (X = 4.38, S.D. = 0.59) ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะนักเรียนคุนเคยกับการทําแบบฝกหัดที่มาจากแบบเรียน ซึ่งมีเน้ือหาเพื่อนําไปใชสอบ

วัดผลสัมฤทธ์ิกับนักเรียนสวนใหญ จึงทําใหเน้ือหาที่นักเรียนเคยเรียนน้ันมีความงาย และนักเรียนเคย

ชินกับการเรียนคําศัพทงาย การทําแบบฝกหัดคําที่ผูวิจัยเลือกมาน้ันคํานึงถึงการสอบในระดับประเทศ

จึงคัดเลือกคําศัพทที่สํานักทดสอบแหงชาติรวบรวมไว โดยเน้ือหาจะมีความยากกวาแบบเรียนในช้ัน

เรียนปกติ  

3.3 ดานการนําเสนอ โดยสรุปแลวนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก (X = 4.53, S.D. = 0.55) แยกเปนประเด็นดังน้ี 

  3.3.1 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยมากที่สุดคือขอที่ 2 (X = 4.58, S.D. = 0.55) ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะเน้ือหามีความเหมาะสมกับกิจกรรมมากที่สดุ นักเรียนมีความพึงพอใจในเน้ือหากับกิจกรรม

เน่ืองจาก แบบฝกหัดที่ไดจากการกําหนดวัตถุประสงคในแตละบทน้ัน ไดทําการปรึกษาผูเช่ียวชาญใน

การสอนภาษาอังกฤษ วามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ต้ังไว จึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจใน

กิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วรางคณา พระลับรักษา (2541) พบวา ไว ผูเรียนมีความ

คิดเห็นที่ดีและมีความพึงพอใจมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย แสดงวาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัย 

และสามารถนําบทเรียนน้ีไปใชในการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษไดเปนอยางดี 

  3.3.2 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 1 (X = 4.48, S.D. = 0.60) ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะความเหมาะสมของข้ันตอนการสอนและ การเรียงลําดับกิจกรรม การเรียงลําดับ

กิจกรรมน้ัน นักเรียนบางคนสับสนเน่ืองจากทําขอสอบเสร็จแลว แตเวลายังเหลือ จึงไมแนใจวา

สามารถทําแบบฝกหดัตอไปไดเลยหรอืไม และการทําแบบฝกหัดน้ัน เปนการทําในเลมแบบฝกหัดและ

ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนบางคนจึงเกิดความสับสนในการสลับทําแบบฝกหัดในเลม

และในบทเรียนคอมพิวเตอร 

3.4 ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ โดย

สรุปแลวนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในระดับดี

มาก (X = 4.49, S.D. = 0.59) แยกเปนประเด็นดังน้ี 

  3.4.1 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยมากที่สุดคือขอที ่3 (X = 4.65, S.D. = 0.48) ทั้งน้ีอาจ

เปนเพราะประโยชนโดยภาพรวมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทมีความเหมาะสม การที่
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นักเรียนมีความพึงพอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนน้ัน สอดคลองกับแนวคิดของบํารุง โตรัตน 

(2543) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทสามารถปรับใหนักเรียนเขากับจังหวะการ

เรียนรูของตนเอง คอมพิวเตอรชวยสอนกระตุนใหผูเรียนสนใจเน่ืองจากมี ขอความ เสียง วิดีโอ 

ภาพเคลื่อนไหว คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยปรับทัศนคติตอการเรียนภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร

ชวยสอนภาษาใหผลยอนกลับอยางทันที และสามารถบันทึกความสามารถและผลความกาวหนาของ

ผูเรียนได คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาชวยลดเวลาในการผลิตสื่อการสอน คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา

ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูวัฒนธรรมตางๆ ทั่วโลก การผสมผสานระหวางขอความ กราฟก เสียง 

ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ทําใหเกิดการเรียนรูสภาพแวดลอมในหองเรียน  

  3.4.2 ขอที่ไดระดับเฉลี่ยนอยที่สุดคือขอที่ 2 (X = 4.33, S.D. = 0.57) ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะมีความทาทาย และสรางความเพลิดเพลนิในการเรียน แตสําหรับนักเรียนบางคนน้ันจะ

เกิดความรูสึกวาการทําแบบฝกหัดน้ันเกิดความเครียด เน่ืองจากเน้ือหาคอนขางยากจึงทําใหนักเรียน

ไมไดรับความเพลิดเพลินเทาที่ควร 

 

ปญหาท่ีพบในการวิจัย 

ปญหาที่พบในการวิจัย มีดังตอไปน้ี 

 1. ปญหาจากการที่ผูวิจัยไมไดสอนวิชาภาษาอังกฤษกับกลุมตัวอยางโดยตรงทําใหตอง

ขอใชเวลาในคาบเรียนคาบแนะแนว คาบประชุมระดับ คาบวางในคาบที่ 9 เมื่อนักเรียนไมมีภารกิจ

อื่น จึงทําใหนักเรียนเกิดความลาเปนบางครั้งในการเรียนคาบที่ 9 และนักเรียนเคยชินกับการเรียน

เน้ือหาตามแบบเรียนในช่ัวโมงปกติ และระยะเวลาในการวิจัยอาจจะสั้นเกินไปเพียงแค 20 ช่ัวโมง 

นักเรียนอาจจะตองใชเวลามากกวาน้ีในการเรียนคําศัพทใหม นักเรียนคนที่ไมสามารถทําแบบฝกหัด

ไดทันเวลา และตองการเรียนตอหลังจากหมดเวลาแลว  

 2. ปญหาจากการที่นักเรียนตองทําแบบฝกหัดที่ตองการใหนักเรียนฝกการสังเกตการเดา

คําศัพทจากบริบทน้ันใหนักเรียนทาํลงแบบฝกหัดโดยการเขียน เมื่อทําแบบฝกหัดจนชํานาญแลวจึงใช

คอมพิวเตอรชวยสอนในสวนของแบบฝกหัด และทําการทดสอบรายบท นักเรียนอาจมีความสับสนที่

ตองสลับในการเขียนและการทําแบบฝกหัดดวยคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนบางคนรูสึกวาการทํา

แบบฝกหัดน้ันเกิดความเครียด เน่ืองจากเน้ือหาคอนขางยากจงึทําใหนักเรยีนไมไดรับความเพลดิเพลนิ

เทาที่ควร ผูวิจัยจึงใหนักเรียนพักหลังจากการฝกสังเกตคําช้ีแนะสําหรับบริบทแบบตางๆ และให
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เริ่มทําแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze) เมื่อนักเรียนพรอม และใหอิสระนักเรียนในการทําแบบฝกหัดจาก

คอมพิวเตอรชวยสอน 

 3. ปญหาการเรียนคําศัพทเพื่อนําไปใชในการเขียนประโยค จากภาพที่กําหนดในการ

ทดสอบหลังเรียน นักเรียนที่มีความต้ังใจในการทําแบบฝกหัดจะสามารถเขียนเลาเรื่องราวจากคําศัพท

ที่กําหนดได เน่ืองจากภาพที่ใหมามีความสอดคลองกัน แตนักเรียนที่ยังสับสนในความหมายของ

คําศัพทยังไมสามารถเขียนประโยคจากคําศัพทที่ใหมาได เพราะนักเรียนไมทราบความหมายของ

คําศัพท  

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท และการวิจัยครั้งตอไป ดังน้ี 

1. ขอเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

1.1 ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทแบบฝกหัดมาใชในข้ันการฝก

น้ัน อาจจะใชประเภทที่หลากหลาย เชน จับคู เรียงลําดับ นอกเหนือจากการเติมคําใหสมบูรณ เพื่อที่

นักเรียนเกิดความทาทายในการทําแบบฝกหัด โดยตองทําแบบฝกหัดใหมีความสอดคลองกับแนวเรื่อง 

1.2 ผูวิจัยควรผสมผสานสื่อวีดิทัศนในการสอนดวย โดยอาจศึกษาโปรแกรมในการ 

สรางภาพเคลื่อนไหวเชน Flash การสรางภาพประกอบที่เคลื่อนไหวได เชน Gif animation ควรมี

การเพิ่มการใชงานตางๆ นอกเหนือจากแบบฝกหัด และรูปภาพ อาจมีการเพิ่มสื่อวิดีโอในการนําเขาสู

บทเรียน นอกเหนือจากการยกตัวอยางประโยค การเกริ่นนําเขาสูบทเรียน 

1.3 กอนนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ควรจะทําการตรวจสอบคุณสมบัติ

ของคอมพิวเตอรเครื่องที่ตองการนําไปแสดงผลเสียกอน วามีคุณสมบัติรองรับการใชงานไดตามปกติ

หรือเปนมาตรฐานหรือไม โดยการนําบทเรียนไปทดลองใชดวยตนเองเสียกอน 

 2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาวิจัยโดยเพิ่มลักษณะแบบฝกหัดใหมากข้ึน จากบทเรียนของผูวิจัยที่มี

แคแบบฝกหัดเติมคํา และตัวเลือกน้ัน อาจจะเพิ่มเวลาในการฝกหัด และการสรางแบบฝกหัดประเภท
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อื่นๆ ใหมากข้ึน อาจใชแบบฝกหัดที่หลากหลายในแตละบท เชนการจับคู การเรียงลําดับ เพื่อให

นักเรียนไมเบื่อหนายในการทําแบบฝกหัด 

2.2 ควรศึกษาวิจัยการนําแนวคิดการเรียนรูแบบกลุม การใหผลยอนกลับระหวาง

นักเรียนมาใชในการสอน รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เพื่อใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธ

ซึ่งกันและกัน ซึ่งทําใหเกิดการเรียนรูแบบรวม 

2.3 ควรศึกษาวิจัยเชิงทดลองกับนักเรียนที่มีความสามารถตางกันในแตละกลุม คือ

กลุมเกง กลุมกลาง กลุมออน เน่ืองจากนักเรียนใชวลาในการเรียนตางกัน ควรมีการแยกกลุมเพื่อให

นักเรียนไดเรียน และสามารถวัดความสามารถดานคําศัพท 

2.4 ควรมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูระบบ self access เพื่อให

นักเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ทุกสถานที่ ทุกเวลา และทุกโอกาส ตามที่นักเรียนเกิดความ

ตองการที่จะเรียนรู เน่ืองจากการเรียนรูเพราะความสนใจจากตัวนักเรียนเอง จะทําใหเกิดแรงจูงใจตอ

การเรียนรูมากกวาบีบบังคับใหนักเรียนทําตามความตองการของครูผูสอน 
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ภาคผนวก ก 

รายการคําศัพทท่ีนาํมาใชทดสอบความรูดานคําศัพทสําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จํานวน 500 คํา 
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ตารางที่ 1 คําชีแ้จงแบบทดสอบความรูทางคําศัพท - ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทที่ใหมาเปนภาษาไทย หากคาํไหนไม

ทราบความหมายใหขามไปทําขอตอไป 

ขอ คําศัพท คําแปล ขอ คําศัพท คําแปล 

1 abroad   38 confuse   

2 abuse   39 consult  

3 absent   40 consumer  

4 accessory    41 contact  

5 accident   42 contract  

6 accolade   43 convenient  

7 accommodation   44 conclusion  

8 achieve   45 conference   

9 actress   46 cosmetic   

10 additive   47 council   

11 administer   48 couple   

12 adopt   49 courage   

13 adultery   50 consider   

14 adventure   51 cover   

15 addict   52 craft   

16 advertisement   53 critic   

17 advice   54 criminal   

18 amusing   55 crush   

19 apart   56 cultivate   

20 appetite   57 cultural   

21 audience   58 curious   

22 average   59 currency   

23 blind date   60 damage   

24 blouse   61 debate   

25 bracelet   62 debut   

26 brand   63 decide   

27 brochure   64 decorate   

28 business   65 delicious   

29 cancer   66 departure   

30 caravan   67 desert   

31 career   68 designer   

32 casual   69 dessert   

33 catwalk   70 destination   

34 chop   71 develop   

35 colander   72 dialogue   

36 company   73 disable   

37 compatible   74 difference   
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ตารางที่ 1 คําชีแ้จงแบบทดสอบความรูทางคําศัพท - ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทที่ใหมาเปนภาษาไทย หากคาํไหนไม

ทราบความหมายใหขามไปทําขอตอไป (ตอ) 

ขอ คําศัพท คําแปล ขอ คําศัพท คําแปล 

75 difficult   112 engage   

76 diligent   113 engine  

77 direction   114 enhance  

78 director   115 enterprise  

79 disagree   116 entrepreneur  

80 disappear   117 energy  

81 discourage   118 equipment  

82 discover   119 escape   

83 dissolve   120 establish   

84 distance   121 excellent   

85 dive   122 exchange   

86 divorce   123 exciting   

87 discount   124 exhibit   

88 dizzy   125 expand   

89 dive   126 expire   

90 doughnut   127 export   

91 downtown   128 extinc   

92 drama   129 extremely   

93 drawer   130 fabulous   

94 drummer   131 factory   

95 dryer   132 faculty   

96 dust   133 fair   

97 dye   134 fame   

98 eager   135 famous   

99 earn   136 farmhouse   

100 earthquake   137 fascinate   

101 economic   138 fashionable   

102 edition   139 faint   

103 education   140 fault   

104 effect   141 feather   

105 electronic   142 fertilizer   

106 elegant   143 festival   

107 elevator   144 fiber   

108 eliminate   145 filter   

109 emotion   146 finish   

110 empty   147 fireplace   

111 energy   148 firm   
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ตารางที่ 1 คําชีแ้จงแบบทดสอบความรูทางคําศัพท - ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทที่ใหมาเปนภาษาไทย หากคาํไหนไม

ทราบความหมายใหขามไปทําขอตอไป(ตอ) 

ขอ คําศัพท คําแปล ขอ คําศัพท คําแปล 

149 fishing   186 grab   

150 flashlight   187 graduation  

151 float   188 graphics  

152 flour   189 grassland  

153 foggy   190 gray  

154 fold   191 greet  

155 foolish   192 grill  

156 force   193 groom   

157 foreign   194 ground   

158 formal   195 guide   

159 fortune   196 guy   

160 fountain   197 gym   

161 fraud   198 habit   

162 frog   199 hairbrush   

163 freeze   200 hammer   

164 frustration   201 handful   

165 fuel   202 hand out   

166 fund   203 handicraft   

167 funeral   204 handle   

168 funny   205 handwritten   

169 furnish   206 hang   

170 future   207 hard   

171 furry   208 harmful   

172 garage   209 hate   

173 garlic   210 headline   

174 garlic   211 heal   

175 garment   212 healthy   

176 gate   213 hear   

177 generation   214 heartbroken   

178 genius   215 heaven   

179 gentle   216 heavy   

180 gesture   217 helicopter   

181 global   218 helpful   

182 glove   219 heroine   

183 golden   220 heroine   

184 gourmet   221 highway   

185 government   222 hill   
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ตารางที่ 1 คําชีแ้จงแบบทดสอบความรูทางคําศัพท - ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทที่ใหมาเปนภาษาไทย หากคาํไหนไม

ทราบความหมายใหขามไปทําขอตอไป (ตอ) 

ขอ คําศัพท คําแปล ขอ คําศัพท คําแปล 

223 hire   259 loud   

224 history   260 luxurious  

225 hobby   261 lyric  

226 holiday   262 magazine  

227 homesick   263 maid  

228 honest   264 maintain  

229 hope   265 manufacture  

230 household   266 marathon   

231 housekeeping   267 margarine   

232 humanitarian   268 marine   

233 idiom   269 marriage   

234 informal   270 martial art   

235 ingredient   271 marvel   

236 insect   272 merchandise   

237 inspiration   273 million   

238 instead   274 millionaire   

239 instructor   275 moderate   

240 instrument   276 monotony   

241 insurance   277 mountain   

242 independent   278 mouse   

243 intelligent   279 multiplex   

244 introduce   280 museum   

245 increase   281 mushroom   

246 invitation   282 mustache   

247 involve   283 mustard   

248 insect   284 napkin   

249 iron   285 nature   

250 itinerary   286 navy   

251 ivory   287 neat   

252 journey   288 necklace   

253 laundry   289 neighbor   

254 leisure   290 neighbor   

255 lifestyle   291 never   

256 location   292 north   

257 lottery   293 nursery   

258 luggage  294 nutritious  
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ตารางที่ 1 คําชีแ้จงแบบทดสอบความรูทางคําศัพท - ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทที่ใหมาเปนภาษาไทย หากคาํไหนไม

ทราบความหมายใหขามไปทําขอตอไป (ตอ) 

ขอ คําศัพท คําแปล ขอ คําศัพท คําแปล 

295 occasion   332 popular   

296 opera   333 population   

297 orchid   334 possible   

298 outfit   335 postpone    

299 outstanding   336 poultry   

300 oxygen   337 pour   

301 pale   338 pop   

302 pant   339 pray    

303 paradise   340 predict   

304 parking    341 preparation   

305 partner    342 preserve   

306 passage   343 propose   

307 passion   344 punctuation   

308 passenger   345 punishment   

309 path   346 purchase   

310 passport   347 punishment   

311 partner    348 purpose   

312 password   349 purse   

313 pasta   350 put off   

314 patrol   351 quantity   

315 pastime   352 questionnaire   

316 pavement   353 quiet   

317 patient   354 quiz   

318 peel   355 railway   

319 penicillin   356 raincoat   

320 personality   357 rate   

321 planet   358 real estate   

322 plant   359 realize   

323 pleasure   360 reality   

324 poem   361 rebellious   

325 polish   362 receipt   

326 poisonous    363 recipe   

327 polite   364 recreation   

328 political    365 refrigerator   

329 pollution   366 refugee   

330 pollen   367 region   

331 poor    368 relationship   
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ตารางที่ 1 คําชีแ้จงแบบทดสอบความรูทางคําศัพท - ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทที่ใหมาเปนภาษาไทย หากคาํไหนไม

ทราบความหมายใหขามไปทําขอตอไป (ตอ) 

ขอ คําศัพท คําแปล ขอ คําศัพท คําแปล 

369 remedy   406 slice  

370 reservation   407 sneaker  

371 respect   408 souvenir  

372 responsibility    409 specialty  

373 rest   410 spouse  

374 restroom    411 stain  

375 retirement   412 stairs  

376 reveal    413 stardom  

377 reward   414 stir  

378 rewarding   415 stress  

379 rhyme   416 stressful  

380 ride   417 strict   

381 ripe   418 stubborn  

382 roast   419 suburb  

383 roam   420 stupid  

384 romance   421 successful  

385 roof   422 suffer   

386 roommate   423 suggest   

387 rope   424 suitable    

388 round-trip   425 summarize   

389 row   426 summer   

390 routine   427 supper   

391 rush   428 super   

392 satisfaction   429 sure   

393 saucepan   430 support    

394 scarf   431 survey   

395 season   432 swamp   

396 security   433 sweater   

397 service   434 sword    

398 session   435 symptom   

399 shelter   436 symbol   

400 shift   437 tabloid   

401 shopping    438 tailor   

402 shout    439 take place   

403 shrink   440 talkative   

404 sidewalk   441 tap   

405 sight   442 taxi stand   
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ตารางที่ 1 คําชีแ้จงแบบทดสอบความรูทางคําศัพท - ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทที่ใหมาเปนภาษาไทย หากคาํไหนไม

ทราบความหมายใหขามไปทําขอตอไป (ตอ) 

ขอ คําศัพท คําแปล ขอ คําศัพท คําแปล 

443 teenager    480 uncertain  

444 telescope   481 unconscious  

445 temperature   482 underage  

446 tend    483 underprivileged  

447 tense   484 unfortunately  

448 terrible   485 unique  

449 terrify    486 union  

450 test   487 unleash  

451 textbook   488 unlucky   

452 theatre   489 untidy  

453 then   490 vacation  

454 theory   491 valuable  

455 thick   492 visa  

456 thrill    493 visible  

457 tightly    494 volcano  

458 time-consuming    495 vow  

459 timetable    496 wardrobe   

460 toiletries   497 wedding   

461 toiletry    498 wildlife   

462 tomb    499 wool   

463 tough   

464 traffic light   

465 trail   

466 translator    

467 trainer   

468 transportation    

469 travel agent   

470 treat    

471 trend   

472 trouble    

473 trust    

474 truthful    

475 tunnel   

476 tutor   

477 turn back   

478 typical    

479 unclear    

  

 
  

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายการคําศัพทท่ีนาํมาใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” จํานวน 10 บท บทละ 20 คํา 
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Unit 1 - Hollywood Superstar 

diligent, refugee, unique, heroine, stardom, career, personality, debut, 

marriage, actress, humanitarian, talkative, accolade, successful, director, 

underprivileged, adopt, rebellious, fame, tabloid 

Unit 2 - Our Environment 

wildlife, volcano, tunnel, traffic light, toiletries, suburb, stairs, sidewalk, 

shelter, service, furnish, planet, refrigerator, region, real estate, pollution, plant, 

orchid, north, neighbor 

Unit 3 – Clothes 

stain, trend, wardrobe, designer, formal, occasion, laundry, sweater, informal, 

casual, catwalk, wrinkle, wool, fold, bracelet, wedding, tailor, brand, fashionable 

Unit 4 - Hobbies and Recreation 

vacation, satisfaction, earn, rewarding, recreation, leisure, pastime, stressful, 

support, routine, pleasure, achieve, cultivate, successful, entrepreneur, millionaire, 

cover, lifestyle, moderate, monotony 

Unit 5 - HolidayTravel 

currency, transportation, abroad, accommodation, travel agent, destination, 

rush, security, visa, round-trip, reservation, expire, passport, passenger, luggage, 

journey, insurance, brochure, caravan, adventure
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Unit 6 - Love and Relationships 

crush,vow, compatible, roommate, apart, engage, couple, adultery, invitation, 

involve, blind date, sight, funeral, heartbroken, propose, spouse, romance, courage, 

divorce, relationship 

Unit 7 - Health and wellbeing 

visible, penicillin, symptom, remedy, stress, pale, consult, absent, poultry, 

administer, contract, frustration, cancer, additive, effect, preserve, patient, healthy, 

dizzy 

Unit 8 - Teenage Life 

theory, textbook, purpose, faculty, respect, preparation, questionnaire, 

summarize, passage, nursery, marvel, idiom, handwritten, gradation, education, 

dialogue, predict, poem, headline, punctuation 

Unit 9 - Shopping Malls 

valuable, multiplex, souvenir, sneaker, scarf, purchase, outfit, million, 

merchandise, luxurious, specialty, consumer, convenient, theatre, handicraft, receipt, 

opera, accessory, craft, cosmetic 

Unit 10 - Food and Drinks 

saucepan, supper, roast, ripe, recipe, pour, slice, peel, pasta, nutritious, 

napkin, colander, chop, handful, gourmet, garlic, appetite, season, stir, ingredient 

 

 

 

  

 
  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชีย่วชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการ

เรียนรูและกิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชีย่วชาญกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของจุดประสงคการเรียนรูและ

กิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป

ท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

คําช้ีแจง กรุณาทําเครือ่งหมาย  ลงในชองความคิดเห็นของขอคําถามและหากทานมีขอเสนอแนะ

เพิ่มเติมใหเขียนลงขอเสนอแนะที่กําหนดให โดยมีคาระดับความคิดเห็นดังตอไปน้ี 

 -1 แทนเมื่อแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมไมมคีวามเหมาะสมสําหรับการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 0 แทนเมือ่ไมแนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกจิกรรมมีความเหมาะสมสําหรับการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 1 แทนเมือ่แนใจวาจุดประสงคการเรียนรูและกจิกรรมมีความเหมาะสมสําหรบัการ

พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 3 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

ผูประเมิน .............................................................. 

วัน/เดือน/ป ..................................................... 

  

 ขอขอบพระคุณในความรวมมือเปนอยางสูง 

 นางสาวสุชญา  พุมสวย 

 ผูวิจัย 

 

  

 
  

 



 

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 
ความคดิเห็น 

ขอ 

เสนอแนะ 

-1 0 1  

1 Personal 

Identification 

theme / Topic: 

Hollywood 

Superstar 

(diligent, refugee, 

unique, heroine, 

stardom, career, 

personality, debut, 

marriage, actress, 

humanitarian, 

talkative, accolade, 

successful, director, 

underprivileged, 

adopt, rebellious, 

fame, tabloid) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

direct definition context 

clues. 

- To identify suitable 

vocabulary in Personal 

Identificationtheme  

context. 

 

 

Context clues –

Direct definition  

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given information 

about Personal identification. 

Presentation 

- Present Direct Definition clue  

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by using 

Direct Definition clue.  

Production 

- Complete short paragraph about Hollywood Superstar 

by using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. (M/C, 10 

items total 10 points) 

    

 

183  

 
  

 



 

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 

ความคดิเห็น 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

-1 0 1  

2 House and home, 

environment 

theme /  

Topic: Our 

Environment 

(wildlife, volcano, 

tunnel, traffic light, 

toiletries, suburb, 

stairs, sidewalk, 

shelter, service, 

furnish, planet, 

refrigerator, region, 

real estate, 

pollution, plant, 

orchid, north, 

neighbor) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

example context clues. 

- To identify suitable 

vocabulary in House and 

home, environment theme 

context. 

 

Context clues –

example clue 

Review – Definition 

clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given information 

about Global warming. 

- List some factor that cause Global warming. 

Presentation 

- Present Example context clues. 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by using 

Example clue and Definition clue  

Production 

- Complete short paragraph about Our Environment by 

using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. (M/C, 10 

items total 10 points) 

    

184  

 
  

 



 

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 
ความคดิเห็น 

ขอ 

เสนอ 

แนะ 

-1 0 1  

3 Daily life theme / 

Topic: Clothes  

(stain, trend, 

wardrobe, designer, 

formal, occasion, 

laundry, sweater, 

informal, casual, 

catwalk, wrinkle, 

wool, fold, 

bracelet, wedding, 

tailor, brand, 

fashionable) 

 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

Restatement and Example 

clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Daily life 

theme context. 

 

Context clues – 

Restatement  

Review – Example 

clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given information 

about student uniform. 

- List school uniform’s rule. 

Presentation 

- Present Restatement clue. 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by using 

Restatement and Example clue 

Production 

- Complete short paragraph about Shopping clothes by 

using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. (M/C, 10 

items total 10 points) 

    

 

185  

 
  

 



 

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 
ความคดิเห็น ขอ 

เสนอ 

แนะ -1 0 1 

4 Free time and 

entertainment 

theme /  

Topic: Hobbies and 

Recreation 

(vacation, 

satisfaction, earn, 

rewarding, recreation, 

leisure, pastime, 

stressful, support, 

routine, pleasure, 

achieve, cultivate, 

successful, 

entrepreneur, 

millionaire, cover, 

lifestyle, moderate, 

monotony) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

Comparison and Contrast, 

restatement clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Free time and 

entertainment theme 

context. 

 

Context clues – 

Comparison 

and Contrast 

Review – 

Restatement 

Motivation 

- Warm up by looking at pictures and given information 

about student hobbies. 

- List activity that you do in your free time. 

Presentation 

- Present Comparison and Contrast clue. 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by using 

Comparison and Contrast, Restatement. 

Production 

- Complete short paragraph about Work and Relax by 

using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. (M/C, 10 

items total 10 points) 

    

186  

 
  

 



 

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 
ความคดิเห็น 

ขอ 

เสนอแนะ 
-1 0 -1 

5 Travel, place and 

weather theme/ 

Topic: Holiday 

Travel 

currency, 

transportation, 

abroad, 

accommodation, 

travel agent, 

destination, rush, 

security, visa, 

round-trip, 

reservation, expire, 

passport, passenger, 

luggage, journey, 

insurance, brochure, 

caravan, adventure 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

Cause and Effect clue, 

Comparison and Contrast 

clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Travel, place 

and weather theme context. 

 

Context clues – 

Cause and Effect 

clue 

Review – 

Comparison and 

Contrast clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about traveling. 

- List important things before going abroad. 

Presentation 

- Present Cause and Effect clue. 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Cause and Effect clue, Comparison and 

Contrast. 

Production 

- Complete short paragraph about Holiday Travel 

by using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. 

(M/C, 10 items total 10 points) 
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ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 
ความคดิเห็น ขอ 

เสนอ 

แนะ -1 0 -1 

6 Relationship with 

other people 

theme/Topic: Love 

and Relationship  

(crush,vow,sight,  

compatible, 

roommate, apart, 

engage, couple, 

adultery, invitation, 

involve, blind date, 

funeral, divorce 

heartbroken, 

propose, spouse, 

romance, courage,  

relationship) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

Example clue, Cause and 

Effect clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Relationship 

with other people theme 

context. 

 

Context clues – 

Example clue 

Review – Cause and 

Effect clue 

 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Love and Relationship. 

- List your close friends 

Presentation 

- Present Example clue 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Example clue, Cause and Effect clue. 

Production 

- Complete short paragraph about Love and 

Relationship by using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. 

(M/C, 10 items total 10 points) 

    

 

 

188  

 
  

 



 

ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 
ความคดิเห็น 

ขอ 

เสนอแนะ 
-1 0 -1 

7 Health and body 

care /  

Topic :  Health and 

Wellbeing theme 

(visible, penicillin, 

symptom, remedy, 

stress, pale, consult, 

absent, poultry, 

administer, contract, 

frustration, cancer, 

additive, effect, 

preserve, patient, 

healthy, dizzy) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

Experience clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Health and 

body care context. 

 

Context clues – 

Experience clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Health and Wellbeing. 

- List ways to have healthy life 

Presentation 

- Present Example clue 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by using 

Experience clue 

Production 

- Complete short paragraph about Health and 

Wellbeing by using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. (M/C, 

10 items total 10 points) 
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ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 

ความคดิเห็น 
ขอ 

เสนอแนะ -1 0 1 

8 Education and 

Language theme /  

Topic :  Education 

and launguage 

(theory, textbook, 

purpose, faculty, 

respect, preparation, 

questionnaire, 

summarize, passage, 

nursery, marvel, 

idiom, handwritten, 

gradation, poem 

education, dialogue, 

predict, headline, 

punctuation) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Education and 

Language theme context. 

 

Context clues – 

mixed clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Education and Language. 

- Answer the questions 

Presentation 

- Present Example clue 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using mixed clue 

Production 

- Complete short paragraph about Education 

and Language by using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. 

(M/C, 10 items total 10 points) 
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ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 

ความคดิเห็น ขอ 

เสนอ 

แนะ -1 0 -1 

9 Shopping and 

Service theme /  

Topic :  Shopping  

(valuable, multiplex, 

souvenir, sneaker, 

scarf, purchase, outfit, 

million, merchandise, 

luxurious, specialty, 

consumer, 

convenient, theatre, 

handicraft, receipt, 

opera, accessory, 

craft, cosmetic) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Shopping and 

Service theme context. 

Context clues – 

mixed clue. 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Shopping and Service. 

- List  

Presentation 

- Present mixed clue. 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Example mixed clue. 

Production 

- Complete short paragraph about Shopping and 

Service by using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. 

(M/C, 10 items total 10 points) 
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ตารางที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Unit Theme/Topic Unit Objectives Strategy Teaching Process 
ความคดิเห็น ขอ 

เสนอ 

แนะ -1 0 1 

10 Food and Drinks 

theme /  

Topic : Food and 

drinks  

(saucepan, supper, 

roast, ripe, recipe, 

pour, slice, peel, 

pasta, nutritious, 

napkin, colander, 

chop, handful, 

gourmet, garlic, 

appetite, season, stir, 

ingredient) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Food and 

Drinks theme context. 

 

Context clues – 

mixed clue. 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Food and Drinks. 

- Answer the questions. 

Presentation 

- Present mixed clue or review 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using mixed clue. 

Production 

- Complete short paragraph Food and Drinks by 

using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. 

(M/C, 10 items total 10 points) 
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ภาคผนวก ง 

ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของจุดประสงคการเรียนรูและกิจกรรมของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

สอนคําศัพทภาษาอังกฤษสาํหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 

 

 

 
  

  

 



 

ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

1 Hollywood 

Superstar/ 

Personal 

Identification 

theme  

(diligent, refugee, 

unique, heroine, 

stardom, career, 

personality, 

debut, marriage, 

actress, 

humanitarian, 

talkative, 

accolade, 

successful, 

director, 

underprivileged, 

adopt, rebellious, 

fame, tabloid) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

direct definition context 

clues. 

- To identify suitable 

vocabulary in Personal 

Identification theme  

context. 

Context clues –

Direct definition  

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Personal identification. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Direct Definition clue  

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Direct Definition clue.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph about Hollywood 

Superstar by using context clues correctly. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0.67 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. 

(M/C, 10 items total 10 points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

2 Our 

Environment/ 

House and 

home, 

environment 

theme (wildlife, 

volcano, tunnel, 

traffic light, 

toiletries, 

suburb, stairs, 

sidewalk, 

shelter, service, 

furnish, planet, 

refrigerator, 

region, real 

estate, pollution, 

plant, orchid, 

north, neighbor 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

example context clues. 

- To identify suitable 

vocabulary in House and 

home, environment theme 

context. 

 

Context clues –

example clue 

Review – 

Definition clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Global warming. 

- List some factor that cause Global warming. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Example context clues. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Example clue and Definition clue 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph about Our 

Environment by using context clues correctly. 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue 

related to theme of House and home, 

environment theme. (M/C, 10 items total 10 

points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

3 Clothes/ Daily life 

theme  

(stain, trend, 

wardrobe, designer, 

formal, occasion, 

laundry, sweater, 

informal, casual, 

catwalk, wrinkle, 

wool, fold, bracelet, 

wedding, tailor, 

brand, fashionable) 

 

- To identify meaning 

of unfamiliar 

vocabulary from 

Restatement and 

Example clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Daily 

life theme context. 

Context clues – 

Restatement  

Review – Example 

clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about student uniform. 

- List school uniform’s rule. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Restatement clue. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Restatement and Example clue 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph about Shopping 

clothes by using context clues correctly. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue 

related to theme of Daily life. (M/C, 10 items 

total 10 points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

4 Hobbies and 

Recreation/ Free 

time and 

entertainment 

theme 

(vacation, 

satisfaction, earn, 

rewarding, recreation, 

leisure, pastime, 

stressful, support, 

routine, pleasure, 

achieve, cultivate, 

successful, 

entrepreneur, 

millionaire, cover, 

lifestyle, moderate, 

monotony) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Comparison and 

Contrast, restatement 

clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Free time 

and entertainment theme 

context. 

Context clues 

– 

 Comparison 

and Contrast 

Review – 

Restatement 

Motivation 

- Warm up by looking at pictures and given 

information about student hobbies. 

- List activity that you do in your free time. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Comparison and Contrast clue. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Comparison and Contrast, Restatement. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph about Work and Relax 

by using context clues correctly. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue 

related to theme of Free time and entertainment 

theme. (M/C, 10 items total 10 points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

5 Holiday Travel/ Travel, 

place and weather 

theme  

(currency, 

transportation, abroad, 

accommodation, travel 

agent, destination, rush, 

security, visa, round-

trip, reservation, expire, 

passport, passenger, 

luggage, journey, 

insurance, brochure, 

caravan, adventure) 

- To identify 

meaning of 

unfamiliar 

vocabulary from 

Cause and Effect 

clue, Comparison 

and Contrast clue. 

- To identify 

suitable 

vocabulary in 

Travel, place and 

weather theme 

context. 

Context clues – 

Cause and Effect 

clue  

Review – 

Comparison and 

Contrast clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about traveling. 

- List important things before going abroad. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Cause and Effect clue. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Cause and Effect clue, Comparison and 

Contrast. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph about Holiday Travel 

by using context clues correctly. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0.67 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue 

related to theme of Travel, place and weather. 

(M/C, 10 items total 10 points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

198 
  

  

 



 

ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

6 Love and 

Relationship/ 

Relationship with 

other people 

theme  

(crush, vow, 

compatible, 

roommate, apart, 

engage, couple, 

adultery, invitation, 

involve, blind date, 

sight, funeral, 

heartbroken, 

propose, spouse, 

romance, courage, 

divorce, 

relationship) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Example clue, 

Cause and Effect clue 

- To identify suitable 

vocabulary in 

Relationship with other 

people theme context. 

Context clues – 

Example clue 

Review – Cause and 

Effect clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Love and Relationship. 

- List your close friends 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Example clue 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Example clue, Cause and Effect clue. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph about Love and 

Relationship by using context clues correctly. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue 

related to theme of Relationship with other 

people. (M/C, 10 items total 10 points) 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

7 Health and 

Wellbeing/ 

Health and body 

care theme 

(visible, penicillin, 

symptom, remedy, 

stress, pale, 

consult, absent, 

poultry, 

administer, 

contract, 

frustration, cancer, 

additive, effect, 

preserve, patient, 

healthy, dizzy) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from Experience clue 

- To identify suitable 

vocabulary in Health and 

body care context. 

Context clues – 

Experience clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Health and Wellbeing. 

- List ways to have healthy life 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Experience clue 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Experience clue. 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0.67 

Production 

- Complete short paragraph about Health and 

Wellbeing by using context clues correctly. 

 

 

0 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

0.67 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue 

related to theme of Health and body care. 

(M/C, 10 items total 10 points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

8 Education and 

Language/ 

Education and 

launguage theme 

(theory, textbook, 

purpose, faculty, 

respect, 

preparation, 

questionnaire, 

summarize, 

passage, nursery, 

marvel, idiom, 

handwritten, 

gradation, 

education, 

dialogue, predict, 

poem, headline, 

punctuation) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Education 

and Language theme 

context. 

 

Context clues – 

mixed clue 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Education and Language. 

- Answer the questions 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present Example clue 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using Direct Definition clue.  

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0.67 

Production 

- Complete short paragraph about Hollywood 

Superstar by using context clues correctly. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue. 

(M/C, 10 items total 10 points) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

9 Shopping and 

Service/ 

Shopping theme  

(valuable, 

multiplex, 

souvenir, sneaker, 

scarf, purchase, 

outfit, million, 

merchandise, 

luxurious, 

specialty, 

consumer, 

convenient, 

theatre, 

handicraft, receipt, 

opera, accessory, 

craft, cosmetic) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary 

from mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Shopping 

and Service theme 

context. 

Context clues – 

mixed clue. 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given information 

about Shopping and Service. 

- Listadvantages and disadvantages of online 

shopping? 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present mixed clue. 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by using 

Example mixed clue. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph about Shopping and 

Service by using context clues correctly. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0.6

7 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue related 

to theme of shopping. (M/C, 10 items total 10 points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ตารางที่ 3 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ตอ) 

Unit Topic/ Theme Unit Objectives Strategy Teaching Process 
 

รวม 
คา 

IOC 1 2 3 

10 Food and Drinks/ 

Food and drinks 

theme  

(saucepan, supper, 

roast, ripe, recipe, 

pour, slice, peel, 

pasta, nutritious, 

napkin, colander, 

chop, handful, 

gourmet, garlic, 

appetite, season, 

stir, ingredient) 

- To identify meaning of 

unfamiliar vocabulary from 

mixed clue. 

- To identify suitable 

vocabulary in Food and 

Drinks theme context. 

Context clues – 

mixed clue. 

Motivation 

- Warm up by looking at picture and given 

information about Food and Drinks. 

- Answer the questions. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Presentation 

- Present mixed clue or review 

 

1 

 

1 

 

1 

 

3 

 

1 

Practice 

- Find meaning and clues in each sentence by 

using mixed clue. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Production 

- Complete short paragraph Food and Drinks 

by using context clues correctly. 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 

Evaluation 

- Identify target vocabulary from context clue 

related to theme of Food and drinks. (M/C, 10 

items total 10 points) 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

1 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถามความคิดเห็นผูเชีย่วชาญเก่ียวกับความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ

ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

 

 
  

  

 



 

ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น ขอเสนอ

แนะ -1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using 

example clue) 

1. Everyone has a ________ personality. Look at Mike, he is quiet and 

shy; unlike his brother John, who is outgoing and friendly. 

A) diligent B) rewarding  

C) compatible D) unique 

    

(To identify target vocabulary by using 

Definition/ Explanation Clue) 

2. If you want to know more about where to go for a holiday; you can 

pick up a ________ at any travel agency. It provides you with all the 

information of holiday destinations. 

A) brochure B) laundry  

C) luggage D) textbook 

    

(To identify target vocabulary by using 

Definition/ Explanation Clue) 

3. Siam Paragon has one of the largest ________ in Asia; there are 15 

movie theatres there. 

A) theatre        B) faculty            C) multiplex           D) caravan 

    

(To identify target vocabulary by using 

Example Clue) 

4. ________ clothes, such as a T-shirt, jeans and sneakers, should not be 

worn to a job interview.(Example Clue) 

A) Designer              B) Brand  

C) Informal              D) Luxurious 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น ขอเสนอ

แนะ -1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using 

Experience Clue) 

5. The fastest way to cook pasta is to boil them in water. Once they 

are cooked, you can drain the water using a ________. 

 A) bracelet B) colander C) poultry D) saucepan 

    

(To identify target vocabulary by using 

Example Clue) 

6. Before going on a holiday you should make ________ for your 

plane ticket, hotel rooms and transportation. 

A) accommodations B) vacations  

C) invitations D) reservations 

    

(To identify target vocabulary by using 

Restatement Clue) 

7. The most convenient way to ________ food or to make them last 

longer, is to put them into a freezer or a refrigerator. 

A) preserve  B) earn    C) cover D) chop 

    

(To identify target vocabulary by using 

Definition/ Explanation Clue) 

8. Every time you buy something, you should ask for a ________; this 

is to show you have paid for the item. 

A) souvenir  B) questionnaire  

C) receipt  D) insurance 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น ขอเสนอ

แนะ -1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using 

Example Clue) 

9. Most ________ such as ink, coffee or paint are very difficult to 

remove from clothing. You may have to take it to a cleaner to get 

it removed. 

A) wrinkles B) stains    C) effect D) handwritten 

    

(To identify target vocabulary by using 

Example Clue) 

10. There are many things such as a big pencil case, many notebooks 

and ________ in my school bag. That’s why my school bag is very 

heavy. 

A) tabloids B) irons C) textbooks D) napkins 

    

(To identify target vocabulary by using 

Compare/ Contrast Clue) 

11. Living in the ________ is so much cheaper than living in the city. 

A) shelter B) abroad C) suburbs D) roommate 

    

(To identify target vocabulary by using 

Experience Clue) 

12. A simple way to ________ steak is to add a pinch of salt and 

pepper. 

A) slice B) roast    C) chop D) season 

    

(To identify target vocabulary by using 

Cause and Effect Clue) 

13. Many marriages end up in ________ because couples end up 

arguing all the time. 

A) divorce B) expire   C) wedding D) adventure 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using 

Example Clue) 

14. Before going on holidays, make sure you book your ________ 

which can be a hotel room, a villa or even a bungalow.  

A) vacation  B) real estate   

C) transportation D) accommodation 

    

(To identify target vocabulary by using Cause 

and Effect Clue) 

15. A boy was hit by a car yesterday. He was ________ and had to be 

carried into the ambulance. 

A) pale B) patient  C) stressful  D) unconscious 

    

(To identify target vocabulary by using Cause 

and Effect Clue) 

 

16. I didn't go to Dick and Jane's wedding. They didn't even send me a 

wedding ________. 

A) invitation  B) vacation   

C) dialogue  D) punctuation 

    

(To identify target vocabulary by using Mood 

and Tone Clue) 

 

 

 

17. Because we have the internet and mobile phones, some people 

actually work all day long. They become so ________, but they 

cannot find time to relax or go on vacation. 

A) rewarding  B) stressful   

C) recreation  D) pleasure 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using 

Mood and Tone) 

 

  

18. Many billionaires like Bill Gates have so much money and free time, 

so they become ________ and help the people in many developing 

countries. 

A) rebellious  B) humanitarians 

C) underprivileged D) entrepreneur 

    

(To identify target vocabulary by 

using Cause and Effect Clue 

19. If you iron your clothes properly, all the ________ will disappear. This 

will make you look much more presentable. 

A) laundry      B) folds C) wrinkles D) outfits 

    

(To identify target vocabulary by using 

Compare/ Contrast Clue) 

20. Avoid walking on the roads because it is dangerous. Walk on the 

________ instead. 

A) tunnel  B) trend   

C) sidewalk  D) security 

    

(To identify target vocabulary by 

using Restatement Clue) 

21. After eating every meal, you should wipe your mouth with a tissue 

paper or a ________. 

A) napkin  B) accessory   

C) poultry  D) debut 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using Mood 

and Tone Clue) 

 

 

  

22. Many people go on ________ during summer when the weather is 

good. Many people simply relax at the hotels while some like to 

go on adventures. 

A) recreation  B) vacation   

C) pleasure  D) occasion 

    

(To identify target vocabulary by using 

Compare/ Contrast Clue) 

 

 

 

23. You have so many ________ by living in the city, but you don't 

have time to chat with them. Here in the suburbs, I get to talk to 

them every day. 

A) directors  B) passengers   

C) neighbors  D) relationships 

    

(To identify target vocabulary by using 

Experience Clue) 

24. "Have you seen Jenny? She is so ________. I think she is really 

sick. She should go to see a doctor." 

A) dizzy B) absent C) pale  D) stress 

    

(To identify target vocabulary by using 

Compare/ Contrast Clue) 

25. When you play sports, you should wear ________ not sandals to 

protect your feet. 

A) outfits B) cosmetics C) specialty D) sneakers 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using 

Compare/ Contrast Clue) 

 

 

26. To become ________ at anything takes a lot of time and hard 

work. However, many people simply give up and do something 

easier. 

A) diligent  B) monotony   

C) successful D) support 

    

(To identify target vocabulary by using 

Restatement Clue) 

27. Many parents complain when their children become ________ 

and disobey them. However, parents often forget they were once 

teenagers too. 

A) accolade  B) cultivate   

C) apart  D) rebellious 

    

(To identify target vocabulary by using Cause 

and Effect Clue) 

28. DJ Keng was involved in a car accident near VibhavadiRangsit road 

and became the talk of the town. He made the ________ of many 

newspapers. 

A) passage  B) visible   

C) headlines  D) fame 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 1. Question 1 - 30. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that best fits each sentence (30 marks). 

(To identify target vocabulary by using 

Experience Clue) 

 

  

29. Dick and Jane have been together for so long. I think Dick should 

________ and get married to her. 

A) propose  B) spouse   

C) vow  D) engage 

 

    

(To identify target vocabulary by using 

Definition/ Explanation Clue) 

30. To start your own Youtube channel, you need to do a lot of 

________. You need to buy cameras, microphones, computer, 

video editing programs and much more. 

A) dialogue  B) transportation  

C) preparation D) monotony. 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 2. Question 31 - 60. Choose the word that best complete each sentence (30 marks). 

 

To complete passage by using 

vocabulary in theme of 

personal identification, Health 

and body care, Free time and 

entertainment. 

Passage 1 

 The internet has become a significant part of our daily life. It provides a fast and31.

  way to access information, get in touch with other people and a way to 32.

  money. Many people, especially young adults, have become 33. 

 from using the internet to make a living. They can sell products, invest in stocks and 

provide 34.  such as product reviews and 35.  to people all over 

the world. Many of these young adults actually work in front of their computer from home. This is 

a huge benefit as they do not have to spend hours travelling to and from work and this makes 

their lives less  

36.  .They are their own bosses and they can turn their passion into a job which 

fits into their 37.  .Of course, to be your own boss you must be very hard working and  

38.  and must not become lazy while staying at home. You must also be 39.

  because it can take a long time to earn enough money to support yourself 

and your family. Working on the internet can also have many problems, especially 40. 

 People must be careful of viruses and computer hacking. Thus, you should purchase 

computer security programs such as anti-virus and firewall programs.  
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 2. Question 31 - 60. Choose the word that best complete each sentence (30 marks). 

 

  

31. A) compatible B) convenient C) visible D) involve 

32. A) earn  B) respect C) unique D) career 

33. A) successful B) satisfaction C) moderate D) nutritious 

34. A) recipe  B) additive C) healthy D) services 

35. A) invitation B) preparation C) education D) transportation 

36. A) heartbroken B) stressful C) unique D) talkative 

37. A) fame  B) lifestyle C) routine D) pastime 

38. A) diligent  B) successful C) effect  D) healthy 

39. A) handful  B) pale  C) patient D) administer 

40. A) dialogue  B) questionnaire C) textbook D) security  
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 2. Question 31 - 60. Choose the word that best complete each sentence (30 marks). 

 

To complete passage by using 

vocabulary in theme of daily 

life.  

Passage 2 

 Each year, famous fashion 41. brands such as Chanel, Armani and Ralph 

Lauren, release new collections of clothes. These collections are often debut at famous fashion 

shows around the world. Many beautiful models are the first to wear these clothes and show 

them on the 42.  . Fashion shows are often filled with bright lights, colors and sound; 

it is quite a 43.  to behold.  

 Many people wear clothes to suit their 44.  and occasion. Office workers 

and company employees are required to wear 45.   clothes such as 

shirts, trousers, blouses or dresses. Those clothes should also be worn when you take photos for 

job applications or applying for a 46.  . Jeans, polo shirts, sneakers or other 47.

  clothes should only be worn when you go out with friends and other informal 

occasions. 

 Fashion and styles change every season, but some items and 48.  such as 

watches and necklaces will always remain 49.  . You should also throw away some 

old clothes when they become out of style or when you buy new clothes. It’s hard to find a shirt 

or dress in a closet full of clothes and will lead to 50.  . 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ( 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 2. Question 31 - 60. Choose the word that best complete each sentence (30 marks). 

 

  

41. A) director  B) actress C) designer D) couple 

42. A) accolade  B) catwalk C) suburb D) sidewalk 

43. A) debut  B) brand  C) blind date D) sight 

44. A) personality B) routine D) monotony D) purpose 

45. A) formal  B) informal C) unique D) furnish 

46. A) insurance  B) spouse C) passport D) headline 

47. A) funeral  B) casual C) adventure D) cosmetic 

48. A) souvenirs  B) outfits C) handicraft D) accessories 

49. A) formal  B) fashionable C) convenient D) rebellious 

50. A) frustration B) fame  C) pleasure D) journey 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 2. Question 31 - 60. Choose the word that best complete each sentence (30 marks). 

 

To complete passage by using 

vocabulary in theme of food 

and drinks.  

Passage 3 Mushroom Bolognese Spaghetti 

This is a common pasta dish made with fresh tomatoes, sausages and fresh mushrooms. It is a 

great dish to have for 51.  with the whole family. You will need the following 52.

  : 

450 g. of spaghetti   250 g. button mushrooms  2 tablespoon olive oil Parmesan cheese 2 onions   

500g pork sausages     1 can of pasta sauce  ¼ cup chopped fresh parsley 

Preparation 

Place the spaghetti into a pot, fill with water and bring to boil. Drain the spaghetti using 53.

  but keep some of the water. 

While waiting for the spaghetti to cook, 54.  and roughly 55.  up the 

onions and mushrooms. 56.  the pork sausages or cut them into desired lengths. 

Cover a 57.  with the olive oil and place on medium-high heat. 

Add the onions and sausages and cook for 5 minutes or until the sausages are cooked. 

Add the mushrooms and 58.  with a pinch of salt and pepper. 

Add the pasta sauce and mix the contents well. 

59.  occasionally so the sauce does not get burnt and bring to a boil. 

Reduce heat and simmer for 10 minutes. 

Place spaghetti into a bowl, 60.  the sauce on top and top with parmesan cheese 

and parsley. 
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ตารางที่ 4 แบบสอบถามความคิดเห็นผูเช่ียวชาญ (ตอ) 

Objectives Test items and passages 
ความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ 
-1 0 1 

Part 2. Question 31 - 60. Choose the word that best complete each sentence (30 marks). 

 

  

51. A) healthy  B) purpose C) supper D) additive 

52. A) ingredients B) personality C) occasion D) accolade 

53. A) saucepan B) merchandise C) luggage D) colander 

54. A) peel  B) cover  C) adopt D) crush 

55. A) respect  B) chop  C) engage D) furnish 

56. A) debut  B) support C) slice  D) rush 

57. A) saucepan B) refrigerator C) wool  D) caravan 

58. A) earn  B) summarize C) consult D) seaso n 

59. A) roast  B) stir  C) pour  D) predict 

60. A) recipe  B) cultivate C) pour  D) fold 
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ภาคผนวก ฉ 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบความสามารถ

ทางดานคาํศัพทภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 5 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถ

ทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

ขอ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC 
1 2 2 

1 1 1 1 3 1 

2 1 1 1 3 1 

3 1 1 1 3 1 

4 1 1 1 3 1 

5 1 0 1 2 0.67 

6 1 1 1 3 1 

7 1 1 1 3 1 

8 1 1 1 3 1 

9 1 1 1 3 1 

10 1 1 1 3 1 

11 1 1 0 2 0.67 

12 1 1 1 3 1 

13 1 1 1 3 1 

14 1 1 1 3 1 

15 1 1 1 3 1 

16 1 0 1 2 0.67 

17 1 1 1 3 1 

18 1 1 1 3 1 

19 1 1 1 3 1 

20 1 0 1 2 0.67 

21 1 1 1 3 1 

22 1 1 1 3 1 

23 1 1 1 3 1 

24 1 1 1 3 1 
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ตารางที่ 5 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถ

ทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

ขอ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC 
1 2 2 

25 1 1 1 3 1 

26 1 1 1 3 1 

27 0 1 1 2 0.67 

28 1 1 1 3 1 

29 1 1 0 2 0.67 

30 1 1 1 3 1 

31 1 1 1 3 1 

32 1 1 1 3 1 

33 1 1 1 3 1 

34 1 1 1 3 1 

35 1 1 0 2 0.67 

36 1 1 1 3 1 

37 1 1 1 3 1 

38 0 1 1 2 0.67 

39 1 1 1 3 1 

40 1 0 1 2 0.67 

41 1 1 1 3 1 

42 1 1 1 3 1 

43 1 1 1 3 1 

44 1 0 1 2 0.67 

45 1 1 1 3 1 

46 1 1 1 3 1 

47 1 1 1 3 1 

48 1 1 1 3 1 
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ตารางที่ 5 ดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบความสามารถ

ทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

ขอ 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC 
1 2 2 

49 1 1 0 2 0.67 

50 1 0 1 2 0.67 

51 1 1 1 3 1 

52 0 1 1 2 0.67 

53 1 1 1 3 1 

54 1 1 1 3 1 

55 1 1 1 3 1 

56 1 0 1 2 0.67 

57 1 1 1 3 1 

58 1 1 0 2 0.67 

59 1 1 1 3 1 

60 1 1 1 3 1 

61 1 1 1 3 1 

62 1 1 1 3 1 

63 1 1 1 3 1 

64 1 1 1 3 1 

65 1 1 1 3 1 

66 1 1 1 3 1 

67 1 1 1 3 1 

68 1 1 1 3 1 

69 1 1 1 3 1 

70 1 1 1 3 1 

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ช 

คาความยากงายระหวาง (p) และคาอํานาจจําแนก (r)ของการสรางแบบทดสอบความสามารถ

ทางดานคาํศัพทภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่ 6 คาความยากงายระหวาง (p) และคาอํานาจจําแนก (r)ของการสรางแบบทดสอ

ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ 

ขอท่ี 

คาความ

ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ

จําแนก (r) 

การ

นําไปใช 
ขอท่ี 

คาความ

ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ

จําแนก (r) 

การ

นําไปใช 

1 0.28 0.33 ใชได 25 0.58 0.28 ใชได 

2 0.44 0.44 ใชได 26 0.36 0.28 ใชได 

3 0.42 0.28 ใชได 27 0.22 0.33 ใชได 

4 0.28 - ใชไมได 28 0.28 0.22 ใชได 

5 0.28 0.22 ใชได 29 0.31 0.50 ใชได 

6 0.28 0.44 ใชได 30 0.25 0.28 ใชได 

7 0.25 0.28 ใชได 31 0.28 0.22 ใชได 

8 0.50 0.33 ใชได 32 0.36 0.28 ใชได 

9 0.36 0.39 ใชได 33 0.28 0.44 ใชได 

10 0.69 0.28 ใชได 34 0.31 0.28 ใชได 

11 0.08 0.06 ใชไมได 35 0.31 0.28 ใชได 

12 0.06 - ใชไมได 36 0.31 0.28 ใชได 

13 0.06 -.011 ใชไมได 37 0.36 0.39 ใชได 

14 0.33 0.22 ใชได 38 0.33 0.33 ใชได 

15 0.44 0.33 ใชได 39 0.42 0.39 ใชได 

16 0.39 0.44 ใชได 40 0.44 0.33 ใชได 

17 0.33 0.33 ใชได 41 0.33 0.22 ใชได 

18 0.39 0.33 ใชได 42 0.50 0.33 ใชได 

19 0.22 0.33 ใชได 43 0.19 0.06 ใชไมได 

20 0.64 0.28 ใชได 44 0.28 0.33 ใชได 

21 0.56 0.44 ใชได 45 0.14 0.17 ใชไมได 

22 0.47 0.50 ใชได 46 0.25 0.06 ใชได 

23 0.44 0.67 ใชได 47 0.33 0.33 ใชได 

24 0.31 0.28 ใชได 48 0.19 0.06 ใชไมได 
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ตารางที่ 6 คาความยากงายระหวาง (p) และคาอํานาจจําแนก (r)ของการสรางแบบทดสอบ

ความสามารถทางดานคําศัพทภาษาอังกฤษ (ตอ) 

ขอท่ี 

คาความ

ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ

จําแนก (r) 

การ

นําไปใช 
ขอท่ี 

คาความ

ยากงาย 

(p) 

คาอํานาจ

จําแนก (r) 

การ

นําไปใช 

49 0.39 0.44 ใชได 60 0.31 0.28 ใชได 

50 0.44 0.33 ใชได 61    

51 0.31 0.50 ใชได 62    

52 0.28 0.22 ใชได 63    

53 0.19 0.17 ใชไมได 64    

54 0.22 0.33 ใชได 65    

55 0.39 0.33 ใชได 66    

56 0.33 0.22 ใชได 67    

57 0.14 0.17 ใชไมได 68    

58 0.14 0.06 ใชไมได 69    

59 0.36 0.28 ใชได 70    

 

 

 

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ 

 

 

 
  

  

 



 

 

ตารางที่ 7 ตารางกําหนดเน้ือหาขอสอบ 

Part Text type Level of K 
Item 

type 
Total No. of item Weight % Scoring Times 

1. Vocabulary 

- Definition Clue 

- Example Clue 

- Restatement Clue 

- Compare/contrast Clue 

- Cause and effect Clue 

- Mood and tone Clue 

- Experience clue 

Sentences K M/C 

4 

4 

3 

5 

4 

3 

4 

6.67 

6.67 

4.28 

7.14 

6.67 

4.28 

6.67 

0-1 15 

2. Passage 

- cloze test (Personal 

identification, Entertainment 

and recreation, Body and health 

care, clothes, Food and drinks) 

Short Passage K M/C 23 38.33 0-1 25 

3. Writing Composition T  10 14.28 0-10 20 

Total     60 100  60 

K = Knowledge   T = Transfer 
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ภาคผนวก ฌ 

แบบทดสอบความสามารถทางดานคาํศัพทภาษาอังกฤษ กอนเรียนและหลังเรียน พรอมเฉลย 
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Vocabulary acquisition pre-test/post-test 

Purpose of the examination : To evaluate student’s vocabulary acquisition using 

context clues after learning through CALL. 

This examination has 7 pages which includes 3 parts with 60 questions for a 

total of 60 marks. You have 1 hour to complete this examination. 

Part 1, Q.1 - 27. This section contains 27 multiple choice questions 27 marks 

Part 2, Q.28 - 50 This section contains 3 cloze passages   23 marks 

Part 3, Q.51 - 60.Composition.      10 marks 

Part 1.Question 1 - 27. Multiple Choice Questions. Choose the vocabulary that 

best fits each sentence (27 marks). 

1. Everyone has a ________ personality. Look at Mike, he is quiet and shy; unlike his 

brother John, who is outgoing and friendly. 

A) diligent  B) rewarding  C) compatible  D) unique 

2. If you want to know more about where to go for a holiday; you can pick up a 

________ at any travel agency. It provides you with all the information of holiday 

destinations. 

A) brochure B) laundry  C) luggage  D) textbook 

3. Siam Paragon has one of the largest ________ in Asia; there are 15 movie 

theatres there. 

A) theatre  B) faculty  C) multiplex  D)  caravan 

4. ________ clothes, such as a T-shirt, jeans and sneakers, should not be worn to a 

job interview. 

A) Designer  B) Brand  C) Informal  D) Luxurious 

5. The fastest way to cook pasta is to boil them in water. Once they are cooked, 

you can drain the water using a ________.  

 A) bracelet B) colander  C) poultry  D) saucepan 

6. Before going on a holiday you should make ________ for your plane tickets, 

hotel rooms and transportation.  

A) accommodations B) vacations C) invitations  D) reservations 
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7. The most convenient way to ________ food or to make them last longer, is to 

put them into a freezer or a refrigerator.  

A) preserve  B) earn   C) cover D) chop 

8. Every time you buy something, you should ask for a ________; this is to show 

you have paid for the item.  

A) souvenir   B) questionnaire C) receipt D) insurance 

9. Most ________ such as ink, coffee or paint are very difficult to remove from 

clothing. You may have to take it to a cleaner to get it removed.  

A) wrinkles   B) stains  C) effect D) handwritten 

10. There are many things such as a big pencil case, many notebooks and ________ 

in my school bag. That’s why my school bag is very heavy.  

A) tabloids   B) irons   C) textbooks D) napkins 

11. Before going on holidays, make sure you book your ________ which can be a 

hotel room, a villa or even a bungalow.  

A) vacation  B) real estate C) transportation D) accommodation 

12. A boy was hit by a car yesterday. He was ________ and had to be carried into the 

ambulance.  

A) pale  B) patient  C) stressful  D) unconscious 

13. I didn't go to Dick and Jane's wedding. They didn't even send me a wedding 

________.  

A) invitation B) vacation  C) dialogue  D) punctuation 

14. Because we have the internet and mobile phones, some people actually work all 

day long. They become so ________, but they cannot find time to relax or go on 

vacation.  

A) rewarding B) stressful  C) recreation  D) pleasure 

15. Many billionaires like Bill Gates have so much money and free time, so they 

become ________ and help the people in many developing countries.  

A) rebellious B) humanitarians C) underprivileged D) entrepreneur 
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16. If you iron your clothes properly, all the ________ will disappear. This will make 

you look much more presentable.  

A) laundry  B) folds  C) wrinkles  D) outfits 

17. Avoid walking on the roads because it is dangerous. Walk on the ________ 

instead.  

A) tunnel  B) trend  C) sidewalk  D) security 

18. After eating every meal, you should wipe your mouth with a tissue paper or a 

________.  

A) napkin  B) accessory  C) poultry  D) debut 

19. Many people go on ________ during summer when the weather is good. Many 

people simply relax at the hotels while some like to go on adventures.  

A) recreation B) vacation  C) pleasure  D) occasion 

20. You have so many ________ by living in the city, but you don't have time to chat 

with them. Here in the suburbs, I get to talk to them every day.  

A) directors B) passengers  C) neighbors  D) relationships 

21. "Have you seen Jenny? She is so ________. I think she is really sick. She should 

go to see a doctor."  

A) dizzy  B) absent  C) pale   D) stress 

22. When you play sports, you should wear _______not sandals to protect your feet. 

A) outfits  B) cosmetics  C) specialty  D) sneakers 

23. To become ________ at anything takes a lot of time and hard work. However, 

many people simply give up and do something easier.  

A) diligent  B) monotony  C) successful  D) support 

24. Many parents complain when their children become ________ and disobey 

them. However, parents often forget they were once teenagers too.  

A) accolade B) cultivate  C) apart  D) rebellious 

25. DJ Keng was involved in a car accident near VibhavadiRangsit road and became 

the talk of the town. He made the ________ of many newspapers. 

A) passage  B) visible  C) headlines  D) fame 
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26. Dick and Jane have been together for so long. I think Dick should ________ and 

get married to her.  

A) propose  B) spouse  C) vow   D) engage 

27. To start your own Youtube channel, you need to do a lot of ________. You need 

to buy cameras, microphones, computer, video editing programs and much more. 

A) dialogue  B) transportation C) preparation  D) monotony 

 

Part 2.Question 28 - 50. Choose the word that best completes each sentence 

(30 marks). 

Passage 1 

 The internet has become a significant part of our daily life. It provides a fast 

and 

28.  way to access information, get in touch with other people and a way to  

29. money. Many people, especially young adults, have become 30. from 

using the internet to make a living. They can sell products, invest in stocks and 

provide 31. such as product reviews and 32. to people all over the world. 

Many of these young adults actually work in front of their computer from home. This 

is a huge benefit as they do not have to spend hours travelling to and from work and 

this makes their lives less  

33. They are their own bosses and they can turn their passion into a job which 

fits into their 34. .Of course, to be your own boss you must be very hard 

working and  

35.  and must not become lazy while staying at home. You must also be 

36.  because it can take a long time to earn enough money to support 

yourself and your family. Working on the internet can also have many problems, 

especially 37. People must be careful of viruses and computer hacking. Thus, you 

should purchase computer security programs such as anti-virus and firewall 

programs.  

28. A) compatible  B) convenient  C) visible  D) involve 
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29. A) earn   B) respect  C) unique  D) career 

30. A) successful  B) satisfaction  C) moderate D) nutritious 

31. A) recipe   B) additive  C) healthy D) services 

32. A) invitation  B) preparation  C) education D) transportation 

33. A) heartbroken  B) stressful  C) unique D) talkative 

34. A) fame   B) lifestyle  C) routine D) pastime 

35. A) diligent   B) successful  C) effect D) healthy 

36. A) handful   B) pale   C) patient D) administer 

37. A) dialogue   B) questionnaire C) textbook D) security  

Passage 2 

 Each year, famous fashion 38. brands such as Chanel, Armani and 

Ralph Lauren, release new collections of clothes. These collections are often debut 

at famous fashion shows around the world. Many beautiful models are the first to 

wear these clothes and show them on the 39.  .  

 Many people wear clothes to suit their 40.  and occasion. Jeans, polo 

shirts, sneakers or other 41.  clothes should only be worn when you go out 

with friends and other informal events. 

 

 Fashion and styles change every season, but some items and accessories 

such as watches and necklaces will always remain 42.  .You should also 

throw away some old clothes when they become out of style or when you buy new 

clothes. It’s hard to find a shirt or dress in a closet full of clothes and will lead to 43.

  . 

38. A) director  B) actress  C) designer  D) couple 

39. A) accolade B) catwalk  C) suburb  D) sidewalk 

40. A) personality B) routine  D) monotony  D) purpose 

41. A) funeral  B) casual  C) adventure  D) cosmetic 

42. A) formal  B) fashionable  C) convenient  D) rebellious 

43. A) frustration B) fame  C) pleasure  D) journey 
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Passage 3 

Mushroom Bolognese Spaghetti 

This is a common pasta dish made with fresh tomatoes and sausages. It is a great 

dish to have for 44.  with the whole family. You will need the following 45.

  : 

450 g. of spaghetti 

2 tablespoon olive oil 

2 onions 

500g pork sausages 

1 can of pasta sauce 

¼ cup chopped fresh parsley 

Parmesan cheese 

Preparation 

• Place the spaghetti into a pot, fill with water and bring to boil. Drain the 

spaghetti. 

• While waiting for the spaghetti to cook, 46. and roughly 47. up the 

onions. 48.  the pork sausages or cut them into desired lengths. 

• Add the onions and sausages and cook for 5 minutes or until the sausages are 

cooked. 

• Add the pasta sauce and mix the contents well. 

• 49. occasionally so the sauce does not get burnt and bring to a boil. 

• Reduce heat and simmer for 10 minutes. 

• Place spaghetti into a bowl, 50.  the sauce on top and top with 

parmesan cheese and parsley.  

44. A) healthy  B) purpose  C) supper D) additive 

45. A) ingredients  B) personality  C) occasion D) accolade 

46. A) peel   B) cover  C) adopt D) crush 

47. A) respect   B) chop  C) engage D) furnish 
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48. A) debut   B) support  C) slice  D) rush 

49. A) roast   B) stir   C) pour  D) predict 

50. A) recipe   B) cultivate  C) pour  D) fold 

 

Part 3.Write a Composition by using the given pictures and words as a 

guideline.(10 marks). 

 

Example  

 

Somchai is 30 years old. 

He is the director of a travel 

agency.  

He is successful in his work.  

He lives in the big city.  

His pastime is traveling around the world. 

 

 

 

Mali is 25 years old. She owns a small restaurant. 

51.………………………………………………………………..……… 

52.……………………………………………………………….………. 

53.………………………………………………………………….……. 

54.………………………………………………………………….……. 

55.………………………………………………………………….……. 

 

 

 

 

 

talkative , recreation , shopping , cosmetics , suburb 

pastime , successful , director 
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56. One day, Somchai ………………………………………………………………………….. 

57.…………………………………………………………………………..…………………………… 

58.…………………………………………………………………………..…………………………… 

59.…………………………………………………………………………..…………………………… 

60.…………………………………………………………………………..…………………………… 

 

-End of the examination -  

 

*เฉลยแบบทดสอบ* 

  

1.D    2.A    3.A    4.C    5.B    6.D    7.A    8.C    9. B    10.C 

11.D   12.D 13.A 14.B 15.B 16.C 17.C 18.A 19.B 20.C 

21.C 22.D 23.C 24.D 25.C 26.A 27.C 28.B 29.A 30.A 

31.D 32.C 33.B 34.B 35.A 36.C 37.D 38.C 39.B 40.A 

41.B 42.B 43.A  44.C 45.A 46.A 47.B 48.C 49.B 50.C 

51. - 60. Answers may vary. 

   

lifestyle , compatible , wedding , journey , crush 

 
Mali &Somchai 

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ 

Printout คาความเชื่อมั่นของของแบบทดสอบ 
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รูปที่ 1 ภาพแสดง printout คาความเช่ือมั่นของของแบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฎ 

แบบสอบถามความคิดเห็นความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท 
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แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนชลบรุี “สุขบท” 

คําชี้แจง: ทําเครื่องหมาย √ ลงในชองวางที่ตรงกับความคิดเห็นมากที่สุดเพียงคําตอบเดียว 

ขอ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

1 ดานการออกแบบบทเรียน 

1.1 ขนาด สี แบบอักษรมีความชัดเจน 

 

 

    

1.2 รูปภาพประกอบ พื้นหลังชัดเจน      

1.3 ความเหมาะสมของเสียงประกอบใน

บทเรียน 

     

1.4 ความเหมาะสมของ layout      

1.5 ความเหมาะสมของการใชงาน      

2 ดานเน้ือหาการสอน 

2.1 มีจุดประสงคของบทเรียนที่ชัดเจน 

     

2.2 ความเหมาะสมของคําส่ังในบทเรียน      

2.3 ความเหมาะสมของเทคนิคการเสนอ

คําศัพทในแตละหนวย 

     

2.4 มีการอธิบายเน้ือหา และใหตัวอยางที่

ชัดเจน 

     

2.5 แบบฝกหัดมีความยากงายเหมาะสม      

3 

 

 

ดานการนําเสนอ 

3.1ความเหมาะสมของขั้นตอนการสอนและ 

การเรียงลําดับกิจกรรม 

     

3.2 เน้ือหามีความเหมาะสมกับกิจกรรม      
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แบบสอบถามวัดความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่3 โรงเรียนชลบรุี “สุขบท” (ตอ) 

ขอ ความคิดเห็น 

ระดับความคิดเห็นของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 

เห็นดวย

มากที่สุด 

เห็นดวย

มาก 

เห็นดวย

ปาน

กลาง 

เห็นดวย

นอย 

เห็นดวย

นอยที่สุด 

 3.3 ความเหมาะสมโดยภาพรวมของการ

นํา เสนอบทเรี ยนคอมพิ วเตอรช วยสอน

คําศัพท 

     

4 ดานประโยชนการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  

4.1 บทเรียนชวยพัฒนาความรูดานคําศัพท

ภาษาอังกฤษ 

     

4.2 บทเรียนคอมพิวเตอรมีความทาทาย และ

สรางความเพลิดเพลินในการเรียน 

     

4.3 ประโยชน โดยภาพรวมของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท 

     

4.4 ความพึงพอใจโดยรวมตอบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท 

     

 

ขอเสนอแนะอื่นๆ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฏ 

Printout คะแนนเฉลี่ย S.D., D, t 
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ตารางที่ 8 คะแนนเฉลี่ย S.D. และ คา t 

t-test                 
                  
Paired Samples 
Statistics               

  Mean N Std. 
Deviation         

Pair 
1 Pre-test 19.13 40 6.68         

  Posttest 45.83 40 3.46         
                  
                  
Paired Samples 
Test               

  Paired Differences         

    Mean Std. 
Deviation 

Std. 
Error 
Mean 

t df Sig. 
(2-tailed) 

Sig. 
(1-

tailed) 
                  
Pair 
1 

Posttest - 
Pretest 26.70 5.27 0.83 32.0242 39 0.0000 0.0000 

                  
 

 

 

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฐ 

คูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคาํศัพทภาษาอังกฤษ 
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คําแนะนาํในการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคาํศพัทภาษาอังกฤษ  

 บทเรียนมีท้ังหมด 10 บท นักเรียนสามารถเรียนทักษะการเดาศัพทจากบริบทดวยกลยุทธการ

เดาศัพทวิธีตางๆ 

 ขั้นตอนการเรียนคาํศัพทจากคอมพิวเตอรชวยสอน 

1. ใสซีดี และเลือก Pre-test กอนเรียนนักเรียนจะตองเขาไปท่ี Pre-test เพ่ือทําการ

ทดสอบกอนเรียนโดยมเีวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที เมื่อทําขอสอบเสร็จแลว ให

บันทึกคะแนนกอนเรียน 

 

 
รูปที่ 2 ภาพแสดงหนาจอขอสอบกอนเรียน 

2. การนําเขาสูบทเรียน ครูผูสอนใชสื่อพาวเวอรพอยทในการสอน จากนั้นใหศึกษาเนื้อหาใน

แตละบทเรียน แลวจึงทําแบบฝกหัดการสังเกตตัวชี้แนะของบริบทตางๆ และทํา

แบบฝกหัดในเลมแบบฝกหัดท่ีครูแจกให (Learn new words) จํานวนบทละ 20 คํา 

3. เมื่อนักเรียนทําแบบฝกหัด Learn new words เรียบรอยแลว ใหเขาไปทําแบบฝกหัด

เติมคํา (ClozeExercise 2)ของแตละบทในซีดีบทเรียนคอมพิวเตอร เมื่อทําเสร็จแลวให

ทบทวนคําศัพทท่ีไดเรียน จนมั่นใจในเนื้อหาท้ังหมด 

 
  

  

 



246 

 
รูปที ่3 หนาจอแสดงแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze Exercise 2) 

 

4. เมื่อมั่นใจวาสามารถเรียนคาํศัพทไดครบถวนแลว ใหเขาทําการทดสอบยอยหลังเรียนใน

แตละบท (Evaluation 10 ขอ) 

 
รูปที4่ หนาจอแสดงการสอบทายบทของแตละบทจํานวน 10 ขอ 

 

5. เมื่อทําแบบทดสอบทายบทเสร็จแลว ใหบันทึกคะแนนการสอบทายบท  

6. เมื่อนักเรียนเรียนจนครบ 10 บท แลวจึงทําการทดสอบหลังเรียนดวยขอสอบวัด

ความสามารถดานคาํศัพทแบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ แบบเขียนตอบ 10 ขอ รวม

จํานวน 60 ขอ เวลา 60 นาทีลงในกระดาษคําตอบ 

7. ทําแบบประเมินความพึงพอใจบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

 
  

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฑ 

ตัวอยางหนาจอแบบฝกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 
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รูปที่ 5 หนาจอแสดงหนาดัชนีเพื่อไปยังแบบฝกหัด และแบบทดสอบในแตละบท ของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

รูปที่ 6 หนาจอแสดงหนาดัชนีเพื่อไปยังแบบฝกหัด และแบบทดสอบในแตละบท ของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 
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รูปที่ 7 หนาจอแสดงขอความตอนรับเขาสูบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

 

รูปที่ 8 หนาจอแสดงการนําเขาสูบทเรียน ในบทที่ 1  
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รูปที่ 9 หนาจอแสดงการสอนการเดาศัพทจากบรบิท 

 

 

รูปที่ 10 หนาจอแสดงการสอนการเดาศัพทจากบริบทของบทที่ 1 ใชวิธีการเดาศัพทแบบ 

definition clue 
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รูปที่ 11 ตัวอยางหนาจอบทเรียนบทที่ 4 

 

 

 

รูปที่ 12 ตัวอยางหนาจอบทเรียนบทที่ 4  
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รูปที่ 13 หนาจอแสดงการสอนการเดาศัพทจากบรบิทโดยใชวิธี Comparison or contrast clue 

 

 

รูปที่ 14 หนาจอแสดงปุมเลือกมาสูหนาแรกของดัชนี และปุมการเลือ่นไปแบบฝกหัด แบบทดสอบ

ทายบทตอไป 
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รูปที่ 15 หนาจอแสดงแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze Exercise 2) 

 

 

รูปที่ 16 หนาจอแสดงแบบฝกหัดเติมคํา (Cloze Exercise 2) (ตอ) 
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รูปที่ 17 หนาจอแสดงแบบทดสอบทายบท  

 

 

 

รูปที่ 18 หนาจอแสดงคะแนน และคําตอบวาถูกหรือผิด 
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รูปที่ 19 หนาจอแสดงแบบฝกหัดเติมคําของบทที่ 2 Our Environment  

 

 

 

รูปที่ 20 หนาจอแสดงแบบฝกหัดเติมคําของบทที่ 2 Our Environment (ตอ) 
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รูปที่ 21 หนาจอแสดงคะแนน และขอความโตตอบจากบทเรียนวาตอบถูกหรือผิด 

 

 

 

รูปที่ 22 หนาจอแสดงแบบฝกหัดเติมคําของบทที่ 6 Love and Relationship 
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รูปที่ 23 หนาจอแสดงคะแนนและการโตตอบจากบทเรียนวาตอบถูกหรือไม 

 

 

 

รูปที่ 24 ภาพแสดงหนาจอแบบทดสอบทายบท 
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รูปที่ 25 หนาจอแสดงแบบทดสอบทายบท 

 

 

 

 
  

  

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฒ 

หนังสือเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือ และหนังสืออนุญาตทดลองเคร่ืองมือ 
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263 
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ภาคผนวก ณ 

ตัวอยางแบบเรียนการเรียนคาํศัพทโดยใชการเดาศัพทจากบริบท 
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Unit 1 

Hollywood Superstar 

 We are going to learn about personal information. Personal 

information includes a person's name, age, personal data, 

occupation, habit etc. In this unit, we will talk about personality, 

occupation and a short paragraph about “Hollywood Superstar”. 

Read the following text. 

 

 

 

 

What does the underlined word “debut” mean? The easiest way to 

find meaning is by using dictionary. If you don’t have a dictionary or a 

smartphone with you, you can use context clue to find the meaning. 

Getting to know context clues 

Context Clues การเดาความหมายจากบริบท (context = บริบท, clue = ตัวชี้แนะ ) 

อุปสรรคท่ีมักพบบอยๆในการอานภาษาอังกฤษ ก็คือ การไมรูความหมายของ

คําศัพท ทําใหไมสามารถเขาใจขอความท่ีอานไมสามารถตีความโจทยขอสอบได อานไม

เขาใจ ทําขอสอบไดไมดี วิธีท่ีจะชวยแกปญหานี้ก็คือ ตองรูความหมายศัพทและสามารถ

นําไปใชได  

การ ท่ีเราจะ รู ความหมายของคํา ศัพท ท่ี ง าย ท่ีสุดคือการใชพจนานุกรม

(Dictionary)  ถาหากเราอยูในหองสอบ และไมมีพจนานุกรม การเดาความหมายคําศัพท

โดยไมตองเปดพจนานุกรมนั้น ทําไดอยางไร คําตอบก็คือ นักเรียนตองเดาความหมายนั้น

Julia Roberts was born on October 28, 
1967, in Smyrna, Georgia. She made her debut, 
which means her first time as an actress, on 
the television series Crime Story (1986-88). 
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จากบริบท (Context) ซึ่ง หมายถึง ขอความ หรือศัพทหลายๆ คําซึ่งแวดลอมคําศัพทท่ีเรา

ไมรูความหมายแลวทําใหเดาความหมายของศัพทท่ีไมรูไดบริบทเปนสิ่งจําเปนตอการเขาใจ

คําศัพทเปนอยางมากท้ังนี้เพราะ ความหมายของคํา คําใดคําหนึ่งนั้นจะตองข้ึนอยูกับคํา

อื่นๆ ซึ่งอยูขางเคียงดวย   

ผูอานสามารถตีความหมายไดโดยอาศัยสิ่งแนะท่ีอยูในปริบท (Context Clues) 

สิ่งชี้แนะหรือตัวสัญญาณ (Clues / signal words) สามารถชวยชี้แนะความหมายของ

คําศัพทท่ีไมคุนเคยใหกับผูอานไดอยางถูกตองตรงตามปริบท สิ่งชี้แนะหรือตัวสัญญาณท่ี

สําคัญไดแก  

  1. Definition type การใหคํานิยาม9 

         2. Restatement type การกลาวซ้ํา9 

         3.Example type การยกตัวอยาง9 

         4.Comparison or Contrast type การเปรียบเทียบ หรือ บอกความแตกตาง9 

         5.Cause and Effect relationship type การใชความสัมพนัธในเร่ืองเหตุและผล9 

         6.Explanation type การอธิบาย9 

         7.Modifier type การใชตัวขยาย9 

          8. Subjective type การใชเนื้อเร่ือง9 

ในบทเรียนแรกนี้มาทําความรูจักกับ Definition clue ในการหาความหมายของคําศัพท

กันกอน 

 

การใหคํานิยาม (Definition) สังเกตไดจากขอความเชิงแนะท่ีแสดงความหมาย

หรือนิยาม โดยการดูท่ีคําเชื่อมท่ีปรากฏอยูในขอความตางๆ ไมวาจะขางหนาหรือขางหลัง

ของขอความนั้นๆ คําเชื่อมเหลานี้ไดแก  

to be, to mean, to define, to refer to, to be called, to be defined as, 

to consist of, to be seen as, to be described as, to be thought of, to be 

regarded as, which means 

What is definition clue? 

 

 
  

  

 

http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/definition.html
http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/restatement.html
http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/example.html
http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/comparison.html
http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/cause.html
http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/explanation.html
http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/modifier.html
http://www.bwc.ac.th/e-learning/taidream/subjective.html
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According to “She made her debut, which means her first time as 

an actress, on the television series Crime Story (1986-88).” 

We can find the meaning of “debut” by the definition clues “which 

means her first time as an actress”. 

 

 

 

 

 

Exercise 1 - Learn New Words.  

Find meaning of the underlined words and circle context clue. 

Example 

1. Leo is very diligent in his work,   which means  he often works very long 

hours and rarely takes a holiday. 

a) clue : which means 

b) meaning : he often works very long hours 

2. Russian refugees, which mean someone who has been forced to leave 

their country, began returning to their homeland after years of 

political unrest and war. 

a) clue : 

b) meaning : 

3. Each person's DNA is unique, our DNA is all different from each other. 

a) clue : 

b) meaning : 

Time to practice! 

 

 
  

  

 



269 

4. She bravely led the doctors into the disaster area to help the villagers, and 

became a heroine during that crisis. 

a) clue : 

b) meaning : 

5. It requires good looks and acting skills to achieve stardom or to become a 

well-known celebrity like AumPatcharapa. 

c) clue : 

d) meaning : 

6. During his career, defined as a job, in advertisement, he won many awards 

and prizes. 

a) clue : 

b) meaning : 

7. She has an outgoing personality, which means she is always doing outdoor 

activities such as rock-climbing, cycling and water-skiing. 

a) clue : 

b) meaning : 

8. The"New" girl group is going to launch their debut which means they are going 

to release their first album. 

a) clue : 

b) meaning : 

9. From the day of their wedding until the day they died, they had a long and 

happy marriage. 

a) clue : 

b) meaning : 
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10. An actress is a woman or girl who acts in movies and soap opera. 

a) clue : 

b) meaning : 

11. Yayah is a humanitarian superstar because she donates money and helps 

other people. 

a) clue : 

b) meaning : 

12. She's a talkative person, so you will always see her talking to someone. 

a) clue : 

b) meaning : 

13. The Oscar is an award which is a well-known accolade in Hollywood. 

a) clue : 

b) meaning : 

14. Fortunately, my second try at starting a business was more successful than 

my first, as I am making much more money this time. 

a) clue : 

b) meaning : 

15. She has become the director of the new information centre which means she 

has the highest position. 

a) clue : 

b) meaning : 

16. Underprivileged people are the ones who have hard lives and little money. 

a) clue : 

b) meaning : 
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17. They were married at the age of 50, so they decided to adopt a child, which 

means to take a child from other parents legally. 

a) clue : 

b) meaning : 

18. She is a rebellious teenager because she doesn’t listen to her parents. 

a) clue : 

b) meaning : 

19. Hollywood stars gain fame when they act in a well-known movie and 

become famous worldwide. 

a) clue : 

b) meaning : 

20. Aunty Ann loves to buy a tabloid which is a newspaper filled with news and 

pictures of celebrities and actresses. 

a) clue : 

b) meaning : 
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Vocabulary List 

 Vocabulary Phonetics Definition 

1 diligent (adj.) /ˈdɪl·ɪ·dʒənt/ careful and serious in your work, or done 

in a careful and determined way. 

2 refugee (n.) /ˌrɛfyʊˈdʒi, 
ˈrɛfyʊˌdʒi/ 

a person who flees for refuge or safety, 

especially to a foreign country, as in time 

of political upheaval, war, etc. 

3 unique (adj.) /jʊˈnik/ being the only existing one of its type or, 

more generally, unusual or special in 

some way. 

4 heroine (n.) /ˈhɛroʊɪn/ the principal female character in a story, 

play, film, etc. 

5 stardom (n.) /ˈstɑrdəm/ the state of being a very famous 

performer 

6 career (n.) /kəˈrɪər/ an occupation or profession, especially 

one requiring special training, followed 

as one's life work 

7 personality (n.) /ˌpɜr·səˈnæl·ɪ·ti̬/ the combination of qualities in a 

person that makes that person different 

from others, as shown by the way the 

person behaves, feels, and thinks. 

8 debut (v.,n.) /deɪˈbyu, dɪ-, 
ˈdeɪbyu, ˈdɛbyu/ 

a first public appearance on a stage, on 

television, etc. 

 

9 marriage (n.) /ˈmær·ɪdʒ/ a legally accepted relationship between 

a man and a woman in which they 

live as husband and wife, or the official 

ceremony which results in this. 
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10 actress (n.) /ˈæktrɪs/ a woman who acts in stage plays, 

motion pictures, television broadcasts, 

etc., especially professionally 

11 humanitarian 

(n.,adj.) 

/hyuˌmænɪˈtɛəri
ən/ 

having concern for or helping to improve 

the welfare and happiness of people. 

12 talkative (adj.) /ˈtɔ·kə·tɪ̬v/ To talk a lot. 

13 accolade (n.) /ˈækəˌleɪd/ any award, honor 

14 successful 

(adj.) 

/səkˈses·fəl/ achieving desired results, or 

achieving the result of making a lot of 

money 

15 director (n.) /daɪˈrek.tər/ a person who manages an organization, 

company, college, etc. 

16 underprivileged 

(adj.) 

/ˈʌndərˈprɪvəlɪd
ʒd/ 

having less money, education, etc., than 

the other people in a society 

17 adopt (v.) /əˈdɒpt/ to take a child of other parents legally 

as your own child 

18 rebellious (adj.) /rɪˈbɛlyəs/ refusing to obey rules or authority or to 

accept normal standards of behavior 

19 fame (n.) /feɪm/ widespread reputation, especially of a 

favorable character 

20 tabloid (n.) /ˈtæblɔɪd/ a newspaper this size concentrating on 

sensational and lurid news, usually 

heavily illustrated. 

 

 

 

 

 
  

  

 

http://dictionary.cambridge.org/us/dictionary/english/talk
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกลุ   

ที่อยู 

 

ที่ทํางาน  

ประวัติการศึกษา 

     พ.ศ. 2542 

     พ.ศ. 2548  

     พ.ศ. 2552                  

 

 

     พ.ศ. 2554 

 

ประวัติการทํางาน 

     พ.ศ. 2552 – 2555 

     พ.ศ. 2555 – 2556 

      

     พ.ศ. 2557 - 2558 

     พ.ศ. 2558 – ปจจบุัน 

 

นางสาวสุชญา  พุมสวย 

44 หมู 1 ต.ปางิ้ว อ.เมือง จ.อางทอง 14000 

suchaya.ph@skb.ac.th 

โรงเรียนชลบุรี “สุขบท”  

 

สําเร็จการศึกษาช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนอนุบาลวัดอางทอง 

สําเร็จการศึกษาช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรียนสตรอีางทอง 

สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรบีรหิารธุกจิบัณฑิต สาขาธุรกิจระหวาง

ประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตศรีราชา 

ศึกษาตอประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู วิทยาลัยรัชตภาคย 

ศึกษาตอระดับปรญิญามหาบัณฑิต คณะศึกษาศาสตร สาขาการสอน

ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 

ครูอัตราจางสอนวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนสตรีอางทอง 

ครูประจําสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกจิ 
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