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54254302: สาขาวชิาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 
ค าส าคญั: คอมพิวเตอร์ช่วยสอน / บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน / เน้ือหาอาเซียน / การอ่านภาษาองักฤษ 
                เพื่อความเขา้ใจ  
 กมลภทัร โพธิภิรมย :์ การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
จงัหวดัราชบุรี. อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์: ผศ.ดร.บ ารุง โตรัตน์, ผศ.ดร.เสง่ียม โตรัตน์ และ รศ.วฒันา เกาศลัย.์ 
446 หนา้.  
 
 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหา
อาเซียน เพ่ือพฒันาทักษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเข้าใจ 2) เปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ 3) ศึกษาความคิดเห็น
ของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน.  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จ านวน 1 หอ้ง ไดม้าโดยการสุ่มหอ้งเรียนอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) ไดน้กัเรียนจ านวน 50 คน โดยนกัเรียนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
ผูว้จิยัสร้างข้ึน จ านวน 10 บทเรียน ใชเ้วลาในการทดลอง 12 สปัดาห์ สปัดาห์ละ 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที 
รวมเป็น 12 คาบเรียน.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน  
เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 2) แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจก่อนและหลงัเรียน และ 3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจัยสร้างข้ึน.  การวิเคราะห์ขอ้มูลใช้สถิติแบบ t-test แบบจับคู่ เพ่ือเปรียบเทียบ
ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ ท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน ของนกัเรียนก่อนและหลงัการเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานวิเคราะห์ความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
                  ผลการวจิยั พบวา่ 
 1.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากับ 83.44/88.60 สูงกว่าเกณฑ์ท่ี
ก าหนดไว ้คือ 75/75 จึงถือวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์
 2.  ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจของนักเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกวา่ความสามารถก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพ่ือพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
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 The purposes of the research were 1) to develop and test the efficiency of Computer Assisted 
Language Learning (CALL) lessons based on ASEAN Community themes to enhance English reading 
comprehension abilities for Matthayomsuksa one students of Benjamarachutit Ratchaburi School, 2) to compare 
students’ reading comprehension abilities before and after learning the materials, and 3) to study the students’ 
opinions toward the CALL constructed materials. The samples consisted of one randomly selected class of 50 
Matthayomsuksa one students of Benjamarachutit Ratchaburi School, during the 2015 academic year. The students 
studied the ten lessons of the CALL materials. The duration of the experimental research covered 12 periods (55 
minutes for each period) for 12 weeks. The instruments used for this research were 1) the ten lessons of the CALL 
materials, 2) the pre-post English reading comprehension abilities based on ASEAN Community themes, and 3) the 
questionnaire for studying the students’ opinions toward the CALL constructed materials. A paired-samples t-test 
was used to analyze the collected data in order to assess the students’ English reading comprehension abilities based 
on ASEAN Community themes before and after learning with the CALL materials. Furthermore, the mean and 
standard deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward the CALL constructed materials.   
 The results of the research were as follows: 
 1.  The average formative test score of the ten lessons of the CALL materials was 83.44 percent and 
the average summative test score was 88.60 percent (83.44/88.60) which is higher than the set criterion (75/75). 
This means that the CALL constructed materials were highly effective. 
 2.  The students’ English reading comprehension abilities based on ASEAN Community themes 
after learning with the CALL materials was significantly higher at the 0.05 level. 
 3.  The students’ opinions toward the CALL constructed materials were positive. 
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 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีส าเร็จได้ด้วยดี เน่ืองจากได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจาก           
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.บ ารุง โตรัตน์  ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.เสง่ียม โตรัตน์   และรองศาสตราจารย์
วฒันา เกาศลัย ์ ท่ีสละเวลากรุณาให้ค  าแนะน า ค าปรึกษา และเสนอแนะแนวทางอนัเป็นประโยชน์
ในการปรับปรุงแกไ้ขและการด าเนินการวิจยั ค  าแนะน าอนัมีค่าเหล่าน้ีไม่เพียงท าให้วิทยานิพนธ์
ฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้อีกทั้งยงัเป็นประโยชน์อยา่งยิ่งต่อผูว้ิจยัในการด าเนินงานต่อไปในอนาคต 
ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณอาจารยทุ์กท่านเป็นอยา่งสูงไว ้ณ โอกาสน้ี 
 กราบขอบพระคุณ  อาจารย์ ดร.สุนีตา โฆษิตชัยวฒัน์   และอาจารย์ ดร.อมรศรี             
แสงส่องฟ้า ท่ีกรุณาเป็นประธานกรรมการและผูท้รงคุณวุฒิในการสอบวิทยานิพนธ์ รวมทั้ ง          
ใหค้  าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขวทิยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์ 
 กราบขอบพระคุณ   ผูช่้วยศาสตราจารยช์ฎาพร โพคยัสวรรค์   อาจารยด์รุณี ร ่ ารวย 
อาจารยน์ภธีรา จวอรรถ  อาจารย ์Raymund T.Palayon   อาจารยศิ์ริลกัษณ์ หนองเส   อาจารยม์านพ   
ตนุเลิศ  และอาจารยก์  าธร ใชพ้ระคุณ  ท่ีให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการ
วจิยั ตลอดจนใหค้ าแนะน าซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่งยิง่ในการด าเนินการวิจยั 
 กราบขอบพระคุณ ผูอ้  านวยการ รองผูอ้  านวยการ คณะครูโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์และอ านวยความสะดวกในการทดลองเคร่ืองมือวิจยั รวมทั้งขอขอบใจ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปีการศึกษา 2558 ท่ีใหค้วามร่วมมือในการทดลองเคร่ืองมือในการวิจยั
เป็นอยา่งดียิง่ 
 ขอขอบคุณ  นัก ศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ รุ่นพี่ รุ่นน้อง และนกัศึกษาร่วมรุ่นทุกท่าน ส าหรับความช่วยเหลือและก าลงัใจ  
ในการท าวจิยัในคร้ังน้ี 
 สุดท้ายน้ี ผูว้ิจ ัยขอกราบขอบพระคุณ  คุณพ่อสุเทพ โพธิภิรมย์   คุณแม่ประคอง         
โพธิภิรมย ์  พนัต ารวจโทสุประพนัธ์ โพธิภิรมย ์   คุณนนัทพล โพธิภิรมย ์ ท่ีช่วยอวยพรและให้การ
สนบัสนุน   ขอขอบคุณ คุณมานพ ตนุเลิศ ท่ีใหค้วามช่วยเหลือและเป็นก าลงัใจ อนัเป็นพลงัท่ีส าคญั
ในการผลกัดนัให้งานวิจยัคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณ์ได ้  ขอบขอบคุณ ครอบครัวตนุเลิศ  และขอขอบใจ              
คุณมานุภทัร ตนุเลิศ ท่ีเป็นก าลงัใจอย่างใกล้ชิด   ขอขอบคุณ พี่ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ และผูท่ี้
เก่ียวข้องทุกท่านท่ีคอยห่วงใย ผูว้ิจยัขอมอบคุณค่าและประโยชน์แห่งงานวิจยัน้ีเพื่อกราบบูชา
บุพการี ผูมี้พระคุณ ตลอดจน ครู-อาจารยผ์ูป้ระสิทธ์ิประสาทวิชาความรู้ทุกท่านทั้งในอดีตและ
ปัจจุบนั 
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บทที ่1 
 

บทน า 
 

ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ปัจจุบนัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
สังคมโลกในยุคปัจจุบนัจึงเป็นยุคแห่งเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology: IT) และ
การติดต่อส่ือสาร ภาษาอังกฤษได้ถูกนํามาใช้เป็นส่ือกลางในการส่ือสารระหว่างบุคคลท่ีมี
วฒันธรรมและภาษาท่ีต่างกนัจนกลายเป็นภาษาสากล (International Language) ท่ีมนุษยใ์ช้เพื่อ   
การส่ือสารให้เกิดความเข้าใจตรงกนั เน่ืองจากขอ้มูลข่าวสารประเภทส่ือต่าง ๆ จาํนวนมากใช้
ภาษาองักฤษในการติดต่อส่ือสาร และประชากรประมาณ 400 ลา้นคน พดูภาษาองักฤษเป็นภาษาแม่ 
ภาษาองักฤษจึงเป็นภาษาท่ีใชม้ากท่ีสุดในโลก (Huddleston and Plum, 2005: 1) จากเหตุผลขา้งตน้ 
คงไม่อาจปฏิเสธไดว้า่ภาษาองักฤษเป็นภาษาสากลของโลกท่ีใชก้นัอยา่งแพร่หลาย และไดเ้ขา้มามี
บทบาทสาํคญั ในวถีิชีวติของผูค้นจาํนวนไม่นอ้ยเน่ืองจากถือเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการติดต่อส่ือสาร
กับผูอ่ื้น การศึกษาค้นควา้ข้อมูลเพื่อแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลาย รวมไปถึง       
การประกอบอาชีพ (ฟาฏินา วงศเ์ลขา, 2553) 
 ประเทศไทยเป็นประเทศหน่ึงท่ีได้รับผลกระทบจากความเจริญก้าวหน้าด้าน
เทคโนโลยแีละความเจริญกา้วหนา้ต่าง ๆ ดงันั้น ประเทศไทยจึงมีความจาํเป็นท่ีตอ้งพฒันาบุคลากร
ให้มีความรู้ความสามารถด้านภาษาองักฤษเพื่อท่ีจะเขา้ใจและเลือกรับส่ือท่ีมีความทนัสมยัและ
ถูกตอ้งและเพื่อใหมี้ความสามารถเท่าเทียมกบันานาอารยประเทศ นอกจากน้ีในปีพุทธศกัราช 2558 
ประเทศไทยได้ก้าวเขา้สู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียนอย่างเต็มตวั ส่งผลให้ภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาองักฤษเขา้มามีบทบาทในการติดต่อส่ือสารกนัระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน ดงักฎบตัร
อาเซียนขอ้ 34 บญัญติัวา่ “The working language of ASEAN shall be English”  “ภาษาท่ีใชใ้นการ
ทาํงานของอาเซียน คือ ภาษาองักฤษ” หมายความวา่ประชาชนพลเมืองใน 10 ประเทศอาเซียน
จะตอ้งใชภ้าษาองักฤษกนัมากข้ึน  
 ดว้ยเหตุน้ีทุกชาติในสมาชิกอาเซียนจึงบรรจุวชิาภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมา
จากภาษาประจาํชาติ เป็นแกนหลกัของหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบัตั้งแต่ปฐมวยัไปจนถึงการศึกษา
ตลอดชีวิต   (สมเกียรติ อ่อนวิมล, 2553)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พุทธศกัราช 2542 ท่ีมุ่งเนน้ให้เร่งรัดพฒันาคุณภาพการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพื่อให้
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นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจในการใชภ้าษาองักฤษติดต่อส่ือสารกบับุคคลอ่ืนไดต้ามความตอ้งการ
ในสถานการณ์ต่าง ๆ และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการคน้ควา้หาขอ้มูลความรู้ในการเรียนวิชาอ่ืน ๆ และ
สามารถถ่ายทอดวฒันธรรมไปสู่สังคมโลก   เช่นเดียวกบั กระทรวงศึกษาธิการ (2544: 1-2) ท่ีไดก้ล่าว
ไวว้่า การเรียนรู้ภาษาองักฤษเป็นส่ิงจาํเป็นและมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อนักเรียนและประเทศชาติ      
ในดา้นนกัเรียนนั้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษเปรียบเสมือนเคร่ืองมือในการแสวงหาความรู้ทางดา้น
การศึกษา การประกอบอาชีพ และทาํให้นกัเรียนมีวิสัยทศัน์กวา้งไกล มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษา
และวฒันธรรมของเจา้ของภาษา สามารถส่ือสารกบัชาวต่างชาติไดอ้ย่างถูกตอ้งเหมาะสม ในดา้น
การพฒันาประเทศอาจกล่าวไดว้า่ ความเจริญของประเทศชาติยอ่มตอ้งอาศยัความเจริญของพลเมือง
เป็นพื้นฐาน การเรียนรู้ภาษาอังกฤษทาํให้บุคคลมีความรู้กวา้งขวางยิ่งข้ึน สามารถถ่ายทอด
วฒันธรรมและความเป็นเอกลกัษณ์อนัทาํให้ประเทศชาติเจริญอย่างรวดเร็ว นอกจากน้ี สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2543: 5) ไดก้ล่าววา่ ผูเ้รียนในยคุโลกาภิวฒัน์ตอ้งมีความสามารถ
ในการใชภ้าษาไดม้ากกวา่ 1 ภาษา คือ ตอ้งรู้และใช้ภาษาไทย ไดอ้ย่างถูกตอ้ง คล่องแคล่ว และใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารกบัสังคมไดด้ว้ย  
 ความสามารถในการส่ือสารนั้ นเก่ียวข้องกับทักษะ 4 ทักษะ คือ การฟัง การพูด         
การอ่าน และการเขียน อย่างไรก็ตามในการเรียนรู้นั้ นทักษะการอ่านเป็นทักษะท่ีควรได้รับ          
การส่งเสริม เพราะทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีคงอยูก่บัผูเ้รียนไดน้านท่ีสุด เน่ืองจากผูเ้รียนสามารถ
นาํทกัษะการอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ แมว้่าจะสําเร็จ
การศึกษาไปแลว้ นอกจากน้ีการอ่านยงัเป็นทกัษะท่ีผูเ้รียนภาษาองักฤษในประเทศไทยมีโอกาสใช้
มากท่ีสุด  มากกวา่ทกัษะการฟัง  การพูด และการเขียน  สอดคลอ้งกบั วิสาข ์จติัวตัร์  (2541: คาํนาํ) 
ท่ีได้กล่าวว่า การเรียนการสอนภาษาองักฤษโดยเฉพาะการอ่านภาษาองักฤษถือเป็นทกัษะท่ีมี
ความสาํคญัมากในยคุของขอ้มูลข่าวสาร ผูท่ี้มีความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษยอ่มมีโอกาส
ในการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารจากส่ือต่าง ๆ ท่ีหลากหลายไดอ้ยา่งรวดเร็วและแม่นยาํ นอกจากน้ี สุภทัรา 
อกัษรานุเคราะห์ (2532: 50) ไดก้ล่าววา่ ทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความสําคญัมากท่ีสุดสําหรับ
ผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศไทย เพราะทกัษะการอ่านเป็นทกัษะ     
ท่ีจาํเป็นในการศึกษาหาความรู้  ในทาํนองเดียวกนั พชัรี ถาวรพิพฒัน์ (2534: บทคดัยอ่) ไดก้ล่าววา่
การอ่านเป็นทกัษะท่ีจาํเป็นและสําคญัอย่างยิ่งในชีวิตประจาํวนั จะเห็นได้จากเอกสาร ส่ิงพิมพ ์    
ต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ หนงัสือพิมพ ์วารสาร หนงัสือ ตาํรา ประกาศ ฉลาก คาํแนะนาํในการใชผ้ลิตภณัฑ์
ต่าง ๆ ลว้นแต่ตอ้งอาศยัความเขา้ใจในการอ่านทั้งส้ิน ดงันั้น ผูส้อนจึงควรเน้นให้ผูเ้รียนมีทักษะ  
ในการอ่านให้มากข้ึน นอกจากน้ีผูท่ี้มีทกัษะในการอ่านภาษาองักฤษสูงยอ่มไดเ้ปรียบในการศึกษา
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หาความรู้ไดอ้ยา่งละเอียดลึกซ้ึง (สุวรรณี เวทไธสง, 2544: 1) ความเขา้ใจในการอ่านจึงจาํเป็นอยา่งยิ่ง
เป็นเสมือนเคร่ืองมือสาํคญัในการแสวงหาความรู้ตลอดชีวติของคนในยคุขอ้มูลข่าวสาร  
 ดว้ยเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า การอ่านมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่งต่อ
การดาํรงชีวิตในสังคมปัจจุบนั แต่จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานในภาพรวม
ระดบัประเทศ ปีการศึกษา 2556 พบวา่นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มีคุณภาพร้อยละ 49.81 แต่ในปีการศึกษา 2557 มีคุณภาพ
ร้อยละ 44.18 ซ่ึงมีผลสัมฤทธ์ิอยูใ่นระดบัไม่ถึงร้อยละ 50 และมีแนวโนม้ลดลง (สํานกังานทดสอบ
ทางการศึกษา, 2557: 1) และขณะเดียวกนัเม่ือพิจารณาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ของโรงเรียนบา้นบางหิน จงัหวดัระนอง
พบว่า นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จาํนวน 30 คน ซ่ึงมีคะแนนเฉล่ียรายวิชาภาษาองักฤษ                
ปีการศึกษา 2555 อยูใ่นระดบัตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีสถานศึกษากาํหนด (วนิดา สุวรรณสินธ์ุ และคณะ, 
2555: 129) นกัเรียนมีความคิดวา่การเรียนภาษาองักฤษเป็นเร่ืองยาก นกัเรียนอ่านไม่ได ้ไม่เขา้ใจใน
ส่ิงท่ีอ่าน ไม่มีการจดัระบบการคิด และขาดวิธีการเรียนท่ีช่วยส่งเสริมให้นักเรียนเขา้ใจในเร่ือง        
ท่ีอ่าน จึงทาํใหน้กัเรียนไม่สนใจท่ีจะเรียนและเกิดความเบ่ือหน่ายในการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
 จากผลการศึกษาขา้งตน้ท่ีแสดงให้เห็นว่าเด็กไทยยงัไม่สามารถพฒันาความสามารถ
ดา้นการอ่านภาษาองักฤษใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ท่ีดี ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากสาเหตุหลายประการ แต่สาเหตุหน่ึง
ท่ีทําให้การอ่านของนักเรียนไม่ประสบความสําเร็จ  จนทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัตํ่า อาจเกิดจากการสอนของครูมกัมุ่งเน้นให้นกัเรียนแปลความหมายจาก
คาํศพัทม์ากกวา่การท่ีจะสอนทกัษะ หรือกลวธีิในการอ่านใหแ้ก่นกัเรียนหรือเกิดจากการท่ีครูผูส้อน
ไม่ปรับเปล่ียนวธีิการสอนใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตร ยงัใชว้ิธีการสอนแบบเดิมซ่ึงครูเป็นศูนยก์ลาง
หรืออาจเกิดจากการท่ีครูขาดความรู้ความสามารถในดา้นเทคนิคกระบวนการ นอกจากน้ีสาเหตุหน่ึง   
ท่ีทาํใหก้ารสอนอ่านไม่ประสบผลสําเร็จเน่ืองจากผูเ้รียนขาดแรงจูงใจในการอ่าน การท่ีไม่สามารถ
อ่านคาํศพัท์หรือไม่เข้าใจความหมายของคาํศพัท์ท่ีมีอยู่ในข้อความท่ีกาํลังอ่าน ทาํให้นักเรียน        
ไม่สามารถจบัใจความสาํคญัและรายละเอียดของเร่ืองไดแ้ละยงัรู้สึกวา่การอ่านเป็นเร่ืองยากลาํบาก
น่าเบ่ือหน่ายเพราะบทอ่านไม่น่าสนใจ เป็นเร่ืองไกลตวั และไม่เหมาะสมกบัผูเ้รียนเน่ืองจากครู  
ส่วนใหญ่ยงัใชเ้น้ือหาในหนงัสือแบบเรียนเป็นหลกั                               
 สืบเน่ืองจากปัญหาดงักล่าว ผูว้ิจยัจึงไดศึ้กษาเอกสารเก่ียวกบัการพฒันารูปแบบและ
เทคนิคการสอน เน่ืองจากผูท่ี้มีบทบาทในการจดัการเรียนรู้และใกล้ชิดกบันักเรียนมากท่ีสุด คือ 
ครูผูส้อน ซ่ึงครูตอ้งหาวิธีการสอนท่ีหลากหลายมีความเหมาะสมกบัเน้ือหาวิชาและความตอ้งการ
ของผูเ้รียนโดยยึดหลักผูเ้รียนเป็นสําคญั โดยคาํนึงถึงศกัยภาพของผูเ้รียนแต่ละคน เพื่อพฒันา
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คุณภาพของผูเ้รียนให้สูงข้ึน ตลอดจนสามารถดาํรงชีวิตอย่างมีความสุขได ้บนพื้นฐานของความ
เป็นไทยและความเป็นสากล (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544: คาํนาํ) อาจกล่าวไดว้่า การจดัการเรียน
การสอนในปัจจุบนั ครูตอ้งมีการปรับเปล่ียนบทบาทของตน มีการปรับปรุงในเร่ืองวิธีการสอนให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียน ทั้งน้ีเพื่อให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึน และพฒันาผูเ้รียนให้มีผล   
การเรียนรู้ตามมาตรฐานหลกัสูตรและมาตรฐานการเรียนรู้ของชาติ เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เก่ง ดี 
และมีสุข (กระทรวงศึกษาธิการ, 2543: คาํช้ีแจง)  
 สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 มาตรา 64 กล่าววา่ 
“รัฐตอ้งส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการผลิตและพฒันาแบบเรียนตาํรา หนังสือทางวิชาการ ส่ือ
ส่ิงพิมพอ่ื์นวสัดุอุปกรณ์และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา โดยเร่งรัดพฒันาขีดความสามารถในการผลิต 
จดัใหมี้เงินสนบัสนุนการผลิต และมีการให้แรงจูงใจแก่ผูผ้ลิตและพฒันาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา” 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, 2545: 21) ในขณะเดียวกนักระทรวงศึกษาธิการไดต้ระหนกัถึง
ความสาํคญัของการพฒันารูปแบบการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ จึงไดก้าํหนดนโยบายให้มี
โครงการพฒันาส่ือการเรียนการสอนประเภทการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้ึนโดยใช้ซีดี-รอม     
(CD-ROM) เป็นส่ือนอกเหนือจากการใช้หนงัสือแบบเรียน แถบบนัทึกเสียงและวีดิทศัน์ เพื่อช่วย
ให้การสอนภาษาองักฤษมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน บทเรียนภาษาองักฤษเหล่าน้ี   
จึงเก่ียวกบัการเรียนคาํศพัท ์ไวยากรณ์  การฟัง  พดู  อ่าน  และเขียน  (กิดานนัท ์มลิทอง, 2543: 250)
ดงันั้น เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการจดัการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนัคงปฏิเสธไม่ได้ถึง 
ความจาํเป็นต่อการนาํส่ือเทคโนโลยท่ีีทนัสมยัมาประยกุตใ์ชใ้นการจดักระบวนการเรียนการสอน   
 จากแนวคิดท่ีให้ความสําคญักบันกัเรียนเป็นรายบุคคลนั้นแนวคิดในการจดัการเรียน
การสอนและการเรียนรู้จึงได้ขยายออกไปสู่การเรียนรู้ด้วยตนเองของนักเรียนโดยอาศยัส่ือและ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท่ีทาํใหเ้กิดการเรียนรู้แบบไม่ตอ้งอาศยัครู แต่ครูยงัคงมีบทบาทในการวางแผนใน
การจดัการเรียนรู้ ช้ีแจงหลกัสูตรและวตัถุประสงค์ในการเรียน เป็นผูอ้าํนวยความสะดวกให้แก่
ผูเ้รียน ตลอดจนเป็นผูป้ระเมินผลการเรียนรู้ของผูเ้รียน ตวัอย่างการจดัการเรียนการสอนท่ีผูเ้รียน
สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยอาศยัส่ือและเทคโนโลยีต่าง ๆ เช่น การเรียนโดยใช้โปรแกรม
สาํเร็จรูป (Programmed Instruction) การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน การจดัการเรียนการสอนทางไกล
และการจดัการเรียนการสอนผา่นทางเครือข่ายเวลิด ์ไวด ์เวบ็ (World Wide Web)  
 ในปัจจุบนัมีนกัการศึกษาจาํนวนมากยอมรับวา่ การใชเ้ทคโนโลยีเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจัดการเรียนการสอนภาษาเป็นท่ีนิยมและส่งผลดีอย่างมหาศาลต่อการเรียนภาษา ทั้ งน้ี
ผลการวิจยัพบว่าการบูรณาการนาํเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัมาใช้สามารถพฒันาความสามารถทาง
วิชาการ เพิ่มแรงจูงในในการเรียนและเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ (Carmen Boulter, 2007; Cuban, 
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2001; Finley and Hartman, 2004; Gilbert and Kelly, 2005; Lin Shen and Jitpanat Suwanthep 
2011; Morgan, and Carey, 2009; quoted in Chen, 2006; Richards, C., 2005; and Romano’s, 2003) 
สอดคลอ้งกบั Chen (2006: 18) กล่าววา่การนาํเทคโนโลยีมาใชอ้าํนวยความสะดวกในการสอนภาษา 
ทาํให้เกิดการเรียนรู้ท่ีกวา้งขวางมากข้ึน นอกจากน้ี รักศกัด์ิ เลิศคงคาทิพย  ์ (2549) สนับสนุน
ความคิดจากการใช้ส่ือเช่นกัน โดยกล่าวว่าระบบการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั ส่ือการเรียน      
การสอนเป็นเคร่ืองมือสําหรับครูผูส้อนท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล โดยเฉพาะส่ือท่ีเร้าความสนใจและดึงดูดความสนใจให้กบันกัเรียนให้เกิดการเรียนรู้  
ไดน้ั้นจะตอ้งมีความถูกตอ้งและไดรั้บการยอมรับจากวงการการศึกษา โดยไดเ้สนอวา่คอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเป็นส่ือท่ีได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในปัจจุบนั เพราะมีลักษณะเป็นส่ือประสม คือ     
ใหท้ั้งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยายและเสียงบรรเลงประกอบกนัเป็นเร่ืองราว มีผูว้ิจยัไดท้าํ
การวิจยัเพื่อศึกษาทดลองเก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวจ้าํนวนมาก เช่น การนาํคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนมาช่วยเป็นส่ือในการจดัการเรียนการสอนวิชาต่าง ๆ หรือนํามาใช้ในการจดัการเรียน      
การสอน  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หรือคอมพิวเตอร์       
ช่วยเรียนภาษา (Computer-Assisted Language Learning: CALL) เป็นการเรียนการสอนประเภท
รายบุคคลประเภทหน่ึงท่ีนาํเอาหลกัการของบทเรียนโปรแกรมหรือโปรแกรมสําเร็จรูปของของ                    
บี.เอฟ. สกินเนอร์ (B.F. Skinner) และเคร่ืองช่วยสอนของเพรสซ่ี (Pressey) มาผสมผสานกนัโดยมี
จุดมุ่งหมายท่ีจะตอบสนองในด้านความแตกต่างระหว่างบุคคลของผู ้เ รียน  เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงค์ทางการศึกษาเป็นรายบุคคลโดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือแทนส่ิงพิมพ ์ทาํให้
บทเรียนสมบูรณ์มากยิ่ง ข้ึน เพราะสามารถแก้ไขข้อบกพร่องของบทเรียนโปรแกรมได ้                
เช่น ความเร็วในการเสนอ การเสริมแรง เป็นต้น ด้วยเหตุน้ีจึงได้มีผู ้สนใจนําเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยในการจดัการเรียนการสอน เพื่อพฒันาทกัษะต่าง ๆ ทางภาษาองักฤษ  
 จากท่ีกล่าวมาข้างตน้เห็นได้ว่า การจดัการเรียนการสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ การใชส่ื้อและเทคโนโลยี อนัไดแ้ก่ คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษามาใช ้ 
ในการสอนภาษา และการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียนมีความจาํเป็นและ
สําคญัยิ่งในปัจจุบนั อย่างไรก็ตาม จากการศึกษาคน้ควา้งานวิจยัทั้งในและต่างประเทศท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการพฒันาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ          
การพฒันาบทเรียนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน สรุปไดว้า่ งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาทกัษะการอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ ไดแ้ก่ การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ดา้นการอ่านภาษาองักฤษ 
เพื่อความเขา้ใจ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5   เยาวพา ชยัวุฒิศาสตร์ (2547) และผลการใชแ้บบฝึกทกัษะ
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การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (English Comprehensive Reading Skill)  รุจิรา คาํแสนใส 
(2550) ซ่ึงพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาและแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้และนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจเพิ่มข้ึนจากก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01      
 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไดแ้ก่  การใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เร่ือง พุทธประวติั สําหรับนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร บณัฑิต อนุญาหงษ ์(2550) การพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Local Festivals วิชา อ31204 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4  เพียงพร ยะสะนพ (2552)  และการทดสอบผลการทดลองใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชุด Grammar on the Go Menebroker (2006: 1136) ซ่ึงพบว่า 
ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษของนกัเรียนหลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยา่งมีนยัสําคญัท่ีระดบั .05 และความพึงพอใจ
ของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์โดยรวมมีความพึงพอใจในระดบัมาก 
  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาบทเรียนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน ได้แก่ การพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัขอนแก่น  ศิริวรรณ แกว้จุฑา (2006) และประสิทธิภาพของกิจกรรมเวบ็เควสทท่ี์เนน้สาระ          
การท่องเท่ียวในประชาคมอาเซียนท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษของ
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  สถาพร รุ่งสวา่ง (2556)  ซ่ึงพบว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองอาเซียนและกิจกรรมเว็บเควสท์ท่ีเน้นสาระการท่องเท่ียว         
ในประชาคมอาเซียนมีค่าประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 75/75 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนกัเรียนสูงข้ึนกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และโดยรวมนกัเรียนมีความ
พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ และมีกลุ่มตวัอย่างมีความ
คิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมเวบ็เควสทท่ี์ผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 จากเหตุผลความเจริญก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีท่ีสามารถนาํมาปรับใช้กับการเรียน   
การสอนได ้ความจาํเป็นในการเรียนรู้ภาษาองักฤษเพื่อรับส่งขอ้มูลข่าวสารไดอ้ย่างถูกตอ้งแม่นยาํ 
นโยบายสนบัสนุนจากพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ การจดัการศึกษาตามหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ท่ีมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนเรียนรู้ไดต้ลอดเวลาจากแหล่งเรียนรู้      
ท่ีหลากหลาย ความสําคญัของทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  ซ่ึงเป็นทกัษะสําคญัใน 
การเรียนรู้ภาษาองักฤษเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมดา้นการศึกษาของไทย เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน    
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ในปีพุทธศกัราช 2558 ตลอดจนปัญหาการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี           
ปีการศึกษา 2557 จากผลการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีพบวา่ นกัเรียนจาํนวนร้อยละ 47 อยูใ่นเกณฑ์พอใชแ้ละร้อยละ 31 อยูใ่นเกณฑ์
ตอ้งปรับปรุง อีกทั้งงานวิจยัส่วนใหญ่พบว่า การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาช่วยให้นักเรียน
สามารถพฒันาความรู้ทางการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของผูเ้รียน กอปรกบัการท่ีผูว้ิจยัได้
ศึกษาขอ้มูล จากผลงานวิจยัพบว่า งานวิจยัท่ีสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัวฒันธรรมด้านต่าง ๆ ของ
ประเทศสมาชิกอาเซียนนั้ นมีจํานวนน้อยและยงัไม่เพียงพอ ผูว้ิจ ัยจึงสนใจท่ีจะนําบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี เพื่อเสริม
ความรู้และความแม่นยาํให้แก่นกัเรียนเพิ่มเติมจากการเรียนโดยใชเ้น้ือหาในบทเรียน เพื่อแกปั้ญหา
ด้านความสามารถท่ีแตกต่างกันของผูเ้รียน พร้อมได้ฝึกฝนทกัษะการอ่านเพื่อความเข้าใจจาก
บทเรียนเพื่อให้เกิดความชาํนาญ โดยนกัเรียนสามารถนาํทกัษะน้ีไปใช้ไดจ้ริงทั้งการสอบและใน
ชีวิตประจาํวนั เช่น การอ่านส่ือต่าง ๆ ท่ีเป็นภาษาองักฤษ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัตอ้งการสร้างและ
พฒันาส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อเป็นแนวทางในการวิจยัเก่ียวกับ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจสําหรับผูส้นใจต่อไป และสาเหตุท่ีผูว้ิจยั
เลือกนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 1 เน่ืองจากนกัเรียนมีความสามารถในการใชค้อมพิวเตอร์อยูใ่น
ระดบัดี ประกอบกบัเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นกัเรียนเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ในปี
พุทธศกัราช 2558 เพื่อให้นักเรียนมีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํในการสร้างประชาคมอาเซียน       
ให้เขม้แข็ง ภายใตยุ้ทธศาสตร์วิสัยทศัน์เดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคมเดียวซ่ึงการศึกษานั้น 
จดัอยู่ในประชาคมสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงมีบทบาทสําคญัท่ีจะส่งเสริมให้ประชาคมดา้นอ่ืน ๆ     
มีความเขม้แขง็เพื่อพฒันาไปสู่สากลต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 การวจิยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคด์งัน้ี 
 1.  เพื่อสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน       
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75  
  2.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียน      
และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
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ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 3.  เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
 

ค าถามในการวจัิย   
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐาน 75/75 หรือไม่ 
 2.  ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา      
ปีท่ี 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สูงข้ึนหลังจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน               
ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนหรือไม่ 
 3.  ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีมี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจเป็นอยา่งไร 
 

สมมติฐานของการวจัิย  
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี    
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน มีประสิทธิภาพตามเกณฑม์าตรฐานท่ีกาํหนดไว ้คือ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และ
คณะ, 2520: 135-139) 
 2.  ความสามารถด้านทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียน                 
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สูงข้ึนหลงัจากการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจท่ีผูว้ิจ ัย     
สร้างข้ึน 
 3.  นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีความคิดเห็นต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
ความเขา้ใจอยูใ่นระดบัดี 
 



 9 

ขอบเขตของการวจัิย 
 เพื่อใหง้านวจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัจึงกาํหนดขอบเขตการวจิยัไว ้ดงัน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
                     1.1 ประชากร นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี       
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 4 หอ้ง รวมทั้งส้ิน 200 คน 
                      1.2  กลุ่มตวัอย่าง นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
จาํนวน 1 ห้อง ไดม้าโดยการสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดจ้าํนวนนกัเรียน 
50 คน นกัเรียนทุกคนกาํลงัเรียนวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 (อ21102) และวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร       
ขา้มวฒันธรรม 2 (อ21204) โดยหนงัสือเรียนและเอกสารประกอบการจดัเรียนการสอนของทั้ง        
2 รายวชิา อิงตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
                2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในการวจิยัประกอบดว้ย 
  2.1  ตวัแปรตน้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ         
  2.2  ตวัแปรตาม คือ 
            2.2.1 ความสามารถของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
            2.2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
 3.  ระยะเวลา 
  การวจิยัในคร้ังน้ีใชร้ะยะเวลาในการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้
เ น้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จาํนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 55 นาที รวมเป็น 12 คาบเรียน ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยผูว้ิจยัไดป้ฐมนิเทศนกัเรียนก่อนการเรียนจริง
เพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจรูปแบบ และวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ            
และแบ่งเป็นระยะเวลาก่อนการทดลอง (Pretest) 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ 
และระยะเวลาหลงัการทดลอง (Posttest) 1 สัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 12 สัปดาห์     
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ข้อตกลงเบือ้งต้น   
 1. เ น้ือหาบทอ่านท่ีนํามาใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และ
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนไดม้าโดยการศึกษาขอบเขตเน้ือหาของสภายุโรป (Council of 
Europe, 1998: 59-81, 2003: 224-262) ภายใตเ้น้ือหาบทอ่าน จาํนวน 10 บทเรียน ไดม้าจากการ
เทียบเคียง และดูความสัมพนัธ์ระหว่างแนวเร่ืองจากท่ีระบุไวใ้นตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้
แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช 2551 แนวเร่ืองจากสภายุโรป ศึกษาข้อมูลจากหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน      
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียนในรายวิชาอาเซียนศึกษา 
ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมและแนวเร่ืองจากหนงัสือ
เรียนท่ีได้รับการอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 จาํนวน 2 เล่ม ไดแ้ก่ My World 1 (Manuel Dos Santos, 2006) และ World 
Wonders 1 (Michele Crawford, 2010) เน้ือหาบทอ่าน จาํนวน 10 บทเรียน โดยเน้ือหาแบ่งออกเป็น 
2 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 การแนะนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (General Information 
of ASEAN Community) จาํนวน 2 บทเรียน  และตอนท่ี 2 บุคคลสําคญัในอาเซียน (Important 
People of ASEAN)  ชีวิตประจาํวนั (Daily Life)  เวลาว่างและความบนัเทิง (Free Time and 
Environment) นิทานพื้นบา้น (Folktales) อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverages) สถานท่ี 
(Places) การเดินทางท่องเท่ียว (Travel for Tourism) และศิลปวฒันธรรม (Cultures) จาํนวน             
8 บทเรียน รวมเป็น 10 บทเรียน 
 2.  เกณฑ์ท่ีใช้ในการกาํหนดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ในการวิจยัคร้ังน้ีคือ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์
และคณะ, 2520: 135-139) โดย 75 ตวัแรก คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบ
ประจาํบททุกบทของนกัเรียนทุกคนมารวมกนั 75 ตวัหลงั คือ ร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีไดจ้ากการ
ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนทุกคน
รวมกนัหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน ซ่ึงให้ค่าความคลาดเคล่ือนในการยอมรับหรือ           
ไม่ยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนไวท่ี้ 2.5-5 โดยแบ่งค่าประสิทธิภาพเป็น 3 ระดบั (ชยัยงค ์ 
พรหมวงศ ์และคณะ, 2520: 52) ไดแ้ก่ 
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  2.1  ถา้ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไป ถือว่า
บทเรียนนั้น อยูใ่นระดบั “สูงกวา่เกณฑ”์ 
  2.2  ถ้าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน      
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สูงกวา่หรือเท่ากบัเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่เกิน
ร้อยละ 2.5 ถือวา่ บทเรียนนั้น อยูใ่นระดบั “เท่าเกณฑ”์ 
       2.3 ถ้าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน      
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ตํ่ากวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้แต่ไม่ตํ่ากวา่ร้อยละ 2.5 
บทเรียนนั้น อยูใ่นระดบั “ตํ่ากวา่เกณฑ”์ แต่ถือวา่ยงัมีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้
 

นิยามศัพท์เฉพาะ  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง ส่ือสําเร็จรูปคอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาทกัษะ     
การอ่านเพื่อความเข้าใจท่ีมีเน้ือหาเน้นทักษะการอ่านตามแนวเร่ืองของสภายุโรป (Council             
of Europe) ท่ีเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัประเทศอาเซียน สอดคลอ้งกบัสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
และหลกัสูตรสถานศึกษา  ประกอบดว้ย 10 บทเรียน โดยเน้ือหาในบทอ่านแบ่งออกเป็น 2 ตอน
ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 การแนะนาํขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (General Information of ASEAN 
Community) และขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั 10 ประเทศอาเซียน (General Information about 10 
Countries in ASEAN Community) จาํนวน 2 บทเรียน  และตอนท่ี 2 บุคคลสําคญัในอาเซียน 
(Important People of ASEAN) ชีวิตประจาํวนั (Daily Life)  เวลาวา่งและความบนัเทิง (Free Time 
and Environment) นิทานพื้นบา้น (Folktales)  อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverages) สถานท่ี 
(Places) การเดินทางท่องเท่ียว (Travel for Tourism)  และศิลปวฒันธรรม (Cultures) จาํนวน             
8 บทเรียน รวมเป็น 10 บทเรียน โดยใชโ้ปรแกรม Authorware 7.0 ในการสร้างรูปแบบของบทเรียน
ประกอบด้วย การบอกจุดประสงค์ของการเรียนรู้ การนาํเสนอวิธีการอ่านเพื่อความเขา้ใจจากใน    
แต่ละบริบท แบบฝึกหดั แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิหลงัเรียนรายบท แสดงผลการเรียนและกลบัสู่
เมนูหลักเป็นขั้นตอนสุดท้าย นักเรียนสามารถเรียนด้วยบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยมีครูเป็น           
ผูอ้าํนวยความสะดวก โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ  
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ มีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้ 
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ หมายถึง 
แบบทดสอบท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยเป็น
แบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก (Multiple Choice) จาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลาในการทดสอบ 50 นาที 
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เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบนัทึกคะแนนได้ นกัเรียนจึงทดสอบในแบบทดสอบ      
ท่ีเป็นกระดาษ (Paper and Pencil) แบบทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน โดยมีแนวเร่ืองสอดคลอ้งกบัสภายุโรปและเนน้ทดสอบทกัษะยอ่ย
ของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ แบบทดสอบมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความสามารถดา้น
คาํศพัท์ (Vocabulary) ตอนท่ี 2 เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ (Reading Comprehension)  และตอนท่ี 3 เป็นการทดสอบความสามารถดา้นหลกัไวยากรณ์ 
(Grammar) แบบทดสอบทั้งฉบบัมีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Context Validity) โดยขอ้คาํถาม      
ทุกขอ้มีค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence) มีค่าความยากง่าย (p)         
ค่าอาํนาจจาํแนก (r)  และมีค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบัตามเกณฑท่ี์กาํหนด 
 3.  ความสามารถของนักเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบวดั
ความสามารถดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน ก่อนและหลงั
การเรียน (Pretest และ Posttest) ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

 4.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียน หมายถึง แบบสอบถามท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกบับทเรียน โดยใชม้าตราส่วนประเมินค่า (Rating Scales) ตามแนวคิด
ของลิเคอร์ท (Likert) มี 5 ระดบัความคิดเห็น มีจาํนวน 20 ขอ้ โดยวดัความคิดเห็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ 
ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ดา้นการจดักระบวนการเรียน
การสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บและ
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมท่ีเป็นปลายเปิด ซ่ึงนกัเรียนจะไดต้อบแบบสอบถามหลงัจากจบบทเรียน 

 5.  ความคิดเห็นของนักเรียน หมายถึง คะแนนท่ีได้จากการทาํแบบสอบถามความ
คิดเห็นเก่ียวกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน ได้แก่ ด้านเน้ือหาสาระใน      
บทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ด้านการจดักระบวนการเรียนการสอนการและ
ประเมินผลการเรียนรู้ ด้านรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ ด้านประโยชน์ท่ีได้รับและขอ้เสนอแนะ
เพิ่มเติมท่ีเป็นปลายเปิด หลงัจากท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 10 บทเรียน 

   6.  นักเรียน หมายถึง นักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี กาํลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 
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บทที ่2 
 

วรรณกรรมที่เกีย่วข้อง 
 

 ในการวิจัยเร่ือง  การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน        
เพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี  ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้เอกสารและงานวิจยั    
ท่ีเก่ียวข้องกับการอ่านและการอ่านเพื่อความเข้าใจ ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์        
ช่วยสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา  และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนตามแนวของ
สภายุโรป หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษา
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 เพื่อนาํมาจดัทาํออกแบบเน้ือหาในแต่ละ
บทเรียน เพื่อเป็นพื้นฐานในการทาํวจิยัโดยเสนอผลการศึกษาตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  เอกสารเก่ียวกบัการอ่านและการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
  1.1 ความหมายของการอ่าน 
    1.2  ความสาํคญัของการอ่าน 
    1.3  ประเภทของการอ่าน 
  1.4  ทกัษะและกลวธีิในการสอนอ่าน 
    1.5  ความหมายของการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
   1.6  กระบวนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
  1.7  ระดบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
  1.8  องคป์ระกอบของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
   1.9  การคดัเลือกบทอ่านโดยวิเคราะห์จากกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของ 
สภายโุรป (CEFR) และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธสักราช 2551 
  1.10 กิจกรรมการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
   1.11 การประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
 2.  ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
    2.1  ความหมายของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา 
  2.2  ประเภทของส่ือมลัติมีเดีย 
  2.3  คุณลกัษณะสาํคญัของส่ือมลัติมีเดีย 
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  2.4 การพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
 3.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
    3.1  ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI          
  3.2  ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา CALL 
  3.3  พฒันาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
     3.3.1 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายคุพฤติกรรมนิยม 
     3.3.2  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายคุภาษาเพื่อการส่ือสาร 
     3.3.3  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายคุบูรณาการส่ือประสมแบบซีดี-รอม 
     3.3.4  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในยคุบูรณาการกบัอินเทอร์เน็ต 
  3.4  ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
    3.5  หลกัในการใชค้อมพิวเตอร์ในการสอนภาษา 
  3.6  ขอ้ดีและขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
         3.6.1  ขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
           3.6.2  ขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
  3.7  การออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
     3.8  องค์ประกอบและหลกัการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท 
การสอนเน้ือหา (Tutorial) 
  3.9  โปรแกรมท่ีใชส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
       3.9.1 โปรแกรม Authorware 7 
   3.9.2  การสร้างงานดว้ยโปรแกรม Authorware 7 
   3.9.3  ส่ิงเปล่ียนแปลงท่ีเพิ่มในโปรแกรม Authorware 7 
  3.10 การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
   3.10.1 รายละเอียดโดยทัว่ไปของซอฟตแ์วร์ 
         3.10.2 ส่วนท่ีเป็นคาํถามแบบประเมินค่า 
 4. ประชาคมอาเซียน 
  4.1  แนวทางในการคดัเลือกเน้ือหาบทอ่านในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้
เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ      
   4.1.1  เน้ือหาโดยเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
   4.1.2  การเทียบเคียงหวัขอ้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียนตามหวัขอ้ในสภายุโรป
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียน      



 15 

เบญจม ราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 และการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ตามกรอบ 
CEFR 
  4.2  ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนในบทอ่าน จาํนวน 10 บทเรียน  
      4.2.1 การแนะนําข้อมูล เ บ้ืองต้น เ ก่ียวกับประชาคมอาเซียน (General 
Information of ASEAN Community) 
   4.2.2  ข้อ มู ล เ บ้ื อ ง ต้น เ ก่ี ย ว กับ  10 ป ร ะ เ ท ศ ส ม า ชิ ก อ า เ ซี ย น  (General 
Information about 10 Countries in ASEAN Community) 
   4.2.3  บุคคลสาํคญัในอาเซียน (Important People of ASEAN) 
   4.2.4  ชีวติประจาํวนั (Daily Life) 
   4.2.5  เวลาวา่งและความบนัเทิง (Free Time and Environment) 
   4.2.6  นิทานพื้นบา้น (Folktales) 
   4.2.7  อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) 
   4.2.8  สถานท่ี (Places) 
    4.2.9  การเดินทางท่องเท่ียว (Travel for Tourism) 
      4.2.10 ศิลปวฒันธรรม (Cultures) 
 5.  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
  5.1 งานวจิยัดา้นการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
          5.1.1  งานวจิยัในประเทศ 
        5.1.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
    5.2  งานวจิยัดา้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
        5.2.1  งานวจิยัในประเทศ 
            5.2.2  งานวจิยัต่างประเทศ 
  5.3  งานวจิยัท่ีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 

เอกสารเกีย่วกบัการอ่านและการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 

ความหมายของการอ่าน 
 การอ่านเป็นทกัษะท่ีมีความสาํคญัในชีวติประจาํวนัและเป็นหวัใจของการเรียนรู้ ซ่ึงไม่
วา่จะเป็นผูส้อน ผูเ้รียน เด็กหรือผูใ้หญ่ จะตอ้งอ่านออก เขียนได ้เพราะการอ่านยอ่มส่งผลให้ไดรั้บ
ความรู้ ความเพลิดเพลิน ก่อให้เกิดความเขา้ใจ แนวคิด อารมณ์ จินตนาการ และมีบทบาทสูงสุด   
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ในการศึกษาเล่าเรียน ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านไดใ้ห้ความหมายของการสอนอ่านไวใ้นลกัษณะ     
ท่ีคลา้ยกนัไว ้ดงัน้ี   
 1. การอ่าน เป็นกระบวนการท่ีผูอ่้านส่ือสารความคิดกบัผูเ้รียน โดยมีปฏิสัมพนัธ์ใน
สาระสําคญัระหว่างภาษาและความคิดในการอ่าน กล่าวคือผูเ้ขียนถ่ายทอดความคิดมาเป็นภาษา 
และผูอ่้านแปลออกมาเป็นความคิด (Dubin, 1982: 15) 
 2. การอ่าน เป็นกระบวนการทางสติปัญญา ซ่ึงสมองจะทาํหนา้ท่ีในการตีความหมาย
ของขอ้ความหรือขอ้มูลก่อน ซ่ึงขอ้มูลใหม่ท่ีไดจ้ะกลายเป็นส่วนหน่ึงของความรู้ท่ีเพิ่มข้ึน (Eskey, 
1986: 3-23) 
 การอ่านแบ่งเป็น 2 ระดบั คือ ระดบัแรกเป็นกระบวนการแปลรหัสจากตวัอกัษรเป็น
เสียง  และระดบัท่ี 2 เป็นกระบวนการรับความหมายจากตวัอักษรหรือเรียกว่าการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ แต่ทั้งน้ีการอ่านเป็นกระบวนการรับความจากตวัอกัษรหรือเรียกวา่ ผูอ่้านจะตอ้งรับรู้ตีความ 
ตั้งสมมติฐานและประเมินส่ิงท่ีไดอ่้าน กระบวนการดงักล่าวจะมีอตัราความเร็วแตกต่างกนัออกไป
ข้ึนอยู่กบัความคุน้เคยของผูอ่้านต่อเน้ือหาของส่ิงท่ีไดอ่้าน  และจุดประสงค์ในการอ่านของผูอ่้าน
ดว้ย (Lapp, and Flood, 1986: 5-6) 
 การอ่าน เป็นกระบวนการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านกบัส่ิงท่ีอ่าน เพื่อให้ไดค้วามหมาย
และจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียนโดยอาศยัผูอ่้านมีความรู้หรือประสบการณ์เดิมมาช่วยใน     การสร้าง
ความหมายจากส่ิงท่ีอ่าน (Cooper, and others, 1988: 3) 
 การอ่าน เป็นเกมการเดาทางภาษาศาสตร์เชิงจิตวิทยา เป็นการปฏิสัมพนัธ์ระหว่าง
ความคิดและภาษา การอ่านท่ีมีประสิทธิภาพไม่ใช่เป็นผลมาจากความสามารถในการอ่านทุก
ตวัอกัษร หรือเขา้ใจองคป์ระกอบทั้งหมดของภาษา แต่เป็นผลมาจากทกัษะในการช้ีแนะในบริบท
นั้น ๆ ใหเ้กิดประโยชน์ในการคาดเดาความหมายโดยรวมมากท่ีสุด (Goodman, 1989: 5-6) 
 การอ่านเป็นการสร้างความหมายจากข้อความท่ีเขียนหรือพิมพ์ท่ีผูอ่้านจะต้องใช้
กระบวนการคิดเช่ือมโยงระหวา่งขอ้ความหรือขอ้มูลท่ีอ่านกบัความรู้และประสบการณ์เดิม เพื่อให้
สามารถเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือสารไดอ้ยา่งถูกตอ้ง (Day and Bamford, 1988: 12) 
 นอกจากน้ี กล่าวไดว้่าการอ่านยงัเก่ียวขอ้งกบักระบวนการทางภาษาศาสตร์จิตวิทยา 
บาํรุง โตรัตน์ (2532: 12, อา้งถึงใน ประหยดั ภูมิโคกรัตน์, 2543: 32) ไดอ้า้งอิงหลกัการทางจิตวิทยา
ภาษาศาสตร์ (Psycholinguistic) โดยไดใ้ห้ความหมายของการอ่านไวว้า่ การอ่านคือกระบวนการท่ี
ผูอ่้านสร้างความหมายจากส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือโดยตลอดเวลาท่ีอ่านนั้น ผูอ่้านจะตั้งสมมติฐาน
การเดาความหมายในส่ิงท่ีอ่านแสดงความสงสัยในส่ิงท่ีตนไม่เขา้ใจ พร้อมกนันั้นผูอ่้านจะแกปั้ญหา
ในส่ิงท่ียงัไม่เขา้ใจ ไม่ชดัเจน จนสามารถเขา้ใจความหมายท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือได ้



 17 

 การอ่าน เป็นกระบวนการโต้ตอบระหว่างผูเ้ขียนและผูอ่้าน ซ่ึงผูอ่้านจะต้องอาศยั
ทักษะหลายประการในการถอดความหมายจากสัญลักษณ์ ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ                    
และประสบการณ์เดิมของผูอ่้าน เพื่อความเข้าใจในส่ิงท่ีผูเ้ขียนต้องการจะถ่ายทอดเจตนารมณ์ 
(กาญจนา ศรีภทัรวทิย,์ 2533: 9) 
 การอ่าน คือ การสร้างความหมายจากสัญลกัษณ์โดยผา่นทางกระบวนการคิด และเป็น
กระบวนการของการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูอ่้านและผูเ้ขียนในด้านความรู้ และความสามารถใน    
การใชภ้าษาเพื่อส่ือความหมาย โดยท่ีผูเ้ขียนยอ่มพยายามใชส้ัญลกัษณ์ หรือตวัอกัษรส่ือความหมาย 
หรือให้ขอ้มูลท่ีตนต้องการส่ือสารแก่ผูอ่้าน และผูอ่้านก็ต้องส่ือความหมายจากสัญลกัษณ์หรือ
ตวัอกัษรท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือถึงตนเช่นกนั (เสาวลกัษณ์ รัตนวชิช์, 2536: 1) 
    การอ่าน เป็นกระบวนการท่ีซับซ้อนของการส่ือความหมายระหว่างผูเ้ขียนกบัผูอ่้าน 
โดยผูเ้ขียนถ่ายทอดความคิด อารมณ์ และความรู้สึกออกมาเป็นสัญลกัษณ์หรือตวัอกัษร ส่วนผูอ่้าน
มีหนา้ท่ีถอดรหสัหรือตีความจากสัญลกัษณ์เหล่านั้น เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในความหมายท่ีผูเ้ขียน
ได้ถ่ายทอดไว ้ตลอดจนเกิดอารมณ์และความรู้สึกร่วมไปกบัผูเ้ขียนด้วย (พูลทรัพย์ นาคนาคา, 
2539: 18) 
 การอ่าน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ๆ ดงัน้ี คือ 
 1.  ความหมายของการอ่านตามแบบจําลองการอ่านท่ีเน้นกระบวนการอ่านใน
ระดบัพื้นฐานไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัสูง (Bottom-up Model of Reading) ซ่ึงเป็นแนวการ
สอนอ่านท่ีไดรั้บแนวคิดมาจากทฤษฎีจิตวทิยาการเรียนรู้กลุ่มพฤติกรรมนิยม หรือการสร้างสมนิสัย 
ถือวา่ การอ่านนั้นครูควรสอนจากทกัษะง่าย ๆ หรือทกัษะพื้นฐาน เช่น การมองตวัอกัษร ส่ิงพิมพ ์
ก่อนท่ีจะค่อย ๆ เรียนรู้ทกัษะท่ีซบัซ้อนและยากข้ึน (วิสาข ์จติัวตัร์, 2543 ข: 4)  และเม่ือผูอ่้าน            
มีความรู้และประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน ความเขา้ใจก็จะเกิดข้ึน (Valerie and Donald, 
1990: 6-7)  ซ่ึงสอดคลอ้งกนักบั Farris (1997: 169) and Willis (1999: 8) ท่ีกล่าววา่ การอ่านเป็น
กระบวนการท่ีเก่ียวกบัเร่ืองของคาํ ความคิด ขอ้มูล และความเขา้ใจซ่ึงสัมพนัธ์กบัประสบการณ์และ
ความรู้ของผูอ่้าน โดยผูเ้รียนท่ีประสบความสําเร็จพบวา่การอ่านเป็นวิถีทางในการขยายความรู้ดา้น
คาํศพัท์ การเรียนรู้ไวยากรณ์ใหม่ ๆ รวมถึงโครงสร้างไวยากรณ์ของภาษานั้น ๆ ส่วน จุไรรัตน์ 
ลกัษณะศิริ (2540: 83) และฉวีวรรณ คูหาภินนัท์ (2542: 1-10)  กล่าวสนบัสนุนวา่ การอ่านเป็นการ
รับส่งขอ้มูลในรูปของตวัอกัษร สัญลกัษณ์ เคร่ืองหมาย รูปภาพ คาํ และขอ้ความ มาแปลเป็นความ
เขา้ใจของผูอ่้าน โดยผา่นประสบการณ์และความเช่ือของผูอ่้านเอง 
 2.  ความหมายของการอ่านตามแบบจาํลองการอ่านท่ีเนน้กระบวนการอ่านในระดบัสูง
ไปสู่กระบวนการอ่านในระดบัพื้นฐาน (Top-down Model of Reading) ซ่ึงเป็นแนวการสอนอ่านท่ี
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ไดรั้บแนวคิดมาจากทฤษฎีทางจิตวิทยาท่ีเก่ียวกบัความรู้ ความเขา้ใจ (Cognitive Psychology) ถือวา่
การอ่านเป็นการหาความหมายมากกวา่การไขรหสั ผูอ่้านไม่จาํเป็นตอ้งเขา้ใจคาํทุกคาํ หรือตวัอกัษร
ทุกตวั (วิสาข ์จติัวตัร์, 2543 ข: 8)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Williams (1993: 2-3); Silberstein (1994: 12) 
and Leu and Kinzer (1995: 11) ท่ีกล่าววา่ การอ่านแบบน้ีผูอ่้านเขา้ใจเน้ือเร่ืองท่ีอ่านโดยผูอ่้าน       
มีปฏิสัมพนัธ์กบับทอ่านโดยตรงเพื่อใหเ้ขา้ใจเร่ืองถือเป็นกระบวนการเฉพาะบุคคลโดยอาศยัความรู้
ดา้นภาษาศาสตร์ประกอบ ทั้งน้ียงัข้ึนอยู่กบัองคป์ระกอบของระบบสมอง ความพร้อมทางร่างกาย 
ความรู้ความเขา้ใจ ตลอดจนถึงสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อการอ่านและวิธีสอนอ่าน   ส่วน Anderson   
and Latha (1999: 2)  ถือวา่การอ่านเป็นหวัใจของหลกัสูตรการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง ในขณะท่ีผูอ่้าน
กาํลงัอ่านบทอ่านอยู่นั้น ผูอ่้านจะพยายามทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านว่าเป็นเร่ืองเก่ียวกบัอะไร โดยใช้
ความรู้ในชีวิตจริงและประสบการณ์เดิมข้ึนมาประกอบ ซ่ึงความเข้าใจในการอ่านจะสมบูรณ์       
ไดก้็ต่อเม่ือความคิดและความรู้สึกของผูอ่้าน  ตรงกบัความคิดและความรู้สึกของผูเ้ขียน (วรรณี 
โสมประยรู, 2539: 120-121 และสุนนัทา มัน่เศรษฐวทิย,์ 2540: 1) 
 จากนิยามการอ่านตามแบบจาํลองการอ่านทั้ง 2 แบบขา้งตน้พอสรุปไดว้า่ การอ่านเป็น
กระบวนการท่ีละเอียดซับซ้อนมีการแปลความหมาย ตีความสัญลักษณ์ตวัอักษรท่ีผูอ่้านเห็น        
โดยตลอดเวลาท่ีอ่าน ผูอ่้านจะตอ้งตั้งสมมุติฐาน เดาความหมายในส่ิงท่ีอ่านรวมทั้งอาศยัสติปัญญา
ความรู้และความคิดเป็นส่วนสร้างความหมายจนเกิดความเขา้ใจส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะถ่ายทอด 
ทั้ ง น้ีย ังต้องอาศัยองค์ประกอบด้านต่างๆ เ ช่น ความสามารถในการรับ รู้และจดจําคํา                    
และประสบการณ์เดิมท่ีผูอ่้านมีอยู่ ซ่ึง Rumelhart (1985: 736, อา้งถึงใน วิสาข ์จติัวตัร์, 2543 ข:      
9-10) กล่าวว่าการอ่านนั้นแทจ้ริงแลว้จะใชก้ารการอ่านทั้ง 2 รูปแบบ คือการประมวลความจาก
ขอ้มูลระดบัพื้นฐานไปสู่ขอ้มูลในระดบัสูง (Bottom-up processing) และการประมวลความจาก
ขอ้มูลในระดบัสูงไปสู่ขอ้มูลในระดบัพื้นฐาน (Top-down processing) ซ่ึงถือวา่เป็นการอ่านแบบ
ปฏิสัมพนัธ์ (Interactive model of reading) นัน่เอง 
    จากการศึกษาความหมายของการอ่าน สรุปได้ว่า การอ่านเป็นกระบวนการทาง
ความคิดในการส่ือความหมายท่ีซบัซอ้นและต่อเน่ืองซ่ึงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ ผูอ่้านตอ้งพยายามท่ีจะ
เขา้ใจในความหมายของส่ิงท่ีอ่าน โดยอาศยัความสามารถในการแปลความ จากสัญลกัษณ์ หรือ
ตวัอกัษรท่ีปรากฏในส่ิงท่ีอ่านผ่านตวัอักษรข้อความหรือสัญลักษณ์จากผูเ้ขียนท่ีเขียนเพื่อส่ือ
ความหมายออกมาเป็นความคิด และขยายความ แล้วนาํความคิดนั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดย
อาศยัประสบการณ์เดิมของผูอ่้านเป็นพื้นฐาน 
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ความส าคัญของการอ่าน 
 ปัจจุบนัการท่ีจะพฒันาตนเอง ประเทศ หรือชาติ จาํเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้
ความสามารถในด้านการอ่าน ซ่ึงผูท่ี้อ่านออกเขียนได้จะได้เปรียบในหลาย ๆ ดา้น ทั้งการเรียน      
การสอน การใช้ชีวิตในสังคมซ่ึงเป็นสังคมท่ียอมรับบุคคลท่ีมีศกัยภาพและความสามารถ ดงันั้น    
จึงไดมี้ผูใ้หค้วามสาํคญัของการอ่านไวด้งัน้ี 
 สุนนัทา มัน่เศรษฐวิทย ์ (2545: 1) กล่าววา่การอ่านเป็นวิธีการท่ีสําคญัวิธีหน่ึงท่ีมนุษย์
ใช้ศึกษาหาความรู้ให้แก่ตนเองตลอดมา การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัท่ีใช้ในการเสาะแสวงหา
ความรู้  การรู้และใช้วิ ธี อ่านท่ี ถูกต้องจึงจํา เ ป็นสําหรับผู ้อ่านทุกคน การรู้จัก ฝึกฝนอ่าน                
อย่างสมํ่าเสมอ จะช่วยให้เกิดความชาํนาญและมีความรู้กวา้งขวางดว้ย ดงันั้น การท่ีผูเ้รียนจะเป็น
ผูอ่้านท่ีดีจึงข้ึน อยู่กบัสภาพแวดลอ้มท่ีครูเป็นผูจ้ดัเตรียมให้ อีกทั้ง ยงัตอ้งผสมผสานความสนใจ
ของผูอ่้านเพื่อเป็นแรงจูงใจท่ีช่วยใหผู้เ้รียนไดอ่้านอยา่งสมํ่าเสมอ 
 สุพรรณี วราทร (2545: 21) กล่าวว่าการอ่านเป็นวิธีสําคญัในการเสริมสร้างความรู้
ความชํานาญทางวิชาชีพ ช่วยให้ผู ้อ่านสามารถคิดหาความรู้ เกิดจากการพัฒนาด้านอาชีพ             
เกิดความคิดและแนวทางใหม่ในการปฏิบติัซ่ึงนาไปสู่การปรับปรุงผลผลิตทาให้การพฒันาด้าน   
ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 มณีรัตน์ สุกโชติรัตน์ (2548: 19) ยงัไดก้ล่าวถึงความสําคญัของการอ่านอีกวา่ การอ่าน
ช่วยให้คนเราได้คาํตอบจากปัญหาท่ีตอ้งการแก้ หรือปัญหาท่ีคา้งคาอยู่ในใจไม่ว่าจะทั้งทางตรง   
และทางออ้ม จึงทาํให้เป็นผูท่ี้สามารถแกปั้ญหาต่าง ๆ รอบดา้นไดด้ว้ยตนเอง การอ่านช่วยเพิ่มพูน
ความรู้ความสามารถของผูอ่้าน การอ่านมากทาํให้ผูน้ั้น เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้ ท่ีสําคญัทาํให้คน        
มีความคิดกวา้งไกลและมีวิสัยทศัน์ เน่ืองจากการอ่านเป็นการจุดประกายความคิดของผูอ่้าน ทาํให้
เกิดพฒันาการทางสติปัญญาดว้ยการนาํความรู้ท่ีไดจ้ากการอ่านไปบูรณาการกบัความคิดของตนเอง
เกิดเป็นความคิดใหม่ในการพฒันาใหเ้กิดนวตักรรมใหม่ ๆ ข้ึนไปอีก 
 บนัลือ พฤกษะวนั (2538: 10) กล่าวว่าการอ่านเป็นหวัใจของการพฒันาทกัษะทาง
ภาษาแล้ว การอ่านยงัมีความสําคญัและจาํเป็นอีกมากมาย ดงัน้ี การอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญัใน    
การเรียนรู้และการประกอบอาชีพของผูเ้รียนในอนาคต ช่วยให้ผูเ้รียนทราบและสามารถปรับตวัได้
ทันต่อการเปล่ียนแปลงของสังคมสามารถพฒันาตนเองและอาชีพของตนได้ เด็กท่ีอ่านเป็น        
ย่อมได้รับการยอมรับ สามารถอยู่ร่วมกับบุคคลในสังคมได้อย่างมัน่ใจ การอ่านได้ อ่านเป็น        
เป็นส่ิงท่ีส่งเสริมให้เด็กสามารถคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมไดอ้ยา่งกวา้งขวาง การอ่านมีความจาํเป็น
ต่อการเป็นพลเมืองดีในการรับรู้ข่าวสารเหตุการณ์บา้นเมืองเน่ืองจากการอ่านเป็นเคร่ืองมือสําคญั
ในการวิเคราะห์ ตดัสินใจในการเลือกตัวแทนในดา้นการเมือง การปกครอง นอกจากน้ี การอ่าน
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นบัเป็นกิจกรรมสําคญั ในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไดรั้บความเพลิดเพลิน และการพฒันา
ดา้นจิตใจอีกดว้ย  
 สรุปได้ว่า การอ่านเป็นส่ิงสําคญัในการพฒันาและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ เน่ืองจากการ
อ่านช่วยเพิ่มพูนความรู้ความสามารถของผูอ่้าน การอ่านมากทาํให้ผูน้ั้น เป็นผูท่ี้มีความรอบรู้           
ท่ีสําคญั ทาํให้คนมีความคิดกวา้งไกลและมีวิสัยทศัน์ นอกจากน้ีการอ่านยงัตอ้งมีการฝึกฝนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อช่วยให้เกิดความชาํนาญและมีความรู้กวา้งขวาง ซ่ึงนาํไปสู่ความสําเร็จในอนาคต
ต่อไป 
 

ประเภทของการอ่าน 

 การอ่านนั้ นมีหลายวิธี ข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของการอ่านและลักษณะของวสัดุ       
การอ่านเป็นหลกั เพราะวสัดุการอ่านช้ินเดียวกนัอาจอ่านไดห้ลายวิธี ในท่ีน้ีนกัการศึกษาไดแ้บ่ง
ประเภทของการอ่านไวด้งัน้ี 

 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2535: 3) ไดแ้บ่งการอ่านออกเป็น 2 ประเภท โดยใชค้วามเร็วใน
การอ่านเป็นตวัแบ่งประเภท ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  การอ่านเพื่อการศึกษา (Work-study Reading) เป็นการอ่านท่ีตอ้งการความเร็ว      
สูงพอประมาณ การอ่านแบบน้ีมีจุดมุ่งหมายท่ีสําคญั คือ ตอ้งการอ่านเพื่อให้ไดค้รอบคลุมเน้ือหา
มากท่ีสุด เก็บใจความสําคญัและรายละเอียดปลีกย่อยต่าง ๆ ให้ไดม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ดงันั้น  
การอ่านจึงจาํเป็นต้องพิจารณาคาํศพัท์ และความหมายของคาํท่ีพบให้ละเอียดถ่ีถ้วน นอกจาก
จะตอ้งรู้ความหมายเฉพาะคาํศพัท์นั้น ๆ แล้วควรจะตอ้งรู้ความหมายแฝง หรือความหมายตาม      
นยัประวติั (Connection) ของคาํนั้น ๆ อีกดว้ยเพื่อจะไดเ้ขา้ใจขอ้ความท่ีอ่านไดช้ดัเจน 
 2.  การอ่านเพื่อการพกัผอ่นและความบนัเทิง (Recreatory reading) ซ่ึงเป็นการอ่าน    
เพื่อความร่ืนรมย์เป็นส่วนตัว หรือเพื่อพกัผ่อนหย่อนใจเป็นส่วนใหญ่ เช่น การอ่านนวนิยาย       
เร่ืองสั้นหรือหนงัสือพิมพ ์ท่ีไม่มีคาํศพัทเ์ฉพาะมากมายนกั การอ่านชนิดน้ีจึงมกัไม่ตอ้งการความ
เขา้ใจท่ีลึกซ้ึงมากนกั การอ่านจะใชค้วามเร็วหรือชา้อยา่งไรก็ได ้สุดแลว้แต่ความพึงพอใจของผูอ่้าน     
เป็นสําคญั หากชอบตอนไหนมากอยากจะกลบัมาอ่านซํ้ าก็สามารถทาํได้ ซ่ึงการอ่านประเภทน้ี      
จึงอ่านไดเ้ร็วกวา่ประเภทแรก 
 ขวญัดี อตัตาวฒิุชยั (2538: 19) แบ่งการอ่านเป็น 4 ประการ คือ 
 1.  อ่านเพื่อการเขียน คือ หลงัจากอ่านแลว้ ผูอ่้านนาํขอ้มูลหรือแนวความคิดจากเร่ือง     
ท่ีอ่านนั้นมาเขียนแสดงความคิดเห็น ทาํรายงานหรือเขียนเชิงสร้างสรรค ์ซ่ึงจะตอ้งวิเคราะห์ความ
ถูกตอ้งของขอ้มูล เพื่อคดัเลือกขอ้มูลท่ีเหมาะสมและนาํไปใชเ้ขียนหรืออา้งอิงอยา่งถูกตอ้ง 
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 2.  อ่านเพื่อหาคาํตอบ ผูอ่้านอ่านจากแหล่งคน้ควา้จากเอกสารประเภทต่าง ๆ ก็จะเป็น   
ผูร้อบรู้และเพิ่มพนูความรู้อยา่งไม่หยดุย ั้ง 
 3.  อ่านเพื่อปฏิบติัตาม เป็นการอ่านเพื่อทาํตามคาํแนะนาํจากขอ้ความท่ีอ่าน 
 4.  อ่านเพื่อสะสมความรู้ เป็นการอ่านเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูล ประเด็นสําคญั โดย       
การบนัทึกขอ้มูลเพื่อนาํไปจดัทาํรายงาน เขียนบทความและอ่ืน ๆ 
 สนิท ตั้งทว ี(2538: 279) เสนอความเห็นเก่ียวกบัประเภทการอ่าน ดงัน้ี  
 การอ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ในเร่ืองราวต่าง ๆ โดยละเอียดหรือโดยย่อ การอ่านเพื่อ
สนองความอยากรู้อยากเห็น การอ่านเพื่อตอ้งการทราบข่าวสารขอ้เท็จจริง การอ่านเพื่อศึกษา
คน้ควา้ การอ่านเพื่อตอ้งการให้เป็นท่ียอมรับในวงสังคม และการอ่านเพื่อให้เกิดความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน 
 จุไรรัตน์ ลกัษณะศิริ (2540: 86) ไดก้ล่าวถึงประเภทของการอ่านไวด้งัน้ี คือ 
  1.  อ่านเพื่อรู้ข่าวสาร เป็นการอ่านเพื่อศึกษาความเป็นไปของโลก และพฒันาความรู้ 
ของตนเอง การอ่านเพื่อจุดประสงค์ข้อน้ีต้องอ่านทุกวนัเพื่อจะได้สะสมขอ้มูลไวใ้ช้ โดยจะใช้
วธีิการอ่านแบบกวาดสายตา และอ่านแบบคร่าว ๆ เพื่อสาํรวจขอ้มูลเบ้ืองตน้ หากมีขอ้มูลท่ีน่าสนใจ
จึงค่อยปรับเปล่ียนวิธีการอ่านเป็นการอ่านอย่างละเอียดแทน ได้แก่ การอ่านข่าวสารจาก
หนงัสือพิมพ ์นิตยสาร วารสาร แผน่พบัและแผน่ปลิวต่าง ๆ 
 2.  อ่านเพื่อศึกษาหาความรู้ เป็นการอ่านเพื่อประโยชน์ในการศึกษาหาความรู้            
ของนกัเรียนนกัศึกษาและบุคคลทัว่ไป การอ่านชนิดน้ีเป็นการอ่านอยา่งต่อเน่ือง ประกอบกบัผูอ่้าน
จะตอ้งเลือกใชว้ธีิท่ีเหมาะสมตามความมุ่งหมายแต่ละตอน 
 3.  อ่านเพื่อใช้ในวิชาชีพ เป็นการอ่านเพื่อพฒันาการทาํงานตามอาชีพของแต่ละคน
รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่ตนเอง ผูอ่้านจะตอ้งศึกษาความก้าวหน้า
เก่ียวกับศาสตร์ในอาชีพของตน ซ่ึงปัจจุบันพฒันาไปอย่างรวดเร็วมากทั้ งในรูปของบทความ      
หรือบทวเิคราะห์ตามนิตยสารและวารสารต่าง ๆ 
 4.  อ่านเพื่อความเพลิดเพลิน เป็นการอ่านตามความพอใจของตนเอง เพราะการอ่าน
หนงัสือจดัเป็นงานอดิเรก ซ่ึงเป็นท่ีนิยมมากชนิดหน่ึง ผูอ่้านจะไดรั้บความเพลิดเพลินจากการอ่าน
ส่ิงท่ีตนชอบและสนใจ เช่น การอ่านสารคดี นวนิยาย เร่ืองสั้น บทร้อยกรอง และการ์ตูน 
 5.  อ่านเพื่อผ่อนคลายความทุกข์ใจ เป็นการอ่านเพื่อให้ตนเองมีความรู้สึกท่ีดีข้ึน     
เพราะบางช่วงชีวติของคนอาจจะพบปัญหาและอุปสรรค บางคร้ังปัญหาอาจแกไ้ขไดด้ว้ยสติปัญญา
ของตนเอง บางคร้ังอาจตอ้งขอความช่วยเหลือจากผูอ่ื้น หนงัสืออาจจะช่วยผอ่นคลายความทุกขไ์ด ้



 22 

เช่น หนังสือเก่ียวกบัหลกัคาํสอนของศาสนา หนังสือเก่ียวกบัปรัชญา หนังสือเก่ียวกบัจิตวิทยา   
หรือหนงัสือประเภทกาํลงัใจ 
 กองวิจยัทางการศึกษา, กรมวิชาการ (2542: 9-10) ไดแ้บ่งประเภทของการอ่านไวด้งัน้ี 
คือ 
 1.  การอ่านเพื่อสํารวจ (Survey) ในส่ิงท่ีกาํลงัศึกษาอยู่ เช่น การอ่านหัวเร่ือง และ
สารบญั 
 2.  การอ่านเพื่อจบัใจความ (Skimming) ซ่ึงเป็นการอ่านเพื่อจบัใจความสําคญัของเร่ือง 
ท่ีอ่านวา่เป็นเร่ืองอะไร ประเภทใด มีลกัษณะอยา่งไร 
 3.  การอ่านเพื่อให้ได้รายละเอียด (Scanning) เป็นการอ่านเพื่อให้ได้เร่ืองราว             
และรายละเอียดในบางอยา่ง และมีความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน 
 4.  การอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นการอ่านเพื่อให้ไดเ้น้ือหาของเร่ือง
และมีความเขา้ใจอยา่งถ่องแท ้สามารถตอบคาํถามและเล่าเร่ืองราวของส่ิงท่ีอ่านได ้
 กุศยา แสงเดช (2542: 12) ซ่ึงเป็นครูสอนภาษาองักฤษในระดบัประถมศึกษาไดแ้บ่ง     
การอ่านออกเป็น 3 ประเภท โดยยดึจุดมุ่งหมายของการอ่านเป็นสาํคญั ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี คือ 
 1.  อ่านเพื่อบนัเทิง ไดแ้ก่ เร่ืองราวประเภทนิทาน และนิยาย 
 2.  อ่านเพื่อรู้วธีิการ ไดแ้ก่ ตาํรา ฉลากยา และคู่มือการใชส่ิ้งต่าง ๆ 
 3.  อ่านเพื่อคน้ควา้ ไดแ้ก่ เร่ืองราวสารคดีโดยทัว่ไป 
 สรุปว่าการอ่านแบ่งได้เป็นหลายประเภท มีความแตกต่างกันไป เช่น การอ่าน             
เพื่อการศึกษาคน้ควา้ การอ่านเพื่อรู้ข่าวสาร การอ่านเพื่อรู้วิธีการ การอ่านเพื่อผ่อนคลายความ     
ทุกข์ใจ และการอ่านเพื่อความเพลิดเพลิน ทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับวตัถุประสงค์ของผูอ่้านและลักษณะ       
ของวสัดุท่ีใชใ้นการอ่านเป็นหลกั การเลือกประเภทการอ่านท่ีเหมาะสมกบัผูอ่้านและวสัดุการอ่าน 
จะช่วยใหผู้อ่้านประสบความสาํเร็จในการอ่านไดใ้นท่ีสุด 
 

ทกัษะและกลวธีิในการสอนอ่าน 
 กลวธีิการสอนอ่านเป็นส่ิงสาํคญัท่ีตอ้งพฒันาใหเ้กิดกบัผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจวา่เม่ือใด
จะใช้กลยุทธ์ใดเพื่อให้การอ่านมีประสิทธิภาพ เช่น การจาํคาํศพัท์ การพฒันาคาํศพัท์ การเขา้ใจ
โครงสร้างบทอ่าน เป็นตน้ ทั้งน้ีผูเ้รียนตอ้งพิจารณาวา่อะไรคือส่ิงจาํเป็นในการอ่านท่ีทาํให้การอ่าน
มีประสิทธิภาพ Murcia (2001: 188) ไดเ้สนอถึงทกัษะต่าง ๆ ท่ีควรเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนท่ีมีความ 
ชาํนาญในการอ่าน ดงัน้ี 
 1.  อ่านอยา่งรวดเร็วเพื่อความเขา้ใจ 
 2.  รู้และเขา้ใจความหมายของคาํไดอ้ยา่งอตัโนมติั 
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 3.  บูรณาการเช่ือมโยงขอ้มูลในบทอ่าน กบัความรู้เดิมท่ีตนมีอยู ่
 4.  ตระหนกัถึงเป้าหมายบทอ่าน 
 5.  ใชก้ลยทุธ์การอ่านในการเสริมสร้างความเขา้ใจในการอ่าน 
 6.  สามารถประเมินสารท่ีอ่านและรู้จกัการอ่านอยา่งมีวจิารณญาณ 
 7.  รู้กลวธีิในการปรับความเขา้ใจในบทอ่านเม่ือเกิดความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้ง 
 8.  ทาํความเขา้ใจกบัสาระสาํคญัของบทอ่านได ้
 9.  รู้จกักลยทุธ์การอ่านท่ีหลากหลาย 
 นอกจากน้ี ยงัพบอีกวา่การสอนอ่านท่ีไดผ้ลควรมีลกัษณะดงัน้ี 
 การอ่านท่ีดีนั้นช่วยเสริมสร้างผูเ้รียนในการเขา้ใจความหมายคาํศพัท์ โดยควรเน้น
ทกัษะท่ีจาํเป็นในการท่ีจะประสบความสําเร็จ  จูงใจผูเ้รียนให้เกิดการอยากอ่าน เป็นการบูรณาการ
การสอนอ่านและเขียนเขา้ดว้ยกนั เป็นการพฒันาวิธีการสอนโดยการบูรณาการเน้ือหาวิชาสู่การ
เรียนรู้ภาษาโดยใช้เอกสารจริงและสัมพนัธ์กับทุกทักษะท่ีมีประสิทธิภาพ ควรให้โอกาส                
ท่ีหลากหลายแก่ผูเ้รียนในการอ่านเพื่อพวกเขาจะไดพ้ฒันาการอ่านไดอ้ย่างเช่ียวชาญและเป็นไป
โดยอตัโนมติั ช่วยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นผูอ่้านท่ีมีกลยุทธ์ในการอ่านท่ีตระหนกัถึงความสําคญัของ
กระบวนการอภิปัญญาและกลยทุธ์ในการเรียนรู้ ให้โอกาสแก่ผูเ้รียนการฝึกอ่านบทอ่านท่ีเป็นภาษา
ท่ี 2 อย่างสมํ่าเสมอทั้งในและนอกชั้นเรียน ควรจดัโอกาสให้ผูเ้รียนในการเรียงลาํดบัความคิด     
โดยใช้การนาํเสนอในรูปแผนภูมิหรือตาราง รวมถึงการฝึกหดัในรูปแบบอ่ืน ๆ  และจดัการสอนท่ี
สามารถช่วยผูเ้รียนในการวางรากฐานความเขา้ใจในการใชภ้าษาเป้าหมาย 
 Rubin (1993: 202-204) กล่าวถึงวธีิการสอนอ่านไวด้งัน้ี 
 1.  กิจกรรมการอ่านโดยการคิดตั้งคาํถามเก่ียวกบัเน้ือเร่ือง (The Directed Reading 
Thinking Activity (DRTA)) วิธีการสอนแบบน้ีครูผูส้อนจะเป็นผูจู้งใจกระตุน้ให้นักเรียนคิด           
ตั้งคาํถามเก่ียวกบับทอ่านและให้นกัเรียนหาเหตุผลท่ีจะพิสูจน์ความคิดของตนเอง โดยท่ีนกัเรียน   
จะทาํนายหรือคิดตั้งคาํถามเก่ียวกบัเร่ืองท่ีจะอ่านตามท่ีครูกระตุน้ จากนั้นอ่านบทอ่านให้เขา้ใจ    
เพื่อหาเหตุผลมาพิสูจน์ส่ิงท่ีตนทาํนายไว ้กระบวนการต่าง ๆ เหล่าน้ีครูจะคอยเป็นผูดู้และช่วยเหลือ
นักเรียนให้อยู่ในกระบวนการ ฉะนั้ นการสอนแบบน้ีครูผู ้สอนจําเป็นต้องมีความสามารถ             
ในการกระตุน้นกัเรียนใหท้าํนาย ตั้งคาํถาม และคิดในระดบัท่ีสูงข้ึนได ้
 2.  กลยุทธ์การเป็นแบบอย่างในการแสดงความคิดออกเป็นคําพูด  (Modeling 
(Thinking Out Loud) Strategy) วิธีน้ีเป็นวิธีท่ีครูแสดงความคิดออกมาเป็นคาํพูด เพื่อให้นกัเรียน
เห็นวา่ครูมีกระบวนการหรือวิธีการอยา่งไร ในการทาํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีอ่านจนครูเกิดความเขา้ใจ
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ข้ึนได ้เพราะนกัเรียนบางคนอาจจะไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีครูอธิบาย การท่ีครูผูส้อนพูดส่ิงท่ีตนคิดออกมา          
จะทาํใหน้กัเรียนเขา้ใจง่ายข้ึน 
 3.  การเช่ือมโยงขอ้ความเขา้กบัช่ือเร่ืองและการทาํนายเร่ือง (Literal Webbing with 
Predictable Books) การสอนแบบน้ีครูจะตดัข้อความมาจากหนังสือ แล้วนําขอ้ความนั้น ๆ            
ติดบนกระดานโยงกับช่ือเร่ืองของบทอ่านท่ีครูตดัขอ้ความเหล่านั้นมา จากนั้นให้นักเรียนทาย
เก่ียวกบัเร่ือง โดยขอ้ความท่ีตดัมาจะตอ้งมีขอ้มูลเพียงพอท่ีจะทาํใหน้กัเรียนสามารถทาํนายต่อไปได ้
 สาํหรับ Boehl (2001: 5) ไดส้รุปกฎเกณฑ ์3 ประการเก่ียวกบัการอ่านเพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหส้ามารถเรียนรู้จากส่ือส่ิงพิมพต่์าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 1.  ผูเ้รียนจะเรียนรู้ได้ดีท่ีสุดเม่ือมีความรู้และประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
กล่าวคือ ครูควรให้นกัเรียนเขา้ใจความคิดรวบยอดของตนเองก่อนท่ีจะอ่านบทอ่านนั้น ๆ โดยการ
แนะนาํคาํศพัทส์าํคญั หรือกระตุน้โดยใชห้วัขอ้เร่ืองท่ีน่าสนใจ 
 2.  กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กนัในการท่ีจะร่วมกนัคิดในส่ิงท่ีอ่าน และพยายาม
ประยกุตค์วามรู้ท่ีไดเ้รียนไปและทาํความเขา้ใจกบับทอ่าน 
 3.  นาํผูเ้รียนให้รู้จกัการเรียนด้วยตนเอง กล่าวคือ มีวิธีการท่ีจะทาํให้ผูเ้รียนเข้าใจ         
กันและกันด้วยตนเองว่า เทคนิคกลวิธีใดท่ีจะทาํงานได้ดีท่ีสุด โดยครูต้องแนะนําให้เขารู้จัก              
การประเมินสภาพการณ์การเรียนรู้ของตน โดยการตั้งเป้าหมายของตนเองเลือกวิธีปฏิบติัท่ีดีท่ีสุด     
และประเมินความสาํเร็จนั้น ๆ เพื่อใหรู้้ถึงศกัยภาพของตนเอง 
 นอกจากน้ี Harmer (2002: 201-202) กล่าวถึงการใชท้กัษะต่าง ๆ ในการอ่านดงัน้ี 
 1.  การบอกหัวเร่ือง (Identifying the Topic) ผูอ่้านท่ีดีจะตอ้งสามารถหยิบยกหวัขอ้      
จากบทอ่านไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยใชค้วามรู้เดิม (Schema) ท่ีตนมีอยูซ่ึ่งความสามารถน้ีจะทาํให้ผูอ่้าน
สามารถอ่านบทอ่านไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 2.  การคาดเดาหรือการทาํนาย (Predicting and Guessing) บางคร้ังผูอ่้านจะตอ้งพยายาม
ทาํความเขา้ใจกบัส่ิงท่ีกาํลงัอ่าน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งถา้เป็นการอ่านเพื่อคน้หาหวัเร่ืองสําคญัดว้ยแลว้
ผูอ่้านจะตอ้งพยายามคาดเดาว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดข้ึนตามมา โดยทาํการตั้งสมมติฐานหรือ     
คาดเดาเน้ือหาจากการอ่านคร้ังแรก จากนั้นพยายามประยกุตค์วามรู้เดิมของตนเขา้กบับทอ่าน 
 3.  การอ่านและฟังเพื่อความเขา้ใจโดยทัว่ไป (Reading and Listening for General 
Understanding) ผูอ่้านท่ีดีจะตอ้งสามารถเขา้ใจความสําคญัของบทอ่าน โดยไม่ตอ้งกงัวลเก่ียวกบั
รายละเอียดของเร่ืองมากนัก การอ่านและฟังเพื่อความเข้าใจโดยทัว่ไปในท่ีน้ีหมายถึง การไม่
พยายามหยุดทุก ๆ คาํ หรือไม่ต้องวิเคราะห์ทุกส่ิงทุกอย่างท่ีปรากฏในบทอ่าน หรือคาํท่ีใช้กัน
โดยทัว่ไป ก็คือ ทกัษะการอ่านกวาดสายตา (Scanning) 
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 4.  การอ่านเพื่อขอ้มูลเฉพาะเจาะจง (Reading for Specific Information) ทกัษะ        
การอ่านในลกัษณะน้ี เรียกอีกอยา่งหน่ึงวา่ Skimming เป็นการให้ความสําคญักบัขอ้มูลเฉพาะท่ีอ่าน             
วา่เป็นเร่ืองอะไร ประเภทใด มีลกัษณะอยา่งไร 
 5.  การอ่านและฟังเพื่อหารายละเอียดของบทอ่าน (Reading and Listening for Detail 
Information) บางคร้ังเพื่อท่ีจะเขา้ใจทุกส่ิงทุกอยา่งในรายละเอียด ซ่ึงพบไดโ้ดยทัว่ไปในการอ่าน
บทอ่านท่ีเป็นเร่ืองของขั้นตอนการปฏิบติัต่าง ๆ หรือขั้นตอนกระบวนการทางวทิยาศาสตร์ 
 6.  การตีความบทอ่าน (Interpret Text) ผูอ่้านจะตอ้งเขา้ใจความหมายของคาํใน        
บทอ่านโดยใชบ้ริบทต่างๆ ท่ีหลากหลายเพื่อท่ีเขา้ใจวา่ผูเ้รียนตอ้งการแสดงนยัอะไรหรือตอ้งการ
แนะนาํอะไร ซ่ึงการประสบความสาํเร็จในการตีความนั้นข้ึนอยูก่บัความรู้เดิมเป็นสาํคญั 
 เสง่ียม โตรัตน์ (2524: 16-28) เสนอทกัษะท่ีสาํคญัในการอ่านเพื่อความเขา้ใจดงัน้ี 
 1.  ทกัษะในการจบัใจความสาํคญั (Main idea) 
 2.  ทกัษะในการหารายละเอียดปลีกยอ่ย (Details) 
 3.  การอ่านเพื่อลาํดบัเหตุการณ์ (Sequence) 
  3.1  ลาํดบัแห่งกาล (Chronological) 
  3.2  ลาํดบัท่ีเก่ียวกบัสถานท่ี (Spatial) 
  3.3  ลาํดบัของการบรรยาย (Expository) 
 4.  การอ่านเพื่อหาเหตุและผล (Cause and Effect) 
 5.  การอ่านเพื่อเปรียบเทียบขอ้คลา้ยคลึงและขอ้แตกต่าง (Contrasts and Comparisons) 
 6.  การอ่านเพื่อเขา้ถึงลกัษณะบุคคลหรือตวัละคร (Character Traits and Actions) 
 7.  การอ่านเพื่อทาํนายเหตุการณ์ (Predicting Outcomes) 
 8.  การอ่านเพื่อสรุปเร่ืองราว ลงความเห็นหรือวางหลกัเกณฑ์ (Conclusions and 
Generalizations) 
 9.  การอ่านเพื่อเขา้ใจภาษาอุปมาอุปมยั (Figurative Language) 
                 10.  การอ่านเพื่อเขา้ใจเคร่ืองหมายวรรคตอน (Capitalization and Punctuation) 
                 11.  การอ่านเพื่อตีความจากอารมณ์ นํ้ าเสียง ปฏิกิริยา และความรู้สึก (Interprets Mood 
and Emotion Reaction) 
                 12.  การอ่านเพื่อเขา้ใจความสัมพนัธ์ (Perceiving Relationship) 
                 13. การอ่านเพื่อเข้าใจความหมายของคาํสรรพนามท่ีใช้แทน (Pronouns and 
Antecedents) 
                 14.  การอ่านเพื่อเขา้ใจจุดประสงคข์องผูเ้ขียน (Author’s Purpose and Point of View) 
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                 15. การอ่านเพื่อตีความหมายจากคาํช้ีแนะความหมาย (Signal words) 
 Block (Block, อา้งถึงใน จรัส ไตรบุญ, 2541: 36) แบ่งกลวธีิการอ่านเป็น 2 ประเภท คือ 
 1.  กลวิธีทัว่ไป (General Strategies) หมายถึง กลวิธีท่ีผูอ่้านใชล้กัษณะทัว่ไปเพื่อช่วย      
ในการทาํความเข้าใจความหมายของเร่ือง ได้แก่ การเรียบเรียงความเข้าใจ และการตรวจสอบ    
ความเขา้ใจโดยแบ่งอกเป็นกลวธีิต่าง ๆ ดงัน้ี 
  1.1  การทาํนายเน้ือหา คือผูอ่้านเดาส่ิงท่ีจะเกิดข้ึนต่อไปในเร่ืองท่ีกาํลงัอ่าน กลวิธีน้ี 
มกัเกิดในการตอบโตเ้ชิงขยายมากกวา่ แต่บางคร้ังก็อาจเกิดในการตอบโตเ้ชิงสะทอ้นไดบ้า้ง 
    1.2  การจําแนกโครงสร้างบทอ่าน คือผู ้อ่านจําแนกใจความสําคัญออกจาก
รายละเอียดหรือผูอ่้านกล่าวถึงจุดประสงคข์องเร่ืองท่ีอ่าน ผูอ่้านใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยายในกลวธีิน้ี 
  1.3  การบูรณาการสารสนเทศ คือผูอ่้านเช่ือมโยงสารสนเทศใหม่กบัเน้ือหาท่ีอ่าน     
ผา่นมาแลว้ 
  1.4  การตั้งคาํถามโดยใช้สารสนเทศจากเร่ือง คือผูอ่้านตั้งคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหา     
ส่วนสาํคญั ๆ โดยใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยาย 
    1.5  การตีความเน้ือเร่ือง ผูอ่้านใช้การอนุมานการสรุปความหรือตั้ งสมมติฐาน
เก่ียวกบัเน้ือหาใชก้ารตอบโตเ้ชิงขยายและเชิงสะทอ้น 
    1.6  การใชค้วามรู้ทัว่ไปและส่ิงท่ีเก่ียวขอ้ง คือผูอ่้านใชค้วามรู้เดิมและประสบการณ์
ช่วยในการอธิบายความ ประเมินความเขา้ใจตนเอง และตอบโตส่ิ้งท่ีอ่าน 
  1.7  การใช้วิจารณญาณเก่ียวกบัพฤติกรรมหรือกระบวนการอ่าน คือผูอ่้านอธิบาย     
การใชก้ลวิธีเก่ียวกบักระบวนการอ่าน แสดงความรู้สึกประสบความสําเร็จหรือคบัขอ้งใจ สะทอ้น
การตระหนกัรู้โดยตนเองได ้
  1.8  การตรวจสอบความเขา้ใจ คือ ผูอ่้านประเมินระดบัความเขา้ใจเน้ือหาของตน 
     1.9  การแก้ไขพฤติกรรม คือ ถ้าผู ้อ่านสังเกตว่าสมมติฐาน การตีความหรือ           
การเรียบเรียงความไม่ถูกตอ้งก็จะตอ้งปรับเปล่ียนขอ้ความนั้น ๆ กลวิธีน้ีเป็นการเช่ือมโยงวิธีการ  
บูรณาการกบัการตรวจสอบ ผูอ่้านตอ้งเช่ือมโยงสารสนเทศใหม่กบัเก่า และตอ้งประเมินความเขา้ใจ       
นั้นดว้ย 
 2.  กลวธีิเฉพาะแห่ง (Local Strategies) คือ กลวิธีท่ีอาศยัเน้ือเร่ืองเป็นหลกัและเก่ียวขอ้ง
กบัความเขา้ใจทางดา้นภาษาศาสตร์โดยเฉพาะ กลวิธีเหล่าน้ีลว้นเกิดในการโตต้อบเชิงขยายทั้งส้ิน
ไดแ้ก่ 
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  2.1  การเรียบเรียงความใหม่ คือ ผูอ่้านเรียบเรียงเน้ือหาโดยใชค้าํท่ีต่างไปจากเร่ือง     
แต่คงความหมายเดิม กลวิธีน้ีช่วยในการทาํความเขา้ใจการรวบรวมแนวคิดหรือการนาํสู่การแสดง
ปฏิกิริยาต่อบทอ่าน 
  2.2  การอ่านชา้ คือ ผูอ่้านอ่านออกเสียงหรืออ่านในใจเน้ือเร่ืองบางส่วนอีกคร้ังหน่ึง
การใชก้ลวธีิมกัแสดงให้เห็นวา่ผูอ่้านไม่เขา้ใจเน้ือเร่ือง แต่อยา่งไรก็ตามการอ่านซํ้ าอาจทาํให้ผูอ่้าน
มีเวลาแสดงความรู้สึกตอบโตส่ิ้งท่ีอ่านผา่นไปแลว้ 
  2.3  การตั้ งคาํถามเก่ียวกับความหมายของวลีหรือประโยค คือผูอ่้านไม่เข้าใจ
ความหมายเน้ือเร่ืองบางส่วน 
  2.4  การตั้งคาํถามเก่ียวกับความหมายของคาํ คือผูอ่้านไม่เขา้ใจความหมายของ      
คาํเฉพาะบางคาํ 
  2.5  การแก้ปัญหาเก่ียวกับคาํศพัท์ คือผูอ่้านอาจใช้บริบท ลักษณะคาํพ้องหรือ
พฤติกรรมการแกปั้ญหาเก่ียวกบัคาํศพัทว์ธีิอ่ืนๆ เพื่อใหเ้ขา้ใจคาํบางคาํ 
 กองวิจยัทางการศึกษา, กรมวิชาการ (2542: 26-27) ไดแ้บ่งทกัษะการอ่านออกเป็น             
4 ระดบัดว้ยกนั คือ 
 1.  ทกัษะการอ่านในชั้นตน้ (Pre-reading Skill) เป็นทกัษะท่ีจูงใจผูเ้รียนให้เกิดความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้การอ่าน ซ่ึงก่อนท่ีผูเ้รียนจะอ่านนั้นจาํเป็นตอ้งเห็นความแตกต่างของตวัอกัษร
แต่ละตวั ฟังความแตกต่างของเสียงในภาษาได ้จาํลาํดบัพยญัชนะและสระได ้เขา้ใจเคร่ืองหมาย
สัญลกัษณ์ต่าง ๆ สามารถพูดและฟังคาํศพัท์ไดต้ามสมควรมีความคิดรวบยอด และจินตนาการต่อ
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา สนใจคาํศพัทแ์ละการอ่านหนงัสือสามารถเรียกช่ือตวัอกัษรต่าง ๆ ไดแ้ลว้ 
 2.  ทกัษะการจาํคาํ (Word Recognition) ผูส้อนจะช่วยเหลือผูเ้รียนให้รู้จกัสังเกตคาํได้
โดยเรียนคาํดว้ยการดูบ่อย ๆ เรียนเสียงพยญัชนะ รู้จกัแบ่งคาํออกเป็นพยางค์และออกเสียงแต่ละ
พยางคอ์ย่างถูกตอ้ง รู้จกัใชบ้ริบทเพื่อเดาความหมายของคาํศพัท์และการออกเสียงคาํอย่างถูกตอ้ง
รู้จกัสังเกตโครงสร้างของประโยคเพื่อเดาความหมายของคาํและการออกเสียง ใช้พจนานุกรมเพื่อ
หาความหมายและการออกเสียงคาํ 
 3.  ทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Comprehension) เป็นการอ่านเพื่อให้ผูอ่้านเกิด
ความเขา้ใจในส่ิงท่ีอ่าน ผูส้อนจะช่วยให้ผูอ่้านเขา้ใจไดโ้ดยการสอน เช่น รู้วิธีการหาใจความสําคญั
ของเร่ือง (Main Idea)  เขียนย่อเน้ือหาสําคญัของเร่ืองได ้ เรียงลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ืองได ้           
สรุปใจความสาํคญัของเร่ืองได ้เพิ่มพนูคาํศพัทซ่ึ์งจะช่วยใหเ้ขา้ใจเร่ืองไดดี้ข้ึน พฒันาอตัราความเร็ว
ของการอ่านใหเ้หมาะสม พฒันาทกัษะการอ่านออกเสียงเพื่อใหผู้อ่ื้นไดฟั้งและเขา้ใจ 
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 4.  ทกัษะการอ่านเพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ (Functional Reading) เป็นการอ่านเพื่อ
แสวงหาความรู้ และเพื่อความสนุกเพลิดเพลินกบัการอ่าน ผูส้อนจะช่วยผูเ้รียนไดโ้ดยการฝึกให้อ่าน 
ส่ิงต่าง ๆ เช่น อ่านสัญลักษณ์ อ่านแผนท่ี อ่านตาราง และป้ายโฆษณา รู้วิธีใช้ส่วนต่าง ๆ ของ
หนงัสือ ใชห้นงัสือเป็นส่ืออา้งอิง พฒันาทกัษะการใชห้้องสมุด พฒันาทกัษะการเขียนเพลิดเพลิน
กบัการอ่านเปรียบดงักิจกรรมเพื่อการพกัผอ่น   
 วสิาข ์จติัวตัร์ (2543 ข: 51-57) กล่าววา่กลวธีิในการสอนอ่านมีดงัน้ี 
 1.  ก่อนอ่านข้อความใด ๆ  ผูอ่้านควรทาํนายข้อความท่ีอ่านล่วงหน้าจากหัวเร่ือง    
หวัขอ้ย่อยโดยใช้ความรู้ของตวัเองท่ีมีอยู่เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ ผูอ่้านสามารถเดาเน้ือหาของเร่ืองได้
จากรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ซ่ึงสามารถเสนอแนะเน้ือหาของเร่ืองท่ีจะอ่านได ้
 2.  ผูอ่้านควรมีจุดประสงค์ในการอ่าน เช่น การอ่านเพื่อคน้หาขอ้มูลบางอย่าง โดยใช้
เทคนิคกวาดสายตาอ่านขอ้ความอย่างรวดเร็ว (Scanning) เพื่อหาขอ้ความท่ีตอ้งการ ทั้งน้ีผูเ้ขียน   
อาจตั้ งค ําถามหรือปัญหาให้ผู ้อ่านหาคําตอบก่อนท่ีจะอ่านข้อความนั้ น ๆ เพื่อให้ผู ้อ่านมี
วตัถุประสงคใ์นการอ่าน 
 3.  การตีความความหมายของคาํศพัทย์ากจากขอ้ความในบริบท  (Context) โดยผูอ่้าน
อาจจะอนุมาน (Infer) ความหมายจากคาํศพัทไ์ดจ้ากคาํท่ีมีความหมายคลา้ยกนั คาํท่ีมีความหมาย
ตรงกนัขา้ม โครงสร้างของคาํ และจากประสบการณ์ของผูอ่้าน 
 4.  ผูอ่้านควรทราบความสัมพนัธ์ของประโยคต่าง ๆ และโครงสร้างของยอ่หนา้ท่ีอ่าน
โดยใช้ความรู้เก่ียวกบัคาํศพัท์ ไวยากรณ์ และคาํท่ีใช้เช่ือมประโยค เช่น สามารถเขียนโครงสร้าง
ของย่อหน้าซ่ึงประกอบดว้ยใจความสําคญั (Main Idea) และขอ้ความสนบัสนุน (Supporting 
Details) ได้  สามารถบอกหน้าท่ีของภาษาว่าขอ้ความนั้น ๆ มีจุดมุ่งหมายท่ีจะให้คาํจาํกัดความ
บรรยาย ใหต้วัอยา่ง หรือใหเ้หตุผล เป็นตน้ 
 5.  การสร้างแบบฝึกการอ่านตามแนวการสอนภาษาเพื่อการส่ือสารท่ีแปลกใหม่และ
ช่วยใหผู้อ่้านเขา้ใจขอ้ความท่ีอ่านไดดี้ยิง่ข้ึน คือการถ่ายโอนขอ้มูลท่ีอ่านในรูปแบบต่าง ๆ (Transfer 
of Information) 
  5.1  การถ่ายโอนขอ้มูลจากขอ้ความท่ีอ่านมาเป็นแผนผงั ตาราง รูปภาพ แผนท่ีและ
แผนภูมิ 
  5.2  การถ่ายโอนข้อความจากแผนผัง ตาราง แผนท่ี  แผนภูมิ และรูปภาพ             
เป็นขอ้ความภาษาองักฤษ 
  5.3  การยอ่ขอ้ความท่ีอ่านในรูปของตาราง หรือยอ่หนา้สั้น ๆ 
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  5.4  การอ่านเพื่อแกปั้ญหาโดยใชห้ลกั Jigsaw Reading คือ ผูอ่้านพยายามนาํเน้ือหา
ขอ้มูลมาปะติดปะต่อกนัเพื่อแกปั้ญหาบางอยา่ง 
 

ความหมายของการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ     
 การอ่านเพื่อความเข้าใจเป็นส่ิงท่ีสําคัญท่ีสุด และเป็นหัวใจของการอ่านทุกชนิด     
ความเขา้ใจในการอ่านถือเป็นจุดมุ่งหมายของการอ่าน เน่ืองจากวตัถุประสงคห์ลกัของการอ่าน คือ 
เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความหมาย หากผูอ่้านไม่เขา้ใจความหมายท่ี
ผู ้เ ขียนถ่ายทอดเอาไว้ในบทอ่าน การอ่านก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ  ดังนั้ น ในการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านจึงมีวตัถุประสงค์ เพื่อให้ผูเ้รียนได้เขา้ใจในการอ่าน มีนักการศึกษา
จาํนวนมากไดก้ล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านไวด้งัน้ี 
 Gunning (1992: 188) อธิบายวา่การอ่านเพื่อความเขา้ใจ คือ ความสามารถในการเขา้ใจ
ความหมายของคาํและภาษาท่ีผูเ้ขียนใช้ในการส่ือสาร ซ่ึงถือได้ว่าเป็นวตัถุประสงค์หลกัของการ
อ่าน 
   Carrell (1984a: 87) and Flood (1986: 735, อา้งถึงใน สายสุนีย ์เติมสินสุข, 2535: 17) 
กล่าวว่า ความเขา้ใจในการอ่าน คือความเข้าใจในประโยคหรือย่อหน้า และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ความเข้าใจในรูปแบบการจัดการหรือการเรียบเรียงเร่ือง  ความเข้าใจจะเกิดข้ึนเม่ือผูอ่้านนํา
ประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่แล้วมาสัมพนัธ์กบัขอ้เขียนท่ีอ่านดงันั้นผูส้อนจะต้องเตรียมโครงสร้าง
ขอ้เขียน (Rhetorical Organization) ใหแ้ก่ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ดว้ย 
   Irwin (1991: 9) กล่าวว่าการอ่านเพื่อความเขา้ใจเป็นกระบวนการของการใช้
ประสบการณ์เดิมของบุคคลหน่ึง และตวัช้ีแนะของผูเ้ขียนเพื่อท่ีจะสร้างชุดความหมายท่ีเป็น
ประโยชน์ต่อผูอ่้านแต่ละคนในการอ่านแต่ละบริบท กระบวนการน้ีจะเก่ียวขอ้งกบัความเขา้ใจและ
การเลือกความจาํ หน่วยความคิดแต่ละประโยค (กระบวนการอ่านแบบจุลภาค) การอนุมาน
ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยคกบัอนุประโยค (กระบวนการอ่านแบบบูรณาการ) การจดัลาํดบั
หน่วยความคิดว่า หน่วยความคิดเป็นใจความสําคัญ และหน่วยความคิดใดเป็นรายละเอียด
(กระบวนการอ่านแบบมหภาค) การอนุมานความซ่ึงไม่จาํเป็นตอ้งมาจากผูเ้ขียน (กระบวนการอ่าน
แบบขยายความ) กระบวนการเหล่าน้ีทาํงานรวมกนั (สมมติฐานการปฏิสัมพนัธ์) ผูอ่้านสามารถ
ควบคุมและปรับเปล่ียนไดต้ามจุดหมายในการอ่านของตน (กระบวนการอ่านระดบัอภิปัญญา) และ
สถานการณ์ทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนในความเขา้ใจ (ตามบริบทในแต่ละสถานการณ์) 
 สุพรรณี วราทร (2545: 31) กล่าวว่าการอ่านช้าหรือเร็วจะไม่เกิดประโยชน์เลยหาก
ผูอ่้านจะไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน ความไม่เขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านมีสาเหตุหลายประการ สาเหตุสําคญั
นอกเหนือจากการขาดความรู้พื้นฐานในเร่ืองท่ีอ่าน ไดแ้ก่ การขาดความตั้ง ใจ หรือไม่มีสมาธิใน
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การอ่าน ซ่ึงส่วนใหญ่เกิดจากการขดัแยง้ทางอารมณ์ของผูอ่้าน ทาํให้สมองไม่รับส่ิงท่ีกาํลงัอ่าน     
จึงอ่านไม่รู้เร่ือง การพฒันาตนเองให้สามารถอ่านโดยเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านทาํได้โดยสร้างสมาธิใน    
การอ่าน รู้ศพัทแ์ละสาํนวนภาษา และมีความรู้และประสบการณ์ในเร่ืองท่ีอ่าน 
 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2535: 73) กล่าวว่าความเขา้ใจคือ ความสามารถท่ีจะอนุมาน
ขอ้สนเทศ หรือความหมายพึงประสงค์จากส่ิงท่ีได้อ่านมาแล้วได้อย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  
เท่าท่ีจะทาํได ้ความเขา้ใจน้ีเป็นเร่ืองท่ีมีความสัมพนัธ์เก่ียวกบัการศึกษาและประสบการณ์ต่าง ๆ 
หลาย ๆ ด้านของแต่ละคน และถือเป็นองค์ประกอบท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของการอ่าน ถา้อ่านแล้ว     
ไม่เกิดความเขา้ใจใด ๆ เลยก็อาจกล่าวไดว้า่การอ่านท่ีแทจ้ริงยงัไม่เกิดข้ึน และการอ่านในลกัษณะน้ี
จึงเป็นไดแ้ค่เพียงเห็นตวัหนงัสือปรากฏอยู่บนหน้ากระดาษเท่านั้น ไม่ส่ือความหมายอะไรทั้งส้ิน 
นอกจากจะทาํใหเ้สียเวลาเปล่าประโยชน์แลว้ยงัไม่ไดอ้ะไรจากการอ่านนั้นอีกดว้ย 
 อนงค์ อินตาพรหม (2541: 18) ไดใ้ห้ความหมายของการอ่านเพื่อความเขา้ใจว่าเป็น
กระบวนการคน้หาความหมายหรือความเขา้ใจจากตวัอกัษรและสัญลกัษณ์อ่ืน ๆ ท่ีใชแ้ทนความคิด
เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ของผูอ่้านซ่ึงการอ่านให้เขา้ใจข้ึนอยูก่บัประสบการณ์เดิมของผูอ่้านดว้ย
ไม่ใชม้องผา่นประโยคหรือยอ่หนา้ แต่จะตีความหมายและประเมินความเห็นเหล่านั้น 
 สรุปได้ว่า ในการอ่านนั้น ความเขา้ใจถือเป็นส่ิงสําคญั เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลัก       
ของการอ่านคือ เพื่อให้ผูอ่้านเข้าใจข้อความท่ีผูเ้ขียนต้องการจะส่ือความหมาย  ซ่ึงหากผูอ่้าน         
ไม่เขา้ใจความหมายตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความหมาย ยอ่มส่งผลให้การอ่านนั้น ๆ ประสบกบั
ความล้มเหลวในความเข้าใจนั้น ผูอ่้านจะต้องเข้าใจข้อความในระดับต่าง ๆ ซ่ึงเร่ิมจากมีการ
เช่ือมโยงคาํ วลี ประโยค และเร่ืองราวท่ีต่อเน่ืองกนั แปลความหมายท่ีไดจ้ากการอ่านเขา้กบัความรู้
เดิมท่ีมีอยู่ สามารถทาํความเขา้ใจบอกเร่ืองราวของเร่ือง บอกรายละเอียดของเร่ือง ส่ือความจาก
ประโยค สรุปเน้ือเร่ืองตลอดจนวิเคราะห์ขอ้ความ แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านไดอ้ยา่งมี
เหตุผล ซ่ึงถือวา่เป็นหวัใจของการอ่าน 
 

กระบวนการอ่านเพือ่ความเข้าใจ          
 การศึกษาเก่ียวกบักระบวนการอ่านเป็นการศึกษาดูว่าองค์ประกอบต่าง ๆ ส่งผลต่อ
ความเขา้ใจในการอ่านหรือมีปฏิสัมพนัธ์เก่ียวขอ้งกนัอย่างไร สําหรับแนวคิดเก่ียวกบัการอ่านตาม
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ คือ กระบวนการอ่านแบบปฏิสัมพนัธ์ (Interactive Process) ไดรั้บการ
ยอมรับอย่างกวา้งขวาง กล่าวว่า การอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้น ผูอ่้านจะใช้ความรู้ทางภาษาในการ
วิเคราะห์ตั้ งแต่ระดับตัวอักษร ความหมายของคําศัพท์ โครงสร้างไวยากรณ์ จนถึงระดับ
ความสัมพนัธ์ระหว่างประโยคและขอ้ความทั้งหมดท่ีอ่าน ซ่ึงเป็นกระบวนการอ่านแบบล่างสู่บน 
(Bottom-up Process) ในขณะเดียวกนัผูอ่้านก็ใช้พื้นความรู้และประสบการณ์ท่ีสะสมไวเ้ป็น         
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ตวัช้ีแนะแนวทางในการทาํความเขา้ใจส่ิงท่ีอ่านดว้ย ซ่ึงเป็นกระบวนการอ่านแบบบนสู่ล่าง (Top- 
down Process)โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากผูอ่้านมีพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีอ่านเป็นอย่างดี ก็จะสามารถ
นาํไปใช้ช่วยให้เกิดความเขา้ใจในการอ่านไดม้ากข้ึน ในกระบวนการอ่านทั้งสองน้ีจะเกิดข้ึนไป
พร้อม ๆ กนั โดยไม่รู้ตวั เม่ือใดท่ีกระบวนการอ่านแบบล่างสู่บนเกิดปัญหาข้ึน เช่น บทอ่านใชภ้าษา
กาํกวม หรือผูอ่้านบกพร่องทางภาษา กระบวนการอ่านแบบบนสู่ล่างก็จะช่วยแกปั้ญหาดงักล่าว 
โดยผูอ่้านจะพยายามใช้พื้นความรู้มาคาดคะเนเร่ืองเพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจไดม้ากข้ึน  (จิดาภา 
ฉนัทานนท,์ 2541: 53-55) 
 Irwin (1991: 7-9) ไดก้ล่าวถึงกระบวนการอ่านเพื่อความเขา้ใจไว ้ดงัน้ี 
 1.  กระบวนการทาํความเขา้ใจระดบัจุลภาค (Microprocesses) คือการแปลความจาก     
แต่ละหน่วยความคิดในแต่ละประโยค และประเมินเพื่อตัดสินใจเลือกจดจาํหน่วยความคิด             
ท่ีมีความหมาย (Chunking) และการเลือกจาํหน่วยความคิดท่ีสาํคญั (Microselection) 
 2.  กระบวนการทาํความเขา้ใจแบบบูรณาการ (Integrative Processes) เป็นความเขา้ใจ
ความสัมพนัธ์ระหว่างวลี อนุประโยค และประโยค ซ่ึงอาจเก่ียวข้องกันในด้านเป็นเหตุเป็น          
ผลต่อกนั โดยตอ้งอาศยัความสามารถบ่งช้ีสรรพนามท่ีเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั ความเป็นเหตุเป็น  
ผลการเรียงลาํดบัเหตุการณ์ และความสัมพนัธ์แบบอ่ืน ๆ ในบริบทของเร่ือง 
   3.  กระบวนการทาํความเขา้ใจในระดบัมหภาค (Macroprocesses) เป็นความสามารถ
สังเคราะห์และจดัเรียบเรียงแต่ละหน่วยความคิด เพื่อสรุปหรือจดัระเบียบเพื่อลาํดบัความคิดภายใน
เร่ืองอย่างสัมพนัธ์กันอนัเป็นประโยชน์ในการจดจาํใจความสําคญัของเร่ืองได้ กระบวนการทาํ
ความเขา้ใจยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้งจึงเป็นการสรุปความ และการสร้างโครงสร้างขอ้เขียนของบทอ่าน 
 4.  กระบวนการทาํความเขา้ใจแบบขยายความ  (Elaborative Processes) ซ่ึงเป็น
ความสามารถในการขยายหรือถ่ายโอนขอ้มูลไปสู่ความคิดของผูอ่้านเอง ผูอ่้านใช้ขอ้คิดท่ีไดจ้าก
เร่ืองท่ีอ่านเป็นพื้นฐานในการคิดขยายความต่อออกไปจากเร่ือง โดยท่ีผูเ้ขียนไม่ได้เสนอไวใ้น      
บทอ่าน 
 5.  กระบวนการทาํความเข้าใจแบบอภิปัญญา  (Metacognitive Processes) เป็น
กระบวนการท่ีผูอ่้านรู้ตวัเองวา่เม่ือใดท่ีตนเองยงัไม่เขา้ใจขอ้มูลท่ีอ่าน และรู้วิธีท่ีจะทาํให้ตนเขา้ใจ
บทอ่านนั้ นให้ได้  ดังนั้ น กระบวนการย่อยท่ีจําเป็นต้องนํามาเก่ียวข้องก็คือ การเลือกสรร             
การประเมิน หรือการคิดคน้กลวธีิเพื่อควบคุมและกาํกบัความเขา้ใจในการอ่าน  
 กระบวนการอ่านทั้ง 5 กระบวนการดงักล่าว ไม่เรียงลาํดบัการเกิดก่อนหลงัท่ีแน่นอน
ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของบทอ่านแต่ละบท ฉะนั้นผูอ่้านสามารถใช้หลายกระบวนการ
พร้อมกนัไดใ้นขณะท่ีอ่านบทอ่านแต่ละบท 
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 กล่าวโดยสรุป การอ่านเป็นกระบวนการของการปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูอ่้านและผูเ้ขียน   
ในแง่ของความรู้และความสามารถในการใชภ้าษาเพื่อส่ือความหมาย ซ่ึงการอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้น 
ผูอ่้านจะใชค้วามรู้ทางภาษาในการวเิคราะห์ตั้งแต่ระดบัตวัอกัษร ความหมายของคาํศพัท ์โครงสร้าง
ไวยากรณ์ จนถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างประโยคและข้อความทั้ งหมดท่ีอ่าน ซ่ึงเป็น
กระบวนการอ่านแบบล่างสู่บน (Bottom-up Process) ในขณะเดียวกนัผูอ่้านก็ใช้พื้นความรู้ และ
ประสบการณ์ท่ีสะสมไว้เป็นตัวช้ีแนะแนวทางในการทําความเข้าใจส่ิงท่ีอ่านด้วย ซ่ึงเป็น
กระบวนการอ่านแบบบนสู่ล่าง (Top-down Process) โดยทั้งสองกระบวนการน้ีสามารถเกิดข้ึนได้
พร้อม ๆ กนัโดยไม่รู้ตวั และหากผูอ่้านมีพื้นความรู้ในเร่ืองท่ีอ่านเป็นอยา่งดี ก็จะสามารถนาํไปใช้
ช่วยให้เกิดความเข้าใจในการอ่านได้มากข้ึน นอกจากน้ีกระบวนการอ่านเพื่อความเข้าใจทั้ ง              
5 กระบวนการ ดังกล่าวในข้างต้น ไม่เรียงลาํดับการเกิดก่อนหลังท่ีแน่นอนทั้ งน้ีข้ึนอยู่กับ             
ความเหมาะสมของบทอ่านแต่ละบท ฉะนั้นผูอ่้านสามารถใช้หลายกระบวนการพร้อมกันได ้  
ในขณะท่ีอ่านบทอ่านแต่ละบท นอกจากน้ีผู ้อ่านจะเกิดความเข้าใจเม่ือผู ้อ่านมีความรู้ และ
ความสามารถทางภาษา ตลอดจนประสบการณ์เดิมอยา่งเพียงพอท่ีจะเขา้ใจภาษาท่ีผูเ้ขียนใชเ้ป็นส่ือ
ในการถ่ายทอดความคิด ดงันั้นผูอ่้านจะตอ้งมีการคาดการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของความรู้และ
ประสบการณ์เดิมเพื่อเป็นแนวทางในการทาํความเขา้ใจต่อส่ิงท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือกบัผูอ่้าน 
 

ระดับการอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 การอ่านสามารถแบ่งออกเป็นหลายระดับขั้น การกาํหนดเป้าหมายการอ่านจึงควร
คาํนึงถึงความเหมาะสมของวยัและระดบัความสามารถของผูเ้รียนเป็นหลกั เพื่อพฒันาการอ่านของ
ผูเ้รียนใหบ้รรลุตามเป้าหมายท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ทิพพดี อ่องแสงคุณ (2530: 50, 
อา้งถึงใน กรมวิชาการ, กองวิจยัทางการศึกษา, 2542: 26-27) แบ่งการอ่านออกตามระดบัความ    
ยากง่ายไดเ้ป็น 4 ระดบั ดงัน้ี 
 ระดบัท่ี 1  การอ่านพื้นฐาน (Literal Reading) เป็นการอ่านในระดบัตวัอกัษร โดย
ผูอ่้านอ่านเน้ือเร่ืองง่าย ๆ และจบัใจความท่ีปรากฏอยา่งชดัเจนในเร่ือง 
 ระดบัท่ี 2  การอ่านตีความ (Interpretation) เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านใชค้วามสามารถใน
การตีความ เพื่อเดาเหตุการณ์ท่ีเป็นใจความของเร่ือง 
 ระดบัท่ี 3  การอ่านขั้นวิจารณ์ (Critical Reading) เป็นการอ่านท่ีผูอ่้านสามารถ
ประเมินไดว้า่ตวัละครมีลกัษณะอยา่งไร และเน้ือหาของเร่ืองมีขอ้เตือนใจอยา่งไร 
  ระดบัท่ี 4  การอ่านขั้นสร้างสรรค ์ (Creative Reading) เป็นการอ่านท่ีทาํให้ผูอ่้านเกิด
ความคิดใหม่ ๆ สามารถสร้างจินตนาการได้กวา้งไกล แสดงความคิดเห็นและแนะแนวทาง
แกปั้ญหานอกเหนือจากในเน้ือเร่ือง 
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 Callahan and Clark (1988: 281) ไดจ้าํแนกระดบัของความเขา้ใจออกเป็น 3 ระดบั ไดแ้ก่ 
 1.  ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Reading the Lines) เป็นการอ่านจบัใจความถึงขอ้มูล
เน้ือหาท่ีอ่าน หรือความคิดเห็นโดยตรงของผูเ้ขียนท่ีปรากฏในเน้ือหา 
 2. ความเขา้ใจความสัมพนัธ์ของขอ้ความ (Reading Between the Lines) เป็นการอ่าน 
เพื่อทาํความเขา้ใจถึงจุดมุ่งหมายของผูเ้ขียน ซ่ึงผูอ่้านตอ้งใช้การคิดและประสบการณ์ของตนใน 
การทาํความเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดว้ย 
 3.  ความเขา้ใจระดบัสรุปความ (Reading Beyond the Lines) เป็นการอ่านเพื่อสรุป    
ส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ไดเ้ขียนไวโ้ดยตรงในเน้ือหาของเร่ืองท่ีอ่าน 
 Barrett (Barrett quoted in Kemp, 1990: 139-142) ไดจ้าํแนกระดบัความเขา้ใจในการ
อ่านเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี 
 1.  ระดบัความเขา้ใจตามตวัอกัษร (Literal Comprehension) ระดบัน้ีมุ่งเนน้การอ่านให้
ไดค้วามคิด และขอ้มูลท่ีปรากฏอยูอ่ยา่งชดัเจนในขอ้ความ 
 2.  ระดบัความเขา้ใจในการจดัเรียบเรียงขอ้ความใหม่ (Reorganization) ระดบัน้ีมุ่งเนน้
ให้ผูอ่้านวิเคราะห์ สังเคราะห์ และเรียบเรียงความคิด หรือขอ้มูลท่ีปรากฏอย่างชดัเจนในเน้ือความ 
การสร้างความคิดใหม่โดยอาจใช้ประโยคของผูแ้ต่งโดยตรง หรืออาจแปลความจากประโยคของ    
ผูแ้ต่งโดยใชป้ระโยคใหม่แต่ความหมายคงเดิม 
 3.  ระดบัความเขา้ใจในการสรุปอา้งอิงหรือลงความเห็น (Inferential Comprehension) 
ผูอ่้านจะสรุปอ้างอิงหรือลงความเห็นได้เม่ือใช้ความคิด และข้อมูลท่ีปรากฏอยู่ในเน้ือความ           
ใชค้วามรู้สึกและประสบการณ์ของตนเองเป็นพื้นฐานในการนึกคิด จินตนาการ และตั้งสมมติฐาน
โดยทัว่ไปแลว้ความเขา้ใจระดบัน้ีตอ้งการการคิดและจินตนาการท่ีกวา้งไกลออกไปจากขอ้ความท่ี
ปรากฏ 
 4.  ระดบัความเขา้ใจในการประเมิน (Evaluation) คือ ระดบัของการตดัสินใจเชิง
ประเมินค่าส่ิงท่ีอ่าน โดยเปรียบเทียบความคิดท่ีเสนอในเร่ืองราวท่ีอ่านกบัเกณฑ์ภายนอก ซ่ึงอาจได้
จากผูเ้ช่ียวชาญ หรืองานเขียนอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกบัเกณฑภ์ายในซ่ึงไดจ้ากประสบการณ์ ความรู้ 
ค่านิยมของผูอ่้านเอง ส่ิงสําคญัในการประเมินค่า คือ จะตอ้งมีการตดัสิน และเน้นคุณภาพในแง่
ความถูกตอ้ง การยอมรับได ้หรือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ หรือส่ิงท่ีเกิดข้ึนนั้น 
 5.  ระดบัความเขา้ใจอย่างซาบซ้ึง (Appreciation) ความเขา้ใจระดบัน้ีประกอบดว้ย
ความเขา้ใจระดบัท่ีกล่าวมาแลว้ทั้งหมด ผูอ่้านจะมีอารมณ์ ความรู้สึก และความสุนทรียต่์องานเขียน
และเทคนิคการเขียน ท่วงทาํนอง รูปแบบ หรือโครงสร้างของส่ิงท่ีอ่าน 
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 ส่วน Raygor and Raygor (1998: 230) กล่าววา่ความเขา้ใจในการอ่านแบ่งเป็น 3 ระดบั 
คือ 
 1.  ความเขา้ใจระดบัตวัอกัษร (Literal Comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจท่ี
เก่ียวขอ้งกบัคุณสมบติัของผูอ่้านน้อยท่ีสุด ส่วนใหญ่เป็นความเขา้ใจคาํและความคิดของผูเ้ขียน  
เป็นเพียงการรับรู้ข่าวสารจากผูเ้ขียนเท่านั้น 
 2.  ความเขา้ใจระดบัตีความ (Interpretive Comprehension) เป็นระดบัความเขา้ใจ         
ท่ีผูอ่้านตอ้งพยายามหาความสัมพนัธ์ ลาํดบัเหตุการณ์ ทราบเหตุและผลแลว้เปรียบเทียบขอ้มูลจาก
เร่ืองท่ีอ่านกบัประสบการณ์ของตน เพื่อตีความขอ้มูลท่ีอ่าน 
 3.  ความเขา้ใจระดบันาํความรู้ไปใช้ (Applied Comprehension) ในระดบัน้ี นอกจาก
ผูอ่้านจะรับรู้และตีความข่าวสารจากผูเ้ขียนแลว้ ผูอ่้านจะตอ้งประเมินความคิดของผูเ้ขียน ตดัสินใจ
ยอมรับหรือปฏิเสธ หรือนาํขอ้มูลเหล่านั้นไปประยุกตใ์ช ้เช่น การสอนทาํของเล่น การใชเ้คร่ืองมือ
หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ 
 บนัลือ พฤกษะวนั (2543: 3-4) กล่าวถึงระดบัความเขา้ใจในการอ่านไวด้งัน้ี 
 1.  ระดบัความเขา้ใจในขอ้เทจ็จริง (Factual Level) เป็นความเขา้ใจในทอ้งเร่ือง โดยให้
ผูอ่้านสามารถตอบคาํถามใคร หรือกบัใคร ทาํอะไรกบัใคร ท่ีไหน เม่ือไร ผูอ่้านตรวจสอบขอ้ความ
ถอ้ยคาํจากประโยคนั้นโดยตรง (Reading the Lines) เพราะในเร่ืองจะกล่าวถึง และสามารถ
ตรวจสอบคาํตอบดว้ยการอ่านออกเสียงไดโ้ดยตรง ถือเป็นความเขา้ใจระดบัตํ่าท่ีสุด 
 2.  ระดบัการตีความหรืออนุมานความ (Interpretive or Inferential Level) โดยผูอ่้าน
จะตอ้งใช้การตีความ แปลความจากเหตุผลของทอ้งเร่ือง เช่น แม่พาลูก ๆ นัง่เรือไปหายายท่ีบา้น 
ยายมีตน้ไมห้ลายชนิด จะตอ้งเขา้ใจไดว้า่ บา้นยายจะตอ้งอยูใ่กลแ้ม่นํ้า หรือลาํคลอง บา้นยายจะตอ้ง
เป็นบ้านสวน ยายคงเป็นชาวสวน เป็นตน้ การสอนอ่านลักษณะน้ีเราอาจเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า
Reading between the Lines ท่ีไม่สามารถหาคาํตอบจากเน้ือหาไดโ้ดยตรง ตอ้งคิดหาเหตุผล ตีความ
แปลความจากเร่ือง จึงจะไดค้าํตอบท่ีมีเหตุผลเป็นเคร่ืองบ่งช้ี และถือวา่เป็นความเขา้ใจในการอ่านท่ี
สูงข้ึนหรือระดบัปานกลาง 
 3.  ระดบัความเขา้ใจในการวิเคราะห์ วิจารณ์ และประเมินเน่ืองราวท่ีอ่าน (Critical or 
Evaluative Level) เช่น ตน้ไมข้องยายมีลาํตน้สูง มีก่ิงกาฝากเกาะ ท่ีก่ิงแห้ง ยอ่มประเมินไดว้า่เป็น
ตน้ไมท่ี้ปลูกมานานแลว้ ไดรั้บการเอาใจใส่ดูแลนอ้ย ยอ่มส่งผลผลิตไดน้อ้ย ซ่ึงอาจเก่ียวกบัเหตุท่ี
ยายสูงอายุด้วยส่วนหน่ึง การสอนอ่านในลกัษณะน้ีอาจเรียกว่าความเขา้ใจระดบัสรุปความท่ีไม่
สามารถหาคาํตอบจากเน้ือหาได้โดยตรง ตอ้งคิดหาเหตุผล ตีความ แปลความจากเร่ือง จึงจะได้
คาํตอบท่ีมีเหตุผลเป็นเคร่ืองบ่งช้ี และถือวา่เป็นความเขา้ใจในการอ่านท่ีสูงข้ึนหรือระดบัปานกลาง
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 จากความคิดเห็นของนกัการศึกษาดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ระดบัขั้นของความเขา้ใจ
ในการอ่านนั้นจะเรียงจากระดบัตรงตามตวัอกัษรไปจนถึงระดบัท่ีตอ้งใช้ความคิด สรุปเหตุผลใน
การแปลความ ตีความ หรืออนุมานความ หรือจากง่ายไปหายาก จึงจะสามารถเขา้ใจได ้นอกจากน้ี 
ระดบัความเขา้ใจในการอ่านยงัมีตั้งแต่ระดบัความเขา้ใจในรายละเอียดของเน้ือหา ความสัมพนัธ์
ของขอ้ความซ่ึงต้องใช้ประสบการณ์ของผูอ่้านในการตีความ และสุดท้ายคือความเข้าใจระดับ    
สรุปความถึงส่ิงท่ีผูเ้ขียนไม่ไดเ้ขียนไว ้แต่ผูอ่้านสามารถสรุปไดเ้อง รวมทั้งสามารถประเมินค่าของ      
บทอ่าน และมีอารมณ์สุนทรีย์ต่องานเขียนอีกด้วย ดังนั้น การอ่านจึงแบ่งออกเป็นหลายระดับ         
ซ่ึง ข้ึนอยู่กับจุดมุ่ งหมายของการอ่านนั้ น  ๆ ผู ้สอนจึงควรจัดกิจกรรมการสอนอ่านให้มี               
ความเหมาะสมสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของการอ่าน ระดบัและวยัของผูอ่้านเป็นสาํคญั       
 

องค์ประกอบของการอ่านเพือ่ความเข้าใจ          
 การอ่านเพื่อความเขา้ใจถือว่าเป็นเป้าหมายสําคญั เน่ืองจากจุดมุ่งหมายของการอ่าน     
ก็คือเพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการส่ือความหมาย ดงันั้น ในการพฒันาความสามารถ
ดา้นการอ่าน จึงมีวตัถุประสงคเ์พื่อใหผู้เ้รียนเกิดความเขา้ใจในการอ่าน 
 Harris and Sipay (1979: 319) กล่าววา่องคป์ระกอบท่ีสาํคญัมากท่ีสุดของการอ่านมีดงัน้ี 
 สติปัญญาทัว่ไป (General Intelligence) ในดา้นความสามารถในการคิด (Ability of 
Thinking) การให้เหตุผล (Reason Giving) การแกปั้ญหา (Problem Solving) ความสามารถในการ
รวมความหมายเพื่อก่อให้เกิดความเขา้ใจ ความสามารถทางโครงสร้างภาษา วุฒิภาวะ (Maturity) 
พื้นฐานและประสบการณ์ (Background and Experience) ความสนใจ (Interest) และรูปแบบ       
การเขียน (Style) ของผูเ้ขียนแต่ละคน 
   Lunzer and Gardner (1981: 66-67) กล่าวถึงความสามารถในการอ่านไวว้่าความ 
สามารถในการอ่านจะตอ้งประกอบดว้ยความสามารถในดา้น ต่อไปน้ี 
 1.  ความสามารถดา้นภาษาและตวัหนงัสือ ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีจะเขา้ใจความหมาย
ของคําใหม่ๆ จากบริบทความสามารถท่ีจะเข้าใจโครงสร้างของประโยคและความสามารถ             
ท่ีจะเขา้ใจเคร่ืองหมายวรรคตอนและตวัพิมพ ์เป็นตน้ 
    2.  ความสามารถดา้นความคิด ไดแ้ก่ ความสามารถท่ีจะบรรลุจุดประสงค์ของผูแ้ต่ง
ความสามารถท่ีจะเข้าใจความคิดสําคัญและความคิดย่อย ท่ีสนับสนุนความคิดสําคัญ และ
ความสามารถท่ีจะสรุปความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 3.  ความสามารถในการตีความหมายจากนํ้ าเสียงท่ีผูเ้ขียนแสดงออก และสามารถท่ีจะ
ระบุท่วงทาํนองของผูเ้ขียน 
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 Rubin (1991: 235) กล่าววา่ความสามารถทางการอ่านนั้นข้ึนอยูก่บัพื้นฐานต่อไปน้ี 
 1.  การเขา้ใจความหมายของคาํ เป็นทกัษะพื้นฐานของการอ่าน ถา้หากนกัเรียน เรียนรู้
ความหมายของคาํไม่เพียงพอ นกัเรียนจะไม่สามารถเขา้ใจประโยค อนุเฉท และทาให้ไม่สามารถ 
จะอ่านหรือพดูได ้
 2.  การเข้าใจความหมายของกลุ่มคาํ นักเรียนจะเข้าใจความหมายของประโยคได ้       
ก็ต่อเม่ือนกัเรียนรู้จกัอ่านเป็นกลุ่มคาํ การอ่านทีละคาํทาํใหไ้ม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน 
 3.  การเขา้ใจประโยค นอกจากนกัเรียนจะเขา้ใจความหมายเป็นรายคาํ และเป็นกลุ่มคาํ
แลว้นกัเรียนจะตอ้งเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มคาํในประโยคดว้ย นกัเรียนท่ีไม่สามารถมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํและระหวา่งกลุ่มคาํในประโยค จะไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่าน 
 4.  การเข้าใจอนุเฉท นัก เ รียนจะเข้าใจอนุเฉทได้ก็ ต่อเ ม่ือนัก เ รียนมองเห็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคในอนุเฉท การเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งประโยคค่อนขา้งจะยาก
แต่ถา้นกัเรียนขาดความสามารถทางดา้นน้ีแลว้นกัเรียนจะไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านได ้
 5.  การเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งอนุเฉท (Comprehension of Larger Unit) นกัเรียน
จะไม่สามารถเขา้ใจเร่ืองท่ียาวข้ึน ไดก้็ต่อเม่ือนกัเรียนสามารถจดัลาํดบัความคิดของเร่ืองท่ีอ่านได ้
และตอ้งมองเห็นความสัมพนัธ์ระหวา่งอนุเฉทดว้ย 
 สมุทร เซ็นเชาวนิช (2545: 74) ไดก้ล่าวถึงความเขา้ใจในการอ่านท่ีสาํคญั ๆ ดงัน้ี 
 1.  สามารถจดจาํเร่ืองราวส่วนใหญ่ท่ีอ่านมาแลว้ได ้เม่ือถึงคราวจาํเป็นท่ีตอ้งการจะใช้
ประโยชน์หรืออา้งอิงก็ทาไดโ้ดยไม่ยาก 
 2.  สามารถจบัใจความสําคญั ๆ ได ้สามารถแยกแยะหรือระบุประเด็นหลกัออกจาก
ประเด็นย่อยท่ีไม่จาํเป็นหรือไม่สําคญัมากนักได้ สามารถประเมินได้ว่าอะไรบา้งท่ีควรจะสนใจ  
เป็นพิเศษ หรือตดัทิ้งไปได ้
 3.  สามารถตีความเก่ียวกบัเร่ืองราวหรือขอ้คิดเห็นท่ีอ่านมาแลว้ไดว้า่ มีใจความสําคญั
มากนอ้ยเพียงใด 
 4.  สามารถสรุปลงความเห็นจากส่ิงท่ีอ่านมาแลว้อยา่งถูกตอ้ง มีเหตุผลและน่าเช่ือถือ 
 5.  สามารถใชว้ิจารณญาณของตนไตร่ตรองขอ้สรุป หรือการอา้งอิงต่าง ๆ ของผูเ้ขียน  
ไดอ้ยา่งถูกตอ้งและเป็นระบบไม่สับสน 
 6.  สามารถถ่ายโอนหรือประสมประสานความรู้ท่ีได้จากการอ่านกบัประสบการณ์   
อ่ืน ๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 สรุปไดว้่า การอ่านเพื่อความเขา้ใจ มีองค์ประกอบสําคญัหลายดา้น ซ่ึงประกอบดว้ย
ความสามารถทางภาษาของผูอ่้าน กระบวนการคิดในการแกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนในขณะอ่าน เขา้ใจ
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ความหมายของคา เข้าใจประโยค สามารถจบัใจความและตีความโดยใช้วิจารณญาณเก่ียวกับ
เร่ืองราวท่ีอ่าน และการเช่ือมโยงความรู้ หรือความรู้เดิมกบัขอ้มูลท่ีได้รับจากการอ่าน ส่ิงเหล่าน้ี    
จะช่วยใหผู้อ่้านเกิดความเขา้ใจและเกิดประโยชน์ตามท่ีผูอ่้านแต่ละคนไดต้ั้งจุดประสงคใ์นการอ่านไว ้
 

การคัดเลือกบทอ่านโดยวิเคราะห์จากกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสภายุโรป (CEFR) 
และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธสักราช 2551 
 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความสําคญัและจาํเป็นอย่างยิ่ง      
ในชีวิตประจาํวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวิสัยทศัน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก  
 ดว้ยกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายเร่งปฏิรูปการเรียนรู้ทั้งระบบให้สัมพนัธ์เช่ือมโยง
กนั เพื่อยกระดบัคุณภาพการศึกษาและพฒันาศกัยภาพของผูเ้รียน โดยเฉพาะอยา่งยิ่งการสร้างเสริม
สมรรถนะและทกัษะการใช้ภาษาองักฤษให้ผูเ้รียนสามารถใช้ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารและใช้
เป็นเคร่ืองมือในการแสวงหาองคค์วามรู้เพื่อการพฒันาตน  อนัจะนาํไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัของประเทศ และการเตรียมความพร้อมรองรับการเขา้สู่ประชาคมอาเซียน ในปี     
พ.ศ. 2558 (สถาบนัภาษาองักฤษ, สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน: 1) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายดงักล่าว กระทรวงศึกษาธิการจึงกาํหนดนโยบายการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
และพฒันาผูเ้รียนให้มีสมรรถนะและทกัษะตามท่ีกาํหนดโดยใชก้รอบมาตรฐานความสามารถทาง
ภาษาองักฤษท่ีเป็นสากล ไดแ้ก่ ใช้กรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป  The 
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) เป็นกรอบความคิดหลกัใน
การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ เพื่อให้การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษเป็นไปอยา่งมี
ประสิทธิภาพ มีทิศทางในการดาํเนินการท่ีเป็นเอกภาพ มีเป้าหมายการเรียนรู้และการพฒันาท่ี
เทียบเคียงได้กบัมาตรฐานสากล ท่ีเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ และหลกัสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี    
 กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดให้ผูส้ําเร็จการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) 
ตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เม่ือเทียบกบักรอบ CEFR อยูใ่นระดบั A2 โดยแบ่งเป็น
ทกัษะต่าง ๆ ดงัน้ี Listening, Reading, Spoken Interaction, Spoken Production, Written 
Interaction, Strategies and Language Quality ทางดา้นทกัษะการอ่าน สามารถสรุปไดด้งัต่อไปน้ี  
 1. การอ่านโดยรวม (Overall Reading) สามารถเข้าใจบทอ่านสั้ น ๆ ง่าย ๆ ท่ี
ประกอบดว้ยคาํศพัทท่ี์คุน้เคย    
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 2. การอ่านเพื่อหาขอ้มูลเบ้ืองตน้ (Read for Orientation) สามารถหาขอ้มูลท่ีสําคญัใน 
โฆษณา แผน่พบั ใบปลิว หนา้เวบ็ (Web Page) แคตตาล็อก และตารางเวลา ฯลฯ 
 3. การอ่านขอ้มูลและขอ้โตแ้ยง้ (Read information and Argument) สามารถเขา้ใจ
ประเด็นหลกัและรายงานสั้น ๆ ข่าวสั้น ๆ ง่าย ๆ ถา้ผูอ่้านมีความรู้เก่ียวกบัเร่ืองนั้น ๆ อยูบ่า้ง เช่น 
ข่าวเก่ียวกบั กีฬา และบุคคลท่ีมีช่ือเสียง  
 4. การอ่านคาํสั่ง คาํช้ีแจงขั้นตอน (Read Instructions) สามารถเขา้ใจคาํแนะนาํและ
ขั้นตอนการใช ้เช่น วธีิใชโ้ทรศพัท ์วธีิกดเงินจากตู ้ATM หรือวธีิซ้ือเคร่ืองด่ืมจากตูอ้ตัโนมติั 
 5. การอ่านวรรณกรรม (Read Literature) สามารถเขา้ใจประเด็นสําคญัท่ีอ่านเก่ียวกบั
เร่ืองในชีวติประจาํวนัท่ีง่าย ๆ และสั้น ๆ ท่ีมีส่ือประกอบ 
 6. การอ่านเอกสารโตต้อบ (Read Correspondence) สามารถเขา้ใจขอ้ความสั้ น ๆ      
ง่าย ๆ จากเพื่อน ๆ เช่น อีเมล ์การสนทนาทางเวบ็ โปสการ์ด หรือจดหมายสั้น ๆ 
 จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ 
ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of 
Reference for Languages (CEFR) และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 
ผูว้ิจยัจึงมีแนวทางในการออกแบบและวิเคราะห์รูปแบบของบทอ่าน โดยให้ครอบคลุมกบัระดบั
ความสามารถของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยกระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดให้
ผูส้ําเร็จการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ  
เม่ือเทียบกบักรอบ CEFR อยูใ่นระดบั A2 กล่าวคือ มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ ตอบคาํถาม
จากเน้ือเร่ืองและส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร 
เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและ
อาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ีภาษา และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใน      
วงคาํศพัทป์ระมาณ 2,100-2,250 คาํ (คาํศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) สามารถคน้ควา้ รวบรวม และ
สรุปขอ้มูล เช่น ข่าวเก่ียวกบั กีฬา และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจากในโฆษณา แผน่พบั ใบปลิว หนา้เวบ็      
(Web Page) เพื่อรายงานสั้ น ๆ และนาํเสนอหน้าชั้นเรียน สามารถเขา้ใจคาํแนะนาํและขั้นตอน   
การใชห้รือปฏิบติั เช่น การแนะนาํอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหารและสาธิตวิธีการปรุงอาหาร 
สามารถเขา้ใจประเด็นสําคญัท่ีอ่านเก่ียวกบัเร่ืองในชีวิตประจาํวนัท่ีง่าย ๆ และสั้ น ๆ ท่ีมีส่ือ
ประกอบ เช่น ตอบคาํถามจากการอ่านนิทาน ตลอดจนศึกษาความเหมือนและความแตกต่างทาง
วฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ ได ้ 
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กจิกรรมการสอนอ่านเพือ่ความเข้าใจ 
 มีนกัการศึกษาหลายท่านไดเ้สนอแนะหลกัการและขั้นตอนในการสอนอ่านเพื่อความ
เขา้ใจไวด้งัน้ี 
 สุมิตรา องัวฒันกุล (2535: 178) ไดก้ล่าวถึงขั้นตอนในการจดักิจกรรมการสอนอ่าน ดงัน้ี 
 1.  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading Activities) เป็นการสร้างความสนใจและปูพื้น
ความรู้ในเร่ืองท่ีอ่าน ตวัอยา่งกิจกรรมในขั้นน้ี ไดแ้ก่ 
  1.1  ให้คาดคะเนเร่ืองท่ีจะอ่าน เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนคาํนึงถึงความรู้เดิมแล้ว
นาํมาสัมพนัธ์กบัเร่ืองท่ีอ่าน การคาดคะเนอาจจะผดิหรือถูกก็ได ้
  1.2  ให้เดาความหมายของคาํศพัท์จากบริบท โดยดูจากประโยคขา้งเคียง หรือจาก
รูปภาพและการแสดงท่าทาง 
 2.  กิจกรรมระหว่างการอ่าน (While-reading Activities) เป็นการทาํความเขา้ใจ
โครงสร้างและเน้ือความในเร่ืองท่ีอ่าน กิจกรรมในขั้นน้ี ไดแ้ก่ 
  2.1  ใหล้าํดบัเร่ืองโดยตดัเร่ืองออกเป็นส่วน ๆ (Strip Story) อาจจะเป็นยอ่หนา้ หรือ
เป็นประโยคก็ได ้แลว้ใหผู้เ้รียนในแต่ละกลุ่มลาํดบัความกนัเอง 
    2.2  เขียนแผนผงัโยงความสัมพนัธ์เน้ือเร่ือง (Semantic Mapping) 
  2.3  เติมขอ้ความลงในแผนผงัของเน้ือเร่ือง (Graphic Organizer) 
  2.4  เล่าเร่ืองโดยสรุป (Summarizing) 
 3.  กิจกรรมหลงัการอ่าน (Post-reading Activities) เป็นการตรวจสอบความเขา้ใจของ
ผูเ้รียน กิจกรรมท่ีทาํอาจจะเป็นการถ่ายโอนไปสู่ทกัษะอ่ืน ๆ เช่น ทกัษะการพูด และการเขียนโดย
ใหท้าํกิจกรรมดงัต่อไปน้ี 
  3.1 ใหแ้สดงบทบาทสมมติ 
  3.2  ให้เขียนเร่ืองหรือเขียนโต้ตอบ เช่น เขียนจดหมาย เขียนบทสนทนา เขียน
แบบฟอร์ม และวาดรูป เป็นตน้ 
    3.3  พดูแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่าน 
 นงเยาว ์กอสนาน (2545: 5-10) กล่าวถึงกิจกรรมการสอนอ่านเป็น 3 ช่วง คือ 
   1.  กิจกรรมก่อนการอ่าน (Pre-reading) เช่น การคาดเดาเร่ืองจากช่ือบท (Anticipation 
Through Chapter Titles) การคาดเดาโครงเร่ือง (Anticipation of Plot) การคาดเดาแนวคิดของเร่ือง 
(Thematic Anticipation) การคาดเดาอุปนิสัยของตวัละคร (Character Anticipation) การคาดเดาฉาก
ดาํเนินเร่ือง (Setting Anticipation) ขอ้มูลชีวประวติัผูเ้ขียน (Background Information) และการเดา
คาํศพัท ์(Vocabulary) 
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 2.  กิจกรรมระหวา่งการอ่าน (While Reading) เช่น การใชโ้ครงเร่ือง (Working with 
Plot) การใชป้ระโยชน์จากตวัละคร (Working with Character) การใชเ้ร่ืองยอ่ (Working with 
Summaries) กิจกรรมการตีความ (Working on Interpretation) และการใชท้กัษะการฟัง (Working 
on Listening) 
 3.  กิจกรรมหลงัการอ่าน (After Reading) เช่น ยอ้นดูตวัละคร (Looking Back at 
Character) การตีความลกัษณะของตวัละคร (Interpreting Character) การสรุปโครงเร่ือง 
(Summarizing Plot) กิจกรรมต่อเน่ืองดา้นการตีความและโครงงาน (Interpretive Extensions and 
Projects) การทบทวนและแนะนาํ (Reviewing and Recommending) 
 หลกัสูตรภาษาองักฤษ  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2539:  33)  ไดเ้สนอลาํดบั
ขั้นตอนการสอนอ่านไว ้3 ขั้น ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1  กิจกรรมก่อนอ่าน (Pre-Reading Activities) ผูส้อนสามารถทาํกิจกรรม              
ท่ีจะกระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดความอยากรู้ และสนใจต่อส่ิงท่ีกาํลงัจะอ่านโดยสร้าง Schema กระตุน้ให้
ผูเ้รียนระลึกถึงความรู้เดิม ประสบการณ์เดิมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีกาํลังจะอ่าน และสร้างแนวทางใน     
การคิด หาความรู้ใหม่ได้โดยใช้ส่ือการเรียนการสอนต่าง ๆ เช่น เกม เพลง การสาธิต และ            
การแสดงใบ ้ เป็นตน้ 
 ขั้นท่ี 2  กิจกรรมขณะอ่าน (While-Reading Activities) เป็นการนาํเสนอเร่ืองท่ีจะอ่าน
เป็นคร้ังแรก ซ่ึงสามารถอ่านได้ทั้งแบบออกเสียง และอ่านในใจ ขั้นตอนน้ีมีจุดใหญ่ตรงสร้าง
กระบวนการคิดด้วยวิธีการต่างๆ วิธีท่ีง่ายท่ีสุดก็คือ การตั้งคาํถาม เพื่อตรวจสอบ ความเข้าใจ       
ของผูเ้รียน คาํถามนั้นจะตอ้งใชเ้วลา เพียงพอในการคิดหาคาํตอบไดด้ว้ยตนเอง และการถามจะตอ้ง
ใช้รูปแบบในการถามถึงขอ้มูลยอ้นกลบั และความรู้เพิ่มข้ึนท่ีละนิด ใช้คาํย ํ้าเพื่อตรวจสอบความ
เขา้ใจเป็นระยะ 
 ขั้นท่ี 3  กิจกรรมหลงัอ่าน (Post–Reading Activities) เป็นขั้นตอนสุดทา้ยของการสอน
อ่าน มีจุดประสงค์เพื่อย ํ้ าความเข้าใจของเร่ืองท่ีอ่านให้มากข้ึนและสร้างความประทับใจ              
ดว้ยกิจกรรมท่ีสนุกสนาน และเนน้เร่ืองการแสดงออกถึงความเขา้ใจในส่ิงท่ีเรียน 
 Williams (1986: 85) เสนอลาํดบัขั้นการสอนอ่านไว ้ 3 ขั้นตอน โดยแต่ละขั้นตอน          
มีจุดประสงค ์ดงัน้ี 
 1.  ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) มีจุดประสงคเ์พื่อแนะนาํและกระตุน้ความสนใจใน
หวัเร่ือง เพื่อชกัจูงใหผู้เ้รียนสนใจอยากเรียนดว้ยการให้เหตุผลสําหรับการอ่านและเพื่อเตรียมตวัใน
ดา้นภาษาใหแ้ก่ผูเ้รียนก่อนจะอ่านเน้ือเร่ือง 



 41 

 2.  ขั้นการอ่าน (While-Reading) ขั้นตอนน้ีเนน้ท่ีเน้ือเร่ืองท่ีจะอ่านโดยมีจุดมุ่งหมาย
ดงัน้ี เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้ขา้ใจจุดประสงคข์องการเรียน เพื่อช่วยใหผู้เ้รียนเขา้ใจโครงสร้างของงาน
เขียนหรือเน้ือความท่ีจะอ่านและเพื่อช่วยขยายความเน้ือความของเร่ืองใหช้ดัเจน 
 3.  ขั้นหลงัการอ่าน (Post-Reading) ขั้นตอนน้ีมีจุดมุ่งหมายให้ผูเ้รียนมีความสามารถ
ดงัน้ี สามารถถ่ายโอนความรู้ ความคิดในเร่ืองท่ีอ่านไปแลว้และสามารถเช่ือมโยงเร่ืองท่ีอ่านกบั
ความรู้ ความสนใจ หรือความคิดเห็นของผูเ้รียนได ้
 Goodman (1977: 24) ไดเ้สนอแนะขั้นตอนในการสอนอ่าน ดงัน้ี 
 1.  Sampling หมายถึง การอ่านท่ีผูอ่้านใชต้วัช้ีแนะจากขอ้ความท่ีเขาอ่าน และเลือกใช้
ความรู้ทางภาษาศาสตร์ของตน เพื่อหาความหมายจากขอ้ความท่ีอ่าน 
 2.  Prediction เป็นการคาดคะเน หรือเดาเหตุการณ์ล่วงหน้าว่าเร่ืองท่ีอ่านนั้ น            
เป็นอยา่งไร  จะดาํเนินไปลกัษณะใด 
 3.  Confirmation เป็นการหาขอ้มูลยนืยนัวา่ส่ิงท่ีคาดคะเนไวน้ั้นถูกตอ้งหรือไม่ 
 4.  Correction เป็นการแกไ้ข หรือปรับจดัระดบัความคิดอีกคร้ังหน่ึง เม่ือผูอ่้านพบว่า   
ส่ิงท่ีตน คาดคะเนไวน้ั้นไม่ถูกตอ้ง 
 Gebhard (1985: 16-20) ไดเ้สนอหลกัการสอนอ่านสําหรับครูผูท่ี้สอนภาษาองักฤษ     
เป็นภาษาต่างประเทศหรือเป็นภาษาท่ีสอง เพื่อช่วยให้การเรียนการสอนประสบความสําเร็จยิ่งข้ึน
ไวด้งัน้ี 
 1.  การฝึกฝนการอ่านสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้ท่ีจะอ่านได ้เพราะยิ่งผูเ้รียนใชเ้วลา
ในการอ่านเท่าไร ก็ยิ่งเป็นผูอ่้านท่ีดีมากข้ึน เท่านั้น ดงันั้น ครูตอ้งพูดให้นอ้ยลง และให้นกัเรียนได้
อ่านมากข้ึนในชั่วโมงท่ีสอน นอกจากน้ีครูอาจใช้วิธีทาํเอกสารประกอบ การสอนเพื่ออธิบาย
คาํศพัท์ หรือโครงสร้างยาก ๆ โดยครูไม่ต้องเสียเวลาอธิบาย แต่ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง         
จากเอกสาร 
 2.  บทอ่านท่ีมีความหมายต่อผูเ้รียน และอยู่ในความสนใจของผูเ้รียนย่อมมีผลให ้     
การเรียนประสบความสําเร็จมากกว่า ครูควรสอบถามความสนใจจากผูเ้รียน แล้วจึงจดัเป็นมุม     
การอ่าน เป็นตน้ 
 3.  ความซํ้ าซ้อนของภาษาช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้การอ่าน ความซํ้ าซ้อนจาก การใช้
ประโยคหรือคาํท่ีมีความหมายคลา้ยกนัในขอ้ความท่ีอ่าน บางคร้ังอาจเป็นคาํตรงกนัขา้มหรือการใช้
เคร่ืองหมายวรรคตอน ครูช่วยช้ีให้เห็นว่าผูเ้รียนอาจเดาความหมายของคาํหรือประโยคจาก          
ตวั   แนะต่าง ๆ ท่ีปรากฏในขอ้ความ 
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 4.  การเสริมข้อมูลเพิ่มเติม ช่วยให้ผูเ้รียนเรียนรู้การอ่านได้ เน่ืองจากขาดความรู้          
และประสบการณ์ของแต่ละคนต่างกนั ครูจึงควรให้ขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านเพื่อให้ผูเ้รียน
อ่านเร่ืองนั้นดว้ยความเขา้ใจดียิง่ 
 5.  การอ่านเป็นกลุ่มคาํช่วยใหก้ารจบัใจความดีข้ึน การอ่านเพื่อความเขา้ใจไม่ควรอ่าน
แบบคาํต่อคาํ หรือรู้ความหมายทุกคาํ แต่ควรอ่านเป็นกลุ่มคาํเพื่อจบัใจความได้ดียิ่งข้ึน ครูอาจ
ช่วยเหลือในตอนแรก ในการแบ่งคาํเป็นกลุ่ม ๆ ให้อ่านฝึกให้ผูเ้รียนแบ่งคาํเป็นกลุ่มเองจากกลุ่มคาํ
สั้น ๆ แลว้ขยายใหย้าวข้ึน หรืออาจใชเ้น้ือเพลง หรือบทละครสั้น ๆ ช่วยในการฝึกอ่าน 
 6.  ส่ือการสอนช่วยเพิ่มความเข้าใจในการอ่านแก่ผู ้เรียน การใช้รูปภาพของจริง 
เคร่ืองมือต่าง ๆ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเร่ืองท่ีอ่านดีข้ึน และสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนท่ีดี 
 7.  บรรยากาศในการเรียนการสอนควรเป็นไปอยา่งสบายไม่เคร่งเครียด การให้ผูเ้รียน
ไดท้าํกิจกรรมเป็นกลุ่ม และทาํความเขา้ใจในเร่ืองท่ีอ่านกนัเอง โดยมีครูคอยช่วยเหลือเม่ือผูเ้รียน
ตอ้งการจะทาํใหบ้รรยากาศในการเรียนไม่เคร่งเครียด และเกิดการเรียนรู้ไดม้ากข้ึน 
 Canavan and Hechman (Canavan and Hechman, อา้งถึงใน สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2530: 
17) ไดก้ล่าวถึงวธีิการอ่านวา่มีอยู ่5 ขั้นตอน คือ 
 1.  ขั้นสํารวจ (Survey) คือ ผูอ่้านจะตอ้งสํารวจรายละเอียดต่าง ๆ ของหนงัสือ เช่น 
หวัขอ้ใหญ่ หวัขอ้ยอ่ย และตวัพิมพเ์อน เป็นตน้ 
 2.  ขั้นตั้งคาํถาม (Question) ผูอ่้านจะตั้งคาํถามจากเน้ือหา เช่น อาจดดัแปลงจากหวัขอ้
เป็นรูปคาํถาม 
 3.  ขั้นอ่าน (Read) ขั้นน้ีเป็นการอ่านแบบเขม้ (Intensive Reading) คือ อ่านให้เขา้ใจ
สาระสําคญั และรวบรวมขอ้เท็จจริงของส่ิงท่ีไดอ่้านอย่างแจ่มแจง้ เป็นขั้นการอ่านเพื่อหาคาํตอบ 
ในขณะท่ีผูอ่้านอาจใช้ดินสอ หรือปากกาขีดเส้นใต ้หรือทาํเคร่ืองหมายกาํกบัเน้ือหาท่ีอ่าน หรือ
บนัทึกยอ่ 
 4.  ขั้นระลึก (Recall) เม่ือไดข้อ้เท็จจริง และสาระสําคญัแลว้ ผูอ่้านจะตอ้งนาํไปใชใ้น
การรายงาน หรือการสอบดงันั้น จึงควรจะไดมี้การระลึกถึงสาระสาํคญัของส่ิงท่ีอ่านบ่อยๆ 
 5.  ขั้นทบทวน (Review) ก่อนจะรายงานหรือเขา้สอบ ควรจะไดมี้การทบทวนการ
บนัทึกยอ่อีกคร้ังหน่ึงเพื่อความมัน่ ใจ 
 สรุปไดว้่า หลกัในการสอนอ่านนั้นจะตอ้งประกอบดว้ยการให้ผูเ้รียนไดรู้้วิธีการอ่าน  
และได้ฝึกฝนการอ่านด้วยตนเอง การนําเสนอบทอ่านท่ีมีความหมาย การเสริมข้อมูลเพิ่มเติม         
ให้ผูเ้รียนการใช้ส่ือการสอนช่วยในการอ่าน ตลอดจนการจดับรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเอ้ือ     
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ต่อการเรียนรู้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยให้การสอนอ่านมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน นอกจากน้ี ขั้นตอนในการ
สอนอ่านสามารถแบ่งไดเ้ป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอ่าน (Pre-Reading) ขั้นอ่าน 
(While-Reading) และขั้นหลงัการอ่าน (Post-Reading) ซ่ึงในแต่ละขั้นตอนสามารถเลือกใชกิ้จกรรม
ได้อย่างหลากหลายตามความเหมาะสมเพื่อให้ผูเ้รียนนั้ นสนุกสนานและประสบความสําเร็จ          
ในการอ่าน 
 

การประเมินผลการอ่านเพือ่ความเข้าใจกกกกกกกก 
 ผลสัมฤทธ์ิการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Academic Achievement) หมายถึง คุณลกัษณะ    
และความสามารถของบุคคลอันเกิดจากการเรียนการสอนเป็นการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม          
และประสบการณ์เ รียนรู้ ท่ี เ กิดจากการฝึกฝน อบรมหรือจากการว ัดผลสัมฤทธ์ิ  จึง เป็น                   
การตรวจสอบระดบัความสามารถหรือสัมฤทธ์ิผล (Level of Accomplishment) ของบุคคลวา่เรียนรู้
แลว้เท่าใด มีความสามารถชนิดใด ซ่ึงสามารถวดัได ้2 แบบ ตามจุดมุ่งหมายและลกัษณะวิชาท่ีสอน 
(ไพศาล หวงัพานิช, 2535: 97) คือ 
 1.  การวดัดา้นปฏิบติั เป็นการตรวจสอบระดบัความสามารถในการปฏิบติัหรือทกัษะ
ของผูเ้รียน โดยมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดแ้สดงความสามารถดงักล่าวในรูปการกระทาํจริงใหอ้อกมาเป็น 
ผลงาน เช่น วชิาพลศึกษา การช่าง การวดัแบบน้ีจึงตอ้งใชข้อ้สอบภาคปฏิบติั (Performance Test) 
 2.  การวดัดา้นเน้ือหา เป็นการตรวจสอบความสามารถเก่ียวกบัเน้ือหาวิชา (Content) 
อนัเป็นประสบการณ์การเรียนรู้ รวมถึงพฤติกรรมความสามารถในดา้นต่าง ๆ สามารถวดัไดโ้ดยใช้
ขอ้สอบวดัผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Test) 
 นอกจากน้ี ลว้น สายยศ และองัคณา สายยศ (2538: 171) ไดใ้ห้ความหมายของแบบ 
ทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิว่าเป็นแบบทดสอบท่ีวดัความรู้ของนักเรียนท่ีได้เรียนไปแล้ว ซ่ึงเป็นข้อ
คาํถามให้นกัเรียนตอบลงในกระดาษ และให้นกัเรียนปฏิบติัจริง แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิน้ีแบ่ง
ไดเ้ป็น 2 ประเภท ไดแ้ก่ 
 1.  แบบทดสอบของครู หมายถึง ชุดของข้อคาํถามท่ีครูเป็นผูส้ร้างข้ึนซ่ึงจะเป็น        
ขอ้คาํถามท่ีถามเก่ียวกับความรู้ท่ีนักเรียนได้เรียนในห้องเรียนว่านักเรียนมีความรู้มากเพียงใด 
บกพร่องตรงไหนจะไดส้อนซ่อมเสริม หรือวดัดูความพร้อมก่อนท่ีจะสอนเร่ืองใหม่ 
 2.  แบบทดสอบมาตรฐาน สร้างข้ึนจากผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาหรือจากครูท่ี
สอนวิชานั้น แต่ผ่านการทดลองหาคุณภาพหลายคร้ัง จนกระทัง่มีคุณภาพดีพอจึงสร้างเกณฑ์ปกติ 
(Norm) ของแบบทดสอบนั้นสามารถใชเ้ป็นหลกั และเปรียบเทียบผลเพื่อประเมินค่าของการเรียน
การสอนในเร่ืองใด ๆ ก็ได ้จะใช้วดัอตัราการพฒันาของเด็กแต่ละวยัในแต่ละกลุ่มแต่ละภาคก็ได ้ 
จะใช้สําหรับให้ครูวินิจฉัยผลสัมฤทธ์ิระหว่างวิชาต่าง ๆ ในเด็กแต่ละคนก็ได้ ขอ้สอบมาตรฐาน
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นอกจากจะมีคุณภาพของแบบทดสอบสูงแล้วยงัมีมาตรฐานในดา้นวิธีดาเนินการสอบ คือ ไม่ว่า
โรงเรียนใดหรือส่วนราชการใดจะนําไปใช้ตอ้งดาํเนินการสอบเป็นแบบเดียวกนั แบบทดสอบ
มาตรฐานจะมีคู่มือดาํเนินการสอบบอกถึงวิธีการสอบว่าทาํอย่างไร และยงัมีมาตรฐานในด้าน     
การแปลคะแนนอีกดว้ย 
 ทั้ ง แบบทดสอบท่ีครูสร้างข้ึน และแบบทดสอบมาตรฐาน มีวิธีการในการสร้าง         
ขอ้คาํถามเหมือนกนั คือ จะเป็นคาํถามท่ีวดัเน้ือ หาและพฤติกรรมท่ีไดส้อนนกัเรียนไปแลว้ สําหรับ
พฤติกรรมท่ีใช้วดัจะเป็นพฤติกรรมท่ีสามารถตั้งคาํถามวดัได้ ดังน้ี วดัด้านความรู้ความจาํ 
(Knowledge) วดัดา้นความเขา้ใจ (Comprehension) วดัดา้นการนาํไปใช้ (Application) วดัดา้นการ
วเิคราะห์ (Analysis) วดัดา้นการสังเคราะห์ (Synthesis) และวดัดา้นการประเมินค่า (Evaluation) 
 การวดัพฤติกรรมทั้ง 6 ดา้นน้ี จะใช้แบบทดทดสอบประเภทอตันัยหรือปรนยัก็ได ้        
ขอ้สาํคญัอยูท่ี่คาํถาม ซ่ึงต่อไปน้ีเป็นตวัอยา่งขอ้คาํถามของแบบทดสอบประเภทปรนยั ดงัน้ี 
 1.  ขอ้คาํถามวดัความรู้ ความจาํ เป็นขอ้คาํถามท่ีวดัความสามารถท่ีจาํได ้เช่น การถาม
คาํศพัท์ นิยาม สถานท่ี เวลา ขนาด ปริมาณ บุคคล ระเบียบ ประเพณี ลาํดบัขั้นตอนของการทาํ      
อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงถา้สอนมาแลว้นาํมาถาม ถือวา่เป็นการวดัความจาํเท่านั้น 
 2.  ขอ้คาํถามวดัความเขา้ใจ เป็นขอ้คาํถามท่ีวดัความสามารถในการจบัใจความสําคญั
ของเร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ความสามารถในการจบัใจความ ด้านการแปลความหมาย  
การตีความหมาย และการขยายความของขอ้ความ คาํ เร่ืองราว เหตุการณ์ ภาพ ฯลฯ 
 3.  ข้อคาํถามวดัการนําไปใช้ เป็นข้อคาํถามท่ีวดัความสามารถในการนําความรู้ท่ี    
เรียน มาไปใชแ้กปั้ญหาในสถานการณ์ใหม่ 
 4.  ขอ้คาํถามวดัการวเิคราะห์ เป็นคาํถามท่ีวดัความสามารถในการแยกแยะ ส่วนยอ่ย ๆ
ของเหตุการณ์ เร่ืองราว หรือเน้ือหาต่าง ๆ ว่าประกอบดว้ยอะไร มีจุดมุ่งหมาย หรือ ความประสงค์
ส่ิงใด นอกจากนั้ น ยงับอกถึงส่วนย่อย ๆ ท่ีสําคัญนั้นแต่ละเหตุการณ์เก่ียวพนักันอย่างไรบ้าง         
และเก่ียวพนักนัโดยอาศยัหลกัการใด จะเห็นไดว้า่ความสามารถในดา้นการวิเคราะห์จะมากไปดว้ย
การหาเหตุผลมาเก่ียวขอ้งอยูเ่สมอ และพยายามมองใหลึ้กลงไปถึงแก่นแทข้องเน้ือหาและเหตุการณ์
นั้น ๆ การวิเคราะห์จึงตอ้งอาศยัพฤติกรรมดา้นความจาํ ความเขา้ใจ และการนาํไปใช้มาประกอบ   
การพิจารณา 
 5.  ขอ้คาํถามวดัการสังเคราะห์ เป็นข้อคาํถามท่ีวดัความสามารถในการผสม ส่วน   
ย่อย ๆ เข้าเป็นเร่ืองราวเดียวกัน เป็นการวดัว่านักเรียนจะสามารถนาเอาความรู้แต่ละหน่วยมา
รวมกันจดัเป็นหน่วยใหม่ข้ึน หรือโครงสร้างใหม่ท่ีต่างจากของเดิมได้หรือไม่ ลักษณะคาถาม
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ประเภทน้ีจะถามเก่ียวกบัการสังเคราะห์ขอ้ความ การวางแผนและสังเคราะห์ความสัมพนัธ์เป็น
คาํถามท่ีจะดึงดูดวา่ใครมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากเพียงใด 
 6.  ขอ้คาํถามวดัการประเมินค่า เป็นขอ้คาํถามท่ีวดัความสามารถในการวินิจฉยัตีราคา
โดยสรุปอยา่งมีหลกัเกณฑ์ ส่ิงท่ีตีค่าอาจเป็นวตัถุ ส่ิงของ ผลงานต่าง ๆ หรือเป็น ความคิดเห็นก็ได้
การประเมินค่านั้น อาศยัเกณฑ์และมาตรฐานไปประกอบการวินิจฉัยช้ีขาดเสมอว่าส่ิงนั้นดีไม่ดี
อยา่งไรและเพราะเหตุใดจึงดีหรือไม่ดี ขอ้คาํถามอาจจะอยูใ่นรูปของการประเมินค่าโดยอาศยัเกณฑ์
ภายใน หรือการประเมินค่าท่ีอาศยัเกณฑภ์ายนอกตดัสินก็ได ้
 อจัฉรา วงศ์โสธร (2538: 154-155) ได้กล่าวถึงเกณฑ์การประเมินทกัษะการอ่าน
พิจารณาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ เกณฑ์ท่ีกาํหนดตามส่วนประกอบของภาษาแบบแยกยอ่ย และ
เกณฑท่ี์กาํหนดความสามารถรวม ดงัมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ความสามารถทางการอ่านท่ีเป็นเกณฑแ์บบยอ่ย ไดแ้ก่ 
  1.1  ความรู้ดา้นคาํศพัท์ หมายถึง ความสามารถในการเขา้ใจคาํศพัท์และสํานวน  
ต่าง ๆ 
    1.2  ความรู้ดา้นไวยากรณ์ หมายถึง ความสามารถในการใช้ความรู้ดา้นไวยากรณ์  
ในการทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัคาสรรพนาม ความเช่ือมโยงของเน้ือความ เช่น การใช้คาํสันธาน           
คาํบุพบท การกาํหนดหนา้ท่ีของภาษาวา่เป็นการขอร้อง เช้ือเชิญ หรือขออนุญาต เป็นตน้ 
 2.  ความสามารถทางการอ่านท่ีเป็นเกณฑแ์บบรวม ไดแ้ก่ 
  2.1  ความสามารถในการเขียนเรียบเรียงความ หมายถึง ความสามารถในการทาํ
ความเขา้ใจบทอ่าน และสามารถตอบคาํถามโดยการเรียบเรียงถอ้ยคาใหม่ให้ไดใ้จความเดิมหรือ
สามารถตอบคาํถามแบบเลือกตอบ และแบบเรียงลาํดบัขอ้ความได ้โดยใช้ความรู้ในดา้นคาํศพัท์
และความรู้ดา้นไวยากรณ์ 
  2.2  ความสามารถในการอ่านขอ้มูลท่ีเป็นรายละเอียด หมายถึง ความสามารถใน
การโยงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งเขา้กบัใจความสําคญัของเร่ืองไดว้่าเป็นรายละเอียดสนบัสนุนหรือ
รายละเอียดท่ีใหข้อ้มูลขดัแยง้กนั และเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดต่าง ๆ 
  2.3  ความสามารถในการอ่านจบัใจความสําคญั หมายถึง ความสามารถในการระบุ
แก่นเร่ือง หวัเร่ือง และใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
  2.4  ความสามารถในการวิเคราะห์ และประเมินความสัมพันธ์ของเน้ือความ           
และสุนทรียศาสตร์ของการใชภ้าษา หมายถึง ความสามารถในการทาํความเขา้ใจ วิเคราะห์ ประเมิน 
และสรุปบทอ่านได้ว่า เป็นสารประเภทใด ใช้ลีลาภาษาแบบทางการหรือไม่เป็นทางการ เขา้ใจ
เจตนา ทศันคติของผูเ้ขียนท่ีแฝงอยู ่วิพากษว์ิจารณ์ถึงเหตุผลท่ีเกิดข้ึนได ้ตลอดจนสามารถประเมิน
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บทอ่านไดว้่ามีความชดัเจน เขา้สู่ประเด็นอย่างไม่ออ้มคอ้ม และใช้ภาษาไดก้ระชบัหรือไม่ในการ
ประเมินความสามารถในการอ่านน้ีสามารถใชเ้กณฑ์ความสามารถแบบแยกยอ่ยหรือแบบรวมก็ได้
หรืออาจใชเ้กณฑท์ั้งสองแบบประยกุตร์วมกนั โดยใหน้ํ้าหนกัเกณฑแ์บบรวมมากกวา่ยอ่ย  
 วิสาข ์จติัวตัร์ (2543 ข: 295-296) แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัการประเมินผลการอ่าน
ภาษาอังกฤษในโรงเรียนไทยส่วนใหญ่ไว้ว่า  มักใช้ข้อสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ (Achievement)             
และข้อสอบวัดความสามารถในการอ่าน ซ่ึงเป็นส่วนประกอบส่วนหน่ึงของข้อสอบวิชา
ภาษาองักฤษโดยการสร้างขอ้สอบมกันิยมเลือกวตัถุประสงค์และเน้ือหาทัว่ ๆ ไป ท่ีครอบคลุม
ความสามารถของผู ้สอบหลาย ๆ ระดับ   ดังนั้ น วตัถุประสงค์ในการอ่านท่ีนํามาวดัจึงเป็น
วตัถุประสงค์ทัว่ ๆ ไป มากกว่าจะเป็นวตัถุประสงค์หรือทกัษะเฉพาะ เช่น การแบ่งหัวขอ้ของ
ขอ้สอบออกเป็นการอ่านเพื่อความเขา้ใจ (Reading Comprehension) ความหมายของคาํศพัท ์
(Vocabulary Meaning) และการจาํศพัท ์(Word Recognition) เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามคาํสั่งและคาํถาม
ตอ้งชดัเจน รวมถึงภาระงานท่ีใชใ้นการวดัผลตอ้งตรงกบัจุดประสงคท่ี์ตั้งไว ้
 Maggart and Zintz (1992: 283) กล่าววา่ครูจะตอ้งมีเทคนิคท่ีหลากหลายในการประเมิน
ความเขา้ใจในการอ่านของนกัเรียนและตรวจสอบการพฒันาความสามารถทางการอ่านของนกัเรียน 
ต่อไปน้ี คือ เทคนิคการวดัผลการอ่าน 
 1. ใชแ้บบทดสอบโคลซ ขอ้ความท่ีนาํมาใชค้วรจะมีความยาวอยา่งนอ้ย 250 คาํ ลบคาํ
ออกทุก ๆ 5-12 คาํ และมีการเวน้คาํอย่างน้อย 50 ท่ี เพื่อท่ีจะได้มัน่ใจว่ามีการสุ่มในเน้ือหาอย่าง
พอเพียงแลว้ 
 2.  ให้นกัเรียนเล่าเร่ือง ครูอาจให้นกัเรียนเล่าเร่ืองหลงัจากการอ่านบทเรียนเรียบร้อย
แลว้ ครูอาจใชค้าํถามเพื่อถามนาํไปสู่ส่วนสําคญัท่ีนกัเรียนไม่ไดเ้ล่าถึง แต่ขอ้จาํกดัของการเล่าเร่ือง
คือ การใหค้ะแนน 
 3.  การใชค้าํถามโดยใชโ้ครงสร้างเร่ืองเป็นพื้นฐาน 
 4.  วิธีประเมินความเขา้ใจแบบอ่ืน ๆ เช่น การใช้ใบงาน การเล่นละครและการใช้
ขอ้สอบมาตรฐานซ่ึงวธีิการประเมินความเขา้ใจควรจะตอ้งเหมาะสมกบัความรู้ท่ีไดรั้บจากบทอ่าน 
 5.  การวดัโดยการหาค่าความยากง่ายของบทอ่านของ (Fry) โดยมีขั้นตอนดงัน้ี 
  5.1  นาํยอ่หนา้บรรจุดว้ยยอ่หนา้ละ 100 คาํพอดี มา 3 ยอ่หนา้ โดยแต่ละยอ่หนา้  
ควรจะเร่ิมตน้นบัท่ีประโยคแรก 
    5.2  นบัจาํนวนเฉล่ียของประโยคแต่ละยอ่หนา้ 
  5.3  นบัจาํนวนเฉล่ียของพยางคใ์นแต่ละยอ่หนา้ 
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  5.4  หาจุดตดัของแกน x เพื่อแทนค่าจาํนวนเฉล่ียของประโยคทั้ง 3 ยอ่หนา้ หาจุดท่ี
แกน Y เพื่อแทนค่าจาํนวนเฉล่ียของพยางคท์ั้ง 3 ยอ่หนา้ 
  5.5  หาจุดตดัแกน X และ Y และท่ีจุดตดัน้ีคือค่าความยากง่ายของยอ่หนา้เหล่านั้น
ถา้จุดตดัอยูบ่นมุมบนขวามือหรือมุมล่างซา้ยมือ แสดงวา่บทอ่านนั้นใชไ้ม่ได ้
 ส่วน สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532: 91-93) กล่าววา่ทกัษะการอ่านสามารถวดัและ
ประเมินผลไดจ้ากการให้ผูเ้รียนอ่านแลว้แสดงความเขา้ใจจากเร่ืองท่ีอ่าน โดยแสดงออกมาโดยใช้
ทกัษะฟัง พูด หรือเขียนไดด้งัต่อไปน้ี ให้หาความหมายของคาํศพัท์ ให้บอกเก่ียวกบัเคร่ืองสัมพนัธ์
ความระหว่างประโยค (Discourse Features) ให้หาความหมายจากประโยคท่ีกาํหนดให้ ให้หา
คาํตอบเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านโดยใช้คาํถามแบบมีคาํตอบให้เลือก เรียงลาํดบัเร่ืองท่ีอ่านให้ถูกตอ้ง     
ให้เติมคาํในช่องว่างโดยใช้วิธีโคลซ (cloze test) ให้แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านอย่าง     
ง่าย ๆ และใหต้ั้งช่ือเร่ือง 
 การตรวจใหค้ะแนนทกัษะการอ่านตามลกัษณะของขอ้ทดสอบ 3 ประเภท คือ 
 1.  ข้อสอบแบบปรนัย ซ่ึงได้แก่ ผิดถูก แบบเลือกตอบ แบบเติมคาํ และถามตอบ       
ใหค้ะแนน 0 เม่ือตอบผดิ และ 1 เม่ือตอบถูก 
 2.  การทดสอบท่ีแสดงออกทางกิริยาท่าทาง การใหค้ะแนนพิจารณาดงัน้ี คือ 
       4 อ่านคร้ังเดียวแลว้ทาํตามคาํสั่งไดถู้กตอ้ง 
       3  ทาํตามคาํสั่งไดถู้กตอ้งเม่ือไดอ่้าน 2 คร้ัง 
       2 อ่านแลว้ทาํตามคาํสั่งไม่ถูกตอ้ง แต่แกไ้ขไดเ้องไม่ตอ้งอ่านใหม่ 
       1 อ่านแลว้ทาํตามคาํสั่งไม่ถูกตอ้ง แต่แกไ้ขไดเ้องโดยตอ้งอ่าน คร้ังท่ี 2 
       0 อ่านแลว้ทาํตามคาํสั่งไดไ้ม่ถูกตอ้ง 2 คร้ัง 
 3.  การตรวจใหค้ะแนนขอ้สอบโคลซ มี 2 วธีิ คือ 
  3.1  ใหค้ะแนนคาํตอบท่ีตรงตามคาํท่ีถูกตดัออกไป (Exact word) 
  3.2  ให้คะแนนคาํใกล้เคียง คือ คาํท่ีเป็นท่ียอมรับว่าไปด้วยกันได้ (Acceptable 
Answer) คือ เป็นคาํท่ีเหมาะสมและไม่ทาํให้ความหมายเปล่ียนไป การพิจารณาคะแนนข้ึนอยูก่บั 
ผูต้รวจวา่จะมีเกณฑอ์ยา่งไร โดยปกติจะไม่หกัคะแนนท่ีสะกดผดิ ถา้คาํ ๆ นั้นพอจะอ่านได ้
 สรุปวา่ การประเมินผลการอ่านเพื่อความเขา้ใจนั้นพิจารณาไดเ้ป็น 2 ลกัษณะ หลงัจาก    
ท่ีสามารถเขา้ใจคาํศพัทแ์ละหนา้ท่ีชนิดของคาํแลว้ จะตอ้งสามารถท่ีจะเรียงลาํดบัขอ้ความเพื่อท่ีจะ
สามารถเช่ือมโยงเขา้กบัความสัมพนัธ์ระหวา่งรายละเอียดในเร่ืองท่ีอ่าน บอกช่ือเร่ือง และสามารถ   
ท่ีจะวิเคราะห์วิจารณ์ในเน้ือเร่ืองท่ีอ่านได้ ซ่ึงจะตอ้งสอดคล้องกบัแนวการจดัการเรียนการสอน      
ท่ีครูผู ้สอนได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนทางภาษาท่ีครูได้จัดให้นักเรียนในขณะท่ีเรียน             
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ในห้องเรียนซ่ึงในแต่ละคร้ังจะตอ้งมีการกาํหนดเป้าหมายก่อนวา่ จะตอ้งการให้เกิดอะไรหลงัจาก   
ท่ีนกัเรียนไดรั้บความรู้ไปแลว้ และตดัสินผลการจดักิจกรรมว่าบรรลุเป้าประสงค์ท่ีตั้งไวอ้ย่างไร   
ซ่ึงการประเมินผลความเข้าใจในการอ่านนั้ นต้องประเมินอย่างเป็นขั้นเป็นตอนและเพื่อให้มี
ประสิทธิภาพในการประเมินตอ้งมีการประเมินทั้งก่อนการอ่าน ระหวา่งอ่าน และหลงัการอ่าน 
 จากการสังเคราะห์เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านและการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจ พบว่า การอ่านเป็นกระบวนการทางความคิดในการส่ือความหมายท่ีซับซ้อนและต่อเน่ือง             
ซ่ึงก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ่ง และในการอ่านนั้น ความเขา้ใจถือเป็นส่ิงสําคญั 
เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลักของการอ่านคือ เพื่อให้ผูอ่้านเขา้ใจขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือ
ความหมาย ซ่ึงหากผูอ่้านไม่เขา้ใจความหมายตามท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความหมาย ยอ่มส่งผลให้
การอ่านนั้น ๆ ประสบกบัความลม้เหลว ดงันั้น การศึกษางานวิจยัเหล่าน้ีทาํให้ผูว้ิจยัเขา้ใจทกัษะ   
และกลวิธีในการสอนอ่าน ซ่ึงหลกัในการสอนอ่านนั้นจะตอ้งประกอบด้วยการให้ผูเ้รียนได้รู้วิธี  
การอ่านและได้ฝึกฝนการอ่านด้วยตนเอง การนําเสนอบทอ่านท่ีมีความหมาย การเสริมข้อมูล
เพิ่มเติมให้ผูเ้รียนการใชส่ื้อการสอนช่วยในการอ่าน ตลอดจนการจดับรรยากาศการเรียนการสอน   
ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะช่วยใหก้ารสอนอ่านมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน  
 นอกจากน้ีผู ้วิจ ัยได้ศึกษาและวิเคราะห์รูปแบบของบทอ่านโดยใช้กรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 เพื่อให้ได ้     
บทอ่านท่ีเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตอ้งมีความรู้
ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ เม่ือเทียบกบักรอบ CEFR อยูใ่นระดบั A2 กล่าวคือ  มีทกัษะการใช้
ภาษาต่างประเทศ ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองและส่ือสารตามหัวเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว 
โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย 
ลมฟ้าอากาศ การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ีภาษา และวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ภายในวงคาํศพัท์ประมาณ 2,100-2,250 คาํ (คาํศพัท์ท่ีเป็นนามธรรมมากข้ึน) 
สามารถคน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล เช่น ข่าวเก่ียวกบั กีฬา และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจากใน
โฆษณา แผน่พบั ใบปลิว และหน้าเวบ็ (Web Page) เพื่อรายงานสั้น ๆ และนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน 
สามารถเข้าใจคาํแนะนําและขั้นตอนการใช้หรือปฏิบัติ เช่น การแนะนําอุปกรณ์ท่ีใช้ในการ
ประกอบอาหารและสาธิตวิธีการปรุงอาหาร สามารถเขา้ใจประเด็นสําคญัท่ีอ่านเก่ียวกบัเร่ืองใน
ชีวิตประจาํวนัท่ีง่าย ๆ และสั้ น ๆ ท่ีมีส่ือประกอบ เช่น ตอบคาํถามจากการอ่านนิทานพื้นบา้น        
ในประเทศอาเซียน ตลอดจนศึกษาความเหมือนและความแตกต่างทางวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ 
ในอาเซียน  
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 ผูว้ิจยัไดเ้ลือกขั้นตอนในการสอนอ่านเป็นขั้นตอนใหญ่ ๆ 3 ขั้นตอน คือ ขั้นก่อนอ่าน 
(Pre-Reading) ขั้นอ่าน (While-Reading) และขั้นหลงัการอ่าน (Post-Reading) ซ่ึงในแต่ละขั้นตอน
สามารถเลือกใชกิ้จกรรมไดอ้ย่างหลากหลายตามความเหมาะสมเพื่อให้ผูเ้รียนนั้นสนุกสนานและ
ประสบความสําเร็จในการอ่าน นอกจากน้ีผูว้ิจยันาํส่ือผสมท่ีมีความหลากหลายมาประกอบใน
กิจกรรมขั้น Warm-up Activities เพื่อกระตุน้ให้นกัเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และมีความรู้พื้นฐานและ
ประสบการณ์ของผูเ้รียนแบบฝึกหัดท่ีประกอบด้วยขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะ  
การอ่านอยา่งต่อเน่ืองตามลาํดบัจากกิจกรรมท่ีง่ายไปหายาก เร่ิมตั้งแต่ขั้นเตรียมความพร้อมก่อน
อ่าน (Pre-reading) เป็นการกระตุน้ให้นกัเรียนทาํส่ิงท่ีคุน้เคยอยู่แลว้มาทาํความเขา้ใจบทเรียน 
รวมทั้งการเตรียมความพร้อมในเร่ืองคาํศพัท์และโครงสร้างภาษา ขั้นการอ่าน (While-reading) 
ผูเ้รียนไดฝึ้กทกัษะทางภาษาอยา่งเพียงพอจากกิจกรรม อาทิเช่น  การเรียงลาํดบัขอ้มูล การตอบ
ขอ้ความถูกหรือผิด การกรอกขอ้มูลลงในช่องวา่ง เป็นตน้ และขั้นหลงัการอ่าน (Post Reading)    
หลงัการอ่านผูว้ิจยัไดท้าํเป็นการกรอกขอ้มูลใน Semantic Maps และในตาราง เพื่อให้ผูเ้รียนไดน้าํ
ขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการอ่านมาประกอบความรู้ ความคิดความเห็นของผูเ้รียน นอกจากน้ียงัมีกิจกรรม
ขั้น (Extended-Reading) เป็นกิจกรรมท่ีเนน้ใหน้กัเรียนอภิปรายกลุ่มยอ่ย นกัเรียนสามารถนาํความรู้
ไปใชใ้นการทาํกิจกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ ตลอดจนการประเมินผลการอ่านท่ีมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผูว้ิจยั
ไดอ้อกแบบแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบททุกบทเรียน บทเรียนละ 10 ขอ้ และแบบทดสอบ
ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลงัเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตวัเลือก 
(Multiple choice) ซ่ึงประกอบไปดว้ย 3 ตอน ไดแ้ก่ ตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความสามารถดา้น
คาํศพัท์ (Vocabulary) ตอนท่ี 2 เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจ (Reading comprehension) และตอนท่ี 3 เป็นการทดสอบความสามารถดา้นหลกัไวยากรณ์ 
(Grammar) จาํนวน 40 ขอ้ ระยะเวลาในการทาํขอ้สอบ 50 นาที ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีถือเป็นกุญแจสําคญั   
ในการสอนใหมี้ประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่ผูเ้รียนอยา่งสูงสุด  
 

ส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษา 
 

ความหมายของส่ือมัลติมีเดียเพือ่การศึกษา  
 ส่ือมลัติมีเดีย หมายถึง การใช้ส่ือคอมพิวเตอร์แสดงผลในลกัษณะผสมส่ือหลายชนิด
เขา้ดว้ยกนั โดยเน้นท่ีการเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดเ้ห็นไดเ้ลือกและรับฟังขอ้มูลข่าวสารผ่านทาง
จอคอมพิวเตอร์ โดยขอ้มูลข่าวสารต่าง ๆ จะรวมรูปแบบของ ตวัอกัษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว 
เสียงและวีดิทศัน์ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถตอบโตแ้ละมีปฏิสัมพนัธ์กบัส่ือโดยตรงได้ และเม่ือนาํส่ือ
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มลัติมีเดียมา ใช้กับการศึกษา จึงนิยมเรียกว่า ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (ศูนย์เทคโนโลย ี            
เพื่อการศึกษา, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ, 2546) 
 

ประเภทของส่ือมัลติมีเดีย  
 ศูนยเ์ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) กล่าววา่ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษานั้น คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเพื่อใชใ้นการ
เรียนการสอน โดยผูอ้อกแบบหรือกลุ่มผูผ้ลิตไดบู้รณาการเอาขอ้มูลรูปแบบต่าง ๆ เช่น เลียง ภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว ข้อความและวีดิทัศน์เข้าไปเป็นองค์ประกอบเพื่อการส่ือสาร และการให้
ประสบการณ์เพื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ บทบาทของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษามี 2 ประเภท 
ไดแ้ก่ ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการนาํเสนอขอ้มูล และส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเอง 
 1.  ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการนาํเสนอขอ้มูล เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบเพื่อใช้
ในการนาํเสนอขอ้มูลส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาโดยใช้คอมพิวเตอร์ร่วมเป็นฐานในการนาํเสนอ
ขอ้มูลดว้ย เช่น ควบคุมการเสนอภาพสไลด์มลัติวิชัน่ ควบคุมการนาํเสนอในรูปแบบของวีดิทศัน์
เชิงโตต้อบ (Interactive Video) และเคร่ืองเล่นซีดี-รอมให้เสนอภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวตาม
เน้ือหาบทเรียนท่ีปรากฏอยูบ่นจอคอมพิวเตอร์ ส่วนใหญ่จะรูปการส่ือสารทางเดียว 
 2.  ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีออกแบบ    
โดยใชค้อมพิวเตอร์เป็นฐานในการผลิตแฟ้มส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา และนาํเสนอแฟ้มเพื่อผลิต
แลว้แก่นกัเรียน นกัเรียนเพียงแต่เปิดแฟ้มเพื่อเรียนหรือใชง้านตามท่ีโปรแกรมสําเร็จรูปกาํหนดไว ้  
ก็จะไดเ้น้ือหาลกัษณะต่าง ๆ อยา่งครบถว้น การนาํเสนอขอ้มูลของส่ือมลัติมีเดียประเภทน้ีเป็นไป
ในลกัษณะส่ือมลัติมีเดียลกัษณะส่ือมลัติมีเดียเชิงปฏิสัมพนัธ์ (Interactive)  
 

คุณลกัษณะส าคัญของส่ือมัลติมีเดีย  
 ศูนยเ์ทคโนโลยีเพื่อการศึกษา, กรมการศึกษานอกโรงเรียน, กระทรวงศึกษาธิการ 
(2546) ไดอ้ธิบายคุณลกัษณะสาํคญั 4 ประการ ของส่ือมลัติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ดว้ยตนเองท่ีสมบูรณ์
ท่ีสุด  ซ่ึงได้แก่  สารสนเทศ (Information)  ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization)           
การโตต้อบ (Interaction) และผลป้อนกลบัทนัที (Immediate Feedback) 
   1.  สารสนเทศ หมายถึง เน้ือหาสาระ (Content) ท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้เป็นอยา่งดี 
ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ หรือได้รับทักษะอย่างใดอย่างหน่ึงตามท่ีผู ้สร้างได้กําหนด
วตัถุประสงคไ์ว ้โดยอาจจะนาํเสนอเน้ือหาในทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้
 2.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล หมายถึง การสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้ง
จากบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู้ เป็นและลกัษณะสําคญัของคอมพิวเตอร์    



 51 

ช่วยสอน โดยนักเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองรวมทั้ งการเลือกรูปแบบ        
การเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนเองได้ เช่น ความสามารถควบคุมเน้ือหา ควบคุมลาํดบัของการเรียน 
ควบคุมการฝึกปฏิบติัหรือการทดสอบ เป็นตน้  
 3.  การโตต้อบ หมายถึง การโตต้อบของนกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เน่ืองจาก
นกัเรียนจะเกิดการเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากไดมี้การโตต้อบหรือการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
ผูส้อน ดงันั้น ส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษาท่ีออกแบบมาอย่างดี จะตอ้งเอ้ืออาํนวยให้เกิดการโตต้อบ
ระหว่างนักเรียนกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเน่ืองและตลอดทั้งบทเรียน การอนุญาตให้
นกัเรียนเพียงแต่คลิกเปล่ียนหน้าจอไปเร่ือยๆ ทีละหน้า ไม่ถือว่ามีปฏิสัมพนัธ์ท่ีเพียงพอกบัการ
เรียนรู้ แต่ตอ้งมีการใหน้กัเรียนไดใ้ชเ้วลาในส่วนของการสร้างความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรคใ์ห้
ไดม้าซ่ึงกิจกรรมการเรียนนั้น ๆ 
    4.  ผลป้อนกลบัทนัที หมายถึง การประเมินเพื่อตรวจสอบความเขา้ใจของนักเรียน
ทนัที การให้ผลป้อนกลบัน้ีเป็นส่ิงท่ีทาํให้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างไปจากส่ือมลัติมีเดีย-
ซีดีรอมส่วนใหญ่ ซ่ึงไดมี้การนาํเสนอเน้ือหาเก่ียวกบัเร่ืองราวของส่ิงต่าง ๆ แต่มิไดมี้การประเมิน
เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนไม่วา่จะอยูใ่นรูปแบบของการทดสอบ แบบฝึกหดั หรือการตรวจสอบ
ความเขา้ใจในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง จึงทาํใหส่ื้อมลัติมีเดีย-ซีดีรอมเหล่านั้นถูกจดัวา่เป็นมลัติมีเดีย
เพื่อการนาํเสนอขอ้มูล (Presentation Multimedia) ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

การพฒันาส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ 
 ส่ือการเรียนการสอนภาษาในยุคปัจจุบนัมีแนวโนม้ไดรั้บความนิยมเพิ่มข้ึน เน่ืองจาก
เป็นส่ือท่ีสามารถช่วยสอนภาษาให้กบัผูเ้รียนได ้อาทิเช่น แบบเรียน แบบฝึก วีดีทศัน์ เอกสาร และ
หนงัสือพิมพ ์(สถาพร รุ่งสวา่ง, 2556: 100) นอกจากน้ี ส่ือการเรียนการสอนยงัเป็นส่ือท่ีนาํเสนอ
ความรู้เก่ียวกบัภาษาหรือเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ดา้นภาษาให้ผูเ้รียนไดอี้กทางหน่ึงดว้ย 
(Tomlinson, 1998: 2) ตลอดจนเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้อย่างแทจ้ริง 
(Hutchinson and Waters, 1987) 
 องค์ประกอบของส่ือการเรียนการสอนภาษาองักฤษ  นักการศึกษาหลายท่านได้
เสนอแนะแนวคิดเก่ียวกบัองคป์ระกอบของส่ือการเรียนการสอนภาษา ดงัน้ี 
 Hutchinson and Waters (1987: 108-109) ไดก้ล่าววา่ องคป์ระกอบของส่ือการเรียน
การสอนภาษาประกอบดว้ย ขอ้มูลทางภาษา (Input) คือขอ้มูลท่ีเขา้ใจไดท้ั้งในรูปแบบ ภาษา และ
ภาระงาน ซ่ึงอาจอยู่ในรูปของขอ้ความ บทสนทนา วีดีทศัน์ แผนภูมิหือขอ้มูลใด ๆ ท่ีใช้ในการ
ส่ือสาร ซ่ึงขอ้มูลเหล่าน้ีเป็นตวักระตุน้ให้เกิดกิจกรรม ต่อมาคือ การเนน้เน้ือหา (Content Focus) 
เป็นการส่ือสารท่ีบ่งบอกถึงความหมาย เป็นภาษาท่ีใช้ส่ือขอ้ความและความรู้สึกเก่ียวกบับางส่ิง
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บางอยา่ง อาจอยูใ่นรูปท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรหมายถึงเน้ือหาท่ีเป็นขอ้ความ และไม่เป็นลายลกัษณ์
อกัษร หมายถึง เน้ือหาท่ีเป็นรูปภาพ ต่อมาคือ การเนน้ภาษา (Language Focus) เป็นการจดักิจกรรม
ท่ีเนน้ภาษาผูเ้รียนสามามารถใชภ้าษาในการปฏิบติัภาระงาน ผูเ้รียนไดฝึ้กการใชภ้าษาแบบส่วนยอ่ย
แลว้นาํมาประกอบในหน่วยท่ีใหญ่ข้ึน ดงันั้น บทเรียนท่ีดีควรเปิดโอกาสให้นกัเรียนไดว้ิเคราะห์
และสังเคราะห์ภาษา และสุดทา้ยคือ ภาระงาน (Tasks) เป็นวตัถุประสงคสุ์ดทา้ยของการเรียนภาษา
เพื่อส่งเสริมใหน้กัเรียนรู้จกัการใชภ้าษา เพื่อใหผู้เ้รียนสามารถผลิตภาษาเป้าหมายได ้
 นอกจากน้ี Nunan (1999) ไดเ้สนอวา่ส่ือการเรียนการสอนตอ้งประกอบดว้ย 4 องคป์ระกอบ 
ดงัน้ี ขอ้มูลทางภาษา (Input) คือ การเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้มีความรู้ด้านเน้ือหาและทกัษะทาง
ภาษาโดยผูส้อนป้อนขอ้มูลต่าง ๆ จากแหล่งต่าง ๆ เช่น รูปภาพ จดหมาย ขอ้ความจากหนงัสือพิมพ์
และนิตยสาร ให้ผูเ้รียนผ่านกิจกรรมการเรียนรู้   ต่อมาคือ  การเน้นเน้ือหา (Content Focus)             
การนาํเสนอเน้ือหาทางภาษา เช่น คาํศพัท์ โครงสร้างทางไวยากรณ์และเน้ือหาในการจดัการเรียน
การสอนในชั้นเรียน ต่อมาคือ การเน้นภาษา (Language Focus) คือ การนาํเอากฎเกณฑ์ทาง
ไวยากรณ์จากเน้ือหาให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้เพื่อนาํไปประยุกตใ์ช ้และสุดทา้ยคือ ภาระงาน (Tasks) คือ 
ผลผลิตของผูเ้รียนท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงการเกิดความเขา้ใจในการเรียนรู้ของผูเ้รียน โดยกิจกรรมมุ่งเนน้
ความหมายทางภาษามากกวา่รูปแบบของภาษา 
 กล่าวโดยสรุปไดว้า่การพฒันาส่ือการเรียนการสอนมีความจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีครูผูส้อน
ตอ้งคาํนึงถึงองคป์ระกอบของส่ือการสอนภาษา ซ่ึงประกอบดว้ย ขอ้มูลทางภาษา (Input) การเน้น
เน้ือหา (Content Focus) การเนน้ภาษา (Language Focus) และสุดทา้ยคือ ภาระงาน (Tasks) ซ่ึงส่ือ  
ท่ีจะนาํมาใช้ในการจดัการเรียนการสอนน้ีจะตอ้งตั้งอยู่บนแนวทางของการเรียนรู้ภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร ตอ้งส่งเสริมให้ผูเ้รียนเกิดความกระตือรือร้นในการร่วมทาํกิจกรรมอย่างเหมาะสมและ    
ตรงตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 จากการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา ทาํให้ผูว้ิจยัมีความสนใจท่ีจะ
จดัทาํส่ือมลัติมีเดียในกระบวนการจดัการเรียนการสอน โดยไดบู้รณาการเอาขอ้มูลรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความและวดิีทศัน์เขา้ไปเป็นองคป์ระกอบเพื่อการส่ือสาร และ
การใหป้ระสบการณ์เพื่อการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เอ้ืออาํนวยใหเ้กิดการโตต้อบระหวา่งนกัเรียนกบั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเน่ืองและตลอดทั้งบทเรียน เป็นการตอบสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียนท่ีหลากหลายทั้งดา้นบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู้เป็นและลกัษณะสําคญั
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยนกัเรียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตนเองโดยมีครูเป็น   
ผูแ้นะนาํ 
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คอมพวิเตอร์ช่วยสอนและคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษา 
 

ความหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอน CAI  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยัและได้เข้ามามี
บทบาทต่อสังคมแห่งเทคโนโลยีและการศึกษา จึงได้มีนักการศึกษาและผู ้ท่ีเ ก่ียวข้องได้ให้
ความหมายไวด้งัน้ี 
 บรรพต สุวรรณประเสริฐ (2541: 119-120) ไดใ้ห้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน โดยการกล่าวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวว้่า CAI จะให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสฝึก
ปฏิบติัในเน้ือหาท่ีผูเ้รียนศึกษาโดยใชเ้วลาในการศึกษาไดต้ามท่ีผูเ้รียนตอ้งการเพื่อให้ผูเ้รียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรู้ตามความสามารถของผูเ้รียนและผูเ้รียนท่ีตอ้งการการเรียนรู้จากส่ิงท่ีศึกษา
ในชั้นเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูง และประหยดัเวลาในการเรียนรู้ของผูเ้รียนและมีการ
เรียนรู้ในทิศทางท่ีผูส้อนตอ้งการ ช่วยให้ผูเ้รียนทราบถึงจุดอ่อนในเร่ืองท่ีกาํลงัศึกษาของตวัผูเ้รียน
เองและจะทาํให้ผูเ้รียนเกิดความพยายามท่ีจะเอาชนะจุดอ่อนของตนก่อนท่ีจะมีการศึกษาในเร่ืองท่ี
ยากข้ึนต่อไป สามารถแก้ไขพฤติกรรมและความเขา้ใจท่ีไม่ถูกตอ้งของผูเ้รียนได้ทนัทีและช่วย
กระตุน้ให้ผูเ้รียนมีความมัน่ใจท่ีจะเรียนในเร่ืองท่ียากข้ึน นัน่คือ CAI สามารถทาํให้การเรียนรู้ใน
เน้ือหาวิชาต่างๆ เป็นเร่ืองท่ีน่าต่ืนเตน้และน่าสนใจ และสามารถรายงานผลการวดัและประเมินผล
จากการทาํแบบฝึกหดัไดท้นัที  
 วฒิุชยั ประสารสอย (2543: 10) กล่าวไวว้า่ “บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน” โดยทัว่ไป
มกัเรียกวา่ “คอมพิวเตอร์ช่วยสอน” หรือ “บทเรียนซีเอไอ” (Computer Assisted Instruction; 
Computer Aid Instruction: CAI) มีความหมายวา่เป็นการจดัโปรแกรมเพื่อการเรียนการสอนโดยใช้
คอมพิวเตอร์เป็นส่ือช่วยถ่ายโยงเน้ือหาความรู้ไปสู่ผูเ้รียน     
    กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2545: 12) ไดร้ะบุว่าส่ือการเรียนรู้ประเภทน้ี
สามารถสร้างปฏิสัมพนัธ์กบันกัเรียนไดโ้ดยการตอบสนองนกัเรียน เม่ือนกัเรียนตอบคาํถามก็จะให้
ขอ้มูลป้อนกลบัทนัที มีทั้งภาพ สี เสียง มีการเคล่ือนไหวท่ีจะช่วยให้นักเรียนสนุกและเร้าความ
สนใจ นอกจากน้ีนักเรียนยงัสามารถเรียนรู้ได้ตามความสามารถของตนเองโดยไม่จาํกัดเวลา      
เป็นการจดัการเรียนรู้ท่ีคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นส่ิงจาํเป็นเพื่อให้นักเรียนเกิด     
การเรียนรู้เตม็ตามศกัยภาพเพราะบุคคลมีวธีิในการเรียนรู้ไดดี้แตกต่างกนั 
 ทิศนา แขมณี (2547: 151) ให้ความหมายการจดัการเรียนการสอนโดยใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอนวา่ หมายถึง การนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใชเ้พื่อช่วยขยายขอบเขตความสามารถในการเรียนรู้
ของนกัเรียนและความสามารถในการสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ข้ึนมาหรือ
จดัหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีมีผูส้ร้างมาแลว้มาให้นกัเรียน หรืออาจเขียนโปรแกรมให้
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นกัเรียนและผูส้อนสามารถสร้างบทเรียนข้ึนเอง และใช้คอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอบทเรียนดว้ย   
วธีิใดวธีิหน่ึง มีการนาํส่ือประสมเขา้มาช่วยในการนาํเสนอขอ้ความ เช่น ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง และ
ภาพเคล่ือนไหว นกัเรียนเป็นผูด้าํเนินการเรียนรู้ตามการนาํเสนอของบทเรียนซ่ึงออกแบบไวใ้ห้
นกัเรียนไดรั้บผลป้อนกลบัตามการตอบสนองของตน และจะไดรั้บการเรียนรู้ของตน และทราบผล
ในทนัที โดยมีหลกัในการจดัการเรียนการสอนดงัต่อไปน้ี 
 1.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถนาํมาขยายขอบเขตความสามารถใน
การเรียนรู้ของนกัเรียน ช่วยให้นกัเรียนสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วและเรียนรู้ไดดี้ รวมทั้งช่วยส่งเสริม  
การเรียนรู้ดว้ยตนเองตามความสามารถของนกัเรียน 
 2.  เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์สามารถนาํมาใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อนกัเรียนและผูส้อน
ตลอดจนสามารถนาํไปใชง้านทางดา้นการศึกษาดา้นอ่ืนๆ ดว้ย เช่น งานดา้นการบริหาร การสอบ 
การประเมินผล  
 กิดานนัท ์มะลิทอง (2548ก: 202) กล่าววา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนท่ี
ประกอบดว้ยเน้ือหา ส่ือประสม และอาจมีการใชคุ้ณลกัษณะของส่ือหลายมิติในการเช่ือมโยงไปยงั
หัวขอ้ย่อยเพื่อสะดวกในการเรียน นกัเรียนสามารถเรียนรู้จากเน้ือหา ซ่ึงมีทั้งขอ้ความ ภาพ และ
เสียง มีการตอบสนองกับบทเรียนโดยการทาํแบบทดสอบ และได้รับผลป้อนกลับทนัทีทาํให้
สามารถประเมินผลการเรียนรู้ของตนเองได ้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะบรรจุลงบนแผน่ซีดี
เพื่อสะดวกในการใช้เรียนทั้งในห้องเรียนหรือนักเรียนอาจจะใช้เรียนด้วยตนเองท่ีบา้นตามความ
สะดวกของแต่ละคน         
 รักศกัด์ิ เลิศคงคาทิพย ์(2549) ให้ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า       
คือ การนาํคอมพิวเตอร์มาใช้ประกอบการเรียนการสอนหรือเป็นเคร่ืองมือของครูท่ีใชส้อนเน้ือหา
ต่าง ๆ โดยนกัเรียนสามารถศึกษาดว้ยตนเองหรือเป็นกลุ่ม ซ่ึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะให้ทั้งภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงบรรยายประกอบกนัเป็นเร่ืองเป็นราว โดยมีคอมพิวเตอร์เป็นตวัควบคุมระบบ
และแสดงเน้ือหาบนจอภาพ 
 ปณิตา กิตติภรณ์กุล (2551: 41) กล่าววา่คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึงส่ือการสอนท่ีมี
คอมพิวเตอร์เป็นเคร่ืองมือ โดยใหน้กัเรียนเรียนผา่นบทเรียนดว้ยตนเอง บทเรียนไดรั้บการออกแบบ
เพื่อเร้าความสนใจนักเรียน มีเน้ือหาและการใช้ส่ือประสม เปิดโอกาสให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์   
โดยผ่านอุปกรณ์แป้นพิมพห์รือเมาส์ หลงัจากการเรียนนกัเรียนสามารถทราบผลการเรียนรู้ของ
ตนเองไดท้นัทีเป็นการส่งเสริมศกัยภาพของผูเ้รียน ดึงดูดความสนใจของนักเรียนสามารถเสริม
ความสามารถในการสอนของครูได ้
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 จากความหมายดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
(Computer Assisted Instruction; Computer Aid Instruction: CAI) คือ การนาํเอาคอมพิวเตอร์มาใช้
เป็นเคร่ืองมือในการจดัการเรียนการสอน โดยมีการพฒันาบทเรียนท่ีเตรียมไวอ้ย่างเป็นระบบ   
โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ข้ึนมาหรือจดัหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีเหมาะสมท่ีมีผูส้ร้าง
มาแลว้มาให้นกัเรียน หรืออาจเขียนโปรแกรมให้นกัเรียนและผูส้อนสามารถสร้างบทเรียนข้ึนเอง 
และใช้คอมพิวเตอร์ในการนาํเสนอบทเรียนดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง เป็นการเสนอบทเรียนในรูปแบบท่ี
เหมาะสมสําหรับนกัเรียนแต่ละคนและส่งเสริมต่อความแตกต่างระหว่างบุคคลในดา้นต่าง ๆ ดว้ย
ลกัษณะของบทเรียนท่ีหลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นระบบท่ีสามารถช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ได้
ดว้ยตนเองและบทเรียนจะประกอบไปดว้ยเน้ือหาและมีการนาํส่ือประสมเขา้มาช่วยในการนาํเสนอ
ขอ้ความ เช่น ขอ้ความ เสียง ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวบทสรุป แบบฝึกหดั การทบทวน การวดัผล
ประเมินผล การแสดงผลขอ้มูลยอ้นกลบัอย่างทนัทีในลกัษณะของการส่ือสารสองทางเป็นการ
เสริมแรงให้กบันักเรียน นอกจากน้ียงัเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนตามศกัยภาพและเต็ม
ศกัยภาพ ผูเ้รียนสามารถท่ีจะยอ้นกลบัไปหรือสามารถฝึกฝนซํ้ า ๆ ในบทเรียนต่าง ๆ ไดต้ลอดเวลา 
อีกทั้งยงัสามารถกาํหนดอตัราความกา้วหน้าในการเรียนไดด้้วยตนเอง บทเรียนมีความน่าสนใจ
ดึงดูดความสนใจของนกัเรียนช่วยกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้และยงัส่งเสริมความสามารถ
ของครูผูส้อนไดอี้กดว้ย 
 

ความหมายของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษา CALL 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา (CALL) เม่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดรั้บการพฒันามาใช ้      
ในการเรียนการสอนภาษาจึงทาํให้มีช่ือเรียกเฉพาะเจาะจงลงไป คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์          
ช่วยเรียนภาษา หรือ CALL-Computer Assisted Language Learning ซ่ึงเป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการ
เรียนการสอนภาษาโดยเฉพาะโปรแกรมน้ีมีลกัษณะเหมือนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ 
CAI ทัว่ไป กล่าวคือ มีการนาํเสนอเน้ือหาหรือเน้ือเร่ือง มีการถามการตอบ การแนะนาํ การอธิบาย      
การใหผ้ลป้อนกลบั แต่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นคาํท่ีมีความหมายกวา้งกวา่ เพราะหมายถึงใชส้อน
วชิาใดก็ได ้เช่น วชิาคณิตศาสตร์และวชิาวทิยาศาสตร์ เป็นตน้ (ผา่น บาลโพธ์ิ, 2539: 37) 
 Beatty (2003: 7-10) ไดก้ล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาวา่ หมายถึง กระบวนการ      
ท่ีนกัเรียนใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อพฒันาความสามารถในการเรียนรู้ภาษาของตนเอง คอมพิวเตอร์
อยูใ่นฐานะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการเรียนการสอน คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาไดรั้บการบูรณาการ
ใช้ในการศึกษาและฝึกทกัษะการอ่าน การเขียน การพูด และการฟังมากข้ึน เป็นการฝึกเพื่อการ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างอิสระ โดยผูส้อนเปรียบเสมือนผูว้ิจยัท่ีศึกษาปัญหาต่าง ๆ ในชั้ นเรียน        
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และนกัเรียนเป็นกลุ่มตวัอยา่งของการวิจยั เมือนกัเรียนไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการวิจยัน้ีก็จะเกิด
ความรู้และความเขา้ใจไดอ้ยา่งชดัเจน (Insights) 
 

พฒันาการของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษา 
    พฒันาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา มีความเช่ือมโยงกบัพฒันาการทางดา้น
เทคโนโลยี ทฤษฎีการเรียนรู้และแนวคิดในการสอนภาษา  ซ่ึง Warchaer, quoted in Torut (2000: 
131-136) ได้แบ่งพฒันาการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาออกเป็น 4 สมยั ได้แก่คอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนภาษายุคพฤติกรรมนิยม (Behaviouristic CALL) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายุคภาษาเพื่อ
การส่ือสาร (Communicative CALL) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายุคบูรณาการส่ือประสมแบบ            
ซีดี-รอม (Integrative CALL-Multimedia CD-ROM) และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาบูรณาการกบั
อินเทอร์เน็ต (Integrative CALL-Internet) 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายุคพฤติกรรมนิยม แนวคิดในการสอนภาษาในยุค
พฤติกรรมนิยม ได้แก่ ทฤษฎีการใช้ความชํานาญ (Empiricist Theory) ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม 
(Behaviorism) ทฤษฎีการสอนแบบฟัง-พูด (Audioilgualism) และทฤษฎีภาษาศาสตร์โครงสร้าง 
(Structural Linguistics) ซ่ึงมีหลกัเกณฑส์าํคญัในการเรียนรู้ภาษาดงัน้ี  
 1. ให้ความสําคญักบัส่ิงเรา (Stimulus) การตอบสนอง (Response) และการเสริมแรง 
(Reinforcement) 
 2. การเรียนรู้ภาษา คือ กระบวนการของการสร้างความเคยชินจนเกิดเป็นนิสัย   
(Habit-Formation) 
 3. ใหค้วามสาํคญักบัการฝึกฝน (Drill and Practice) 
 4. เรียนรู้โดยการเลียนแบบและทาํซํ้ า ๆ (Imitation and Repetition) 
 5. ใหผ้ลป้อนกลบัในทนัที 
 ทั้งน้ียงัรวมถึงการสอนท่ีให้ความสําคญัต่อความกา้วหน้าของนกัเรียนเป็นรายบุคคล
อีกดว้ย ตวัอย่างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในยุคน้ี เช่น PLATO project ซ่ึงมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้ตามความสามารถของนักเรียนและให้นักเรียนมีปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียน
ซอฟตแ์วร์ลกัษณะน้ีใชไ้ดก้บัคอมพิวเตอร์แบบเมนเฟรม (Mainframe) 
 ลกัษณะสําคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม คือ ยึดถือทฤษฎี
การเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม  ให้ความสําคญักับการฝึกฝนซํ้ า ๆ ซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่เป็น
แบบฝึกหัดเพื่อการฝึกฝนโดยคอมพิวเตอร์เปรียบเสมือนผูส้อน (Tutor) และกิจกรรมในการเรียนรู้
ส่งเสริมความถูกตอ้ง (Accuracy) ของภาษามากกวา่ความคล่องแคล่ว (Fluency) ในการใชภ้าษา 
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 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายุคภาษาเพื่อการส่ือสาร แนวคิดในการสอนภาษาในยุค
ภาษาเพื่อการส่ือสาร ไดแ้ก่ ทฤษฎีทางจิตวิทยาแบบความรู้ความเขา้ใจ (Cognitive Psychology)    
การสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร (Communicative Language Teaching) และไวยากรณ์ปริวรรต 
(Transformational Grammar) ทฤษฎีเหล่าน้ีมีหลกัเกณฑส์าํคญัในการเรียนรู้ภาษาดงัน้ี 

 1. การเรียนรู้เป็นกระบวนการของการค้นพบ (Discovery) การแสดงออก 
(Expression) และพฒันาการ (Development) 

 2. ใหค้วามสาํคญักบัหนา้ท่ี (Functions) ของภาษา 
 3. เนน้การนาํภาษาไปใชจ้ริงมากกวา่รู้วธีิใชภ้าษา 
 4. ใหค้วามสาํคญักบัการใชภ้าษาในบริบท 
 5. ความสามารถในการส่ือสารเป็นเป้าหมายสาํคญั 
 6. ใหค้วามสาํคญักบัการใชรู้ปแบบภาษามากกวา่เรียนรู้ตวัรูปแบบภาษา 
 7. เป็นการสอนไวยากรณ์โดยนยั (Implicitly) 
 8. มีการกระตุน้ให้นกัเรียนผลิตภาษามากกวา่นาํภาษาไปใช ้
 ตวัอย่างของคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาในยุคน้ี ได้แก่ การอ่านเร่ือง (Storyboard)       

การสร้างขอ้ความใหม่ (Text Reconstruction) แบบฝึกหดัเติมคาํในช่องวา่งของขอ้ความในเน้ือหา 
(Cloze Exercises) เป็นการประยุกต์ส่ือการสอนเพื่อใชใ้นการเรียนภาษาการสอนท่ีจริงจงัมากข้ึน
และเป็นการเขา้สู่ปรากฏการณ์การใชค้อมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer) 
 ลกัษณะสําคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาในยุคภาษาเพื่อการส่ือสาร คือ เนน้ให้
ความสาํคญักบัการส่ือสารท่ีแทจ้ริงมากกวา่การฝึกฝนและทาํแบบฝึกหดั มีการนาํเสนอกิจกรรมทุก
อยา่งบนจอคอมพิวเตอร์ ให้ความสําคญักบัการใชภ้าษาในบริบทต่าง ๆ ไม่มีรูปแบบของการฝึกฝน
ภาษาซํ้ า ๆ มีวิธีการสร้างข้อความใหม่ ๆ เน้นความสามารถในการอ่านโดยมีกิจกรรมท่ีเป็น
แบบฝึกหดัเติมคาํ 

 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายุคบูรณาการส่ือประสมแบบซีดี-รอม แนวคิดในการสอน
ภาษาในยคุส่ือประสมแบบซีดี-รอม คือ ทฤษฎีมานุษยนิยม (Humanistic Approach) ให้ความสําคญั
กบัการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ซ่ึงมีหลกัเกณฑส์าํคญัในการเรียนรู้ภาษาดงัน้ี 

 1.  เน้นท่ีความหมายของภาษา ใช้ส่ือการสอนท่ีเหมาะกบัสถานการณ์ มีความหมาย 
และเป็นเอกสารจริง 
 2.  ความคล่องแคล่วในการใชภ้าษาเป็นเป้าหมายท่ีสาํคญัท่ีสุด 
 3.  ใหค้วามสาํคญักบัการเรียนรู้ภาษาแบบมีปฏิสัมพนัธ์ 
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 4.  พิจารณาปัจจยัของนกัเรียน เช่น อาย ุความสนใจ รูปแบบการเรียนรู้ แรงจูงใจ ภาระ
งานจะตอ้งสอดรับกบัความสนใจและประสบการณ์ในชีวติจริงของนกัเรียน 
 5.  ไม่สนใจวธีิใชภ้าษาแต่เนน้การใชภ้าษาจริง 
 6.  ผูส้อนเป็นเพียงอาํนวยความสะดวก (Facilitator) มากวา่จะเป็นผูป้้อนขอ้มูลตวัอยา่ง
คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนในยุคน้ีเป็นซอฟต์แวร์ส่ือประสม เช่น Toolbook, Authorware, Planet 
English, Real English and Wiser Educator เป็นตน้ 
 ลกัษณะสําคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษาในยุคบูรณาการส่ือประสมในรูปแบบ
ของซีดี-รอม คือ คอมพิวเตอร์สามารถนําเสนอด้วยส่ือต่าง ๆ เช่น ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง 
ภาพเคล่ือนไหวและวีดิทศัน์ โดยมีการเช่ือมโยงเขา้ด้วยกนั มีการใช้ซอฟต์แวร์เพื่อสร้างบทเรียน 
เช่น Toolbook, Authorware และ Director ตั้งอยูบ่นแนวคิดการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ส่งเสริม
ให้มีปฏิสัมพนัธ์ระหว่างนักเรียนกบันักเรียน และระหว่างนกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์เป็นการสร้าง
แรงจูงใจภายในให้กบันกัเรียน สามารถเช่ือมโยงส่ือประเภทต่าง ๆ เขา้ไวด้ว้ยกนั นกัเรียนสามารถ
ดาํเนินการเรียนตามความตอ้งการ โดยใชลู้กศรช้ีและคลิกดว้ยเมาส์ มีการสร้างบรรยากาศแวดลอ้ม
เพื่อใช้ภาษาได้จริงมากข้ึน เน้นเน้ือหาและทกัษะทางภาษามีการบูรณาการทกัษะภาษาหลักทั้ง         
4 ทกัษะ เขา้ดว้ยกนัโดยให้โอกาสนกัเรียนได้เช่ือมโยงแหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายเขา้ดว้ยกนั เช่น 
คาํอธิบายทางไวยากรณ์ อภิธานศพัท ์การออกเสียง และแบบฝึกหดั ฯลฯ 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาในยุคบูรณาการกับอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงาน
คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มากครอบคลุมไปทัว่โลก ให้บริการแก่ผูใ้ช้ได้หลายสิบล้านคนทัว่โลก      
ในบริการต่าง ๆ กนั ผูใ้ชจ้ะสามารถสืบคน้ขอ้มูลไดท้นัทีท่ีตอ้งการ ไม่วา่จะอยูใ่นท่ีแห่งใดในโลก 
สามารถติดต่อกนัได้ในทนัทีโดยผ่านทางอินเทอร์เน็ตในรูปแบบของตวัอกัษร ภาพ และเสียง       
ในอนาคตมนุษยท์ัว่โลกจะมีลกัษณะเป็นมนุษยแ์มงมุม (Spiderman) ท่ีเท่ียวคน้หาขอ้มูลสารสนเทศ
ตามท่ีต่าง ๆ ในโลกท่ีโยงใยกนัเป็นข่ายงานในลกัษณะของเวิลด์ไวด์เวบ็ ซ่ึงเป็นกา้วสําคญัท่ีช่วยใน
การคน้หาสารสนเทศได้ย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่ง ระบบเวิลด์ไวล์เว็บในอืนเทอร์เน็ต        
จะสร้างการเช่ือมโยงระหวา่งแหล่งของขอ้มูลทัว่โลกท่ีช่วยใหเ้ราสามารถคน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งได้
ดว้ยความสะดวกรวดเร็ว (กิดานนัท ์มลิทอง, 2543: 262-263) 
 แนวคิดในการสอนภาษาในยุคบูรณาการกบัอินเทอร์เน็ต คือ การสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารให้ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้อินเทอร์เน็ตในการสอนภาษาเพื่อการส่ือสาร ดังน้ี 
Warchaer, quoted in Torut (2000: 136)  
 1.  การเรียนภาษาต่างประเทศจะเป็นการเรียนรู้เน้ือหาของภาษาผา่นการมีส่วนร่วมท่ีมี
จุดหมายและมีผลป้อนกลบั 
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 2.  หลกัสูตรสามารถปรับเปล่ียนได ้
 3.  บทบาทของครูเป็นผูอ้าํนวยความสะดวกและเป็นผูแ้นะแนวความคิดซ่ึงช่วยสร้าง
แรงจูงใจของนกัเรียน 
 4.  นกัเรียนมีความรับผดิชอบ มีการสะทอ้นความคิดและมีความคิดสร้างสรรค์ 
 5.  หนงัสือเรียนเป็นแหล่งความรู้ควบคู่ไปกบัส่ือทางอิเล็กทรอนิกส์ 

6.  หอ้งเรียนเป็นสถานท่ีท่ีเตม็ไปดว้ยอุปกรณ์อาํนวยความสะดวกทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ตวัอยา่งการประยุกตใ์ชง้านอินเทอร์เน็ตเพื่อช่วยในการศึกษา (วรัท  พฤกษากุลนนัท์, 
2549) 
 1.  ครูผูส้อนและนกัเรียนสามารถคน้หาหรือสืบคน้ขอ้มูลจากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ได้
ทัว่โลกโดยไม่มีขอ้จาํกดัทางดา้นสถานท่ีและเวลา (Anywhere and Anytime) นักเรียนสามารถ
ร่วมกนัผลิตขอ้มูลในแขนงต่างๆ ได ้เพื่อเผยแพร่แลกเปล่ียนกบันกัเรียนทัว่โลก ในขณะท่ีผูส้อน
สามารถนาํเน้ือหาทางวิชาการท่ีมีประโยชน์ เช่น บทความทางวิชาการ เอกสารการสอน เผยแพร่   
ลงในเวบ็ไซตเ์พื่อใหน้กัเรียนไดศึ้กษา และแลกเปล่ียนความรู้ซ่ึงกนัและกนั 
 2.  การจดักิจกรรมการเรียนการสอนผา่นอินเทอร์เน็ต ทาํให้เกิดผลกระทบต่อนกัเรียน
ในด้านทกัษะการคิดวิเคราะห์อย่างมีระบบและเป็นอิสระ เน่ืองจากอินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งรวม
ขอ้มูลมากมายมหาศาล นักเรียนจึงจาํเป็นตอ้งทาํการวิเคราะห์อยู่เสมอ เพื่อแยกแยะ และเลือกใช้
ขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์สาํหรับตนเอง 
 3.  การพฒันาการส่ือสารระหว่างผูส้อนและนักเรียนด้วยไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์      
(E-mail) ในปัจจุบนัผูส้อนจาํนวนมากในหลายสถาบนั ไดใ้ช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์เป็นส่ือกลาง   
ในการให้การบ้าน รับการบ้าน และตรวจส่งคืนการบ้าน ในขณะเดียวกันการส่ือสารระหว่าง
นกัเรียนสามารถช่วยส่งเสริมการทาํงานกลุ่ม การปรึกษาหารือกบัผูส้อนและเพื่อนในเชิงวิชาการ 
ตลอดจนการติดต่อกบัเพื่อนทั้งในและต่างประเทศ 
 4.  กระบวนการเรียนรู้ของนกัเรียนจะเป็นการเรียนรู้ “เชิงรุก” มากข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ฐานขอ้มูลในอินเทอร์เน็ตเป็นปัจจยัท่ีสําคญัท่ีจะเอ้ืออาํนวยให้นกัเรียนสามารถเรียนและคน้ควา้ได้
ดว้ยตนเอง บทบาทของผูส้อนจึงปรับเปล่ียนไป จากการเนน้ความเป็น “ผูส้อน” มาเป็น “ผูแ้นะนาํ” 
 5.  ระบบการเรียนรู้แบบออนไลน์ (E-learning) ซ่ึงเป็นการศึกษาเรียนรู้ผ่านเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ เป็นการเรียนรู้ดว้ยตนเอง นกัเรียนจะไดเ้รียนตามความสามารถและความสนใจของ
ตน โดยเน้ือหาของบทเรียน ซ่ึงประกอบด้วย ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วีดิทศัน์และมติัมีเดียอ่ืน ๆ       
จะถูกส่งไปยงันักเรียนผ่าน Web Browser โดยนักเรียน ผูส้อน และเพื่อนร่วมชั้นเรียนทุกคน 
สามารถติดต่อ ปรึกษา แลกเปล่ียนความคิดเห็นระหว่างกนัไดเ้ช่นเดียวกบัการเรียนชั้นเรียนปกติ 
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โดยอาศยัเคร่ืองมือการติดต่อส่ือสารท่ีทนัสมยั เช่น E-mail, Web Board and Chat เป็นตน้ จึงเป็น
การเรียนสําหรับทุกคน เรียนไดทุ้กเวลาและทุกสถานท่ี (Learn for All: Anyone, Anywhere and 
Anytime) 
 6.  การพัฒนาหนังสือหรือตําราเรียนให้ผู ้อ่านสามารถอ่านผ่านอินเทอร์เน็ตได ้            
ท่ีเรียกวา่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book: Electronic Book) 
 

ประเภทของคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษา 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาสามารถแบ่งตามการนาํมาใช้ได้หลายลกัษณะทั้งในรูป      
ของบทเรียน  หรืออุปกรณ์ช่วยเหลือในการเรียนการสอนภาษา   โดย บาํรุง โตรัตน์ (Torut, 2000: 
136-145) ไดแ้บ่งประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาออกเป็น 6 ประเภท ดงัน้ี 
 1.  แบบฝึกทบทวนและแบบฝึกหดั (Drill and Practice) คอมพิวเตอร์เปรียบเหมือน
เคร่ืองมือท่ีช่วยประหยดัเวลาพร้อมทั้งสามารถให้ผลตอบกลบัในทนัที หลกัทฤษฎีท่ีสนับสนุน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาน้ีคือ ทฤษฎีการเรียนรู้แบบพฤติกรรมนิยม (Behavior ….. theory)     
และทฤษฎีการฟัง-พูด (Audiolingual Approach) โดยสามารถแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน คือ การนาํเสนอ  
ส่ิงเร้า การรับการตอบสนองจากผูเ้รียน และการให้ผลยอ้นกลับในทนัที ประเภทของแบบฝึก
ทบทวนและแบบฝึกหัดมีหลายชนิด เช่น จบัคู่ เติมคาํ ตวัเลือกตอบ เป็นตน้ โปรแกรมบางชนิด
สามารถบนัทึกขอ้มูลและเวลาท่ีนกัเรียนใช ้นอกจากน้ียงันาํไปใชก้บักิจกรรมท่ีเช่ือมโยงกบัการเติม
บริบท (Contextualized Activities) ไดอี้กดว้ย เช่น กิจกรรมเติมคาํในช่องวา่ง (Cloze Activity) และ     
การสร้างขอ้ความใหม่ (Text Reconstruction) เป็นตน้ 
 2.  การใช้คอมพิวเตอร์ในฐานนะผูส้อน (Computer as Tutor) บทบาทของการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทน้ีคือการนาํเสนอบทเรียนเน้ือหาบทเรียนแก่ผูเ้รียนโดยอยูใ่นรูปแบบ
ของรูปภาพ วีดิทัศน์ ภาพเคล่ือนไหว หรือภาพเล่ือน ซ่ึงรวมถึงแบบฝึกหัดด้วยเช่นกัน โดย 
ประกอบดว้ย 3 ขั้นตอนไดแ้ก่ 1) ขั้นนาํ (Introduction) เช่น บอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้ 2) นาํเสนอ
เน้ือหา แบบฝึก หรือแบบทดสอบ  และ 3) การให้ผลตอบกลบั (Giving the Feedback) คอมพิวเตอร์
ในฐานะผูส้อนสามารถนาํไปใชไ้ดก้บัการสอนไวยากรณ์ การอ่าน การเขียน การออกเสียง การพูด 
และการฟัง เป็นตน้ 
 3.  การใชค้อมพิวเตอร์สําหรับสถานการณ์จาํลงและการแกปั้ญหา (Computer used or 
Simulation/Problem Solving) เป็นบทเรียนเพื่อใช้สนบัสนุนการวิเคราะห์ คิดอย่างมีจิจารณญาณ 
การอภิปรายและกิจกรรมการเรียน คอมพิวเตอร์สําหรับสถานการณ์จาํลองและการแกปั้ญหานั้น
ไม่ได้เน้นท่ีการสอนเน้ือหาแต่จะใช้เพื่อจุดประสงค์ในการสร้างปฏิสัมพนัธ์ทางภาษาท่ีเน้นการ
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แก้ไขปัญหา โปรแกรมประเภทน้ีหลายโปรแกรมได้นําเสนอในรูปของความรู้คู่ความบันเทิง 
(Edutainment) 
 4.  เกมคอมพิวเตอร์ (Games on Computer) หลกัสําคญัของเกมคอมพิวเตอร์ คือ          
การเรียนรู้ด้วยความสนุกสนาน โดยมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางการเรียน          
ท่ีสนุกสนานและเพื่อจูงใจนักเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษซ่ึงไม่ได้เน้นการนําเสนอเน้ือหาท่ีมาก
เหมือนการใชค้อมพิวเตอร์ในฐานะผูส้อน 
 5.  คอมพิวเตอร์ในฐานะเคร่ืองมือสําหรับผูส้อนและผูเ้รียน (Computer as a Tool for 
Teachers and Learners) ไดแ้ก่ 
  5.1  Word Processors เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชม้ากท่ีสุดเพื่อสร้างเอกสารในการเขียน
จดหมาย หรือใบปลิวสาํหรับการเรียนการสอนภาษาเป็นตน้ 
  5.2  Spelling Checkers เป็นเคร่ืองมือสําหรับผูส้อนและผูเ้รียนเพื่อใชใ้นการตรวจ
การสะกดคาํ เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Word Perfect หรือ Spell It Deluxe เป็นตน้ 
  5.3  Grammar Checkers ครูผูส้อนภาษาอังกฤษอาจใช้โปรแกรมตรวจสอบ
ไวยากรณ์ในการช่วยตรวจแกง้านเขียน เช่น Grammatik หรือ โปรแกรม Microsoft Word อยา่งไรก็
ตามโปรแกรมตรวจไวยากรณ์ประเภทน้ีไม่ควรแนะนาํให้นักเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศหรือภาษาท่ีสอง เพราะโปรแกรมมีความสามารถในการใช้จาํกดัและถูกสร้าง    
เพื่อเจา้ของภาษามากกวา่ 
  5.4  Concordancers ครูและผูเ้รียนสามารถใช้โปรแกรมน้ีในด้านคน้หาคาํศพัท ์         
ท่ีตอ้งการจากฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ เช่น โปรแกรม Oxford Micro Concord เป็นโปรแกรมประเภท 
Concordancer ท่ีบรรจุคาํศพัทจ์ากหนงัสือพิมพภ์าษาองักฤษไดม้ากถึง 1,000,000 คาํ 
  5.5  Collaborative Writing เป็นโปรแกรมท่ีช่วยให้ผูเ้รียนในการเขียนร่วมกบั
คอมพิวเตอร์ ซ่ึงถูกเช่ือมในเครือข่ายของทอ้งถ่ิน เช่น Daedalus Integrated Writing Environment 
  5.6  Reference Software ในปัจจุบนัมีโปรแกรมในรูป CD ท่ีบรรจุขอ้มูลของ
สารานุกรม พจนานุกรมคาํศพัทเ์หมือน แผนท่ี ท่ีผูส้อนและผูเ้รียนสามารถนาํมาใชไ้ดใ้น Microsoft 
Encarta 99, Roget’s Thesaurus เป็นตน้ 
  5.7  Authoring เป็นโปรแกรมท่ีใช้ช่วยเขียนโปรแกรมสําหรับใช้สอนโดยครู
สามารถเป็นผูส้ร้างเองไดเ้น่ืองจากโปรแกรมท่ีมีขายทัว่ไป อาจไม่สามารถสนองความตอ้งการของ
ผูเ้รียน ไดห้รืออาจไม่เหมาะกบัจุดประสงคท์างการเรียนรู้ 

 6.  Internet Application คอมพิวเตอร์สามารถเช่ือมโยงกบัอินเทอร์เน็ตและสามารถ
นาํเสนอพร้อมข้อความ รูปภาพ เสียง วีดิทศัน์ และภาพเคล่ือนไหว ซ่ึงการเขา้ถึงข้อมูลเหล่าน้ี
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จาํเป็นตอ้งใชโ้ปรแกรมประเภท Web Browser เช่น Netscape Navigator หรือ Internet Explorer 
รูปแบบการใชอิ้นเทอร์เน็ตในการเรียนการสอนภาษามีดงัน้ี 
  6.1  ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์ (E - mail) ผูเ้รียนสามารถใชไ้ปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์
ในการส่ือสารในสถานการณ์จริง กับผูส้อน เพื่อนร่วมชั้น หรือคนทัว่โลกอย่างง่ายดาย การใช้
ไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์สามารถนาํมาใช้กบักิจกรรมการเขียนได้ เช่น จดหมายโตต้อบ Pen-pal     
แต่อาจมีปัญหาเก่ียวกบัการปฏิสัมพนัธ์ผ่านทางไปรษณียอิ์เล็กทรอนิกส์นัน่คือ การส่ือสารไม่ได้
เกิดข้ึนในเวลาเดียวกนั (Asynchronous) 
  6.2  File transfer protocol (FTP) เป็นการอาํนวยความสะดวกในการส่งขอ้มูลผา่น
ทางอินเทอร์เน็ต เช่น ผา่นทางระบบ UNIX ผูส้อนภาษาสามารถใช ้FTP ในการดึงขอ้มูลและ....ขอ้
ได ้เช่น โปรแกรม ขอ้ความ รูปภาพ เสียง และวดิีทศัน์ 
  6.3  World Wide Web เครือข่ายคอมพิวเตอร์ทาํให้ผูใ้ชส้ามารถเช่ือมต่อกบัขอ้มูล
ข่าวสารทัว่โลก และมีเอกสารท่ีสามารถเลือกใช้ได้เป็นล้าน ๆ ช้ิน WWW เป็นแหล่งของส่ือ
ประเภท Authentic Materials ซ่ึงสามารถใชใ้นการเรียนการสอนภาษา โดยผูส้อนสามารถคน้หาส่ือ
ต่าง ๆ ทาง WWW ไดแ้ก่ ขอ้ความ รูปภาพ เสียง วดิีทศัน์ การพดูคุย หรือพดูคุยผา่นเสียง 
 นอกจากน้ี คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษายงัสามารถแบ่งตามเน้ือหาท่ีนาํมาใชใ้นบทเรียน
หรือโปรแกรมซอฟตแ์วร์ (Software)  (Kassen and Higgins, 1997, อา้งถึงใน Shrum, 2000: 336) 
โดยแบ่งไดด้งัน้ี 
 1.  ทัว่ไป (Generic) เป็นลกัษณะของโปรแกรมท่ีช่วยสนบัสนุนการสอนซ่ึงไม่ตอ้งอิง
เน้ือหาจากบทเรียน 
 2.  อิงตามบทเรียน (Text-based) เป็นลักษณะของโปรแกรมท่ีเน้นเน้ือหาเฉพาะท่ี
บูรณาการกบัหลกัสูตร 
 3.  อิงตามหลกัสูตร (Course-based) เป็นโปรแกรมท่ีนาํไปใช้เป็นพื้นฐานหลกัตาม
หลกัสูตร โดยมีเน้ือหาอิงตามหลกัสูตร 
 4. ประยุกต์ตามหลักสูตร (Course-adapted) เป็นโปรแกรมท่ีประยุกต์จากหลาย
แหล่งขอ้มูลเพื่อนาํมาใชป้ระกอบกบัหลกัสูตรเฉพาะ 
 นอกจากน้ี Ma and Kelly (2006: 18-20) ไดก้ล่าวถึงประเภทของโปรแกรม (Software)          
ท่ีนาํมาใชใ้นการเรียนการสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี 
 1.  ชุดโปรแกรมส่ือประสมประกอบกับกิจกรรมการเรียนคําศัพท์ (Multimedia 
Packages with Vocabulary Learning Activities) เป็นโปรกแกรมท่ีได้รับความนิยมสูงสุด              
ซ่ึงสามารถพบเห็นได้ทัว่ไปในท้องตลาด โดยโปรแกรมมุ่งเน้นในการสอนศพัท์อย่างแท้จริง 
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นอกจากน้ีตวัโปรแกรมอาจไม่สอดคลอ้งต่อพื้นฐานของผูเ้รียน เช่น ความรู้เดิม หรือระดบัความรู้
ทางภาษา เป็นตน้ การขาดส่ิงเหล่าน้ีทาํใหก้ารเรียนคาํศพัทอ์าจไม่ประสบความสาํเร็จ 
 2.  โปรแกรมท่ีประกอบดว้ยขอ้ความกบัคาํอธิบายอิเล็กทรอนิกส์ (Programs Made of 
Written Texts with Electronic Glosses) เป็นประเภทโปรแกรมสอนคาํศพัทท่ี์นิยมเป็นอย่างแรก       
ในกลุ่มโปรแกรมท่ีอิงงานวจิยั โปรแกรมสอนคาํศพัทป์ระเภทน้ีมีประโยชน์อยา่งมากในการเรียนรู้
คาํศัพท์ท่ีพบโดยบงัเอิญ โปรแกรมเป็นลักษณะท่ีนําเสนอข้อความด้วยการเช่ือมโยงหลาย....
(Hyperlink) และมกันาํไปแระกอบกบัพจนานุกรมหรืออภิธานศพัทอิ์เล็กทรอนิกส์ 
 3.  โปรแกรมท่ีมุ่งเน้นการเรียนคาํศพัท์ (Programs Dedicated to Vocabulary 
Learning) เป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาท่ีมีงานวิจยัรองรับและมีการนาํกระบวนการ
สอนภาษาและทฤษฎีการสอนภาษาต่าง ๆ มาใช้โดยมีเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เป็นส่ือในการ
นาํเสนอขอ้มูล 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาสามารถแบ่งตามลกัษณะเน้ือหาและลกัษณะการนาํไปใช้
งานโดยการแบ่งตามลกัษณะเน้ือหาจะมุ่งเนน้ท่ีความสัมพนัธ์ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
กับหลักสูตรการสอนภาษาหรือวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับการเรียนการสอนภาษา เช่น โปรแกรม
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาท่ีสร้างจากเน้ือหาทั้งหมดตามหลกัสูตร สร้างข้ึนเพื่อเสริมเน้ือหาจาก
หลกัสูตรเดิม หรือประยกุตจ์ากหลายแหล่งขอ้มูลเพื่อไดแ้ก่ นาํไปใชป้ระกอบกบัหลกัสูตร เบ้ืองตน้ 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้โปรแกรมท่ีนาํมาใชก้บัการเรียนการสอนคาํศพัทแ์บ่งไดเ้ป็นสอบ
แบบ ได้แก่ โปรแกรมท่ีใช้สนับสนุนการเรียนการสอนคาํศพัท์ เช่น โปรแกรม Concordancers 
โปรแกรม Microsoft Encarta 99 โปรกกรม Roget’s thesaurus โปรแกรม Spelling Checkers เป็น
ตน้ โปรแกรมลกัษณะน้ีไม่มีรูปแบบเป็นบทเรียน แต่เป็นเพียงโปรแกรมท่ีใช้ประกอบการเรียน
คาํศพัท์ คน้ควา้หรืออา้งอิง ในขณะท่ีโปรแกรมคาํศพัท์อีกรูปแบบหน่ึงคือโปรแกรมเพื่อใช้สอน
คาํศพัท์ โดยโปรแกรมลกัษณะน้ีจะอยู่ในรูปบทเรียนคาํศพัท์ หรือเป็นชุดกิจกรรม ซ่ึงโปรแกรม
สอนคาํศพัท์ลกัษณะน้ีบางชนิดมีทฤษฎีการเรียนการสอนภาษารองรับ หรือบางชนิดเน้นในเชิง
การคา้ซ่ึงอาจไม่มีกระบวนการเรียนการสอนภาษาสนบัสนุน 
 

หลกัในการใช้คอมพวิเตอร์ในการสอนภาษา 
 การเรียนการสอนภาษาโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรตอ้งคาํนึงถึงหลกัในการ    
ใชค้อมพิวเตอร์ในการสอนภาษา   บาํรุง โตรัตน์ (Bamrung Torut, 2000: 150-151) ไดเ้สนอหลกั
สาํหรับครูในการใชค้อมพิวเตอร์ในการสอนภาษาเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด ดงัต่อไปน้ี 
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 1.  ควรใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อจุดมุ่งหมายทางวิชาการ ไม่ควรใชต้าม
ความนิยมหรือตามบุคคลอ่ืน ๆ แต่ควรพิจารณาว่าคอมพิวเตอร์ให้คุณค่าทางวิชาการอย่างแทจ้ริง
หรือไม่ 
 2.  ไม่ควรแยกการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์จากการเรียนวิชาอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในหลกัสูตร         
แต่จะบูรณาการการเรียนภาษากบัเน้ือหาวชิาอ่ืน ๆ ดว้ย 
 3.  ครูควรใช้คอมพิวเตอร์ประกอบกับส่ือการสอนชนิดอ่ืน ๆ ด้วย เช่น หนังสือ 
นิตยสาร หรือแถบเสียง เป็นตน้ 
 4.  ครูควรเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมกับระดับชั้ น อาย ุ        
ความตอ้งการ และความสนใจของผูเ้รียน 
 5.  หลงัจากเรียนดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรมีกิจกรรมการประเมินผล
งานการอภิปรายกลุ่มยอ่ย การเขียนรายงานผลการเรียน ศึกษาและหาขอ้มูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 6.  ครูไม่ควรคาดหวงัว่านักเรียนทุกคนชอบและให้ความสนใจการเรียนโดยใช้
คอมพิวเตอร์ ดงันั้นครูควรเปิดโอกาสหรือจดักิจกรรมอ่ืน ๆ ให้กบันกัเรียนท่ีมีความถนดัท่ีจะเรียน
ดว้ยวธีิการสอนแบบเดิม 
 7.  ครูควรให้นักเรียนฝึกใช้แป้นพิมพ์หรือเมาส์ให้คล่องก่อนท่ีจะเรียน เพื่อไม่ให้
ผูเ้รียนท่ีเรียนชา้เกิดความรู้สึกทอ้แทเ้ม่ือทาํกิจกรรมไดไ้ม่พร้อมกบัเพื่อน ๆ 
 8.  ครูควรให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้กิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การเขียนไปรษณียอิ์เลคทรอนิกส์ 
(E-mail) หรือโปรแกรมประมวลผลคาํ (Word Processing) 
 9.  ครูควรให้ความร่วมมือกนัในการวางแผนการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ในโรงเรียนทุกขั้นตอนการดาํเนินงาน เช่น การติดตั้งอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบติัการทาง
ภาษา การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเหมาะสมกบันกัเรียน เป็นตน้ ดงันั้นการเลือกใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาจึงเป็นส่ิงจาํเป็น  Warshauer (1998) ไดแ้นะนาํหลกัในการ
เลือกซอร์ฟแวร์โปรแกรมช่วยสอนภาษาไว้ โดยโปรแกรมต้องมีความสมจริงประกอบด้วย         
การนําเสนอส่ือท่ีหลากหลายและนําเสนอโดยเจ้าของภาษา นอกจากน้ีย ังต้องสอดคล้อง               
ต่อหลกัสูตรการเรียนการสอนภาษา พร้อมมีระบบการประเมินผล นอกจากน้ีตอ้งประกอบด้วย  
แบบฝึกฝนตามทกัษะท่ีเก่ียวขอ้ง มีระบบการบนัทึกส่ิงท่ีนักเรียนได้ทาํไว ้ท่ีสําคญัตอ้งพร้อมใช้
ตลอดเวลาและไม่ตอ้งมีค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม 
 จากท่ีกล่าวมาขา้งตน้ปัจจยัหน่ึงท่ีมีความสําคญัคือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา       
ในชั้นเรียน คือ การเลือกโปรแกรม ซอร์ฟแวร์ หรือบทเรียนคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีผูส้อนควรคาํนึงถึง
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หลกัต่าง ๆ ในการเลือกใช ้และคาํนึงถึงหลกัในการใชค้อมพิวเตอร์ในการสอนภาษา เพื่อการใชง้าน
ใหเ้กิดประสิทธิภาพสูงสุด 
 

ข้อดีและข้อจ ากดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดัในการใชแ้ยกไดด้งัน้ี 
 ข้อดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ี
เหมาะสมอย่างยิ่งสําหรับการศึกษาดว้ยตนเองและเป็นกลุ่ม ซ่ึงมีขอ้ดีต่อนักเรียนและผูส้อนดงัน้ี   
(รักศกัด์ิ เลิศคงคาทิพย,์ 2549; ทองจุล ขนัขาว, 2546: 83; กิดานนัท ์มลิทอง, 2543: 118, 253-254; 
ไพโรจน์ คชชา, 2541: 2; บุญเก้ือ ควรหาเวช, 2543: 68-69; กาญจนา วฒัายุ, 2544: 172; สุนทร        
นิศาก; บุญเลิศ อรุณพิบูลย,์ 2549 และ Heinich and others, 1993) 
 ดา้นนกัเรียน 
 1.  นกัเรียนเรียนไดต้ามเอกตัภาพ ตามลาํพงัตนเองและเป็นอิสระจากผูอ่ื้น 
 2.  นักเรียนจะเรียนรู้ไปตามลาํดบัจากง่ายไปหายาก และไม่สามารถแอบดูคาํตอบ  
ก่อนได ้
 3.  มีการให้ผลป้อนกลับทนัทีซ่ึงถือเป็นรางวลัของนักเรียน ยิ่งมีภาพ สี หรือเสียง       
ยิง่ทาํใหน้กัเรียนเกิดความสนใจ สนุกสนาน ต่ืนเตน้ ไม่เบ่ือหน่าย 
 4.  นักเรียนสามารถทบทวนหรือฝึกปฏิบติับทเรียนได้บ่อยคร้ังตามต้องการจนเกิด
ความแม่นยาํ และมีความคงทนในการเรียนรู้สูง 
 5.  ช่วยใหน้กัเรียนเรียนไดดี้ และเร็วกวา่การเรียนการสอนปกติ 
 6.  สามารถประเมินผลความกา้วหนา้ของนกัเรียนไดท้นัทีโดยอตัโนมติั 
 7.  ช่วยให้นักเรียนคิดอย่างมีเหตุผล เพราะต้องคิดหาทางแก้ปัญหาอยู่บ่อย ๆ 
โดยเฉพาะการเรียนการสอนแบบสืบสวนสอบสวน 
 8.  สามารถเลือกเรียนไดต้ามความสะดวกของนกัเรียน ทั้งเวลาสถานท่ีไม่วา่จะเป็นท่ี
โรงเรียน ท่ีทาํงาน หรือท่ีบา้น 
 9.  ปลูกฝังนิสัยความรับผิดชอบให้แก่นักเรียน โดยอาศยัการเสริมแรงท่ีเหมาะสม
กระตุ้นให้อยากเรียน เน่ืองจากเป็นการศึกษารายบุคคลไม่ใช่การบังคับให้เรียนหรือมีการ
กาํหนดเวลาเรียน 
                  10.  ทาํให้นักเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อวิชาท่ีเรียน เพราะสามารถประสบความสําเร็จใน   
การเรียนไดด้ว้ยตนเอง และเม่ือตอบผดิก็ไม่อบัอายเพราะไม่มีผูอ่ื้นรู้เห็น 
                   11.  นกัเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้อยา่งเตม็ท่ี 
                   12.  ช่วยปรับระดบัพื้นฐานความรู้ของนกัเรียนใหใ้กลเ้คียงกนั 
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                  13.  สามารถรวบรวมและวเิคราะห์ความสามารถของนกัเรียน 
                  14.  ช่วยใหก้ารส่ือสารระหวา่งผูส้อนและนกัเรียนดีข้ึน 
                  15.  ช่วยพฒันาทกัษะความสามารถและความเข้าใจของนักเรียน ทาํให้การสอนมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
                  16.  สามารถเรียนรู้ไดจ้ากการเปรียบเทียบ เพราะคอมพิวเตอร์สามารถแสดงภาพให้เห็น
เหมือนจริง ใหเ้ห็นความแตกต่างหรือคลา้ยคลึงกนั 
                  17.  สามารถเลือกเรียนรู้ได้ทีละประเด็นหรือจะสืบค้นหาได้อย่างกวา้งขวาง เพราะ
คอมพิวเตอร์สามารถเก็บเน้ือหาสาระไดม้ากมาย 
                  18.  ลดช่องว่างการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในเมืองและชนบท เพราะสามารถส่ง
บทเรียนไปยงัโรงเรียนในชนบทให้เรียนรู้ไดด้ว้ย 
 ดา้นผูส้อน 
 1.  ครูทาํงานนอ้ยลงในดา้นการสอนขอ้เท็จจริงต่าง ๆ จึงมีโอกาสท่ีจะใชเ้วลาเหล่านั้น
ในการเตรียมบทเรียนอ่ืน ๆ ทาํใหเ้กิดผลดีต่อการเรียนรู้ของนกัเรียนไดม้ากท่ีสุด 
 2.  ครูมีเวลาท่ีจะศึกษาความรู้เพิ่มเติมเพื่อพฒันาความสามารถ และประสิทธิภาพใน
การสอนของตนใหสู้งข้ึน 
 3.  ครูมีเวลาในการดูแลเอาใจใส่ในการเล่าเรียนของนกัเรียนแต่ละคนไดม้ากข้ึน 
 4.  ครูมีเวลาในการคิดสร้างสรรค์และพฒันานวตักรรมการศึกษา ส่ือการสอนหรือ
หลกัสูตรใหมี้ประสิทธิภาพกา้วหนา้ยิง่ ๆ ข้ึน 
 5.  ช่วยลดเวลาในการสอนบทเรียนหน่ึง ๆ เพราะผลการวิจยัส่วนมาก พบว่าบทเรียน 
ท่ีมีลกัษณะเป็นแบบโปรแกรม สามารถเสนอเน้ือหาไดม้ากกวา่การสอนแบบอ่ืน ๆ โดยใชเ้วลานอ้ย
กวา่ จึงสามารถเพิ่มเติมเน้ือหา หรือแบบฝึกหดัไดเ้ต็มท่ีตามความเหมาะสม และความตอ้งการของ
นกัเรียนหรือตามท่ีผูส้อนเห็นสมควร 
 6.  ครูสามารถสอนในส่ิงท่ีไม่เคยทาํไดม้าก่อนในห้องเรียน 
 7.  ช่วยในการสอนซ่อมเสริม 
 8.  เพิ่มช่องทางการวิจยัเก่ียวกบัการเรียนของนกัเรียน 
 9.  ประหยดัเวลาและงบประมาณในการจดัการเรียนการสอน โดยลดความจาํเป็นท่ี
จะตอ้งใชค้รูท่ีมีประสบการณ์สูงหรือใชเ้คร่ืองมือท่ีมีอนัตราย 
                 10.  ความสามารถของหน่วยความจาํของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ในการบนัทึกคะแนนและ
พฤติกรรมต่าง ๆ ของนกัเรียนไว ้สามารถใชใ้นการวางแผนบทเรียนในขั้นต่อไปได ้
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 ข้อจ ากัดของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แมว้่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีประโยชน์อย่าง
มากมายต่อการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันก็ตาม แต่ยงัพบว่ามีข้อจํากัดในการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนบางประการเช่นกนั  กิดานนัท์ มลิทอง (2543: 118, 253-254) ไดก้ล่าวถึง
ขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวด้งัน้ี 
 1.  ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํเป็นตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญในการเขียน
โปรแกรมบทเรียน 
 2.  โปรแกรมซอฟตแ์วร์บางประเภทมีราคาสูง 
 3.   การออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใชใ้นการเรียนการสอนยงัมีนอ้ยเม่ือเทียบ
กับการออกแบบโปรแกรมเพื่อใช้ในวงการด้านอ่ืน ๆ ทาํให้โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์         
ช่วยสอนมีจาํนวนและขอบเขตจาํกดัท่ีจะนาํมาใชเ้รียนในวชิาต่าง ๆ 
 4.  ในขณะน้ียงัขาดอุปกรณ์ท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐานระดบัเดียวกนัเพื่อให้สามารถใชไ้ด้
กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ต่างระบบกนั เป็นตน้ว่าซอฟต์แวร์ท่ีผลิตข้ึนมาใช้กบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์
ระบบของไอบีเอม็ไม่สามารถใชก้บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของระบบแมค็อินทอชได ้
 5.  การออกแบบโปรแกรมบทเรียนเองเป็นงานท่ีต้องอาศัยเวลา สติปัญญา และ
ความสามารถเป็นอยา่งยิง่ ทาํใหเ้ป็นภาระแก่ผูส้อน 
 6.  บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นการวางโปรแกรมบทเรียนไวล่้วงหน้ามีลาํดบัขั้นตอน    
ในการสอนทุกอย่างตามท่ีวางไว ้ ดงันั้น การใช้คอมพิวเตอร์จึงไม่สามารถช่วยพฒันาความคิด
สร้างสรรคข์องนกัเรียนได ้
 7.  นกัเรียนบางคนโดยเฉพาะผูใ้หญ่อาจไม่ชอบโปรแกรมท่ีเรียนตามขั้นตอนทาํให้
เป็นอุปสรรคในการเรียนรู้ได ้
 นอกจากน้ี กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541: 22) ได้ทาํการวิจยัสํารวจบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนส่ืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการศึกษา พบขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ดงัน้ี 
 1.  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพนั้น ตอ้งใช้เวลาและ
ความสามารถมาก ผูส้อนท่ีมีความรู้ดา้นเน้ือหาวชิา แต่ขาดความสามารถสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนด้วยตนเองได้ จ ําเป็นต้องอาศัยผู ้ท่ีมีความรู้ความสามารถในการสร้างบทเรียนใน       
ประเทศไทยยงัขาดบุคคลากรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์จึงเกิดปัญหาอุปสรรคในการสรรหา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีขอ้จาํกดัในการสอนให้นักเรียนเกิดพฤติกรรม  
การเรียนรู้ (Cognitive Domain) ในระดบัสูง อีกทั้งพฤติกรรมการเรียนรู้ดา้นความรู้สึก (Affective 
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Domain) และพฤติกรรมการเรียนรู้ด้านทักษะปฏิบัติ (Psychomotor Domain) ได้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่ส่งเสริมให้นกัเรียนเกิดพฒันาการทางสังคม เน่ืองจากนกัเรียนจะใช้เวลา
และทกัษะในการโตต้อบกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์มากกวา่กบับุคคลอ่ืน ๆ 
 3.  ในกรณีท่ีนกัเรียนใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจนเกิดความเคยชินแลว้จะทาํให้
ความกระตือรือร้นและแรงจูงใจท่ีจะใชค้อมพิวเตอร์ลดนอ้ยลง 
 4.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่วนมากมีหลักในการออกแบบให้มีการเรียนรู้      
ไปตามขั้นตอน เป็นการบงัคบัระบบแบบแผนการเรียนของนักเรียน ทาํให้นักเรียนบางประเภท     
ไม่ชอบเรียนตามขั้นตอนของบทเรียน 
 5.  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํเป็นตอ้งอาศยัส่ิงแวดลอ้มท่ีเหมาะสมกบั
การใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ห้องเรียน สถานท่ี และฐานข้อมูลต่าง ๆ จึงทาํให้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนถูกจาํกดัใช้อยู่เฉพาะในเขตตวัเมืองท่ีมีความพร้อม ไม่สามารถใชก้บัชนบท    
ท่ีอยูห่่างไกลท่ียงัขาดปัจจยัพื้นฐานได ้เช่น ไฟฟ้า และโทรศพัท ์เป็นตน้ 
 กล่าวโดยสรุป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีทั้งขอ้ดีและขอ้จาํกดั ขอ้ดีต่อนกัเรียน
คือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้ความสําคญักบัความแตกต่างระหว่างบุคคล เปิดโอกาสให้
นกัเรียนเลือกเรียนเน้ือหาตามความสามารถและความสนใจของตนทั้งยงัให้ผลป้อนกลบัทนัทีเป็น
การเสริมแรงให้นกัเรียน ขอ้ดีต่อผูส้อนคือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถเป็นเคร่ืองมือท่ีมี
ประสิทธิภาพ ประหยดัเวลา สามารถอธิบายเร่ืองยากและซับซ้อนให้ง่ายข้ึน ลดปัญหาความขาด
แคลนและภาระต่าง ๆ ของผูส้อน อย่างไรก็ตามขอ้จาํกดัของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็มีอยู่
หลายประการ ไม่ว่าจะเป็นดา้นผูผ้ลิต งบประมาณ เวลาในการสร้าง และบริบทของส่ิงแวดลอ้ม 
ฉะนั้นในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ ผูผ้ลิตจึงตอ้งตระหนกัในประโยชน์ท่ีจะไดรั้บดว้ยวา่คุม้ค่า
กบัการนาํมาใชห้รือไม่ 
 

การออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนภาษา   
 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษานั้น  มีหลกัและวิธีหลายประการ
ดว้ยกนั  ซ่ึง ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 27-30) ไดเ้สนอการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว ้    
7 ขั้นตอนของ Alessi and Trollip (1991: 72) ไวด้งัน้ี 
กกกก  1.  ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) 
กกกกก  1.1  กาํหนดเป้าหมายและวตัถุประสงค ์(Determine Goals and Objectives) 
กกกกกกก  1.2  เก็บขอ้มูล (Collect Resources) 
กกกกกกก  1.3  เรียนรู้เน้ือหา (Learn Content) 
กกกกกกกกก 1.4  สร้างความคิด (Generate Ideas) 
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 2.  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 
กกกกกก  2.1  ทอนความคิด (Elimination of Ideas) 
กกกกกกก  2.2  วเิคราะห์งานและคอนเซ็ปต ์(Task and Concept Analysis) 
กกกกกกกก  2.3  ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) 
กกกกกกกก  2.4  ประเมินและแกไ้ขการออกแบบ (Evaluation and Revision of the Design) 
ก   3.  ขั้นตอนการเขียนผงังาน (Flowchart Lesson) 
กกกกก   4.  ขั้นตอนการสร้างสตอร่ีบอร์ด (Create Storyboard) 
กช 5.  ขั้นตอนการสร้าง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson) 
   6.  ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials) 
 7.  ขั้นตอนการประเมินและแกไ้ขบทเรียน (Evaluation and Revise) 
 นอกจากน้ี สุกรี รอดโพธ์ิทอง และคณะ (2540: 20-28) ยงัไดใ้ห้หลกัการออกแบบและ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบดว้ยขั้นตอน 3 ขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  การออกแบบบทเรียน ประกอบดว้ยขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ 
    1.1  การวิเคราะห์หลักสูตรและเน้ือหา เน้ือหาบทเรียนได้มาจากการศึกษา และ
วิเคราะห์รายวิชา และเน้ือหาของหลกัสูตรรวมไปถึงแผนการเรียนการสอนและคาํอธิบายรายวิชา
หนงัสือ ตาํรา และเอกสารประกอบในการสอนแต่ละวชิา หลงัจากไดร้ายละเอียดของเน้ือหามาแลว้
โดยนาํมากาํหนดวตัถุประสงคโ์ดยทัว่ไป จดัลาํดบัเน้ือหาใหมี้ความสัมพนัธ์ต่อเน่ืองกนั เขียนหวัขอ้
เร่ืองตามลาํดบัเน้ือหา เลือกหัวข้อเร่ืองและเขียนหัวข้อย่อย เลือกเร่ืองท่ีจะนํามาสร้างบทเรียน         
นาํเร่ืองท่ีเลือกมาแยกเป็นหวัขอ้ยอ่ยแลว้จดัลาํดบัความต่อเน่ืองและความสัมพนัธ์ในหวัขอ้ยอ่ยของ
เน้ือหา 
  1.2  กาํหนดวตัถุประสงคข์องบทเรียน วตัถุประสงคค์วรบ่งบอกถึงส่ิงท่ีคาดหวงัวา่
ผูเ้รียนจะไดรั้บ ซ่ึงอาจจะเกิดข้ึนระหว่างการเรียนหรือหลงัการเรียนก็ได ้เช่น ใช้คาํว่า อธิบายได้
เปรียบเทียบได้ สามารถทาํได้ และวิเคราะห์ได้ เป็นต้น ดังนั้น วตัถุประสงค์ท่ีดีควรเขียนเป็น
วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม 
  1.3  การวเิคราะห์เน้ือหาและกิจกรรม 
     1.3.1 กาํหนดเน้ือหา กิจกรรมการเรียนและมโนทศัน์ท่ีคาดหวงัวา่จะให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้ 
   1.3.2  เขียนเน้ือหาสั้ น ๆ ในทุกหัวขอ้ย่อยให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์เชิง
พฤติกรรม 
     1.3.3  เขียนมโนทศัน์ทุกหวัขอ้ยอ่ยจากนั้นนาํมา 
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     1.3.3.1 ลาํดบัเน้ือหา ไดแ้ก่ บทนาํ ระดบัของเน้ือหาและกิจกรรมลาํดบั
และความสาํคญัก่อนหลงัของเน้ือหา ความต่อเน่ืองของเน้ือหาแต่ละกรอบ ความยากง่ายของเน้ือหา 
เลือกและกาํหนดส่ือท่ีจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้ และพิจารณาในแต่ละกิจกรรมว่าตอ้งการใช้ส่ือ   
ชนิดใด แลว้ระบุในกิจกรรมนั้น 
     1.3.3.2  เขียนแผนผงั (Flowchart) เช่น แสดงการเร่ิมตน้ และจุดจบของ
เน้ือหา แสดงการเช่ือมต่อ และความสัมพนัธ์การเช่ือมโยงของบทเรียน แสดงปฏิสัมพนัธ์ของกรอบ
ต่าง ๆ ของบทเรียน และแสดงความต่อเน่ืองของวธีิการนาํเสนอเน้ือหาและกิจกรรม 
         1.3.3.3  การออกแบบจอภาพจาํลองการแสดงผล (Storyboard) โดยมีบท
นําและวิธีการใช้โปรแกรม การจัดกรอบหรือแต่ละหน้าจอ การให้สี แสง เสียง ลาย ภาพ             
และกราฟิกต่าง ๆ การกาํหนดแบบตัวอักษร การแสดงผลบนจอภาพและเคร่ืองพิมพ์ การจัด
ตาํแหน่งและขนาดของกรอบเน้ือหา การออกแบบกรอบต่าง ๆ ของบทเรียนและการนําเสนอ         
การออกแบบการวดัและประเมินผล เช่นการจบัคู่ การเติมคาํ และแบบเลือกตอบ เป็นตน้ 
  1.4  การกาํหนดขอบข่ายบทเรียน โดยการจดัลาํดับเน้ือหาและกิจกรรมในการ
นาํเสนอใหส้อดคลอ้งกบัวตัถุประสงค ์โดยกิจกรรมดงักล่าวจะรวมถึงกิจกรรมการเรียนและการฝึก 
ดว้ย 
 2.  การสร้างบทเรียน ในการสร้างบทเรียนประกอบดว้ยขั้นตอนดงัน้ี 
    2.1  การป้อนขอ้มูลด้านเน้ือหาและกิจกรรมโดยคาํนึงถึงขอ้มูลท่ีจะแสดงบนจอ     
ส่ิงท่ีคาดหวงัและการตอบสนอง และขอ้มูลสาํหรับการควบคุมการตอบสนอง 
   2.2  การพฒันาบทเรียน โดยการใชโ้ปรแกรมสําหรับการสร้างบทเรียน โดยเฉพาะ
หรือใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ภาษาใดภาษาหน่ึง โดยมีการตรวจสอบขอ้ผิดพลาดต่างๆ เช่น รูปแบบ
คาํสั่งผิดพลาด (Syntax Error) เป็นการใช้คาํสั่งไม่ถูกตอ้งตามขอ้กาํหนดของภาษานั้น หรือ
แนวความคิดผิดพลาด (Logical Error) เป็นขอ้ผิดพลาดเน่ืองจากผูเ้ขียนเขา้ใจขั้นตอนการทาํงาน
คลาดเคล่ือน 
  2.3  การทดสอบการทาํงาน โดยการนําโปรแกรมท่ีสร้างไปให้ครูผูส้อ นตรวจ
เน้ือหาตรวจดูความถูกตอ้งบนจอภาพ อาจมีการแก้ไขโปรแกรมบางส่วน และนาํไปทดสอบกบั
ผูเ้รียนในสภาพการใชจ้ริงเพื่อทดสอบการทาํงานของโปรแกรมและหาขอ้บกพร่องท่ีคาดไม่ถึงเพื่อ
นาํขอ้มูลเหล่านั้นกลบัมาปรับปรุงแกไ้ขโปรแกรมเพื่อนาํไปใชต่้อไป 
 3.  การประเมินบทเรียน การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ก่อนท่ีจะนาํเอาไปใช้ การประเมินเป็นส่ิงจาํเป็น โดยการตรวจสอบนั้นจะต้องทาํตลอดเวลาใน     
แต่ละขั้นของการออกแบบบทเรียน ควรมีการทดสอบก่อนนําไปใช้งาน ซ่ึงในการประเมิน   
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บทเรียนน้ีควรพิจารณาถึงส่ิงต่อไปน้ี คือ ความถูกตอ้งของเน้ือหา ขอ้กาํหนดดา้นการสอน การใช้
หลกัการเรียนการสอนหรือกลวิธีการสอน การออกบทเรียน การออกแบบหนา้จอ การใช้บทเรียน 
การจดัเอกสาร เคร่ืองมือช่วยการเรียน 
 กล่าวโดยสรุป ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ตอ้งมีขั้นตอนของ
การออกแบบ ซ่ึงจะตอ้งเตรียมการ การออกแบบบทเรียน การเขียนแผนผงั การสร้างสตอร่ีบอร์ด 
การวเิคราะห์เน้ือหา การสร้างกิจกรรม การกาํหนดขอบข่ายบทเรียน การพฒันาบทเรียน การสร้าง 
บทเรียน การประเมินบทเรียน รวมถึงการนาํไปใช้ 
 

องค์ประกอบและหลกัการออกแบบบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเนือ้หา  
      (Tutorial) 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเน้ือหา (Tutorial) คือรูปแบบหน่ึงของ
การเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีทาํหน้าท่ีเหมือนครูท่ีสอนเน้ือหาในบทเรียนให้แก่ผูเ้รียน มีการ
เสนอกิจกรรมต่าง ๆ เช่น  แบบทดสอบ เกมส์ หรือแบบฝึกหดั เพื่อให้ผูเ้รียนไดฝึ้กฝนและตอบโต้
บทเรียนใหเ้กิดการรับรู้ท่ีมากข้ึน นอกจากน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเน้ือหา 
(Tutorial) สามารถนาํมาใช้กบัเน้ือหาท่ีผูเ้รียนยงัไม่เคยเรียนหรือเพื่อนาํมาทบทวนเน้ือหาท่ีเรียน
แล้วก็ได้  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทน้ีสามารถใช้ได้ดีสําหรับการสอนเน้ือหา          
เช่น บทเรียนสอนภาษาในสาขามนุษยศาสตร์ (วภิา อุตมฉนัท:์ 87-88) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1   โครงสร้างการนาํเสนอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเน้ือหา 
ท่ีมา: วภิา อุตมฉนัท,์ การผลติส่ือโทรทศัน์และส่ือคอมพวิเตอร์: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค
การผลติ (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2544), 88. 
 

 วิภา อุตมฉันท์ (2544 : 89-95) ได้นําเสนอองค์ประกอบท่ีสําคัญของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการสอนเน้ือหา ดงัต่อไปน้ี 

นาํเขา้สู่บทเรียน นาํเสนอบทเรียน คาํถามและคาํตอบ 

จบบทเรียน 

ขอ้มูลยอ้นกลบัหรือ 

ขอ้มูลซ่อมเสริม เฉลยคาํตอบ 
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 1.  นาํเขา้สู่บทเรียน (Instruction) เป็นประตูเขา้สู่บทเรียนซ่ึงควรจะประกอบด้วย      
ช่ือเร่ือง (Title page) วตัถุประสงคข์องบทเรียน (Objectives) คาํช้ีแจงการใชบ้ทเรียน (Directions) 
เช่น การใช้สัญลักษณ์ (Icon) ต่าง ๆ และแนะนําวิธีการเรียนท่ีเหมาะสม รวมถึงการกระตุ้น        
ความทรงจาํหรือความรู้ท่ีมีอยูเ่ดิมของผูเ้รียน 
 2.  การควบคุมโดยผูเ้รียน (Student Control) หมายถึง การควบคุมลาํดบัการเรียน         
และเน้ือหาของบทเรียน เช่น จะเรียนเน้ือหาส่วนใดของบทเรียนก่อนก็ไดไ้ม่เรียนส่วนไหนก่อน     
ก็ได้และทําแบบทดสอบเม่ือใด  ทํามากหรือน้อย หรือจะออกจากบทเรียนเม่ือใด เป็นต้น               
จากการศึกษาพบว่า ในบางคร้ังผูเ้รียนไม่ใช่ผูต้ดัสินการเรียนท่ีดีท่ีสุด ยิ่งให้สิทธิการควบคุมกบั
ผูเ้รียนมาก การเรียนก็จะยิ่งไม่มีประสิทธิภาพ ดงันั้น การให้สิทธิผูเ้รียนในการควบคุมบทเรียน     
จะเกิดผลดีก็ต่อเม่ือผูเ้รียนไดเ้รียนเน้ือหา ไดท้าํแบบฝึกหัด ไดอ่้านทาํความเขา้ใจขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Feedback) แลว้ ดงันั้นจึงใชก้ารตดัสินใจบนพื้นฐานของคะแนนหรือผลจากการทาํแบบทดสอบให้
การเลือกและควบคุมการเรียน 
    3.  การกระตุ้นความสนใจ (Motivation) ควรกระตุ้นความสนใจและเพิ่มแรงจูงใจ        
จากภายในตวับทเรียน เช่น ทาํให้ผูเ้รียนเกิดความรู้สึกสนุกกบับทเรียน เช่น ใช้เทคนิคการสอน  
โดยใช้ภาพให้มากข้ึนเพื่อกระตุน้ความสนใจให้ผูเ้รียน ควบคุมการเรียนได้ในระดบัท่ีเหมาะสม
กระตุน้ความอยากรู้อยากเห็นไปเร่ือย ๆ ใหก้าํลงัใจแมผู้เ้รียนจะตอบคาํถามผดิ เป็นตน้ 
 4.  การนาํเสนอเน้ือหา (Presentation of Information) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
สามารถนาํเสนอไดท้ั้งภาพ ตวัหนังสือและเสียง การใช้ตวัหนังสือเป็นรูปแบบการนาํเสนอท่ีใช ้
มากสุดกราฟฟิก และการใชอ้งคป์ระกอบดา้นอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่ตวัหนงัสือ เช่น การ์ตูน ลายเส้น กราฟ
ภาพถ่ายหรือภาพจากวดิีทศัน์ เป็นวิธีรองลงมา อยา่งไรก็ตามผูผ้ลิตควรสนใจใชป้ระโยชน์จากขอ้ดี
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงใช้ส่ือประสมและพยายามให้ศกัยภาพของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
นาํเสนอดว้ยรูปภาพและวธีิการท่ีหลากหลายเพื่อทาํใหบ้ทเรียนน่าสนใจ 
    5.  คาํถามและคาํตอบ (Questions and Responses) วิธีการสร้างความสัมพนัธ์ในเชิง
โตต้อบกบัผูเ้รียนของบทเรียนแบบศึกษาเน้ือหาทาํได้โดยการตั้งคาํถามเก่ียวกบัเน้ือหาให้ผูเ้รียน
ตอบทนัที คาํถามมีประโยชน์หลายอยา่ง เช่น ช่วยจบัความสนใจของผูเ้รียนให้จดจ่ออยูก่บับทเรียน 
ผูเ้รียนไดฝึ้กทาํโจทยแ์ละฝึกแกปั้ญหา ช่วยกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการท่ีจะเรียนเน้ือหาให้ลึกซ้ึง   
ลงไปอีกนอกจากน้ี คาํถามยงัเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการกาํหนดว่าบทเรียนควรจะดาํเนินต่อไป
อยา่งไร กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือบทเรียนจะเดินหนา้ต่อไปหรือไม่อยา่งไรยอ่มข้ึนอยูก่บัความกา้วหนา้
ของผูเ้รียนซ่ึงสามารถตดัสินจากการทาํแบบฝึกหัดและการตอบคาํถามของผูเ้รียนในแต่ละช่วง    
ของการเรียน 
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 6.  การซ่อมเสริม (Remediation) ในกรณีท่ีผู ้เ รียนย ังไม่ เข้าใจบทเรียนท่ีผ่านมา 
โปรแกรมถูกออกแบบให้มีขอ้มูลซ่อมเสริมประกบคู่กบัคาํตอบทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนตอบผิด โดยปกติ
การซ่อมเสริมคือการนําเน้ือหาเดิมมาสอนซํ้ าอีกคร้ัง แต่ใช้วิดีการสอนใหม่ท่ีเข้าใจได้ง่ายข้ึน
บางคร้ังใหร้ายละเอียดเน้ือหาท่ีมากกวา่เดิม ใหต้วัอยา่งเพิ่มเติม ใหภ้าพประกอบเพิ่มข้ึน เป็นตน้ 
 7.  การจดัลาํดบับทเรียน (Sequencing) ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาแบบ
ศึกษาเน้ือหาแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ดงัน้ี  
  7.1  การจดัลาํดบับทเรียน (Linear Lesson) ลกัษณะของเน้ือหาบทเรียนจะเดินหนา้    
เร่ือย ๆ จากหัวขอ้หน่ึงไปสู่หัวขอ้ถดัไป ระหวา่งหวัขอ้ผูเ้รียนจะตอ้งตอบคาํถามและผูเ้รียนทุกคน 
ระดบัการเรียนและจงัหวะการเรียนเหมือนกนั ดงัภาพท่ี 2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2   การลาํดบับทเรียนแบบเส้นตรง 
ท่ีมา: วภิา อุตมฉนัท,์ การผลติส่ือโทรทศัน์และส่ือคอมพวิเตอร์: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค
การผลติ (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2544), 93. 

หนา้นาํเร่ือง 

คาํช้ีแจงก่อนเขา้บทเรียน 

เน้ือหาส่วนท่ี 1 

คาํถามคร้ังท่ี 1 

เน้ือหาส่วนท่ี 2 

คาํถามคร้ังท่ี 2 

เน้ือหาส่วนท่ี 3 

คาํถามคร้ังท่ี 3 

ต่อ ๆ ไป 
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  7.2  บทเรียนแบบแตกแขนง (Branching Lesson) เป็นการเรียงลําดับเน้ือหาท่ี   
ไม่ได้เป็นเส้นตรง แต่แตกแขนงออกไปเพราะการตัดสินใจเลือกและจากคาํตอบของผูเ้รียน         
การแตกแขนงจะเกิดข้ึนถ่ีบ่อยเพียงใดก็ได ้โดยปกติโปรแกรมบทเรียนแบบแตกแขนงมกัจะเกิดข้ึน
เม่ือมีการตอบคาํถาม บางโปรแกรมได้รับการออกแบบให้มีการแตกแขนงทุกคร้ังท่ีผูเ้รียนตอบ
คาํถามผิด (แขนงท่ี 3) บางบทเรียนไดรั้บการออกแบบให้การแตกแขนงเกิดข้ึนหลงัจากการรวม
คะแนนในแต่ละช่วงคาํถามแลว้ (แขนงท่ี 2) บางคร้ังเกิดจากการท่ีผูเ้รียนเป็นผูต้ดัสินใจเลือกดว้ย
ตนเอง (แขนงท่ี1)  ดงัภาพท่ี 3 หนา้ 75 
 8.  ส้ินสุดการเรียน (Closing) บทเรียนอาจจบชั่วคราวเม่ือผูเ้รียนเลือกท่ีจะออกจาก
บทเรียนไปก่อน โปรแกรมท่ีดีตอ้งออกแบบให้ผูเ้รียนสามารถเลือกยุติการเรียนไดต้ลอดเวลา ส่วน
การส้ินสุดบทเรียนอย่างสมบูรณ์ หมายความว่าผูเ้รียนได้เรียนจนครบเน้ือหาในบทเรียนแล้ว 
อย่างไรก็ตามการจบอย่างบริบูรณ์ก็ไม่ได้หมายความว่าผูเ้รียนจะต้องปิดคอมพิวเตอร์ แต่อาจ
หมายถึงการออกจากโปรแกรมในลกัษณะท่ีพร้อมจะให้ผูเ้รียนเลือกวา่จะกลบัไปทบทวนหรือเลือก
หวัขอ้ใดขอ้หน่ึงไดเ้ช่นกนั ก่อนจบส่วนสุดทา้ยของบทเรียนควรจะสรุปเน้ือหาท่ีสําคญัและแนะนาํ
การคน้ควา้หาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งขอ้มูลอ่ืน ๆ ดว้ย สําหรับผูเ้รียนท่ีตอ้งการออกจากบทเรียน
ก่อนควรใหส้ามารถบนัทึกคะแนนและประวติัการใชบ้ทเรียนท่ีผา่นมา 
 นอกจากน้ีการออกแบบควรยดึหลกัการเรียนการสอนเป็นพื้นฐานเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ 
โดยประยุกตม์าจากกระบวนการเรียนการสอน 9 ขั้นของ Robert M. Gagne เพื่อให้ไดบ้ทเรียนท่ี  
ยึดหลกัการนาํเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพนัธ์ (ฤทธิชยั เคนม่ิง, 2547: 
26-37) หลกัการสอนทั้ง 9 ประการ ไดแ้ก่ 
 1.  เร่งเร้าความสนใจ (Gain Attention) ก่อนท่ีจะเร่ิมการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนควรมี
การจูงใจและเร่เร้าความสนใจให้ผูเ้รียนอยากเรียน ดงันั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงควร
เสริมด้วยการใช้ภาพ แสง สี เสียง หรือใช้ส่ือประกอบกนัหลาย ๆ อย่าง โดยส่ือท่ีสร้างข้ึนมานั้น 
ตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและน่าสนใจ ซ่ึงจะมีผลโดยตรงต่อความสนใจของผูเ้รียน นอกจากเร่งเร้า
ความสนใจแลว้ ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผูเ้รียนพร้อมท่ีจะศึกษาเน้ือหาต่อไปอีกดว้ย ส่ิงท่ี
ตอ้งพิจารณาเพื่อเร่งเร้าความสนใจของผูเ้รียนมีดงัน้ี 
 
 
 
 
 



 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 

 
ภาพท่ี 3   การลาํดบับทเรียนแบบแตกแขนง 
ท่ีมา: วภิา อุตมฉนัท,์ การผลติส่ือโทรทศัน์และส่ือคอมพวิเตอร์: กระบวนการสร้างสรรค์และเทคนิค
การผลติ (กรุงเทพฯ: ซีเอด็ยเูคชัน่, 2544), 94. 

เร่ิมตน้บทเรียน 

หนา้นาํเร่ือง 

คาํช้ีแจงก่อนเขา้บทเรียน 

เมนู 

เน้ือหาส่วนท่ี 1 

คาํถามท่ี 1 

คาํถามท่ี 2 

คาํถามท่ี 2 

 ผูเ้รียนตดัสินใจเลือก 

 

 ตอบถูกทั้ง 3 ขอ้ 

 

เน้ือหาส่วนท่ี 2 

เน้ือหาเพ่ิมเติม 

คาํถาม 

 ตอบถูกทั้ง 3 ขอ้ 

 

ขอ้มูลซ่อมเสริม ขอ้มูลซ่อมเสริม 

จบการเรียน 
แขนงท่ี 1 

แขนงท่ี 2 ไม่ใช่ 

ใช่ 

แขนงท่ี 3 

ไม่ใช่ 

ใช่ 

ต่อ ๆ ไป 
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  1.1 เลือกใช้ภาพกราฟิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา เพื่อเร่งเร้าความสนใจในส่วนของ 
บทนาํเร่ือง โดยมีขอ้พิจารณาดงัน้ี 
           1.1.1  ใชภ้าพกราฟิกท่ีมีขนาดใหญ่ชดัเจน ง่าย และไม่ซบัซอ้น 
           1.1.2  ใชเ้ทคนิคการนาํเสนอท่ีปรากฏภาพไดเ้ร็ว เพื่อไม่ใหผู้เ้รียนเบ่ือ 
           1.1.3  ควรใหภ้าพปรากฏบนจอภาพระยะหน่ึง  จนกระทัง่ผูเ้รียนกดแป้นพิมพ์
ใด ๆ จึงเปล่ียนไปสู่เฟรมอ่ืน ๆ เพื่อสร้างความคุน้เคยใหก้บัผูเ้รียน 
           1.1.4  เลือกใช้ภาพกราฟิกท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ระดบัความรู้ และเหมาะสม
กบัวยัของผูเ้รียน 
  1.2  ใช้ภาพเคล่ือนไหวหรือใชเ้ทคนิคการนาํเสนอภาพผลพิเศษเขา้ช่วย เพื่อแสดง
การเคล่ือนไหวของภาพ แต่ควรใชเ้วลาสั้น ๆ และง่าย 
      1.3  ควรใช้สีเขา้ช่วยโดยเลือกใช้สีท่ีตดักบัฉากหลงัอย่างชดัเจน โดยเฉพาะสีเขม้    
สีเขียว แดง และนํ้าเงิน หรือสีท่ีตดักบัสีพื้นชดัเจน 
  1.4  เลือกใชเ้สียงท่ีสอดคลอ้งกบัภาพกราฟิกและเหมาะสมกบัเน้ือหาบทเรียน 
      1.5  ควรบอกช่ือเร่ืองบทเรียนไวด้ว้ยในส่วนของบทนาํเร่ือง 
 2.  บอกวตัถุประสงค์ (Specify Objective) วตัถุประสงค์ของบทเรียนนับว่าเป็นส่วน
สําคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ ท่ีผูเ้รียนจะได้ทราบถึงความคาดหวงัของบทเรียนจากผูเ้รียน 
นอกจากผูเ้รียนจะทราบถึงพฤติกรรมขั้นสุดทา้ยของตนเองหลงัจบบทเรียนแลว้ จะยงัเป็นการแจง้
ใหท้ราบล่วงหนา้ถึงประเด็นสาํคญัของเน้ือหา รวมทั้งเคา้โครงของเน้ือหาอีกดว้ย การท่ีผูเ้รียนทราบ
ถึงขอบเขตของเน้ือหาอยา่งคร่าว ๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนสามารถผสมผสานแนวความคิดในรายละเอียด
หรือส่วนย่อยของเน้ือหาให้สอดคล้องและสัมพนัธ์กบัเน้ือหาในส่วนใหญ่ได้ ซ่ึงมีผลทาํให้การ
เรียนรู้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการบอกวตัถุประสงคบ์ทเรียน มีดงัน้ี 
     2.1  บอกวตัถุประสงค์โดยเลือกใช้ประโยคสั้ น ๆ แต่ได้ใจความ อ่านแล้วเขา้ใจ   
ไม่ตอ้งแปลความอีกคร้ัง 
     2.2  หลีกเล่ียงการใชค้าํท่ียงัไม่เป็นท่ีรู้จกั และเป็นท่ีเขา้ใจของผูเ้รียนโดยทัว่ไป 
     2.3  ไม่ควรกาํหนดวตัถุประสงคห์ลายขอ้เกินไปในเน้ือหาแต่ละส่วน ๆ ซ่ึงจะทาํให้
ผูเ้รียนเกิดความสับสน หากมีเน้ือหามาก ควรแบ่งบทเรียนออกเป็นหวัเร่ืองยอ่ย ๆ 
     2.4  ควรบอกการนําไปใช้งานให้ผูเ้รียนทราบด้วยว่า หลังจากจบบทเรียนแล้ว       
จะสามารถนาํไปประยกุตใ์ชท้าํอะไรไดบ้า้ง 
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  2.5  ถ้าบทเรียนนั้ น ๆ ประกอบด้วยบทเรียนย่อยหลายหัวเร่ือง ควรบอกทั้ ง
วตัถุประสงคท์ัว่ไป และวตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยบอกวตัถุประสงค์ทัว่ไปในบทเรียนหลกั
และตามดว้ยรายการใหเ้ลือก หลงัจากนั้นบอกวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของแต่ละบทเรียนบ่อย  ๆ 
     2.6  อาจนาํเสนอวตัถุประสงคใ์ห้ปรากฏบนจอภาพทีละขอ้ ๆ ก็ได ้แต่ควรคาํนึงถึง
เวลาการนาํเสนอใหเ้หมาะสม หรืออาจให้ผูเ้รียนกดแป้นพิมพเ์พื่อศึกษาวตัถุประสงคต่์อไปทีละขอ้
ก็ได ้
     2.7  เพื่อให้การนาํเสนอวตัถุประสงค์น่าสนใจยิ่งข้ึน อาจใช้กราฟิกง่าย ๆ เขา้ช่วย 
เช่น ตีกรอบ ใชลู้กศร และใชรู้ปทรงเรขาคณิต แต่ไม่ควรใช้การเคล่ือนไหวเขา้ช่วย โดยเฉพาะกบั
ตวัหนงัสือ 
 3.  ทบทวนความรู้เดิม (Activate Prior Knowledge) มีความจาํเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งหา
วิธีการประเมิน ความรู้ท่ีจาํเป็นสําหรับบทเรียนใหม่ เพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดปัญหาในการเรียนรู้        
วธีิปฏิบติัโดยทัว่ไปสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ การทดสอบก่อนบทเรียน (Pre-test) 
ซ่ึงในการประเมินความรู้ของผูเ้รียน เพื่อทบทวนเน้ือหาเดิมท่ีเคยศึกษาผ่านมาแลว้ และเพื่อเตรียม
ความพร้อมในการรับเน้ือหาใหม่ นอกจากจะเป็นการตรวจวดัความรู้พื้นฐานแลว้ บทเรียนบางเร่ือง
อาจใชผ้ลการทดสอบก่อนบทเรียนมาเป็นเกณฑ์จดัระดบัความสามารถของผูเ้รียน เพื่อจดัทบเรียน
ให้ตอบสนองต่อระดบัความสามารถท่ีแทจ้ริงของผูเ้รียนแต่ละคน แต่อย่างไรก็ตาม ในขั้นการ
ทบทวนความรู้เดิมน้ีไม่จาํเป็นตอ้งเป็นการทดสอบเสมอไป หากเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีสร้างข้ึนเป็นชุดบทเรียนท่ีเรียนต่อเน่ืองกนัไปตามลาํดบั การทบทวนความรู้เดิม อาจอยูใ่นรูปแบบ
ของการกระตุ้นให้ผูเ้รียนคิดยอ้นหลังถึงส่ิงท่ีได้เรียนรู้มาก่อนหน้าน้ีก็ได้ การกระตุ้นดังกล่าว      
อาจแสดงดว้ยคาํพดู คาํเขียน ภาพ หรือผสมผสานกนัแลว้แต่ความเหมาะสม ส่ิงท่ีจะตอ้งพิจารณาใน
การทบทวนความรู้เดิม มีดงัน้ี 
  3.1  ควรมีการทดสอบความรู้พื้นฐานหรือนาํเสนอเน้ือหาเดิมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อเตรียม
ความพร้อมผูเ้รียนในการเขา้สู่เน้ือหาใหม่ โดยไม่ตอ้งคาดเดาวา่ผูเ้รียนมีพื้นความรู้เท่ากนั 
     3.2  แบบทดสอบตอ้งมีคุณภาพ สามารถแปลผลได ้โดยวดัความรู้พื้นฐานท่ีจาํเป็น
กบัการศึกษาเน้ือหาใหม่เท่านั้น มิใช่แบบทดสอบเพื่อวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแต่อยา่งใด 
     3.3  การทบทวนเน้ือหาหรือการทดสอบ ควรใช้เวลาสั้ น ๆ กระชบั แสดงตรงตาม
วตัถุประสงคข์องบทเรียนมากท่ีสุด 
     3.4  ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนออกจากเน้ือหาใหม่หรือออกจากการทดสอบ เพื่อไป
ศึกษาทบทวนไดต้ลอดเวลา 



 78 

 4.  นาํเสนอเน้ือหาใหม่ (Present New Information) โดยหลกัสําคญัในการนาํเสนอ
เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือ ควรนาํเสนอภาพท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา ประกอบกบั
คาํอธิบายสั้น ๆ ง่าย แต่ไดใ้จความ การใช้ภาพประกอบ จะทาํให้ผูเ้รียนเขา้ใจเน้ือหาง่ายข้ึน และมี
ความคงทนในการจาํไดดี้กวา่การใชค้าํอธิบายเพียงอยา่งเดียว โดยหลกัการท่ีวา่ ภาพจะช่วยอธิบาย
ส่ิงท่ีเป็นนามธรรมให้ง่ายต่อการรับรู้ แม้ในเน้ือหาบางช่วงจะมีความยากในการท่ีจะคิดสร้าง
ภาพประกอบ แต่ก็ควรพิจารณาวธีิการต่าง ๆ ท่ีจะนาํเสนอดว้ยภาพใหไ้ด ้แมจ้ะมีจาํนวนนอ้ยแต่ก็ยงั
ดีกว่าคาํอธิบายเพียงคาํเดียว ภาพท่ีใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจาํแนกออกเป็น 2 ส่วน    
หลกั ๆ คือ ภาพน่ิง ไดแ้ก่ ภาพลายเส้น ภาพ 2 มิติ ภาพ 3 มิติ ภาพถ่ายของจริง แผนภาพ แผนภูมิ 
และกราฟ อีกส่วนหน่ึงได้แก่ภาพเคล่ือนไหว เช่น ภาพวีดิทศัน์ ภาพจากแหล่งสัญญาณดิจิตอล     
ต่าง ๆ เช่น จากเคร่ืองเล่นภาพโฟโตซี้ดี เคร่ืองเล่นเลเซอร์ดิสก์ กลอ้งถ่ายภาพวีดิทศัน์ และภาพจาก
โปรแกรมสร้างภาพเคล่ือนไหว เป็นตน้ การเลือกภาพท่ีใช้ในการนาํเสนอเน้ือหาใหม่ของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จึงควรพิจารณาในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  4.1  เลือกใช้ภาพประกอบการนําเสนอเน้ือหาให้มากท่ีสุด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง        
ในส่วนท่ีเป็นเน้ือหาสาํคญั ๆ  
     4.2  เลือกใชภ้าพเคล่ือนไหว สาํหรับเน้ือหาท่ียากและซบัซ้อน ท่ีมีการเปล่ียนแปลง
เป็นลาํดบัขั้น หรือเป็นปรากฏการณ์ท่ีเกิดข้ึนอยา่งต่อเน่ือง 
     4.3  ใชแ้ผนภูมิ แผนภาพ แผนสถิติ สัญลกัษณ์ หรือภาพเปรียบเทียบในการนาํเสนอ
เน้ือหาใหม่ แทนขอ้ความคาํอธิบาย 
     4.4  การเสนอเน้ือหาท่ียากและซบัซ้อน ให้เนน้ในส่วนของขอ้ความสําคญั ซ่ึงอาจ
ใชก้ารขีดเส้นใต ้การตีกรอบ การกระพริบ การเปล่ียนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี้ หรือการช้ีแนะ
ดว้ยคาํพดู เช่น สังเกตท่ีดา้นขวาของภาพเป็นตน้ 
     4.5  ไม่ควรใชก้ราฟิกท่ีเขา้ใจยาก และไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
     4.6  จดัรูปแบบของคาํอธิบายให้น่าอ่าน หากเน้ือหายาว ควรจดัแบ่งกลุ่มคาํอธิบาย
ใหจ้บเป็นตอน ๆ 
     4.7  คาํอธิบายท่ีใชใ้นตวัอยา่ง ควรกระชบัและเขา้ใจไดง่้าย 
     4.8  หากเคร่ืองคอมพิวเตอร์แสดงกราฟิกได้ช้า ควรเสนอเฉพาะกราฟิกท่ีจาํเป็น
เท่านั้น 
     4.9  ไม่ควรใชสี้พื้นสลบัไปสลบัมาในแต่ละเฟรมเน้ือหา และไม่ควรเปล่ียนสีไปมา
โดยเฉพาะสีหลกัของตวัอกัษร 
     4.10 คาํท่ีใชค้วรเป็นคาํท่ีผูเ้รียนระดบันั้น ๆ คุน้เคย และเขา้ใจความหมายตรงกนั 
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     4.11 ขณะนาํเสนอเน้ือหาใหม่ ควรให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสทาํอย่างอ่ืนบา้ง แทนท่ี     
จะให้กดแป้นพิมพ ์หรือคลิกเมาส์เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เช่น การปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนโดยวิธี  
การพิมพ ์หรือตอบคาํถาม 
 5.  ช้ีแนะแนวทางการเรียนรู้ (Guide Learning) ตามหลกัการและเง่ือนไขการเรียนรู้ 
(Condition of Learning) ผูเ้รียนจะจาํเน้ือหาได้ดี หากมีการจัดระบบการเสนอเน้ือหาท่ีดี              
และสัมพนัธ์กบัประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิมของผูเ้รียน บางทฤษฎีกล่าวไวว้่า การเรียนรู้ท่ี
กระจ่างชัด (Meaningful Learning) นั้น ทางเดียวท่ีจะเกิดข้ึนได้ก็คือการท่ีผูเ้รียนวิเคราะห์และ
ตีความในเน้ือหาใหม่ลงบนพื้นฐานของความรู้และประสบการณ์เดิม รวมกนัเกิดเป็นองค์ความรู้
ใหม่ ดงันั้นหนา้ท่ีของผูอ้อกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นน้ีก็คือ พยายามคน้หาเทคนิคในการท่ี
จะกระตุน้ให้ผูเ้รียนนาํความรู้เดิมมาใช้ในการศึกษาความรู้ใหม่ นอกจากนั้นยงัจะตอ้งพยายามหา
วิถีทางท่ีจะทาํให้การศึกษาความรู้ใหม่ของผูเ้รียนนั้นมี ความกระจ่างชัดเท่าท่ีจะทาํได ้ส่ิงท่ีตอ้ง
พิจารณาในการช้ีแนะแนวทางการเรียนในขั้นน้ี มีดงัน้ี 
  5.1  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนได้มีโอกาสตอบสนองต่อบทเรียนด้วยวีใดวิธีหน่ึงตลอด
บทเรียน เช่น ตอบคาํถาม ทาํแบบทดสอบ 
     5.2  ควรให้ผูเ้รียนไดมี้โอกาสในการพิมพค์าํตอบหรือเติมขอ้ความสั้ น ๆ เพื่อเรียก
ความสนใจ แต่ไม่ควรใหผู้เ้รียนพิมพค์าํตอบท่ียากเกินไป 
     5.3  ถามคาํถามเป็นช่วง ๆ สลบักบัการนาํเสนอเน้ือหา ตามความเหมาะสมของ
ลกัษณะเน้ือหา 
     5.4  เร่งเร้าความคิดและจินตนาการดว้ยคาํถาม เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยใช้
ความเขา้ใจมากกวา่การใชค้วามจาํ 
     5.5  ไม่ควรถามคร้ังเดียวหลาย ๆ คาํถาม หรือถามคาํถามเดียวแต่ตอบได้หลาย
คาํตอบ ถา้จาํเป็นควรใชค้าํตอบแบบตวัเลือก 
     5.6  หลีกเล่ียงการตอบสนองซํ้ าหลาย ๆ คร้ัง เม่ือผูเ้รียนตอบผิดหรือทาํผิด 2-3 คร้ัง 
ควรตรวจปรับเน้ือหาทนัที และเปล่ียนกิจกรรมเป็นอยา่งอ่ืนต่อไป 
     5.7  เฟรมตอบสนองของผู ้เรียน เฟรมคาํถาม และเฟรมการตรวจปรับเน้ือหา      
ควรอยู่บนหน้าจอภาพเดียวกนั เพื่อสะดวกในการอา้งอิง กรณีน้ีอาจใช้เฟรมย่อยซ้อนข้ึนมาใน   
เฟรมหลกัก็ได ้
     5.8  ควรคํานึงถึงการตอบสนองท่ีมีข้อผิดพลาดอันเกิดจากการเข้าใจผิด เช่น        
การพิมพ์ตัว L กับเลข 1 ควรเคาะเวน้วรรคประโยคยาว ๆ ข้อความเกิดหรือขาดหายไป            
ตวัพิมพใ์หญ่ หรือตวัพิมพเ์ล็ก เป็นตน้ 
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 6.  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Provide Feedback) ผลจากการวิจยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนจะกระตุน้ความสนใจจากผูเ้รียนไดม้ากข้ึน ถา้บทเรียนนั้นทา้ทาย โดยการบอกเป้าหมาย    
ท่ีชดัเจน แจง้ใหผู้เ้รียนทราบวา่ขณะอยูท่ี่ส่วนใด ห่างจากเป้าหมายเท่าใดและการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั 
(Provide Feedback) การให้ขอ้มูลยอ้นกลบัดว้ยภาพจะช่วยเร่งเร้าความสนใจไดดี้ยิ่งข้ึน ส่ิงท่ีตอ้ง
พิจารณาในการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั มีดงัน้ี 
  6.1  ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัทนัทีหลงัจากผูเ้รียนโตต้อบกบับทเรียน 
     6.2  ควรบอกให้ผูเ้รียนทราบว่าตอบถูกหรือตอบผิด โดยแสดงคาํถาม คาํตอบและ
การตรวจปรับบนเฟรมเดียวกนั 
     6.3  ถา้ใหข้อ้มูลยอ้นกลบัโดยการใชภ้าพ ควรเป็นภาพท่ีง่ายและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหา 
ถา้ไม่สามารถหาภาพท่ีเก่ียวขอ้งได ้อาจใชภ้าพกราฟิกท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาก็ได ้
     6.4  หลีกเล่ียงการใชผ้ลทางภาพ (Visual Effects) หรือการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีต่ืน
ตาเกินไปในกรณีท่ีผูเ้รียนตอบผดิ 
     6.5  อาจใช้เสียงสําหรับการให้ขอ้มูลยอ้นกลบั เช่นคาํตอบถูกตอ้ง และคาํตอบผิด
โดยใชเ้สียงท่ีแตกต่างกนั แต่ไม่ควรเลือกใชเ้สียงท่ีก่อให้เกิดลกัษณะการเหยียดหยาม หรือดูแคลน
ในกรณีท่ีผูเ้รียนตอบผดิ 
     6.6  เฉลยคาํตอบท่ีถูกต้องหลังจากท่ีผู ้เรียนตอบผิด 2 -3 คร้ัง ไม่ควรปล่อยให้
เสียเวลา 
     6.7  อาจใชว้ธีิการใหค้ะแนนหรือแสดงภาพ เพื่อบอกความใกล-้ไกลจากเป้าหมาย 
     6.8  พยายามสุ่มการใหข้อ้มูลยอ้นกลบั เพื่อเรียนความสนใจตลอดบทเรียน 
 7.  ทดสอบความรู้ใหม่ (Assess Performance) การทดสอบความรู้ใหม่หลงัจากศึกษา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรียกวา่ การทดสอบหลงับทเรียน (Post-test) เป็นการเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนได้ทดสอบความรู้ของตนเอง นอกจากน้ีจะยงัเป็นการวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนว่า           
ผา่นเกณฑ์ท่ีกาํหนดหรือไม่ เพื่อท่ีจะไปศึกษาในบทเรียนต่อไปหรือตอ้งกลบัไปศึกษาเน้ือหาใหม่      
การทดสอบหลังบทเรียนจึงมีความจาํเป็นสําหรับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกประเภท 
นอกจากน้ียงัมีผลต่อความคงทนในการจดจาํเน้ือหาของผูเ้รียนดว้ย ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการเลือก
แบบทดสอบหลงับทเรียน มีดงัน้ี 
  7.1  ช้ีแจงวิธีการตอบคาํถามให้ผูเ้รียนทราบก่อนอย่างแจ่มชดั รวมทั้งคะแนนรวม 
คะแนนรายขอ้ และรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ เช่น เกณฑ์ในการตดัสินผล เวลาท่ีใชใ้นการตอบ
โดยประมาณ 
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  7.2  แบบทดสอบตอ้งวดัพฤติกรรมตรงกบัวตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรมของบทเรียน
และควรเรียงลาํดบัจากง่ายไปยาก 
     7.3  หลีกเล่ียงแบบทดสอบแบบอตันยัท่ีให้ผูเ้รียนพิมพค์าํตอบยาว ยกเวน้ข้อสอบ   
ท่ีตอ้งการทดสอบทกัษะการพิมพ ์
     7.4  ในแต่ละขอ้ ควรมีคาํถามเดียว เพื่อใหผู้เ้รียนตอบคร้ังเดียว ยกเวน้ในคาํถามนั้น
มีคาํถามยอ่ยอยูด่ว้ย ซ่ึงควรแยกออกเป็นหลาย ๆ คาํถาม 
     7.5  แบบทดสอบควรเป็นขอ้สอบท่ีมีคุณภาพ มีค่าอาํนาจจาํแนกดี ความยากง่าย
เหมาะสมและมีความเช่ือมัน่เหมาะสม 
     7.6  อย่าตดัสินคาํตอบว่าผิดถ้าการตอบไม่ชัดแจ้ง เช่น ถ้าคาํตอบท่ีตอ้งการเป็น
ตวัอกัษร แต่ผูเ้รียนพิมพต์วัเลข ควรบอกให้ผูเ้รียนตอบใหม่ ไม่ควรช้ีว่าคาํตอบนั้นผิด และไม่ควร
ตดัสินคาํตอบว่าผิด หากผิดพลาดหรือเวน้วรรคผิด หรือใชต้วัพิมพเ์ล็กแทนท่ีจะเป็นตวัพิมพใ์หญ่
เป็นตน้ 
     7.7  แบบทดสอบชุดหน่ึงควรมีหลาย ๆ ประเภท ไม่ควรใช้เฉพาะข้อความเพียง
อยา่งเดียว ควรเลือกใชภ้าพประกอบบา้ง เพื่อเปล่ียนบรรยากาศในการสอบ 
 8.  สรุปและนาํไปใช้ (Review and Transfer) เป็นส่วนสําคญัในขั้นตอนสุดทา้ยท่ี
บทเรียนจะตอ้งสรุปมโนคติของเน้ือหาเฉพาะประเด็นสําคญั ๆ รวมทั้งขอ้เสนอแนะต่าง ๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้ผู ้เ รียนได้มีโอกาสทบทวนความรู้ของตนเองหลังจากศึกษาเน้ือหาผ่านมาแล้ว                 
ในขณะเดียวกนั บทเรียนตอ้งช้ีแนะเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งหรือให้ขอ้มูลอา้งอิงเพิ่มเติม เพื่อแนะแนวทาง
ใหผู้เ้รียนไดศึ้กษาต่อในบทเรียนถดัไป หรือนาํไปประยกุตใ์ชก้บังานอ่ืนต่อไป 
 นอกจากน้ี อาํนวย เดชชยัศรี (2544: 27-28) ไดใ้ห้รายละเอียดถึงการออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนดา้นการใชสี้โดยระบุวา่การใชสี้ นิยมท่ีจะนาํเสนอโดยใชสี้พื้นและสีตวัอกัษร
ท่ีตดักัน การกาํหนดสีส่วนใดจะใช้เป็นสีพื้น ส่วนใดเป็นตวัอกัษรข้ึนอยู่กับการออกแบบและ
กาํหนดจุดเน้นท่ีจะให้ผูเ้รียนสนใจ โดยมีผลการวิจัยจากนักการศึกษาหลายท่านพบว่าผูเ้รียน          
มีความชอบในเร่ืองสี ดังน้ี อกัษรขาวบนพื้นนํ้ าเงิน อกัษรขาวบนพื้นดาํ อกัษรเหลืองบนพื้นดาํ   
อักษรเขียวบนพื้นนํ้ า เงิน อักษรขาวบนพื้นม่วง และอักษรเหลืองบนพื้นเขียว นอกจากน้ี               
การออกแบบควรคาํนึงถึงเร่ืองการใช้เสียงด้วย โดยระบุว่าเสียงมีประโยชน์ต่อการเสริมแรงให้
ผูเ้รียนตอบคาํตอบเป็นอยา่งมากในการเรียนจากคอมพิวเตอร์เพราะผูเ้รียนจะไดรั้บการตอบสนอง
อยา่งเพลิดเพลินในขณะท่ีผูเ้รียนร่วมทาํกิจกรรมกบับทเรียน การออกแบบเพื่อใชเ้สียงให้สอดคลอ้ง
กบับทเรียนโดยการนาํเสียงต่าง ๆ มาประกอบไดอ้ยา่งมากมาย เช่น เสียงสัญญาณสั้น ๆ เสียงเพลง 
เป็นตน้ เพราะเสียงจะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดจินตนาการได ้ ในขณะท่ีกาํลงัฝึกหรือเรียนจากเน้ือหาท่ี
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ปรากฏบนจอภาพในขณะท่ีดา้นแสง (Flash) ระบุวา่แสงจะช่วยให้ผูเ้รียนเพิ่มความสังเกตและช่วย
เน้นจุดสนใจหรือคอยเตือนให้ผูเ้รียนมีความรอบคอบและเป็นส่ิงท่ีจะเสริมแรงให้เรียนไปตาม
ขั้นตอนของบทเรียน นอกจากเป็นการเนน้ขอ้ความแลว้ ยงัทาํหนา้ท่ีคอยกระตุน้ในจุดท่ีตอ้งการให้
ผูเ้รียนเขา้ใจขอ้มูลในการเรียนนั้น ๆ อยา่งต่อเน่ืองดว้ยการกระพริบหรือสีท่ีเนน้แตกต่างไปจากพื้น
ภาพเบ้ืองหลงัท่ีปรากฏหนา้จอ 
 จากองค์ประกอบและหลักการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภท        
การสอนเน้ือหา (Tutorial) ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ผูส้ร้างสามารถนาํไปประยุกตใ์ชก้บัการสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาเพื่อให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามีประสิทธิภาพดี             
และสามารถตอบสนองต่อความตอ้งการของทั้งผูส้อนและผูเ้รียนได ้ทั้งน้ีผูส้ร้างตอ้งคาํนึงถึงความ
เหมาะสมรูปแบบในการสร้างกบัการนาํเสนอเน้ือหา เช่น บทเรียนแบบเส้นตรง หรือบทเรียนแบบ
แตกแขนง นอกจากน้ีผูส้ร้างยงัตอ้งให้ความสําคญักบัรายละเอียดต่าง ๆ ท่ีช่วยสนบัสนุนให้เรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคุณภาพ เช่น การเร่งเร้าความสนใจ ดว้ยการให้ภาพ แสง สี เสียงไดใ้ช้ส่ือ
ประกอบท่ีเหมาะสม การบอกวัตถุประสงค์การเรียนท่ีชัดเจน การ กระตุ้นให้ผู ้เ รียนเกิด
ความสัมพนัธ์กบับทเรียนให้มากท่ีสุด พร้อมการให้ขอ้มูลยอ้นกลบัท่ีสามารถกระตุน้ความสนใจ
จากผูเ้รียนไดม้ากข้ึน เป็นตน้ 
 

โปรแกรมทีใ่ช้สร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 สาํหรับโปรแกรมท่ีใชส้ร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ปัจจุบนัน้ีมีหลายโปรแกรม
ดว้ยกนั  รักศกัด์ิ เลิศคงคมทิพย ์(2549) แนะนาํโปรแกรมท่ีน่าสนใจดงัน้ี 
 1.  จุฬา CAI พฒันาโดยอาจารยจ์ากจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 2.  โปรแกรม Authorware ของบริษทั Adobe เป็นเคร่ืองมือท่ีออกแบบให้มีการทาํงาน
เป็นเส้นโฟล (Flow Line) ทาํให้ดูใกลเ้คียงกบั Flow Chart ง่ายต่อการออกแบบและกาํหนดให้การ
ควบคุมวตัถุ (object) ต่าง ๆ ท่ีจะปรากฏบนจอภาพเป็นแบบ Visual Graphics เกือบทั้งหมดทาํให้
ผูใ้ชไ้ม่ตอ้งกงัวลในการจดจาํคาํสั่งต่าง ๆ 
 3.  Multimedia Toolbook ของบริษทั Asymetrix, U.S.A. จะเนน้ให้มีการควบคุมวตัถุ
ด้วยภาษาสคริปต์เป็นหลัก ซ่ึงดูยากกว่า Authorware แต่ความยืดหยุ่นในการใช้งานจะดีกว่า 
สามารถนาํไปใชพ้ฒันาโปรแกรมประยกุตห์รือโปรแกรมสําเร็จรูปไดใ้นตวัเอง ทาํให้สามารถสร้าง
โปรแกรมยอ่ย ๆ สาํหรับผูใ้ชท้ ัว่ไปและสามารถสร้างเน้ือหาจากโปรแกรมไดท้นัที 
 4.  โปรแกรม Director ของบริษทัเดียวกบั Authorware คือ Adobe ทาํการควบคุมวตัถุ
ดว้ยภาษาสคริปต์เช่นเดียวกบั Multimedia Toolbook แต่จะเป็นแนวคิดของการสร้างภาพยนตร์       
มีตารางแสดงช่วงเวลา (Time Duration) การแสดง (Action) ของแต่ละวตัถุจึงยืดหยุ่นมากกว่า         
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2 โปรแกรมแรก และการใช้งานก็ยากกว่าด้วย โดยเฉพาะผูท่ี้ยงัไม่คุ ้นเคยในการสร้าง CAI 
โปรแกรมน้ีจึงเหมาะสําหรับผูท่ี้มีความชาํนาญแลว้หรือคุน้เคยกบัตวัโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึง
จาก Authorware และ Multimedia Toolbook มาแลว้ 
 โปรแกรม Authorware 7 โปรแกรมภาษาท่ีสร้างโดย Macromedia Authorware 7 ได้
พฒันาข้ึนโดยบริษทั Macromedia อเมริกา (ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศไทย คือ บริษทัไอเฟค 
จาํกดั) ในตอนแรกบริษทัไดพ้ฒันา Authorware Star ออกมาทดลองใช ้หลงัจากนั้นไดมี้ Version 
ใหม่อีกเร่ือยๆ ซ่ึงในปัจจุบนัมี Authorware Version 7 โปรแกรม Authorware จดัเป็นโปรแกรม
ประเภท Authoring System ท่ีใชใ้นการเรียบเรียงงานนาํเสนอลกัษณะ Multimedia ท่ีมีทั้งภาพน่ิง 
ภาพเคล่ือนไหว เสียงเพลง เสียงบรรยาย Sound Effect และสามารถโตต้อบกบัผูใ้ช้โปรแกรม       
ไดห้ลายรูปแบบ (Interactive Multimedia) ซ่ึงคุณสมบติัดงักล่าวสามารถนาํไปประยุกต์กบังาน     
ไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ใช้เทคนิคท่ีเรียกว่า Objected Interface ซ่ึงเป็นการใชส้ัญลกัษณ์ (Icon) แทน
คาํสั่งทาํงานเป็น Visual Authoring ทาํให้ง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน ทาํงานดว้ยระบบ Drag and 
drop ประกอบกบัเมนูท่ีใชง้านง่าย มีระบบในการสร้าง User Interface ท่ีสมบูรณ์ รวมทั้งความ 
สามารถดา้น HyperLink Hyper text ทาํให้เป็นโปรแกรมท่ีมีความเหมาะสมในการนาํไปผลิต
บทเรียน นอกจากน้ีภายในโปรแกรมยงัมีตวัแปรและฟังก์ชัน่ (Variable and Function) สนบัสนุน   
การทาํงานมากกว่า 200 คาํสั่งเพื่อใช้พฒันางานให้มีประสิทธิภาพสูง และด้วยเทคโนโลย ี
Shockware ทาํใหส้ามารถนาํบทเรียนท่ีผลิตดว้ย Authorware ไปใชบ้นอินเตอร์เนตและอินทราเนต 
 โปรแกรมภาษาท่ีสร้างโดย Macromedia Authorware เป็นโปรแกรมในการสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ซ่ึงมีคุณสมบติัดงัน้ี (สมรัก ปริยะวาที, 2549: 21-22)     
  โปรแกรม Authorware 7 จัดเป็นเคร่ืองมือนิพนธ์ (Authoring Tool) ซ่ึงหมายถึง
โปรแกรมประยุกต์ท่ีถูกออกแบบมาเพื่อสร้างงานในลกัษณะส่ือประสม ในการใช้โปรแกรมผูใ้ช้     
ไม่จาํเป็นตอ้งเช่ียวชาญในเร่ืองศิลปะของการใช้โปรแกรม เคร่ืองมือนิพนธ์อาศยัไอคอนหรือวตัถุ 
(Objects) แทนฟังค์ชันหน่ึง ๆ เช่น การแสดงขอ้ความและภาพ การเล่นเสียง หรือการสร้างการ
โตต้อบ 
 โปรแกรม Authorware 7 เป็นโปรแกรมการพฒันาท่ีใช้ไอคอนเป็นพื้นฐาน (Icon-
based) มีสมรรถภาพสูง ทาํให้ทุกคน ทั้งครู นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน ผูเ้ช่ียวชาญในสาขาวิชา                
และโปรแกรมเมอร์สามารถพฒันาผลงานส่ือประสมท่ีซบัซอ้นและยุง่ยากได ้
 โปรแกรม Authorware 7 เป็นโปรแกรมท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือซ่ึงมีขีดความสามารถในการ
สร้างงานนาํเสนอ ท่ีตอ้งการให้มีการตอบสนองระหวา่งโปรแกรมกบัผูใ้ชโ้ปรแกรมไดห้ลากหลาย
รูปแบบในรูปแบบของภาพ (Graphic) เสียง (Sound) ภาพเคล่ือนไหว (Animation) ขอ้ความ
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ตวัอกัษร (Text) หรือวิดีโอ (Video) และดีวีดี (DVD) เป็นส่ือการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์        
ช่วยสอน (CAI) ท่ีสมบูรณ์แบบ นอกจากน้ียงัเป็นเคร่ืองมือท่ีใช้สร้างเวบ็และการเรียนออนไลน์ 
(Online Learning) ดว้ยเคร่ืองมืออาํนวยความสะดวกในการสร้างงานเพียงแค่ลากไอคอนไปวางบน 
ฟโลวไ์ลน์ (Flowline) ผูใ้ชไ้ม่จาํเป็นตอ้งมีความรู้ในเร่ืองการเขียนโปรแกรมก็สามารถสร้างงาน 
สร้างการตอบสนองแบบต่างๆไดโ้ดยไม่ยาก เหมาะสําหรับคุณครูยุคใหม่ใช้ ICT ช่วยในการจดั
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย 
 โปรแกรม Authorware 7 น้ียงัปรับปรุงส่วนท่ีติดต่อกบัผูใ้ชง้านโปรแกรมให้ใชง้านได้
ง่ายมากยิ่งข้ึนเหมือนกบัโปรแกรมทัว่ไปท่ีรันบนวินโดวส์ เช่น การจดัวางไอคอน (Icon Panel)    
เสียใหม่ เปล่ียนขนาดหน้าต่าง กาํหนดคุณสมบติัให้เรียกใช้งานสะดวก จดัวางหน้าต่างโนวเ์ลจ      
ออบเจค (Knowledge Object) แวไรอะเบิล (Variable) และ ฟังก์ชัน่ (Function) ไวด้า้นขวามือ     
เป็นตน้ 
 การเขียน Script ในโปรแกรม Authorware 7 นั้นสามารถเลือกได้ว่าเป็นภาษา 
Authorware (Authorware Script Language) หรือภาษาจาวา (JavaScript) นอกจากน้ียงัดึงไฟล ์
(Import) จากโปรแกรม Microsoft Power Point เขา้มาใชใ้นโปรแกรม Authorware 7 ได ้ซ่ึงเป็น
ส่วนท่ีผูใ้ชโ้ปรแกรม Authorware เวอร์ชัน่เก่าเรียกร้องมา การเพิ่มสัญรูป DVD เขา้มาช่วยให้งาน   
ดูต่ืนเตน้เร้าใจมากยิ่งข้ึน มีส่ือจากแหล่งอ่ืนๆเพิ่มเขา้มาประยุกต์ใชส้ร้างบทเรียนให้น่าสนใจและ 
น่าติดตาม 
 

ตารางท่ี 1  แสดงความตอ้งการของระบบท่ีเหมาะสมกบัการสร้างงานดว้ยโปรแกรม  
 Authorware 7 (System Requirements) 
 

 

ส่วนประกอบ 
 

คุณสมบติัเคร่ืองท่ีใชส้ร้างงาน 
คุณสมบติัเคร่ืองท่ีใชรั้นโปรแกรมท่ี 

สร้างเสร็จแลว้ 
Processor Intel Pentium II หรือสูงกวา่ Intel Pentium II หรือสูงกวา่ 
Memory 32 MB RAM 16 MB RAM (Microsoft Windows) 24 

MB RAM (Mac) 
System software Windows XP, Windows 

2000, Windows 98 SE หรือ 
ท่ีทนัสมยักวา่ 

Windows XP, Windows 2000, 
Windows NT 4.0, Windows Me, 

Windows 98 SE 
Mac OS 8.1 through OS X 

Drive 128 MB of free disk space 
and a CD-Rom drive 

Not applicable 
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และส่วนต่าง ๆ ของหนา้จอโปรแกรม Macromedia Authorware มี 5 ส่วน คือ (วรากร หงส์โต, 
2543: 29-30)                                     
                        1 
 
        2                    3           3  
           
    
   4      5 
               
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4   ส่วนต่าง ๆ ของหนา้จอโปรแกรม Macromedia Authorware 
  

 1.  แถบเมนู (Menu Bar) เป็นแถบเมนูท่ีรวบรวมคาํสั่งทั้ งหมดของโปรแกรมไว ้
ประกอบไปดว้ย 11 เมนูหลกัเม่ือคลิกท่ีเมนูหลกัก็จะปรากฏเมนูยอ่ยในแต่ละหมวดหมู่ข้ึนมา ไดแ้ก่ 

 
 

 

ภาพท่ี 5  แถบเมนู 
ท่ีมา: พูก่นั ไอที, เรียนลดั เรียนเร็ว Authorware สร้างส่ือการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ: เสริมวทิย ์
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี,่ 2552), 11. 
 

  1.1 File เป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการจดัเก็บไฟลข์อ้มูล เช่น การเปิด-ปิด เป็นตน้ 
  1.2 Edit เป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการแกไ้ขไฟล ์
  1.3 View เป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการ เปิด-ปิด แถบเคร่ืองมือ และ Grid กบั Snap 
  1.4 Insert เป็นชุดคาํสั่งท่ีใช้ในการนาํแถบไอคอน (Icon Palette) หรือรูปภาพ       
มาแทรก 
  1.5 Modify เป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการตั้งค่าหนา้จอแสดงผลและรวมไปถึงการจดักลุ่ม 
  1.6 Text เป็นการกาํหนดขนาดและลกัษณะตวัอกัษร 
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     1.7 Control เป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการสั่งรันโปรแกรมท่ีไดส้ร้างไวแ้ละสั่งหยดุ 
  1.8 Xtras เป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการเรียกใชไ้ฟล 

1.9 Commands เป็นชุดคาํสั่งท่ีใช้ในการค้นหาไฟล์ Xtras และการติดต่อกับ
เวบ็ไซตข์องAuthorware 
  1.10 Window เป็นชุดคาํสั่งท่ีใชใ้นการเรียกเมนูต่าง ๆ ของโปรแกรม เช่น Control 
panel, Functions หรือ Buttons เป็นตน้ 
  1.11 Help เป็นคาํสั่งท่ีอธิบายถึงการใชง้านของโปรแกรม Authorware 
 2.  แถบเคร่ืองมือ (Tool Bar) เป็นปุ่มคาํสั่งแถบเคร่ืองหมายคล้ายกับโปรแกรม
มาตรฐานทัว่ ๆ ไปท่ีใชบ้น Microsoft Windows 
 
 
ภาพท่ี 6   แถบเคร่ืองมือ 
ท่ีมา: พู่กนั ไอที, เรียนลัด เรียนเร็ว Authorware สร้างส่ือการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี,่ 2552), 12. 
 

 3.  แถบไอคอน (Icon palette) เป็นเคร่ืองมือท่ีใช้ในการสร้างงานในโปรแกรม 
Authorware ซ่ึงสัญลกัษณ์แต่ละตวัใชแ้ทนคาํสั่งดงัต่อไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 7   แถบไอคอน 
ท่ีมา: พู่กนั ไอที, เรียนลัด เรียนเร็ว Authorware สร้างส่ือการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี,่ 2552), 13. 

Color  icon 

Interaction icon 
Calculation icon 
Map icon 

Sound icon 
DVD icon 

Knowledge  icon 

Stop Flag  icon 

Movie  icon 

Display  icon 
Motion  icon 

Erase  icon 

Navigate  icon 
Framework  icon 

Decision  icon 

Start Flag  icon 

Wait  icon 
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  3.1  Display icon ใชใ้นการสร้างและแสดงผล text และ graphics รูปภาพต่างๆ  
     3.2  Motion icon ใช้สร้างการเคล่ือนท่ีให้กบัวตัถุไปยงัตาํแหน่งในแนวเส้นตรง

หรือเส้นโคง้มี 5 รูปแบบ  
     3.3 Erase icon ใช้ลบวตัถุท่ีแสดงผลหน้าจอ เช่น ข้อความ รูปภาพ และ

ภาพเคล่ือนไหว  
     3.4  Wait icon ใชห้น่วงเวลาหรือหยุด (Pauses) เวลาการแสดงผลหนา้จอภาพตาม

ระยะเวลาหรือเง่ือนไขท่ีกาํหนด  
     3.5  Navigate icon ใชเ้ช่ือมโยงไอคอนต่างๆ ท่ีอยูใ่นไอคอน Framework ดว้ยปุ่ม 

next, previous, first หรือ last page ได ้ 
     3.6  Framework icon ใช้สร้างโครงสร้างหลกัลิงคห์รือพลิกไปยงัหนา้ต่าง ๆ ของ   

ไอคอนท่ีแสดงผล text, graphics, sound, animation และทางานร่วมกนักบัไอคอน Navigate  
     3.7  Decision icon ใช้กาํหนดเง่ือนไขและเหตุการณ์ว่าให้ทางานตามลาดับ           

สุ่ม หรือระบุเจาะจงตามค่าท่ีกาํหนดตวัแปร  
     3.8  Interaction icon ใช้สร้างการโต้ตอบระหว่างโปรแกรมกบัผูใ้ช้ มีด้วยกัน         

11 รูปแบบ  
     3.9  Calculation icon ใชก้าํหนดค่าตวัแปร ฟังกช์ัน่ และเขียน Script  
     3.10 Map icon ใช้รวมไอคอนให้มีขนาดเล็กลง มีโครงสร้างการวางไอคอน

มากกวา่หน่ึงระดบั  
     3.11 Digital movie icon ใชแ้สดงภาพเคล่ือนไหว ไฟล์พวก AVI, MOV, MPEG 

พวกไฟลว์ดีิโอต่างๆ  
     3.12 Sound icon ใชแ้สดงพวกเสียง AIFF, MP3, PCM, WAVE หรือ VOX  
     3.13 DVD icon ใชแ้สดงไฟล์ในรูปแบบของ DVD แต่ตอ้งมี DVD Drive และ 

Microsoft DirectX version 8.1 หรือสุงกวา่น้ี  
     3.14 Knowledge Object icon เป็น Wizard ซ่ึงโปรแกรมไดอ้อกแบบไวใ้ห้เพื่อใชส้า

หรับสร้างงานอยา่งรวดเร็ว  
     3.15 Start and stop flags ใชก้าํหนดตาํแหน่งทดสอบรันโปรแกรมเป็นส่วน ๆ เพื่อ

ความสะดวกไม่ตอ้งทดสอบตั้งแต่ไอคอนแรกจนถึงไอคอนสุดทา้ย ปกติแลว้ทั้งสองไอคอนน้ีจะใช้
คู่กนั  

     3.16 Icon color palette ใชก้าํหนดสีของไอคอนเพื่อความสะดวกในการแยกแยะ      
ไอคอน ใหม้องเห็นความแตกต่างของไอคอนไดช้ดัเจนมากยิง่ข้ึน  
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 4.  หน้าต่างออกแบบ (Design Windows) เป็นพื้นท่ีสําหรับวางไอคอน ท่ีอยู่ใน Icon 
Palette ลากมาวางบนเส้นตรงท่ีเรียกวา่ Flow Line 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 8   หนา้ต่างออกแบบ (พูก่นั ไอที, 2552: 12) 
ท่ีมา: พู่กนั ไอที, เรียนลัด เรียนเร็ว Authorware สร้างส่ือการเรียนการสอน (กรุงเทพฯ: เสริมวิทย์
อินฟอร์เมชัน่ เทคโนโลยี,่ 2552), 12. 
 

 การสร้างงานด้วยโปรแกรม Authorware 7 ขั้นตอน การสร้างงานด้วยโปรแกรม 
Authorware มีดงัน้ี 
 1.  ลากไอคอนจากถาด (Icon Palette) ไปวางบนเส้นโฟล 
 2.  ตั้งช่ือไอคอน 
 3.  กาํหนดการทาํงาน (Set Up) ของไอคอน 
 4.  วางไอคอนเพิ่มลงไปบนเส้นโฟล  
 ส่ิงเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มในโปรแกรม Authorware 7 โปรแกรม Authorware 7 มีส่ิง
เปล่ียนแปลงเพิ่มเขา้มาจาก Authorware รุ่นก่อน ดงัน้ี (สมรัก ปริยะวาที, 2549: 14-19 และภทัทิรา 
เหลืองวลิาศ, 2547: 21-22) 
 1.  การปรับแต่งหน้าตาการใช้งาน (Interface Improvements) เพื่อให้โปรแกรม
สามารถใชง้านไดง่้ายและสะดวกรวดเร็วมากท่ีสุด ดงัน้ี 
  1.1  การกาํหนดคุณสมบติัของไอคอน (Icon or File Properties) สามารถมองเห็น
ไดจ้ากดา้นล่างของจอภาพเม่ือเขา้สู่โปรแกรม Authorware 7 ทาํให้สะดวกในการกาํหนดคุณสมบติั
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ต่าง ๆ โดยไม่ต้องไปคลิกเลือกท่ีเมนูบ่อย ๆ คุณสมบัติของไอคอนท่ีถูกใช้งานอยู่ในขณะนั้ น         
จะแสดงรายละเอียดใหเ้ห็นไดช้ดัเจนจาก Properties ดา้นล่าง 
  1.2  เปล่ียนตําแหน่งจากการวางไอคอนแถวเดียวเป็นสองแถว เพิ่มไอคอน 
Knowledge Objects เพื่อใหเ้รียกใชง้านไดง่้ายเหมือนไอคอนอ่ืน ๆ ท่ีเพียงแต่ลากไปวางบนเส้นโฟล 
เพิ่มไอคอน DVD เข้ามาเพื่อสร้างสีสันของวานได้มากข้ึนตอบสนองกับขีดความสามารถ            
ของฮาร์ดแวร์ในปัจจุบนั 
  1.3  ปรับตาํแหน่งแสดงผลการใชง้าน  Knowledge Objects Panel, Functions Panel 
และ Variables Panel ใหใ้ชง่้ายและสะดวกข้ึน 
  1.4  ปรับปรุงวิธีการกําหนดค่าเร่ิมต้นต่าง ๆ ในการใช้งานไอคอนให้สะดวก     
และง่ายมากข้ึนกว่าเดิม แทนท่ีจะต้องคลิกเลือกกําหนดท่ีเมนูเหมือนทุก ๆ คร้ัง นอกจากน้ี             
ยงัสามารถแทรก JavaScript ลงในไอคอน Calculation โดยคลิกท่ีแถบเคร่ืองมือไอคอน Calculation 
เลือก Language Authorware หรือ JavaScript 
 2.  ความสามารถในการใชง้านกบั Authorware เคร่ือง Macintosh สามารถใช ้X player 
ใน Mac Operating System X ไดแ้ลว้ 
 3.  เพิ่มไอคอน DVD Movies สําหรับไฟล์ DVD จุดเด่นขอ้น้ีท่ีเพิ่มเขา้มาในโปรแกรม 
Authorware 7 ช่วยใหง้านนาํเสนอต่ืนตาเร้าใจมากข้ึน 
 4.  โปรแกรม Authorware 7 สนบัสนุน JavaScript Engine ผูใ้ชส้ามารถเลือกใชภ้าษา
การเขียน Script ในไอคอน Calculation ว่าจะเป็นภาษาดั้งเดิม (Authorware Script Language          
or AWS) หรือเขียนดว้ย JavaScript version 1.5 ก็ได ้
 5.  สามารถนาํโปรแกรม Microsoft PowerPoint ซ่ึงเป็นโปรแกรมยอดฮิตเขา้มาใชง้าน
ร่วมกบัโปรแกรม Authorware 7 ได ้โดยโปรแกรมจะทาํการเปล่ียนไฟล์ PowerPoint ให้เป็นไฟล ์
XML ดว้ยเมนู Command  Converters 
 6.  ปรับปรุงหนา้ต่าง Trace/Debug เพื่อช่วยตรวจสอบกระบวนการทาํงาน 
 7.  Knowledge Objects ในรูปแบบ Learning Management System (LMS) มีวิซาร์ด
สาํเร็จรูป ช่วยใหส้ามารถสร้างระบบบริหารการเรียนรู้เพื่อใชเ้ป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนบนเวบ็
ไดส้อดคลอ้งตามมาตรฐานของสมาคม AICC (Aviation Industry CBT (Computer Base Training) 
Committee)) รวมถึงสามารถติดตามประสิทธิภาพการศึกษาของนกัเรียนจดัการนาํผลงานไปใชก้บั
ซอฟตแ์วร์อ่ืนไดต้ามมาตรฐานของ SCORM (Shareable Courseware Object Reference Model) 
 8.  One-Button Publishing to Learning Management Systems ทาํให้สามารถสร้าง  
เวบ็แอปพลิเคชนัของระบบบริหารการเรียนรู้ท่ีอยูใ่นรูปของ e-learning ไดส้ะดวกและรวดเร็ว 
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 9.  เพิ่ม Functions และ Variables ใหม่เขา้มา เช่น ฟังก์ชนัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํงาน
ของ DVD และ JavaScript 
 

การประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 ในการตรวจสอบคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นับเป็นอีกขั้นตอนหน่ึง         
ท่ีสําคญัเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบทเรียนท่ีมีคุณภาพ มีคุณค่าต่อการนาํไปใช้กบันกัเรียนให้เกิดประโยชน์
สูงสุด    กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2545 : 93-98) ได้เสนอแบบประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  และบาํรุง โตรัตน์ (2541: 80-85)  ไดเ้สนอแนะวา่ ก่อนท่ีครูจะเร่ิมประเมิน
ซอฟตแ์วร์เพื่อการเรียนการสอนภาษานอกจากจะศึกษาจุดมุ่งหมายของรายวชิาภาษาองักฤษแลว้ ครู           
ควรดาํเนินการวเิคราะห์บริบทการเรียนการสอน (Instructional Context) โดยตอบคาํถามต่อไปน้ี 
 1.  นกัเรียนคือใคร (Who the learners are?) 
 2.  ผูส้อนคือใคร และส่ิงแวดลอ้มเป็นอยา่งไร (Who the instructor is and the learning 
environment?) 
 3.  ขอ้จาํกดัดา้นเทคนิคมีอะไรบา้ง (What the technical limitations are?) 
 เม่ือได้รับคาํตอบท่ีชัดเจนแล้ว ผูส้อนจึงเร่ิมประเมินซอฟต์แวร์ ซ่ึงแบบประเมิน
ประกอบดว้ยส่วนสําคญั 2 ส่วน คือ รายละเอียดโดยทัว่ไปของซอฟต์แวร์ และส่วนท่ีเป็นคาํถาม
แบบประเมินค่า ดงัน้ี 
 1. รายละเอียดโดยทั่วไปของซอฟต์แวร์  รายละเอียดในส่วนแรกน้ีประกอบไปดว้ย
หวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 
  1.1 ช่ือเร่ือง (Title) 
  1.2 รุ่น หรือ ชุด (Version) 
  1.3 ปีท่ีเผยแพร่ (Year of Publication) 
  1.4 นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย คือกลุ่มใด เช่น เจา้ของภาษาท่ีเป็นผูใ้หญ่เจา้ของภาษา   
ท่ีเป็นเด็ก นกัเรียนท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองหรือเป็นภาษาต่างประเทศ 
  1.5 ระดบัของนกัเรียน เช่น นกัเรียนในระดบัตน้ (Beginner) นกัเรียนระดบัก่อน
ระดบักลาง (Pre-intermediate) นกัเรียนระดบักลาง (Intermediate) นกัเรียนระดบัหลงัระดบักลาง 
(Post-Intermediate) หรือ นกัเรียนระดบักา้วหนา้หรือระดบัสูง (Advanced) 
  1.6 ทกัษะหรือเน้ือหาภาษาท่ีครอบคลุมมีอะไรบา้ง เช่น ฟัง พดู อ่าน เขียน ศพัท์
ไวยากรณ์ การออกเสียง ทกัษะบูรณาการ (Integrated Skills) วฒันธรรมหรืออ่ืน ๆ 
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  1.7 ระบบฮาร์ดแวร์ท่ีซอฟแวร์ใช ้ คือระบบอะไร คือ IBM/IBM Compatible (PC) 
หรือระบบเคร่ือง MAC สาํหรับในประเทศไทยเรา ระบบฮาร์ดแวร์ส่วนใหญ่จะเป็น IBM/IBM 
Compatible (PC) 
  1.8 ระบบปฏิบติัการท่ีซอฟตแ์วร์ใช ้คืออะไร เช่น DOS Window 3.1 Windows95 
Windows98 Macintosh Linux หรือ Unix การเลือกซอฟตแ์วร์ตอ้งเลือกให้เหมาะกบัระบบ ปฏิบติัการ
ท่ีใชใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีใชอ้ยู ่
  1.9 ลกัษณะซอฟตแ์วร์ ผูป้ระเมินเขียนอธิบายลกัษณะซอฟตแ์วร์อยา่งสั้น ๆ วา่เป็น
ซอฟตแ์วร์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไร และมีวธีิการนาํเสนอเน้ือหาอยา่งไร เป็นตน้ 
  1.10 ประเภทของโปรแกรมและกิจกรรม เช่น เกมส์ (Games) การสอบยอ่ย (Quizzes) 
การจาํลอง (Simulation) การสอน (Tutorial) การสร้างขอ้ความ (Text Construction) การสร้าง
ขอ้ความใหม่ (Text Reconstruction) การแก้ปัญหา (Problem Solving) การฝึกฝน (Drill-and-
Practice) เคร่ืองมือสาํหรับนกัเรียน (Student Tool) หรือเคร่ืองมือสาํหรับครู (Teacher Tool) 
 2. ส่วนทีเ่ป็นค าถามแบบประเมินค่า แบ่งออกเป็นค่า 5 ระดบั ดงัน้ี 
  5 = มากท่ีสุด (very much) หมายถึง ซอฟตแ์วร์มีลกัษณะหรือปรากฏส่ิงนั้น 
มากท่ีสุด 
  4 = มากหรือส่วนใหญ่ (largely) หมายถึง ซอฟต์แวร์มีลกัษณะหรือปรากฏส่ิงนั้น
มากเป็นส่วนใหญ่ 
  3 = ปานกลาง (moderately) หมายถึง ซอฟตแ์วร์มีลกัษณะหรือปรากฏส่ิงนั้น 
ปานกลาง 
  2 = นอ้ย (slightly) หมายถึง ซอฟตแ์วร์มีลกัษณะหรือปรากฏส่ิงนั้นนอ้ย 
  1 = ไม่มีเลย (not at all) หมายถึง ซอฟตแ์วร์ไม่มีลกัษณะหรือไม่ปรากฏส่ิงนั้นเลย 
 นอกจากน้ีแบบประเมินยงัมีอีก 2 ช่อง คือ N/A (Not Applicable) หมายถึงซอฟตแ์วร์  
ท่ีประเมินนั้นไม่เข้าเกณฑ์ (Not Applicable) ตามหัวข้อคาํถามในแบบประเมิน ส่วนในช่อง        
ความคิดเห็น (Comments) ไวส้าํหรับผูป้ระเมินเขียนความเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัหวัขอ้นั้น ๆ 

 แบบประเมินแบบประมาณค่าแบ่ง เป็น 10  หัวข้อย่อย ได้แ ก่  วิ ธีสอนภาษา 
(Methodology/Approach to Language Instruction) การออกแบบซอฟตแ์วร์ (Design) การกาํหนด
เส้นทางและการควบคุมโปรแกรม (Navigation) เ น้ือหา (Content) ข้อความ (Text) กราฟิก 
(Graphics) เสียง (Audio) วีดิทศัน์ (Video) การให้ผลป้อนกลบั (Feedback) และเทคนิคและความ
ช่วยเหลือ (Technical Considerations/Helps) รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
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 1.  วิธีสอนภาษา ประกอบดว้ยคาํถาม 4 ขอ้ เพื่อให้ผูป้ระเมินไดพ้ิจารณาดา้นวิธีสอน
ภาษา ไดแ้ก่ 

  1.1 กาํหนดจุดประสงคด์า้นการศึกษา (การเรียนการสอนภาษา) ชดัเจนหรือไม่ 
           1.2 สร้างโดยยดึอยูบ่นรากฐานวิธีสอนภาษาวธีิใดวธีิหน่ึงหรือไม่ 
           1.3 สร้างโดยพิจารณาถึงทฤษฎีดา้นภาษาศาสตร์หรือไม่ 
            1.4 วธีิสอนภาษาในซอฟตแ์วร์แตกต่างจากการเรียนรู้วธีิอ่ืน ๆ หรือไม่ 
 2.  การออกแบบซอฟตแ์วร์ ประกอบดว้ยคาํถามท่ีเด่ียวขอ้งกบัการออกแบบซอฟตแ์วร์

จาํนวน 15 คาํถาม ไดแ้ก่ 
  2.1 นาํขอ้ได้เปรียบหรือข้อดีของคอมพิวเตอร์มาใช้ในการออกแบบซอฟต์แวร์

หรือไม่ 
            2.2 เนน้สไตลก์ารเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีต่างกนัหรือไม่ 
           2.3 สร้างการโตต้อบอยา่งมีความหมายระหวา่งนกัเรียนกบัคอมพิวเตอร์หรือไม่ 
           2.4 สร้างการโตต้อบส่ือสารระหวา่งนกัเรียนหรือไม่ 
           2.5 นกัเรียนไดท้าํแบบฝึกหดัเป็นคู่ กลุ่ม และรายบุคคลหรือไม่ 
           2.6 สามารถบนัทึกคะแนนของนกัเรียนและใหค้รูตรวจสอบคะแนนไดห้รือไม่ 
           2.7 สามารถบนัทึกจาํนวนคร้ังท่ีนกัเรียนพยายามในการทาํแบบฝึกหดัหรือขอ้สอบ

หรือไม่ 
  2.8 สามารถบนัทึกเวลาทั้งหมดท่ีนกัเรียนใชใ้นการทาํแบบฝึกหดัหรือไม่ 
           2.9 สามารถคํานวณคะแนนเฉล่ียและสร้างชาร์ต (Chart) ความก้าวหน้าของ

นกัเรียนหรือไม ่
           2.10 ครูสามารถตรวจสอบความกา้วหนา้ของนกัเรียนไดต้ลอดเวลาหรือไม่ 
           2.11 บอกสถานการณ์ทาํงานปัจจุบนัของนกัเรียนไดต้ลอดเวลาหรือไม่ 
            2.12 สามารถรายงานความกา้วหนา้ของแต่ละตอนหรือหน่วยไดต้ลอดเวลาหรือไม่ 
           2.13 นกัเรียนสามารถขอความช่วยเหลือและคาํอธิบายจากโปรแกรมไดต้ลอดเวลา

หรือไม่ 
           2.14 นกัเรียนสามารถคน้ขอ้มูลเฉพาะโดยพิมพค์าํคน้ท่ีสําคญั (Keyword Searches) 

ไดห้รือไม่ 
           2.15 มีอภิธานศพัท์ (Glosses)  อธิบายคาํศพัท์ยากในบทเรียน ซ่ึงนกัเรียนสามารถ

คลิกดูไดต้ลอดเวลาหรือไม่ 
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 3.   การกาํหนดเส้นทางและการควบคุมโปรแกรม ประกอบดว้ยคาํถาม 8 ขอ้ ไดแ้ก่ 
           3.1 กาํหนดเส้นทางและควบคุมโปรแกรมไดง่้ายหรือไม่ 
  3.2 นกัเรียนสามารถกลบัสู่ขั้นตอนท่ีผา่นมาไดส้ะดวกหรือไม่ 
           3.3 นกัเรียนสามารถเขา้และออกจากโปรแกรมไดต้ลอดเวลาหรือไม่ 
           3.4 นกัเรียนสามารถควบคุมเวลาท่ีใชใ้นแต่ละตอนไดห้รือไม่ 
           3.5 นกัเรียนสามารถควบคุมความเร็วในการเรียนไดห้รือไม่ 
  3.6 นกัเรียนสามารถกลบัสู่เมนูหลกัไดง่้ายหรือไม่ 
            3.7 การเช่ือมโยงกบัหนา้จอ (Screens) หรือตอน (Sections) อ่ืน ๆ ทาํไดง่้ายหรือไม่ 
           3.8 ขอ้ความหรือกราฟิกท่ีเช่ือมโยงกนัระบุไวช้ดัเจนหรือไม่ 
 4.  เน้ือหา ประกอบดว้ยคาํถาม 10 คาํถาม ไดแ้ก่ 
           4.1 เน้ือหาในบทเรียนสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนหรือไม่ 
           4.2 เน้ือหาสามารถประยกุตก์นัสถานการณ์การเรียนรู้ต่าง ๆ ไดห้รือไม่ 
           4.3 ครูสามารถแกไ้ข เพิ่มเติม หรือปรับปรุงเน้ือหาไดง่้ายหรือไม่ 
           4.4 เรียงลาํดบัเน้ือหาตามประมวลเน้ือหา (Syllabus) แบบใดแบบหน่ึงหรือไม่ 
          4.5 เรียงลาํดบัแบบฝึกหดัตามความสัมพนัธ์ทกัษะหลกั (Related Skills) และทกัษะ

ยอ่ย (Sub Skills) หรือไม่ 
  4.6 เรียงลาํดบัแบบฝึกหดัตามความยากง่ายหรือไม่ 
           4.7 เน้ือหาถูกตอ้งหรือไม่ 
           4.8 มีคาํอธิบายตวัอยา่งและภาพประกอบท่ีชดัเจนเพียงพอและหลากหลายหรือไม่ 
           4.9 ใชค้าํศพัทแ์ละโครงสร้างไดเ้หมาะสมกบัระดบัของนกัเรียนหรือไม่ 
  4.10 เน้ือหาเรียบเรียงไดดี้และถูกตอ้งตามหลกัไวยากรณ์หรือไม่ 

 5.  ขอ้ความ ประกอบด้วยคาํถามเก่ียวขอ้งกบัขอ้ความและแบบตวัอกัษรจาํนวน 4 
คาํถาม ไดแ้ก่ 

           5.1 ใชแ้บบตวัอกัษร (Font) ท่ีเหมาะสมและเพียงพอหรือไม่ 
           5.2 ขอ้ความชดัเจนและง่ายต่อการอ่านหรือไม่ 
  5.3 ขอ้ความท่ีปรากฏบนปุ่ม (Button) อ่านไดช้ดัเจนหรือไม่ 
  5.4 สัญลกัษณ์และไอคอน (Icon) ท่ีปรากฏในขอ้ความเห็นไดช้ดัเจนและจาํไดง่้าย

หรือไม่ 
 6.  กราฟิก ประกอบดว้ยคาํถามท่ีเก่ียวขอ้งกบักราฟิกจาํนวน 6 คาํถาม ไดแ้ก่ 

           6.1 กราฟิกท่ีใชเ้หมาะสม เป็นประโยชน์และเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาหรือไม่ 
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  6.2 กราฟิกช่วยอธิบายเน้ือหาท่ีสอนไดช้ดัเจนข้ึนหรือไม่ 
           6.3 กราฟิกช่วยใหโ้ปรแกรมดูดีข้ึนหรือไม่ 
           6.4 ภาพวาดมีคาํอธิบายท่ีชดัเจนหรือไม่ 
           6.5 มีความสมํ่าเสมอในการใชส้ัญลกัษณ์และไอคอนหรือไม่ 
           6.6 ออกแบบการจดัหนา้และกราฟิกไดดี้หรือไม่ 
 7.  เสียง ประกอบดว้ยคาํถาม 9 คาํถาม ไดแ้ก่ 
           7.1 เสียงชดัเจนหรือไม่ 
           7.2 เสียงฟังไดเ้ขา้ใจหรือไม่ 
  7.3 สามารถปรับความดงัของเสียงไดห้รือไม่ 
           7.4 เสียงพดูเป็นภาษามาตรฐานหรือไม่ 
  7.5 อตัราความเร็วในการพดูเหมาะสมกบัระดบันกัเรียนหรือไม่ 
  7.6 เสียงประกอบ (Sound Effects) เหมาะสมหรือไม่ 
  7.7 ดนตรี (Music) ประกอบเหมาะสมหรือไม่ 
  7.8 นกัเรียนสามารถบนัทึกเสียงและฟังเสียงท่ีบนัทึกโดยง่ายหรือไม่ 
           7.9 เสียงท่ีบนัทึกมีคุณภาพหรือไม่ 
 8.  วดิีทศัน์ ประกอบดว้ยคาํถาม 2 คาํถาม ไดแ้ก่ 
           8.1 วดิีทศัน์ชดัเจนหรือไม่ 
           8.2 วดิีทศัน์มีประโยชน์ น่าสนใจและเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาหรือไม่ 
  9.  การให้ผลป้อนกลับ การให้ผลป้อนกลับมีความสําคญัยิ่งในการสร้างบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หวัขอ้น้ีประกอบดว้ยคาํถาม 6 คาํถาม ไดแ้ก่ 
          9.1 แสดงผลป้อนกลบัท่ีเหมาะสมใหก้บันกัเรียนทนัทีหรือไม่ 
  9.2 แสดงผลป้อนกลบัแบบรวบยอดกบันกัเรียนหรือไม่ 
           9.3 แสดงคาํตอบมากกว่าหน่ึงคาํตอบ (กรณีมีคาํตอบท่ีถูกมากกว่า 1 คาํตอบ) 

หรือไม่ 
  9.4 อนุญาตใหน้กัเรียนแกไ้ขขอ้ผดิหรือไม่ 
  9.5 มีขอ้ความเพื่อช่วยเหลือนกัรเยนในการแกข้อ้ผดิหรือไม่ 
          9.6 กาํหนดใหน้กัเรียนอ่านเน้ือหาหรือทบทวนหลงัจากแสดงผลป้อนกลบัหรือไม่ 

                   10. เทคนิคและความช่วยเหลือ ประกอบดว้ยคาํถาม 8 คาํถาม ไดแ้ก่ 
           10.1 ซอฟตแ์วร์ทาํงานไดดี้โดยไม่มีจุดบกพร่อง (Bug) หรือไม่ 
           10.2 ซอฟตแ์วร์ใชค้วามจาํและเน้ือท่ีฮาร์ดดิสกไ์ดอ้ยา่งเหมาะสมหรือไม่ 



 95 

  10.3 สามารถติดตั้งซอฟตแ์วร์ไดโ้ดยง่ายหรือไม่ 
           10.4 มีคู่มือช่วยเหลือดา้นเทคนิคหรือไม่ 
           10.5 เช่ือมต่อออนไลน์ (On-line) เพื่อความช่วยเหลือหรือไม่ 
           10.6 มีบทเรียนสอน (Tutorials) การใชโ้ปรแกรมหรือไม่ 
  10.7 มีหนงัสือแบบฝึก (Workbook) และคาํแนะนาํ (Guide) แก่นกัเรียนหรือไม่ 
          10.8 มีคู่มือครู (Teacher’s Manual) หรือไม่ 

 ในตอนท้ายของแบบประเมิน ผู ้ประเมินจะประเมินรวบยอดอีกคร้ังหน่ึง โดยดู
ภาพรวมของคะแนนจากแบบประมาณค่าทั้งหมดแลว้เลือกประเมินขอ้ใดขอ้หน่ึง คือ 

 1. เห็นควรใชซ้อฟตแ์วร์น้ีมากท่ีสุด (Highly Recommended) 
 2. ดี (Good) 
 3. มีประโยชน์ (Useful) 
 4. พอใช ้(Fair) 
 5. ตอ้งปรับแกไ้ข (Modifications Needed) 
 6. ไม่เห็นประโยชน์ (Not Useful) 
 

ประชาคมอาเซียน 
 

แนวทางในการคัดเลอืกเนือ้หาบทอ่านในบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน  
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ  
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of South East Asian 
Nations) หรืออาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้เป็นการรวมตวัของชาติ 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ 
อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กมัพูชา เวียดนาม และพม่า โดยมีวตัถุประสงค์ร่วมกนั คือ เพื่อ
พฒันาประเทศสมาชิกในด้านต่างๆ ดงันั้น ประเทศไทยจึงมีความจาํเป็นตอ้งมีการเตรียมความ
พร้อมในดา้นต่าง ๆ เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศกัราช 2558 เพื่อให้บุคลากรในประเทศ       
มีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เขม้แข็ง ภายใตยุ้ทธศาสตร์วิสัยทศัน์
เดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคมเดียวซ่ึงการศึกษานั้นจดัอยู่ในประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาคมดา้นอ่ืนๆมีความเขม้แขง็ เพื่อพฒันาไปสู่สากลต่อไป 

 เนือ้หาโดยเบือ้งต้นเกีย่วกบัประชาคมอาเซียน 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ 
ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า 
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อาเซียนมีพื้นท่ีราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพี
ของประเทศสมาชิกรวมกนัคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นลาํดบัท่ี 9 ของโลก
เรียงตามจีดีพี มีภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการ  
 อาเซียนมีจุดเร่ิมตน้จากสมาคมอาสา ซ่ึงก่อตั้งข้ึนเม่ือเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดย
ไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ไดถู้กยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ไดมี้การลงนามใน “ปฏิญญา
กรุงเทพ” อาเซียนไดถื้อกาํเนิดข้ึนโดยมีรัฐสมาชิกเร่ิมตน้ 5 ประเทศ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อความ
ร่วมมือในการเพิ่มอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพฒันาสังคม วฒันธรรมในกลุ่มประเทศ
สมาชิก และการธาํรงรักษาสันติภาพและความมัน่คงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายขอ้พิพาท
ระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลงัจาก พ.ศ. 2527 เป็นตน้มา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มข้ึน       
จนมี 10 ประเทศในปัจจุบนั กฎบตัรอาเซียนไดมี้การลงนามเม่ือเดือนธนัวาคม พ .ศ. 2551 ซ่ึงทาํให้
อาเซียนมีสถานะคลา้ยกบัสหภาพยโุรปมากยิง่ข้ึน เขตการคา้เสรีอาเซียนไดเ้ร่ิมประกาศใชต้ั้งแต่ตน้
ปี พ.ศ. 2553 และกาลงักา้วสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน ซ่ึงจะประกอบดว้ยสามดา้น คือ ประชาคม
อาเซียนด้านการเมืองและความมั่นคง ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคม              
และวฒันธรรมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558  
 กาํเนิดอาเซียนและวตัถุประสงคก์ารจดัตั้ง เม่ือวนัท่ี 8 สิงหาคม 2510 ณ วงัสราญรมย ์
(ท่ีตั้งของกระทรวงการต่างประเทศไทย ในขณะนั้น) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ  
ของ 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก-เฉียงใต ้ไดแ้ก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
และไทย ไดล้งนามใน “ปฏิญญากรุงเทพฯ” (Bangkok Declaration) เพื่อจดัตั้งสมาคมความร่วมมือ
ในระดบัภูมิภาคของประเทศต่าง ๆ ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ภายใตช่ื้อ  “สมาคมประชาชาติ        
แห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต“้ หรือ “อาเซียน” (ASEAN) ซ่ึงเป็นตวัย่อของ Association of 
SouthEast Asian Nations ช่ือทางการ ในภาษาองักฤษของอาเซียน ทั้งน้ี ก่อนหนา้ท่ีการลงนาม     
ในปฏิญญากรุงเทพฯ รัฐมนตรี-ต่างประเทศของทั้ง 5 ประเทศไดห้ารือกนัเก่ียวกบัความเป็นไปได้
ของการจดัตั้งสมาคมอาเซียนและยกร่างปฏิญญากรุงเทพฯ ท่ีแหลมแท่น จงัหวดัชลบุรี  
 ปฏิญญากรุงเทพฯ ไดร้ะบุวตัถุประสงคส์ําคญั 7 ประการของการจดัตั้งอาเซียน ไดแ้ก่    
1) ส่งเสริมความร่วมมือและความช่วยเหลือซ่ึงกันและกนัในทางเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม 
เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ และการบริหาร  2) ส่งเสริมสันติภาพและความมัน่คงส่วนภูมิภาค              
3) เสริมสร้างความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจพฒันาการทางวฒันธรรมในภูมิภาค 4) ส่งเสริมให้
ประชาชนในอาเซียนมีความเป็นอยูแ่ละคุณภาพชีวิตท่ีดี 5) ให้ความช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนัในรูป
ของการฝึกอบรมและการวิจยั และส่งเสริมการศึกษาด้านเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ 6) เพิ่ม
ประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม การขยายการคา้ ตลอดจนการปรับปรุงการขนส่ง
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และการคมนาคม และ 7) เสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกบัประเทศภายนอก องคก์ารความร่วมมือ
แห่งภูมิภาคอ่ืน ๆ และองคก์ารระหวา่งประเทศ  
 นับตั้งแต่วนัก่อตั้ง อาเซียนได้พยายามแสดงบทบาทในการธํารงรักษาและส่งเสริม
สันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคงและความเจริญร่วมกันในภูมิภาค ตลอดจนมีวิวฒันาการ         
อย่างต่อเน่ืองในการสร้างความไวเ้น้ือเช่ือใจระหว่างประเทศสมาชิก ตลอดจนพฒันาการในเร่ือง
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจและสังคม จนเป็นท่ีประจกัษ์แก่นานาประเทศ และนาํไปสู่การขยาย
สมาชิกภาพ โดยบรูไนดารุสซาลาม เขา้เป็นสมาชิกลาํดบัท่ี  6 เม่ือปี 2527 เวียดนาม เขา้เป็นสมาชิก
ลาํดบัท่ี 7 ในปี 2538 ลาวและพม่า เขา้เป็นสมาชิกพร้อมกนัเม่ือปี 2540 และกมัพูชาเขา้เป็นสมาชิก
ล่าสุด เม่ือปี 2542 ทาํใหใ้นปัจจุบนัอาเซียนมีสมาชิกรวมทั้งหมด 10 ประเทศ  
 ในปัจจุบนั อาเซียน ประกอบด้วยประชากรประมาณ  567 ล้านคน พื้นท่ีโดยรวม       
4.5 ลา้นตารางกิโลเมตร ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติประมาณ 1.1 พนัลา้นดอลลาร์สหรัฐ และ
รายไดโ้ดยรวมจากการคา้ประมาณ 1.4 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ (สถิติในปี 2550)   
 หลกัการพื้นฐานของความร่วมมืออาเซียน ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ         
ได้ยอมรับในการปฏิบติัตามหลกัการพื้นฐานในการดาเนินความสัมพนัธ์ระหว่างกนั อนัปรากฏ     
อยูใ่นกฎบตัรอาเซียนซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของอาเซียนท่ีเพิ่งมีผลบงัคบัใชเ้ม่ือกลางเดือนธนัวาคม 
2551 และสนธิสัญญาไมตรีและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity 
and Cooperation in Southeast Asia หรือ TAC) ซ่ึงประกอบดว้ย 1) การเคารพซ่ึงกนัและกนัใน    
เอกราช อธิปไตย ความเท่าเทียม บูรณาการแห่งดินแดนและเอกลักษณ์ประจาชาติของทุกชาติ         
2) สิทธิของทุกรัฐในการดาํรงอยูโ่ดยปราศจากจากการแทรกแซง การโค่นลม้อธิปไตยหรือการบีบ
บงัคบัจากภายนอก 3) หลกัการไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั 4) ระงบัความแตกต่างหรือ
ขอ้พิพาทโดยสันติวิธี 5) การไม่ใช้การขู่บงัคบั หรือการใช้กาํลงั  และ 6) ความร่วมมืออยา่งมี
ประสิทธิภาพระหวา่งประเทศสมาชิก  
 นอกจากหลกัการขา้งตน้แลว้ ตั้งแต่อดีตจนถึงช่วงก่อนท่ีกฎบตัรอาเซียนมีผลบงัคบัใช ้
อาเซียนยึดถือหลักการฉันทามติเป็นพื้นฐานของกระบวนการตดัสินใจและกาํหนดนโยบายมา    
โดยตลอด หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ การท่ีอาเซียนจะตกลงกันดาํเนินการใด ๆ ประเทศสมาชิก
อาเซียนทั้งหมดทั้งสิบประเทศ จะตอ้งเห็นชอบกบัขอ้ตกลงนั้น ๆ ก่อน  
 การท่ีอาเซียนยึดมัน่ในหลกัการต่าง ๆ ขา้งตน้ โดยเฉพาะหลกั “ฉนัทามติ” และ “การ
ไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั” หรือท่ีผูส้ังเกตการณ์อาเซียนเรียกว่า “วิถีทางของ
อาเซียน” (ASEAN’s Way) ในทางหน่ึงนั้น ก็ถือเป็นผลดีเพราะเป็นปัจจยัท่ีทาให้ประเทศสมาชิก
อาเซียนซ่ึงมีความแตกต่างกันเป็นอย่างมากในเร่ืองระบบการเมือง วฒันธรรม และฐานะทาง
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เศรษฐกิจมีความ “สะดวกใจ” ในการเขา้ร่วมเป็นสมาชิกและดาํเนินความร่วมมือในกรอบอาเซียน 
แต่ในอีกทางหน่ึง หลกั “ฉนัทามติ” และ “การไม่แทรกแซงกิจการภายในซ่ึงกนัและกนั”  ก็ไดรั้บ
การวิพากษว์ิจารณ์ในหลายโอกาสวา่ เป็นสาเหตุสําคญัท่ีทาํให้กระบวนการรวมตวักนัของอาเซียน
เป็นไปอย่างล่าช้า รวมถึงทาํให้อาเซียนขาดความน่าเช่ือถือ เน่ืองจากถูกมองว่ากลไกท่ีมีอยู่ของ
อาเซียนล้มเหลวในการจดัการกบัปัญหาของอาเซียนเองท่ีเกิดข้ึนในประเทศสมาชิกใดประเทศ
สมาชิกได้ อย่างไรก็ดี การยึดถือฉันทามติในกระบวนการตดัสินใจของอาเซียน ได้เร่ิมมีความ
ยืดหยุน่มากข้ึนหลงัจากท่ีกฎบตัรอาเซียน มีผลบงัคบัใชเ้ม่ือวนัท่ี 15 ธนัวาคม 2551 เน่ืองจากกฎ
บตัรอาเซียนไดเ้ปิดช่องให้ผูน้าประเทศสมาชิกอาเซียนพิจารณาหาขอ้ยุติในเร่ืองท่ีประเทศสมาชิก
ไม่มีฉนัทามติได ้
 การเทียบเคียงหัวข้อเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนตามหัวข้อในสภายุโรป หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 การจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษตามกรอบ CEFR 
 สาํนกัวชิาการและมาตรฐานการศึกษา, สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้กาํหนดคุณภาพผูเ้รียนเม่ือจบชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 6 ไวใ้นตวัช้ีวดั        
และสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ว่านักเรียนมีทกัษะการใช้ภาษาต่างประเทศ ส่ือสารตาม    
หวัเร่ือง ดงัน้ี ตนเอง (Themselves) ครอบครัว (Families) โรงเรียน (Schools) ส่ิงแวดลอ้ม (The 
Environment) อาหารและเคร่ืองด่ืม (Foods and Beverages) ความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคล 
(Interpersonal Relationships) เวลาว่างและนนัทนาการ (Free Time and Recreation) สุขภาพ          
และสวสัดิการ (Health and Welfare) การซ้ือ-ขาย (Selling and Buying) สภาพภูมิอากาศ (Climate) 
การศึกษาและอาชีพ  (Education and Occupations)  การเดินทางท่องเท่ียว (Travel for Tourism)     
การบริการ (Services)  สถานท่ี (Places)  ภาษา (Languages) และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
(Science and Technology) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551: 227)  ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสภายุโรป (Council 
of Europe) (2006: 51-52, 150) ท่ีระบุว่าผูส้อนภาษาควรเลือกส่ิงท่ีนาํมาสอนภายใตแ้นวเร่ือง        
14 แนวเร่ือง ไดแ้ก่ การระบุตนเอง (Personal Identification) บา้นและส่ิงแวดลอ้ม (House and 
Home, Environment) ชีวิตประจาํวนั (Daily Life) กิจกรรมยามวา่งและความบนัเทิง (Free Time, 
Entertainment) การเดินทาง (Travel) ความสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ  (Relations with other People) 
สุขภาพและการดูแลร่างกาย  (Health and Body Care) การศึกษาและอาชีพในอนาคต  (Education 
and Future Career) การจบัจ่ายใช้สอย (Shopping) อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Drink)           
การบริการ (Services) สถานท่ี (Places) ภาษา (Languages) และลมฟ้าอากาศ (Weather) สําหรับ
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เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียนนั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลจากหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 ท่ีเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงบรรจุอยูใ่นการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนรายวิชาอาเซียนศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงอยูใ่นกลุ่มสาระ
สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม ซ่ึงเป็นการสอนท่ีเน้นเสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัความเป็นมา  
และวตัถุประสงค์ในการก่อตั้งอาเซียน สร้างความเขา้ใจในเร่ืองราวของประเทศสมาชิกอาเซียน
ทางดา้นขอ้มูลพื้นฐานของแต่ละประเทศ ทั้งดา้นการเมืองการปกครอง วิถีชีวิตสังคม วฒันธรรม 
ประเพณี สามารถใชก้ระบวนการสืบคน้ขอ้มูลโดยใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้ การส่ือสาร               
มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหาตลอดจนเห็นคุณค่าของการนําความรู้ไปใช ้             
ในชีวิตประจาํวนั มีจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่าง      
มีความสุข เป็นประโยชน์ในการพฒันาเยาวชนไทย และผูเ้รียนมีความพร้อมในการเป็นพลเมืองดี
ของประชาคมอาเซียนต่อไป  
 นอกจากน้ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
แนวใหม่ตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศกัราช 2551 เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบและวิเคราะห์รูปแบบของบทอ่าน โดยให้
ครอบคลุมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
ไดก้าํหนดให้ผูส้ําเร็จการศึกษาภาคบงัคบั (ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3) ตอ้งมีความรู้ความสามารถดา้น
ภาษาองักฤษ เม่ือเทียบกบักรอบ CEFR อยูใ่นระดบั A2 กล่าวคือ มีทกัษะการใชภ้าษาต่างประเทศ 
ตอบคาํถามจากเน้ือเร่ืองและส่ือสารตามหวัเร่ืองเก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว โรงเรียน ส่ิงแวดลอ้ม 
อาหาร เคร่ืองด่ืม เวลาวา่งและนนัทนาการ สุขภาพและสวสัดิการ การซ้ือ-ขาย ลมฟ้าอากาศ 
การศึกษาและอาชีพ การเดินทางท่องเท่ียว การบริการ สถานท่ีภาษา และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ภายในวงคาํศพัทป์ระมาณ 2,100-2,250 คาํ (คาํศพัทท่ี์เป็นนามธรรมมากข้ึน) สามารถ
คน้ควา้ รวบรวม และสรุปขอ้มูล เช่น ข่าวเก่ียวกบั กีฬา และบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจากในโฆษณา      
แผน่พบั ใบปลิว และหนา้เวบ็ (Web Page) เพื่อรายงานสั้น ๆ และนาํเสนอหนา้ชั้นเรียน สามารถ
เขา้ใจคาํแนะนาํและขั้นตอนการใชห้รือปฏิบติั เช่น การแนะนาํอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการประกอบอาหาร
และสาธิตวิธีการปรุงอาหาร สามารถเขา้ใจประเด็นสําคญัท่ีอ่านเก่ียวกบัเร่ืองในชีวิตประจาํวนัท่ี   
ง่าย ๆ และสั้น ๆ ท่ีมีส่ือประกอบ เช่น ตอบคาํถามจากการอ่านนิทาน ตลอดจนศึกษาความเหมือน
และความแตกต่างทางวฒันธรรมของประเทศต่าง ๆ  
 จากการศึกษาเอกสารและตาํราท่ีเก่ียวขอ้งกบัตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 
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2551 ศึกษาแนวเร่ืองจากสภายุโรป (Council of Europe) ศึกษาขอ้มูลจากหลกัสูตรสถานศึกษา 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 ท่ีเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัอาเซียน ตลอดจน
ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับการจัดการเรียนการสอนภาษาองักฤษแนวใหม่ตามกรอบอ้างอิง
ความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป The Common European Framework of Reference for 
Languages (CEFR) และหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ผูว้ิจยัไดท้าํการ
เทียบเคียงเน้ือหาและสามารถสรุปไดว้า่เน้ือหาท่ีจะนาํมาสร้างบทอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
มีจาํนวน 10 บทเรียน โดยแบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
 ตอนท่ี 1 
 บทท่ี 1  การแนะนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (General Information of 
ASEAN Community) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั การแนะนาํและให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบัประเทศ
ต่างๆ ในอาเซียน (General Information about ASEAN Community) การอ่านและตีความธงชาติ 
(Flag) ตราสัญลกัษณ์ประจาํชาติ (Symbol) และแผนท่ีของชาติต่าง ๆ ในชาติอาเซียน (Map) 
 บทท่ี 2  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน (General Information about 
10 Countries in ASEAN Community) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั เขตแดน (Region) ลกัษณะทาง    
ภูมิประเทศ (Geographical Feature) ภูมิอากาศและสภาพอากาศ (Climate and Weather)                 
การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) อุณหภูมิ (Temperature) และฤดูกาล (Season)  
 ตอนท่ี 2  
 บทท่ี 3  บุคคลสําคญัในอาเซียน (Important People of ASEAN) ครอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกบั บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีน่าสนใจในชาติอาเซียน (Famous People in ASEAN Countries) วนั 
และสถานท่ีเกิด (Date and Place of Birth) อายุ (Age) เพศ (Sex) สถานะทางการสมรส (Marital 
Status)  เ ช้ือชาติ (Nationality)  ภาษา (Language) อาชีพ (Occupation)  การศึกษา (Education) 
ครอบครัว (Family) ศาสนา (Religion) ลกัษณะภายนอก (Physical Appearance) และความสัมพนัธ์
ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relationship)  
 บทท่ี 4  ชีวติประจาํวนั (Daily Life) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัการดาํเนินชีวิตประจาํวนั 
(Way of life) ศาสนา (Religion) พิธีกรรมต่างๆ (Ceremony) ศิลปะการแสดง (Art) การแต่งกาย
ประจาํชาติ (National Costume) การขนส่งสาธารณะ (Public transport) การโดยสารยานพาหนะ
ส่วนตวั (Private transport) และการจราจร (Traffic) 
 บทท่ี 5  เวลาว่างและความบนัเทิง (Free Time and Environment) ครอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกบัเวลาว่าง (Free Time) นนัทนาการ (Recreation) กิจกรรมยามว่างและความสนใจ (Hobby 
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and Interest) ภาพยนตร์ (Movie) กีฬา (Sport) โทรทศัน์และวิทยุ (Radio and TV) นิทรรศการ 
พิพิธภณัฑ ์(Exhibition and Museum) ส่ือส่ิงพิมพ ์(Press) และดนตรี (Music)  
 บทท่ี 6  นิทานพื้นบา้น (Folktales) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบันิทานพื้นบา้นท่ีน่าสนใจ
ของประเทศอาเซียน 
 บทท่ี 7  อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverage) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัอาหาร
ประจาํชาติอาเซียน (International Food) และเคร่ืองด่ืมยอดนิยม (Popular Beverage) รวมไปถึง
ขั้นตอนและวธีิการในการประกอบอาหาร (How to Cook Food) และส่วนประกอบ (Ingredients) 
 บทท่ี 8  สถานท่ี (Places) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับ เมืองหลวง (Capital) การบอก
ตําแหน่ง (Location) ระยะทาง (Distance)  การเคล่ือนท่ี (Motion)  ทิศทาง (Direction)  ท่ีอยู ่
(Address) บ้าน (House) ชนิดของท่ีอยู่อาศัย (Types of Accommodation) และเคร่ืองเรือน 
(Furniture)  
 บทท่ี 9  การเดินทางท่องเท่ียว (Travel for Tourism) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัช่ือ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ (Tourist Attraction) ท่ีอยูอ่าศยั (Accommodation) สัมภาระ (Luggage) 
วนัหยุด (Holiday) การท่องเท่ียว (Tourism) การเขา้ออกประเทศ (Entering and leaving a country) 
และเอกสารการเดินทาง (Travel document)  
 บทท่ี 10 ศิลปวัฒนธรรม (Cultures)  ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการเฉลิมฉลอง 
(Celebration) เทศกาล (Festival) ศิลปะ (Art) กีฬา (Sport) นิทรรศการพิพิธภณัฑ์ (Exhibition and 
museum) และดนตรี (Music) 
 

ข้อมูลทีเ่กีย่วข้องกบัประชาคมอาเซียนในบทอ่าน จ านวน 10 บทเรียน  
 การแนะน าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (General information of 
ASEAN Community) 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 9   แผนท่ีแสดงประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 
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ธงและสัญลกัษณ์อาเซียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สัญลกัษณ์อาเซียน 

 
 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ (Association of South East Asian 
Nations) หรืออาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
ภูมิภาคเอเซียตะวนัออกเฉียงใต ้มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพื้นท่ีราว 
4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ลา้นคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิก
รวมกนัคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ลา้นลา้นดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นลาํดบัท่ี 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี          
มีภาษาองักฤษเป็นภาษาทางการ 
 คาํขวญั 
 
            “One Vision, One Identity, One Community”  

(หน่ึงวสิัยทศัน์ หน่ึงเอกลกัษณ์ หน่ึงประชาคม) 
        
 สัญลกัษณ์อาเซียน  
  “ตน้ขา้วสีเหลือง 10 ตน้มดัรวมกนัไว”้ หมายถึง ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออก
เฉียงใตท้ั้ง 10 ประเทศรวมกนัเพื่อมิตรภาพและความเป็นนํ้ าหน่ึงใจเดียวกนั โดยสีท่ีปรากฏใน
สัญลกัษณ์ของอาเซียน เป็นสีท่ีสาํคญัของธงชาติของแต่ละประเทศสมาชิกอาเซียน 
     ตน้ขา้ว 10 ตน้ หมายถึง ประเทศสมาชิก 10 ประเทศ 
  สีเหลือง หมายถึง ความเจริญรุ่งเรือง 
  สีแดง หมายถึง ความกลา้หาญและการมีพลวติั 
      สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ 
    สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพเเละความมัน่คง     
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 เพลงประจาํของชาติอาเซียน  
 
        The ASEAN Way 
         Raise our flag high, sky high 
         Embrace the pride in our heart 
         ASEAN we are bonded as one 
         Look’in out to the world 
         For peace our goal from the very start 
         And prosperity to last  
         We dare to dream we care to share. 
         Together for ASEAN 
         We dare to dream, 
         We care to share for it’s the way of ASEAN 
 
 ข้อมูลเบือ้งต้นเกี่ยวกับ 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน (General information about 10 
countries in ASEAN community) 
 1. ประเทศไทย (Thailand) 
     ช่ือทางการ: ราชอาณาจกัรไทย (Kingdom of Thailand)  
     ท่ีตั้ง: ตั้งอยูบ่นคาบสมุทรอินโดจีน ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีพรมแดนทางทิศ
ตะวนัออกติดประเทศลาวและประเทศกมัพชูา ทิศใตติ้ดอ่าวไทยและประเทศมาเลเซีย  ทิศตะวนัตก
ติดทะเลอนัดามนัและประเทศพม่า และทิศเหนือติดกบัประเทศพม่าและประเทศลาว โดยมีแม่น้า
โขงกั้นเป็นบางช่วง  
     พื้นท่ี: 513,115.02 ตารางกิโลเมตร  
     เมืองหลวง: กรุงเทพมหานคร (Bangkok)  
     ประชากร: 64.7 ลา้นคน (2551)  
     ภูมิอากาศ: เป็นแบบเขตร้อน  อากาศร้อนท่ีสุดในเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมเป็น
ฤดูร้อน โดยจะมีฝนตกและเมฆมากจากลมมรสุมตะวนัตกเฉียงใต ้ในช่วงกลางเดือนพฤษภาคมถึง
เดือนตุลาคมเป็นฤดูฝน สวนในเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม อากาศแห้งและหนาวเย็น
จากลมมรสุมตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นฤดูหนาว ยกเวน้ภาคใตท่ี้มีอากาศร้อนช้ืนตลอดทั้งปีจึงมี    
แค่สองฤดูคือฤดูร้อนกบัฤดูฝน  
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  ภาษา: ภาษาไทยเป็นภาษาราชการ 
  ศาสนา: ประมาณร้อยละ 95 ของประชากรไทยนบัถือศาสนาพุทธนิกายเถรวาท   
ซ่ึงเป็นศาสนาประจาํชาติโดยพฤตินยั แมว้า่ยงัจะไม่มีการบญัญติัในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร
ไทยก็ตาม ศาสนาอิสลามประมาณร้อยละ 4 ซ่ึงสวนใหญ่เป็นชาวไทยทางภาคใตต้อนล่าง ศาสนา
คริสตแ์ละศาสนาอ่ืนประมาณรอยละ 1  
  สกุลเงิน: บาท (Baht: THB)  
     ระบอบการปกครอง: ระบอบประชาธิปไตยแบบรัฐสภา อนัมีพระมหากษตัริยท์รง
เป็นประมุข  
     พระมหากษัตริย์ของไทย : พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช      
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จกัรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร (His Majesty King 
Bhumibol Adulyadej)  
     นายกรัฐมนตรี: นางสาวยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร (ขอ้มูลปี พ.ศ. 2556) 
 2. ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines) 
     ช่ือทางการ: สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ (Republic of the Philippines)  
     ท่ีตั้ง: เป็นประเทศหมู่เกาะท่ีประกอบดว้ยเกาะจาํนวนทั้งส้ิน 7,107 เกาะ ตั้งอยูใ่น
มหาสมุทรแปซิฟก ห่างจากเอเชียแผนดินใหญ่ทางตะวนัออกเฉียงใต ้ประมาณ 100 กม. และมี
ลกัษณะพิเศษ คือ เป็นประเทศเพียงหน่ึงเดียวท่ีมีพรมแดนทางทะเลท่ีติดต่อระหว่างกนั ยาวมาก
ท่ีสุดในโลก  
   ทิศตะวนัตกและทิศเหนือติดกบัทะเลจีนใต ้ 
   ทิศตะวนัออกและทิศใตติ้ดกบัมหาสมุทรแปซิฟก  
   อยูห่่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 1,800 กิโลเมตร 
  พื้นท่ี: 298,170 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 3 ใน 5 ของประเทศไทย)  
     เมืองหลวง: กรุงมะนิลา (Manila)  
     ประชากร: 88.7 ลา้นคน (พ.ศ.2550)  
     ภูมิอากาศ: มรสุมเขตร้อน ไดรั้บความชุมช้ืนจากลมมรสุมทั้ง 2 ฤดู ไดรั้บฝนจากลม
พายุไตฝุ้่ น และดีเปรสชัน่ บริเวณท่ีฝนตกมากท่ีสุด คือ เมืองบาเกียว เป็นเมืองท่ีฝนตกมากท่ีสุด     
ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
     ภาษา: มีการใชภ้าษามากกวา 170 ภาษา โดยส่วนมากเกือบทั้งหมดนั้นเป็นตระกูล
ภาษาย่อยมาลาโย-โปลินีเซียนตะวนัตก แต่ในปี พ.ศ. 2530 รัฐธรรมนูญไดระบุให้ภาษาฟิลิปิโน 
(Filipino) และภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน ๆ ท่ีใชก้นัมากในประเทศ 
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ฟิลิปปินส์มีทั้งหมด 8 ภาษา ไดแ้ก่ภาษาสเปน ภาษาจีนฮกเก้ียน ภาษาจีนแตจ๋ิ้ว ภาษาอินโดนีเซีย 
ภาษาซินดี ภาษาปัญจาบ ภาษาเกาหลี และภาษาอาหรับ โดยฟิลิปปินส์นั้น มีภาษาประจาํชาติ คือ 
ภาษาตากาล็อก  
  ศาสนา: ร้อยละ 92 ของชาวฟิลิปปินส์ทั้งหมดนบัถือศาสนาคริสตโดยร้อยละ 83 
นบัถือนิกายโรมนัคาทอลิก และร้อยละ 9 เป็นนิกายโปรเตสแตนต ์มุสลิมรอยละ 5 พุทธ  และ
ศาสนาอ่ืน ๆ ร้อยละ 3 
     สกุลเงิน: เปโซ (Peso : PHP) อตัราแลกเปล่ียนประมาณ (ซ้ือ) 0.72 บาท/ 1 เปโซ 
(ขาย) 0.75 บาท/1 เปโซ (มกราคม 2552)  
     ระบอบการปกครอง: ประชาธิปไตยแบบประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้า
ฝ่ายบริหาร (วาระ 6 ปี)  
     ประธานาธิบดีคนปัจจุบนั: นายเบนิโญ อาคิโน 

 3. ประเทศมาเลเซีย (Malaysia) 
        ช่ือทางการ: มาเลเซีย (Malaysia)  
     ท่ีตั้ง: ตั้งอยูใ่นเขตเส้นศูนยสู์ตร ประกอบดว้ยดินแดนสองส่วนโดยมีทะเลจีนใตก้ั้น  
    ส่วนแรก คือ มาเลเซียตะวนัตก ตั้งอยูบ่นคาบสมุทรมลาย ู มีพรมแดนทิศเหนือ
ติดประเทศไทย และทิศใตติ้ดกบัสิงคโปร์ ประกอบดว้ย 11 รัฐ คือ ปะหงั สลงังอร เนกรีเซมบิลนั 
มะละกา ยะโฮร เประ กลนัตนั ตรังกานู ปนงั เกดะห์ และปะลิส  
   ส่วนท่ีสอง คือ มาเลเซียตะวนัออก ตั้งอยูท่างเหนือของเกาะบอร์เนียว (กาลิมนั
ตนั) มีพรมแดนทิศใตติ้ดอินโดนีเซีย และมีพรมแดนลอ้มรอบประเทศบรูไน ประกอบดว้ย  2 รัฐ คือ 
ซาบาหและซาราวกั  
   นอกจากน้ียงัมีเขตการปกครองภายใต้สหพนัธรัฐอีก 3 เขต คือ กรุง
กวัลาลมัเปอร์ (เมืองหลวง) เมืองปุตราจายา (เมืองราชการ) และเกาะลาบวน  
     พื้นท่ี: 330,257 ตารางกิโลเมตร  
     เมืองหลวง: กรุงกวัลาลมัเปอร์ (Kuala Lumpur)  
     ประชากร: 26.24 ลา้นคน (ป2549) ประกอบดว้ย ชาวมาเลยก์วา่ 40% ท่ีเหลืออีก
กวา่ 33% เป็นชาวจีน อีก 10% เป็นชาวอินเดีย อีก 10% เป็นชนพื้นเมืองบนเกาะบอร์เนียว อีก 5% 
เป็นชาวไทย และอ่ืน ๆ อีก 2% 
     ภูมิอากาศ: ร้อนช้ืน อุณหภูมิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส  
     ภาษา: มาเลย ์(Bahasa Malaysia เป็นภาษาราชการ) องักฤษ จีน ทมิฬ  
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     ศาสนา: อิสลาม (ศาสนาประจาํชาติ ร้อยละ 60.4) พุทธ (ร้อยละ 19.2) คริสต ์       
(ร้อยละ 11.6) ฮินดู (ร้อยละ 6.3) และอ่ืน ๆ (ร้อยละ 2.5)  
     สกุลเงิน:  ริงกิตมาเลเซีย (Malaysian Ringgit: MYR) อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 
(ซ้ือ) 9.25 บาท/1 ริงกิต (ขาย) 10 บาท/1 ริงกิต (มกราคม 2552)  
     ระบอบการปกครอง: ประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา (Parliamentary Democracy) 
     ประมุข : สมเด็จพระราชาธิบดีสุลตาน ไมซาน ไซนัล อะบีดิน  (พระนามเต็ม:       
อลัวาติกูรบิลลาหตวนกู มิซาน ไซนัล อาบิดีน อิบนี อลัมารฮุม สุลตาน มาหมดั อลั มคัตาฟบิล     
ลาหชาหภาษาองักฤษ DYMM Al-Wathiqu Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Al-Marhum 
Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah) จากรัฐตรังกานู ทรงเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีองคท่ี์ 13 
ของมาเลเซีย (ตั้งแต่วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2549)  
     นายกรัฐมนตรี : นาจิบ ราซคั 
 4. ประเทศสิงคโปร์ (Singapore) 
     ช่ือทางการ: สาธารณรัฐสิงคโปร์ (Republic of Singapore)  
     ท่ีตั้ง: เป็นนครรัฐ ท่ีตั้งอยูบ่นเกาะในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ท่ีละติจูด 1°17’35″ 
เหนือ ลองจิจูด 103°51’20″ ตะวนัออก ตั้งอยูท่างใตสุ้ดของคาบสมุทรมาเลย อยูท่างใตข้องรัฐยะ
โฮรของประเทศมาเลเซีย และอยูท่างเหนือของเกาะรีเยาของประเทศอินโดนีเซีย 
     พื้นท่ี: ประกอบดว้ยเกาะสิงคโปร์และเกาะใหญ่น้อยบริเวณใกลเ้คียง 63 เกาะ          
มีพื้นท่ีรวมทั้งส้ิน 697 ตารางกิโลเมตร (ประมาณเกาะภูเก็ต) เกาะสิงคโปร์เป็นเกาะท่ีมีขนาดใหญ่
ท่ีสุดมีความยาวจากทิศตะวนัตกไปตะวนัออกประมาณ 42 กิโลเมตร และความกวางจากทิศเหนือ
ไปยงัทิศใตป้ระมาณ 23 กิโลเมตร  
     เมืองหลวง: สิงคโปร์  
     ประชากร: 4.35 ลา้นคน (พ.ศ.2548) ประกอบดว้ยชาวจีน 76.5% ชาวมาเลย ์13.8% 
ชาวอินเดีย 8.1% และอ่ืน ๆ 1.6%  
     ภูมิอากาศ: ร้อนช้ืน มีฝนตกตลอดปี อุณหภูมิเฉล่ีย 26.8 องศาเซลเซียส  
     ภาษา:    ภาษาทางราชการ คือ ภาษามาเลย ์(ภาษาประจาชาติ) จีนกลาง (แมนดาริน) 
ทมิฬ และองักฤษ สิงคโปร์ส่งเสริมให้ประชาชนพูด 2 ภาษา โดยเฉพาะจีนกลาง ในขณะท่ี
ภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีใชใ้นการติดต่องานและในชีวติประจาํวนั 
     ศาสนา: พุทธ 42.5% อิสลาม 14.9% คริสต1์4.5% ฮินดู 4% ไม่นบัถือศาสนา 25%  
     สกุลเงิน: ดอลลาร์สิงคโปร์ (Singapore Dollar: SGD) อตัราแลกเปล่ียน (ซ้ือ) 23 
บาท/1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (ขาย) 23.5 บาท/1 ดอลลาร์สิงคโปร์ (มกราคม 2552)  
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     ระบอบการปกครอง: สาธารณรัฐ (ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา มีสภาเดียว) โดยมี
ประธานาธิบดีเป็นประมุข และนายกรัฐมนตรีเป็นหวัหนา้ฝ่ายบริหาร  
     ประธานาธิบดี: นายเซลลาปัน รามานาทาน  
     นายกรัฐมนตรี: นายลี เซียน ลุง (Lee Hsien Loong) (12 สิงหาคม 2547) 
 5. ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia) 
          ช่ือทางการ: สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (Republic of Indonesia)  
      ท่ีตั้ง: อยูใ่นภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้โดยตั้งอยูบ่นเส้นทางเช่ือมต่อระหวา่ง
มหาสมุทรแปซิฟกกบัมหาสมุทรอินเดีย และเป็นสะพานเช่ือมระหวา่งทวีปเอเชียกบัออสเตรเลีย ทาํ
ให้อินโดนีเซียสามารถควบคุมเสนทางการติดต่อระหวางมหาสมุทรทั้งสอง ผา่นช่องแคบท่ีสําคญั
ต่าง ๆ เช่น ช่องแคบมะละกา ช่องแคบซุนดา และช่องแคบล็อมบอก ซ่ึงเป็นเสนทางขนส่งนํ้ ามนั
จากตะวนัออกกลางมายงัประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละเอเชียตะวนัออก  
  พื้นท่ี: 1,890,754 ตารางกิโลเมตร เป็นประเทศหมู่เกาะท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก 
ประกอบดว้ยเกาะใหญ่นอ้ยกวา่ 17,508 เกาะ รวมอยูใ่นพื้นท่ี 4 ส่วน คือ  
   หมู่เกาะซุนดาใหญ่ประกอบดว้ย เกาะชวา สุมาตรา บอร์เนียว และสุลาเวสี  
   หมู่เกาะซุนดานอย ประกอบดว้ยเกาะเล็ก ๆ ท่ีตั้งอยูท่างตะวนัออกของเกาะชวา 
มีเกาะบาหลี ลอมบอก ซุมบาวา ซุมบา ฟอลเรส และติมอร์  
   หมู่เกาะมาลุกุ หรือ หมูเกาะเคร่ืองเทศ ตั้งอยู่ระหว่างสุลาเวสี กบัอิเรียนจายา
บนเกาะนิวกีนี  
   อีเรียนจายา อยูท่างทิศตะวนัตกของปาปัวนิวกินี  
     เมืองหลวง: จาการ์ตา (Jakarta)  
     ประชากร: ประมาณ 220 ลา้นคน ประกอบดว้ย ชนพื้นเมืองหลากหลายกลุ่ม ซ่ึงพูด
ภาษาต่างกนักวา่ 583 ภาษา ร้อยละ 61 อาศยัอยูบ่นเกาะชวา  
     ภูมิอากาศ: มีอากาศร้อนช้ืนแบบศูนยสู์ตร ประกอบด้วย 2 ฤดู คือ  ฤดูแล้ง 
(พฤษภาคม-ตุลาคม) และฤดูฝน (พฤศจิกายน-เมษายน)  
     ภาษา: ภาษาราชการและภาษาประจาํชาติ ไดแ้ก่ ภาษาอินโดนีเซีย หรือ Bahasa 
Indonesia  
     ศาสนา: ชาวอินโดนีเซียร้อยละ 87 นบัถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 6 นบัถือศาสนา
คริสตนิ์กายโปรแตสแตนท์ ร้อยละ 3.5 นบัถือศาสนาคริสต์นิกายแคทอลิก รอยละ 1.8 นบัถือ
ศาสนาฮินดู และร้อยละ 1.3 นบัถือศาสนาพุทธ  
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     สกุลเงิน: รูเปียห์ (Rupiah : IDR) อตัราแลกเปล่ียนประมาณ (ซ้ือ) 2.87 บาท/         
1,000 รูเปียห์ (ขาย) 3.32 บาท/1,000 รูเปียห์ (มกราคม 2552)  
   ระบอบการปกครอง: ประชาธิปไตย ท่ีมีประธานาธิบดีเป็นประมุข และหัวหน้า 
ฝ่ายบริหาร 
     ประธานาธิบดี: ดร.ซูซีโล บมับงั ยูโดโยโน (Susilo Bambang Yudhoyono) 
(ตุลาคม 2547) 
 6. ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)   
     ช่ือทางการ: เนการา บรูไน ดารุสซาลาม (Negara Brunei Darussalam แปลว่า 
ดินแดนแห่งความสงบสุข)  
     ท่ีตั้ง: ทางตะวนัตกเฉียงเหนือของเกาะบอร์เนียว (ละติจูดท่ี 5 เหนือเส้นศูนยสู์ตร) 
แบ่งเป็นส่ีเขต คือ เขต Brunei-Muara เขต Belait เขต Temburong และเขต Tutong  
     พื้นท่ี: 5,765 ตารางกิโลเมตร โดยพื้นท่ีร้อยละ 70 เป็นป่าไมเ้ขตร้อน  
     เมืองหลวง: บนัดารเสรี เบกาวนั (Bandar Seri Begawan)  
     ประชากร: 370,000 คน (2548) ประกอบดว้ย มาเลย ์(66%) จีน (11%) และอ่ืน ๆ 
(23%) มีอตัราการเพิ่มของประชากรปีละ 2 % 
     ภูมิอากาศ: อากาศโดยทั่วไปค่อนข้างร้อนช้ืน มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาก 
อุณหภูมิเฉล่ีย 28 องศาเซลเซียส  
     ภาษา: ภาษามาเลย ์(Malay หรือ Bahasa Melayu) เป็นภาษาราชการ รองลงมาเป็น
ภาษาองักฤษและภาษาจีน  
     ศาสนา: ศาสนาประจาํชาติ คือ ศาสนาอิสลาม (67%) 
 7. ประเทศเวยีดนาม (Vietnam) 
     ช่ือทางการ: สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม (Socialist Republic of Vietnam)  
     ท่ีตั้ง: เป็นประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้พรมแดนติดกบัประเทศจีน ทางทิศ
เหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวนัตก และอ่าวตงัเก๋ีย ทะเลจีนใต้ ทางทิศ
ตะวนัออก  
     พื้นท่ี: 331,689 ตารางกิโลเมตร (0.645 เท่าของประเทศไทย)  
    เมืองหลวง: กรุงฮานอย (Hanoi)  
     ประชากร: ประมาณ 86.1 ลา้นคน (กรกฎาคม 2551) เป็น เวียดนาม 80% เขมร             
10 % (บริเวณสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าโขงทางตอนใตข้องประเทศ) ตาย 1.9% ไท 1.74% เหม่ือง 
1.49% ฮั้ว (จีน) 1.13% นุง 1.12% มง้ 1.03%  
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  ภูมิอากาศ: เป็นแบบมรสุมเขตร้อน ชายฝ่ังทะเลดานตะวนัออกเปิดโล่งรับลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีพดัผา่นทะเลจีนใต ้ทาํใหมี้โอกาสรับลมมรสุมและพายุหมุนเขตร้อน จึงมีฝน
ตกชุกในฤดูหนาว สามารถปลูกขา้วไดปี้ละ 2 คร้ัง (ฝนตกตลอดปี ไดรั้บอิทธิพลจากลมมรสุม
ตะวนัออกเฉียงเหนือ) เป็นประเทศท่ีมีความช้ืนประมาณ 84 % ตลอดปีมีปริมาณฝน จาก 120 ถึง 
300 เซนติเมตร (47 ถึง 118 น้ิว) และมีอุณหภูมิเฉล่ียตั้งแต่ 5°C (41°F) ถึง 37°C (99°F) 
      ภาษา: ภาษาเวียดนาม (Vietnamese) เป็นภาษาราชการ ซ่ึงเม่ือปี พ.ศ. 2463 วงการ
วิชาการเวียดนามไดล้งประชามติท่ีจะใชต้วัอกัษรโรมนั (quoc ngu) แทนตวัอกัษรจีน (Chu Nom) 
ในการเขียนภาษาเวยีดนาม  
      ศาสนา: ส่วนใหญ่ชาวเวียดนามนบัถือศาสนาพุทธ นิกายมหายานสูงถึงร้อยละ 70 
ของจาํนวนประชากร ร้อยละ 15 นบัถือศาสนาคริสตท่ี์เหลือนบัถือลทัธิขงจ้ือ มุสลิม  
     สกุลเงิน: ดอง (Dong: VND) อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 461 ดอง/ 1 บาท (มกราคม 
2550)  
     ระบอบการปกครอง:  ระบอบสังคมนิยม โดยพรรคคอมมิวนิสต์เป็นพรรคการเมือง
เดียว  
     ประมุข-ประธานาธิบดี: นายเหงียน มินหเจ๊ียต (Nguyen Minh Triet) (27 มิถุนายน 
2549)  
     หวัหนารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี: นายเหงียน ถนั ดุง (Nguyen Tan Dung)  
     เลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต:์ นายหนง ด๊ึก หมัน่ (Nong Duc Manh) 
    8. ประเทศพม่า (Myanmar) 
     ช่ือทางการ: สหภาพพม่า (Union of Myanmar)  
     ท่ีตั้ง: ตั้งอยูท่ี่ละติจูดท่ี 28 องศา 30 ลิปดา ถึง 10 องศา 20 ลิปดาเหนือ ภูมิประเทศ
ตั้งอยูต่ามแนวอ่าวเบงกอลและทะเลอนัดามนัทาํใหมี้ชายฝ่ังทะเลยาวถึง 2,000 ไมล ์ 
   ทางตะวนัออกเฉียงเหนือติดกบัทิเบตและจีน  
   ทางตะวนัออกติดกบัลาว  
   ทางตะวนัออกเฉียงใตติ้ดกบัไทย  
   ทางตะวนัตกเฉียงเหนือติดกบับงัคลาเทศและอินเดีย  
   ตะวนัตกเฉียงใตแ้ละทางใตติ้ดกบัทะเลอนัดามนัและอ่าวเบงกอล  
     พื้นท่ี: 676,577 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 1.3 เท่าของไทย) 
     เมืองหลวง: เนปิดอ (Naypyidaw) (ภาษาพม่า) หรือบางคร้ังสะกดเป็นเนปิตอ (Nay 
Pyi Taw) (มีความหมายวา่ มหาราชธานี) เป็นเมืองหลวงและเมืองศูนยก์ลางการบริหารของสหภาพ
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พม่าท่ีไดย้ายมาจากยา่งกุง้ตั้งแต่วนัท่ี 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 ตั้งอยูใ่นหมู่บา้นจตัปแว (Kyatpyae) 
ทางทิศตะวนัตกของตวัเมืองเปยนมานา (Pyinmana) ในเขตมณัฑะเลย ์สภาพภูมิประเทศเป็นภูเขา
โดยรอบ เมืองน้ีเป็นเมืองเดียวของประเทศพม่าท่ีสามารถใชไ้ฟฟ้าไดต้ลอด 24 ชัว่โมง ซ่ึงในขณะท่ี
เมืองหลวงเก่ายา่งกุง้จะไฟฟ้าดบัอยา่งนอ้ย 6 ชัว่โมง เมืองน้ีอยูห่่างยา่งกุง้ไปทางเหนือประมาณ 320 
กิโลเมตร ไม่มีสัญญาณโทรศพัท์ ซ่ึงทางการพม่านั้นตอ้งการ เมืองน้ีเร่ิมมีการสร้างส่ิงต่าง ๆ บา้ง
แล้ว เชน อพาร์ตเมนท์ ซ่ึงคนพอมีเงินท่ีจะมาซ้ืออยู่อาศัย เร่ิมมีประชาชนอพยพม่าอาศัยอยู ่       
หลายหม่ืนคน แต่เมืองหลวงแห่งน้ี ยงัไม่มีโรงเรียน โรงพยาบาล เปรียบเสมือนเมืองทหาร ซ่ึงกาํลงั       
ก่อสร้างต่อไป  ประชากร: ประมาณ 56 ลา้นคน (พ.ศ.2548) มีเผา่พนัธ์ุ135 เผา่พนัธ์ุประกอบดว้ย 
เช้ือชาติหลกั ๆ 8 กลุ่ม คือ พม่า (ร้อยละ 68) ไทยใหญ่ (ร้อยละ 8) กะเหร่ียง (ร้อยละ 7) ยะไข่        
(ร้อยละ 4) จีน (ร้อยละ 3) มอญ (ร้อยละ 2) และอินเดีย (ร้อยละ 2) 
   ภูมิอากาศ: สภาพภูมิอากาศสวนใหญ่ในบริเวณท่ีเป็นเทือกเขาสูงทางตอนกลางและ
ตอนเหนือของประเทศจะมีอากาศแห้งและร้อนมากในฤดูร้อน ส่วนในฤดูหนาวอากาศจะเยน็มาก 
ตามชายฝ่ังทะเลและบริเวณท่ีราบลุ่มแม่นํ้ าจะแปรปรวนในช่วงเปล่ียนฤดู เพราะไดรับอิทธิพลของ
พายดีุเปรสชัน่เสมอ ทาํใหบ้ริเวณน้ีมีฝนตกชุกหนาแน่นมากกวา่ตอนกลางหรือตอนบนของประเทศ
ท่ีเป็นเขตเงาฝน ขอแนะนาํสาหรับนกัทองเท่ียว คือ ควรเดินทางในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือน
กุมภาพนัธ์ เพราะฝนไม่ตก และอากาศไม่ร้อนจนเกินไปนกั 
     ภาษา: ภาษาพม่าเป็นภาษาราชการ 
     ศาสนา: ศาสนาพุทธ (พม่าบญัญติัให้ศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจาํชาติใน พ.ศ. 
2517) ร้อยละ 90 ศาสนาคริสตร้์อยละ 5 ศาสนาอิสลามร้อยละ 3.8 ศาสนาฮินดูร้อยละ 0.05 
     สกุลเงิน: จาด (Kyat : MMK) อตัราแลกเปล่ียนประมาณ 25 จาดต่อ 1 บาท หรือ
ประมาณ 1,300 จาดต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ (มิถุนายน 2549)  
     ระบอบการปกครอง: เผด็จการทางทหาร ปกครองโดยรัฐบาลทหารภายใตส้ภา
สันติภาพและการพฒันาแห่งรัฐ (State Peace and Development Council-SPDC)  
     ประธานสภาสันติภาพและการพฒันาแหงรัฐ (ประมุขประเทศ): พลเอกอาวุโส ตาน 
ฉวย (Senior General Than Shwe) (เมษายน 2535)  
     นายกรัฐมนตรี (หวัหนารัฐบาล): พล.อ.เทียน เส่ง (Gen. Thein Sein) นายกรัฐมนตรี    
คนท่ี 11 ของพม่า (พ.ศ. 2550)  
 9. ประเทศลาว (Laos) 
     ช่ือทางการ: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (The Lao People’s Democratic 
Republic)  
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     ท่ีตั้ง: เป็นประเทศท่ีไม่มีทางออกสู่ทะเล มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวนัตก
เฉียงเหนือ ติดต่อกบัเวียดนามทางทิศตะวนัออก ติดต่อกบักมัพูชาทางทิศใต ้และติดต่อกบัประเทศ
ไทยทางทิศตะวนัตก  
     พื้นท่ี: 236,800 ตารางกิโลเมตร (ประมาณคร่ึงหน่ึงของประเทศไทย) แบ่งเป็น      
16 แขวง และ 1 เขตปกครองพิเศษ (นครหลวงเวยีงจนัทน์)  
     เมืองหลวง: นครเวียงจนัทน์ (Vientiane) (เป็นเขตเมืองหลวงเหมือน กทม. ส่วน
แขวงเวยีงจนัทน์เป็นอีกแขวงหน่ึงท่ีอยูติ่ดกบันครหลวงเวยีงจนัทน์)  
    ประชากร: 5.6 ลา้นคน (ปี 2548) ประกอบดว้ย ลาวลุ่มร้อยละ 68 ลาวเทิงร้อยละ 22 
ลาวสูงร้อยละ 9 รวมประมาณ 68 ชนเผา่  
  ภูมิอากาศ: อุณหภูมิเฉล่ีย 29-33 องศา ตํ่าสุด 10 องศา ปริมาณฝนตกเฉล่ีย 1,715 
มม.ต่อปี ความช้ืน 70-80 % 
     ภาษา: ภาษาลาวเป็นภาษาราชการ  
     ศาสนา: ร้อยละ 75 นบัถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 16-17 นบัถือผี ท่ีเหลือนบัถือศาสนา
คริสต ์(ประมาณ 100,000 คน) และอิสลาม (ประมาณ 300 คน)  
     สกุลเงิน: กีบ (Kip) อตัราแลกเปล่ียน 1 บาท / 276 กีบ (พฤษภาคม 2551)  
     ระบอบการปกครอง: ระบบการปกครองแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต ์(ทางการลาว
ใช้   คาํวา่ ระบอบประชาธิปไตยประชาชน) โดยพรรคการเมืองเดียวเป็นองค์กรช้ีนาํประเทศ คือ 
พรรคประชาชนปฏิวติัลาว มีอาํนาจสูงสุดตั้งแต่ลาวเร่ิมปกครองในระบอบสังคมนิยม เม่ือ 2 
ธนัวาคม พ.ศ. 2518  
     ประมุข-ประธานประเทศ (ในภาษาลาว หมายถึง ตาแหนงประธานาธิบดี): พล.ท.
จูมมะลี ไซยะสอน (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549) 
     หวัหนารัฐบาล-นายกรัฐมนตรี: นายบวัสอน บุบผาวนั (8 มิถุนายน พ.ศ. 2549) 
                   10. ประเทศกมัพชูา (Cambodia)  
     ช่ือทางการ: ราชอาณาจกัรกมัพชูา (Kingdom of Cambodia)  
     ท่ีตั้ง: กมัพชูาตั้งอยูก่ลางภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้มีพรมแดนทิศเหนือติดกบั
ประเทศไทย (จงัหวดัอุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ และบุรีรัมย์) และลาว (แขวง อตัตะปอและ
จาํปาสัก) ทิศตะวนัออกติดเวียดนาม (จงัหวดักอนทูม เปลกู ซาลาย ดัก๊ลัก๊ สองแบเตยนิน ลองอาน 
ดงทาบ อนัซาง และเกียงซาง) ทิศตะวนัตกติดประเทศไทย (จงัหวดัสระแกว จนัทบุรี และตราด) 
และทิศใตติ้ดอ่าวไทย  
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  พื้นท่ี: ขนาดกวา้ง 500 กิโลเมตร ยาว 450 กิโลเมตร มีพื้นท่ีทั้งหมด 181,035 ตาราง
กิโลเมตร หรือมีขนาดประมาณ 1 ใน 3 ของประเทศไทย เส้นเขตแดนโดยรอบประเทศยาวประมาณ 
2,000 กิโลเมตร โดยมีเส้นเขตแดนติดตอกบัประเทศไทยยาว 798 กิโลเมตร  
     เมืองหลวง: กรุงพนมเปญ (Phnom Penh) 
    ประชากร: 14.1 ลา้นคน (ป2548) ประกอบดว้ย ชาวเขมรรอยละ 94 ชาวจีน ร้อยละ 
4 และอ่ืน ๆ อีกรอยละ 2 มีอตัราการเพิ่มของประชากรเฉล่ียร้อยละ 2 ต่อปี  
     ภูมิอากาศ: ร้อนช้ืน มีฤดูฝนยาวนาน อุณหภูมิโดยเฉล่ีย 20-36 องศาเซลเซียส  
     ภาษา: ภาษาเขมรเป็นภาษาราชการ สวนภาษาท่ีใช้โดยทัว่ไป ได้แก่ องักฤษ 
ฝร่ังเศส เวยีดนาม จีน และไทย  
     ศาสนา: ศาสนาประจาชาติ คือ ศาสนาพุทธ นิกายเถรวาท (แยกเป็น 2 นิกายยอ่ย คือ 
ธรรมยติุนิกายและมหานิกาย) และศาสนาอ่ืนๆ อาทิ ศาสนาอิสลามและศาสนาคริสต์ 
     สกุลเงิน: เงินเรียล (Riel : KHR) อตัราแลกเปล่ียน 4,000 เรียลเทากบั 1 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือประมาณ 100 เรียล เท่ากบั 1 บาท 
     ระบอบการปกครอง: ประชาธิปไตยแบบรัฐสภา โดยมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข
ภายใตรั้ฐธรรมนูญ  
     พระมหากษตัริย:์ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดม สีหมุนี (His Majesty Preah 
Bat Samdech Preah Boromneath Norodom Sihamoni) เสด็จข้ึนครองราชยเ์ม่ือ วนัท่ี 14 ตุลาคม 
2547  
     นายกรัฐมนตรี: สมเด็จอคัรมหาเสนาบดีเดโช ฮุน เซน (Samdech Hun Sen) 
 บุคคลส าคัญในอาเซียน (Important People of ASEAN) 
 1. ประเทศไทย 
  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลท่ี 9 (พ.ศ.2470- 
ปัจจุบัน) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ.2471        
ทรงข้ึนครองราชยเ์ป็นพระมหากษตัริยอ์งค์ท่ี 9 แห่งราชวงศ์จกัรี เม่ือวนัท่ี 9 มิถุนายน พ.ศ.2489 
และยงัคงทรงดาํรงตาํแหน่งประมุขของแผน่ดินไทยกระทัง่ปัจจุบนั ตลอดรัชสมยั พระองคท์รงทาํนุ
บาํรุงบา้นเมืองและราษฎรทุกดา้น ทรงเสด็จเยีย่มเยยีนประชาชนในถ่ินทุรกนัดาร ทรงตั้งมูลนิธิและ
องค์กรเพื่อพฒันาการศึกษา  สุขภาพ ความเป็นอยู่ของชาวไทย รวมไปถึงงานชลประทานเพื่อ
การเกษตร พระอจัฉริยภาพส่วนพระองคมิ์ไดจ้าํกดัเพียงการเป็นนกัปกครอง หากแต่ยงัครอบคลุม
ถึงศาสตร์ดา้นดนตรี วรรณกรรม และการกีฬาอีกดว้ย 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AE%E0%B8%B8%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%99
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 2. ประเทศฟิลิปปินส์ 

  รามอน แม็กไซไซ (ค.ศ.1907-1957) รามอน แม็กไซไซ (Ramon Magsaysay) เป็น
ประธานาธิบดีคนท่ี 7 ของฟิลปปินส์ เป็นผูน้าํท่ีเก่งมากผลงานสําคญั คือ การแกปั้ญหากลุ่มต่อตา้น
หวัรุนแรงไดอ้ยา่งราบคาบดว้ยนโยบายสร้างความเจริญให้ชนบท แม็กไซไซเสียชีวิตจากอุบติัเหตุ
เคร่ืองบินตกเม่ือปี ค.ศ. 1957 ดว้ยคุณความดีของเขา ทาํให้รัฐบาลสหรัฐฯ กบัฟิลิปปินส์ร่วมก่อตั้ง
มูลนิธิแมกไซไซข้ึนเพื่อมอบรางวลัแมก็ไซไซ แก่บุคคลและองคก์รในทวีปเอเชียผูท้าํคุณประโยชน์
แก่สังคม และมนุษยชาติ เปรียบไดก้บัรางวลัโนเบลเลยทีเดียว 
 3. ประเทศมาเลเซีย 
  ดอกเตอร์มหาธีร์ มูฮมัหมดั (ค.ศ. 1925-ปัจจุบนั) อดีตนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย  ผูน้าํ
ความเจริญก้าวหน้ามาสู่ประเทศ เป็นชาวรัฐเกดะห์ สําเร็จการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัมลายใูนสิงคโปร์ แต่ทาํงานเป็นแพทยไ์ดไ้ม่นานก็กา้วเขา้สู่แวดวงการเมือง โดยสังกดั
พรรคพนัธมิตรอมัโน  ก้าวข้ึนเป็นนายกรัฐมนตรีเม่ือเดือนกรกฎาคม  ค.ศ. 1981 และได้เป็น
นายกรัฐมนตรีถึง 5 สมยั รวมระยะเวลาทั้งหมด 22 ปี ดร.มหาธีร์ มีแนวคิดต่อตา้นตะวนัตก และหนั
มาสนใจประเทศในเอเชียด้วยกนั นอกจากน้ี ดร.มหาธีร์ยงัเป็นท่ีรู้จกัดีจากโครงการก่อตั้งบริษทั
รถยนตแ์ห่งชาติ ผลิตและจาํหน่ายรถยนตย์ี่ห้องโปรตอน สร้างตึกปิโตรนาส สร้างเมืองปุตราจายา 
เมืองราชการแห่งใหม่ หลงัจากช่วงเวลาอนัยาวนานบนเกา้อ้ีนายกรัฐมนตรี ดร.มหาธีร์ประกาศลง
จากตาํแหน่งในเดือนตุลาคม ค.ศ. 2003 แต่ยงัคงมีบทบาทในแวดลงการเมืองของประเทศ และยงัคง
มีภาพปรากฏตามส่ือต่าง ๆ อยูเ่สมอ 
 4. ประเทศสิงคโปร์ 
        นายลี กวน ย ู(ค.ศ.1923-ปัจจุบนั) นายลี กวน ย ู(Lee Kuan Yew) ดาํรงตาํแหน่ง
เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1959 ถึง 1990 ยาวนานถึง 31 ปี แต่ถึง
จะไม่ไดอ้ยูใ่นตาํแหน่งก็ยงัคงทาํงานดา้นการเมือง เป็นทั้งรัฐมนตรีอาวุโส ท่ีปรึกษานายกรัฐมนตรี
จนถึงปี ค.ศ. 2011 นายลี กวน ยู ใช้ความรู้ความสามารถพฒันาประเทศให้เจริญกา้วหน้ามีระบบ
สาธารณูปโภคท่ีดี รวมทั้ งปฏิรูปการปกครอง เน้นพฒันาเศรษฐกิจสังคม ความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย ฯลฯ จนทาํใหสิ้งคโปร์กา้วหนา้ท่ีสุดประเทศหน่ึงของโลก 
 5. ประเทศอินโดนีเซีย 
  ดร.ซูการ์โน (ค.ศ. 1901-1970) ดร.ซูการ์โน (Sukarno) ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น
ประธานาธิบดีคนแรกของอินโดนีเซีย เม่ือปี ค.ศ. 1945 เขาเป็นหน่ึงในผูน้าํขบวนการชาตินิยม และ
มีส่วนสําคญัในการประกาศเอกราช ดร.ซูการ์โนลงจากตาํแหน่งเม่ือปี ค.ศ. 1967 และเสียชีวิตใน      
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วนัท่ี 21 มิถุนายน  ค.ศ. 1970 ภายหลงัลูกสาวของเขา คือ นางเมกาวาตี ซูการ์โนปุตรี ไดรั้บการเลือก
ใหเ้ป็นประธานาธิบดีคนท่ี 5 ของประเทศ ในปี ค.ศ. 2001-2004 
 6. ประเทศบรูไน 
  สมเด็จพระราชาธิบดีฮจัญี ฮสัซานลั โบลเกียห์ มูอิซ ซัดดิน วดัเดาละห์ (ค.ศ.1946 
จนถึงปัจจุบนั) (His Majesty Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin 
Waddaulah) ประมุของค์ท่ี 29 ของประเทศทรงข้ึนครองราชย์ เม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม ค.ศ.1967 
พระองค์ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 15 กรกฎาคม ค.ศ.1946  ทรงสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลยั      
ใน ประเทศองักฤษ  ทรงอภิเษกสมรสกบัสมเด็จพระราชินีรายา อิสตรี เป็งกีรัน อานะก์ ฮจัญะห์ 
ซาเลฮา (Her Majesty the Duli  Raja Isteri PengiranAnak Hajah Saleha) มีพระราชโอรส                 
5 พระองค์ พระราชธิดา 7 พระองค์ ปัจจุบนัทรงเป็นประมุขสูงสุดของบรูไนทั้งดา้นการปกครอง
และศาสนา รวมถึงทรงดาํรงตาํแหน่งสําคญัอยา่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวา่การกระทรวงกลาโหม 
รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัดว้ย พระองค์ทรงทาํคุณประโยชน์แก่บา้นเมืองมากมาย รวมทั้ง
ทรงเป็นแบบอยา่งท่ีดีในทุกดา้นแก่พสกนิกร 
 7. ประเทศเวยีดนาม 
  โฮ จิ  มินห์ (ค .ศ.1890 -1969) รัฐบุ รุษคนสําคัญ อดีตนายกรัฐมนตรีและ
ประธานาธิบดีของเวียดนาม เป็นผูน้าํการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยประเทศจากการปกครองของฝร่ังเศส
และเอาชนะสหรัฐฯ ในสงครามเวียดนาม ไดรั้บการฝึกฝนและศึกษาเก่ียวกบัลทัธิคอมมิวนิสต์ท่ี   
โซเวียต ซ่ึงถือเป็นต้นแบบลัทธิคอมมิวนิสต์ในขณะนั้ น จากนั้ นในปี ค.ศ.1941 เวียดนาม             
แบ่งดินแดนออกเป็น 2 ประเทศ คือ เวียดนามเหนือ ต่อมาเขาก่อตั้งขบวนการเวียดกงข้ึน เพื่อรวม
เวียดนามเหนือและใต้เข้าด้วยกัน ขบวนการเวียดกงต้องต่อสู้กับกองทพัสหรัฐฯ ในสงคราม
เวียดนาม จนกระทัง่ได้รับชัยชนะ แต่โฮ จิ มินห์ ไม่มีชีวิตยืนยาวพอได้เห็นชัยชนะของตวัเอง      
เขาเสียชีวติดว้ยโรคหวัใจ เม่ือวนัท่ี 2  กนัยายน ค.ศ.1969 ก่อนท่ีเวยีดนามจะไดรั้บชยัชนะในอีก 6 ปี
ต่อมา 
 8. เมียนมาร์ 
  พระเจา้บุเรงนอง (ค.ศ.1516-1581) พระเจา้บุเรงนอง (Bayin naung) ได้รับการ      
ยกยอ่งวา่เป็นกษตัริยท่ี์ยิ่งใหญ่ 1 ใน 3 พระองคข์องเมียนมาร์ ยุคสมยัของพระองค ์อาณาจกัรตองอู    
มีความเขม้แข็ง และแผ่ขยายออกไปอย่างกวา้งไกลท่ีสุดในประวติัศาสตร์ พระองค์ไดรั้บพระราช
สมญานามว่า ผูช้นะสิบทิศ ทั้งยงัเป็นกษตัริย์เมียนมาร์ ท่ีคนไทยรู้จกัและช่ืนชมในพระปรีชา
สามารถ   
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 9. ประเทศลาว 
  พระเจา้ไชยเชษฐาธิราช (ค.ศ.1534–1571) เจา้ไชยเชษฐาธิราชทรงเป็นมหาราช   
องค์ท่ี 2 ของอาณาจกัรลา้นช้าง พระองค์เป็นผูย้า้ยเมืองหลวงจากหลวงพระบางมายงัเวียงจนัทน์ 
และยงัทรงผูกไมตรีกบักรุงศรีอยุธยาซ่ึงตรงกบัสมยัของสมเด็จพระมหาจกัรพรรดิ เพื่อผนึกกาํลงั
กนัต่อสู้กบัทพัพม่า ท่ีในขณะนั้นตรงกบัสมยัของพระเจา้บุเรงนอง และได้ร่วมกนัสร้างพระธาตุ    
ศรีสองรักข้ึน เพื่อเป็นหลกัฐานแสดงความสัมพนัธ์อนัแน่นแฟ้น ของทั้งสองอาณาจกัร นอกจากน้ี
พระพุทธศาสนาในสมัยของพระองค์ยงัเจริญถึงขีดสุดโประเกล้าฯ ให้สร้างพระธาตุหลวง           
องคปั์จจุบนั แทนพระธาตุองคเ์ดิมท่ีเสียหาย และยงัสร้างวดัและเจดียม์ากมาย 

     10. ประเทศกมัพชูา 
  พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ (ค.ศ.1922-2012) (Preah Bat Samdech Preah 
Norodom Sihanouk Preahmahaviraksat) ทรงพระราชสมภพเม่ือวนัท่ี 31 ตุลาคม ค.ศ.1922 และ
เสด็จข้ึนครองราชย์เม่ือเดือนกันยายน ค.ศ.1941 ทรงเป็นกษัตริย์ ประมุขของประเทศและ
นายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจกัรกมัพูชาหลายสมยั ทรงสละราชสมบติัเม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม ค.ศ. 
2004 ขณะมีพระชนมพรรษา 82 พรรษา และเสด็จสวรรคตด้วยพระอาการพระหทยัวาย ณ กรุง
ปักก่ิง สาธารณรัฐประชาชนจีนเม่ือวนัท่ี 15 ตุลาคม ค.ศ.2012 พระบาทสมเด็จพระนโรดมสีหนุ 
ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ท่ีประชาชนชาวกัมพูชารักและเทิดทูน ทั้ งในฐานะท่ีเป็นผูสื้บทอด          
เช้ือพระวงศ์ และวีรบุรุษผูก้อบกู้เอกราช  เพราะทรงมีส่วนสําคญัในการเรียกร้องให้ฝร่ังเศสคือ    
เอกราชแก่กมัพชูา ประชาชนถวายพระนามวา่ “พระบิดาแห่งเอกราชของชาติ” 
 ชีวติประจ าวนั (Daily Life) 
 1. ประเทศไทย 
  จากขอ้มูลของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ปี พ.ศ. 2554 ไทยอยูใ่น
กลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันามนุษยร์ะดบัปานกลาง คืออยูใ่นอนัดบั 103 จาก 187 ประเทศ ประชากร  
มีอายคุาดเฉล่ีย 74.1 ปี มีการศึกษาโดยเฉล่ีย 6.6 ปี คนไทยส่วนใหญ่มีนิสัยเป็นมิตร ยิม้แยม้แจ่มใส        
ต่อแขกผูม้าเยอืน ทาํใหเ้ป็นท่ีประทบัใจของชาวต่างชาติ จนไดรั้บสมญานามวา่ สยามเมืองยิม้ แมจ้ะ
เรียกว่าไทยเหมือนกนั แต่ความจริงชาวไทยมีบรรพบุรุษหลายเช้ือชาติ ทั้งไทยแท ้จีน มอญ ญวน 
มลายู ในปัจจุบนัยงัมีสถานท่ีบางแห่งใช้เช้ือชาติมาเป็นช่ือเรียก เช่น มอญบา้นโป่ง บา้นญวนสาม
เสน หมู่บา้นชาวเล วถีิชีวติของคนไทยในอดีตใกลชิ้ดกบัแม่นํ้าลาํคลอง สัญจรไปมาหาสู่กนัดว้ยเรือ  
  ส่ิงหน่ึงท่ียงัคงผูกพนักบัชีวิตชาวไทยทุกคนตั้งแต่เกิดจนตายก็คือ ศาสนาพุทธ            
ทั้ งประเพณี ขนบธรรมเนียม การใช้ชีวิตทุกอย่างล้วนมีความเก่ียวข้องกับศาสนาพุทธทั้งส้ิน        
การพฒันาอุตสาหกรรมได้ทาํให้สังคมไทยเข้าสู่รูปแบบสังคมเมืองมากข้ึน คงปฏิเสธไม่ได ้          
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วา่สังคมไทยโดยรวมมีความเป็นทุนนิยม เปิดรับวฒันธรรมต่างชาติ แมก้ระนั้นส่ิงท่ีลูกหลานชาว
ไทยไม่ว่าจะมีเช้ือชาติใด ได้รับการปลูกฝังมาโดยตลอดก็คือ การเคารพผูใ้หญ่ ความผูกพนักัน           
ในเครือญาติ และความจงรักภกัดีต่อสถาบนัชาติ ศาสนา และพระมหากษตัริย ์ 
  การคมนาคมขนส่งของประเทศไทยมีความสะดวกสบายเป็นอย่างยิ่ง ส่วน
ยานพาหนะทอ้งถ่ินท่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัไปทัว่โลก คือ สามลอ้ มีจุดกาํเนิดเม่ือปี พ.ศ. 2476 เป็นคร้ัง
แรกท่ีจงัหวดั นครราชสีมา โดยนาวาอากาศเอก เล่ือน พงษโ์สภณ นาํรถลากหรือรถเจ็กมาดดัแปลง
ร่วมกบัจกัรยาน รถสามลอ้แบบน้ีถือเป็นตน้แบบของรถสามลอ้ท่ีใช้รับผูโ้ดยสารจากสามลอ้ถีบ 
ต่อมาเม่ือปี พ.ศ. 2503 มีการนาํสามลอ้เคร่ืองกระบะบรรทุกจากประเทศญ่ีปุ่น เขา้มาดดัแปลงเป็น
รถนัง่โดยสาร หรือท่ีเรียกกนัวา่ รถตุก๊-ตุก๊ ท่ีเป็นสามลอ้เคร่ืองยนตเ์พื่อทดแทนรถสามลอ้ถีบ ซ่ึงถูก
ห้ามวิ่งในเขตกรุงเทพฯ ปัจจุบนัประเทศไทยสามารถผลิต รถตุ๊ก-ตุ๊ก ไดเ้อง และส่งไปจาํหน่าย             
ยงัต่างประเทศ ในนาม "TUK-TUK" สามลอ้ตุ๊ก-ตุ๊ก มีบริการทัว่ไปทุกจงัหวดั และเป็นท่ีนิยมเป็น
อยา่งยิง่ของนกัท่องเท่ียวชาวต่างประเทศ  
 2. ฟิลิปปินส์  
   จากขอ้มูลของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ.2011 ฟิลิปปินส์อยูใ่นกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการพฒันามนุษยร์ะดบัปานกลาง คืออยูใ่นอนัดบั 112 จาก 187 ประเทศ ประชากรมีอายุ
คาดเฉล่ีย 68.7 ปี มีการศึกษาโดยเฉล่ีย 8.9 ปี ซ่ึงค่อนขา้งสูง ประชากรฟิลิปปินส์มีความหลากหลาย
ทางชาติพนัธ์ุ มีชนเผ่ากว่า 100 ชนเผ่ากระจายกนัอยู่ แต่ละเผ่ามีภาษาพูดของตนเอง แมรั้ฐบาล      
จะออกกฎหมายคุม้ครองสิทธ์ิในท่ีดินแก่ชนเผา่พื้นเมืองเม่ือปี ค.ศ. 1997 แต่ก็ยงัไดรั้บสิทธ์ิไม่ทัว่ถึง 
เน่ืองจากห่างไกลความเจริญ  และบางพื้นท่ีมีแร่ธาตุท่ีนายทุนต่างชาติกับรัฐบาลต้องการ             
เช่น ทองคาํ ทาํให้เกิดปัญหาแย่งชิงท่ีดินกนั อตัราการเกิดของฟิลิปปินส์ยงัคงสูง เพราะความเช่ือ
ดา้นวฒันธรรมและการบริการดา้นสาธารณสุขยงัไม่ทัว่ถึง ชาวฟิลิปปินส์ส่วนใหญ่นบัถือศาสนา
คริสต์ วิถีชีวิตของพวกเขาจึงไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาดว้ย แมแ้ต่ชนเผ่าพื้นเมือง ก็ยงัผสมผสาน
ความเช่ือดั้งเดิมเขา้กบัศาสนาใหม่เห็นไดจ้ากประเพณีต่าง ๆ วฒันธรรมการเคารพผูใ้หญ่ การสํานึก
บุญคุณ และรักใคร่พวกพ้อง ยงัคงมีให้เห็นเด่นชัด วีถีชีวิตชนเผ่าพื้นเมืองเปล่ียนแปลงไปสู่           
วถีิชาวเมืองมากข้ึน เด็ก ๆ ในชนเผา่เม่ือไดรั้บการศึกษา ก็นิยมเขา้ไปอยูใ่นเมือง 
  การคมนาคมขนส่งของประเทศฟิลิปปินส์ มีความสะดวกสบาย ยานพาหนะ
ทอ้งถ่ิน มีช่ือเสียง เรียกว่า Jeepney (จ๊ิบนีย)์ เป็นรถโดยสารรับจา้งท่ีเป็นสัญลกัษณ์ของประเทศ
ฟิลิปปินส์ เป็นการดดัแปรงรถจ๊ีบท่ีใชใ้นสงครามโลกคร้ังท่ีสองมาใชท้าํเป็นรถบรรทุกผูโ้ดยสาร    
มีการตกแต่งให้มีสีสันและลวดลายสายงาม มีการชะลอรถในการรับส่งผูโ้ดยสารซ่ึงส่งผลให้เกิด
การจราจรติดขดัในเมืองจ๊ิบนีย ์จึงมีใหพ้บเห็นตามตรอกซอยและถนนเล็กเท่านั้น 
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 3. มาเลเซีย 
  จากขอ้มูลโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ.2011 ประชากรมาเลเซียมีอาย ุ  
คาดเฉล่ีย 74.2 ปี การศึกษาเฉล่ีย 9.5 ปี  ซ่ึงถือว่าสูงทีเดียว มีดชันีการพฒันาทรัพยากรมนุษยสู์ง    
โดยอยู่ในอนัดบัท่ี 61 จาก 187 ประเทศ มาเลเซียประกอบดว้ยประชากรหลายเช้ือชาติ แต่เช้ือชาติ
มลายูหรือมาเลยคื์อคนส่วนใหญ่ของประเทศ ซ่ึงมีมากถึงร้อยละ 57 ถดัมาคือเช้ือชาติจ้ีร้อยละ 25 
และเช้ือชาติอินเดียร้อยละ10 ท่ีเหลือเป็นกลุ่มชนพื้นเมือง ศาสนาประจาํชาติศาสนาอิสลาม แต่ใน
ประเทศมีศาสนสถานของศาสนาต่าง ๆ ให้เห็น ทั้งโบสถ์ฮินดูและวดัพุทธแบบจีน ภาษาและความ
เป็นอยูก่็หลากหลายตามไปดว้ย อาหารการกินก็รับเอาวฒันธรรมทุกเช้ือชาติมาผสมรวมกนั และมี
การแต่งงานขา้งเช้ือชาติเกิดข้ึนเสมอ ความหลากหลายดา้นเช้ือชาติ ยงัส่งผลให้เกิดความขดัแยง้ข้ึน
ดว้ย เพราะรัฐบาลใหสิ้ทธ์ิแก่ชาวมาเลยม์ากกวา่เช้ือชาติอ่ืน จึงเกิดความไม่เท่าเทียมกนัในสังคม 
  ชาวมาเลเซียเช้ือสายมาลายูเรียกตวัเองว่า “ภูมิบุตรา” หมายถึงบุตรแห่งแผ่นดิน          
เป็นกลุ่มคนท่ีใช้ชีวิตเรียบง่ายเคร่งครัดในศาสนา ไม่ค่อยมีการแต่งงานขา้มชาติมากนัก ถึงแม ้      
จะเป็นชาวมุสลิมดว้ยกนัก็ตาม ปัจจุบนัเรายงัสามารถเห็นชาวมาเลยรั์บประทานขา้วดว้ยมือหรือขา้ว
ไดท้ัว่ไป   
  การคมนาคมขนส่งของประเทศมาเลเซียมีความสะดวกสบาย ยานพาหนะทอ้งถ่ินมี
ช่ือเรียกวา่ Trisikal (ทริสสิกลั) ลกัษณะคลา้ยสามลอ้ถีบแต่มีความโดดเด่นดว้ยการประดบัประดา
ดอกไมพ้ลาสติกสีสันสดใส ผูโ้ดยสารนัง่ดา้นหนา้ ส่วนคนขบัจะอยูด่า้นหลงั พบเห็นไดต้ามเมือง
เก่ายา่นปีนงั 
 4. สิงคโปร์               
  จากขอ้มูลขององคก์ารพฒันาแห่งสหประชาชาติปี ค.ศ.2011 ดชันีการพฒันามนุษย ์ 
ของสิงคโปร์อยู่ในอันดับ 26 อายุคาดเฉล่ียของประชากรอยู่ท่ี  81.1 ปี การศึกษาโดยเฉล่ีย               
8.8 ปี ประชากรของสิงคโปร์มีความหลากหลายทางเช้ือชาติทําให้มีภาษาพูดหลายภาษา มี
วฒันธรรมท่ีแตกต่าง เส้ือผา้  เคร่ืองแต่งกาย และงานประเพณีหลากหลาย ทาํให้สิงคโปร์เป็น
ประเทศท่ีมีสีสันประเทศหน่ึง มีการผสมผสานระหวา่งโลกตะวนัออกและโลกตะวนัตกเขา้ดว้ยกนั 
  วฒันธรรมของสิงคโปร์มีความหลากหลาย เน่ืองจากแต่ละเช้ือชาติก็แสดง
เอกลกัษณ์ของตวัเองออกมา สังเกตไดจ้ากการแต่งกาย อาคารบา้นเรือน ศาสนา อาหาร อย่างย่าน  
ไชน่าทาวน์ก็จะแสดงถึงความเป็นจีนในยา่นลิตเติลอินเดีย ก็จะแสดงออกถึงความเป็นอินเดียอยา่ง
ชดัเจน ถึงแมป้ระเทศสิงคโปร์จะมีคนหลายเช้ือชาติอยูร่่วมกนั ก็ไม่เกิดปัญหาดา้นเช้ือชาติ นัน่เป็น
เพราะคนสิงคโปร์ถือว่าตนเป็นคนสิงคโปร์เหมือน ๆ กนั รักในความเป็นสิงคโปร์เหมือน ๆ กนั    
จึงทาํใหป้ระเทศสงบสุขและเจริญกา้วหนา้ 
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  การคมนาคมขนส่งของประเทศสิงคโปร์มีความสะดวกสบาย ยานพาหนะทอ้งถ่ิน        
มีช่ือเรียกว่า Trishaws หรือซาน ลู เชอ เป็นรถสามลอ้ทางเลือกสําหรับนกัท่องเท่ียวในการชม   
ความสวยงามในเมืองสิงคโปร์   
 5. อินโดนีเซีย  
  จากขอ้มูลของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติปี ค.ศ. 2011 อินโดนีเซียอยู่ใน
กลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนามนุษย์ระดับปานกลาง คืออยู่ในอันดับท่ี 124 จาก 187 ประเทศ 
ประชากร มีอายุคาดเฉล่ีย 69.4 ปี มีการศึกษาโดยเฉล่ีย 5.8 ปี และมีประชากรมากเป็นอนัดบั 4     
ของโลก รองจากจีน อินเดีย  และสหรัฐอเมริกา 
  ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ ซ่ึงนับถือศาสนาอิสลาม ยงัดําเนินชีวิตตาม           
หลกัศาสนาอยา่งเคร่งครัด ขณะเดียวกนัประชาชนบางส่วนก็ยงัยึดถือเร่ืองเทพเจา้และผี ซ่ึงสืบทอด
กันมาแต่อดีตโดยเฉพาะเกาบาหลี  ท่ีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู ตามศาสนสถาน        
ทุกแห่ง ประชาชนจะนําเคร่ืองสักการะไปบูชาเทพเจา้ และทาํพิธีกรรมต่าง ๆ จนเป็นประเพณี
ปฏิบติัในชีวติประจาํวนั 
  สังคมของอินโดนีเซีย ยงัมีกฎหมายจารีตท่ีสืบทอดกนัมานาน ซ่ึงทุกคนตอ้งยึดถือ
ปฏิบติัอย่างเคร่งครัด โดยมีสาระสําคญัเก่ียวกบัความผูกพนัระหว่างสามีกบัภรรยา พ่อแม่กบัลูก 
และพลเมืองแต่สังคม  เรียกเป็นภาษาอินโดนีเซียวา่ โกตองโรยอง คือ การช่วยเหลือพึ่งพาอาศยักนั
ในงานต่างๆ เช่น การแต่งงาน การสร้างท่ีอยูอ่าศยั การเพาะปลูกและการเก็บเก่ียว ฯลฯ 
  การคมนาคมขนส่งของประเทศอินโดนีเซียมีความสะดวกสบาย ยานพาหนะ
ทอ้งถ่ิน มีช่ือเรียกวา่ Becak มาจากภาษาฮ๊กเก้ียน แปลวา่ รถมา้ เป็นจกัรยานท่ีปรับแต่งให้สามารถ
โดยสารได ้มีทั้งท่ีคนขบัอยูด่า้นหนา้และดา้นหลงั และมีทั้งใชแ้รงคนถีบและใชเ้คร่ืองยนต ์
 6. บรูไน 
  บรูไนเป็นประเทศท่ีมีขนาดเล็ก แต่มีความมัง่คัง่ทางเศรษฐกิจจากนํ้ ามนัและก๊าซ
ธรรมชาติ ประชากรส่วนใหญ่กินดีอยูดี่ เพราะรัฐบาลจดัการสาธารณูปโภคพื้นฐานไวพ้ร้อมสรรพ 
อตัราการเกิดของบรูไนค่อนขา้งตํ่า อาจเป็นเพราะประชากรมีการศึกษาสูงข้ึน กล่าวคือ ผูห้ญิง     
ชาวบรูไนมีลูก 2 คน โดยเฉล่ีย ประชากรร้อยละ 70 มีเช้ือสายมลาย ูรองลงมาเป็นเช้ือสายจีน รายได้
ประชาชาติต่อหวัสูงเป็นอนัดบั 2 ในภูมิภาคอาเซียนรองจากสิงคโปร์ มีอายุคาดเฉล่ียสูงกวา่ 78 ปี 
รวมถึงมีระดบัการพฒันามนุษยสู์งมาก อยูใ่นลาํดบัท่ี 33 จาก 187 ประเทศทัว่โลก  
    เน่ืองจากมีศาสนาอิสลามเป็นศาสนาประจาํชาติ วิถีชีวิตของชาวบรูไนจึงอิงกับ
ศาสนา ไม่วา่จะเป็นการแต่งกาย มารยาททางสังคม อาหารการกิน วฒันธรรม และประเพณี     
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      บา้นเรือนชาวบรูไนส่วนใหญ่เน้นพื้นท่ีนอกบา้น เพราะนิยมจดังานพิธีต่าง ๆ ใน
บา้นตนเองท่ีโดดเด่นอยา่งหน่ึง คือ การสร้างบา้นในแม่นํ้ า อยูร่วมกนัเป็นหมู่บา้นท่ีเรียกวา่ กมัปง          
มีครบครันทั้งโรงเรียน โรงพยาบาล และสถานท่ีอาํนวยความสะดวกต่างๆ สัญจรไปมาหาสู่กนั   
โดยเรือ ซ่ึงมีเรือแทก็ซ่ีนํ้าคอยใหบ้ริการดว้ย 
  การคมนาคมขนส่งของประเทศบรูไนมีความหลากหลายแต่เป็นเพียงประเทศเดียว       
ท่ีไม่มีการบนัทึกการใชย้านพาหนะทอ้งถ่ิน     
 7. เวยีดนาม  
  จากขอ้มูลโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ.2011 ประชากรเวียดนาม             
มีประชากรอายุคาดเฉล่ีย 75.2 ปี มีการศึกษาโดยเฉล่ีย 5.5 ปี และมีระดบัการพฒันาทพัยากรมนุษย์
อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกบัไทย ขณะน้ีเวียดนามกาํลงัเผชิญปัญหาดา้นอตัราส่วนทางเพศ 
เพราะมีจาํนวนประชากรชายมากกว่าประชากรหญิง เน่ืองจากชาวเวียดนามนิยมมีลูกชายมากกว่า
ลูกสาว จึงมีค่านิยมเลือกเพศบุตรโดยการทาํแทง้เกิดข้ึน หากปัญหาน้ียงัดาํเนินต่อไปจะส่งผลให้
ผูช้ายจาํนวนหน่ึงตอ้งกลายเป็นคนไร้คู่ซ่ึงรัฐบาลเวยีดนามเองก็พยายามแกปั้ญหาน้ีอยู ่
  การคมนาคมขนส่งของประเทศเวียดนามมีความสะดวกสบาย ยานพาหนะทอ้งถ่ิน        
มีช่ือเสียง เรียกวา่ Cyclo (ซิโคล่) เป็นสามลอ้ท่ีมีความแขง็แรง สามารถขนส่งส่ิงของหนกัได ้คนขบั
อยูด่า้นหลงั ผูโ้ดยสารนัง่ดา้นหนา้ เป็นท่ีนิยมแพร่หลายในการเท่ียวชมเมือง  
 8. เมียนมาร์ 
  จากขอ้มูลของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติ ปี ค.ศ. 2011 เมียนมาร์อยู่ใน        
กลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันามนุษยร์ะดบัตํ่า คืออยู่ในอนัดบัท่ี 149 จาก 187 ประเทศประชากรมีอายุ
คาดเฉล่ีย 65.2 ปี มีการศึกษาโดยเฉล่ีย 4 ปี ประชากรของเมียนมาร์ประมาณ 58 ล้านคน 
ประกอบด้วยเช้ือชาติหลักๆ 8 กลุ่ม  คือ เมียนมาร์ ไทใหญ่ กระเหร่ียง ยะไข่ จีน มอญ อินเดีย       
และอ่ืน ๆ ประชากรประมาณร้อยละ 80 อาศยัอยูใ่นชนบท มีเพียงร้อยละ 20 ท่ีอาศยัอยูใ่นตวัเมือง 
  ชาวเมียนมาร์ทั้งหญิงและชาย นิยมสูบยามวนหรือบุหร่ีส่ิงท่ีนิยมใช้มวนยาเส้น            
คือ ใบไม ้เปลือกเขา้โพด และกระดาษ 
  วิถีชีวิตอนัเป็นเอกลักษณ์อย่างหน่ึงของหญิงชาวเมียนมาร์ คือการประแป้งบน
ใบหน้าก่อนออกจากบ้าน แป้งน้ีฝนได้จากเน้ือไม้กระแจะ ซ่ึงทุกบ้านจะขาดไม่ได้ ถือเป็น
เคร่ืองสาํอางจากภูมิปัญญาของชาวเมียนมาร์ตั้งแต่สมยัโบราณท่ียงัไดรั้บความนิยมมาจนปัจจุบนั 
  การคมนาคมขนส่งของประเทศพม่ามีความสะดวกสบาย ยานพาหนะท้องถ่ิน        
มีช่ือเสียง เรียกว่า Saika (ไซกา) ซ่ึงมาจากคาํว่า “Side Car” ท่ีแปลว่าสามลอ้นัง่ขา้ง คนขบั             
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อยู่ด้านซ้าย ผูโ้ดยสารนั่งด้ายขวา ปัจจุบนัไม่เป็นท่ีนิยมนักแต่สามารถพบเห้นได้ตามสถานท่ี
ท่องเท่ียว 
 9. ลาว 
  ตามข้อมูลจากโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติปี ค.ศ.2001 ลาวอยู่ในกลุ่ม
ประเทศท่ีมีการพฒันามนุษยร์ะดบัปานกลาง คืออยูใ่นอนัดบั 138 จาก 187 ประเทศ มีอายุคาดเฉล่ีย
ประชากร 67.5 ปี  มีการศึกษาโดยเฉล่ีย 4.6 ปี ชาวลาวประกอบดว้ย 49 ชนเผ่า แต่ละเผา่ก็มีภาษา 
อาหาร และวิถีชีวิตความเป็นอยู่แตกต่างกัน แต่ภาษาราชการมีเพียงภาษาลาวเท่านั้ น สังคม        
ส่วนใหญ่ยงัคงเป็นสังคมเกษตรกรรม อยู่รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ผูค้นนิยมกลบัไปกินข้าว  
พร้อมหนา้พร้อมตากนัทั้งครอบครัว นอกจากน้ีชาวลาวยงัมีวิถีชีวิตท่ีเรียบง่ายยิม้แยม้แจ่มใส  และ
เป็นมิตร 
  ขา้วเหนียวเป็นอาหารหลกักินคู่กบัขา้วต่างๆ ทุกม้ือ แต่เน่ืองจากลาวเคยตกเป็น
เมืองข้ึนของฝร่ังเศสมาก่อน การดาํรงชีวิตแบบชาวฝร่ังเศสบางอย่างยงัคงติดมาจนถึงทุกวนัน้ี                  
เช่น วฒันธรรมการกินขา้วจ่ีบาแกตหรือขนมปังบาแกตไส้ต่างๆ กบักาแฟในตอนเช้า นอกจาก
ฝร่ังเศสแล้ว ไทย เวียดนามและจีน  ก็เขา้มามีบทบาทในการดาํเนินชีวิตของชาวลาวดว้ยเช่นกนั   
ชาวลาวนิยมดูรายการโทรทศัน์ของไทย สินคา้อุปโภคบริโภคหลายอย่างนาํเขา้จากไทย และยงั
ไดรั้บวฒันธรรมการกินเฝอมาจากเวยีดนามอีกดว้ย 
  การคมนาคมขนส่งของประเทศลาวมีความสะดวกสบาย ยานพาหนะท้องถ่ิน         
มีช่ือเสียง เรียกว่า สามล้อน้อย ใช้งานทัว่ไปในลาวลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสามลอ้หรือสกายแลป      
ในประเทศไทย 
                  10. กมัพชูา  
  จากข้อมูลของโครงการพฒันาแห่งสหประชาชาติปี ค.ศ.2001 กัมพูชาอยู่ใน            
กลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันามนุษยร์ะดบัปานกลาง คืออยูใ่นกลุ่มประเทศท่ีมีการพฒันามนุษยร์ะดบั
ปานกลาง คืออยู่ในอนัดบัท่ี 139 จาก 187 ประเทศ ประชากรมีอายุคาดเฉล่ีย 63.1 ปี มีการศึกษา    
โดยเฉล่ีย 5.8 ปี กมัพูชามีประชากรประมาณ 14.3 ลา้นคน ประกอบดว้ยประชากรเช้ือชาติกมัพูชา 
(เขมร) ร้อยละ 90 เวียดนามร้อยละ 5 จีนร้อยละ 1 อ่ืนๆ ร้อยละ 4 ชนกลุ่มน้อยของกัมพูชามี     
หลายเผา่พนัธ์ุ ไดแ้ก่ บนัสะโอจ ซาํเร กวยหรือส่วย สะเตียง หรือพวกข่า 
  ตามเมืองหลวงและเมืองใหญ่ของกมัพูชา ประชาชนจะดาํเนินชีวิตแบบสังคมเมือง  
นิยมทาํอาชีพคา้ขาย ส่วนชนชั้นกลางท่ีมีความรู้แบบสังคมเมือง นิยมทาํอาชีพคา้ขาย ส่วนชนชั้น
กลางท่ีมีความรู้มกัรับราชการหรือทาํงานบริษทั ชาวเมืองมีความเป็นอยู่ทนัสมยัชอบความเจริญ    
แต่มีจาํนวนน้อยกว่าชาวชนบท ส่วนประชาชนตามชนบทของกมัพูชา โดยเฉพาะผูท่ี้อยู่ห่างไกล
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ความเจริญ จะมีการศึกษาแค่อ่านออกเขียนได้ หรืออ่านไม่ออกเลยก็มี มักใช้วดัเป็นท่ีศึกษา           
หาความรู้ มีความเป็นอยูเ่รียบง่าย ไม่ค่อยกระตือรือร้น แต่เป็นมิตร 
  การคมนาคมขนส่งของประเทศกัมพูชานับว่ายงัไม่มีความสะดวกสบายนัก 
ยานพาหนะทอ้งถ่ินมีช่ือเสียง เรียกวา่ Cyclo (ซิโคล่) คนขบัอยูด่า้นหลงัสูงเหนือส่วนท่ีนัง่ผูโ้ดยสาร 
ปัจจุบนัมีการรณรงคใ์หใ้ชใ้นการท่องเท่ียวตามสถานท่ีท่องเท่ียวในเมืองกมัพชูา 
 เวลาว่างและความบันเทิง (Free Time and Environment) 
 1. ประเทศไทย 
      ประวติั นาฏศิลป์ไทย เป็นศิลปะการละครฟ้อนรําและดนตรีอนัมีคุณสมบติัตาม
คมัภีร์นาฏะหรือนาฏยะ กาํหนดวา่ ตอ้งประกอบไปดว้ยศิลปะ 3 ประการ คือ การฟ้อนรํา การดนตรี 
และการขบัร้อง รวมเขา้ดว้ยกนั ซ่ึงทั้ง 3 ส่ิงน้ี เป็นอุปนิสัยของคนมาแต่ดึกดาํบรรพ ์ 
      โขน (Khon) เป็นนาฏศิลป์ไทยขั้นสูง แสดงเร่ืองราวจากบทละครเร่ืองรามเกียรต์ิ 
(Ramakien) ท่ีคัดมาเป็นตอนๆ โดยผู ้ท่ีแสดงบทเทวดา นางฟ้า ทั้ งฝ่ายธรรมะและอธรรม            
สวมหนา้กากท่ีเรียกวา่ หวัโขน มีสี และลกัษณะแตกต่างกนัไปเป็นการแสดงท่ีไม่มีบทพูดส่ือสาร 
แต่มีคณะพากยอ์ยูด่า้นขา้งเวทีทาํหนา้ท่ีบรรยายเน้ือหาและการดาํเนินเร่ืองประกอบกบัวงป่ีพาทย ์
 2. ประเทศฟิลิปปินส์ 
        ตินิคล่ิง (Tinikling) หน่ึงในการเตน้รําดั้ งเดิมของฟิลิปปินส์ ท่ีเป็นท่ีนิยมและรู้จกั
มากท่ีสุด ใช้ลาํไมไ้ผ่เป็นเคร่ืองเคาะจงัหวะ โดยผูจ้บัไมเ้คาะลาํไมก้ระทบกบัพื้น และเคาะลาํไม้
กระทบกนัในอตัราจงัหวะท่ีเร็วข้ึน ส่วนผูจ้ะใชจ้งัหวะการเตน้แบบกา้วกระโดด เพื่อไม่ให้เทา้โดน
ลาํไมไ้ผ ่(คลา้ยการเตน้ลาวกระทบไมข้องไทย) 
 3. ประเทศมาเลเซีย 
  ระบาํโยเก็ต (Joget Dance) เป็นระบาํมาเลย์แบบดั้ งเดิม มีถ่ินกาํเนิดท่ีมะละกา 
ไดรั้บอิทธิพลมาจากระบาํโปรตุเกสท่ีแพร่เขา้มายงัมะละกาในยคุของการคา้ขายเคร่ืองเทศ เป็นหน่ึง
ในระบาํพื้นเมืองท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดของมาเลเชีย โดยปกติจะแสดงโดยคู่นักเต้นระบาํ        
ชาย-หญิง ในช่วงเทศกาลต่างๆ หรือในงานแต่งงาน และงานพิธีต่าง ๆ ทางสังคมดนตรี เนน้จงัหวะ
หนกัและค่อนขา้งเร็วระหวา่งท่ีคู่เตน้หยอกลอ้เล่นกนั 
 4. ประเทศสิงคโปร์ 
  Singapore Performing Arts สิงคโปร์พฒันารูปแบบศิลปะการแสดง หรือนาฏศิลป์
ของตนเองจากวฒันธรรมของชนชาติต่าง ๆ ท่ีอาศยัอยูใ่นสิงคโปร์เช่น การเตน้เชิดสิงโต (Chinese 
Lion Dance) ก็มีท่ีมาจากเทศกาลตรุษจีนของชาวสิงคโปร์เช้ือสายจีน หรือบงัสาวนั (Bangsawan) 
ซ่ึงเป็นละครร้องเก่าแก่แบบโอเปร่าของมาเลยก์็มีรากเหงา้มาจากชาวสิงคโปร์เช้ือสายมลาย ู
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 5. ประเทศอินโดนีเซีย  
  ระบาํบารอง (Barong Dance) เป็นศิลปะการแสดงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของชาวเกาะ
บาหลี อินโดนีเซีย บารองเป็นสัตวใ์นตาํนาน ซ่ึงมีหลงัอานยาวและหางงอนโงง้ และเป็นสัญลกัษณ์
แทนวิญญาณดีงาม ซ่ึงเป็นผูป้กปักษ์รักษามนุษย์ต่อสู้กับรังดา ตวัละครท่ีเป็นสัญลักษณ์แทน
วิญญาณชัว่ร้ายบารองแดนซ์เป็นนาฏกรรมศกัด์ิสิทธ์ิ การร่ายรํามีท่าทีอ่อนช้อยงดงาม เสียงเพลง
ไพเราะ 

 6. ประเทศบรูไน 
  อาลุส ํูวา ดินดงั (Alus Jua Dindang) เป็นการฟ้อนรําของชาวบรูไนตามแบบ
ประเพณีโบราณ โดยมีเพลงประกอบ และมกัแสดงในพิธีมงคลสมรส โดยนักเตน้รําทั้งชายและ
หญิงเป็นผูแ้สดงการฟ้อนรําและร้องเพลงประกอบไปดว้ย 
 7. ประเทศเวยีดนาม 
  หุ่นกระบอกนํ้ า (Water Puppet) เป็นการละเล่นพื้นบา้นโบราณของชาวเวียดนาม    
มีถ่ินกาํเนิดบริเวณสามเหล่ียมปากแม่นํ้ าโขง ฉากเป็นซุ้มท่ีตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมเวียดนาม       
ทาํด้วยไมไ้ผ่เป็นผืนมู่ล่ีกางไวเ้ร่ียผิวนํ้ า มีหลืบหัวทา้ยและกลาง ให้ตวัหุ่นลอดออกมาโลดแล่น   
การแสดงแบ่งเป็นชุด ๆ เสนอเร่ืองราวเก่ียวกบัวถีิชีวติ การทาํมาหากินศิลปะการละเล่นพื้นบา้นของ
ชาวเวยีดนาม 

 8. ประเทศเมียนมาร์     
  ละครหุ่นพม่า (Yoke Thay) หรือท่ีไทยเราเรียก หุ่นสาย เพราะหุ่นจะถูกเชิดดว้ยสาย
ต่าง ๆ เป็นหุ่นเชิดโบราณของพม่า เดิมทีเป็นการแสดง  ของเด็กท่ีเชิดหุ่นรูปสัตวต่์าง ๆ ต่อมาเร่ิมมี
ตัวละครท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกับคน โดยได้แรงบันดาลใจจากละครหลวง ในสมัยกษัตริย์พม่า            
การแสดงหุ่นชักของพม่ามีเอกลกัษณ์และลีลาพล้ิวไหว หุ่นบางตวัมีสายสําหรับชักกาํกบัมากถึง    
60 เส้น 

 9. ประเทศลาว 
  ลาํลาว (Lam Lao) หรือหมอลาํ เป็นการแสดงดนตรีพื้นบา้นของลาวและอีสาน  
ของไทย  มีนักร้องหรือผูเ้ล่าเร่ืองและแคนเป็นองค์ประกอบเป็นการโตต้อบกนัผ่านโคลงกลอน 
หรือการร้องท่ีมีสัมผสัคล้องจองระหว่างนักร้องชายและหญิง  การแสดงดาํเนินไปด้วยท่ารํา             
ท่ีหลากหลายผสมกบัมุขตลกต่าง ๆ อนัเกิดจากปฏิภาณไหวพริบของผูร้้อง และการหยอกเยา้กนั
ระหวา่งผูแ้สดงและผูช้ม 

                 10. ประเทศกมัพชูา 
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  ระบาํอปัสรา (Apsara Dance) เป็นการแสดงท่ีถือกาํเนิดข้ึนมาไม่นานนัก โดย      
เจา้หญิงบุปผาเทวี พระราชธิดาในเจา้นโรดมสีหนุ เพื่อเขา้ฉากภาพยนตร์เก่ียวกบันครวดั แต่กลาย
มาเป็นท่ีจดจาํและเป็นระบาํขวญัใจชาวกมัพูชาดว้ยเคร่ืองประดบัศีรษะและท่วงท่าร่ายรําอนัเป็น
เอกลกัษณ์ท่ีถอดแบบมาจากรูปสลกัหินนางอปัสราในปราสาทนครวดั ประหน่ึงทาํให้นางอปัสรา 
ซ่ึงเป็นรูปสลกัหินนบัพนัปีมีชีวติข้ึนมาผา่นการแสดงน้ี 
 นิทานพืน้บ้าน (Folktales) 
 1. ประเทศไทย  
       เร่ืองตาํนานขนมครก  
      ไอก้ะทิ หนุ่มน้อยแห่งดงมะพร้าวเต้ีย แอบมีความรักกบั หนูแป้ง สาวสวยประจาํ
หมู่บา้นซ่ึงเป็นลูกสาวคนเดียวของผูใ้หญ่บา้น ทั้งคู่เจอกนัวนัลอยกระทง และสัญญากนัต่อหน้า
พระจนัทร์ ไม่วา่ขา้งหนา้แมจ้ะมีอุปสรรคขวางกั้นเพียงใด ทั้งคู่ก็จะขอยึดมัน่ความรักแทท่ี้มีต่อกนั
ชั่วฟ้าดินสลาย ไอ้กะทิก้มหน้าก้มตาเก็บหอมรอมริบหาเงินเพื่อมาสู่ขอลูกสาวจากผูใ้หญ่บ้าน        
แต่แลว้ความฝันของไอก้ะทิก็พงัพินาศเม่ือผูใ้หญ่ยกหนูแป้งลูกสาวคนสวยให้แต่งงานกบัปลดัหนุ่ม
จากบางกอก ไอ้กะทิรู้ข่าว  จึงรีบมายบัย ั้งการแต่งงานคร้ังน้ี ซ่ึงผูใ้หญ่บ้านก็วางแผน โดยขุด
หลุมพรางดกัรอไว ้แต่แม่แป้งแอบได้ยินแผนร้ายเสียก่อน จึงลอบหนีออกมาหมายจะห้ามหนุ่ม     
คนรักไม่ให้ตกหลุมพราง หนูแป้งวิ่งฝ่าความมืดออกมาเพื่อดกัหนา้ไอก้ะทิ ไอก้ะทิเห็นหนูแป้งวิ่ง
มาก็ดีใจทั้งคู่รีบวิง่เขา้หากนั ฉบัพลนั!!…ร่างของหนูแป้งก็ร่วงหล่นลงไปในหลุมพรางของผูใ้หญ่ฯ 
ต่อหน้าต่อตาไอก้ะทิ นายกะทิก็รีบกระโดดตามลงไปเพื่อช่วยเหลือหนูแป้ง สมุนชายฉกรรจ์ของ
ผูใ้หญ่บา้นซ่ึงแอบซุ่มอยู ่ก็รีบเขา้มาโกยดินฝังกลบหลุมท่ีทั้งคู่หล่นลงไป เพราะคิดวา่ในหลุมมีเพียง
ไอก้ะทิผูเ้ดียว รุ่งเช้าผูใ้หญ่บา้นสั่งให้ขุดหลุมเพื่อดูผลงาน แทบไม่เช่ือสายตาเบ้ืองล่างปรากฏร่าง
ของไอก้ะทิประคองกอดทบัร่างหนูแป้งลูกสาวของตน ทั้งสองนอนตายคู่กนัอยา่งมีความสุข ตั้งแต่
นั้ นมาอนุสรณ์แห่งความรักท่ีกระทําสืบทอดกันมาจนเป็นประเพณี ชาวบ้านต่างทําขนมท่ี          
หอมหวานปรุงจากแป้งและกะทิ บรรจงหยอดลงหลุม พอสุกได้ท่ีก็แคะจากหลุม แล้วนาํมาวาง       
คว ํ่าหน้าซ้อนกนัเป็นสัญลกัษณ์ว่า “จะไดอ้ยู่ร่วมกนัตลอดไป” ขนมน้ีจึงถูกเรียกขานกนัในนาม 
“ขนมแห่งความรัก” หรือ ขนม คน-รัก-กนั ต่อมาถูกเรียกยอ่ ๆ วา่ “ขนม ค-ร-ก” นัน่เอง 
 2. ประเทศฟิลิปปินส์ 
    เร่ืองกาํเนิดคา้งคาว  
  นานมาแลว้ แมวจบันกมาไดต้วัหน่ึง มนัก็นัง่กินนกจนอ่ิมเหลือแต่ขนกองไว ้ทนัใด
นั้นแมวก็เห็นหนูวิง่ผา่นมา แมวตะปบไวไ้ด ้แมวยงัรู้สึกอ่ิม จึงคิดวา่จะไวกิ้นหนูตวัน้ีตอนเยน็ จึงวาง
หนูเอาไวบ้นกองขนนก แล้วแมวก็ออกไปเดินเล่น หนูตวันั้นเพียงแต่สลบไปยงัไม่ตาย พอหนู
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รู้สึกตวัก็ขยบัตวัจะคลานไปท่ีรังแต่รู้สึกประหลาดท่ีลาํตวั พอมองท่ีลาํตวัก็เห็นมีปีกอยู ่พอกระพือ
ปีกก็บินได ้ทั้งน้ีเพราะขนนกท่ีตายยงัมีเลือดอยู่ ขนท่ีชุ่มเลือดจึงติดกบัลาํตวัหนูแน่น หนูมีปีกตวัน้ี    
จึงบินไปท่ีกลุ่มนกและขออยูก่บันก และขอแต่งงานกบันางนก  
  นางนกบอกวา่ “ฉนัไม่แต่งงานกบัเธอหรอก รูปร่างเธอน่าเกลียดจริง ๆ เหมือนหนู” 
หนูมีปีกจึงบินกลบัไปหาฝงูหนู ขออยูก่บัหนู ฝงูหนูพากนัขบัไล่หนูมีปีกไม่ให้อยูด่ว้ย หนูมีปีกรู้สึก
อบัอายยิ่งนกัท่ีตนไม่เป็นท่ียอมรับของทั้งหนูและนก จึงตอ้งซ่อนตวัอยู่ในตอนกลางวนัไม่ให้ใคร
เห็นและออกหากินเฉพาะตอนกลางคืน ปัจจุบนัเราเรียกหนูมีปีกน้ีวา่ “คา้งคาว” 
 3. ประเทศมาเลเซีย 
      เร่ืองลูกกระจงนอ้ยกบัจระเข ้ 
    นานมาแล้ว มีจระเข้ร้ายตวัหน่ึงอาศยัอยู่กับฝูงท่ีแม่นํ้ ากวา้งใหญ่ เจ้าจระเข้ร้าย    
คอยจ้องจับกินลูกกระจงน้อยตัวหน่ึงมานานแล้วแต่ก็จับไม่ได้สักที เพราะเจ้าลูกกระจงตัวน้ี       
ฉลาดเฉลียวอยา่บอกใคร  
  วนัหน่ึง ลูกกระจงอยากขา้มแม่นํ้ าไปหากินหญา้และผลไมอี้กฝ่ังแม่นํ้ า แต่ไม่รู้ว่า 
จะผ่านเจา้จระเขร้้ายไปได้อย่างไร เจา้ลูกคิดแผนดี ๆ ข้ึนได้เจา้ลูกกระจงจึงเดินไปท่ีแม่นํ้ าแล้ว
ตะโกนเรียกจระเขร้้ายและบอกดว้ยเสียงอนัสั่นเครือว่า ไดรั้บคาํสั่งจากพระราชา ให้มานบัจาํนวน
จระเขใ้นแม่นํ้าใหญ่ เพื่อเชิญไปงานเล้ียงคํ่าน้ี เจา้จระเขร้้ายหลงเช่ืออุบายของลูกกระจง จึงรีบดาํนํ้ า
ลงไปบอกพวกพอ้ง ชัว่พริบตาฝูงจระเขก้็ข้ึนมาเรียงตวัเป็นแถวทอดยาวไปถึงอีกฝ่ังหน่ึง เจา้ลูก
กระจงกระโดดไปบนหัวของจระเขร้้ายและเพื่อน ๆ จระเขข้องมนัทีละตวั ๆ พร้อมกบัตะโกนนบั
จาํนวนเสียงดงั จนกระทัง่ขา้มข้ึนอีกฝ่ังไดส้ําเร็จ เม่ือทุกอย่างสําเร็จตามแผน เจา้ลูกกระจงก็หนัมา
หวัเราะย ัว่เยา้จระเขร้้าย จระเขร้้ายรู้ตวัวา่ถูกหลอกก็สายไปเสียแลว้ 
 4. ประเทศสิงคโปร์ 
    เร่ืองบาดงัผูท้รงพลงั  
    คร้ังหน่ึงในอาณาจกัรยะโฮร์ มีทาสชายคนหน่ึงช่ือ บาดงั ทุกวนับาดงัตอ้งออกไป
ทาํงานรับใชเ้จา้นายและดกัปลาในไซ  
  วนัหน่ึงบาดังสังเกตว่าตนเองไม่ได้ปลาเลยสักวนัมีเพียงเกล็ดปลาและก้างปลา      
อยู่กน้ไซ บาดงัจึงซ่อนตวัเพื่อจบัขโมย แล้วในท่ีสุดบาดงัก็จบัอสุรกายนยัน์ตาแดงกํ่า ผมดกหนา    
ยุ่งเหยิง เครายาวลงมาถึงเอวได้ แต่อสูรกายร้องขอชีวิตและบอกว่าจะยอมมอบทุกอย่างท่ีบาดัง
ประสงค ์ 
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  บาดงัคิดอยา่งรวดเร็ว ถา้เขาขอทรัพยสิ์น นายของเขาตอ้งเอาไปหมด ส่ิงท่ีเขาอยาก
ได ้คือ กาํลงักาย ถา้เขามีกาํลงักายแข็งแรงจะไดใ้ชม้นัทาํงานไดร้วดเร็วทนัใจ เม่ือเขาไดพ้ละกาํลงั
นั้นแลว้จึงปล่อยอสูรกานนั้นไป 
  บาดงัคงทาํงานรับใช้เจา้นายต่อไป และเล่าเร่ืองราวต่างๆ ให้นายฟัง นายจึงต้ืนตนั
และให้อิสรภาพแก่บาดงัตั้งแต่นั้นมา ช่ือเสียงของบาดงัเล่ืองลือไปทัว่แควน้ ไม่ช้านกั รายาแห่ง
แควน้สิงคปุระก็เชิญบาดงัไปเป็นแม่ทพั บาดงัรับคาํเชิญและไดท้าํวีรกรรมทางพลงักายให้แก่รายา     
หลายคร้ัง จากนั้นมีนกัรบมากมายมาทา้บาดงัแต่ไม่มีผูใ้ดมีกาํลงัเทียบเท่าได ้ แมก้ระทัง่คณะผูท้รง
พลังแห่งเปลคั ก็ยงัไม่กล้าประลองฝีมือและยอมรับความสามารถของบาดัง และเดินทางกลับ     
พร้อมไมตรีท่ีดี  
  แต่นั้นเป็นตน้มาก็ไม่มีใครกลา้ทา้บาดงัอีกเลย ประชาชนทุกหนทุกแห่ง ไม่ว่าใน
แดนใกลห้รือแดนไกลต่างยอมรับวา่ ผูท่ี้แข็งแกร่งท่ีสุดในโลกนั้นไม่มีใครอ่ืนนอกจากบาดงั ชายท่ี
เคยเป็นทาสจากเกาะเล็ก ๆ นามวา่ สิงคปุระ 
 5. ประเทศอินโดนีเซีย  
    เร่ืองกระจงเจา้ปัญญา  
   ในป่าใหญ่อนัอุดมสมบูรณ์ มีกระจงเจ้าปัญญาตัวหน่ึง ใช้สติปัญญาในการเอา      
ตวัรอดจาดสัตวป่์าท่ีดุร้ายมามากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกอุบายล่อเสือโคร่งตวัใหญ่ท่ีประสงคจ์ะ
กินเน้ือกระจงนอ้ยน้ีใหอ้ยากลองล้ิมรสของนายพราน จนเสือโคร่งโดนกระสุนปืนตายในทนัที หรือ
แมก้ระทัง่จระเขต้วัใหญ่ในทะเลสาบ กระจงไดอ้อกอุบายว่าจระเขไ้ม่มีเชาว ์ไม่รู้วา่อนัไหนเป็นขา
อนัไหนเป็นท่อนไม ้จระเขจึ้งอา้ปากปล่อยขากระจงแลว้ไปงบัท่อนไมเ้ก่าๆแทน  
  ทนัใด กระจงก็มาพบหอยทากเขา้ตวัหน่ึง คราวน้ีก็ตั้งใจจะมาโวดว้ยอีกมนัทา้วิ่ง
แข่งกบัหอยทาก แต่ก็ตอ้งแปลกใจท่ีหอยทากรับคาํทา้และยิ่งแปลกใจหนกัข้ึนไปอีก ท่ีหอยทาก
บอกวา่ตอ้งเป็นฝ่ายชนะเจา้กระจงแน่ บงัเอิญ หอยทากตวัน้ีก็เจา้เล่ห์แสนกลไม่ใช่เล่นมนัวางแผน
ไวก้บัเพื่อนหอยทากของมนัมาก่อนแลว้วา่ จะตอ้งสมคบกนัปราบเจา้กระจงแสนกลตวัน้ีให้อยูมื่อ
เสียที 
  พอถึงเส้นชัย กระจงตกใจจนแทบชีวิตออกจากร่างเม่ือเห็นหอยทากไปคอยอยู่
ล่วงหนา้แลว้ท่ีนัน่แต่กระจงก็ยงัไม่ยอมรับวา่ตวัแพ ้กลบัทา้หอยทากให้วิ่งแข่งกนัอีก แต่ไม่วา่จะทา้
ก่ีคร้ังก่ีหน หอยทากก็เอาชยัไปไดทุ้กที  
  จนบดัน้ี ส่ิงท่ีเจา้กระจงโง่งมอยูก่็คือ หอยทากตวัน้ีรู้จกัใชส้มองของมนัตลอดเวลา       
ท่ีวิ่งแข่งกันแต่ละคร้ังนั้น หอยทากท่ียืนป๋ออยู่ปลายทางไม่ใช่ตวัเดียวกัน คร้ังแรกก็เพื่อนของ     
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หอยทากตวัจริงคร้ันต่อมาก็เจา้หอยทากตวัจริงท่ีทา้มนั หอยทากสองตวันั้นรูปร่างเหมือนกนัมาก 
จนกระจงคิดวา่เป็นตวัเดียวกนั   
  ก็ดว้ยประการฉะน้ีเอง ท่ีกระจงตวักระจอ้ยซ่ึงคิดว่าตวัฉลาดลน้ฟ้าตอ้งมาพ่ายแพ้
ยบัเยินในวนันั้น ไม่ใช่เสือโคร่งทมิฬหินชาติ ไม่ใช่จระเขท่ี้ร้ายกาจไม่ใช่แพส้ัตวใ์หญ่โตอ่ืนใด      
ในป่า แต่ผูพ้ิชิตมนักลายเป็นเจา้สัตวต์วักระจิริด คือ หอยทากท่ีตวัเป็นเมือกล่ืน ๆ นัน่เอง 
 6. ประเทศบรูไน 
  เร่ืองภูเขาทองกบัเมล็ดขา้ว 

   กาลคร้ังหน่ึง มีภูเขาใหญ่มหึมาลูกหน่ึงท่ีปกคลุมไปดว้ยทองคาํและส่ิงมีค่ามากมาย 
ใคร ๆ ต่างก็เรียกภูเขาลูกน้ีวา่ภูเขาทองคาํ มนัสามารถเคล่ือนท่ีไปไหน ๆ ได ้ซ่ึงหากภูเขาลูกน้ีไป
หยุดน่ิงท่ีเมืองใด เมืองนั้นก็จะร่ํารวยมัง่คัง่ข้ึนมาทนัที แต่ภูเขาลูกน้ียงัเคล่ือนท่ีไปเร่ือย ๆ เพื่อ         
จะหาสถานท่ีท่ีดีและผูค้นมีคุณธรรมมากพอ ภูเขาทองคาํล่องไปตามทอ้งทะเลจนเห็นหมู่บา้นเล็ก ๆ 
ริมนํ้ าแห่งหน่ึงตั้งอยูบ่นฝ่ังดา้นตะวนัออกเฉียงใต ้ภูเขาทองคาํไดเ้ห็นความมีชีวิตชีวาของผูค้นท่ีน่ี 
ผูช้ายทาํงานอย่างหนักและผูห้ญิงก็เล้ียงดูลูกอย่างดี ผูค้นมีคุณธรรม ภูเขาจึงเคล่ือนตวัไปใกล้ ๆ  
  ขณะท่ีกาํลงัจะถึงฝ่ังภูเขาทองคาํก็ไดย้ินเสียงเล็ก ๆ ร้องไห้อยู่กลางนํ้ า มนัคือขา้ว           
ท่ีน่าสงสาร ขา้วบอกกบัภูเขาว่า “ฉันเกิดมาเพื่อให้คนกินฉัน แต่คนท่ีน่ีกลบัทิ้งฉันลงนํ้ า” ภูเขา  
โกรธมากบอกวา่ “เราควรใหเ้กียรติกนั ใครก็ตามท่ีไม่ใหเ้กียรติไม่เห็นคุณค่าของส่ิงเล็ก ๆ อยา่งเช่น         
ท่ีคนพวกนั้นทาํกบัเธอ เขาก็ไม่สมควรได้รับความมัง่คัง่จากฉันเช่นกนั” ภูเขาจึงรับข้าวเม็ดนั้น
ข้ึนมารวมกบัสมบติัทั้งหมดแล้วเคล่ือนหนีจากหมู่บา้นนั้นไป นับจากนั้นมาก็ไม่มีใครเห็นภูเขา
ทองคาํอีกเลย 

 7. ประเทศเวยีดนาม 
  เร่ืองจอมกะล่อน  
  กาลคร้ังหน่ึง มีเด็กหนุ่มคนหน่ึง คนพากนัเรียกว่า จอมกะล่อน เขาเป็นเด็กฉลาด       
แต่มกัใช้ความฉลาดส่วนใหญ่ไปในการเท่ียวพูดโป้ปดมดเท็จต่าง ๆ นานา ไม่เวน้แมแ้ต่ป้าและลุง  
ผูซ่ึ้งเล้ียงเขามาจนเติบใหญ่  
   ลุงกับป้าอดทนต่อไปไม่ไหวหามกรงไปขงัเด็กจอมกะล่อนในนํ้ า แต่ไม่ทนัไร     
เด็กน้อยก็หลอกชายตาบอดให้แกเ้ชือกและหนีไปท่ีกอไผ่โดยเร็ว โชคดีของเด็กชายท่ีไปพบหมอ้
เก่า ๆ เขา้ใบหน่ึง ในหมอ้มีทองคาํเตม็ เขาจึงเอาทองกลบับา้นไปใหป้้ากบัลุง  
  เม่ือครอบครัวของเขาร่ํารวยกลายเป็นเศรษฐี ลุงกบัป้าจึงให้หลานชายแต่งงานกบั
สาวนางหน่ึงในหมู่บา้น ดูท่าว่าการแต่งงานจะช่วยแก้ปัญหาไปได้ระยะหน่ึง แต่สองสามเดือน
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ต่อมาป้าและลุงเกิดตายลง พ่อจอมกระล่อนเร่ิมเท่ียวโป้ปดมดเท็จหลอกโกงผูค้นต่อไปเหมือน   
อยา่งเคยอีก  
  วนัหน่ึงเขาเข้าไปเตร็ดเตร่อยู่ในป่า เขาจึงจับลูกเสือเหล่านั้ นมาหักอุ้งเท้ามัน         
เสีย ลูกเสือพากนัร้องลัน่ดว้ยความเจ็บปวด ชัว่ครู่ต่อมาเสือแม่ลูกอ่อนก็วิ่งมาหาลูก เห็นลูกกาํลงั
เจ็บปวด มนัก็คาบลูกไปท่ีโคนตน้ไมเ้ล็ก ๆ ตน้หน่ึง ซ่ึงมีใบสีเขียว ๆ มนัท้ึงใบไมส้องสามใบจาก
ตน้ใส่ปากเค้ียว แล้วก็คาบใบไมใ้นปากออกใส่อุง้เทา้ของลูก ๆ จากนั้นภายในไม่ก่ีนาทีแผลของ
ลูกเสือก็หายเป็นปลิดทิ้ง เจา้หนุ่มคอยทีอยู่จนเสือทั้งแม่ลูกไปแล้ว เขาก็ขุดตน้ไมน้ั้นนาํมาบา้น    
เอามาปลูกในสนาม ตั้งช่ือวา่ ตน้ไทร 
  นบัแต่วนันั้นมา เขาเฝ้าดูแลตน้ไมอ้ยา่งระวงั บอกย ํ้าแก่ภรรยาวา่ เทพเจา้ให้ตน้ไมน้ี้
แก่เขา ใบของมนัรักษาแผลไดทุ้กชนิด รักษาโรคภยัได้สารพดัแมก้ระทัง่ช่วยคนตายแล้วให้ฟ้ืน
ข้ึนมาก็ยงัได ้ขอให้ภรรยาของเขาคอยรักษาตน้ไมใ้ห้สะอาดสะอา้น แรก ๆ ภรรยาก็ทาํตามท่ีสามี
บอก แต่ไม่ช้านางก็ขดัใจกบัสามีท่ีรักตน้ไมม้ากกว่าตวันาง และเอาขยะเทพรวดลงไปท่ีโคนดงั
โครมใหญ่ ทนัใดนั้นต้นไม้ก็เร่ิมสั่นไหวไปทั้งต้น ค่อย ๆ ถอนรากถอนโคนข้ึนจากดินค่อย ๆ    
ลอยข้ึนไปในอากาศ จอมกระล่อนแลเห็นเหตุการณ์ดงันั้นก็วิ่งถลนัไปท่ีตน้ไม ้เอามือฉวยรากยึดได้
รากหน่ึง แต่ตน้ไมก้็คงลอยข้ึนไปเร่ือย ๆ ล่ิว ๆ ข้ึนสู่ทอ้งฟ้า มีพ่อจอมกระล่อนห้อยต่องแต่งอยู่ท่ี
รากไม้ ต้นไทรลอยล่ิวข้ึนไปจนในท่ีสุดก็ถึงดวงจันทร์ ต้นไม้จึงติดอยู่ในดวงจนัทร์ตั้ งแต่นั้ น    
ตลอดมา  
  ถา้ท่านมองดูอยา่งพินิจพิเคราะห์ก็จะแลเห็นเงาตน้ไทรปรากฏอยูภ่ายในดวงจนัทร์      
มียอดกระล่อนนัง่พิงอยู่ท่ีโคนตน้ โดยเฉพาะในเวลาท่ีทอ้งฟ้าใสสะอาด และจนัทร์เพ็ญทอแสง    
สุกสกาว ประชาชนชาวเวยีดนามวา่ไวด้งัน้ี 
 8. ประเทศเมียนมาร์ 
  เร่ืองหุ่นทั้งส่ี  
  คร้ังหน่ึงมีช่างทาํหุ่นและภรรยา ทั้งคู่มีบุตรชายช่ือ อ่อง บิดาหวงัให้อ่องมีอาชีพช่าง
ทาํหุ่นเช่นเดียวกนัแต่อ่องไม่ยอมรับ วนัหน่ึงอ่องตดัสินใจออกจากบา้นเพื่อเท่ียวแสวงหาโชค บิดา 
ก็ใหหุ่้นไปส่ีตวัเพื่อเก็บเอาไวเ้ป็นเพื่อนและไวช่้วยเหลือกนัตามทาง หุ่นทั้งส่ี เป็นหุ่นท่ีมีพละกาํลงั
วเิศษ หุ่นตวัแรกแกะเป็นชาวสวรรค์ช่ือวา่ “เทวา” หุ่นตวัท่ีสองแกะเป็นยกัษช่ื์อวา่ “ยกัขา” หุ่นตวัท่ี
สามแกะเป็นคร่ึงคนคร่ึงเทพใหช่ื้อวา่ “ซอคะย”ี หุ่นตวัสุดทา้ยแกะเป็นดาบสใหช่ื้อวา่ “เขมะ” 
    ระหวา่งการเดินทาง อ่อง พบกบัปัญหาและอุปสรรคมากมาย อ่องจึงร้องขอความ
ช่วยเหลือจากหุ่น 3 ตวัแรก เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินทองทรัพย์สมบติัมากมาย แต่ใช้ไม่เป็นเท่ียว               
ใชพ้ละกาํลงัของหุ่นในทางท่ีผดิ ปลน้ขโมยทรัพยส์มบติัจากคนอ่ืนมากมาย  
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  วนัหน่ึง อ่อง พบรักกับมาลาและจดจาํได้ว่าเคยปล้นสมบติัจากเขาและบิดาไป    
อ่องพยายามทาํทุกทางเพื่อไถ่โทษ แต่มาลาไม่รับรัก อ่องจึงตดัสินใจมีชีวิตอยูอ่ยา่งดาบส อ่องกลบั
รู้สึกเป็นสุขข้ึนกวา่เดิมมาก มีส่ิงเดียวเท่านั้นท่ีเขายงัคงปรารถนาอยู ่คืออยากจะไดพ้บมาลาและบิดา
ของเธอเพื่อจะขอขมาลาโทษแยง่นอบนอ้ม และขอใหท้ั้งสองใหอ้ภยัแก่เขา 
    วนัหน่ึงอ่อง ได้พเนจรไปหน้าบ้านของมาลาและเขาขอขมาคนทั้ งสองอย่าง       
อ่อนนอ้ม ซ่ึงทั้งมาลาและบิดาของเธอก็พร้อมท่ีจะให้อภยั คนทั้งสามสนทนากนัหลายเร่ืองในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต ในท่ีสุดมาลาและบิดาของเธอก็ยนิยอมกลบัปราสาทกบัอ่อง 
  เม่ือทั้งสามคนใกลจ้ะถึงประตูปราสาท สหายของอ่องคือหุ่นทั้งส่ีก็ออกมาตอ้นรับ 
อ่องขอบใจเพื่อนเกลอทั้งส่ีอย่างซาบซ้ึง แม้แต่ยกัขาและซอคะยีเขาก็ต้องขอบใจด้วย มิใช่เป็น
ความผดิของยกัขาและซอคะย ีอ่องเองต่างหากท่ีผิด ผิดเพราะเขายอมให้ทรัพยแ์ละอาํนาจนาํเขาไป
ในทางท่ีผิด ต่อแต่น้ีไปอ่องตั้งเจตนาแน่วแน่ ว่าจะใช้ทรัพยส์มบติัและอาํนาจทั้งปวงท่ีเขามีไป
ในทางท่ีดี ในทางท่ีจะทาํใหผู้อ่ื้นเป็นสุข 
  อ่องสร้างเจดียไ์วบู้ชา ขา้งเจดียน์ั้นอ่องประดิษฐานรูปป้ันของ เทวา ยกัขา ซอคะย ี    
และเขมะไว ้นกัแสวงบุญจากแดนใกลแ้ดนไกลพากนัมานมสัการเจดียน์ั้น ทั้งอ่องและมาลาคอย  
เช้ือเชิญตอ้นรับเขาเหล่านั้นดว้ยไมตรีจิต จดัหาอาหารและท่ีพกัพิงให้ ดว้ยประการฉะน้ี เขาทั้งสอง
จึงครองสุขดว้ยกนัสืบมา 
 9. ประเทศลาว 
  เร่ืองภูทา้วภูนาง  
  กาลคร้ังหน่ึง มีนางยกัษ์ตนหน่ึงช่ือว่ากินนา อาศยัอยู่ในบา้นหลงัใหญ่ใกล้ภูเขา    
เชา้วนัหน่ึง นางกินนาไดเ้ห็นชายหนุ่ม มีรูปร่างงดงามราวกบัพระอินทร์ (ลาวชอบเปรียบคนรูปงาม
วา่งามราวกบัอินทา ในตน้ฉบบัอธิบายไวว้่า อินทาเป็นเทพเจา้แห่งความงาม) หนุ่มผูน้ั้นถือปืนไว ้  
ในมือ นางกินนาใฝ่ฝันอยูน่านแลว้ท่ีจะมีสามีสักคนหน่ึง นางเลยปลอมแปลงกายให้งดงาม มีเสน่ห์
ยากท่ีหญิงใดจะเทียบเคียงได ้จนชายหนุ่มหลงรักและอยูด่ว้ยกนัดว้ยความสุขสาํราญ 
  วนัหน่ึงนางกินนาไดบ้อกความลบัของนางให้พุทเสนฟังดว้ยความไวว้างใจว่าใน
หีบใบน้ีมีมะนาวท่ีไม่รู้จกัสุกไม่รู้จกัเห่ียวอยู่หลายผล เป็นมะนาววิเศษท่ีตกทอดมาตั้งแต่คร้ังย่า   
คร้ังยาย มะนาวเหล่าน้ีมีอาํนาจวิเศษมาก นางเก็บมาจากในสวน แต่นางได้ห้ามไม่ให้สามีไป
เน่ืองจากมีส่ิงอนัตรายอยูม่ากมาย 
  วนัหน่ึงเม่ือนางกินนาไม่อยู่ พุทเสนก็ถือไปท่ีสวน พุทเสนได้พบกระดูกมนุษย ์   
ทบัถมมากมาย จึงฉุกคิดไดว้่านางกินนาไม่ใช่มนุษยธ์รรมดาอยา่งแน่นอน เขาเกิดความกลวัข้ึนมา
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จึงวิง่กลบัมาบา้นแลว้เขา้ไปในหอ้งเปิดหีบหยบิมะนาววเิศษออกมา เขาไม่รีรอใหเ้สียเวลารีบวิ่งออก
จากป่าไปทนัที 
  นางกินนาเกิดผิดสังเกต ได้เขา้ไปดูท่ีเก็บมะนาวไว ้พอรู้ว่ามะนาวหายก็นึกรู้ได้
ทนัทีวา่พุทเสนรู้ความลบัและหนีไปแลว้ นางจึงกลบักลายเป็นยกัษต์ามเดิมแลว้ไล่ตามพุทเสนไป   
พุทเสนก็ลว้งเอามะนาวในยา่มออกมาผลหน่ึงแลว้ขวา้งไปตรงหนา้นางกินนา ทนัใดนั้นก็เกิดเป็น
กองไฟกองมหึมาลุกลามกั้นนางกินนาไว ้เป็นทะเลสาบกวา้งใหญ่มองแทบไม่เห็นฝ่ัง จนนาง
เหน่ือยอ่อนไม่สามารถจะขยบัเขยื้อนกายต่อไปไดอี้ก และขาดใจตาย 
  เม่ือพุทเสนแลเห็นนางกินนานอนน่ิงก็เกิดสงสารนางกินนาข้ึนมา เพราะตลอดเวลา
ท่ีอยู่ด้วยกัน นางกินนาได้เอาอกเอาใจเป็นอย่างดี นางกินนารักพุทเสนด้วยใจจริง พอรู้ว่านาง       
กินนาตาย พุทเสนยิ่งเสียใจมาก เขาล้มฟุบลงบนร่างของนางกินนา และขาดใจตายตามไปอีก        
คนหน่ึง 
  ร่างของนางกินนาและพุทเสน คงอยู่ริมแม่นํ้ าแห่งนั้น และเม่ือหลายร้อยปีผ่านไป     
ร่างของทั้งสองก็กลายเป็นภูเขาสองลูก ซ่ึงเรียกกนัว่า ภูทา้ว และ ภูนาง ยงัคงมีอยู่ใกล ้ๆ กบัเมือง
หลวงพระบางในเวลาน้ี 
                   10. ประเทศกมัพชูา 
     เร่ืองกล่ินอาหาร  
  มีชายยากจนคนหน่ึง อาศยัอยู่ใกลบ้า้นเศรษฐี โดยปลูกเป็นกระท่อมเล็ก ๆ เขาจะ
ยา้ยกระท่อมท่ีพกัน้ีตามทิศทางลม เพราะชายผูน้ี้จะคอยสูดกล่ินอาหารท่ีมาจากบา้นเศรษฐี เศรษฐี
สังเกตเห็นชายยาจกน้ียา้ยกระท่อมบ่อยจึงให้คนใช้ไปสืบถาม ชายยาจกก็บอกไปตามความจริงว่า
ยา้ยตามฤดูกาลของทิศทางลม เพื่อจะสูดกล่ินอาหารจากบา้นเศรษฐี  
  เม่ือเศรษฐีทราบจากคนใชเ้ช่นนั้น ก็บอกกบัชายยาจกวา่ “เจา้มีชีวติอยูไ่ดเ้พราะกล่ิน
อาหารจากบา้นเรา เจา้จะตอ้งมาเป็นคนใชบ้า้นเรา” ชายยาจกไม่ยอม เศรษฐีจึงนาํชายยาจกไปฟ้อง   
ผูพ้ิพากษา ผูพ้ิพากษาตดัสินให้ชายยาจกเป็นคนใช้ของเศรษฐีแต่ชายยาจกไม่ยอม ขอร้องทุกข ์    
ต่อพระมหากษตัริย ์เม่ือพระมหากษตัริยไ์ดท้ราบเร่ืองราวก็ทรงรับสั่งให้อาํมาตยน์าํผา้ขาวมาวางไว้
กลางทอ้งพระโรง แลว้ทรงให้นาํเงินไปวางไวใ้นผา้ขาว แลว้รับสั่งกบัเศรษฐีว่า “เศรษฐีจงรับเงิน
ค่าตวัของชายยาจกไปเถิด” 
  เม่ือเศรษฐีรับเงินไปแลว้ พระมหากษตัริยต์รัสถามเศรษฐีว่า “เม่ือเศรษฐีหยิบเงิน
ค่าตัวของชายยาจกนั้ น ชายยาจกก็เห็นท่านหยิบเงิน แต่เขามีส่วนได้รับเงินจากการมองเห็น
หรือไม่?” เศรษฐีตอบว่า “ไม่ไดรั้บเงินจากการมองเห็นพระเจา้ขา้” พระมหากษตัริยจึ์งตรัสว่า        
“ก็เปรียบได้กับอาหารของเศรษฐี ถึงใครจะสูดกล่ินอาหาร แต่อาหารก็ยงัคงเดิมไม่สูญหายไป 
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เพราะฉะนั้นเศรษฐีจะเอาชายยาจกเป็นคนรับใชไ้ม่ได”้ ทั้งเศรษฐีและชายยาจกก็กลบัไปบา้น ของ
ตนเองดว้ยความยนิดี 
 อาหารและเคร่ืองดื่ม (Food and Beverage) 
 1. ประเทศไทย 
  ตม้ยาํ เป็นอาหารยอดนิยมของไทยภาคกลางท่ีโด่งดงัไปทัว่โลก มีรสเปร้ียวเผด็นาํ
ผสมเคม็และหวาน กินกบัขา้วสวยร้อน ๆ มี 2 แบบ คือ แบบนํ้ าใสกบัแบบนํ้ าขน้ เคร่ืองตม้ยาํท่ีขาด
ไม่ได้คือ  ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด พริก ปรุงรสด้วยมะนาว นํ้ าปลา นํ้ าพริกเผา อาจเพิ่มเห็ดหรือ
เน้ือสัตว ์ถา้จะทาํแบบนํ้ าขน้ก็ใส่กะทิหรือนมสดเพิ่ม ส่วนใหญ่ชาวต่างชาติจะรู้จกัอาหารชนิดน้ี
แบบใส่กุง้ ในช่ือตม้ยาํกุง้เสียมากกวา่ 
 2. ประเทศฟิลิปปินส์  
  อะโดโบ (Adobo) อาหารข้ึนช่ือของฟิลิปปินส์ท่ีได้รับอิทธิพลจากชาวสเปน       
ปรุงดว้ยเน้ือสัตว ์เช่น ไก่ หมู เน้ือ นาํมาตุ๋นกบันํ้ าส้มสายชู เติมเคร่ืองเทศหลายชนิด เช่น กระเทียม 
ใบกระวาน พริกไทยดาํ และหวัหอม 
       ฮาโลฮาโล (Halo-halo) ในภาษาฟิลิปิโน และวา่ ผสม เป็นของหวานยอดนิยมของ
ฟิลิปปินส์ทาํดว้ยนํ้าแขง็เกล็ด โรยหนา้ผลไมเ้ช่ือม ถัว่แดงหวาน ไอศกรีมราดดว้ยนมสด 
 3. ประเทศมาเลเซีย 
        นาชิเลมกั (Nasi Lemak) ขา้วหุงกบักะทิ กินคู่กบั “แซมบลั” นํ้ าจ้ิมรสเด็ด มีปลา
กะตักแห้งทอด ถั่วลิสงคั่ว และไข่ต้มเป็นเคร่ืองเคียง ซ่ึงนักท่องเท่ียวท่ีไปเยือนมาเลเซีย                 
ไม่ควรพลาดเพราะถือเป็นอาหารประจาํชาติเลยทีเดียว 
 4. ประเทศสิงคโปร์ 
  ลกัซา (Laksa) เป็นอาหารของชาวปรานากนั ลกัซาสิงคโปร์คลา้ยขา้วซอยไทย มีทั้ง
เส้นก๋วยเต๋ียว/บะหม่ีกุง้ ลูกช้ินปลา ไข่ และหอยแครงในนํ้ าซุปคล้ายแกงกะทิ นิยมใส่นํ้ าพริกผดั
ตกแต่งดว้ยใบลกัซาหรือผกัแพวบา้นเรากินคู่กบัโอตะกโ์อตะกป์ลา ท่ีคลา้ยห่อหมกยา่งจะยิง่อร่อย 
 5. ประเทศอินโดนีเซีย 
  สะเต๊ะ (Satay) หรือท่ีชาวอินโดนีเซียเรียกว่า ซะเต เป็นอาหารท่ีนิยมในทุก
ครัวเรือนกินคู่กนันํ้ าจ้ิมถัว่ลิสงหรือนํ้ าจ้ิมแบบอ่ืน สะเต๊ะทาํจากเน้ือหมู ไก่ ววั แกะ แพะ หรือปลา 
หั่นเป็นช้ินบางหรือเป็นก้อน เสียบไม้ ย่างบนเตา สะเต๊ะมีจุดกําเนิดมาจากเกาะชวาหรือเกาะ           
สุมาตรา ในอินโดนีเซีย แต่ก็ได้รับความนิยมในประเทศอ่ืน ๆ ด้วย เช่น มาเลเซีย สิงคโปร์ 
ฟิลิปปินส์ และไทย 
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 6. ประเทศบรูไน 

  อมับูยตั (Ambuyat) อาหารพื้นเมือง เป็นแป้งกวนทาํจากตน้สาคู ท่ีเรียกวา่ อมับูลุง 
(Ambulung) มาผสมนํ้ าร้อนจนเหนียวขน้ เสิร์ฟร้อนๆ ตกัรับประทานโดยใช้แท่งไมไ้ผ่สองง่าม 
มว้นแป้งจุ่มนํ้าจ้ิม กินกบัเคร่ืองเคียง เช่น ผกัสด ปลาทอด และเน้ือทอด 
 7. ประเทศเวยีดนาม        
  แหนมเนือง (Nem  Nuong) เรียกได้ว่าเป็นอาหารประจาํชาติของเวียดนามเลย
ทีเดียว  เป็นเน้ือสัตวเ์สียบไมย้า่ง เวลากินหัน่เป็นช้ินเล็ก ๆ พอคาํ วางลงบนแผน่แป้งใส่ผกัสดและ
เคร่ืองเคียงต่าง ๆ ราดดว้ยนํ้าจ้ิมก่อนห่อเขา้ปาก 
 8. ประเทศเมียนมาร์ 
  โมฮิงกา (Mohinga) หรือขนมจีนนํ้ ายาเมียนมาร์ คลา้ยขนมจีนนํ้ ายาของไทย นํ้ ายา
ทาํจากปลานํ้ าจืด เช่น ปลาดุก หรือปลาช่อน ไม่ใส่กะทิ จะใส่แป้งถัง่หรือข้าวคัว่ให้นํ้ าแกงข้น      
โรยหน้าดว้ยถัง่เหลืองทอด ไข่ตม้ ปาท่องโก๋ ปลาเส้นทอด ผกัชี กินกบัผกั เช่น หยวกกลว้ย ขมิ้น 
ชาวเมียนมาร์มกักินโมฮิงกาในตอนเชา้ 
 9. ประเทศลาว  
  ลาบ (Lab) เรียกวา่เป็นอาหารประจาํชาติเลยก็วา่ได ้ชาวลาวนิยมทาํลาบในประเทศ
กาลพิเศษอย่างงานแต่งงาน งานทาํบุญข้ึนบา้นใหม่ นอกจากน้ี   ท่ีหลวงพระบางยงัมีเมนูเด็ดคือ 
ลาบไก่งวง ซ่ึงหากินไดเ้ฉพาะท่ีน่ีเท่านั้น        
                 10. ประเทศกมัพชูา 
  อามก (Amok) คลา้ยห่อหมกของไทย แต่ท่ีจริงเป็นแกงขน้ๆ นํ้าขลุกขลิก ไม่ไดเ้ป็น
เน้ือเดียวกนัแบบห่อหมก ทาํจากเน้ือปลา เน้ือไก่ หรือหอย ปรุงด้วยนํ้ าพริกเคร่ืองแกงและกะทิ  
แลว้น่ึงใหสุ้ก โดยปกตินิยมใชเ้ส้ือปลาเพราะหาไดง่้าย 
 สถานที ่(Places) 
 1. ประเทศไทย 
  กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยท่ีเป็นเขต           
การปกครองพิเศษ เป็นศูนย์กลางความเจริญ เศรษฐกิจ การค้า การเงิน การคมนาคมขนส่ง           
การส่ือสารของชาติ  ได้รับการกาํหนดให้เป็นเมืองหลวงของประเทศมาตั้งแต่สมยัรัชการท่ี 1      
โดยยา้ยมาจากกรุงธนบุรีกรุงเทพมหานครท่ีมีช่ือเต็ม ๆ ซ่ึงยาวท่ีสุดในโลกว่า “กรุงเทพมหานคร 
อมรรัตนโกสินทร์ มหินทรายุธยา  มหาดิลกภพ นพรัตนราชธานีบูรีรมย ์อุดมราชนิเวศน์มหาสถาน 
อมรพิมานอาวตารสถิต สักกะทัตติยวิษณุกรรมประสิทธ์ิ” แต่ชาวต่างชาติรู้จกัในช่ือ บางกอก     
หรือแบงค็อก (Bangkok) ซ่ึง เป็นช่ือเดิมมากกว่า  ในขณะท่ีชาวไทยทั่วไปนิยมเรียกสั้ น ๆ                
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ว่า กรุงเทพฯ ความหมายของช่ือเมืองหลวงน้ี คือ เมืองยิ่งใหญ่แห่งเทวดา ท่ีประดิษฐานพระแก้ว
มรกต นครของพระอินทร์ท่ีไม่มีใครรบชนะ ดินแดนยอดยิ่ง และเมืองหลวงแห่งแกว้เกา้ประการ  
อนัร่ืนรมย์ เต็มไปด้วยพระราชวงัใหญ่โต เป็นท่ีประทบัของเทพอวตาร แผ่นดินซ่ึงพระอินทร์    
โปรดฯ ให้พระวิษณุกรรมสร้าง เสน่ห์ของกรุงเทพมหานคร อยู่ตรงความลงตัวท่ีผสมผสาน      
ความเก่าและใหม่เข้าด้วยกัน นอกจากวดัวาอารามเล่ืองช่ือและมรดกของชาติ เช่น วดัพระศรี       
รัตนศาสดาราม วดัอรุณราชวราราม พระท่ีนัง่อนนัตสมาคม กรุงเทพมหานครยงัเป็นศูนยร์วมความ
ทันสมัย เช่น ห้างสรรพสินค้า  แหล่งบันเทิงต่างๆ ให้นักท่องเท่ียวเลือกใช้บริการได้อย่าง
สะดวกสบาย 
 2. ประเทศฟิลิปปินส์ 
  กรุงมะนิลา (Manila) เป็นเมืองหลวงของประเทศฟิลิปปินส์ อยู่ทางตะวนัตกเฉียง
ใต้ของเกาะลูซอน มีแม่นํ้ าปาชิก (Pasig) ไหลผ่าน มะนิลาเป็นเมืองท่า ศูนย์กลางวฒันธรรม            
และอุตสาหกรรมอิทธิพลจากเจา้อาณานิคมในอดีตอย่างสเปนและสหรัฐอเมริกา ได้หล่อหลอม    
เข้ากับวิถีชีวิตของชนพื้นเมืองมาเน่ินนาน ทาํให้กรุงมะนิลามีการผสมผสานระหว่างตะวนัตก     
และตะวนัออกอย่างลงตวั เราจึงได้เห็นทั้งมรดกทางประวติัศาสตร์และห้างสรรพสินคา้รวมถึง     
ตึกระฟ้าตามแบบฉบบัเมืองใหญ่ สถานท่ีโด่งดงั เช่น  อินทรามูรอส (Intramuros) ป้อมปราการ
โบราณ ท่ีสร้างข้ึนในสมัยฟิลิปปินส์เป็นอาณานิคมของสเปน เพื่อใช้ป้องกันเมืองจากข้าศึก          
แมเ้วลาจะผา่นไปยาวนาน แต่อินทรามูรอสก็ยงัคงอยูคู่่กรุงมะนิลามาถึงทุกวนัน้ี     
 3. ประเทศมาเลเซีย 
    กรุงกัวลาลัมเปอร์ กัวลาลัมเปอร์เป็นทั้ งเมืองหลวงท่ีทําการของรัฐบาลกลาง             
และศูนยก์ลางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นเขตการปกครองพิเศษ ตั้งอยู่ในรัฐสลงังอร์ อดีตเคยเป็น
เมืองอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เพราะมีการคน้พบสายแร่ดีบุกบริเวณน้ี ปัจจุบนัเมืองแห่งน้ีเต็มไปดว้ย
ตึกระฟ้ากลายเป็นเมืองหลวงท่ีทนัสมยัแห่งหน่ึงของเอเชีย 
 4. ประเทศสิงคโปร์ 
  เกาะสิงคโปร์ เกาะหลกัของประเทศสิงคโปร์ มีขนาดใหญ่ท่ีสุด เป็นศูนย์กลาง           
ทางเศรษฐกิจ และสีสันของประเทศ ทั้งแหล่งบนัเทิง สถานท่ีช็อปป้ิง สถาปัตยกรรมท่ีสวยงาม
แปลกตา ท่ีสะทอ้นถึงการใช้พื้นท่ีอย่างคุม้ค่าท่ีสุด ความมีมนต์ขลงัของย่านท่ีพกัอาศยัของแต่ละ  
เช้ือชาติในสิงคโปร์  ทั้งย่านไชน่าทาวน์ของชาวจีน ย่านลิตเติลอินเดียของชาวอินเดีย ย่านบูกิส   
ของชาวมุสลิมท่ีอยูม่าตั้งแต่สมยัโบราณ 
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 5. ประเทศอินโดนีเซีย 
  จาการ์ตา (Jakarta) เมืองหลวงของอินโดนีเซีย ตั้ งอยู่บนฝ่ังทะเลด้านตะวนัตก          
เฉียงเหนือของเกาะชวา มีพื้นท่ี 650 ตารางกิโลเมตร เป็นเมืองใหญ่ท่ีสุดและเป็นเมืองท่าสําคญั 
รวมทั้ งเป็นศูนย์กลางการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากน้ีย ังเป็นเมืองแห่ง
ประวติัศาสตร์มีโบสถแ์ละอาคารเก่าแก่มากมาย สะทอ้นถึงวฒันธรรมท่ีมีมายาวนานของประเทศ 
 6. ประเทศบรูไน  
     บนัดาร์เสรีเบกาวนั ก่อนกรุงบนัดาร์เสีรีเบกาวนัจะไดรั้บการกาํหนดเป็นเมืองหลวง  
บรูไนเคยมีเหมืองหลวงตั้งอยูท่ี่โกตาบาตู (Kota Batu) และยา้ยมาท่ีกมัปงอาเยร์ (Kampong Ayer) 
โดยเรียกช่ือวา่ บรูไนทาวน์ (Brunei Town) ก่อนเปล่ียนเป็นบนัดาร์เสรีเบกาวนั เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 
ค.ศ. 1970 กรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนัตั้งอยู่ในเขตบรูไนมูอารา ซ่ึงเป็นเขตท่ีเล็กท่ีสุดจากทั้ง 4 เขต     
ของประเทศ แต่เป็นศูนย์กลางการค้า การเงิน และสถานท่ีราชการ นักท่องเท่ียวผูมี้โอกาสไป     
เยีย่มเยยีนกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนัมีสถานท่ีให้ไปเท่ียวชมหลายแห่ง เช่น พระราชวงั มสัยิดหมู่บา้น
กลางนํ้า และพิพิธภณัฑต่์าง ๆ   
 7. ประเทศเวยีดนาม                                                                                                                 
  ฮานอย (Ha Noi) หรือในอดีตคือเมืองทาลอง เป็นเมืองเก่าแก่ยืนหยดัทาํหน้าท่ี       
เมืองหลวงของเวียดนามมาตั้ งแต่ศตวรรษท่ี15 สมัยอาณาจักรนามเวียด ตั้ งแต่อยู่บนฝ่ังขวา         
ของแม่นํ้ าแดง ทองตอนเหนือของประเทศ บ้านเรือนหนาแน่น จกัรยานยนต์แล่นกันขวกัไขว ่     
เป็นยานพาหนะยอดนิยมของชาวเวียดนาม ในเมืองฮานอยมีทะเลสาบน้อยใหญ่อยู่ถึง 18 แห่ง     
และมีสถานท่ีสาํคญัน่าสนใจมากมาย 
 8. ประเทศเมียนมาร์ 
  เนปิดอร์(Nay Pyi Taw) เป็นเมืองหลวงแห่งใหม่ของเมียนมาร์ ตั้งอยูท่างตอนกลาง  
ของประเทศ ห่างจากกรุงย่างกุง้ไปทางทิศเหนือ 361 กม. มีเน้ือท่ีประมาณ 7,000 ตารางกิโลเมตร 
เมืองน้ีเป็นท่ีตั้งของกาองบญัชาการทหารสูงสุด ศูนยร์าชการ อาคารสภาหอการคา้และอุตสาหกรรม 
ศูนย์การประชุมนานาชาติ อาคารท่ีพกัอาศยั สวนสาธารณะ ศูนย์การค้า และมีสถานท่ีสําคัญ        
อย่าง พระบรมราชานุสาวรีย์ 3 กษตัริย์เมียนมาร์ผูย้ิ่งใหญ่ มหาเจดีย์อุปปตศานติ (Uppatasanti)      
ซ่ึงจะดึงดูดนกัท่องเท่ียวใหม้าเยอืนเมืองหลวงแห่งใหม่น้ี 
 9. ประเทศลาว 
    เวียงจันทน์  (Vientiane) เป็นเมืองหลวงและเมืองท่ีใหญ่ท่ีสุดของประเทศ     
สถาปนาข้ึนโดยพระเจา้ไชยเชษฐาธิราช เป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกิจและวฒันธรรม ตั้งอยู่ทาง  
ตอนเหนือของประเทศ  ริมฝ่ังแม่นํ้ าโขง เวียงจนัทน์มีประชากรไม่หนาแน่นนกั มีไม่ถึง 1 ลา้นคน 
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และเป็นเมืองหลวงท่ีแตกต่างจากเมืองหลวงหลายๆ ประเทศ เพราะไม่มีตึกสูงระฟ้าให้เห็น 
ส่ิงก่อสร้าง   ส่วนใหญ่เป็นอาคารพาณิชยท่ี์สูงไม่ก่ีชั้นและยงัคงมีอาคารและสถานท่ีสําคญัทาง
ราชการท่ีปลูกสร้างตามแบบฝร่ังเศสหลงเหลือใหเ้ห็น  นอกจากน้ียงัมีสถานท่ีสาํคญัทางศาสนาและ
ประวติัศาสตร์ท่ีน่าสนใจมากมาย  
                  10. ประเทศกมัพชูา 
  พนมเปญ (Phnom Pehn) เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ท่ีสุดของกมัพูชา เป็น
ศูนย์กลางทางวฒันธรรม การค้า และการลงทุน ภายในเมืองมีบ้านเรือนท่ีหลงเหลือมาจากยุค    
อาณานิคมท่ีทาํใหผู้ไ้ปเยอืนรู้สึกเหมือนอยูใ่นเมืองเก่าของฝร่ังเศส สถานท่ีสาํคญัของพนมเปญ  
 การเดินทางท่องเทีย่ว (Travel for Tourism) 
 1. ประเทศไทย 
        วัดพระศรี รัตนศาสดาราม ว ัดอรุณราชวราราม พระท่ีนั่งอนันตสมาคม 
กรุงเทพมหานครยงัเป็นศูนย์รวมความทนัสมยั เช่น ห้างสรรพสินค้า  แหล่งบันเทิงต่าง ๆ ให้
นกัท่องเท่ียวเลือกใชบ้ริการไดอ้ยา่งสะดวกสบาย ตั้งอยูใ่นกรุงเทพมหานคร ใจกลางเมืองหลวงของ
ไทยซ่ึงเป็นศูนยก์ลางความเจริญ เศรษฐกิจ การคา้ การเงิน การคมนาคมขนส่ง การส่ือสารของชาติ 
แต่ชาวต่างชาติรู้จกัในช่ือ บางกอกหรือแบงค็อก (Bangkok) ซ่ึงเป็นช่ือเดิมมากกว่า ในขณะท่ี       
ชาวไทยทัว่ไป นิยมเรียกสั้น ๆ วา่ กรุงเทพฯ 
 2. ประเทศฟิลิปปินส์ 

  อินทรามูรอส (Intramuros) ป้อมปราการโบราณ ท่ีสร้างข้ึนในสมยัฟิลิปปินส์เป็น
อาณานิคมของสเปน เพื่อใช้ป้องกนัเมืองจากขา้ศึก แมเ้วลา จะผ่านไปยาวนาน แต่อินทรามูรอส      
ก็ยงัคงอยูคู่่กรุงมะนิลามาถึงทุกวนัน้ี    
 3. ประเทศมาเลเซีย 
  ตึกปิโตรนาส อาคารแฝดท่ีสูงท่ีสุดในโลก โดยสูงถึง 88 ชั้ น สร้างจากแรง        
บันดาลใจในรูปของ เรขาคณิตของศาส นาอิสลาม  สร้าง เส ร็จ เ ม่ือปี ค .ศ .199 6  ภายใ น                         
มีหา้งสรรพสินคา้ ดา้นบนเป็นศูนยว์ทิยาศาสตร์ พิพิธภณัฑส์ัตวน์ํ้า และศูนยป์ระชุมกวัลาลมัเปอร์ 
 4. ประเทศสิงคโปร์ 
  รูปป้ันเมอร์ไลออน มีหัวเป็นสิงโต ร่างเป็นปลา ยืนอยู่บนยอดคล่ืน ต่อมาไม่นาน
ทัว่โลกก็ถือกนัว่าสิงโตทะเลตวัน้ีคือเคร่ืองหมายประจาํชาติสิงคโปร์ ซ่ึงสิงคโปร์เป็นท่ีรู้จกักัน
ก่อนท่ีเจา้ชายนิลาจะตั้งช่ือให้วา่ “สิงคปุระ” ท่ีเป็นภาษาสันสกฤตมีความหมายวา่เมือง (ปุระ) แห่ง
สิงโต (สิงค์) และยงัหมายถึงจุดเร่ิมตน้อนัตํ่าต้อยของสิงคโปร์ท่ีในอดีตเคยเป็นเพียงหมู่บา้น
ชาวประมง รูปป้ันสิงโตทะเลสามารถดึงดูดนกัท่องเท่ียวมากกว่าหน่ึงลา้นคนต่อปีให้มาท่ีสวน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
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Merlion Park แห่งน้ีเพื่อถ่ายรูปกบัสัญลกัษณ์อนัโด่งดงัระดบัโลก เน่ืองจากมีแหลมยื่นไปในทะเล
และมีไหล่เขาเป็นชั้นๆ มีลานดูววิท่ีสามารถจุคนไดสู้งถึง 300 คน พร้อมดว้ยจุดจอดเรือท่ีผูโ้ดยสาร
สามารถลงจากเรือจา้งได ้ท่ีลานดูวิวเป็นทาํเลชั้นยอดท่ีนกัถ่ายภาพจะสามารถถ่ายรูปสิงโตทะเลได้
พร้อมกบัฉากหลงัคือเส้นขอบฟ้าของเมืองและท่าเรือมาริน่าท่ีงดงาม สิงโตนอ้ยตั้งอยูด่า้นหลงัของ
แม่สิงโตเป็นระยะ 28 เมตร ระบบป๊ัมนํ้ าของสิงโตทั้งสองตวัไดรั้บการติดตั้งให้สามารถพ่นนํ้ าได้
ตลอดทั้งวนัทั้งคืน 
 5. ประเทศอินโดนีเซีย 
        จตุัรัสเมอร์เดกา (Merdeka Square) หรือจตุัรัสแห่งเสรีภาพ แห่งกรุงจาการ์ตา         
มีอนุสาวรียแ์ห่งชาติโมนสั (Monas) ตั้งอยูท่ี่ใจกลางจตุัรัสเป็นจุดท่ีสามารถชมทิวทศัน์รอบเมืองได้
จากหอสังเกตการณ์ดา้นบน 
 6. ประเทศบรูไน  
  บนัดาร์เสรีเบกาวนั ก่อนกรุงบนัดาร์เสีรีเบกาวนัจะไดรั้บการกาํหนดเป็นเมืองหลวง 
บรูไนเคยมีเหมืองหลวงตั้งอยูท่ี่โกตาบาตู (Kota Batu) และยา้ยมาท่ีกมัปงอาเยร์ (Kampong Ayer) 
โดยเรียกช่ือวา่ บรูไนทาวน์ (Brunei Town) ก่อนเปล่ียนเป็นบนัดาร์เสรีเบกาวนั เม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม     
ค.ศ. 1970 กรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนัเป็นศูนยก์ลางการคา้ การเงินและสถานท่ีราชการ นกัท่องเท่ียว     
ผูมี้โอกาสไปเยี่ยมเยียนกรุงบนัดาร์เสรีเบกาวนัมีสถานท่ีให้ไปเท่ียวชมหลายแห่ง เช่น พระราชวงั 
มสัยดิหมู่บา้นกลางนํ้า พิพิธภณัฑต่์าง ๆ   
 7. ประเทศเวยีดนาม  
  ทะเลสาบฮว่านเก๋ียม  หรือทะเลสาบคืนดาบ เป็นทะเลท่ีอยู่กลางเมืองฮานอย    
กลางทะเลสาบมีเจดียเ์ก่าแก่ตั้งอยู่ ช่ือเจดีย ์“ทาพรัว” ซ่ึงแปลว่า หอคอยเต่า ตาํนานทะเลสาบคืน
ดาบมีตาํนานเล่าสืบต่อกนัมาวา่ ในสมยัโบราณ พระเจา้เลไทโตไดรั้บดาบวิเศษมาจากเต่าศกัด์ิสิทธ์ิ
ในทะเลสาบ พระองค์ใชด้าบเล่มนั้นขบัไล่กองทพัฮัน่ท่ีมารุกรานไดส้ําเร็จ หลงัขบัไล่ขา้ศึกไปได้
แล้ว พระองค์ทรงนําดาบไปคืน ระหว่างนั่งเรือไปถึงกลางทะเลสาบ ก็มีเต่ายกัษ์โผล่ข้ึนมารับ      
ดาบวเิศษกลบัคืนไป ตาํนานน้ีเป็นท่ีมาของช่ือฮวา่นเก๋ียม ซ่ึงแปลวา่ คืนดาบ  
 8. ประเทศเมียนมาร์ 
  ยา่งกุง้ (Yangon) อดีตเมืองหลวงของเมียนมาร์ ปัจจุบนัยงัคงเป็นศูนยก์ลางการคา้ 
การลงทุนของประเทศ สถานท่ีสําคัญของเมืองย่างกุ้ง เช่น มหาเจดีย์ชเวดากอง (Shwedagon 
Pagoda) มหาเจียท่ี์บรรจุพระเกศธาตุ 8 เส้น ของพระพุทธเจา้ มีประวติัเก่าแก่กวา่ 2,000 ปี และเป็น 
1 ใน 5 มหาบูชาสถานส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิของชาวเมียนมาร์ 
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 9. ประเทศลาว 
         พระธาตุหลวง ภายในพระธาตุบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจา้ ท่ีไดรั้บ
พระราชทานมาจากพระเจา้อโศกมหาราชแห่งอินเดีย ท่ีได้รับพระราชทานมาจากพระเจา้อโศก
มหาราชแห่งอินเดีย ตั้งแต่สมยัอาณาจกัรเจนและ พระธาตุหลวงเป็นเสมือนศูนยร์วมจิตใจของชาว
เวียงจนัทน์ ในเดือนพฤศจิกายนของทุกปี จะมีการจดังานสมโภชข้ึนมีชาวลาวจากทุกสารทิศ
หลัง่ไหลมาร่วมงาน 
                   10. ประเทศกมัพชูา        
  นครวดั เป็นศาสนสถานตั้งอยูใ่นเมืองพระนคร จงัหวดัเสียมเรียบ ประเทศกมัพูชา 
สร้างในรัชสมยัของพระเจา้สุริยวรมนัท่ี 2 นครวดั เป็นส่ิงก่อสร้างทางศาสนาท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุด
ของโลก ตวัเทวสถานถือเป็นท่ีสุดของสถาปัตยกรรมเขมรสมยัคลาสสิกรุ่งเรือง และไดก้ลายมาเป็น
สัญลักษณ์ของประเทศกัมพูชา โดยปรากฏในธงชาติ และเป็นจุดท่องเท่ียวหลักของประเทศ 
ตลอดจนไดรั้บลงทะเบียนเป็นมรดกโลกภายใตช่ื้อเมืองพระนคร                                                                                        
 ศิลปวฒันธรรม (Cultures) 
 1. ประเทศไทย               
  สงกรานต์ เดิมเป็นวนัข้ึนปีใหม่แบบไทย ตรงกบัวนัท่ี 13-15 เมษายน ของทุกปี  
กิจกรรมท่ีชาวไทยนิยมทาํในวนัน้ีคือ ทาํบุญตกับาตร สรงนํ้ าพระ รดนํ้ าดาํหัวผูใ้หญ่ และรดนํ้ า    
ใหก้นั เป็นประเพณีท่ีต่างชาติรู้จกัมากท่ีสุด 
  ลอยกระทง ตรงกบัวนัข้ึน 15 คํ่า เดือน 12 ตามปฏิทินจนัทรคติของไทย ซ่ึงหาก
เทียบกบันับเดือนแบบปัจจุบนั จะตรงกบัปลายเดือนพฤศจิกายน ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่         
สมยัสุโขทยั ริเร่ิมโดยนางนพมาศ หรือทา้วศรีจุฬารัตน์ เหตุผลท่ีประดิษฐ์กระทงก็เพื่อขอขมา    
พระแม่คงคาท่ีเราอาศยันํ้าด่ืมกินและใชป้ระโยชน์สารพดั เม่ือลอยกระทง เราจะจุดธูปเทียนท่ีปักบน
กระทง อธิฐานขอพร ขอขมาพระแม่คงคาแลว้ลอยลงแม่นํ้าลาํคลอง 
 2. ประเทศฟิลิปปินส์ 
  ศิลปวฒันธรรมของฟิลิปปินส์เป็นแบบผสมผสานเพราะการเข้ามาของต่างชาติ
ตั้งแต่คร้ังอดีต อิทธิพลหลกัๆ คือ จีน สเปน และสหรัฐอเมริกา โดยของจีนท่ีเห็นเด่นชดัจะเป็นเร่ือง
อาหาร  เช่น ปันชิต (Pancit) ซ่ึงเป็นหม่ีผดักบัเคร่ืองต่าง ๆ ส่วนอิทธิพลของสเปนก็คือ ความเช่ือใน
ศาสนาคริสต์  นิกายโรมนัคาทอลิก ซ่ึงถือเป็นส่วนสําคญัมากทั้งต่อประเพณีและการดาํเนินชีวิต
ของชาวฟิลิปปินส์ รวมไปถึงภาษา มีคาํยืมจากภาษาสเปนปรากฏในภาษาฟิลิปิโนมากมาย ไม่ว่า   
จะเป็นนามสกุล ช่ือถนน ช่ือเมือง  สําหรับอิทธิพลของสหรัฐฯ ก็มีให้เห็นจากการใช้ภาษาองักฤษ 
การนิยมกินอาหารฟาสตฟ์ู้ ด การเล่นบาสเกตบอล การเล่นดนตรีต่าง ๆ วฒันธรรมของฟิลิปปินส์  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%8A%E0%B8%B2
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ในแต่ละท้องถ่ินมีความหลากหลาย ผสมผสานเข้ากับอิทธิพลต่างชาติได้อย่างลงตวั เทศกาล       
และประเพณีสาํคญั เช่น 
  เทศกาลแห่พระเยซูดาํ (Black Nazarene) จดัข้ึนทุกวนัท่ี 9 มกราคมของทุกปี            
ชาวฟิลิปปินส์ผูน้ับถือศาสนาคริสต์ นิกายโรมนัคาทอลิก ต่างหลัง่ไหลมารวมตวักนัเนืองแน่น    
และมีความเช่ือวา่  หากไดส้ัมผสัรูปสลกัพระเยซูดาํ จะมีปาฏิหาริยเ์กิดข้ึนในชีวติ 
  เทศกาลดินาญงั (Dinayang) ท่ีเมืองอีโลอีโล (lloilo) จดัข้ึนในวนัอาทิตยท่ี์ 4 ของ
เดือนมกราคมทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองแก่นกับุญชานโต นีโญ (Santo  Niyo) 
 3. ประเทศมาเลเซีย 
  วัฒนธรรมและประเพณีของชาวมาเลเซียหลากหลายเช่นเดียวกับเ ช้ือชาติ 
วฒันธรรมของชาวมาเลเซียเช้ือสายมลายูผูกพนัอยู่กบัศาสนาอิสลาม เช่น การถือศีลอดในเดือน  
เราะมาฎอน หลงัจากส้ินสุดเดือนเราะมะฎอน ชาวมุสลิมจะเฉลิมฉลองยิ่งใหญ่ในวนัฮารีรายา      
(ฮารีรายอ) ในวนัน้ีผูค้นจะแต่งตวัดว้ยเส้ือผา้ใหม่และออกมาประกอบพิธีทางศาสนาแต่เชา้ มีการ
ออกไปเยีย่มเยยีนญาติพี่นอ้ง เด็ก ๆ ไดรั้บแจกเงินจากญาติผูใ้หญ่ วนัฮารีรายาถือเป็นวนัหยุดสําคญั
ของประเทศเลยทีเดียว 
  ส่วนชาวมาเลเซียเช้ือสายจีน ก็มีวฒันธรรมประเพณีของตวัเองเช่นกนั มีการเฉลิม
ฉลองตรุษจีนหรือปีใหม่จีนเช่นเดียวกับชาวจีนทัว่โลก มีการไหวบ้รรพบุรุษ ไปเยี่ยมเยียนญาติ
ผูใ้หญ่จดังานเล้ียงภายในครอบครัว นอกจากน้ียงัมีเทศกาลโคมไฟหรือเทศกาลไหวพ้ระจนัทร์          
ท่ีชาวจีนทัว่โลกจดัข้ึนเพื่อบูชาเทพีแห่งดวงจนัทร์อีกดว้ย 
  ชาวมาเลเซียเช้ือสายอินเดียมีการเฉลิมฉลองเทศการ ดีปาวาลีหรือทีปวาลี ซ่ึงเป็น
เทศกาลแห่งแสงไฟ ชาวฮินดูจะฉลองเทศกาลน้ีดว้ยการสวดมนตข์อพร จดังานรวมญาติ นอกจากน้ี
ยงัมีเทศกาล ไทยปูซมั ซ่ึงเป็นเทศกาลเฉลิมฉลองวนัประสูติของพระขนัธกุมารหรือพระมูรุกะหน่ึง
ในเทพเจา้ของชาวฮินดู ชาวฮินดูในมาเลเซียจะจดังานเฉลิมฉลองกนัในเดือน 10 ตามปฏิทินทาง
จนัทรคติ 
 4. ประเทศสิงคโปร์ 
  สิงคโปร์เป็นประเทศท่ีวฒันธรรมแบบผสมผสาน เพราะประกอบไปดว้ยคนหลาย    
เช้ือชาติ โดยคนท่ีอพยพมาอาศยัและตั้งรกรากในสิงคโปร์ตั้งแต่สมยัโบราณ มีทั้งชาวจีน มลาย ู
อินเดีย รวมไปถึงชาวยโุรปดว้ย ประชากรแต่ละเช้ือชาติก็มีเอกลกัษณ์ มีความเช่ือ และนบัถือศาสนา
ต่างกนั ทาํใหมี้งานเทศกาลตามวนัสาํคญัทางศาสนาตลอดปี  เช่น 
  เทศกาลตรุษจีน จดัในช่วงเดือนมกราคมหรือกุมภาพนัธ์ เป็นช่วงท่ียา่นไชน่าทาวน์      
มีสีสันมาก 
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  งานวนัวิสาขบูชา ชาวพุทธจะเดินทางไปวดัพระธาตุเข้ียวแก้วและวนัเหลียนซัน  
ซวงหลินซัน่ เพื่อทาํบุญและสวดมนต ์
  เทศกาลดีปาวลีหรือทีปวาลี ของชาวอินเดีย เป็นงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งแสง
สวา่งเป็นช่วงเวลาท่ีลิตเติลอินเดียจะสวา่งไสวไปดว้ยแสงไฟ และส่ิงท่ีนิยมทาํคือวาดรูปท่ีมือดว้ย
เฮนน่า 
 5. ประเทศอินโดนีเซีย  
  ศิลปวฒันธรรมและวรรณคดีของอินโดนีเซีย ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดีย     
ดูไดจ้ากลวดลายของเคร่ืองแต่งกาย ท่ีพกัอาศยั ศาสนสถาน และนาฎศิลป์แขนงต่าง ๆ  
  ดา้นสถาปัตยกรรมของอินโดนีเซีย หากเป็นอาคารบา้นเรือนของประชาชนโดย       
ทัว่ ๆ ไป จะใช้วสัดุท่ีหาได้ในท้องถ่ินเป็นอุปกรณ์ก่อสร้าง ส่วนโบราณสถานหรือเทวสถาน     
สําคญั ๆ มกัไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาอิสลพุทธนิกายมหายาน ศาสนาฮินดู รวมทั้งศาสนาอิสลาม  
ซ่ึงเขา้มาเผยแผใ่นอินโดนีเซียหลงัสุด แต่ปัจจุบนักลายเป็นศาสนาท่ีมีผูน้บัถือมากท่ีสุดของประเทศ 
  ดา้นศิลปหัตถกรรมมกัเป็นงานฝีมือแบบธรรมชาติ ผลงานหัตถกรรมท่ีมีช่ือเสียง    
ได้แก่ เคร่ืองป้ันดินเผา งานแกะสลกัไมแ้ละหิน ซ่ึงไดรั้บอิทธิพลจากศิลปกรรมฮินดู โดยบาหลี    
ไดช่ื้อวา่เป็นแหล่งผลิตสินคา้แกะสลกัท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด 
  ดา้นมหรสพการแสดง ส่วนใหญ่ไดรั้บอิทธิพลจากศาสนาฮินดูและความเช่ือเร่ือง    
เทพเจา้ เช่น ระบาํบารอง ท่ีมีเร่ืองราวเก่ียวกบัการต่อสู้ระหวา่งฝ่ายธรรมมะกบัฝ่ายอธรรม สําหรับ
เทศกาลและประเพณีสาํคญัของอินโดนีเซีย เช่น 
  วนันีเยปิ (Nyepi) หรือวนัข้ึนปีใหม่ของชาวฮินดู ตามปฏิทินจนัทรคติของชาว
บาหลี อยู่ในช่วงเดือนมีนาคม ชาวบาหลีจะถือเป็นวนัแห่งการสงบน่ิงไม่มีการจุดไฟหุงหาอาหาร
ทาํงาน และงดประกอบกิจกรรมทุกอยา่งในชุมชน 
  เทศกาลกาลุงกนั (Galungun) เป็นงานประจาํปีของชาวบาหลี จดัข้ึนเพื่อฉลองชัย
ชนะของเทพเจา้ท่ีมีต่อวิญญาณร้าย มีการตั้งศาลเพียงตาวางเคร่ืองไหวส้ักการะสีสันสดใส ทั้งขนม 
ดอกไม ้และผลไมท่ี้ประตูบา้นใหว้ญิญาณบรรพบุรุษท่ีจะลงจากสวรรคม์าเยีย่มลูกหลาน 
  เทศกาลกาซาดา (Dasada) คือ งานบวงสรวงภูเขาไฟโบรโม ทางตะวนัออกของ      
เกาะชวา ซ่ึงจดัข้ึนเป็นประจาํทุกปี 
 6. ประเทศบรูไน 
    วฒันธรรมเป็นส่ิงสําคัญมากสําหรับชาวบรูไนถือเป็นตัวกําหนดวิถีชีวิตผูค้น       
ในสังคมบรูไนถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีเป็นส่ิงประเสริฐ ผูไ้ม่ปฏิบติัตามจะถูกประณามและ
ถูกสังคมลงโทษ วฒันธรรมหลักของบรูไนมีรากฐานมาจากโลกมลายู ซ่ึงเป็นวฒันธรรมท่ีมี
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เอกลักษณ์เฉพาะตน  ปรากฏอยู่บริเวณหมู่เกาะมลายู วฒันธรรมของบรูไนผสมผสานเข้ากับ
ประวติัศาสตร์และการเขา้มาของชาวต่างชาติ อาจกล่าวไดว้า่ ศิลปวฒันธรรมของบรูไนรับอิทธิพล
มาจากวฒันธรรม 4 อย่าง ตามแต่ละช่วงเวลา คือ ความเช่ือเร่ืองภูตผีวิญญาณ ศาสนาฮินดู ศาสนา
อิสลาม และชาติตะวนัตก 
  ศาสนาอิสลามมีอิทธิพลต่อรากฐานวฒันธรรมของบรูไนมากท่ีสุด เป็นทั้งส่วนหน่ึง  
ในวิถีชีวิตของผูค้น เป็นทั้งหลักปรัชญา กระทัง่นโยบายบริหารประเทศด้วย ประเพณีสําคัญ       
ของบรูไนส่วนใหญ่อิงกบัหลกัศาสนาอิสลาม เช่น การถือศีลอดในช่วงเดือนเราะมะฎอน หรือ  
เดือน 9 ตามปฏิทินอิสลาม 
  ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านท่ีมีช่ือเสียงของบรูไนมีมากมาย เช่น การต่อเรือ การทาํ
เคร่ืองเงิน การสัมฤทธ์ิ การทอผา้ ทอเส่ือ สานตะกร้า และการแกะสลกัไม ้
 7. ประเทศเวยีดนาม 
  เน่ืองจากถูกจีนปกครองมาเป็นเวลานาน ทาํให้ศิลปวฒันธรรมเวียดนามส่วนใหญ่  
ไดรั้บอิทธิพลจากจีน ไม่วา่จะเป็นพระราชวงั วดั หรือสุสาน แมว้า่จะนาํศิลปะจีนมาประยุกตแ์ลว้    
ก็ยงัปรากฏความเป็นจีนชดัเจน ศิลปวฒันธรรมท่ีรู้จกักนัดีเช่น 
  หุ่นกระบอกนํ้ า เป็นการแสดงท่ีหาชมไดใ้นกรุงฮานอย ศิลปะการเชิดสืบทอดกนั
มานานวิธีเชิดไม่เหมือนท่ีใดในโลก เพราะผูเ้ชิดตอ้งเชิดหุ่นในนํ้ า โดยยืนแช่คร่ึงตวัอยู่หลงัฉาก       
หุ่นด้านหน้าจะโลดแล่นอยู่บนผิวนํ้ า บอกเล่าเร่ืองราวเก่ียวกบัความเช่ือ วฒันธรรม และวิถีชีวิต  
ของชาวบา้นตั้งแต่สมยัโบราณ 
  ศิลปะการปักผา้ ช่างฝีมือเก่งๆ ของเวียดนามสามารถปักภาพออกมาได้สวยงาม
เหมือนกบัภาพเขียนเลยทีเดียว ส่วนเทศกาลสาํคญัของเวยีดนามมีมากมาย เช่น 
  เทศกาลเต๊ิด หรือเทศกาลข้ึนปีใหม่เวียดนาม ซ่ึงก็คือวนัตรุษจีนนั่นเอง มีในช่วง
ปลายเดือนมกราคมถึงกุมภาพนัธ์ของทุกปี การเฉลิมฉลองก็คลา้ยกนักบัตรุษจีนของชาวจีน นิยม
ฉลองติดกนั 3-7 วนั มีการใหข้องขวญัและออกไปสักการะเทพเจา้ตามวดัต่าง ๆ 
  เทศกาลไหวพ้ระจนัทร์ จดัข้ึนเพื่อแสดงความเคารพต่อพระจนัทร์ ในฤดูใบไมร่้วง    
ช่วงวนัข้ึน 15 คาํเดือน 8 ตามปฏิทินทางจนัทรคติ ชาวเวยีดนามจะจดังานเฉลิมฉลองตามเมืองต่าง ๆ 
มีการประกวดขนมเป๊ียะญวน ซ่ึงเป็นขนมไหวพ้ระจนัทร์ มีการประดบัโคมไฟ และการละเล่น
พื้นบา้นในงานดว้ย 
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 8. ประเทศเมียนมาร์ 
  เมียนมาร์ตั้ งอยู่ระหว่างจีนและอินเดีย อนัเป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ของโลก
ตะวนัออก วฒันธรรมของประเทศน้ี จึงไดรั้บอิทธิพลมาจากจีน อินเดีย รวมทั้งไทย ซ่ึงมีอาณาเขต
ติดต่อกนั 
  ส่วนดา้นศิลปะ เมียนมาร์ไดรั้บอิทธิพลจากพระพุทธศาสนานิกายเถรวาท มาตั้งแต่
สมยัโบราณ แต่ปัจจุบนัวฒันธรรมตะวนัตกเร่ิมเขา้มามีอิทธิพลมากข้ึน ตามเมืองใหญ่คนท่ีมีฐานะ
มกัไปเดินเล่นและจบัจ่ายใช้สอนในห้างสรรพสินคา้ประจาํเมือง เช่นเดียวกบัคนในสังคมเมือง     
ทัว่โลก เทศกาลและประเพณีสาํคญัของเมียนมาร์ เช่น 
  เทศกาลฉลองตองปะโยนนดั (Taungpyone Nats Spirit) จดัข้ึนท่ีเมืองมณัฑะเลย ์
ในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นงานบุญใหญ่ ประชาชนท่ีเช่ือถือเคารพผีบรรพบุรุษหรือวิญญาณศกัด์ิสิทธ์ิ 
ซ่ึงชาวเมียมาร์เรียกวา่ นตั จะร่วมกนัทาํบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่นตั และจดังานฉลองร้องรําทาํเพลง
อยา่งสนุกสนาน 
  เทศกาลตะดิงจุ (Thadingyut Festival of Lights) หรืองานฉลองโคมประทีป จดัข้ึน    
ทัว่ประเทศในช่วงปลายเดือนตุลาคม ชาวเมียนมาร์จะถวายการตอ้งรับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ 
ซ่ึงเสด็จข้ึนไปเทศน์โปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และเสด็จกลับลงมายงัโลกมนุษย ์    
ในวนัออกพรรษา โดยจะมีประดับประดาโคมไฟตามบ้านเรือน วดั และสถูปเจดีย์ รวมทั้ ง              
มีประเพณีชกัพระทางนํ้า เช่น ท่ีทะเลสาบอินเลในรัฐชาน 
 9. ประเทศลาว 
     ลาวแตกต่างจากประเทศอ่ืนตรงท่ีปกครองดว้ยระบอบสังคมนิยม เพราะยงัคงรักษา
วฒันธรรมประเพณีดั้ งเดิม ท่ีสืบทอดกันมาตั้ งแต่สมัยอาณาจักรล้านช้างได้อย่างเหนียวแน่น 
เน่ืองจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นชาวพุทธ ศิลปวฒันธรรมโดยมากจึงเก่ียวขอ้งกบัพระพุทธศาสนา 
เช่นการสร้างวดัและสถูปต่าง ๆ ภาพวาดตามผนงัโบสถ์ส่วนใหญ่ก็มีเร่ืองราวเก่ียวกบัมหากาพย์
รามเกียรต์ิเหมือนในไทย 
  ประเพณีของลาวก็มกัเก่ียวขอ้งกบัวนัสําคญัทางศาสนา และการเพาะปลูกเช่นกนั 
ทุกปีจะมีการจัดงานสมโภชพระธาตุหลวง พระธาตุสําคัญของชาวเวียงจันทน์และชาวลาว            
ทัว่ประเทศ นอกจากมีงานบุญและงานออกร้านอยา่งยิง่ใหญ่แลว้ ยงัมีการจดัแข่งขนัตีคลี กีฬาเก่าแก่    
ท่ีไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดีย  และยงัคงเล่นสืบทอดกนัจนถึงปัจจุบนั กีฬาตีคลีน้ีถือเป็นกิจกรรม
เด่นของงานสมโภชพระธาตุหลวงท่ีขาดไม่ไดเ้ลย นอกจากน้ีลาวยงัมีประเพณีสงกรานต ์งานบุญ  
บั้งไฟ เหมือนกบัไทยอีกดว้ย 
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  ชาวลาวนิยมใส่ผา้ทอมือทั้งผา้ฝ้ายและผา้ไหมในโอกาสต่าง ๆ เช่น งานบุญหรือ      
งานแต่งงาน ศิลปะการทอผา้ของลาวเอง มีเอกลกัษณ์โดดเด่นและสวยงามไม่แพใ้คร 
                  10. ประเทศกมัพชูา 
  ศิลปวฒันธรรมของประเทศกมัพูชาในยุคโบราณ ไดรั้บอิทธิพลมาจากอินเดียเป็น   
ส่วนใหญ่ เห็นได้จากสถาปัตยกรรม รูปป้ัน และเคร่ืองแต่งกาย แต่หลังจากตกเป็นอาณานิคม
ฝร่ังเศส  กมัพูชาก็ไดรั้บเอาอิทธิพลดา้นสถาปัตยกรรม อาหารการกิน มาจากฝร่ังเศสดว้ย เห็นได้
จากตึกรามบา้นช่องและอาคารแบบฝร่ังเศสท่ีมีทัว่กรุงพนมเปญ 
  ศิลปวฒันธรรมท่ีเป็นเอกลกัษณ์อย่างหน่ึงของกมัพูชา คือ ระบาํอปัสรา (Apsara  
Dance) เป็นการแดสงนาฎศิลป์ท่ีโดนเด่นของกมัพูชาโดยถอดแบบท่ารําและการแต่งกาย มาจาก
ภาพสลกัรูปนางอปัสรท่ีประสาทนครวดั เทศกาลสาํคญัของกมัพชูา ไดแ้ก่ 
    วดัศารทเขมรหรือวนัปรอจุมเบน (Pchum Ben day) จดัข้ึนในวนัแรม 1 คํ่าเดือนสิบ   
ไปจนถึงข้ึน 15 คํ่าเดือนสิบ (ระหว่างเดือนกันยายน-ตุลาคม) ช่วงเช้าชาวกัมพูชาจะไปทาํบุญ        
ตกับาตรท่ีวดัเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษผูล่้วงลบั ตกเยน็ก็จะไปวดัเพื่อร่วมสวดมนต์ภาวนา 
ฟังเทศน์ฟังธรรม รับศีลจากพระสงฆ ์ถือเป็นงานบุญใหญ่ของชาวกมัพชูา 
  เทศกาลนํ้ า (Water festival) หรืองานบุญอมตุก (Bon Om Tuk) คือ เทศกาล
ประจาํปีท่ียิ่งใหญ่ของชาวกมัพูชา จดัข้ึนในเดือนพฤศจิกายน เพื่อแสดงความสํานึกในบุญคุณของ
แม่นํ้ าท่ีนาํความอุดมสมบูรณ์มาให้ โดยจะจดัการแข่งเรือยาวบริเวณหน้าพระราชวงัหลวงของ             
กรุงพนมเปญ แสดงพลุดอกไมไ้ฟ และแห่ขบวนเรือประดบัไฟ 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
 

 การศึกษาค้นควา้งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผูว้ิจยัไดส้รุปงานวิจยัเป็น 3 หัวขอ้ ไดแ้ก่ 
งานวิจัยด้านการพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ และงานวิจัยด้านการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนและงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 

งานวจัิยด้านการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
 การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจเป็นทกัษะท่ีสําคญั เน่ืองจากวตัถุประสงค์หลกั
ของการอ่าน คือ เพื่อใหผู้อ่้านเขา้ใจขอ้ความท่ีผูเ้ขียนตอ้งการจะส่ือความหมาย อนัเป็นส่ิงท่ีจะทาํให้
ผูเ้รียนประสบความสําเร็จในการใช้ภาษาองักฤษ การสอนทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เข้าใจจึงเป็นส่ิงสําคัญท่ีผู ้สอนสามารถนําใช้ในการพัฒนาความสามารถของผู ้เ รียน ได้มี                  
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ผูท้าํการศึกษาและพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ ซ่ึงผูว้ิจยัไดแ้บ่งงานวิจยัดา้นการพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจออกเป็น 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ งานวิจยัในประเทศ และงานวิจยั
ต่างประเทศ ดงัน้ี 
 งานวจัิยในประเทศ 
 เยาวพา ชัยวุฒิศาสตร์ (2547: บทคดัย่อ) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 
วตัถุประสงค์การวิจยั 1) เพื่อสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 และ 2) เพื่อ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศก่อนและหลงัการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ด้านการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ผลการศึกษาพบวา่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ดา้นการ
อ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 มีประสิทธิภาพเท่ากบั 79.75/80 ซ่ึงสูงกวา่
เกณฑ์ 75/75 ท่ีตั้งไว ้  และ 2) นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอนภาษา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศเพิ่มข้ึนจากก่อนการเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .01     
 ธีรังกูร บาํรุง (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การศึกษาความเขา้ใจในการอ่าน
ภาษาองักฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บ
การสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์แบบโครงสร้างระดบัยอดกบัการสอนตามคู่มือครู โรงเรียน     
มหาวชิราลงกรณ์ราชวิทยาลัย อําเภอวงัน้อย จังหวดัพระนครศรีอยุธยา  การศึกษาคร้ังน้ี                    
มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาการศึกษาความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
แบบโครงสร้างระดบัยอด กบัการสอนตามคู่มือครู กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีเป็นนกัเรียน
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี1 จาํนวน 2 ห้องเรียน ท่ีไดม้าจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random Sampling) 
โดยวิธีการจบัฉลาก แบ่งนักเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มทดลองได้รับการสอนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และกลุ่มควบคุมไดรั้บการสอนตามคู่มือครู โดยใช้เน้ือหาเดียวกนัในการ
สอน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ แบบทดสอบวดัความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ 
และแบบสอบถามวดัแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ  ผลการศึกษาพบวา่ 1) นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนด้วยการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบโครงสร้างระดบัยอดกบัการสอน   
ตามคู่มือครู มีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.05         
2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการสอนตามคู่มือครู



 143 

มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  3) นกัเรียนท่ี
ไดรั้บการสอนด้วยการสอนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตาม
คู่มือครูมีความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษ ก่อนและหลงัการทดลองแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั.01 และ 4) นักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์        
ช่วยสอนและนกัเรียนท่ีได้รับการสอนตามคู่มือครู มีแรงจูงใจในการเรียนภาษาองักฤษก่อนและ
หลงัแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั.01  
 สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ์ (2548: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้น้ือหาจากเอกสารจริง 
สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ์จงัหวดัสตูล วตัถุประสงค์ของ   
การวิจยั เพื่อพฒันาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ และศึกษา
ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจนัสร้างข้ึน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง
ไดแ้ก่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ จาํนวน 10 บทเรียน แบบทดสอบวดัความสามารถในการ
อ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนและแบบสอบถามความคิดเห็น ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 
รวมทั้งส้ิน 20 คาบเรียน ใน 10 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนฯ มีค่าเท่ากบั 80.38/80.81 อยู่ในระดบัดีมาก ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นักเรียนหลังการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯสูงกว่าก่อนการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์        
ช่วยสอนอย่างมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05 และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์            
ช่วยสอนฯ อยูใ่นระดบัดีมาก 
 รุจิรา คาํแสนใส (2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลการใชแ้บบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (English Comprehensive Reading Skill) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2โรงเรียนวดัห้วยทราย อาํเภอแม่ออน จังหวดัเชียงใหม่ สํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 ผลการวจิยัพบวา่ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ นกัเรียนมีคะแนนจาก การทาํ
แบบทดสอบระหว่างเรียน หน่วยท่ี 1 เร่ือง การเขา้ใจความหมายของขอ้มูลผล หน่วยท่ี 2 เร่ือง       
การจบัใจความสําคญั และหน่วยท่ี 3 เร่ือง การปฏิบติัตามป้ายเคร่ืองหมาย คาํแนะนาํและวิธีทาํ      
ไดค้ะแนนเฉล่ีย ร้อยละ 78.37, 82.12 และ 78.75 ตามลาํดบั การทดลองใช้แบบฝึก ทั้ง 3 เร่ืองมี
ประสิทธิภาพ 79.75/81.93 เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีกาํหนด ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางอ่าน
ภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .01 ซ่ึงเป็นการยืนยนัว่า แบบฝึกทกัษะการอ่านน้ี มีประสิทธิผลต่อการพฒันา
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ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งไดเ้ป็น
อยา่งดี  
 สาวติรี ประวติั (2550: บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การพฒันาแบบฝึกทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม อาํเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 73110 สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครปฐม เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 1)นกัเรียนและครู ตอ้งการแบบฝึกทกัษะการอ่านท่ีมีเน้ือหาจาก
เอกสารจริง มีกิจกรรมหลากหลาย มีภาพการ์ตูนประกอบ  อกัษรตัวโต เน้ือหาไม่ยากเกินไป           
มีคาํอ่านภาษาไทย และ 2) แบบฝึกท่ีสร้างข้ึน ประกอบดว้ยช่ือเร่ือง คาํนาํ คาํช้ีแจง  จุดประสงค ์    
ใบความรู้  กิจกรรมการเรียนการสอน แบบทดสอบหลงัเรียน แบบทดสอบรายจุดประสงค์ โดยมี
เน้ือหา 5 เร่ือง คือ Bats, How to make things, Folktales, Help wanted and Christmas Day แบบฝึกมี
ค่าประสิทธิภาพ 78.75/79.82  3) ในการทดลองใช้แบบฝึกทกัษะท่ีสร้างข้ึนกบันักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการสอนเอง นกัเรียนให้ความสนใจ กระตือรือร้น ร่วมมือกนั   
ทาํกิจกรรมในแต่ละแบบฝึกเป็นอยา่งดี  และช่ืนชอบท่ีจะเรียนดว้ยแบบฝึก 4)นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านภาษาองักฤษก่อนและหลงัเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ
ตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสารแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยหลงัเรียนดว้ย
แบบฝึกทกัษะนกัเรียนมีคะแนนการอ่านภาษาองักฤษสูงกว่าก่อนเรียน นกัเรียนส่วนใหญ่มีทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษอยูใ่นเกณฑ์ดีคือ เร่ือง How to Make Things, Christmas Day, Folktales, Help 
wanted, Bats ผลการประเมินทกัษะการอ่านภาษาองักฤษในระดบัดี คิดเป็นร้อยละ 83.78 และอยูใ่น
ระดบัพอใช ้คิดเป็นร้อยละ 16.22 นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อการเรียนดว้ยแบบฝึกทกัษะ  แบบฝึก
ทักษะช่วยทําให้นักเรียนมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มมากข้ึน สามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวติประจาํวนัได ้และเรียนดว้ยความสนุกสนาน 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 Gillis (1984: Abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิดา้นการอ่านโดยทาํการสุ่ม
นกัเรียนเกรด 7 จาํนวน 93 คน แบ่งนกัเรียนออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มทดลองซ่ึงใชห้นงัสือพิมพใ์น
การอ่านเพื่อความเขา้ใจและกลุ่มควบคุมไม่ใชห้นงัสือพิมพ ์ทาํการทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิดว้ยการใช้
ขอ้สอบมาตรฐานหลงัจากการทดลองเป็นเวลา 12 สัปดาห์ ผลการวจิยัพบวา่ คะแนนผลสัมฤทธ์ิของ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนกลุ่มท่ีใชห้นงัสือพิมพสู์งกวา่กลุ่มท่ีไม่ใชห้นงัสือพิมพ ์จึงสรุป
ไดว้่ากิจกรรมจากส่ือของจริงท่ีมาจากหนงัสือพิมพส์ามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการอ่านเพื่อความ
เขา้ใจของนกัเรียนได ้
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 Smith (มาลา พานองักาบ, 2550: 86, อา้งถึงใน Smith, 1989) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง 
ผลสัมฤทธ์ิทางความเขา้ใจในการอ่าน โดยใช้การสอนอ่านท่ีชดัเจนและฝึกทกัษะการทาํงานกลุ่ม 
กบันักเรียนระดบัมธัยมศึกษาท่ีเรียนในโรงเรียนขนาดกลาง ระหว่างชั้นเรียนแบบเรียนรวม คือ        
มีทั้ งนักเรียนท่ีใช้ภาษาสเปน และภาษาอังกฤษกับชั้ นเรียนแบบแยกชั้ น คือ มีนักเรียนท่ีใช้
ภาษาองักฤษอย่างเดียว ปรากฏว่าเม่ือพิจารณาคะแนนมาตรฐานและการประเมินตามสภาพจริง 
นกัเรียนทั้งแบบรวมและแบบแยกชั้นมีความเขา้ใจในการอ่านดีข้ึน แสดงว่าโปรแกรมการสอน
ความเขา้ใจในการอ่านสําหรับนกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาควรนาํไปใช้ในโรงเรียนขนาดกลางแห่ง
อ่ืนต่อไป 
 Dunn (2002: Abstract)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านจากการ
เรียนจากหนงัสือ แบบเรียน และจากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอย่าง         
ในการศึกษา คือ นกัเรียนเกรด 9 จาํนวน 141 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีมีความสามารถในการอ่านนอ้ย 
ก่อนการทดลองผูว้ิจยัใชแ้บบทดสอบ มาตรฐาน Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการอ่านและนําคะแนนท่ีได้มา จดันักเรียนเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
ปรากฏว่า นักเรียนกลุ่มควบคุม มีจาํนวน 78 คน กลุ่มทดลอง จาํนวน 63 คน หลงัจากนั้นให ้      
กลุ่มควบคุมเรียนจากหนงัสือแบบเรียน ส่วนกลุ่มทดลองศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หลงัการทดลองเสร็จส้ิน ผูว้ิจยัให้กลุ่มตวัอยา่งทั้ง 2 กลุ่ม ทาํแบบทดสอบ Tests of Achievement 
and Proficiency (TAP) ผลการศึกษาพบวา่ คะแนนการทาํแบบทดสอบหลงัการทดลองของนกัเรียน
ทั้งสองกลุ่ม สูงข้ึนกว่าก่อนการทดลอง และนักเรียนกลุ่มทดลองสามารถทาํคะแนนได้สูงกว่า    
กลุ่มควบคุม 
 Shwu-Hui-Ellen (2006: 3558-A) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนภาษา (Web Quest) ในการสอนการอ่านภาษาองักฤษท่ีมีต่อความสามารถในการอ่านของ
นกัศึกษาระดบัอุดมศึกษาในประเทศไตห้วนั โดยเปรียบเทียบกบัการสอนการอ่านในห้องเรียน
ตามปกติ ผลการศึกษาพบวา่นกัศึกษากลุ่มทดลองท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษามี
ผลสัมฤทธ์ิในด้านการอ่านสูงกว่ากลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยการเรียนการสอนตามปกติบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษาช่วยให้นกัศึกษาเรียนรู้คาํศพัท์และเพิ่มความสามารถในการอ่านเร่ือง 
(Story Reading) ไดแ้ตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั แต่ไม่แตกต่างกนัในดา้นความสามารถในการอ่าน         
เคา้โครงเร่ือง (Thematic Reading) นอกจากน้ี นกัศึกษากลุ่มทดลองยงัมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียน     
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา  
 White (2007: Abstract)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง  ผลกระทบของบทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอน (CAI ) ท่ีมีต่อการเรียนวิชาภาษาองักฤษ ผลการวิจยัพบว่าทกัษะดา้นภาษาองักฤษ ของ
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นกัเรียนสามารถไดรั้บการพฒันาไดโ้ดยใชส่ื้อการเรียนประเภทโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีน่าดึงดูด
และน่าสนใจ นอกจากน้ี กลุ่มตัวอย่างยงัได้รับการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบผลคะแนนโดยใช้
แบบทดสอบก่อนเรียนระหว่างเรียนและหลงัเรียน และทาํการวิเคราะห์เพื่อสรุปผลโดยใช้วิธีการ
จบัคู่ค่าที (Paired t-test) สรุปไดว้า่ ทกัษะดา้นภาษาของนกัเรียนสามารถไดรั้บการพฒันาให้สูงข้ึน
ไดโ้ดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 กล่าวโดยสรุป จากงานวิจยัดา้นการพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ   
ทั้งงานวจิยัในประเทศ และงานวจิยัต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ
ทางการอ่านของนักเรียนโดยการสร้างเคร่ืองมือเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน อาทิเช่น การพฒันา    
แบบฝึกทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ การใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือการใชก้ลยุทธ์หรือกลวิธี
ในการสอน ซ่ึงผลการวิจัยส่วนใหญ่พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ        
ของนกัเรียนหลงัการทดลองสูงกวา่ก่อนทดลองดว้ยเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน 
 

งานวจัิยด้านการพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หรือ คอมพิวเตอร์      
ช่วยเรียนภาษา (Computer-Assisted Language Learning: CALL) เป็นส่ือท่ีไดรั้บความนิยมเป็น
อย่างมากในปัจจุบนั เพราะมีลักษณะเป็นส่ือประสม คือ ให้ทั้ งภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง
บรรยายและเสียงบรรเลงประกอบกนัเป็นเร่ืองราว เป็นเคร่ืองมือสําหรับครูผูส้อนท่ีจะทาํให้ผูเ้รียน
เกิดการเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดมี้ผูศึ้กษาและทาํการวิจยัเพื่อศึกษาทดลอง
เก่ียวกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวจ้าํนวนมาก เช่น การนาํคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาช่วยเป็นส่ือใน 
การจดัการเรียนการสอนวิชาต่างๆ หรือนาํมาใช้ในการจดัการเรียนการสอน ผูว้ิจยัไดแ้บ่งงานวิจยั
ด้านการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็น 2 ลกัษณะ ได้แก่ งานวิจยัในประเทศ และ
งานวจิยัต่างประเทศ ดงัน้ี 
 งานวจัิยในประเทศ  
 กิตติยา ทศันะสกุล (2546: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน     
เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร จาํนวน 30 คน วตัถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพื่อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองการใชโ้ครงสร้างประโยคในรูปอดีตกาล วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เร่ืองการใช้โครงสร้างประโยคในรูปอดีตกาลหลงัการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเทพศิรินทร์ ผลการวิจยัพบว่า       
1)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เร่ืองโครงสร้างประโยคใน
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รูปอดีตกาลมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว ้และ 2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน
หลงัจากการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 กิตติกรณ์ มีแกว้ (2546: บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวจิยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ สําหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปัญญา 
จงัหวดัชลบุรี จาํนวน 30 คน จากการสุ่มอยา่งง่าย วตัถุประสงคข์องการวิจยั 1) เพื่อสร้างบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคาํศพัท์ภาษาอังกฤษ และ 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี             
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาํการทดลองโดยให้นักเรียนกลุ่มตวัอย่างเรียนกบับทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจ ัยสร้างข้ึน จาํนวน 15 บทเรียน รวมระยะเวลาในการทดลอง                           
15 ชัว่โมง เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการทดลองประกอบดว้ย 1) แบบสํารวจความรูความหมายของคาํศพัท ์     
2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ 3) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คาํศพัทภ์าษาองักฤษ และ 4) แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษ ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
คาํศพัทภ์าษาองักฤษ มีค่าเท่ากบั 78.89/78.44 สูงกวา่เกณฑ์ท่ีตั้งไว ้และนกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดี
ต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ปิยนนัท ์จนัทรังษี (2546: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง Local Festivals สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช 
อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช จาํนวน 48 คน ไดม้าจากการสุ่มอย่างง่าย เคร่ืองมือท่ีใช้ใน   
การวิจยั 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Local Festivals 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง Local Festivals สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 และ 3) แบบวดัความพึง
พอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการทดลองพบว่า ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง Local Festivals  สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4        
สูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไว ้อยู่ในระดับดีมาก ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนสูงกว่าก่อนเรียน                   
อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ความพึงพอใจของนกัเรียนของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดีมาก 
 อภิยะดา เช้ือสระคู (2546: บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 2 ระหวา่งสอน โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
(TAI) พบวา่ 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพ 
85.09/82.10 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้และมีค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
พฒันาข้ึนเท่ากบั 0.59 หมายความวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึนหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ช่วยสอนเท่ากบัร้อยละ 59 2) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)             
กบันกัเรียนท่ีไดก้ารสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (TAI) มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความคงทน   
ในการเรียนรู้ไม่แตกต่างกนั และ 3) นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
มีความพึงพอใจในการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยรวมอยู่ในระดบัมากท่ีสุด และนกัเรียนท่ีไดรั้บ
การเรียนรู้แบบร่วมมือกันเรียนรู้มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
สามารถนาํไปใช ้ในการเรียนการสอนใหบ้รรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 
 กนันิกา ผวิอ่อนดี (2548: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน วิชาภาษาองักฤษดา้นการอ่านเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน
ในสังกดัอาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ผลการวิจยัพบว่า 1) ขอ้มูลพื้นฐาน ในการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาองักฤษด้านการอ่านเพื่อความเขา้ใจสําหรับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า ครูผูส้อน และผูเ้ก่ียวข้องมีความต้องการให้มีการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใหน้กัเรียนไดเ้รียนรู้ดว้ยตนเองตามความแตกต่างของบุคคล  2) บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน มีค่าประสิทธิภาพ 75.39/75.11 3) นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีอ่านก่อนและหลงัการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแตกต่างกนัอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .01โดยหลงัการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีคะแนนสูงกว่าก่อน
การใช ้ และ 4) นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดบัดี 
 สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ์ (2548: บทคดัย่อ)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารโดยใชเ้น้ือหาจากเอกสารจริง 
สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จงัหวดัสตูล ผลการวิจยัพบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใชเ้น้ือหาจาก
เอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวดัสตูล                
มีประสิทธิภาพเท่ากบั80.38/80.81 แสดงว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมี
ประสิทธิภาพ อยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอย่างหลงัเรียน
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้เน้ือหา
จากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จงัหวดัสตูล        
สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมี
นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และพบว่า กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนเสริมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสาร โดยใช้เน้ือหาจากเอกสารจริง สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ์จงัหวดัสตูล ทั้ง 10 บท ดา้นการออกแบบ
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บทเรียน ดา้นเน้ือหา ดา้นกิจกรรมและดา้นความพึงพอใจ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัดีมาก สรุปไดว้า่          
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีดีมาก 
 พรรณทิพา ลีรัตน์เสถียร (2549: บทคดัยอ่)  ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาสังคม ศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 เร่ืองโลกสวยดว้ยมือเรา ท่ีกาลงั
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2549 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพฒันาการลาลูกกา อาํเภอ          
ลาํลูกกา จงัหวดัปทุมธานี 42 โดยการสุ่มตวัอย่างง่ายมา 1 ห้องเรียน จานวน 40 คน ผลการ
ศึกษาวจิยัวเิคราะห์ผลการทดลอง และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 พบวา่ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากบั 82.50/84.30   
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้และผลการทดลองสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 โดยหลงัจากเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนกัเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธ์ิ
สูงกวา่ก่อนเรียน 
 บณัฑิต   อนุญาหงษ ์(2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เร่ือง พุทธประวติั สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา   
ปีท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลยั กรุงเทพมหานคร การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
ก่อนและหลงัใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ภาคเรียนท่ี 2            
ปีการศึกษา 2550 จาํนวน 40 คน จาํนวน 1 ห้องเรียน ไดม้าจากการเลือกห้องเรียน   แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใช้โปรแกรมนิพนธ์บทเรียน Authorware 
Professional Version 7 ซ่ึงมีเน้ือหาเฉพาะดา้นพุทธประวติั เช่น การประสูติ ตรัสรู้ ปรินิพพาน 
จาํนวน 8 บท ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง 2 สัปดาห์ ๆ ละ 2 คาบเรียน ๆ ละ 50 นาที รวมทั้งส้ิน   
16 คาบเรียน ผลการวิจยัสรุปว่าความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนักเรียนหลังการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯสูงกวา่ก่อนการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนฯ อยา่งมีนยัสําคญั
ท่ีระดบั .05 แสดงให้เห็นว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนสามารถพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษไดดี้ นอกจากน้ีกลุ่มตวัอย่างยงัมีทศันคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
ในระดบัดีมากอีกดว้ย  
 ปณิตา กิตติภรณ์กุล (2551: บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง “Reported Speech”  สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ 
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2550 
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จาํนวนนกัเรียน 45 คน ไดม้าโดยสุ่มห้องเรียน 1 ห้อง ดว้ยวิธีสุ่มอย่างง่าย โดยผูเ้รียนเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน จาํนวน 8 บทเรียน ใชเ้วลาในการทดลอง 3 วนั ๆ ละ 
6 ชัว่โมง รวมเป็นเวลา 18 ชัว่โมง ผลการวิจยัพบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์        
ช่วยสอน มีค่าเท่ากบั 87.50/84.93 สูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 ซ่ึงถือวา่มีประสิทธิภาพอยูใ่น
เกณฑดี์มาก ความสามารถดา้นไวยากรณ์ภาษาองักฤษเพื่อการส่ือสารเร่ือง “Reported Speech”  ของ
ผูเ้รียน หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และผูเ้รียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไวยากรณ์ภาษาองักฤษ                 
เพื่อการส่ือสารเร่ือง “Reported Speech” 
 เพียงพร ยะสะนพ (2552: บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Local Festivals วิชา อ31204 ภาษาองักฤษอ่าน-เขียน สําหรับนกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 การวิจัยคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Local Festivals สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ให้ได้
ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนกลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนจาํนวน 30 คน ไดม้าโดย
การสุ่มนกัเรียนอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กาํลงัศึกษาในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4         
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2552 โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช อาํเภอเมือง จงัหวดันครศรีธรรมราช 
สํานกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มธัยมศึกษา เขต 12 โดยบทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนมีลกัษณะท่ีส่งเสริม
ให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถทราบผลการเรียนของตนเองด้วยการทาํ
แบบทดสอบทา้ยบทเรียนในแต่ละบทเรียน ซ่ึงประกอบดว้ย 6 บทเรียน ดงัน้ี Vegetarian Festival, 
The Buffalos Racing, The Boon Bung Fai, Hae Pha Khuen Tat, The Tenth Lunar Month และ Rub 
Bua Festival รูปแบบการวิจยัดาํเนินการตามรูปแบบการวิจยัก่ึงทดลอง (Quasi Experiment) แบบ 
One-Group Pretest – Posttest Design ระยะเวลาท่ีใชใ้นการทดลอง ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2552 
ถึงวนัท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2553 โดยผูว้ิจยัดาํเนินการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ จาํนวน  2 ชัว่โมง/
สัปดาห์ จาํนวน 6 สัปดาห์ รวม 12 ชัว่โมง ผลการวิจยัพบวา่ นกัเรียนมีผลของคะแนนทดสอบ    
หลงัเรียนโดยเปรียบเทียบจากคะแนนตาราง t-test ในตารางสถิติท่ีระดบัความเช่ือมัน่ มีค่าเท่ากบั
ร้อยละ 95 และประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพดี ท่ีระดบันยัสําคญั
ทางสถิติท่ี .05 และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์โดยรวม
มีความพึงพอใจในระดบัมาก แต่อย่างไรก็ตามผูว้ิจยัได้ให้ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไปว่า   
ควรมีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชก้บัเน้ือหาสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศใน
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ชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป และควรเลือกเน้ือหาท่ีเหมาะสมกบัความสนใจของผูเ้รียนและในแต่ละบทเรียน
ควรแบ่งเป็นเร่ืองยอ่ย ๆ ไม่ควรมีเน้ือหากวา้งจนเกินไป  
 ณัฏฐพล คุปต์ธนโรจน์ (2554: บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง การพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษตามแนวเร่ืองโดยใชก้ลวิธีการเดาความหมายคาํศพัทจ์าก
บริบท สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาชั้นปีท่ี 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศิลปากร กลุ่มตวัอยา่ง
ในการวิจยัในคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 4 ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร จงัหวดันครปฐม ได้มาจากการสุ่มตวัอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) 1 ห้องเรียน ไดน้กัเรียนจาํนวน 40 คน ทาํการทดลองโดยให้นกัเรียนเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคาํศพัทภ์าษาองักฤษตามแนวเร่ืองโดยใชก้ลวิธีการเดาความหมายคาํศพัทจ์าก
บริบท จาํนวน 7 บทเรียน ใชเ้วลาในการเรียน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วนั วนัละ 2 คาบเรียน โดย
นกัเรียนใชเ้วลาในการเรียนบทเรียนละ 2 คาบ รวมทั้งส้ิน 14 คาบ ผลการวิจยัพบวา่ ประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากบั 81.04/79.43 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อ 75/75 
ความสามารถดา้นคาํศพัท์ภาษาองักฤษและการใช้กลวิธีการเดาความหมายคาํศพัทจ์ากบริบทของ
กลุ่มตวัอย่างสูงข้ึนหลงัจากท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติ       
ท่ีระดบั .05 และกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นท่ีดีมากต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยั     
สร้างข้ึน 
 งานวจัิยต่างประเทศ 
 King (1985: Abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การสอนภาษาองักฤษในโรงเรียนมธัยม 
ศึกษา โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มทดลองท่ีเรียนทกัษะการอ่านและ        
การเขียน โดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลการเรียนภาษาองักฤษไม่แตกต่างกบักลุ่มควบคุมท่ีเรียน
ดว้ยวิธีปกติแต่ การเรียนรู้เก่ียวกบัวิชาคอมพิวเตอร์ศาสตร์ นักเรียนท่ีเรียนจากคอมพิวเตอร์จะมี              
ผลการเรียนดีกวา่การเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 Elkins (1986: Abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลของการใชแ้บบฝึกไวยากรณ์ภาษาองักฤษ
ดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลสัมฤทธ์ิทางกลไกของนกัเรียนระดบั 3 จากโรงเรียนขนาดใหญ่
จาํนวน 74 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 41 คน กลุ่มควบคุม 33 คน โดยใชก้ารสอนตามหนงัสือ
เรียนกบัคู่มือครู และการเรียนโดยฝึกไวยากรณ์ดา้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลการวิจยัพบว่า เพศ
และระดบัความสามารถของนกัเรียนจากกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ไม่มีผลต่อผลสัมฤทธ์ิดา้น
กลไกทางภาษาและด้านการใช้ภาษา ผลสัมฤทธ์ิทางด้านกลไกทางภาษาระหว่างกลุ่มทดลอง               
และกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 คือกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธ์ิ
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ทางด้านกลไกทางภาษาสูงกว่ากลุ่มควบคุม แต่ผลสัมฤทธ์ิทางด้านการใช้ภาษาพบว่าไม่มี          
ความแตกต่างกนั 
 Latham (1991: Abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง ผลของสีในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีต่อ
ความคงทน ในการจดจาํคาํศพัท์ภาษาองักฤษท่ีไม่คุน้เคยสําหรับนักเรียนชั้นมธัยมปลาย พบว่า        
มีความแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัในดา้นความจาํระยะยาว ข้ึนอยู่กบัเพศและประสบการณ์ดา้น
คอมพิวเตอร์ คือ นกัเรียนหญิงท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเป็นสีจะไดค้ะแนนทดสอบหลงัเรียนสูง
กวา่นกัเรียนหญิงท่ีใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบมีสีเดียว 
 Liu (1992: Abstract) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ผลการสอนโดยใช้ Hypermedia คือ
คอมพิวเตอร์ร่วมกบัวิดีโอดิสก์  เพื่อพฒันาการเรียนรู้ คาํศพัท์ ในกลุ่มผูเ้รียนท่ีเรียนภาษาองักฤษ
เป็นภาษาท่ีสอง ซ่ึงผลปรากฏว่า หลงัการทดสอบหลงัเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิเพิ่มข้ึนอย่างมี
นยัสําคญั โดยไม่เพียงแต่เพิ่มจาํนวนคาํศพัท์เท่านั้น แต่ยงัพฒันาความสามารถในการใช้คาํศพัท์
อยา่งเหมาะสม 
 Menebroker (2006: 1136) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การทดสอบผลการทดลองใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชุด Grammar on the Go ผลการวิจยัพบว่า การวิจยัคร้ังน้ีเป็น             
การทดสอบภาคสนามเพื่อศึกษาว่า วิธีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอน (CAI) ชุด Grammar on the Go สามารถช่วยเพิ่มระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน             
และแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนใหเ้พิ่มข้ึนไดจ้ริงหรือไม่ ซ่ึงในบทเรียนแรกจะเป็นการสอน
ให้นักเรียนได้เรียนรู้วิธีการสะกดคาํท่ีเป็นพหูพจน์อย่างถูกตอ้ง จากนั้นก็จะเป็นบทเรียนท่ีสอน     
ให้นักเรียนได้เ รียนรู้วิ ธีการใส่เคร่ืองหมายวรรคตอนท่ีเป็นเอกพจน์และใช้ค ํานามแสดง             
ความเป็นเจา้ของท่ีเป็นพหูพจน์อยา่งถูกตอ้งในบทเรียนสุดทา้ยจะเป็นการสอนให้นกัเรียนไดเ้รียนรู้
วิธีการใช้คาํนามพหูพจน์และใช้คาํนามแสดงความเป็นเจ้าของอย่างถูกต้อง โดยกําหนดให ้       
กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัคร้ังน้ีซ่ึงประกอบดว้ยนกัเรียน 30 คน ในชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 จาก        
ชั้นเรียนท่ีผูว้ิจยัเป็นผูส้อนไดใ้ช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชุด Grammar on the Go    
เป็นเวลา 45 นาทีต่อวนั ตลอดช่วงระยะเวลา 4 วนั ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบทดสอบก่อน   
การทดลองและหลงัการทดลองแสดงให้เห็นค่าคะแนนท่ีมีระดบัสูงข้ึนอย่างมีนยัสําคญัทางดา้น
สถิติหลงัจากท่ีใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ชุด Grammar on the Go รวมทั้งยงัพบวา่ 
เม่ือทาํการวิเคราะห์ผลจากแบบสอบถามในส่วนท่ีแจกให้กับนักเรียนแล้วปรากฏผลท่ีชัดเจน        
วา่ระดบัแรงจูงใจในการเรียนรู้ของนกัเรียนก็มีระดบัท่ีเพิ่มสูงข้ึนอีกเช่นกนั 
 Al Shammari (2008: Abstract) ไดท้าํการวิจยัเร่ือง การสํารวจทศันคติของนกัเรียนชาว
ซาอุฯ ท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ท่ีมีต่อการเรียนรู้ทกัษะทางภาษาโดยใช้บทเรียน
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คอมพิว เตอร์ ช่วย เ รียน ผลการวิจัยพบว่า  นัก เ รียนชาวซาอุฯ ท่ี เ รียนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ มีทศันคติในดา้นบวกต่อการเรียนรู้ทกัษะทางภาษาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยเรียน (CALL) และชุดโปรแกรมสําเร็จรูป ในส่วนของการวิเคราะห์ค่าความถดถอยพบว่า       
ตวัแปรดา้นความรู้ทางคอมพิวเตอร์และเพศ จดัวา่เป็นตวัทาํนายทศันคติท่ีมีต่อการเรียนรู้ทกัษะทาง
ภาษาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน (CALL) ไดอ้ยา่งดีท่ีสุด นอกจากน้ี ในการวิเคราะห์ค่าที            
พบว่านักเรียนหญิงชาวซาอุฯ ท่ีเรียนภาษาองักฤษเป็นภาษาต่างประเทศ มีทศันคติในด้านบวก      
ต่อการเรียนรู้ทกัษะทางภาษาโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเรียน (CALL) สูงกวา่นกัเรียนชาย 
    จากการศึกษางานวิจัยด้านการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทั้ งงานวิจัย            
ในประเทศ และงานวิจัยต่างประเทศ สามารถสรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลต่อการ           
เพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน และนอกจากน้ีนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนยงัมีความพึงพอใจในการเรียนการสอนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์เพราะคอมพิวเตอร์
สามารถจูงใจให้ผู ้เ รียนได้เรียนอย่างสนุกสนาน มีความกระตือรือร้นท่ีจะแสวงหาความรู้         
ให้กบัตนเอง และผลจากการศึกษาความคิดเห็นหรือเจตคติท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ พบว่า 
นักเรียนท่ีเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีระดับความคิดเห็น หรือเจตคติต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดีถึงดีมาก ซ่ึงสามารถยืนยนัไดว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
มีประสิทธิภาพในดา้นการส่งเสริมการเรียนรู้ของผูเ้รียน 
 

งานวจัิยทีเ่กี่ยวกบัประชาคมอาเซียน 
 ปัจจุบนัเป็นท่ียอมรับว่าสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้(Association 
of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) เขา้มาสําคญัมีบทบาทสําคญัอยา่งยิ่งต่อประเทศท่ีเขา้
ร่วมเป็นสมาชิก ในปีพุทธศกัราช 2558 ประเทศไทยไดก้า้วเขา้สู่การเป็นสมาชิกสมาคมอาเซียน
อย่างเต็มตวั เพื่อให้มีความสามารถเท่าเทียมกับนานาอารยประเทศ ทุกชาติในสมาชิกอาเซียน        
จึงบรรจุวชิาภาษาองักฤษเป็นภาษาท่ีสองรองลงมาจากภาษาประจาํชาติ เป็นแกนหลกัของหลกัสูตร
การศึกษาทุกระดบั การเรียนรู้สาระท่ีเก่ียวกบัอาเซียน อาทิเช่น ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัประเทศสมาชิก
อาเซียน สภาพทางภูมิศาสตร์ ทาํเลท่ีตั้ง การเมืองการปกครอง รายละเอียดเก่ียวกบัเมืองหลวงและ
สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม นบัเป็นความรู้ท่ี
สําคญัยิ่งในการเตรียมความพร้อมเพื่อให้บุคลากรในประเทศมีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํในการ
สร้างประชาคมอาเซียนใหเ้ขม้แขง็ ภายใตย้ทุธศาสตร์วิสัยทศัน์เดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคม
เดียวซ่ึงการศึกษานั้นจดัอยู่ในประชาคมสังคมและวฒันธรรม ซ่ึงมีบทบาทสําคญัท่ีจะส่งเสริมให้
ประชาคมดา้นอ่ืนๆมีความเขม้แขง็เพื่อพฒันาไปสู่สากลต่อไป ไดมี้ผูศึ้กษาและทาํการวิจยัเพื่อศึกษา
ทดลองโดยมีเน้ือหาเก่ียวกบัอาเซียนไวจ้าํนวนไม่มากนกั มีดงัน้ี 
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 ศิ ริวรรณ แก้ว จุฑา (2006: บทคัดย่อ) ได้ทําการวิจัย เ ร่ือง การพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ขอนแก่น การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
อาเซียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษา         
ปีท่ี 2 โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาค่าดชันี
ประสิทธิผล ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อาเซียน 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ 
ทางการเรียนก่อนเรียน และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อาเซียน 4) เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีมีต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอน เร่ือง อาเซียน  กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการทดลองเป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 2 ท่ีกาํลงั
ศึกษาในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2553 และปีการศึกษา 2554 โรงเรียนโนนโพธ์ิศรีวิทยาคม สังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัขอนแก่น จาํนวน 31 คน และจาํนวน 32 คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม 
(Cluster Random Sampling) ผลการวิจยัพบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง อาเซียนมีค่า
ประสิทธิภาพเท่ากบั 100/85.67 และมีค่าดชันีประสิทธิผลเท่ากบั 0.7963 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนด 
นกัเรียนท่ีเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และโดยรวมนกัเรียนมีความพึงพอใจในระดบัมากท่ีสุดต่อ  
การเรียนโดยใชบ้ทเรียน 
 สถาพร รุ่งสว่าง (2556: บทคดัย่อ) ได้ทาํการวิจยัเร่ือง ประสิทธิภาพของกิจกรรม      
เวบ็เควสท ์ท่ีเนน้สาระการท่องเท่ียวในประชาคมอาเซียนท่ีมีผลต่อความสามารถในการอ่าน-เขียน
ภาษาองักฤษของนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กลุ่มตวัอยา่งในการ
วิจยัในคร้ังน้ี คือนกัศึกษาชั้นปีท่ี 3 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ไดม้าจากการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 24 คน ดาํเนินการทดลองโดยให้นกัศึกษาเรียน
ดว้ยกิจกรรมเวบ็เควสท ์จาํนวน 5 กิจกรรม ใชเ้วลาในการเรียน 7 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 วนั วนัละ    
3 คาบเรียน รวมทั้งส้ิน 21 คาบ ผลการวิจยัพบวา่ประสิทธิภาพของกิจกรรมเวบ็เควสท ์มีค่าเท่ากบั 
81.10/78.99 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อ 75/75 ความสามารถในการอ่าน-เขียนภาษาองักฤษ  
ของกลุ่มตวัอยา่งสูงข้ึนหลงัจากเรียนดว้ยกิจกรรมเวบ็เควสท ์อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
และกลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีดีต่อกิจกรรมเวบ็เควสทท่ี์ผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
 จากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์     
ช่วยสอนและกิจกรรมเว็บเควสท์ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับอาเซียน ส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ       
ทางการเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และโดยรวมนกัเรียนมีความ   
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พึงพอใจในระดับมากท่ีสุดต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกิจกรรม            
เวบ็เควสท ์
 กล่าวโดยสรุปจากการท่ีผูว้ิจยัไดศึ้กษาความรู้เก่ียวกบัทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
ความรู้เก่ียวกับส่ือมลัติมีเดียเพื่อการศึกษา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยเรียนภาษา 
งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านเพื่อความเขา้ใจและการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัประชาคมอาเซียน ทั้งจาก
วิจยัในประเทศและต่างประเทศ ทาํให้ทราบว่า การอ่านภาษาองักฤษถือเป็นทกัษะท่ีมีความสําคญั
มากในยุคของข้อมูลข่าวสารและเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมด้านการศึกษาของไทย เพื่อก้าว               
สู่ประชาคมอาเซียน ปีพุทธศักราช 2558 และการนําคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วยโปรแกรม 
Authorware 7 มาใช้สร้างเป็นเคร่ืองมือในการสอนยิ่งส่งผลให้การเรียนรู้และการใช้ภาษาของ
นัก เ รียนมีประสิทธิภาพสูง ข้ึน ทั้ ง น้ีโดยอาศัย คุณสมบัติ ท่ี ดีของคอมพิว เตอร์ ช่วยสอน                      
ท่ีมีอยู่นานัปการดังได้กล่าวข้างต้น ตลอดจนปัญหาด้านการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียน
โดยเฉพาะทักษะการอ่านยงัไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ และจากการศึกษางานวิจยัท่ีเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนพบวา่มีผูส้นใจศึกษาเพื่อพฒันาส่ือการจดักิจกรรมการเรียนการสอนและบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเร่ืองอาเซียนมีจาํนวนน้อยมาก และส่วนใหญ่มกัเป็นเพียงการสํารวจ   
ความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่านั้ น เน้ือหาบทอ่านภายในบทเรียนยงัคง            
เป็นภาษาไทย เน่ืองจากผูส้ร้างบทเรียนอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา วฒันธรรม 
ผูว้ิจ ัยจึงมีความเห็นว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ         
เพื่อความเข้าใจโดยสาระท่ีนํามาใช้เป็นการนําเสนอบทอ่านภาษาอังกฤษท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับ
ประชาคมอาเซียนท่ีสอดคล้องกบัหลักสูตรแกนกลาง หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี และตามแนวของสภายุโรป ในรูปแบบของบทความสั้ น ๆ ข่าว จดหมาย     
โดยมีเน้ือหาและคาํศพัท์ท่ีเหมาะสมกับระดบัความสามารถของนักเรียนนั้นเป็นส่ิงท่ีน่าสนใจ      
และยงัไม่เพียงพอต่อการศึกษาในยุคปัจจุบนั ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจท่ีจะสร้างและพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อหาประสิทธิภาพ          
ของบทเรียน ตลอดจนศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนเพื่อจะได้ใช้บทเรียนน้ีไปใช้ในการเรียน    
การสอน เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาตามความสามารถของตนให้เกิดประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการ
เตรียมความพร้อมใหแ้ก่นกัเรียนเพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน ในปีพุทธศกัราช 2558 เพื่อให้นกัเรียน
มีศกัยภาพในการเป็นแกนนาํในการสร้างประชาคมอาเซียนให้เขม้แข็ง ภายใตยุ้ทธศาสตร์วิสัยทศัน์
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เดียว เอกลกัษณ์เดียว และประชาคมเดียวซ่ึงการศึกษานั้นจดัอยู่ในประชาคมสังคมและวฒันธรรม 
ซ่ึงมีบทบาทสาํคญัท่ีจะส่งเสริมใหป้ระชาคมดา้นอ่ืนๆมีความเขม้แขง็เพื่อพฒันาไปสู่สากลต่อไป        
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บทที ่3 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 

 การวิจัยเ ร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน           
เพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี” เป็นการวิจยัเชิงทดลอง มีวตัถุประสงค ์1) เพื่อสร้าง  
และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี                  
ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ          
เพื่อความเขา้ใจ  
 

วธีิและขั้นตอนการวจัิย 
 

 โดยมีขั้นตอนการวจิยัดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 2.  ตวัแปรท่ีศึกษา 
 3.  ระยะเวลา 
 4.  รูปแบบการวจิยั 
  5.  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 6.  การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ 
 7.  การทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 8.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 9.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ภาคเรียน   
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 4 หอ้ง รวมทั้งส้ิน 200 คน 
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 2. กลุ่มตัวอย่าง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี    
จาํนวน 1 หอ้ง ไดม้าโดยการสุ่มหอ้งเรียนอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดน้กัเรียน จาํนวน 
50 คน นกัเรียนทุกคนกาํลงัเรียนวิชาภาษาองักฤษพื้นฐาน 2 (อ21102) และวิชาภาษาองักฤษส่ือสาร                    
ขา้มวฒันธรรม 2 (อ21204) โดยหนงัสือเรียนและเอกสารประกอบทั้ง 2 รายวิชาอิงตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551  
 

ตัวแปรทีศึ่กษา 
 ตวัแปรท่ีใชใ้นการศึกษาในงานวจิยัประกอบดว้ย 
 1. ตวัแปรต้น คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน   
เบญจมราชูทิศราชบุรี      
 2. ตวัแปรตาม คือ 
  2.1 ความสามารถของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
ดา้นทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
  2.2 ความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ  
 

ระยะเวลา 
 การวิจยัในคร้ังน้ีใช้ระยะเวลาในการทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จาํนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน 
คาบเรียนละ 55 นาที รวมเป็น 12 คาบเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 16 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2559 โดยผูว้ิจยัไดป้ฐมนิเทศนกัเรียนก่อนการเรียนจริง
เพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจรูปแบบ และวิธีการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ            
และแบ่งเป็นระยะเวลาก่อนการทดลอง (Pretest) 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์ 
และระยะเวลาหลงัการทดลอง (Posttest) 1 สัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 12 สัปดาห์      
 
 
 
 
 
 



 159 

รูปแบบการวจัิย  
 งานวิจยัคร้ังน้ีเป็นงานวิจยัเชิงทดลอง (Pre-experimental Design) แบบ one–group 
pretest/posttest (บาํรุง โตรัตน์ 2534: 29-31) ทาํการทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งกลุ่มเดียว โดยมีรูปแบบ
ดงัน้ี  
   
   T1     X       T2 
  
  กาํหนดให ้
   T1 หมายถึง การทดสอบก่อนการเรียน (Pretest) 
   T2  หมายถึง การทดสอบหลงัการเรียน (Posttest) 
   X หมายถึง การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจาํนวน 10 บทเรียน พร้อมแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบททุกบท 
 2. แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนและหลงั
การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Pretest และ Posttest) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
ไม่สามารถบนัทึกคะแนนได ้นกัเรียนจึงทดสอบในแบบทดสอบท่ีเป็นกระดาษ (Paper and Pencil) 
 3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 

การสร้างและพฒันาเคร่ืองมือ  
 ตอนท่ี 1 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะ      
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี ผูว้จิยัไดแ้บ่งดาํเนินการการสร้างและพฒันาเคร่ืองมือในการวจิยัเป็น 10 ระยะ ดงัน้ี 
 ระยะท่ี 1  ศึกษาหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 

 ผูว้จิยัไดว้างแผนและกาํหนดขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี        
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 1. ศึกษาคําอธิบายรายวิชา สาระการเรียนรู้ มาตรฐานการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้            
ท่ีคาดหวัง และสาระการเรียนรู้รายภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศระดับ               
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยเนน้ศึกษาดา้นทกัษะการอ่าน สามารถสรุปประเด็นสําคญัจากคาํอธิบาย
รายวิชาท่ีเช่ือมโยงกบัทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ดงัน้ีคือ  เขา้ใจคาํสั่ง คาํขอร้อง 
คาํแนะนําคาํช้ีแจงง่ายๆ ท่ีฟังและอ่านในการทาํอาหารและเคร่ืองด่ืม การประดิษฐ์ การใช้ยา/     
สลากยา  การบอกทิศทาง  ป้ายประกาศต่างๆ หรือการใช้อุปกรณ์ อ่านออกเสียงขอ้ความนิทาน           
และบทร้อยกรอง (Poem) สั้ น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน พฒันาทักษะการใช้พจนานุกรม        
เลือก/ระบุ ตีความประโยคและขอ้ความ ตีความ/ถ่ายโอน ขอ้มูลให้สัมพนัธ์กบัขอ้มูลให้สัมพนัธ์   
กบัส่ือท่ีไม่ใช่ความเรียง (Non-Text) เก่ียวกบัตนเอง ครอบครัว อาหาร เคร่ืองด่ืม การซ้ือขายสุขภาพ 
และลมฟ้าอากาศ ระบุหวัเร่ือง (Topic) ใจความสําคญั (Main idea) และตอบคาํถามจากการฟังและ
อ่านบทสนทนา นิทาน เร่ืองสั้นและส่ือประเภทต่างๆ (Authentic texts) ตระหนกัถึงความสําคญัของ
การอ่านและการเลือกประเภทของการอ่าน (Reading Knowledge) วิธีการอ่านเร็ว (Learning to 
Read Faster)  คิดสรุปความเป็นภาษาองักฤษ (Learning to Think in English) เดาความหมายเป็น
ภาษาองักฤษ (Guessing Word Meanings) การใช้คาํอา้งอิงในขอ้ความ (Using Reference Words) 
การคาดเดาเน้ือเร่ืองก่อนอ่าน (Previewing) และการเดาเน้ือเร่ืองต่อจากขอ้ความท่ีอ่าน (Predicting) 
โดยใชก้ระบวนการทางภาษาในการฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความคิด เกิดทกัษะ ความรู้ ความเขา้ใจ คิด
สรุปความ เขียนสรุปความเป็นภาษาองักฤษ สามารถใช้ทกัษะอ่านและเขียน ในการส่ือสารใน
ชีวติประจาํวนัใหเ้ป็นประโยชน์ อยา่งสร้างสรรค ์มีจิตสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ี
เหมาะสม หลงัจากผูว้ิจยัไดศึ้กษาสาระการเรียนรู้ ผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงัและสาระการเรียนรู้ ราย
ภาคของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยั  มีความเห็นวา่ประเด็น
ดังต่อไปน้ีสามารถเช่ือมโยงกับการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน        
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางท่ี 2  วเิคราะห์ มาตรฐานและตวัช้ีวดัในหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระ 
 การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยคาํนึงถึงตวัช้ีวดัในแต่ละมาตรฐานการเรียนรู้ของ       
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอ่านและทกัษะยอ่ยท่ีเก่ียวขอ้ง 
 กบัการอ่าน 
 

 

ทกัษะ ความรู้ Knowledge 
มีความรู้ ความเขา้ใจ คาํสั่ง คาํแนะนาํ คาํขอร้อง คาํแนะนาํ    

คาํช้ีแจงอยา่งง่าย 
ทกัษะกระบวนการ/ (Process) 
 

เลือกคาํ ระบุภาพหรือสัญลักษณ์ตรงตามความหมาย ของประโยคหรือ
ขอ้ความสั้น ๆ ตอบคาํถามจากเร่ือง ระบุหวัเร่ือง ใจความสาํคญัจากบทอ่าน 
นิทาน และเร่ืองสั้ น สืบคน้ คน้ควา้ขอ้มูลจากส่ือและแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 
สรุป นําเสนอข้อเท็จจริงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง        
ของขอ้มูล 

เน้ือหาภาษา 
ทกัษะทางการอ่าน 
 

- ระดบัคาํ บอกความหมายของคาํศพัทจ์ากบริบทรอบตวั 
- ระดบัประโยค จบัใจความสําคญั เช่น หัวขอ้เร่ือง รายละเอียดของเร่ือง 
เช่น ใคร ทาํอะไร ท่ีไหน เม่ือไหร่ อยา่งไร ทาํไม ใช่หรือไม่ 

สาระ -   ขอ้ความ นิทาน เร่ืองสั้น เร่ืองจากส่ือประเภทต่าง ๆ เช่น หนังสือพิมพ ์
วารสาร วทิย ุโทรทศัน์ เวบ็ไซต ์ 
-  ภาพและส่ือต่าง ๆ เช่นรูปภาพ แผนภูมิ แผนท่ี 
-  คาํแนะนาํในการทาํกิจกรรม 

 

  จากวตัถุประสงค์ของการอ่านในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และจากการศึกษา
โครงสร้างพื้นฐานของการอ่าน ผูว้ิจยัได้นาํมาเป็นแนวทางในการกาํหนดจุดประสงค์การเรียนรู้   
ในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ   
ไดด้งัน้ี 
  1.1 บอกความหมายของคาํศพัทใ์หม่ได ้
  1.2 บอกใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
  1.3 สรุปความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
  1.4 นาํเสนอขอ้เท็จจริงเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของขอ้มูลจาก
เร่ืองท่ีอ่านได ้
 2. ศึกษาวิเคราะห์เอกสารและตาํราเก่ียวกบัเทคนิคการอ่านภาษาองักฤษของ Suranee 
Kaewklom (1999) และ Francoise Grellet (1981) เทคนิคการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542) ไดท้กัษะยอ่ย ดงัต่อไปน้ี 
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  2.1 สามารถเดาความหมายของคาํศพัท์ท่ีไม่คุน้เคยจากบริบท เพื่อทาํความเขา้ใจ
จากเร่ืองท่ีอ่านได ้
  2.2  สามารถอ่านเพื่อจบัใจความของเร่ืองได ้
  2.3 สามารถอ่านเพื่อบอกรายละเอียดของเร่ืองท่ีอ่านได ้
  2.4 สามารถอ่านเพื่อสรุปเร่ืองท่ีอ่านได ้
 ระยะท่ี 2  ศึกษาเน้ือหาบทอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 1. ศึกษาแนวเร่ืองจากท่ีระบุไวใ้นตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ  
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551         
ซ่ึงประกอบไปดว้ย 16 แนวเร่ือง แนวเร่ืองในขอบเขตเน้ือหาของสภายุโรป (Council of Europe, 
1998: 59-81, 2003: 224-262)  ซ่ึงประกอบไปดว้ย 14 แนวเร่ือง และแนวเร่ืองจากหนงัสือเรียน       
ท่ีได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้ นพื้นฐาน        
พุทธศกัราช 2551 จาํนวน 2 เล่ม ไดแ้ก่ My World 1 (Manuel Dos Santos, 2006) and World 
Wonders 1 (Michele Crawford, 2010) ดงัในตารางท่ี 3 
 

ตารางท่ี 3  แนวเร่ืองท่ีปรากฏในตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สภายโุรปและ 
 หนงัสือเรียน 
 

แนวเร่ืองจากสาระการ
เรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (2551) 

 

แนวเร่ืองจากสภา
ยโุรป (2006) 

 

My World 1  
(2006) 

 

World Wonders 1 
(2010) 

1. Themselves 
2. Families 
3. Schools  
4. The environment 
5. Foods and beverages 
6. Interpersonal 
Relationships 
7. Free Time and Recreation 
8. Health and Welfare 
9. Selling and Buying 

1. Personal 
Identification 
2. House and Home, 
Environment 
3. Daily Life 
4. Free Time, 
Entertainment 
5. Travel  
6. Relations with 
other People 

1. Personal Identification 
2. Countries and 
Nationalities 
3. Foreign Language 
4. Famous People    
5. Possessions 
6. Family  
7. Food and Drink 
8. House and Home 
9. Holidays 

1. Family and 
Friends 
2. My Favorite 
Things 
3. School Life 
4. Hobbies 
5. Celebrate 
6. Food  
7. Sport 
8. People and Place  
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ตารางท่ี 3  แนวเร่ืองท่ีปรากฏในตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง สภายโุรปและ 
 หนงัสือเรียน  (ต่อ) 
 

แนวเร่ืองจากสาระการ
เรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระ

การเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (2551) 

 

แนวเร่ืองจากสภา
ยโุรป (2006) 

 

My World 1  
(2006) 

 

World Wonders 1 
(2010) 

10. Climate 
11. Education and occupations 
12. Travel for tourism 
13. Services 
14. Places 
15. Languages 
16. Science and technology 

7. Health and Body 
Care  
8. Education and 
Future Career 
9. Shopping 
10. Food and Drink 
11. Services 
12. Places 
13. Languages 
14. Weather 

10. Clothing 
11. Activities  
12. Going-Out 

9. Holiday and 
Travel 
10. Fame 
11. Animals 
12. Weather and 
Nature 

 
 2. ศึกษาขอ้มูลจากหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 
2557 ถึง 2558 ท่ีเนน้เน้ือหาเก่ียวกบัอาเซียน ซ่ึงบรรจุอยู่ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนวิชา
อาเซียนศึกษา ระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ซ่ึงอยู่ในกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวฒันธรรม      
ซ่ึงเป็นการสอนท่ีเนน้เสริมสร้างความรู้เก่ียวกบัความเป็นมาและวตัถุประสงคใ์นการก่อตั้งอาเซียน 
สร้างความเขา้ใจในเร่ืองราวของประเทศสมาชิกอาเซียนทางดา้นขอ้มูลพื้นฐานของแต่ละประเทศ 
ทั้งด้านการเมืองการปกครอง วิถีชีวิตสังคม วฒันธรรม ประเพณี สามารถใช้กระบวนการสืบคน้
ข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การเรียนรู้  การส่ือสาร มีกระบวนการคิดวิเคราะห์และ          
การแกปั้ญหาตลอดจนเห็นคุณค่าของการนาํความรู้ไปใช้ในชีวิตประจาํวนั มีจริยธรรม คุณธรรม 
ค่านิยมท่ีเหมาะสม สามารถทาํงานร่วมกบัผูอ่ื้นได้อย่างมีความสุข เป็นประโยชน์ในการพฒันา
เยาวชนไทย และผูเ้รียนมีความพร้อมในการเป็นพลเมืองดีของประชาคมอาเซียนต่อไป 
 3. ผู ้วิจ ัยได้เทียบเคียงแนวเร่ือง ดูความสัมพันธ์ระหว่างแนวเร่ืองจากท่ีระบุไว ้        
และสามารถสรุปแนวเร่ืองหลกัไดท้ั้งส้ิน 10 แนวเร่ือง ซ่ึงมีเน้ือหาเก่ียวขอ้งกบั ASEAN โดยเน้ือหา
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่ 
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  ตอนท่ี 1 
  บทท่ี 1  การแนะนาํขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัประชาคมอาเซียน (General Information      
of ASEAN Community) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั การแนะนาํและให้ความรู้พื้นฐานเก่ียวกบั
ประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน (General Information about ASEAN Community) การอ่านและตีความ
ธงชาติ (Flag) ตราสัญลกัษณ์ประจาํชาติ (Symbol) และแผนท่ีของชาติต่าง ๆ ในชาติอาเซียน (Map) 
  บทท่ี 2  ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบั 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน (General Information 
about 10 Countries in ASEAN Community) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั เขตแดน (Region) ลกัษณะ        
ทางภูมิประเทศ (Geographical Feature) ภูมิอากาศและสภาพอากาศ (Climate and Weather)         
การพยากรณ์อากาศ (Weather Forecast) อุณหภูมิ (Temperature) ฤดูกาล (Season)  
  ตอนท่ี 2  
  บทท่ี 3  บุคคลสําคญัในอาเซียน (Important People of ASEAN) ครอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกบั บุคคลท่ีมีช่ือเสียงท่ีน่าสนใจในชาติอาเซียน (Famous People in ASEAN Countries)         
วนัและสถานท่ีเกิด (Date and Place of Birth) อายุ (Age) เพศ (Sex) สถานะทางการสมรส (Marital 
Status) เช้ือชาติ (Nationality) ศาสนา (Religion) ภาษา (Language) อาชีพ (Occupation) การศึกษา 
(Education) ครอบครัว (Family) ศาสนา (Religion) ลกัษณะภายนอก (Physical Appearance)  และ
ความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคล (Interpersonal Relationship)  
  บทท่ี 4  ชีวิตประจําวนั (Daily Life) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการดําเนิน
ชีวิตประจาํวนั (Way of Life) การขนส่งสาธารณะ (Public Transport) การโดยสารยานพาหนะ
ส่วนตวั (Private Transport) และการจราจร (Traffic) 
  บทท่ี 5  เวลาวา่งและความบนัเทิง (Free Time and Environment) ครอบคลุมเน้ือหา
เก่ียวกบั เวลาวา่ง (Free Time) นนัทนาการ (Recreation) กิจกรรมยามวา่งและความสนใจ (Hobby 
and Interest) พิธีกรรมต่าง ๆ (Ceremony) ศิลปะการแสดง (Art) ศิลปะดา้นการแต่งกาย (National 
Costume) ภาพยนตร์ (Movie) กีฬา (Sport) โทรทศัน์และวิทยุ (Radio and TV) นิทรรศการ 
พิพิธภณัฑ ์(Exhibition and Museum) ส่ือส่ิงพิมพ ์(Press) และดนตรี (Music)  
  บทท่ี 6  นิทานพื้นบ้าน (Folktales) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับนิทานพื้นบ้านท่ี
น่าสนใจของประเทศอาเซียน 
  บทท่ี 7  อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food and Beverages) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั 
อาหารประจาํชาติอาเซียน (International Food) และเคร่ืองด่ืมยอดนิยม (Popular Beverage) รวมไป
ถึงขั้นตอนและวธีิการในการประกอบอาหาร (How to Cook Food) และส่วนประกอบ (Ingredients) 
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  บทท่ี 8  สถานท่ี (Places) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั เมืองหลวง (Capital) การบอก
ตําแหน่ง (Location) ระยะทาง (Distance)  การเคล่ือนท่ี (Motion)  ทิศทาง (Direction)  ท่ีอยู ่
(Address) บ้าน (House) ชนิดของท่ีอยู่อาศัย (Types of Accommodation) และเคร่ืองเรือน 
(Furniture)  
   บทท่ี 9  การเดินทางท่องเท่ียว (Travel for Tourism) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบั            
ช่ือสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีน่าสนใจ (Place Name, Tourist Attraction) ท่ีอยู่อาศยั (Accommodation) 
สัมภาระ (Luggage) วนัหยุด (Holiday) การท่องเท่ียว (Tourism) การเข้าออกประเทศ (Entering    
and Leaving a Country) และเอกสารการเดินทาง (Travel Document)  
  บทท่ี 10 ศิลปวฒันธรรม (Cultures) ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกับการเฉลิมฉลอง 
(Celebration) เทศกาล (Festival) ศิลปะ (Art) กีฬา (Sport) นิทรรศการ พิพิธภณัฑ์ (Exhibition and 
Museum) และดนตรี (Music) 
 4. นาํแนวเร่ือง 10 แนวเร่ืองเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อขอคาํแนะนาํ
และปรับปรุงแกไ้ข 
 5. ศึกษาเน้ือหาเก่ียวกบัประเทศ ASEAN และท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของสภายุโรป 
และหลกัสูตรสถานศึกษา จาํนวน 10 แนวเร่ืองและจดัทาํตารางหวัขอ้เร่ืองในแต่ละบทเรียน เพื่อให้
ครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   
ได้มีส่วนในการคดัเลือกหัวขอ้ท่ีน่าสนใจเป็นเน้ือหาในการจดัทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
ท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ดงัในตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN  
 ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของสภายโุรปและหลกัสูตรสถานศึกษา 
  

Unit 
ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ (คนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1. General Information of ASEAN Community           
   1.1 Maps of 10 countries in ASEAN √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   1.2 ASEAN flag √ √  √ √   √  √ 
   1.3 ASEAN symbols  √ √   √  √  √ 
   1.4 ASEAN motto √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   1.5 ASEAN song (ASEAN way) √  √ √  √ √  √ √ 
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ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN  
 ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของสภายโุรปและหลกัสูตรสถานศึกษา  (ต่อ) 
 

Unit 
ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ (คนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
2. General Information about 10 Countries in ASEAN 
Community 

          

   2.1 Geographical Feature √  √ √ √   √  √ 
   2.2 Region   √ √  √   √  √ √ 
   2.3 Climate and Weather √  √ √  √ √    
   2.4 Population √  √  √  √  √ √ 
   2.5 Season √ √  √  √ √ √   
3. Important People of ASEAN           
   3.1 His majesty the king Bhumibol Adulyadej (The King 
 of Thailand) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √  

   3.2 Ramon Magsaysay (the seventh President of the 
Republic of the Philippines) 

 √  √   √    

   3.3 Ho Chí Minh (the person who establishing the 
communist-ruled Democratic Republic of Vietnam in 1945) 

√ √ √  √ √  √  √ 

   3.4 Bayin naung (the king of Toungoo Dynasty of Burma, 
which has been called the "greatest explosion of human 
energy ever seen in Burma") 

√ √ √ √   √  √  

   3.5 Preah Bat Samdech Preah Norodom Sihanouk 
Preahmahaviraksat  (The King-Father   of Cambodia) 

√ √   √   √   

4. Daily Life           
   4.1 Tuk-Tuk (The most popular three wheels motor-taxi 
in Thailand) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   4.2 Cyclo (One of the most popular tricycle-taxi in 
 Vietnam) 

 √ √ √ √  √ √ √ √ 

   4.3 Bicycle in Laos      √ √   √  √ 
   4.4 Jeepneys (the most popular means of public  
Transportation in the Philoppines) 

√ √    √ √ √  √ 

   4.5 The beautiful car in Malaysia √ √     √    

http://en.wikipedia.org/wiki/President_of_the_Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Republic_of_the_Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Communism
http://en.wikipedia.org/wiki/Taungoo_Dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/Burma
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ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN  
 ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของสภายโุรปและหลกัสูตรสถานศึกษา  (ต่อ) 
 

Unit 
ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ (คนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
5. Free Time and Environment           
   5.1 Khon (the main dramatic art form of Thailand) √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 
   5.2 Barong (the most well known dance to represent the  
eternal battle between good and evil in Indonesia) 

√ √  √ √  √ √ √ √ 

   5.3 Apsara Dance (the most beautiful ancient dance in 
Cambodia) 

√ √ √   √ √  √ √ 

   5.4 Joget (a traditional Malay dance)  √  √ √   √   
   5.5 Morlam (the popular Lao folk dance) √     √    √ 
6. Folktales           
   6.1 The history of Thailand's legendary or khanom khrok 
(the popular Thai dessert) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   6.2 Badang (the powerful man in Singapore)   √ √   √   √ 
   6.3 The mountains of gold and grain (Brunei) √   √ √ √ √ √  √ 
   6.4 Jom kalon (the unfriendly boy in Vietnam)  √       √  
   6.5 Four dummies (the most popular folktale in Myanmar)  √ √   √ √ √ √ √ 
7. Food and Beverages           
   7.1 Tom Yam Goong (the most popular hot and spicy  
food in Thailand) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   7.2 Lab (the popular food in Laos  √  √ √ √ √ √ √ √  
   7.3 Adobo (a popular dish and cooking process in 
Philippine cuisine) 

√   √ √     √ 

   7.4 Satay (a dish of seasoned, skewered and grilled meat,  
served with a sauce in Indonesia) 

 √ √   √ √ √ √ √ 

    7.5 Nem  Nuong (the popular food in Vietnam)    √ √  √    
8. Places           
   8.1 Bangkok (the capital of Thailand)    √ √  √    
   8.2 Merlion (the most popular place in Singapore)    √ √      
   8.3 Vientiane (the capital in Laos)    √   √    

http://en.wikipedia.org/wiki/Drama
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippine_cuisine
http://en.wikipedia.org/wiki/Seasoned
http://en.wikipedia.org/wiki/Skewered
http://en.wikipedia.org/wiki/Grilled
http://en.wikipedia.org/wiki/Meat
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ตารางท่ี 4  ความคิดเห็นของครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ดา้นเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN  
 ท่ีสอดคลอ้งกบัเน้ือหาของสภายโุรปและหลกัสูตรสถานศึกษา  (ต่อ) 
 

Unit 
ครูผูส้อนวชิาภาษาองักฤษ (คนท่ี) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
   8.4 Ha Noi (the most popular place in Vietnam) √  √  √  √ √ √ √ 
   8.5 Phnom Penh (the capital of Cambodia)    √ √  √    
9. Travel for Tourism           
   9.1 Wat Phra Kaew (the Temple of the Emerald Buddha 
and it is deeply revered and venerated in Thailand as the 
protector of the country) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   9.2 The Phnom Penh Royal Palace (it is a complex of 
buildings which serves as the royal residence of the king of  
Cambodia) 

   √  √  √   

   9.3 Ankor Wat (Heritage of Humanity and World Wonder  
in Cambodia) 

√ √ √   √ √ √ √ √ 

   9.4 Shwedagon Pagoda (it also known in English as the 
Golden Pagoda in Myanmar) 

 √ √ √ √ √ √   √ 

   9.5 Universal Studio (it is a theme park located within 
Resorts World on Sentosa Island, Singapore) 

√  √  √     √ 

10. Cultures            
   10.1 Songkran festival (it is celebrated in Thailand as the 
traditional New Year's Day from 13 to 15 April) 

√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

   10.2 Black Nazarene (it is a holy life-sized iconic statue 
of Jesus Christ carrying the cross to Calvary Hill in the 
Philippines) 

  √ √   √  √  

   10.3 Chinese New Year ( it’s also known as Lunar New 
Year, or the Spring Festival in Singapore) 

  √    √  √  

   10.4 The Moon festival (The Mid-Autumn Festival is an 
official harvest festival celebrated by Chinese and 
Vietnamese peoples in Vietnam) 

  √    √    

10.5 Water festival (the New Year festival in Cambodia)    √       

http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Theme_park
http://en.wikipedia.org/wiki/Resorts_World_Sentosa
http://en.wikipedia.org/wiki/Sentosa
http://en.wikipedia.org/wiki/Singapore
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Jesus_Christ
http://en.wikipedia.org/wiki/True_Cross
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvest_festival
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_people
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 6. จากการสอบถามความคิดเห็นของครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้ข้อเสนอแนะว่า  เน้ือหาในบทอ่าน               
ควรสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 ตามแนวทางของ   
สภายโุรปและหลกัสูตรสถานศึกษา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 เป็น
เน้ือหาท่ีมีคาํศพัท์ไม่ยากจนเกินไป อยู่ในความสนใจของนกัเรียน และในตอนท่ี 1 ครูผูส้อนวิชา
ภาษาองักฤษส่วนมากมีความคิดเห็นว่าควรมีเน้ือหาในทุกหัวขอ้เน่ืองจากเป็นความรู้ขั้นพื้นฐาน     
ท่ีนกัเรียนควรรู้ ส่วนในตอนท่ี 2 ควรออกแบบบทเรียนในแต่ละบทให้เป็น 2 หวัขอ้ คือ หวัขอ้หลกั 
ควรเป็นเน้ือหาของประเทศไทย ความยาวไม่เกิน 6-8 บรรทดั ส่วนหวัขอ้รอง ควรเป็นเน้ือหาท่ีเป็น
ความรู้ทัว่ไปสั้ นๆ ของประเทศอ่ืน ๆในอาเซียน สรุปผูว้ิจยัได้หัวขอ้ในบทอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ ท่ีเนน้เน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN ดงัในตารางท่ี 5 
 

ตารางท่ี 5  เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN ท่ีไดจ้ากการสอบถามครูประจาํวชิาภาษาองักฤษ     
 ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางของ 
 สภายโุรป และหลกัสูตรสถานศึกษา   
 

Unit หวัเร่ือง 
ตอนท่ี 1  
1. General Information of ASEAN 
Community 

- Maps of 10 countries in ASEAN  
- ASEAN flags  
- ASEAN symbols  
- ASEAN motto 
- ASEAN song (ASEAN way) 

2. General Information about 10 
Countries in ASEAN Community 

- Geographical feature  
- Region   
 - Climate and weather  
- Population 
- Season 

ตอนท่ี 2  
3. Important People of ASEAN Main topic 

- His majesty the king Bhumibol Adulyadej (The King of 
Thailand) 
Sub topic 
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ตารางท่ี 5  เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN ท่ีไดจ้ากการสอบถามครูประจาํวชิาภาษาองักฤษ     
 ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางของ 
 สภายโุรป และหลกัสูตรสถานศึกษา   (ต่อ)   
 

Unit หวัเร่ือง 
 - Ho Chí Minh (the person who establishing the communist-ruled 

Democratic Republic of Vietnam in 1945) 
- Bayin naung (the king of Toungoo Dynasty of Burma, which 
has been called the "greatest explosion of human energy ever 
seen in Burma") 

4. Daily Life Main topic 
- Tuk-Tuk (The most popular three wheels motor-taxi in 
Thailand) 
Sub topic 
- 4.2 Cyclo (One of the most popular tricycle-taxi in Vietnam) 
- Jeepneys (the most popular means of public transportation in the 
Philippines) 

5. Free Time and Environment Main topic 
- Khon (the main dramatic art form of Thailand) 
Sub topic 
- Barong (the most well known dance to represent the eternal 
battle between good and evil) 
- Apsara Dance (the most beautiful ancient dance in Cambodia) 

6. Folktales Main topic 
- The history of Thailand's legendary or khanom khrok (the 
popular Thai dessert) 
Sub topic 
- The mountains of gold and grain (Brunei) 
- Four dummies (the most popular folktale in Myanmar) 

7. Food and Beverages Main topic 
- Tom Yam Goong (the most popular hot and spicy food in 
Thailand) 
Sub topic 

http://en.wikipedia.org/wiki/Communism
http://en.wikipedia.org/wiki/Taungoo_Dynasty
http://en.wikipedia.org/wiki/Burma
http://en.wikipedia.org/wiki/Public_transportation
http://en.wikipedia.org/wiki/Philippines
http://en.wikipedia.org/wiki/Drama
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
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ตารางท่ี 5  เน้ือหาเก่ียวขอ้งกบัประเทศ ASEAN ท่ีไดจ้ากการสอบถามครูประจาํวชิาภาษาองักฤษ     
 ท่ีมีความสอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวทางของ 
 สภายโุรป และหลกัสูตรสถานศึกษา  (ต่อ) 
 

Unit หวัเร่ือง 
 - Lab (the popular food in Laos and always have it with sticky 

rice)  
- Satay (a dish of seasoned, skewered and grilled meat, served 
with a sauce in Indonesia) 

8. Places Main topic 
- Bangkok (the capital of Thailand) 
Sub topic 
- Merlion (the most popular place in Singapore) 
- Ha Noi (the most popular place in Vietnam) 

9. Travel for Tourism Main topic 
- Wat Phra Kaew (the Temple of the Emerald Buddha and it is 
deeply revered and venerated in Thailand as the protector of the 
country) 
Sub topic 
- Ankor Wat (Heritage of Humanity and World Wonder in 
Cambodia) 
- Shwedagon Pagoda (it also known in English as the Golden 
Pagoda in Myanmar) 

10. Cultures Main topic 
- Songkran festival (it is celebrated in Thailand as the traditional 
New Year's Day from 13 to 15 April) 
Sub topic 
- Chinese New Year (Chinese New Year, also known as Lunar 
New Year, or the Spring Festival in Singapore) 
- The Moon festival (The Mid-Autumn Festival is an official 
harvest festival celebrated by Chinese and Vietnamese peoples in 
Vietnam) 

 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Seasoned
http://en.wikipedia.org/wiki/Skewered
http://en.wikipedia.org/wiki/Grilled
http://en.wikipedia.org/wiki/Meat
http://en.wikipedia.org/wiki/English_language
http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
http://en.wikipedia.org/wiki/Harvest_festival
http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_people
http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnamese_people
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 7. เน้ือหาบทอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ บางเน้ือเร่ืองยงัไม่มีบทอ่านท่ีเป็น
ภาษาองักฤษ บางเน้ือเร่ืองมีเน้ือหายากเกินไป ผูว้ิจยัจึงไดน้าํไปแปล ปรับความยากง่ายของภาษา 
และตรวจสอบภาษาใหเ้หมาะสมกบัระดบัภาษาของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 มีวธีิการดงัน้ี 
  7.1 ทาํโครงสร้างภาษาใหง่้ายข้ึน เพื่อใหเ้หมะสมกบัระดบัภาษาของนกัเรียน 
  7.2 หารูปภาพประกอบ 
  7.3 ใหแ้นวคาํศพัทแ์ละความหมาย 
  7.4 นาํเน้ือหาไปพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน  
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
 ระยะท่ี 3  สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงสร้างทาง
เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบความถูกตอ้งของโครงสร้างทางเน้ือหา 
 ระยะท่ี 4  ดาํเนินการปรับปรุงโครงข่ายเน้ือหา องค์ประกอบของภาษา กิจกรรม
โครงสร้างการอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ วเิคราะห์และกาํหนดกิจกรรม ในแต่ละเร่ืองใหส้อดคลอ้งตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ 
 ระยะท่ี 5  ศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีอา้งถึงขั้นตอนในการจดักิจกรรมการสอนอ่าน
เพื่อความเขา้ใจ โดยผูว้จิยัไดศึ้กษาพิจารณาการจดักิจกรรมขั้นต่าง ๆ ดงัปรากฏในตารางท่ี 6 
 

ตารางท่ี 6  การจดักิจกรรมการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ  
 

Williams 
(1986) 

Canavan and 
Hechman, อา้งถึงใน 
สมุทร เซ็นเชาวนิช 

(2530) 

Goodman 
(1977) 

หลกัสูตร
ภาษาองักฤษ 

กระทรวงศึกษาธิการ 
(2539) 

สุมิตรา  
องัวฒันกลุ 

(2535) 

1. ขั้นก่อน 
การอ่าน  
(Pre-Reading) 
2. ขั้นการอ่าน 
(While-Reading) 
3. ขั้นหลงั 
การอ่าน  
(Post-Reading) 
 

1. ขั้นสาํรวจ
(Survey) 
2. ขั้นตั้งคาํถาม 
(Question) 
3. ขั้นอ่าน (Read) 
4. ขั้นระลึก (Recall) 
5. ขั้นทบทวน 
(Review) 

1. ขั้นการใชต้วั
ช้ีแนะ (Sampling) 
2. ขั้นการคาดคะเน 
(Prediction) 
3. ขั้นหาขอ้มูล
ยนืยนั
(Confirmation) 
4. ขั้นการแกไ้ข 
(Correction) 

1. ขั้นก่อนการอ่าน 
(Pre-reading 
activities) 
2. ขั้นการอ่าน  
(While-reading 
activities) 
3. ขั้นหลงัการอ่าน  
(Post-reading 
activities) 

1. ขั้นก่อนการอ่าน
(Pre-reading 
activities) 
2. ขั้นการอ่าน 
(While-reading 
activities) 
3. ขั้นหลงัการอ่าน 
(Post-reading 
activities) 
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 1. สังเคราะห์ขั้นตอนในการจดักิจกรรมกิจกรรมการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดย
พิจารณาจากงานวิจยัของ Williams (1986: 85) Canavan and Hechman (Canavan and Hechman,  
อา้งถึงใน สมุทร เซ็นเชาวนิช, 2530: 17) Goodman (1977: 24) หลกัสูตรภาษาองักฤษ กระทรวง 
ศึกษาธิการ, กรมวิชาการ (2539: 33) และสุมิตรา  องัวฒันกุล (2535: 178) เพื่อกาํหนดเป็นแนวทาง
ในการจดักิจกรรมกิจกรรมการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ โดยไดข้ั้นตอนท่ีมีการปรากฏร่วมสูงสุด      
3 ประเภท ไดแ้ก่  
  1.1 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) เป็นการสร้างความสนใจในเร่ืองท่ีอ่าน
ตลอดจนเตรียมผูเ้รียนให้มีความพร้อมในการรับสารนั้น โดยกระตุน้ให้ผูเ้รียน ใช้ความรู้ความคิด
และคาดการณ์ล่วงหน้าว่าผูเ้ขียนจะกล่าวถึงอะไรในเร่ืองท่ีอ่าน ซ่ึงครูผูส้อนควรเตรียมกิจกรรม
เพื่อให้ผู ้เรียนมีความรู้พอสมควรเก่ียวกับบทอ่าน ตัวอย่างเช่น การคาดเดาเร่ืองจากช่ือบท 
(Anticipation Through Chapter Titles) การคาดเดาโครงเร่ือง (Anticipation of Plot) การคาดเดา
แนวคิดของเร่ือง (Thematic Anticipation) การคาดเดาอุปนิสัยของตวัละคร (Character Anticipation) 
การคาดเดาฉากดาํเนินเร่ือง (Setting Anticipation) ข้อมูลชีวประวติัผูเ้ขียน (Background 
Information) และการเดาคาํศพัท ์(Vocabulary) 
  1.2 ขั้นการอ่าน (While-Reading) เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งให้ผูเ้รียนส่ือความหมายจาก
สารท่ีได้อ่าน โดยการบอกให้ผูเ้รียนทราบจุดมุ่งหมายในการอ่านก่อนแล้วจึงหาข้อมูลต่าง ๆ        
โดยครูผูส้อนอาจให้คาํถามท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรข้ึนต่อไป ซ่ึงผูเ้รียนเป็นผูก้ระทาํ
กิจกรรมด้วยตนเอง โดยไม่มีการรบกวน ครูผูส้อนจะเข้าไปเก่ียวข้องก็ต่อเม่ือผูเ้รียนต้องการ     
ความช่วยเหลือเท่านั้น ตวัอยา่งเช่น การใชโ้ครงเร่ือง (Working with Plot) การใช้ประโยชน์จาก    
ตวัละคร (Working with Character) การใชเ้ร่ืองยอ่ (Working with Summaries) กิจกรรมการตีความ 
(Working on Interpretation) และการใชท้กัษะการฟัง (Working on Listening) 
  1.3 ขั้นหลงัการอ่าน (Post-Reading) เป็นกิจกรรมท่ีให้ผูเ้รียนนาํขอ้มูลท่ีไดรั้บจาก
การอ่านมาประกอบความรู้ ความคิด และความเห็นของผูเ้รียน เพื่อนาํไปใช้ในการทาํกิจกรรม
ต่อเน่ืองอ่ืน ๆ เช่น นําขอ้มูลมาแลกเปล่ียนกันเพื่อให้ได้ขอ้มูลท่ีสมบูรณ์ หรือนําข้อมูลท่ีได้รับ        
มาใช้ในการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัเร่ืองนั้น ตวัอย่างเช่น ยอ้นดูตวัละคร (Looking Back            
at Character) การตีความลกัษณะของตวัละคร (Interpreting Character) การสรุปโครงเร่ือง 
(Summarizing Plot) กิจกรรมต่อเน่ืองดา้นการตีความและโครงงาน (Interpretive Extensions and 
Projects) และการทบทวนและแนะนาํ (Reviewing and Recommending) 
 ระยะท่ี 6  กาํหนดและดาํเนินการเขียนบทเรียนตามตารางกาํหนดเน้ือหาบทเรียน
จาํนวน 10 บทเรียน โดยในแต่ละบทจะประกอบดว้ยกิจกรรมการเดาคาํศพัท์ในขั้นก่อนการอ่าน 
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(Pre-Reading) บทอ่านภาษาองักฤษท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียนในขั้นการอ่าน (While-Reading) และ
แบบฝึกหัดหลากหลายชนิดข้ึนอยู่กับบทอ่านในแต่ละเร่ืองในกิจกรรมขั้นหลังการอ่าน (Post-
Reading) ซ่ึงเวลาทาํแบบฝึกหดัตอ้งเรียงลาํดบัการ ทาํดงัต่อไปน้ี 
 1. จุดประสงคก์ารเรียนรู้ 
 2. หวัขอ้และเน้ือหาบทอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
 3. กิจกรรมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ซ่ึงประกอบดว้ย  
  3.1 แบบฝึกหดัและจบัคู่คาํศพัท์กบัความหมาย (Matching) แบบฝึกชนิดน้ีจะช่วย
และตรวจสอบวา่นกัเรียนเขา้ใจความหมายของคาํศพัทท่ี์พบในนิทานหรือไม่ โดยอาศยัความเขา้ใจ
จากคาํท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น (Context Clues) 
  3.2 แบบฝึกหดัแบบตอบสั้น ๆ (Short Answer) ซ่ึงแบบฝึกชนิดน้ีจะช่วยนกัเรียน
ในการอ่านทบทวนซํ้ าและหาขอ้มูลเฉพาะ 
  3.3 แบบฝึกหดัแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบฝึกชนิดน้ีจะตรวจสอบและ
ช่วยในการทาํความเขา้ใจบทอ่านโดยใหน้กัเรียนสามารถหาใจความสาํคญัและรายละเอียดได ้  
  3.4 แบบฝึกหดัแบบเติมคาํ (Cloze Test) แบบฝึกชนิดน้ีจะช่วยนกัเรียนในการสรุป
เร่ืองและอนุมานความ 
  3.5 แบบฝึกหัดแบบเติมคาํตอบลงในตาราง หรือในแผนภูมิ (Chart or Diagram) 
แบบฝึกน้ีช่วยนกัเรียนในการสรุปความเขา้ใจและถ่ายโอนความรู้ 
  3.6 แบบฝึกหัดแบบการแสดงความคิดเห็นและการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ (Discuss and Comparison or Contrast) แบบฝึกน้ีช่วยนกัเรียน
ในการสรุปความรู้ท่ีได้รับและสามารถเปรียบเทียบ อธิบายความเหมือนและความแตกต่างของ
ขอ้มูลได ้ 
 4. แบบทดสอบรายบท 
 5. กาํหนดจุดประสงคก์ารเรียนรู้พร้อมจดัทาํตารางเน้ือหา รูปแบบกิจกรรมการเรียน
ในแต่ละบท และการประเมินผลการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยนําเสนอตามตารางกาํหนดเน้ือหา          
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications) ในตารางท่ี 7           
และกาํหนดแผนภูมิสรุปขั้นตอนการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ดงัในภาพท่ี 9 
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ภาพท่ี 10   สรุปกระบวนการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน 
                  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

นกัเรียนเปิดโปรแกรมเขา้สู่หนา้แรก 
 

แนะนาํจุดประสงคแ์ละขั้นตอนในการ
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

รูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน 
เพ่ือพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) 
 กิจกรรมวางพ้ืนฐานความรู้ 

 เดาคาํศพัทจ์าก Context clues 

ขั้นการอ่าน (While-Reading) 
แบบฝึกหดัตอบคาํถามสั้นๆ (Short Answer) 
แบบฝึกหดัแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) 

แบบฝึกหดัแบบเติมคาํ (Cloze Test) 
แบบฝึกหดัแบบเรียงประโยค (Rearrange) 

Sentences) 
 

ขั้นหลงัการอ่าน (Post-Reading) 
แบบฝึกหดัแบบเติมคาํตอบลงในตาราง หรือในแผนภูมิ (Chart or Diagram) 

แบบฝึกหดัแบบการแสดงความคิดเห็นและการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตา่งระหวา่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ (Discuss and Comparison or Contras) 

แบบทดสอบหลงัเรียนรายบท 10ขอ้ 
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 6. ให้ผูเ้ช่ียวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษ จาํนวน 3 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ                     
และความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item 
Objective Congruence: IOC) ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบในดา้น
จุดประสงคก์ารเรียนรู้ หนา้ท่ีทางภาษา เน้ือหา และผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวงั ความยากง่ายของภาษา
ท่ีใชใ้นบทอ่าน การกาํหนดกิจกรรมและขั้นตอนในการวดัและประเมินผล โดยใชสู้ตรของ สุวิมล 
ติรกานนัท์ (2549: 148) และปรับปรุงโครงสร้างทางเน้ือหาตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ จากนั้น
นาํมาพฒันาเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ โดยโปรแกรม Authorware 7 
  สูตรคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
 

      
N

R
IOC


  

 

  เม่ือ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ 
   ΣR  แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
   N  แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  มีเกณฑใ์นการพิจารณา คือ 
   ใหค้ะแนน +1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหาเหมาะสม 
   ใหค้ะแนน  0 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหาเหมาะสม 
   ใหค้ะแนน -1  เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหาไม่เหมาะสม 
  ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้างเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของ
ผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ปรากฏว่ากิจกรรมการเรียนและขั้นตอนในการวดัตลอดจนการวดัและ
ประเมินผลการเรียนรู้มีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ หนา้ท่ีทางภาษาและผลการเรียนรู้
ท่ีคาดหวงั ความยากง่ายของภาษาท่ีใช้ในบทอ่านมีความเหมาะสมกบัความสามารถของนกัเรียน   
ในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยทุกกิจกรรมมีค่าดรรชนีความสอดคล้องเท่ากบั 1 จึงถือว่า
กิจกรรม   มีความสอดคลอ้งเหมาะสม (ดูรายละเอียดในภาคผนวก จ)  
 7. ดําเนินการปรับปรุงโครงข่ายเน้ือหา องค์ประกอบของภาษา กิจกรรม และ          
การประเมินให้สอดคลอ้งตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ  โดยปรับระดบัของภาษาในบทอ่านให้มี
ความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ปรับรูปแบบ
กิจกรรมโดยเพิ่มแบบฝึกหัดให้มีความหลากหลายเพื่อให้นกัเรียนไดฝึ้กการใช้ภาษาให้มากยิ่งข้ึน 
และปรับขอ้คาํถามในแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบทใหค้รอบคลุมเน้ือหาบทอ่านมากยิง่ข้ึน 
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   8. ดาํเนินการกาํหนดรูปแบบของของบทเรียน ตามตารางกาํหนดเน้ือหาบทเรียน
จาํนวน 10 บทเรียน โดยในแต่ละบทจะประกอบดว้ยคาํศพัท ์บทอ่านภาษาองักฤษ และแบบฝึกหดั 
ซ่ึงเวลาทาํแบบฝึกหดัตอ้งเรียงลาํดบัการทาํดงัต่อไปน้ี 
  8.1 ขั้นก่อนการอ่าน (Pre-Reading) ประกอบด้วยกิจกรรมการเดาคาํศพัท์จาก 
Context Clues ซ่ึงแบบฝึกชนิดน้ีช่วยในการตรวจสอบว่านกัเรียนเขา้ใจความหมายของคาํศพัท ์      
ท่ีพบในบทอ่านหรือไม่ โดยอาศยัความเขา้ใจจากคาํท่ีแวดลอ้มคาํศพัทน์ั้น  
  8.2 ขั้นการอ่าน (While-Reading) ประกอบด้วย หัวข้อและเน้ือหาบทอ่าน
ภาษาองักฤษท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน ประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี  
   8.2.1 แบบฝึกหัดแบบตอบคาํถามสั้ น ๆ (Short Answer) ซ่ึงแบบฝึกชนิดน้ี
ช่วยนกัเรียนในการอ่านทบทวนซํ้ าและหาขอ้มูลเฉพาะ 
   8.2.2 แบบฝึกหัดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) แบบฝึกชนิดน้ีช่วย
ตรวจสอบและช่วยในการทําความเข้าใจบทอ่านโดยให้นักเรียนสามารถหาใจความสําคัญ          
และรายละเอียดได ้ 
        8.2.3 แบบฝึกหัดแบบเติมคาํ (Cloze Test) แบบฝึกชนิดน้ีช่วยนกัเรียนใน   
การสรุปเร่ืองและอนุมานความ  
        8.2.4 แบบฝึกหดัแบบเรียงประโยค (Rearrange Sentences) แบบฝึกหดัชนิดน้ี
จะช่วยใหน้กัเรียนทาํความเขา้ใจลาํดบัเหตุการณ์ของเร่ือง 
  8.3 ขั้นหลงัการอ่าน (Post-Reading) ประกอบดว้ยกิจกรรมต่อไปน้ี 
   8.3.1 แบบฝึกหัดแบบเติมคําตอบลงในตาราง หรือในแผนภูมิ  (Chart            
or Diagram) 
   8.3.2 แบ บ ฝึก หัดแบ บ ก ารแส ดงควา ม คิด เ ห็ นแล ะ ก าร เป รี ย บ เ ที ย บ             
ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งขอ้มูลท่ีไดรั้บ (Discuss and Comparison or Contras) 
  8.4 กิจกรรมวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท (Lesson’s test) เป็นการตอบคาํถามแบบปรนยั 4 
ตวัเลือก (Multiple choices) 
 ระยะท่ี 7  ดาํเนินการออกแบบบทเรียนของแต่ละบทเรียนทั้ง 10 บทเรียน พร้อมทั้ง
ออกแบบ แบบทดสอบทา้ยบทเรียนของทุกบท 
 ระยะท่ี 8  นาํเน้ือหาบทเรียนให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ   
ชาวต่างประเทศ ตรวจแกไ้ขความถูกตอ้งของภาษาและปรับปรุงความเหมาะสมของระดบัความ 
ยากง่ายของกิจกรรม 
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 ระยะท่ี 9  กาํหนดเน้ือหาบทเรียนและจดัทาํลงในคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรม 
Authorware 7  
 ระยะท่ี 10  นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีสร้างเสร็จทั้ง 10 บท ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญดา้นส่ือ
มลัติมีเดียเพื่อตรวจสอบและแกไ้ขความถูกตอ้งและเหมาะสมของรูปแบบบทเรียน  
 ตอนท่ี 2 การพฒันาเคร่ืองมือประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหา
อาเซียนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยมีเคร่ืองมือ 2 ชนิด คือ 
 1.   แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ     
 2.  แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 การสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ   
ความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
 เพื่อว ัดความสามารถทางการอ่านของนักเรียนก่อนและหลังการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูว้จิยัสร้างและพฒันาแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

 1.  ศึกษาแนวทางและขั้นตอนในการพฒันาแบบทดสอบจากหนงัสือ Writing English 
Language Test ของ Heaton (1990) การทดสอบและประเมินผลการเรียนการสอนภาษาองักฤษของ
อจัฉรา วงศ์โสธร (2544) และหลกัการใช้ประโยคเพื่อใช้ทดสอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของ Nation (2003: 253-256) โดยสรุปขั้นตอนไดด้งัน้ี 

  ขั้นท่ี 1  กาํหนดจุดประสงค์การสอบ เป็นการศึกษาจุดประสงค์การเรียนรู้แล้ว
นาํมาสร้างตารางกาํหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of test content specifications) โดยทดสอบ
ความสามารถทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เพื่อกา้วสู่ประชาคมอาเซียน 

  ขั้นท่ี 2  พฒันาแบบทดสอบ เป็นการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องตามตาราง
กาํหนดเน้ือหาขอ้สอบ โดยการสร้างขอ้คาํถามในแต่ละขอ้จะตอ้งนาํเสนอบริบทท่ีนกัเรียนสามารถ
เขา้ใจบทอ่านเพิ่มมากข้ึน โดยอย่างน้อยร้อยละ 95 ของบริบทแวดลอ้มตอ้งเป็นคาํศพัท์ท่ีอยู่ใน    
บทอ่านและนกัเรียนรู้ความหมาย ขอ้คาํถามสามารถอยูใ่นรูปประโยคเด่ียวหรือเป็นบทอ่านได ้
  ขั้นท่ี 3 การหาคุณภาพแบบทดสอบ เป็นการหาค่าความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) ของแบบทดสอบ โดยดูจากค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) ค่าความยากง่ายของแบบทดสอบ (กาํหนดอยู่ระหว่าง 0.20-0.80) ค่าอาํนาจ
จาํแนกของแบบทดสอบ (กาํหนดท่ี 0.20 ข้ึนไป) และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบทั้งฉบบั 
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(กาํหนดท่ี 0.70 ข้ึนไป) จากนั้นทาํการปรับปรุงขอ้ทดสอบหรือตดัขอ้สอบท่ีไม่ถึงเกณฑ์ออกแลว้  
จึงเลือกขอ้สอบตามจาํนวนท่ีกาํหนดใหส้อดคลอ้งตามตารางกาํหนดเน้ือหาขอ้สอบ 
 2. กาํหนดจุดประสงค์การสอบโดยพิจารณาจากจุดประสงค์การเรียนรู้จากตาราง
กาํหนดเน้ือหา โดยมีเน้ือหาสุ่มจากบทเรียนทั้ง 10 บทเรียน ไดจุ้ดประสงคก์ารสอบวดัความสามารถ
ดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ดงัน้ี 

 2.1 เขา้ใจความหมายของคาํศพัทง่์ายๆ และบอกความหมายของคาํศพัทใ์หม่ได ้
 2.2 เขา้ใจประโยค ขอ้ความสั้น ๆ โดยถ่ายโอนเป็นรูปภาพ แผนท่ี หรือสัญลกัษณ์ 

และถ่ายโอนจากภาพ แผนท่ีหรือสัญลกัษณ์ เป็นประโยคหรือขอ้ความสั้น ๆ 
 2.3 บอกใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านและสรุปใจความสาํคญัของเร่ืองท่ีอ่านได ้
 2.4 เข้าใจบทสนทนา เร่ืองสั้ น เร่ืองเล่า และนิทาน และนําเสนอข้อเท็จจริง

เปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่างของขอ้มูลจากเร่ืองท่ีอ่านได ้
 3. ศึกษาจุดประสงค์ปลายทาง จุดประสงค์นาํทาง กิจกรรมและเน้ือหาท่ีกาํหนดใน
บทเรียนทั้ง 10 บท มาเป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบ โดยสร้างตารางกาํหนดเน้ือหาขอ้สอบ 
(Table of Test Specification) ใหค้รอบคลุมจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีกาํหนดไว ้ 
 4. สร้างแบบทดสอบตามตารางกาํหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of Test Specification) 
เป็นแบบทดสอบแบบปรนยัชนิด 4 ตวัเลือก จาํนวน 80 ขอ้ 1 ฉบบั ใชเ้วลาในการทาํแบบทดสอบ 
90 นาที โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดงัน้ี คือ ขอ้ท่ีตอบถูกต้องให้ 1 คะแนน ข้อท่ีตอบผิดให ้            
0 คะแนน (ในตารางท่ี 8) แบบทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน โดยมีแนวเร่ืองสอดคลอ้งกบัสภายุโรปและเนน้ทดสอบทกัษะยอ่ยของ
การอ่านเพื่อความเขา้ใจ แบบทดสอบมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความสามารถดา้นคาํศพัท ์
(Vocabulary) จาํนวน 20 ขอ้ ตอนท่ี 2 เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ (Reading comprehension) จาํนวน 40 ขอ้ และตอนท่ี 3 เป็นการทดสอบความสามารถ
ดา้นหลกัไวยากรณ์ (Grammar) จาํนวน 20 ขอ้ 
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 5. นําแบบทดสอบท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ อาจารย์ท่ีเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และประสบการณ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
จาํนวน 3 คน ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ความถูกตอ้งของภาษาและ
ความเหมาะสมของแบบทดสอบ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543: 115-116) จากนั้นหาค่าดรรชนีความ
สอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 
  สูตรคาํนวณค่าดชันีความสอดคลอ้ง 
 

     
N

R
IOC


  

 

  เม่ือ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งของผูเ้ช่ียวชาญ 
   ΣR แทน  ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญแต่ละคน 
   N แทน จาํนวนผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด 
  มีเกณฑใ์นการพิจารณา คือ 
   ใหค้ะแนน +1 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหาเหมาะสม 
   ใหค้ะแนน   0 เม่ือผูเ้ช่ียวชาญไม่แน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหาเหมาะสม 
   ใหค้ะแนน -1  เม่ือผูเ้ช่ียวชาญแน่ใจวา่โครงสร้างเน้ือหาไม่เหมาะสม 
 6. ถ้าค่า IOC ของแบบทดสอบจากอาจารย์ท่ี เป็นผู ้เ ช่ียวชาญท่ีมีความรู้และ
ประสบการณ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จาํนวน 3 คน มีค่าตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป แสดงวา่แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีความ
เหมาะสมหรือมีความสอดคลอ้งกบัจุดประสงค์หรือกบัเน้ือหาท่ีกาํหนดไว ้หากแบบทดสอบมีค่า 
IOC ตํ่ากว่า 0.50 ให้ทาํการแก้ไขปรับปรุงใหม่ จากนั้นนาํไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
อาจารยท่ี์เป็นผูเ้ช่ียวชาญทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศตรวจสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง ผลปรากฏ
ว่า ค่าดชันีความสอดคลอ้งของแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน จาํนวน 80 ขอ้มีค่าเท่ากบั 0.67-1.00 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ซ) 
ผูว้ิจยัไดป้รับภาษาในบทอ่านให้ถูกตอ้งและมีระดบัความยากง่ายเหมาะสมกบัความสามารถของ
นกัเรียนในระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ตลอดจนปรับขอ้คาํถามให้ครอบคลุมเน้ือหาเก่ียวกบัอาเซียน
ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์และผูเ้ช่ียวชาญ  
 7. นาํแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ไปทดลองใช้
กบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน       
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100 คน  จากนั้นตรวจแบบทดสอบ คือ ขอ้สอบแบบปรนัย ทาํการให้คะแนน ขอ้ท่ีตอบถูกให ้         
1 คะแนน ส่วนขอ้ท่ีผดิให ้0 คะแนน โดยคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ขอ้สอบรายขอ้หาค่าความยากง่าย 
(p) ระหวา่ง 0.20-0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ข้ึนไป และค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบ
โดยใชโ้ปรแกรมวเิคราะห์ขอ้สอบ EVANA 4.0 พฒันาโดย ภคนนัท ์ทองคาํ (2544) และคาํนวณหา
ค่าสัมประสิทธ์ิ ความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบท่ีคดัเลือกไว ้โดยใช้สูตร RK-คูเดอร์ ริชาร์ดสัน 20 
(Kuder Kichardson) คดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) ระหวา่ง 0.20-0.80 ค่าอาํนาจจาํแนก (r) 
ตั้งแต่ 0.2 ข้ึนไปไวจ้าํนวน  40 ขอ้ ให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคท่ี์ตั้งไวใ้นตารางกาํหนดเน้ือหา
ขอ้สอบ (Table of Test Specification) ท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึน แบบทดสอบท่ีไดมี้ความยากง่ายระหวา่ง 
0.20-0.79 ค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.22 ข้ึนไป (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฌ) โดยขอ้สอบแบ่งเป็น  
3 ตอน ไดแ้ก่  ตอนท่ี 1 Vocabulary ตอน A ให้นกัเรียนเลือกคาํศพัท์ท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-10    
ตอนท่ี 2 Reading ตอน B ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองจากในบทอ่าน เร่ือง “General information of 
ASEAN community” และเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 11-15 ตอน C ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ือง
จากในบทอ่านเร่ือง “My Favourite Star” และเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 16-20 ตอน D ให้
นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองจากในบทอ่านเร่ือง “International Food in ASEAN Countries” และเลือก
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง ได้แก่ ขอ้ท่ี 21-25 ตอน E ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองจากในบทอ่านเร่ือง “Cool 
Holiday!” และเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 26-30 ตอนท่ี 3 Grammar ตอน F ให้นกัเรียนเลือก
คาํตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 31-35 ตอน G ให้นกัเรียนเลือกคาํตอบท่ีถูกตอ้งเพื่อทาํให้เน้ือเร่ืองท่ี
กาํหนดให้สมบูรณ์ ได้แก่ ขอ้ท่ี 36-40 ขอ้สอบทั้งฉบบัจาํนวน 40 ขอ้ และค่าความเช่ือมัน่ของ
แบบทดสอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.82  
 8. นาํแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน ไปใช้ในกบันักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซ่ึงเป็น
กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 50 คน เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลและทาํการวเิคราะห์ผล 
 การสร้างและพฒันาแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน         
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี     
 เพื่อการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจ ัยจึงได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อ
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บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า โดยใชเ้กณฑ์การประเมิน
ของ Likert (Likert, อา้งถึงใน สุวมิล ติรกานนัท,์ 2549: 119-121) จาํนวน 20 ขอ้  
 1.  ศึกษาข้อมูลการพฒันาแบบสอบถามและการพฒันาข้อคาํถามตามแนวคิดของ
สุวิมล ติรกานนัท ์(2549: 105-130) โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตาม
แนวคิดของ Likert (Likert, อา้งถึงใน สุวิมล ติรกานนัท์, 2549: 119-121) ซ่ึงกาํหนดค่าระดบัของ
ขอ้ความในแบบสอบถาม 5 ระดบั ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี 
  ค่าระดบั 5  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
  ค่าระดบั 4  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
  ค่าระดบั 3  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  ค่าระดบั 2  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพอใช ้
  ค่าระดบั 1  หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 2.  ในแบบสอบถาม ผูว้จิยัไดแ้บบหวัขอ้ในการประเมินออกเป็น 4 ดา้น คือ  

     ดา้นท่ี 1  ด้านเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
ประกอบไปดว้ยรายการประเมิน 5 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 
   มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน 

   หวัขอ้เร่ืองมีความน่าสนใจ 
   เน้ือหาบทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน 
   มีการอธิบายเน้ือหาและมีการใหต้วัอยา่งกบันกัเรียน 
   ลาํดบัการนาํเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม 

     ดา้นท่ี 2  ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้
ประกอบไปดว้ยรายการประเมิน 5 ขอ้ ดงัต่อไปน้ี 

     กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจ 
      ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม 
      ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 
      จาํนวนขอ้สอบและเวลาในการทาํแบบทดสอบมีความเหมาะสม 
      ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด 
     ดา้นท่ี 3  ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ ประกอบไปดว้ยรายการประเมิน 5 ขอ้ 

ดงัต่อไปน้ี 
         รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม 
     ตวัอกัษร ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 
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        เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 
      การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การให้พยายามใหม่ 

การบอกคะแนน) หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความเหมาะสม 
       มีความสะดวกในการเขา้ถึงส่ิงต่างๆของบทเรียนและการกลบัยงัเมนูหลกั 
     ดา้นท่ี 4  ด้านประโยชน์ ท่ีได้รับ ประกอบไปด้วยรายการประเมิน 5 ข้อ 

ดงัต่อไปน้ี 
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ

นกัเรียน      
          บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความมีอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเอง

ของผูเ้รียน 
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถส่งเสริมและพฒันาทกัษะทางด้าน        

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
      บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนุกสนานและทา้ทายความสามารถของ

นกัเรียน      
      นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 3.  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึนไปให้อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญด้านการสร้าง
แบบสอบถามความคิดเห็น จาํนวน 3 คน ตรวจสอบรูปแบบภาษา ความเหมาะสม ความเท่ียงตรง
เชิงเน้ือหา (Content Validity) และหาค่าดชันีความสอดคล้อง (Index of Item Objective 
Congruence: IOC) หากขอ้คาํถามมีค่า IOC ตํ่ากว่า 0.50 ให้ทาํการแก้ไขปรับปรุงขอ้คาํถาม 
แบบสอบถามความคิดเห็นท่ีสร้างข้ึน มีค่าดชันีความสอดคลอ้งเท่ากบั 0.67-1.00 จึงไม่ตอ้งปรับปรุง
แกไ้ข แต่มีการปรับเปล่ียนภาษาตามคาํแนะนาํของผูเ้ช่ียวชาญ (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฑ) 
 4.  นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดรั้บการปรับปรุงแกไ้ขแลว้ไปทดลองกบันกัเรียน         
ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง จาํนวน 100 คน แลว้นาํขอ้มูลท่ีได้มาวิเคราะห์หาความเช่ือมัน่โดยใช้สูตร
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (α Coefficient) (Cronbach 1974: 161) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เท่ากบั 0.93 (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ฒ) 
 5.   นาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีได้หาค่าความเช่ือมัน่ และได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว   
ไปใชก้บันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน     
50 คน โดยให้กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบสอบถามความคิดเห็นหลงัจากเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และ             
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ทาํแบบทดสอบรายบทแล้ว จากนั้นเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อทาํการวิเคราะห์ผล (ดูรายละเอียดใน
ภาคผนวก ณ) 
        

การทดลองใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 ขั้นตอนต่อไปน้ีเป็นขั้นตอนการทดลองหาประสิทธิภาพของการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยการทดลองภาคสนาม      
(Try out) กบักลุ่มทดลองรายบุคคล (One-to-one testing) และกลุ่มยอ่ย (Small Group Testing) เพื่อ
หาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์กาํหนด คือ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงค ์และคณะ, 2520: 134-142)  
 75 ตวัแรก คือ ผลเฉล่ียคะแนนรวมท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท
ทุกบทในระหวา่งเรียนของกลุ่มตวัอยา่ง   
 75 ตัวหลัง คือ ผลเฉล่ียคะแนนรวมของการทดสอบหลังเรียนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ      
ท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน ชยัยงค ์ พรหมวงศ ์และคณะ (2520: 135) ซ่ึงในการหาประสิทธิภาพของการพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจ มีขั้นตอนดงัน้ี 
 1.  ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one Testing) ทาํการทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยม 
ศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะเหมือนกับ             
กลุ่มตวัอยา่งทุกประการ จาํนวน 3 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนจากกลุ่มปานกลาง โดยให้นกัเรียนเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ  
ความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ทาํแบบฝึกหดัและ
ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทเรียนทั้ง 10 บทเรียน โดยใชเ้วลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 
คร้ังละ 55 นาที รวมเป็น 12 คาบเรียน ผูว้จิยัสังเกตพฤติกรรมและปฏิกิริยาพร้อมทั้งฟังความคิดเห็น 
และซักถามปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีนกัเรียนพบขณะเรียนกบับทเรียน ไม่วา่จะเป็นดา้นการใช้ภาษา 
หรือวิธีการเรียน พบวา่ ในบทท่ี 1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่สามารถเปิด Video Clip ใน
กิจกรรมขั้น Warm-up Activities และเพลง ASEAN Way ได ้ครูจึงแกปั้ญหาโดยการเปิดให้
นกัเรียนดูโดยคน้ขอ้มูลจากใน You Tube เพื่อให้นกัเรียนตอบคาํถามในแบบฝึกหดัและทาํกิจกรรม
อ่ืน ๆ ต่อไปได ้จากความขดัขอ้งดงักล่าวส่งผลให้นกัเรียนเรียนในบทท่ี  1 ไม่ทนัเวลา จึงตอ้งเร่ง
สรุปกิจกรรมส่วนอ่ืน ๆ ไปด้วย นอกจากนั้นยงัพบว่าในหลายกิจกรรมมีตวัอกัษรและรูปภาพท่ี     
ไม่ชดัเจน ในบทท่ี 2, 4, 5 และ 7 มีการเฉลยแบบฝึกหดัผิดและเคร่ืองหมายต่างๆ ยงัคา้งอยูท่ี่หนา้จอ 
ในบทท่ี 1, 3 และ 8 ยงัรวมคะแนนยงัไม่ถูกตอ้ง  นกัเรียนเกิดความสับสนในการใชปุ่้มสัญลกัษณ์
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ระหว่างการออกจากกิจกรรมรายบทและการกลบัสู่เมนูหลกั ผูว้ิจยัได้ทาํการบนัทึกปัญหาและ
ขอ้เสนอแนะเพื่อนาํไปแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพดีข้ึน จากนั้นให้นกัเรียนทาํ
แบบทดสอบความสามารถหลงัเรียน จาํนวน 40 ขอ้ คะแนนเตม็ 40 คะแนน เพื่อนาํคะแนนท่ีไดจ้าก
การทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนทั้งหมดและคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถหลงัเรียนมา
คาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจตามเกณฑ์ 75/75 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 2520: 135-139) 
ปรากฏว่า ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นการทดลองรายบุคคลเท่ากบั 
81.67/83.33 ถือวา่อยูใ่นระดบัสูงกวา่เกณฑ ์
 

ตารางท่ี 9  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนจากขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one Testing) 
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบทเรียนรายบท 
บทละ 10 คะแนน 

บทท่ี 

รวม
คะแนน

สอบ
รายบท 

คะแนน 
สอบ
หลงั
เรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 40 
1 8 8 7 7 7 8 8 9 8 8 78 31 
2 9 8 8 9 9 8 7 8 8 7 81 32 
3 8 9 9 9 8 8 9 8 9 9 86 37 

 รวม 245 100 
 เฉล่ีย 81.67 33.33 
 1E / 2E  81.67 83.33 

 

 จากตารางท่ี 9 พบว่า ในขั้นทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหา
อาเซียน  เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษา        
ปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 3 คน พบวา่นกัเรียน
ทาํคะแนนจากแบบทดสอบประจาํบททั้ง 10 บท ไดค้ะแนนรวม 245 คะแนน จากคะแนนเต็ม      
300 คะแนน ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) เท่ากบั 81.67 และนกัเรียนทาํคะแนนจาก
แบบทดสอบหลงัเรียน ไดค้ะแนน 100 คะแนน จากคะแนนเต็ม 120 คะแนน ประสิทธิภาพของ
ผลลพัธ์ ( 2E ) เท่ากบั 83.33 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน 
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจึงมีค่าเท่ากบั 81.67/83.33 ซ่ึงบทเรียนท่ี
นกัเรียนทาํไดค้ะแนนสูงสุด คือ บทท่ี 1 ช่ือบท General Information of ASEAN Community       
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บทท่ี 2 Introduction to ASEAN Community บทท่ี 4 ช่ือบท Daily Life บทท่ี 8 ช่ือบท Places และ
บทท่ี 9 ช่ือบท Travel for Tourism  คิดเป็นร้อยละ 83.33 ส่วนบทเรียนท่ีนกัเรียนทาํคะแนนได ้   
นอ้ยท่ีสุด คือ บทท่ี 3 ช่ือบท Important People of ASEAN บทท่ี 5 ช่ือบท Free Time and 
Environment บทท่ี 6 ช่ือบท Folktales บทท่ี 7 ช่ือบท Food and Beverages และบทท่ี 10 ช่ือบท 
Cultures คิดเป็นร้อยละ 80.00  
 2.  ขั้นทดลองกลุ่มย่อย (Small Group Testing) ทาํการทดลองกับนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอย่าง แต่มีลกัษณะเหมือนกบั    
กลุ่มตวัอยา่งทุกประการ จาํนวน 10 คน ซ่ึงเป็นนกัเรียนจากกลุ่มปานกลาง โดยให้นกัเรียนเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
ความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ทาํแบบฝึกหดัและ
ทาํแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทา้ยบทเรียนทั้ง 10 บทเรียน โดยใชเ้วลา 4 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 คร้ัง 
คร้ังละ 55 นาที  รวมเป็น 12 คาบเรียน ในการทดลองคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแก้ไขบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามยงัพบว่ามีขอ้บกพร่องอยู่บ้าง เช่น บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่สามารถเปิด Video Clip และเพลง ASEAN Way ได ้ผูว้ิจยัจึงช้ีแจงให้
นกัเรียนทราบและเตรียมมาเปิดให้นกัเรียนในทนัทีจึงทาํกิจกรรมต่าง ๆ ไดท้นัเวลา ในบทท่ี 2 และ 
บทท่ี 5 ในบางกิจกรรมมีสีตวัอกัษรไม่ชัดเจน ในบทท่ี 5 และบทท่ี 7 มีการเฉลยไม่ตรงตาม      
ความจริง และการรวมคะแนนยงัไม่ถูกต้อง ผูว้ิจ ัยได้ทาํการบันทึกปัญหาและข้อเสนอแนะ          
เพื่อนาํไปแกไ้ขปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีคุณภาพดีข้ึน จากนั้นใหน้กัเรียนทาํแบบทดสอบ
ความสามารถหลงัเรียน จาํนวน 40 ขอ้ คะแนนเต็ม 40 คะแนน เพื่อนาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํ
แบบทดสอบท้ายบทเรียนทั้ งหมด และคะแนนจากแบบทดสอบความสามารถ หลังเรียน                  
มาคาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ตามเกณฑ์ 75/75 ปรากฏว่าค่าประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นการทดลองกลุ่มย่อยเท่ากบั 81.80/87.00 ถือว่าอยู่ในระดบั       
สูงกวา่เกณฑ ์ดงัตารางท่ี 10 
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ตารางท่ี 10  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนจากขั้นทดลองกลุ่มยอ่ย (Small Group Testing) 
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบทเรียนรายบท 
บทละ 10 คะแนน 

บทท่ี 

รวม
คะแนน

สอบ
รายบท 

คะแนน 
สอบ
หลงั
เรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 40 
1 8 7 8 9 9 9 8 8 8 8 82 35 
2 8 9 8 9 8 9 8 8 8 7 82 38 
3 8 8 8 7 9 9 6 7 8 8 78 33 
4 9 8 7 8 9 8 9 9 9 7 83 33 
5 8 8 8 8 7 8 9 8 8 9 81 37 
6 8 8 8 7 9 8 8 9 8 8 81 34 
7 9 8 9 9 8 7 8 8 8 8 82 32 
8 7 9 8 7 9 9 9 9 8 8 83 32 
9 8 9 8 9 8 8 9 8 8 7 82 35 
10 9 9 8 9 7 6 9 8 10 9 84 39 

 รวม 818 348 
 เฉล่ีย 81.80 34.80 
 1E / 2E  81.80 87.00 

 

 จากตารางท่ี 10 พบว่า ในขั้นทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 10 คน พบวา่นกัเรียนทาํ
คะแนนจากแบบทดสอบประจาํบททั้ง 10 บท ไดค้ะแนนรวม 818 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 
คะแนนประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) เท่ากบั 81.80 และนกัเรียนทาํคะแนนจากแบบทดสอบ
หลงัเรียน ไดค้ะแนน 348 คะแนน จากคะแนนเต็ม 400 คะแนน ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ( 2E ) 
เท่ากบั 87.00 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจจึงมีค่าเท่ากบั 81.80/87.00 ซ่ึงบทเรียนท่ีนกัเรียนทาํได้
คะแนนสูงสุด คือ บทท่ี 2 ช่ือบท Introduction to ASEAN Community บทท่ี 5 ช่ือบท Free Time 
and Environment บทท่ี 7 ช่ือบท Food and Beverages  และบทท่ี 9 ช่ือบท Travel for Tourism      
คิดเป็นร้อยละ 83.00 ส่วนบทเรียนท่ีนกัเรียนทาํคะแนนไดน้อ้ยท่ีสุด คือ บทท่ี 10 ช่ือบท Cultures 
คิดเป็นร้อยละ 79.00 
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 3.  ขั้นทดลองภาคสนาม (field tryout) นาํโปรแกรมท่ีผา่นการทดลองขั้นรายบุคคล 
และกลุ่มเล็กท่ีแก้ไขแล้วไปใช้กับนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง จาํนวน 50 คน โดยให้นักเรียนทาํ
แบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียน จากนั้นจึงเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน                  
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จาํนวน 12 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน       
คาบเรียนละ 55 นาที รวมเป็น 12 คาบเรียน รวมทั้งทาํแบบฝึกหดัและแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิ
ท้ายบทเรียนทุกบท และทําแบบทดสอบวดัความสามารถทางการอ่านท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน           
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจหลงัเรียนซ่ึงเป็นฉบบัเดียวกนักบัแบบทดสอบ
ก่อนเรียน จากนั้นนาํคะแนนท่ีได้จากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียนทั้งหมดและคะแนนจาก
แบบทดสอบความสามารถหลงัเรียนมาคาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อความเขา้ใจ ตามเกณฑ์ 75/75 
ปรากฏว่า ค่าประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขั้นทดลองภาคสนาม เท่ากบั 
83.44/88.60 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์ตั้งไว ้ ดงันาํเสนอไวใ้นบทท่ี 4 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้จิยัดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลมีขั้นตอน ดงัต่อไปน้ี 
 1.  นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยงัผูบ้ริหารโรงเรียน 
เบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวดัราชบุรี เพื่อขออนุญาตในการดาํเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลใน
ขั้นทดลองใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี    
ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558  
 2.  คดัเลือกกลุ่มตวัอย่าง คือ นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี จาํนวน 1 ห้อง ไดม้าโดยการสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดจ้าํนวน
นกัเรียน 50 คน     
 3.  จดัปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตวัอย่างเพื่อทาํความเขา้ใจถึงรายละเอียดต่าง ๆ ช้ีแจง
วตัถุประสงค์ของการวิจยั และวิธีการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ พร้อมทั้งทาํแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน และผูว้ิจยัทาํการตรวจให้คะแนน
ตามเกณฑก์ารประเมินท่ีกาํหนดใหไ้ว ้และรวบรวมบนัทึกคะแนนของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งไว ้
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 4.  นาํแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อน
เรียน (Pretest) ไปทดสอบกบักลุ่มตวัอย่าง ซ่ึงเป็นนกัเรียนท่ีกาํลงัศึกษาอยูใ่นชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 จาํนวน 50 คน เป็นแบบทดสอบปรนยั 4 ตวัเลือก (Multiple Choice) 
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบนัทึกคะแนนได้ นกัเรียนจึงทดสอบในแบบทดสอบ      
ท่ีเป็นกระดาษ (Paper and Pencil) โดยแบบทดสอบมีเน้ือหาครอบคลุมทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน โดยมีแนวเร่ืองสอดคลอ้งกบัสภายุโรปและเนน้ทดสอบทกัษะ
ยอ่ยของการอ่านเพื่อความเขา้ใจ แบบทดสอบมี 3 ตอน ตอนท่ี 1 เป็นการทดสอบความสามารถดา้น
คาํศพัท์ (Vocabulary) จาํนวน 10 ข้อ ตอนท่ี 2 เป็นการทดสอบความสามารถในการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Reading Comprehension) จาํนวน 20 ขอ้ และตอนท่ี 3 เป็นการ
ทดสอบความสามารถดา้นหลกัไวยากรณ์ (Grammar) จาํนวน 10 ขอ้ รวมเป็นจาํนวน 40 ขอ้ ใชเ้วลา
ในการทดสอบ 50 นาที (ดูรายละเอียดในภาคผนวก ญ) แลว้จึงนาํมาตรวจให้คะแนนและบนัทึก
คะแนนของนกัเรียนแต่ละคนไว ้ 
 5.  ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสร้างข้ึน โดยใชร้ะยะเวลาในการทดลอง ผูว้ิจยั
ใช้เวลาในการทดลอง 12 สัปดาห์  สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน  คาบเรียนละ 55 นาที  รวมเป็น                   
12 คาบเรียน ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2558 ผูว้ิจยัไดป้ฐมนิเทศนกัเรียนก่อนการเรียนจริง 
เพื่อให้นกัเรียนไดเ้ขา้ใจรูปแบบ และวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน 
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ตลอดจนวิธีการทําแบบฝึกหัดและ
แบบทดสอบ จากนั้นให้นกัเรียนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดว้ยตนเอง โดยนกัเรียน  
นัง่ประจาํเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 1 คน  ต่อคอมพิวเตอร์ 1 เคร่ือง ในระหว่างท่ีนักเรียนเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์นั้น ครูคอยให้คาํแนะนาํอยู่ตลอดเวลา และในกิจกรรมท่ีมีคาํถามปลายเปิด 
ไดแ้ก่ Warm-Up Activities, Guided Questions และ Critical Reading ครูจะคอยกระตุน้นกัเรียน 
โดยถามคาํถามเพื่อให้นกัเรียนช่วยกนัระดมสมองและร่วมกนัตรวจสอบคาํตอบ ส่วนในกิจกรรม 
Post-Reading Activity และ Extended-Reading Activity จะเป็นการทาํกิจกรรมอภิปรายเป็น       
กลุ่มย่อยโดยเน้นการคน้ควา้ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัอาเซียนนอกเหนือจากในบทเรียนคอมพิวเตอร์
จากแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ท่ีหลากหลาย เช่น หนังสือและในอินเตอร์เน็ต และนักเรียนนําเสนอ         
หนา้ชั้นเรียน 
 6.  หลงัจบการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และทาํแบบสอบถามความ
คิดเห็นแลว้ นกัเรียนจะไดท้าํแบบทดสอบทา้ยบท ขอ้คาํถามมี 10 ขอ้ 10 คะแนน เป็นแบบทดสอบ
แบบปรนัยชนิด 4 ตวัเลือก (Multiple Choices) เพื่อผูว้ิจยัได้ตรวจและบนัทึกคะแนนได้ ทั้งน้ี
เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบนัทึกคะแนนได ้นกัเรียนจึงตอ้งทาํแบบทดสอบทา้ยบท
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ของแต่ละบทในแบบทดสอบท่ีเป็นกระดาษ ซ่ึงเน้ือหาบทอ่านมีความคล้ายคลึงกับเน้ือเร่ืองท่ี
นกัเรียนไดเ้รียนจากคอมพิวเตอร์แลว้  
 7.   เม่ือนักเรียนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อ
พฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ครบทั้ ง 10 บทเรียนแล้ว ให้นักเรียนทํา
แบบทดสอบหลงัเรียนเพื่อวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Posttest) ซ่ึง
เป็นฉบบัเดียวกบัแบบทดสอบก่อนเรียนเพื่อวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เข้าใจ เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ไม่สามารถบันทึกคะแนนได้ นักเรียนจึงทดสอบใน
แบบทดสอบท่ีเป็นกระดาษ (Paper and Pencil) จากนั้นตรวจให้คะแนน และนาํคะแนนท่ีไดไ้ป
คาํนวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนก่อนและหลงัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 1.   การวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร 1E / 2E  (ชยัยงค์ พรหมวงศ์ และ  
คณะ, 2520: 135-139) 
 

  สูตรท่ี 1         
1

/
100

iX N
E

A
 
  

 

  เม่ือ 1E  หมายถึง    ประสิทธิภาพของกระบวนการ 
        iX  หมายถึง    คะแนนรวมของแบบทดสอบทา้ยบททุกบทของนกัเรียนคนท่ี i 
                            A   หมายถึง   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบทา้ยบททุกบทรวมกนั  
                            N     หมายถึง   จาํนวนนกัเรียน 
 

  สูตรท่ี 2         100
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  เม่ือ 2E หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ 
            iF หมายถึง คะแนนรวมของแบบทดสอบวดัความสามารถของนกัเรียนคนท่ี i 
                            B หมายถึง   คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน  
                            N หมายถึง   จาํนวนนกัเรียน 
 2.   การเปรียบเทียบคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
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ราชบุรี ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนโดยใช้สถิติแบบ t-test แบบจบัคู่ (Paired- 
Samples t-test)  
 3. วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน มีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประเมินค่า สถิติท่ีใช้คือ 
ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากนั้นนาํไปแปลความหมายโดยกาํหนดเกณฑ์
ตามแบบของ Likert (Likert, Quoted in Best and Kahn, 1986: 181) ดงัน้ี 
  คะแนนเฉล่ีย 1.00    x  < 1.50 หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
  คะแนนเฉล่ีย 1.50    x  < 2.50  หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัพอใช ้
  คะแนนเฉล่ีย 2.50    x  < 3.50  หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัปานกลาง 
  คะแนนเฉล่ีย 3.50    x  < 4.50  หมายถึง นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดี 
  คะแนนเฉล่ีย 4.50    x  < 5.00  หมายถึง  นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยูใ่นระดบัดีมาก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 208 

 
 

บทที ่4 
 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัย เ ร่ือง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน           
เพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี” ผูว้ิจยัได้นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลออกเป็น       
3 ตอนดงัต่อไปน้ี  
 ตอนท่ี 1  นําเสนอผลการวิ เคราะห์ข้อมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 75/75 โดยทดลองกบักลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 50 คน 
 ตอนท่ี 2  นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นทกัษะ     
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน ของกลุ่มตวัอย่างก่อนและหลงัเรียน     
ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึน 
 ตอนท่ี 3  นาํเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถาม      
ความคิดเห็นของกลุ่มตวัอยา่งท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
 

ตอนที ่1  น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 ทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ  
 เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 1 คือ เพื่อสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
75/75 ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.  ให้กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 50 คน ทาํแบบทดสอบประจาํบทเรียนหลงัจากเรียนจบ       
ในแต่ละบททั้ง 10 บท ซ่ึงแต่ละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน จากนั้นนาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์   
หาค่าคะแนนเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าร้อยละของคะแนนและจดัลาํดบั
คะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบประจาํบทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน 
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 11 
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ตารางท่ี 11  คะแนนเฉล่ีย ( x ) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) และค่าร้อยละ (%) ของคะแนนและ 
      ลาํดบัคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบประจาํบทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

กิจกรรม
ท่ี 

แนวเร่ือง 
คะแนน

เตม็ 

ค่า
คะแนน

เฉล่ีย ( x ) 

ส่วน
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(S.D) 

ร้อยละ 
(%) 

ลาํดบั
ท่ี 

1 General Information of 
ASEAN Community 

10 8.12 0.96 81.20 5 

2 Introduction to ASEAN 
Community 

10 7.96 0.90 79.60 9 

3 Important People of ASEAN 10 8.06 0.93 80.60 8 
4 Daily Life 10 9.18 0.83 91.80 1 
5 Free Time and Environment 10 8.08 0.85 80.80 7 
6 Folktales 10 8.42 0.88 84.20 4 
7 Food and Beverages 10 8.10 0.79 81.00 6 
8 Places 10 7.90 0.81 79.00 10 
9 Travel for Tourism 10 9.14 0.88 91.40 2 
10 Cultures 10 8.48 0.89 84.80 3 

 

 จากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทาํแบบทดสอบประจาํบทเรียนหลงัจากเรียนจบใน
แต่ละบททั้ง 10 บท  ไดค้ะแนนเฉล่ียสูงเกินร้อยละ 75  ทุกบท  ตามลาํดบัดงัต่อไปน้ี ค่าเฉล่ียท่ี     
กลุ่มตวัอยา่งทาํไดค้ะแนนเป็นอนัดบัสูงสุด ไดแ้ก่ บทท่ี 4 ช่ือบท Daily Life ไดค้ะแนนเป็นร้อยละ 
91.80 อนัดบัท่ีสอง ไดแ้ก่ บทท่ี 9 ช่ือบท Travel for Tourism ไดค้ะแนนเป็นร้อยละ 91.40 อนัดบั    
ท่ีสาม ไดแ้ก่บทท่ี 10 ช่ือบท Cultures ไดค้ะแนนเป็นร้อยละ 84.80 อนัดบัท่ีส่ี ไดแ้ก่ บทท่ี 6 ช่ือบท 
Folktales ได้คะแนนเป็นร้อยละ 84.20 อนัดบัท่ีห้า ได้แก่ บทท่ี 1 ช่ือบท General Information          
of ASEAN Community ไดค้ะแนนเป็นร้อยละ 81.20 อนัดบัท่ีหก ไดแ้ก่ บทท่ี 7 ช่ือบท Food        
and Beverages ได้คะแนนเป็นร้อยละ 81.00 อนัดบัท่ีเจ็ด ได้แก่ บทท่ี 5 ช่ือบท Free Time               
and Environment ได้คะแนนเป็นร้อยละ 80.80  อนัดบัท่ีแปด ไดแ้ก่ บทท่ี 3 ช่ือบท Important 
People of ASEAN ไดค้ะแนนเป็นร้อยละ 80.60  อนัดบัท่ีเกา้ ไดแ้ก่ บทท่ี 2 ช่ือบท Introduction to 
ASEAN Community ไดค้ะแนนเป็นร้อยละ 79.60 ส่วนค่าเฉล่ียท่ีกลุ่มตวัอยา่งทาํไดค้ะแนนเป็น
อนัดบัสุดทา้ย ไดแ้ก่ บทท่ี 8 ช่ือบท Places ไดค้ะแนนเป็นร้อยละ 79.00 
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ก 2.  วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน 
เพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยเปรียบเทียบผลการเรียนระหวา่งเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
และเก็บคะแนนทา้ยบท ซ่ึงเป็นแบบทดสอบประจาํบทเรียน 1E และจากผลการเรียนหลงัเรียน       
ท่ีไดจ้ากการเก็บคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน (Posttest) ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ ของกลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 50คน โดยนาํมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติตามเกณฑ์ 75/75 โดยใช้สูตร 1E / 2E (ชัยยงค ์
พรหมวงศ ์และคณะ, 2520: 135-139) ซ่ึงผลการวเิคราะห์ดงัแสดงในตารางท่ี 12 
 

ตารางท่ี 12  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน     
                    (Posttest) ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบทเรียนรายบท 
บทละ 10 คะแนน 

บทท่ี 

รวม
คะแนน

สอบ
รายบท 

คะแนน 
สอบ
หลงั
เรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 40 
1 9 7 9 9 8 7 8 8 8 10 83 39 
2 8 9 9 8 8 9 9 7 10 10 87 38 
3 7 9 8 10 6 7 6 7 10 8 78 33 
4 6 8 8 8 9 9 8 7 10 8 81 33 
5 8 9 9 10 7 9 7 8 9 9 85 31 
6 7 9 8 10 8 7 8 8 10 8 83 34 
7 9 8 9 10 8 7 9 9 8 8 85 28 
8 9 7 8 9 9 8 8 9 10 6 83 39 
9 8 9 8 8 9 7 7 7 10 9 82 39 
10 9 9 8 8 7 9 9 8 9 8 84 37 
11 8 6 7 10 8 6 8 7 10 9 79 31 
12 8 8 8 10 6 8 8 8 10 8 82 32 
13 9 8 10 10 8 9 8 8 9 8 87 36 
14 6 8 8 9 8 8 8 8 8 8 79 34 
15 9 9 8 8 8 9 8 7 8 8 82 37 
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ตารางท่ี 12  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน     
                    (Posttest) ของกลุ่มตวัอยา่ง  (ต่อ) 
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบทเรียนรายบท 
บทละ 10 คะแนน 

บทท่ี 

รวม
คะแนน

สอบ 
รายบท 

คะแนน 
สอบ
หลงั
เรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 40 
16 7 9 8 8 7 10 8 9 9 8 83 35 
17 9 7 8 9 9 8 8 10 6 9 83 25 
18 9 8 6 9 7 8 7 8 10 10 82 38 
19 8 7 8 8 10 8 8 8 9 9 83 35 
20 7 9 7 10 8 9 9 8 10 6 83 37 
21 8 9 9 8 8 9 8 8 8 8 83 25 
22 9 8 9 10 8 8 7 9 9 8 85 34 
23 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 86 37 
24 9 7 6 10 8 8 9 8 8 8 81 35 
25 7 9 8 9 9 9 9 10 9 8 87 34 
26 9 7 9 8 9 9 9 7 9 10 86 34 
27 9 7 9 8 8 8 8 8 9 8 82 38 
28 9 6 8 10 8 9 8 7 9 8 82 38 
29 6 7 8 9 7 8 8 7 9 9 78 38 
30 9 8 9 9 10 7 7 7 9 8 83 36 
31 8 9 8 9 9 8 9 8 9 8 85 39 
32 9 7 6 8 8 9 9 8 10 9 81 37 
33 9 7 6 10 8 8 8 8 10 8 82 38 
34 8 7 7 10 8 9 9 8 10 10 86 39 
35 9 8 8 10 8 9 8 9 10 8 87 38 
36 6 8 9 8 7 7 9 7 10 9 80 37 
37 9 7 8 10 9 9 9 7 10 9 87 38 
38 8 7 8 10 8 9 7 8 10 8 83 37 
39 9 8 8 9 9 9 8 8 10 9 87 36 
40 8 8 9 10 8 9 7 8 10 9 86 36 
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ตารางท่ี 12  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบหลงัเรียน     
                    (Posttest) ของกลุ่มตวัอยา่ง  
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนนแบบทดสอบประจาํบทเรียนรายบท 
บทละ 10 คะแนน 

บทท่ี 

รวม
คะแนน
สอบราย

บท 

คะแนน 
สอบ
หลงั
เรียน 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 40 
41 8 8 9 10 7 9 8 9 9 8 85 36 
42 9 8 8 9 9 8 7 8 9 8 83 38 
43 7 7 8 10 8 10 9 8 9 8 84 39 
44 8 9 7 9 9 9 7 7 10 9 84 35 
45 8 9 8 9 8 9 8 7 9 10 85 39 
46 9 9 7 10 8 8 8 9 9 9 86 36 
47 8 8 7 9 8 8 8 7 9 9 81 27 
48 8 7 9 10 8 10 8 7 8 8 83 37 
49 7 9 10 9 7 9 8 7 8 8 82 36 
50 9 9 8 10 9 9 10 8 8 8 88 34 

รวม 4172 1772 
เฉล่ีย 83.44 35.44 

1E / 2E  83.44 88.60 
 

 จากตารางท่ี 12 พบว่า ผลรวมคะแนนจากการทาํแบบทดสอบประจาํบทเรียนของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ 
ความเขา้ใจทั้ง 10 บทเรียน ของกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 50 คน เท่ากบั 4172 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
5000 คะแนน ประสิทธิภาพของกระบวนการ ( 1E ) เท่ากบั 83.44 และผลรวมของคะแนนจากการ
ทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุ่มตวัอย่างเท่ากบั 1772 คะแนน จากคะแนนเต็ม 2000 คะแนน 
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์ ( 2E ) เท่ากบั 88.60 ดงันั้นประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ท่ีผูว้ิจยั
สร้างข้ึน มีค่าเท่ากบั 83.44/88.60 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนด 75/75 จึงแสดงวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   มีประสิทธิภาพท่ียอมรับได ้โดยอยู่
ในระดบั “สูงกวา่เกณฑ”์ ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานขอ้ท่ี 1 
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ตอนที ่2  น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่เปรียบเทยีบความสามารถด้านทกัษะการอ่าน 
 ภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน  
 เพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยัขอ้ท่ี 2 คือ เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ผูว้จิยัไดด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
 1.  ให้นกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งทั้ง 50 คน ทาํแบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ จาํนวน 40 ขอ้ คะแนนเต็ม             
40คะแนน ซ่ึงเป็นแบบทดสอบฉบบัเดียวกนั จากนั้นนาํแบบทดสอบมาตรวจใหค้ะแนน 
 2.  นาํคะแนนท่ีไดม้าวิเคราะห์ผลต่างของคะแนน (D) ของแบบทดสอบก่อนและหลงั
เรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้นาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทดสอบทั้งสองคร้ังมาเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียน ซ่ึงผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 13 
 

ตารางท่ี 13  คะแนนความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลต่างของคะแนน (D) ของแบบทดสอบของ 
            นกัเรียน  
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

1 22 39 17 26 19 34 15 
2 11 38 27 27 13 38 25 
3 21 33 12 28 17 38 21 
4 16 33 17 29 14 38 24 
5 14 31 17 30 18 36 18 
6 11 34 23 31 25 39 14 
7 11 28 17 32 16 37 21 
8 14 39 25 33 13 38 25 
9 23 39 16 34 20 39 19 
10 15 37 22 35 19 38 19 
11 15 31 16 36 13 37 24 
12 20 32 12 37 16 38 22 
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ตารางท่ี 13  คะแนนความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียนและหลงัเรียน 
 ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และผลต่างของคะแนน (D) ของแบบทดสอบของ 
            นกัเรียน  (ต่อ) 
 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) 

นกัเรียน
คนท่ี 

คะแนน (40) ผลต่าง 
(D) ก่อนเรียน หลงัเรียน ก่อนเรียน หลงัเรียน 

13 10 36 26 38 20 37 17 
14 17 34 17 39 21 36 15 
15 16 37 21 40 23 36 13 
16 13 35 22 41 21 36 15 
17 21 25 4 42 16 38 22 
18 11 38 27 43 20 39 19 
19 26 35 9 44 13 35 22 
20 22 37 15 45 11 39 28 
21 22 37 15 46 11 39 28 
22 13 25 12 47 27 36 9 
23 18 37 19 48 14 37 23 
24 17 35 18 49 21 36 15 
25 14 34 20 50 19 34 15 

                      

 จากตารางท่ี 13 พบว่า ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ  
กลุ่มตวัอย่างทุกคนสูงข้ึนหลงัจากท่ีเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน 
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียน เบญจมราชูทิศราชบุรี ทั้ง 10 บท โดยค่าผลต่างของคะแนนสูงสุดเท่ากบั 28 และตํ่าสุดมีค่า 
เท่ากบั 4 จากคะแนนเตม็ 40 คะแนน 
 

ตารางท่ี 14  การเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของนกัเรียน 
 ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

การทดสอบ คะแนนเตม็ ( x ) S.D. ( D ) S.D. (D) t df p 
ก่อนเรียน 40 17.02 4.36  

18.42 5.39 24.18 49 0.000* 
หลงัเรียน 40 35.44 3.47 

*มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 14 พบวา่ ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนกัเรียนมีคะแนน
เฉล่ียเท่ากบั 17.02 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.36 หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 35.44 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.47 ผลต่าง
ระหวา่งคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 18.42 ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
5.39   
 ผลการเปรียบเทียบความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนและ
หลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าค่า t เท่ากบั 24.18 องศาอิสระเท่ากบั 49 ค่า p 
เท่ากบั 0.000 แสดงให้เห็นวา่ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้เน้ือหา
อาเซียนของนกัเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียนก่อนเรียนอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p = 0.000 < 0.05) ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานขอ้ท่ี 2 
 

ตอนที ่3  น าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็น 
 ของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน  
 เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ  
    เพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้ท่ี 3 คือ เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการโดยให้กลุ่ม
ตวัอยา่งทั้ง 50 คน ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัจาก        
ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 10 บทเรียน จากนั้นนาํมาหาค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ผลการวเิคราะห์แสดงในตารางท่ี 15 
 

ตารางท่ี 15  คะแนนเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของนกัเรียน     
 ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 

รายการประเมิน ( x ) S.D. แปลความหมาย ลาํดบัท่ี 
1. ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
   1.1 มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน 4.44 0.50 ดี 3 
   1.2 หวัขอ้เร่ืองมีความน่าสนใจ 4.54 0.54 ดีมาก 1 
   1.3 เน้ือหาบทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบั
ระดบัความสามารถของนกัเรียน 

4.14 0.64 ดี 5 
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ตารางท่ี 15  คะแนนเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของนกัเรียน     
 ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ( x ) S.D. แปลความหมาย ลาํดบัท่ี 
   1.4  มีการอธิบายเน้ือหาและมีการใหต้วัอยา่ง
กบันกัเรียน 

4.18 0.60 ดี 4 

   1.5 ลาํดบัการนาํเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม 4.48 0.54 ดี 2 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษา 
องักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 

4.36 0.36 ดี IV 

2. ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ 
   2.1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจ 4.56 0.58 ดีมาก 2 
   2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนมีความเหมาะสม 

4.38 0.67 ดี 4 

   2.3 ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัเน้ือหาท่ีอ่าน 

4.46 0.68 ดี 3 

   2.4 จาํนวนขอ้สอบและเวลาในการทาํ
แบบทดสอบมีความเหมาะสม 

4.60 0.57 ดีมาก 1 

   2.5 ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหา
ครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด 

4.28 0.64 ดี 5 

ค่าเฉล่ียรวมด้านการจัดกระบวนการเรียนการ
สอนการและประเมินผลการเรียนรู้ 

4.46 0.37 ดี II 

3. ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ 
   3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความ
เหมาะสม 

4.22 0.74 ดี 5 

   3.2  ตวัอกัษร ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหว 
มีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา 

4.44 0.71 ดี 3 

   3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 4.48 0.65 ดี 1 
   3.4 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น 
การกล่าวชมเชย การใหพ้ยายามใหม่ การบอก
คะแนน) หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความ
เหมาะสม 

4.46 0.58 ดี 2 

   3.5 มีความสะดวกในการเขา้ถึงส่ิงต่าง ๆ ของ
บทเรียนและการกลบัยงัเมนูหลกั 

4.24 0.63 ดี 4 
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ตารางท่ี 15  คะแนนเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นของนกัเรียน     
 ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน ( x ) S.D. แปลความหมาย ลาํดบัท่ี 
ค่าเฉล่ียรวมดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ 4.37 0.47 ดี III 
4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ     
   4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
เหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน 

4.56 0.58 ดีมาก 1 

   4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนอง
ความอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

4.50 0.58 ดีมาก 3 

   4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

4.54 0.65 ดีมาก 2 

   4.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความ
สนุกสนานและทา้ทายความสามารถของ
นกัเรียน 

4.40 0.67 ดี 4 

   4.5 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

4.40 0.70 ดี 5 

ค่าเฉล่ียรวมดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ 4.48 0.39 ดี I 
ค่าระดบัเฉล่ียรวมทุกดา้น 4.42 0.31 ดี  

 

ก จากตารางท่ี 15 พบวา่ นกัเรียนมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้
เน้ือหาอาเซียน เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 0.31 จึงสรุปไดว้า่นกัเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
ผูว้ิจยัสร้างข้ึน นอกจากน้ี การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน 
ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ 
และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูว้จิยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
 1.  โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้น
เน้ือหาอาเซียนเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อยูใ่นระดบัดี ค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้นสามารถ
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( x = 4.48, S.D. = 0.39) ลาํดบัท่ี 2 
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ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ ( x = 4.46, S.D. = 0.37) ลาํดบั
ท่ี 3 ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ ( x = 4.37, S.D. = 0.47) และลาํดบัท่ี 4 ดา้นเน้ือหาสาระใน        
บทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( x = 4.36, S.D. = 0.36) 
 2.  พิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไป
นอ้ยดงัน้ี  
     2.1 ด้านเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาอังกฤษเก่ียวกับประชาคมอาเซียน โดย
พิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ขอ้ท่ี 1.2 หวัขอ้เร่ืองมีความน่าสนใจ 
( x = 4.54, S.D. = 0.54) ขอ้ท่ี 1.5 ลาํดบัการนาํเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม ( x = 4.48, S.D. = 
0.54) ขอ้ท่ี 1.1  มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน ( x = 4.44, S.D. = 0.50) ขอ้ท่ี 1.4 มีการอธิบาย
เน้ือหาและมีการใหต้วัอยา่งกบันกัเรียน ( x = 4.18, S.D. = 0.60) และขอ้ท่ี 1.3 เน้ือหาบทอ่านมีความ
ยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน ( x = 4.14, S.D. = 0.64) สรุปวา่นกัเรียนมี
ความคิดเห็นทางดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนในระดบัดี 
    2.2 ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้  โดย
พิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดังน้ี ขอ้ท่ี 2.4 จาํนวนขอ้สอบและเวลาใน
การทาํแบบทดสอบมีความเหมาะสม ( x = 4.60, S.D. = 0.57) ขอ้ท่ี 2.1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน   
มีความน่าสนใจ ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 2.3 ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีอ่าน  ( x = 4.46, S.D. = 0.68) ขอ้ท่ี 2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในแต่ละขั้นตอน         
มีความเหมาะสม ( x = 4.38, S.D. = 0.67)   และขอ้ท่ี 2.5 ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหา
ครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด ( x = 4.28, S.D. = 0.64) สรุปวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัดี 
  2.3  ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือโดยพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ยดงัน้ี ขอ้ท่ี 3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.48, S.D. = 0.65) ขอ้ท่ี 3.4 
การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การให้พยายามใหม่ การบอกคะแนน) 
หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.46, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 3.2 ตวัอกัษร ภาพน่ิง
และภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ( x = 4.44, S.D. = 0.71) ขอ้ท่ี 3.5 มีความ
สะดวกในการเขา้ถึงส่ิงต่างๆของบทเรียนและการกลบัยงัเมนูหลกั ( x = 4.24, S.D. = 0.63) และ    
ขอ้ท่ี 3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม ( x = 4.22, S.D. = 0.74) สรุปว่านกัเรียน        
มีความคิดเห็นดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือในระดบัดี 
  2.4  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไป
น้อยดงัน้ี ขอ้ท่ี 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
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นกัเรียน ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ( x = 4.54, S.D. = 0.65) ขอ้ท่ี 4.2 บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน ( x = 4.50, S.D. = 
0.58) ขอ้ท่ี 4.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนุกสนานและทา้ทายความสามารถของ
นกัเรียน ( x = 4.40, S.D. = 0.67) และขอ้ท่ี 4.5 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ( x = 4.40, S.D. = 0.70) สรุปวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในระดบัดี 
 3.  เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้
ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ระดบั และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี  
    3.1 ด้านเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน สามารถ
เรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 1.2 หวัขอ้เร่ืองมีความน่าสนใจ 
( x = 4.54, S.D. = 0.54) ขอ้ท่ี 1.5 ลาํดบัการนาํเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม ( x = 4.48, S.D. = 
0.54) ขอ้ท่ี 1.1 มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน ( x = 4.44, S.D. = 0.50) และขอ้ท่ีมีระดบัความ
คิดเห็นน้อยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 1.3 เน้ือหาบทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
นกัเรียน ( x = 4.14, S.D. = 0.64) 
  3.2  ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้  สามารถ
เรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 2.4 จาํนวนขอ้สอบและเวลาใน
การทาํแบบทดสอบมีความเหมาะสม ( x = 4.60, S.D. = 0.57) ขอ้ท่ี 2.1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน    
มีความน่าสนใจ ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 2.3 ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีอ่าน ( x = 4.46, S.D. = 0.68) และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 2.5 ขอ้สอบ
ก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด ( x = 4.28, S.D. = 0.64) 
  3.3  ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด 3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.48, S.D. = 0.65)    
ขอ้ท่ี 3.4 การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การให้พยายามใหม่ การบอก
คะแนน) หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.46, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 3.2 ตวัอกัษร 
ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ( x = 4.44, S.D. = 0.71) และขอ้ท่ีมี
ระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม ( x = 4.22, 
S.D. = 0.74) 
  3.4  ด้านประโยชน์ท่ีได้รับสามารถเรียงลําดับจากข้อท่ีมีระดับความคิดเห็น        
มากท่ีสุด 3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
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ส่งเสริมและพฒันาทกัษะดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ( x = 4.54, S.D. = 0.65)           
ขอ้ท่ี 4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
( x = 4.50, S.D. = 0.58) และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 4.5 นกัเรียนมีความ        
พึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( x = 4.40, S.D. = 0.70) 
 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน               
ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน         
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  ทั้ง 10 บทเรียน  พบว่า  โดยภาพรวม            
กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี อยูใ่นระดบัดี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.22 ซ่ึงหมายความว่า กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นท่ีดีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ  
ความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซ่ึงเป็นไปตาม
สมมติฐานการวจิยัขอ้ท่ี 3 
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปราย  และข้อเสนอแนะ 
 

ก การวิจยัเร่ือง “การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อ
พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน 
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี” มีวตัถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
75/75  2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจก่อนเรียน             
และหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี             
ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจ การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) แบบ One–
group pretest/posttest (บาํรุง โตรัตน์, 2534: 29-31) ทาํการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างกลุ่มเดียว       
กลุ่มตวัอย่าง คือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี           
ในภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2558 ไดม้าโดยการสุ่มห้องเรียนอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) 
ไดน้กัเรียน จาํนวน 50 คน  
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
จาํนวน 10 บทเรียน พร้อมแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบททุกบท โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์      
ช่วยสอนท่ีผูว้จิยัสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.44/88.60 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไวคื้อ 75/75 
 2.  แบบทดสอบวดัความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี เพื่อใช้ในการทดสอบก่อนและหลงั
การเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Pretest และ Posttest) เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์
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ไม่สามารถบนัทึกคะแนนได ้นกัเรียนจึงทดสอบในแบบทดสอบท่ีเป็นกระดาษ (Paper and Pencil) 
มีความยากง่ายระหวา่ง 0.20-0.79 ค่าอาํนาจจาํแนกตั้งแต่ 0.22 ข้ึนไป  
 3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี การพฒันาขอ้คาํถามตามแนวคิด      
ของสุวิมล ติรกานนัท ์(2549: 105-130) โดยมีลกัษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
ตามแนวคิดของ Likert (Likert, อา้งถึงใน สุวิมล ติรกานนัท์, 2549: 119-121)  ซ่ึงกาํหนดค่าระดบั
ของขอ้ความในแบบสอบถาม 5 ระดบั จาํนวน 20 ขอ้ หวัขอ้ในการประเมินแบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ 
ดา้นท่ี 1 ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ดา้นท่ี 2 ดา้นการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ ดา้นท่ี 3 ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ 
และด้านท่ี 4 ด้านประโยชน์ท่ีได้รับ ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้ งฉบับ         
เท่ากบั 0.93 
 การดาํเนินการทดลอง 
 ผูว้ิจยัดาํเนินการทดลองกบักลุ่มตวัอย่างดว้ยตนเองในภาคการเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2558 แบ่งเป็นระยะเวลาก่อนการทดลอง (Pretest) 1 สัปดาห์ ระยะเวลาในการทดลอง 10 สัปดาห์         
และระยะเวลาหลงัการทดลอง (Posttest) 1 สัปดาห์ รวมทั้งส้ิน 12 สัปดาห์ คือ ระหวา่งวนัท่ี 16 
พฤศจิกายน 2558 ถึงวนัท่ี 5 กุมภาพนัธ์ 2559 ผูว้ิจยัเร่ิมดาํเนินการทดลองโดยการปฐมนิเทศ
นักเรียนก่อนการเรียนจริงเพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจรูปแบบ และวิธีการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์    
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน ตลอดจนวิธีการทําแบบฝึกหัดและแบบทดสอบ จากนั้ นให ้          
กลุ่มตัวอย่างทําแบบทดสอบวัดความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ี
ผูว้ิจยัพฒันาและผา่นการหาคุณภาพแลว้ เพื่อวดัความสามารถทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษ เพื่อ
ความเขา้ใจของกลุ่มตวัอย่างก่อนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ แล้วให้กลุ่มตวัอย่างเรียนกับ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู ้วิจ ัยพัฒนาข้ึนและทําแบบทดสอบท้ายบทเรียนจนครบ              
ทั้ง 10 บทเรียน ซ่ึงแต่ละบทใชเ้วลา 1 คาบเรียน คาบเรียนละ 55 นาที จากนั้นให้กลุ่มตวัอยา่ง        
ทาํแบบทดสอบหลงัเรียน เพื่อวดัความสามารถทางดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจของ
ผูเ้รียนโดยใช้แบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนเรียน หลังจากนั้ นให้นักเรียน                
ทาํแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนหลงัจากท่ีเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 10 บทเรียนแลว้ ผูว้จิยันาํคะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียน
ทั้ง 10 บทเรียน คะแนนท่ีไดจ้ากการทาํแบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียนตลอดจนขอ้มูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นมาวิเคราะห์โดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน  กล่าวคือ             
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หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
โดยใชเ้กณฑ ์75/75 จากสูตร E1/E2 (ชยัยงค ์พรหมวงศ ์และคณะ, 2520: 135-139) เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี โดยใช้สถิติแบบ t-test        
แบบจบัคู่ (Paired-Samples T-Test) และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน           
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจมีลักษณะเป็นมาตราส่วนแบบประเมิน         
ค่า สถิติท่ีใช้ คือ ค่าเฉล่ีย ( x ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วนาํไปแปลความหมายค่า
ระดบัตามเกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 

สรุปผลการวจัิย 
 

 จากการศึกษาและวเิคราะห์ขอ้มูลการวจิยั สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.44/88.60 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกาํหนดไวคื้อ 75/75 เม่ือประสิทธิภาพ       
ของบทเรียนสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้ งไวร้้อยละ 2.5 ข้ึนไป จึงถือว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน            
ท่ีผูว้จิยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพอยูใ่นเกณฑดี์มาก 
 2.  ความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนหลังเรียน            
ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ    
เพื่อความเขา้ใจ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี สูงกว่า
ความสามารถก่อนเรียนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 3.  กลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน     
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี   ซ่ึงความคิดเห็นโดยรวมต่อบทเรียนมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.42             
และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน นอกจากน้ี การศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตวัอย่างท่ีมีต่อ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 4 ดา้น กล่าวคือ ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบั
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ประชาคมอาเซียน  ด้านการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้  ด้าน
รูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ และดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ผูว้จิยัสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 
     3.1 โดยภาพรวมกลุ่มตวัอย่างมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน       
ท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียนเพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียน                    
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี อยู่ในระดบัดี ค่าเฉล่ียรวมในแต่ละดา้น
สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ลาํดบัท่ี 1 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ ( x = 4.48, S.D. = 0.39) 
ลาํดบัท่ี 2 ด้านการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ ( x = 4.46,           
S.D. = 0.37) ลาํดบัท่ี 3 ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ ( x = 4.37, S.D. = 0.47) และลาํดบัท่ี 4      
ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน ( x = 4.36, S.D. = 0.36) 
  3.2 พิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ยดงัน้ี  
           3.2.1  ด้านเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกับประชาคมอาเซียน  
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปน้อยดงัน้ี ขอ้ท่ี 1.2 หัวขอ้เร่ืองมีความ
น่าสนใจ ( x = 4.54, S.D = 0.54) ขอ้ท่ี 1.5 ลาํดบัการนาํเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม ( x = 4.48, 
S.D. = 0.54) ขอ้ท่ี 1.1 มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน ( x = 4.44, S.D. = 0.50) ขอ้ท่ี 1.4 มีการ
อธิบายเน้ือหาและมีการใหต้วัอยา่งกบันกัเรียน ( x = 4.18, S.D. = 0.60) และขอ้ท่ี 1.3 เน้ือหาบทอ่าน
มีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน ( x = 4.14, S.D. = 0.64) สรุปว่า
นกัเรียนมีความคิดเห็นทางดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนใน
ระดบัดี 
   3.2.2  ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้  
โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ขอ้ท่ี 2.4 จาํนวนขอ้สอบและเวลา
ในการทาํแบบทดสอบมีความเหมาะสม ( x = 4.60, S.D. = 0.57) ขอ้ท่ี 2.1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอน
มีความน่าสนใจ ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 2.3 ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั
เน้ือหาท่ีอ่าน  ( x = 4.46, S.D. = 0.68) ขอ้ท่ี 2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในแต่ละขั้นตอน         
มีความเหมาะสม ( x = 4.38, S.D. = 0.67)   และขอ้ท่ี 2.5 ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหา
ครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด ( x = 4.28, S.D. = 0.64) สรุปวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นการจดั
กระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ในระดบัดี 
   3.2.3  ด้านรูปแบบโดยทั่วไปของส่ือโดยพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถ
เรียงลาํดบัจากมากไปนอ้ยดงัน้ี ขอ้ท่ี 3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.48, S.D. = 
0.65) ขอ้ท่ี 3.4 การให้ข้อมูลยอ้นกลับ (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การให้พยายามใหม่       
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การบอกคะแนน) หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.46, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 3.2 
ตวัอกัษร ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ( x = 4.44, S.D. = 0.71) 
ขอ้ท่ี 3.5 มีความสะดวกในการเขา้ถึงส่ิงต่างๆของบทเรียนและการกลบัยงัเมนูหลกั ( x = 4.24, S.D. 
= 0.63) และขอ้ท่ี 3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม ( x = 4.22, S.D. = 0.74) สรุปวา่
นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือในระดบัดี 
   3.2.4  ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บ โดยพิจารณาเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจาก
มากไปนอ้ยดงัน้ี ขอ้ท่ี 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกัเรียน ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถส่งเสริมและ
พฒันาทกัษะดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ( x = 4.54, S.D. = 0.65) ขอ้ท่ี 4.2 บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน ( x = 4.50, S.D. = 
0.58) ขอ้ท่ี 4.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนุกสนานและทา้ทายความสามารถของ
นกัเรียน ( x = 4.40, S.D. = 0.67) และขอ้ท่ี 4.5 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ( x = 4.40, S.D. = 0.70) สรุปวา่นกัเรียนมีความคิดเห็นดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บในระดบัดี 
  3.3  เม่ือพิจารณาระดบัความคิดเห็นในแต่ละดา้นเป็นรายขอ้ สามารถเรียงลาํดบัจาก
ขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ระดบั และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุดดงัน้ี  
        3.3.1 ด้านเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกับประชาคมอาเซียน 
สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 1.2 หวัขอ้เร่ืองมีความ
น่าสนใจ ( x = 4.54, S.D. = 0.54) ขอ้ท่ี 1.5 ลาํดบัการนาํเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม ( x = 4.48, 
S.D. = 0.54) ขอ้ท่ี 1.1 มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน ( x = 4.44, S.D. = 0.50) และขอ้ท่ีมีระดบั
ความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 1.3 เน้ือหาบทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกัเรียน ( x = 4.14, S.D. = 0.64) 
   3.3.2  ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้ 
สามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 2.4 จาํนวนขอ้สอบและ
เวลาในการทาํแบบทดสอบมีความเหมาะสม ( x = 4.60, S.D. = 0.57) ขอ้ท่ี 2.1 กิจกรรมในแต่ละ
ขั้นตอนมีความน่าสนใจ ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 2.3 ขอ้คาํถามมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีอ่าน ( x = 4.46, S.D. = 0.68) และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ      
ขอ้ท่ี 2.5 ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด ( x = 4.28, S.D. = 
0.64) 
   3.3.3  ด้านรูปแบบโดยทั่วไปของส่ือ สามารถเรียงลําดับจากข้อท่ีมีระดับ   
ความคิดเห็นมากท่ีสุด 3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.48, 



 226 

S.D. = 0.65) ขอ้ท่ี 3.4 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การให้พยายามใหม่ 
การบอกคะแนน) หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความเหมาะสม ( x = 4.46, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 3.2 
ตวัอกัษร ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา ( x = 4.44, S.D. = 0.71) 
และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม 
( x = 4.22, S.D. = 0.74) 
   3.3.4 ดา้นประโยชน์ท่ีไดรั้บสามารถเรียงลาํดบัจากขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็น
มากท่ีสุด  3 ระดบัดงัน้ี ขอ้ท่ี 4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน ( x = 4.56, S.D. = 0.58) ขอ้ท่ี 4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถ
ส่งเสริมและพฒันาทกัษะดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ( x = 4.54, S.D. = 0.65)           
ขอ้ท่ี 4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 
( x = 4.50, S.D. = 0.58) และขอ้ท่ีมีระดบัความคิดเห็นนอ้ยท่ีสุด คือ ขอ้ท่ี 4.5 นกัเรียนมีความ        
พึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ( x = 4.40, S.D. = 0.70) 
 

อภิปรายผล 
 

 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
 1.  จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 1 พบวา่ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน
เพื่อพฒันาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.44/88.60 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้คือ 
75/75 จึงถือว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนมีประสิทธิภาพอยู่ในระดบัสูงกว่า
เกณฑ ์อาจเน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี 
  1.1 การได้มาของบทเรียนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนพฒันาตรงตาม
ความตอ้งการ (Needs) ของผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั Tomlinson (1998) โดยมุ่งการสร้างส่ือการสอน
ท่ีสอดคล้องกับหลักสูตรและวตัถุประสงค์ของบทเรียน ผูว้ิจยัวิเคราะห์และทาํการเทียบเคียง      
แนวเร่ืองตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2551 แนวเร่ืองในขอบเขต
เน้ือหาของสภายุโรป แนวเร่ืองจากหนงัสือเรียนท่ีไดรั้บอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการ จาํนวน      
2 เล่ม หลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ปีการศึกษา 2557 ถึง 2558 นอกจากน้ี
ผูว้ิจยัยงัไดจ้ดัทาํตารางหัวขอ้ของบทอ่านเพื่อให้ครูผูส้อนวิชาภาษาองักฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ได้มีส่วนในการคัดเลือกหัวข้อท่ีน่าสนใจ           
เพื่อจดัทาํเป็นเน้ือหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในด้านความสามารถทางภาษา ผูว้ิจยัได้
วิเคราะห์คุณภาพผูเ้รียนตามกรอบอา้งอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป  (The Common 
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European Framework of Reference for Languages: CEFR) จึงไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
ท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียนจาํนวน 10 บท ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้คือ 75/75   
  1.2  แบบฝึกหัดและแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อ
ความเขา้ใจมีความสอดคล้องและสัมพนัธ์กับเน้ือหาท่ีสอน โดยผูว้ิจยัได้มีการสุ่มและคดัเลือก
เน้ือหาท่ีน่าสนใจจากในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั้ง 10 บทเรียน ออกแบบกิจกรรมในแต่ละ
บทเรียนตามตารางกาํหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content 
Specifications) ไดบ้ทเรียน จาํนวน 10 บท โดยกาํหนดใหมี้การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบททุกบท 
ตลอดจนจดัทาํตารางกาํหนดเน้ือหาขอ้สอบ (Table of Test Specifications) โดยแบบทดสอบมี
เน้ือหาครอบคลุมทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียนและเน้น           
การทดสอบทกัษะย่อยของการอ่านเพื่อความเข้าใจ  นอกจากน้ีผูว้ิจยัได้นาํเน้ือหาบทเรียนและ
แบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจไปให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมี
ประสบการณ์ดา้นการสอนภาษาองักฤษโดยตรงทั้งชาวไทยและต่างประเทศตรวจสอบคุณภาพและ
ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาและปรับปรุงแกไ้ข จึงทาํใหบ้ทเรียนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้
คือ 75/75 
  1.3  กิจกรรมการเรียนรู้ในแต่ละบทพฒันาข้ึนตามขั้นตอนการสอนการอ่านภาษา 
โดยผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากแนวคิดของผูเ้ช่ียวชาญ อาทิ สุภทัรา อกัษรานุเคราะห์ (2532) สุมิตรา       
องัวฒันกุล (2540) และ Williams (1994) โดยผูว้ิจยัไดน้าํ Video Clip เพลง และรูปภาพมาประกอบ
ในขั้น Warm-up Activities เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนสนใจท่ีจะเรียนรู้และมีความรู้พื้นฐานและ
ประสบการณ์ แบบฝึกหัดท่ีประกอบด้วยขั้นตอนท่ีเปิดโอกาสให้นกัเรียนได้ฝึกทกัษะการอ่าน  
อยา่งต่อเน่ืองตามลาํดบัจากกิจกรรมท่ีง่ายไปหายาก เช่น การเรียงลาํดบัขอ้มูล การตอบขอ้ความถูก
หรือผิด ในขั้นเตรียมความพร้อมก่อนอ่าน (Pre-reading) และขั้นการอ่าน (While-reading) ส่วน    
ขั้นหลงัการอ่าน (Post-reading) ผูว้จิยัไดอ้อกแบบบทเรียนโดยให้นกัเรียนออกแบบ Mind Mapping 
และกรอกขอ้มูลในตาราง เพื่อใหผู้เ้รียนไดน้าํขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการอ่านมาประกอบความรู้ ความคิด
ความเห็นของผูเ้รียน ส่วนในกิจกรรมขั้น (Extended-Reading) เป็นกิจกรรมท่ีเน้นให้นักเรียน
อภิปรายกลุ่มยอ่ย นกัเรียนสามารถนาํความรู้ไปใชใ้นการทาํกิจกรรมต่อเน่ืองอ่ืน ๆ จากรายละเอียด
ขา้งตน้สามารถส่งผลใหผู้เ้รียนมีความเขา้ใจในการอ่านและทาํแบบทดสอบไดดี้ข้ึน 
  1.4  การพฒันาบทเรียนมีขั้นการทดลองใชส่ื้อและพฒันาส่ือตามขั้นตอน โดยผูว้ิจยั
ไดด้าํเนินการทดลองเป็น 3 ขั้น ไดแ้ก่ ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to One Testing) ขั้นทดลอง     
กลุ่มย่อย (Small Group Testing) โดยผูว้ิจยัได้ศึกษาพฤติกรรมและปฏิกิริยาพร้อมทั้งรับฟัง       
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ความคิดเห็นตลอดจนซักถามปัญหาหรือขอ้สงสัยท่ีนกัเรียนพบขณะเรียนกบับทเรียนและนาํไป
แกไ้ขปรับปรุงใหบ้ทเรียนมีคุณภาพดีข้ึน                 
 2.  จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 2 พบวา่ ความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจของนักเรียนหลงัเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียน    
เบญจมราชูทิศ ราชบุรี สูงกว่าความสามารถก่อนเรียนอย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึง
เป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้ิจยัตั้งไว ้ โดยก่อนเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนักเรียน          
มีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 17.20 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 4.36 หลงัเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนนกัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 35.44 คะแนน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 
3.47 ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากบั 18.42 ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 5.39 อาจเน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี  
  2.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึนสามารถสร้างแรงจูงใจให้แก่
ผูเ้รียน เน่ืองจากเป็นการสอนท่ีใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ ผูเ้รียนจึงมีความกระตือรือร้นในการเรียน  
สูงกวา่ปกติ นอกจากน้ีผลการทดลองใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบวา่การเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนทาํให้ผูเ้รียนเรียนไดเ้ร็วและดีกว่าการสอนทัว่ไป และผูเ้รียนสามารถเรียน   
ไดต้ามความสนใจของตนเอง ซ่ึงสอดคลอ้งแนวคิดของ กนกวรรณ สายะบุตร (2547: 16) ท่ีกล่าววา่ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ทาํให้ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนไดต้ามความสนใจ และตาม
ความสามารถของตนเอง ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบกนัในขณะท่ีเรียน โดยมีการนาํเสนอเน้ือหา
และลาํดบัวธีิการสอนเป็นขั้นตอน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สามารถให้ความรู้ควบคู่กบัความ
สนุกสนานทาํให้ผูเ้รียนไม่รู้สึกเบ่ือในการเรียน นอกจากน้ียงัเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนได้เรียนตาม
ความสามารถของตน และผูเ้รียนสามารถเรียนไดต้ามความพึงพอใจ อีกทั้งทาํให้ผูเ้รียนเกิดความ
มัน่ใจในการเรียน ไม่มีความวิตกกงัวล สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ Gardner and Miller (1999: 96) 
ท่ีวา่ส่ือการเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ส่ือท่ีเหมาะสมกบัตนเองและตรงตามความ
ตอ้งการของตนเองได้ เพราะฉะนั้นการเรียนรู้ภาษาดว้ยตนเอง ผูเ้รียนสามารถเรียนเวลาใดก็ได้
ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมและความตอ้งการของผูเ้รียนเป็นสําคญัและเป็นเรียนรู้ท่ีไม่ตอ้งมีความ
ละอายต่อคนอ่ืน สามารถศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ืองเป็นการเรียนรู้ท่ีมีความเป็นอิสระ และเป็นส่ือท่ี
สร้างข้ึนโดยเนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั จึงส่งผลใหค้วามสามารถทางการเรียนภาษาองักฤษดีข้ึน 
  2.2  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัพฒันาข้ึน เป็นรูปแบบการจดัการเรียน
การสอนภาษาแบบบูรณาการ  โดยบูรณาการวิชาอาเซียนศึกษาและสังคมศึกษาเข้ากับวิชา
ภาษาองักฤษ ทาํให้ผูเ้รียนได้ประยุกต์ความรู้และทกัษะท่ีได้จากวิชาหน่ึงไปสัมพนัธ์เช่ือมโยง
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ประกอบการทาํความเขา้ใจในรายวชิาอ่ืนๆ เป็นการส่งเสริมใหเ้กิดความเขา้ใจสอดคลอ้งกบัแนวคิด
ของ Lapp and Flood (1994: 416-419) ท่ีกล่าวว่า การเรียนการสอนแบบบูรณาการสามารถนาํ         
ทุกวชิาเขา้มาใชใ้นการเรียนการสอน การบูรณาการเกิดข้ึนไดก้บัทุกวิชา การบูรณาการหลกัสูตรท่ีมี
ประสิทธิผลจะเกิดข้ึนไดก้็เม่ือนาํเน้ือหาวชิาหน่ึงไปใชส้ร้างเน้ือหาของอีกวิชาหน่ึงให้สมบูรณ์ และ
มีความหมายมากข้ึน การบูรณาการหลกัสูตรถือวา่มีความจาํเป็นและสําคญัมากจนกระทัง่ไดมี้การ
บญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ และเหตุผลของการบูรณาการขา้มหลกัสูตร เพื่อให้
ผูเ้รียนไดน้าํเน้ือหาวชิาต่างๆท่ีใกลเ้คียงกนั หรือเก่ียวขอ้งกนันาํมาเช่ือมโยงกนัเพื่อใหผู้เ้รียนรู้อยา่งมี
ความหมาย ลดความซํ้ าซอ้นเชิงเน้ือหาวชิา ลดเวลาแบ่งเบาภาระของครูผูส้อน เปิดโอกาสให้ผูเ้รียน
ไดใ้ชค้วามรู้ ความคิด ความสามารถและทกัษะท่ีหลากหลาย (สําลี รักสุทธี, 2544: 19) เพราะฉะนั้น
การบูรณาการโดยการนาํเน้ือหาเก่ียวกบัประชาคมอาเซียนมาใหผู้เ้รียนไดเ้รียนเป็นภาษาองักฤษโดย
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงทาํให้นักเรียนสามารถนาํความรู้ดงักล่าวมาประยุกต์ใช้ใน
ชีวติประจาํวนัได ้ส่งผลใหค้วามสามารถในการเรียนภาษาองักฤษมีมากข้ึน 
 3.  จากผลการวิจยัขอ้ท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งมีความคิดเห็นต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์       
ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ สําหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ซ่ึงความคิดเห็นโดยรวมต่อบทเรียน   
มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.42 และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั 0.31 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีผูว้ิจยั
ตั้งไว ้จึงสรุปได้ว่านักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน 
นอกจากน้ี ผลสรุปความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด จาํนวน 150 ฉบบั ผูว้ิจยัพบว่า               
มีนกัเรียนเสนอความคิดเห็นเพียง 7 คน ผูว้จิยัไดว้เิคราะห์และจาํแนกคาํตอบ พบวา่ นกัเรียนมีความ
คิดเห็นท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยกล่าววา่ เป็นบทเรียนท่ีดี มีความเหมาะสมสามารถ
นาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนัได ้ไดรั้บความรู้และสาระมากมาย ในส่วนของไวยากรณ์ มีการอธิบายให้
เขา้ใจง่าย สามารถบูรณาการกบัวิชาอ่ืนได ้จาํนวน 5 คน บทเรียนมีความน่าสนใจ มีสีสันสวยงาม 
น่าเรียน เรียนแลว้สนุก จาํนวน 2 คน อาจเน่ืองจากเหตุผลดงัต่อไปน้ี  
     3.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สําหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
เป็นบทเรียนท่ีมีประโยชน์สูงเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเ้รียน เน่ืองจากผูว้ิจ ัยได้
ออกแบบเน้ือหาบทอ่านเป็นภาษาองักฤษโดยเนน้เน้ือหาอาเซียน ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีกาํลงัเป็นท่ีน่าสนใจ
ในปัจจุบนั กอปรกบัหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี ในปีการศึกษา 2557 ถึง 
2558 ไดจ้ดัให้นกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา ส่งผลให้นกัเรียนมี
ความสนใจกระตือรือร้นในการเรียน นอกจากน้ีผูว้ิจ ัยยงัได้ออกแบบกิจกรรมท่ีมีเน้ือหาทาง
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ไวยากรณ์ (Language Focus) ในทุกบทเรียน เพื่อให้นักเรียนได้เสริมความรู้ทางหลักภาษา            
ใหมี้ความเขา้ใจมากยิง่ข้ึน  
    3.2  รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความน่าสนใจ ผูว้ิจยัได้พฒันา
บทเรียนไดใ้หมี้การใหข้อ้มูลป้อนกลบัในทนัทีในรูปแบบท่ีแตกต่างกนัตามความถูกผิดของคาํตอบ 
เช่น เม่ือนกัเรียนตอบถูก จะมีขอ้มูลป้อนกลบัว่า Yes! มีเสียงปรบมือ เป็นตน้ เม่ือนกัเรียนตอบผิด
จะมีขอ้มูลป้อนกลบัว่า No! Try Again! เป็นตน้ มีผลทาํให้นกัเรียนเกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษา 
นอกจากนั้นองคป์ระกอบท่ีมากกวา่ตวัอกัษร นัน่คือ สี เสียง ภาพกราฟิก วิดีโอ การ์ตูนท่ีผูว้ิจยัใชใ้น
การออกแบบบทเรียนสามารถทาํให้บทเรียนมีความน่าสนใจ ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิดของ          
ผา่น บาลโพธ์ิ (2539: 8-9), สุพฒัน์ สุกมลสันต ์(2541: 29), กิดานนัท ์มลิทอง (2543: 253-254) และ 
Warchaure, quoted in Torut (1999: 2-20) ท่ีกล่าวว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส่งเสริมให้
ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ภาษา อนัจะทาํให้ผูเ้รียนมีความกระตือรือร้นและเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน ทาํใหก้ารเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดี 
  3.3 การจัดกระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้มีความ
สอดคล้องและเหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน อาจเน่ืองมาจากผูว้ิจยัมีการออกแบบ
กิจกรรมท่ีหลากหลาย น่าสนใจ นอกจากน้ียงัมีการคดัเลือกและออกแบบแบบทดสอบโดยสุ่ม
เน้ือหามาจากในบทเรียนทั้ง 10 บท ให้เป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก ซ่ึงแบบทดสอบรายบทมีจาํนวน 
10 ขอ้ ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 20 นาที และแบบทดสอบก่อนเรียนหลงัเรียนมีจาํนวน      
40 ขอ้ ระยะเวลาในการทาํแบบทดสอบ 50 นาที ถือว่ามีความเหมาะสมกบันักเรียนในระดับ        
ชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้สรุปไดว้่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวัดราชบุรี  เป็นส่ือการเรียนท่ีดีและมีความเหมาะสม                  
ท่ีจะนาํไปใช้ในการพฒันาการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพมากข้ึน โดยเฉพาะภาษาองักฤษ 
ซ่ึงเป็นวิชาท่ีตอ้งฝึกทกัษะทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ซ่ึงในการเรียนรู้
ทกัษะนั้นทกัษะการอ่านเป็นทกัษะท่ีควรได้รับการส่งเสริมเพราะเป็นทกัษะท่ีคงอยู่กับผูเ้รียน        
ไดน้านท่ีสุดและเป็นเคร่ืองมือสําคญัในการเสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านอ่ืน ๆ ต่อไป     
ในการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบนั เทคโนโลยีเป็นส่ิงท่ีนิยมและส่งผลดีอย่างมหาศาล         
ต่อการเรียนภาษา คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction: CAI) หรือคอมพิวเตอร์
ช่วยเรียนภาษา (Computer-Assisted Language Learning: CALL) เป็นการจดัการเรียนการสอน
ประเภทรายบุคคลท่ีตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียน ซ่ึงผูเ้รียนสามารถเรียนดว้ย
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ตนเองท่ีไหนเม่ือไรก็ไดต้ามความตอ้งการและตามความสะดวก นกัเรียนมีโอกาสปฏิสัมพนัธ์กบั
บทเรียนโดยโต้ตอบกับบทเรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดบทเรียน สามารถตรวจสอบการใช้ภาษา        
โดยปราศจากความกังวลเน่ืองจากเป็นการเรียนรู้ด้วยตนเองและหากฝึกฝนบ่อยคร้ังยงัช่วยให ้     
เกิดความมัน่ใจในตนเองมากข้ึน นกัเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ภาษาทาํให้ผูเ้รียนมีความ
กระตือรือร้น และเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ทาํให้การเรียนการสอนมีบรรยากาศท่ีดี สอดคลอ้งกบั
ข้อมูลท่ีผู ้วิจ ัยได้จากการสอบถามความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการเ รียนของนักเรียน           
กลุ่มตัวอย่าง หลังจากใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงพบว่าโดยปกติแล้วนักเรียนใช้
คอมพิวเตอร์ในการคน้ควา้ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ตและเพื่อความบนัเทิงเป็นส่วนใหญ่ นกัเรียนไม่มี
ประสบการณ์ในการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรายวิชาอ่ืน ๆ จึงทาํให้ในขณะท่ี
เรียนนกัเรียนมีความต่ืนเตน้และกระตือรือร้นท่ีจะเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ีทนัสมยัและไม่รู้สึกเบ่ือ สรุปไดว้่านักเรียนมีทศันคติท่ีดีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน        
ท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 ปัญหาท่ีพบในการวิจยั 

 จากการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัพบปัญหาบางประการท่ีเกิดข้ึน พอจะสรุปไดด้งัน้ี 
 1.  เน่ืองจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ    
การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ เป็นบทเรียนท่ีพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจโดยเน้นเน้ือหาอาเซียน ผูว้ิจยัไม่สามารถนาํบทความท่ีไดค้น้ควา้มาใช้ไดท้นัที จาํเป็นตอ้ง
ปรับภาษาหรือหาวิธีในการกาํหนดกิจกรรมในบทเรียนเพื่อให้นกัเรียนเขา้ใจ บทอ่านจะตอ้งเป็น
เร่ืองท่ีมีระดบัความยากง่ายของเน้ือหาและคาํศพัท์ใกลเ้คียงกนั ความเหมาะสมและความถูกตอ้ง
ของเน้ือหาตอ้งเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ผูว้ิจยัจึงตอ้งใช้
ระยะเวลานาน ในการคดัเลือกเน้ือหา สร้างเน้ือหาในแต่ละบทและให้ผูเ้ช่ียวชาญท่ีเป็นเจา้ของภาษ
ตรวจสอบความถูกตอ้งของภาษาเพื่อใหไ้ดบ้ทเรียนท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
 2. นักเรียนไม่คุ ้นเคยกับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูจึงจัด
ปฐมนิเทศนักเรียนก่อนเรียนเพื่อทาํความเขา้ใจถึงรายละเอียดต่างๆ ช้ีแจงวตัถุประสงค์ อธิบาย
รูปแบบของกิจกรรม ตลอดจนวิธีการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
นอกจากนั้ นครูสามารถปรับกลวิธีในการสอนและอธิบายคาํศพัท์ให้สอดคล้องกับบริบทของ
นกัเรียนไดต้ลอดเวลา  
 3.  จากการทดลองผูว้ิจยัพบขอ้จาํกดับางประการของโปรแกรมท่ีใช้สร้างและพฒันา
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อาทิ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้ิจ ัยพฒันาข้ึนสามารถ
นาํเสนอทกัษะการเขียนไดอ้ยา่งจาํกดั เช่น แบบฝึกหดัในบางกิจกรรม จะเป็นการพิมพค์าํตอบลงใน
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ช่องว่าง ถ้านักเรียนพิมพค์าํตอบได้ทุกตวัเหมือนกบัคาํตอบท่ีเฉลยไวก้็จะทาํให้นักเรียนตอบถูก    
แต่ถ้านกัเรียนพิมพผ์ิดเพียงคาํเดียวก็จะผิดทั้งหมด ทาํให้มีขอ้จาํกดัในการสร้างบทเรียนเพื่อให้
ผูเ้รียนเรียนด้วยทกัษะการเขียน นอกจากน้ีโปรแกรมท่ีใช้ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์   
ช่วยสอนน้ีไม่เปิดโอกาส ให้นกัเรียนไดส่ื้อสารกบันกัเรียนดว้ยกนัเหมือนกบัการเรียนในห้องเรียน
ตามปกติ ทาํใหน้กัเรียนขาดทกัษะท่ีสมจริง ครูจึงปรับกิจกรรมในแต่ละบทเรียนโดยถามคาํถามและ
ใหน้กัเรียนร่วมกนัเสนอความคิดเห็นและตรวจสอบคาํตอบร่วมกบัเพื่อนในชั้นเรียน 
 4. ระยะเวลาในการทดลองอาจน้อยเกินไป ควรเพิ่มระยะเวลาในการทดลองให้
มากกวา่บทเรียนละ 1 คาบเรียน เน่ืองจากใน 1 บทเรียนมีกิจกรรมท่ีหลากหลาย ตอ้งใชเ้วลาในการ
ทาํกิจกรรม อาทิ การดูวีดิโอ การฟังเพลง การตอบคาํถาม การเสนอความคิดเห็น และการนาํเสนอ 
หน้าชั้นเรียนเป็นการเช่ือมโยงความรู้ ท่ีไดรั้บจากบทเรียนไปใชใ้นชีวิตประจาํวนั นอกจากน้ียงัมี
การทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบททุกบท ครูจึงตอ้งปรับเวลาในการทาํกิจกรรมใหมี้ความเหมาะสม 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

 จากการวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีข้อเสนอแนะท่ีอาจเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแก่ผูท้าํวิจยัคร้ังต่อไป ประกอบด้วยข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอน      
และขอ้เสนอแนะในการทาํวจิยัคร้ังต่อไป ดงัต่อไปน้ี 
  

ข้อเสนอแนะเพือ่น าผลการวจัิยไปใช้  
 1.  ควรพฒันาและนาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียนเพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ไปใชก้บันกัเรียนในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ต่อไป เน่ืองจากเป็น
บทเรียนท่ีส่งเสริมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนใหสู้งข้ึน  
 2. ควรใช้ส่ือผสมท่ีมีความหลากหลาย น่าสนใจ เช่น รูปภาพ วีดิโอ และเพลง             
ท่ีเก่ียวข้องกับเน้ือหาท่ีอ่านมาประกอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพื่อกระตุ้นความรู้          
ขั้นพื้นฐานของนกัเรียน นอกจากน้ียงัส่งผลให้นกัเรียนมีความกระตือรือร้นและเพิ่มแรงจูงใจใน   
การเรียนอีกดว้ย  
 3.  ควรสร้างและพฒันาส่ือท่ีมีลกัษณะเด่น คือ มีการให้ขอ้มูลป้อนกลบัและนกัเรียน
สามารถตรวจสอบความถูกตอ้งไดท้นัที โดยใช้โปรแกรม Macromedia Authorware Version 7 
ร่วมกบัโปรแกรมประยุกตอ่ื์น ๆ ท่ีทนัสมยั เช่น Flash เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและดึงดูดความสนใจ
ของนกัเรียนและใหน้กัเรียนไดมี้การโตต้อบและพฒันาทกัษะดา้นอ่ืน ๆ ไดม้ากข้ึน 
 4.  ในการออกแบบกิจกรรมการสอนอ่านเพื่อความเขา้ใจ ขั้นตั้งคาํถามนาํก่อนการอ่าน 
(Guided Questions) ถือเป็นกิจกรรมท่ีดีและน่าสนใจ เน่ืองจากช่วยบอกขอบข่ายของเร่ืองไดดี้ข้ึน 
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 5.  ในการสอนอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจแมว้่าจะเนน้ท่ีทกัษะการอ่าน ครูควร
ออกแบบส่ือประกอบการสอนเก่ียวกบัคาํศพัท ์(Vocabulary) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาอาเซียน มาสอน
เสริมควบคู่กบัการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านได ้
 

ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป  
 1.  ควรทาํวจิยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจและ
ความพึงพอใจระหว่างกลุ่มควบคุมท่ีเรียนกับครูผู ้สอน และกลุ่มทดลองท่ีเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 2.  ควรมีการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความ
เขา้ใจระหวา่งนกัเรียนกลุ่มเก่ง กลาง และอ่อน วา่นกัเรียนกลุ่มใดเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนไดดี้มากกวา่กนั 
 3.  ควรศึกษาและทาํวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการเรียน (Retention) ของ
นกัเรียนท่ีเรียนกบัครูผูส้อน และกลุ่มทดลองท่ีเรียนกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วา่วิธีการใด
สามารถทาํใหน้กัเรียนมีความคงทนทางการเรียนรู้มากกวา่กนั 
 4.  ควรมีการวิจยัท่ีออกแบบและพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหา
อาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านเพื่อความเขา้ใจ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นอ่ืน ๆ    
 5.  ควรมีการวิจยัเพื่อพฒันาทกัษะแบบบูรณาการ อาทิ จากทกัษะการอ่านไปสู่ทกัษะ
การเขียน หรือพฒันาทกัษะทางภาษาองักฤษทั้ง 4 ทกัษะ คือ การฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน 
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่นกัเรียน 
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รายการอ้างอิง 
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ภาคผนวก ข 
เนือ้หาของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่เน้นเนือ้หาอาเซียน  

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวดัราชบุรี 
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ตารางท่ี 16  เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ 
                    การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
 

Unit Name of the Unit  Learning Objective 
1 General Information of ASEAN 

community 
1. To present general information of ASEAN 
community 
2. To interpret map 
3. To identify the story line 
4. To answer reading comprehension 
5.  To transfer information into the mind mapping 

2 Introduction to ASEAN Community 1. To present general information about 10 countries 
in ASEAN community 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To transfer information into the chart 

3 Important People of ASEAN 1. To present about the famous people in ASEAN 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To make a timeline 

4 Daily Life 1. To present about the daily life of people in 
ASEAN 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To transfer information into the chart 
5. To create mind mapping and present to the class 

5 Free Time and Environment 1. To present about free time and environment 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To transfer information into the chart 
 

6 Folktales 1. To present about folktale in ASEAN 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To transformation into the chart 
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ตารางท่ี 16  เน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ 
                    การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  (ต่อ) 
 

Unit Name of the Unit  Learning Objective 
7 Food and Beverages 1. To present about food and beverages in ASEAN 

2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To write the cooking step 
5. To transformation into the chart 

8 Places 1. To present about interesting cities and places in 
ASEAN countries 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To transformation into the chart 

9 Travel for Tourism 1. To present about travel for tourism in ASEAN 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To transformation into the chart   

10 Cultures 1. To present about cultures in ASEAN 
2. To identify the story line 
3. To answer reading comprehension 
4. To transformation into the chart 
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ภาคผนวก ค 
ตารางก าหนดเนือ้หาในบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน  

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวดัราชบุรี (Table of Lesson Content Specifications) 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

1 General 
Information 
of ASEAN 
Community 

1. To present 
general 
information of 
ASEAN 
community 
 
2. To interpret 
map 
 
3. To identify 
the story line 
 
4. To answer 
reading 
comprehension 
 
 

Reading 
comprehension 
subs kill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
- Cause and 
Effect 
Grammar 

ASEAN 
community
: maps, 
flags, 
symbols, 
mottos and 
song 

- Description 
- Map 
- Song 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens in 
the pictures 
- Answering the questions from  
ASEAN maps and flags 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from context 
clues 
While Reading 
- Reading the passage  
- Answering guided questions 
- Working on intensive questions 
focusing reading  comprehension 
sub skills   
 

- Answer  
Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple  
choices  
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa. 
go.th/web/1694. 
php 
 

1 hour 

 

175 



 

 

ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications) (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  5. To transfer 
information into 
the mind 
mapping 

- Present 
Simple Tense        

  Post-Reading 
- Transferring  information 
about ASEAN into the mind 
mapping 

   

2 Introduction 
to ASEAN 
Community 

1. To present 
general 
information 
about 10 
countries in 
ASEAN 
community 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Ask 
questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
Grammar  

General 
information 
about 10 
countries in 
ASEAN 
community:  
1. Thailand 
2. Philippines 
3. Malaysia 
4. Singapore 
5. Indonesia 
6. Brunei 
Darussalam 
7. Vietnam 

- Description 
- Map 
- Picture 
 

Warm up 
-  Watching the ASEAN 
video clip 
Pre-Reading 
- Answering questions about 
ASEAN that the students see 
on the clip 
- Presenting the ASEAN map 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Reading the passage  
- Answering guided questions 

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
http://www.asean.
or.jp/en/know/ 
country. 
 
 

1 hour 
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http://www.mfa.go.th/web/1694.php
http://www.mfa.go.th/web/1694.php
http://www.asean.or.jp/en/know/
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To transfer 
information into 
the chart 

- Question 
 words        

8. Myanmar 
9. Laos 
10. Cambodia 

 - Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 
- Writing a summary about 
the reading text 

   

3 Important 
People of 
ASEAN 

1. To present 
about important 
people of 
ASEAN 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 

Important 
people of 
ASEAN: 
Main topic 
- His 
majesty the 
king 
Bhumibol 
Adulyadej 
Sub topic  

- Description 
- Picture 
- News 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To make a 
 timeline 

- Ask 
questions 
Grammar  
- Chronological / 
Sequence text 
 structure        

- Ho Chí 
Minh  
- Bayin naung  
 

 - Reading the passage about 
important people of ASEAN  
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Making a timeline of 
 students’favourite person 

   

4 Daily Life 1. To present 
about the daily 
life of people in 
ASEAN 
 
 
2.To identify 
the story line 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 

The daily 
life: 
Main topic 
- Tuk-Tuk 
(Thailand) 
Sub topic 
- The cyclo 
(Vietnam)  
  

- Description 
- Picture 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Adding the missing letters 
to complete the crossword 
- Reviewing the vocabulary 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa. 
go.th/web/1694. 
php 
- Bangkok Post 

1 hour 

178 

http://www.mfa/


 

 

ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To transfer 
information into 
the chart 
 
 
5. To create 
mind mapping 
and present to 
the class 

- Ask 
questions 
- Predict 
- Monitor and 
Clarify 
- Cause and 
Effect 
Grammar 
- Comparative 
and 
Superlative    

- Jeepneys 
(The 
Philippines) 
 

 - Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
the daily life of people in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 
- Presenting to the class 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

5 Free Time 
& 
Environment 

1. To present 
about free time 
and 
environment 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
Grammar 
- Speak and 
write about 
hobbies        

Free time 
and 
environment: 
Main topic 
- Thai 
dancing or 
Ram Thai  
Sub topic 
- Barong 
Dance 
(Indonesia)   
- Apsara  
Dance 
(Cambodia) 
 

- Description 
- Picture 
- News 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Matching the pictures with 
the correct activities 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
 While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
the free time and environment  
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  4. To transfer 
information into 
the chart 

   Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 

   

6 Folktales 1. To present 
about folktale in 
ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
Grammar 
        

Folktale: 
Main topic 
- The 
history of 
Thailand's 
legendary 
or khanom 
khrok  
Sub topic 
- The 
mountains 
of gold and 
grain 
(Brunei)   
 

- Folktale 
- Picture 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
folktale in ASEAN 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- The popular 
folktales in 
ASEAN  
http://learnthaiwit
hmod.com/2013/1
0/kanom-krok/ 
http://www.aarons
hep.com/stories/04
3.html 
 

1 hour 

181 

http://learnthaiwithmod.com/2013/10/kanom-krok/
http://learnthaiwithmod.com/2013/10/kanom-krok/
http://learnthaiwithmod.com/2013/10/kanom-krok/


 

 

ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  4. To 
transformation 
into the chart 

- Past Simple 
Tense 
 

- Four 
dummies 
(the most 
popular 
folktale in 
Myanmar) 

 - Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 

   

7 Food and 
Beverages 

1. To present 
about food and 
beverages in 
ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 

Food and 
beverages: 
Main topic 
- Tom Yam 
Goong 
Sub topic 
- Lab  
- Satay  
 

- Description 
- Picture 
- Menu 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
 

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To write the 
cooking step 
 
5. To 
transformation 
into the chart 

- Predict 
Grammar 
 

  While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about  
food and beverages in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Writing  the cooking steps 
- Transferring   information 
about ASEAN into the chart 

   

8 Places 1. To present 
about 
interesting 
cities and places 
in ASEAN 
countries 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 

The capital 
in ASEAN: 
Main topic 
- Bangkok 
(Thailand) 
 

- Description 
- Picture 
- Brochure 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To 
transformation 
into the chart 

- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
- Cause and 
Effect 
Grammar 
-  There 
is/there are 
- Preposition 
of place       

Sub topic 
- Merlion 
(Singapore)  
- Ha Noi 
(Vietnam) 

 Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
interesting cities and places 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transferring   information 
about ASEAN into the chart 
- Planning the trips 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

9 Travel for 
Tourism 

1. To present 
about travel for 
tourism in 
ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
Grammar 
- Comparative 
and 
Superlative        

The popular 
places to 
travel for 
tourism: 
Main topic 
- Wat Phra 
Kaew 
(Thailand) 
Sub topic 
 - Ankor 
Wat 
(Heritage of 
humanity 
and world 
wonder) 
- Swedagon 
Pagoda  

- Description 
- Picture 
- Brochure 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
the popular places to travel 
for tourism - Working on 
intensive questions focusing 
reading  comprehension sub 
skills   

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  4. To 
transformation 
into the chart   

   Post-Reading  
- Transferring   information 
 about popular places to travel 
into the chart 
- Creating students’ brochure 

   

10 Cultures 1. To present 
about cultures 
in ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 

 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 

cultures: 
Main topic 
- Songkran 
festival 
(Thailand) 
 Sub topic 
- Chinese 
New Year 
(Singapore) 
- The Moon 
festival 
(Vietnam) 

- Description 
- Picture 
- Brochure 
- News 

 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
http://www.asean.
org/asean/about-
asean 

 

1 hour 
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http://www.asean.org/asean/about-asean


 

 

ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
 
 
4. To 
transformation 
into the chart 

- Predict 
Grammar  
- Adverbs of 
frequency of 
the Present 
Simple Tense 
 

  While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
cultures in ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transferring   information 
about popular places to travel 
into the chart 
- Presenting about the 
important festival of ASEAN 
Countries to the class 
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ตารางท่ี 8   ก าหนดเน้ือหาและน ้าหนกัขอ้สอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Table of Test Specification)  
 

Part Topic Text types Test type Language focus Tool of 
Test 

No. of 
Items 

Weight 
(%) 

Time 
(mins.) 

Scoring 

1. Vocabulary  Vocabulary about 
ASEAN 
community 

 Context clues 
- Definition type  
- Restatement type  
- Example type  
- Explanation type  

M/C 20 25 20 0-1 

2  Reading - General 
information  
of ASEAN 
community 
 
- My favourite 
star  
 
 

- Passage  
(200 words) 
 
 
- Entertainment 
News (150 
words) 
- Passage (150 
words) 
 
 

- Description 
and Narration 
 
 
- Description 
 
- Description 
and Narration 
 
 

Reading sub skills 
- Vocabulary 
- Main idea 
- Give detail 
- Personal 
Pronouns  
- Clause and 
Effect 
- Sequence words 
- Author’s purpose 
- Tone/Mood 

M/C 40 50 50 0-1 
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ตารางท่ี 8   ก าหนดเน้ือหาและน ้าหนกัขอ้สอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Table of Test Specification)  (ต่อ) 
 

Part Topic Text types Test type Language focus Tool of 
Test 

No. of 
Items 

Weight 
(%) 

Time 
(mins.) 

Scoring 

 - International 
food 
in ASEAN 
countries 
 
- Cool holiday! 

- Passage  
(150 words) 
 

- Description 
 and 
Argumentative 

- General 
knowledge 
- Inference 

     

3 Grammar  - Sentences 
- Passage (150 
words) 
 
 

 - Present Simple 
Tense-Question 
Words  
- Chronological/ 
  Sequence text 
structure   
- Comparative and  
  Superlative  

M/C 20 25 20 0-1 
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ตารางท่ี 8   ก าหนดเน้ือหาและน ้าหนกัขอ้สอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Table of Test Specification)  (ต่อ) 
 

Part Topic Text types Test type Language focus Tool of 
Test 

No. of 
Items 

Weight 
(%) 

Time 
(mins.) 

Scoring 

    - Talking about  
hobbies-Past  
Simple Tense 
- Countable and  
  Uncountable 
Nouns 
- Sequence Words  
- There is/ There 
are  
- Preposition of  
place  
- Adverbs of  
Frequency of the 
Present Simple  
  Tense 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

1 General 
Information 
of ASEAN 
Community 

1. To present 
general 
information of 
ASEAN 
community 
 
2. To interpret 
map 
 
3. To identify 
the story line 
 
4. To answer 
reading 
comprehension 
 
 

Reading 
comprehension 
subs kill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
- Cause and 
Effect 
Grammar 

ASEAN 
community
: maps, 
flags, 
symbols, 
mottos and 
song 

- Description 
- Map 
- Song 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens in 
the pictures 
- Answering the questions from  
ASEAN maps and flags 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from context 
clues 
While Reading 
- Reading the passage  
- Answering guided questions 
- Working on intensive questions 
focusing reading  comprehension 
sub skills   
 

- Answer  
Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple  
choices  
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa. 
go.th/web/1694. 
php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications) (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  5. To transfer 
information into 
the mind 
mapping 

- Present 
Simple Tense        

  Post-Reading 
- Transferring  information 
about ASEAN into the mind 
mapping 

   

2 Introduction 
to ASEAN 
Community 

1. To present 
general 
information 
about 10 
countries in 
ASEAN 
community 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Ask 
questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
Grammar  

General 
information 
about 10 
countries in 
ASEAN 
community:  
1. Thailand 
2. Philippines 
3. Malaysia 
4. Singapore 
5. Indonesia 
6. Brunei 
Darussalam 
7. Vietnam 

- Description 
- Map 
- Picture 
 

Warm up 
-  Watching the ASEAN 
video clip 
Pre-Reading 
- Answering questions about 
ASEAN that the students see 
on the clip 
- Presenting the ASEAN map 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Reading the passage  
- Answering guided questions 

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
http://www.asean.
or.jp/en/know/ 
country. 
 
 

1 hour 
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http://www.mfa.go.th/web/1694.php
http://www.mfa.go.th/web/1694.php
http://www.asean.or.jp/en/know/
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To transfer 
information into 
the chart 

- Question 
 words        

8. Myanmar 
9. Laos 
10. Cambodia 

 - Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 
- Writing a summary about 
the reading text 

   

3 Important 
People of 
ASEAN 

1. To present 
about important 
people of 
ASEAN 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 

Important 
people of 
ASEAN: 
Main topic 
- His 
majesty the 
king 
Bhumibol 
Adulyadej 
Sub topic  

- Description 
- Picture 
- News 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To make a 
 timeline 

- Ask 
questions 
Grammar  
- Chronological / 
Sequence text 
 structure        

- Ho Chí 
Minh  
- Bayin naung  
 

 - Reading the passage about 
important people of ASEAN  
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Making a timeline of 
 students’favourite person 

   

4 Daily Life 1. To present 
about the daily 
life of people in 
ASEAN 
 
 
2.To identify 
the story line 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 

The daily 
life: 
Main topic 
- Tuk-Tuk 
(Thailand) 
Sub topic 
- The cyclo 
(Vietnam)  
  

- Description 
- Picture 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Adding the missing letters 
to complete the crossword 
- Reviewing the vocabulary 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa. 
go.th/web/1694. 
php 
- Bangkok Post 

1 hour 

266 

http://www.mfa/


 

 

ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To transfer 
information into 
the chart 
 
 
5. To create 
mind mapping 
and present to 
the class 

- Ask 
questions 
- Predict 
- Monitor and 
Clarify 
- Cause and 
Effect 
Grammar 
- Comparative 
and 
Superlative    

- Jeepneys 
(The 
Philippines) 
 

 - Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
the daily life of people in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 
- Presenting to the class 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

5 Free Time 
& 
Environment 

1. To present 
about free time 
and 
environment 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
Grammar 
- Speak and 
write about 
hobbies        

Free time 
and 
environment: 
Main topic 
- Thai 
dancing or 
Ram Thai  
Sub topic 
- Barong 
Dance 
(Indonesia)   
- Apsara  
Dance 
(Cambodia) 
 

- Description 
- Picture 
- News 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Matching the pictures with 
the correct activities 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
 While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
the free time and environment  
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  4. To transfer 
information into 
the chart 

   Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 

   

6 Folktales 1. To present 
about folktale in 
ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
Grammar 
        

Folktale: 
Main topic 
- The 
history of 
Thailand's 
legendary 
or khanom 
khrok  
Sub topic 
- The 
mountains 
of gold and 
grain 
(Brunei)   
 

- Folktale 
- Picture 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
folktale in ASEAN 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- The popular 
folktales in 
ASEAN  
http://learnthaiwit
hmod.com/2013/1
0/kanom-krok/ 
http://www.aarons
hep.com/stories/04
3.html 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  4. To 
transformation 
into the chart 

- Past Simple 
Tense 
 

- Four 
dummies 
(the most 
popular 
folktale in 
Myanmar) 

 - Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 

   

7 Food and 
Beverages 

1. To present 
about food and 
beverages in 
ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 

Food and 
beverages: 
Main topic 
- Tom Yam 
Goong 
Sub topic 
- Lab  
- Satay  
 

- Description 
- Picture 
- Menu 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
 

-Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To write the 
cooking step 
 
5. To 
transformation 
into the chart 

- Predict 
Grammar 
 

  While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about  
food and beverages in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Writing  the cooking steps 
- Transferring   information 
about ASEAN into the chart 

   

8 Places 1. To present 
about 
interesting 
cities and places 
in ASEAN 
countries 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 

The capital 
in ASEAN: 
Main topic 
- Bangkok 
(Thailand) 
 

- Description 
- Picture 
- Brochure 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
4. To 
transformation 
into the chart 

- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
- Cause and 
Effect 
Grammar 
-  There 
is/there are 
- Preposition 
of place       

Sub topic 
- Merlion 
(Singapore)  
- Ha Noi 
(Vietnam) 

 Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
interesting cities and places 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transferring   information 
about ASEAN into the chart 
- Planning the trips 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

9 Travel for 
Tourism 

1. To present 
about travel for 
tourism in 
ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 
3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 

Reading 
comprehensio
n sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 
- Predict 
Grammar 
- Comparative 
and 
Superlative        

The popular 
places to 
travel for 
tourism: 
Main topic 
- Wat Phra 
Kaew 
(Thailand) 
Sub topic 
 - Ankor 
Wat 
(Heritage of 
humanity 
and world 
wonder) 
- Swedagon 
Pagoda  

- Description 
- Picture 
- Brochure 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
the popular places to travel 
for tourism - Working on 
intensive questions focusing 
reading  comprehension sub 
skills   

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 
 
 
 
 
  

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  4. To 
transformation 
into the chart   

   Post-Reading  
- Transferring   information 
 about popular places to travel 
into the chart 
- Creating students’ brochure 

   

10 Cultures 1. To present 
about cultures 
in ASEAN 
 
 
 
2. To identify 
the story line 
 
 
 

 

Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask 
questions 

cultures: 
Main topic 
- Songkran 
festival 
(Thailand) 
 Sub topic 
- Chinese 
New Year 
(Singapore) 
- The Moon 
festival 
(Vietnam) 

- Description 
- Picture 
- Brochure 
- News 

 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens 
in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
 

- Answer Reading 
comprehension 
sub skill 
- Multiple choices 
(10 points) 

- Welcome to 
ASEAN book 
- ขอ้มูลทัว่ไปของ
อาเชียน  
http://www.mfa.g
o.th/web/1694.php 
http://www.asean.
org/asean/about-
asean 

 

1 hour 
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ตารางท่ี 7  ก าหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Table of Lesson Content Specifications)  (ต่อ) 
 

Unit Name of the 
Unit 

Learning 
Objective 

Language 
Content 

Theme/ 
Topic 

Text 
type/Form 

Activities Evaluation Resource Time 

  3. To answer 
reading 
comprehension 
 
 
 
 
4. To 
transformation 
into the chart 

- Predict 
Grammar  
- Adverbs of 
frequency of 
the Present 
Simple Tense 
 

  While Reading 
- Answering guided questions 
- Reading the passage about 
cultures in ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transferring   information 
about popular places to travel 
into the chart 
- Presenting about the 
important festival of ASEAN 
Countries to the class 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัโครงสร้างทางเนือ้หาของบทเรียน 
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ 

เพือ่ความเข้าใจส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1   
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัโครงสร้างทางเนือ้หาของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนื้อหาอาเซียน  

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะ 

การอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของโครงสร้าง

ทางเน้ือหา 

ค าช้ีแจง 

     กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านใหม้ากท่ีสุด 

     1      หมายถึง  แน่ใจวา่โครงสร้างทางเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสม 

          0      หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่โครงสร้างทางเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมหรือไม่ 

     -1     หมายถึง  แน่ใจวา่โครงสร้างทางเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไม่เหมาะสม 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน  
เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Top
ic 

Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

1 General information 
of ASEAN 
community 

1. To present general 
information of ASEAN 
community 
 
2. To interpret map 
 
3.To identify the story line 
 
4.To answer reading 
comprehension 
 
5. To transfer information 
into the mind mapping 

Reading 
comprehension subs 
kill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and clarify 
- Cause and Effect 
Grammar 
-Present Simply Tense        

ASEAN 
community: 
maps, flags, 
symbols, 
mottos and 
song 

- Description 
- Map 
- Song 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the pictures then 
brainstorming what happens in 
the pictures 
-  Answering the questions from  
ASEAN maps and flags 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from context 
clues 
While Reading 
- Reading the passage  
- Answering guided questions 
- Working on intensive questions 
focusing reading  comprehension 
sub skills   
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

      Post-Reading 
- Transferring  information 
about ASEAN into the mind 
mapping 

   

2 General information 
about 10 countries in 
ASEAN community 

1. To present general 
information about 10 
countries in ASEAN 
community 
 
 
 
2.To identify the story line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 
 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and clarify 
Grammar  
- Question words        

General 
information 
about 10 
countries in 
ASEAN 
community:  
1. Thailand 
2. Philippines 
3. Malaysia 
4. Singapore 
5. Indonesia 
6. Brunei 
Darussalam 
7. Vietnam 
8. Myanmar 

- Description 
- Map 
- Picture 
 

Warm up 
-  Watching the ASEAN 
video clip 
Pre-Reading 
- Answering questions about 
ASEAN that the students 
see on the clip 
- Presenting the ASEAN 
map 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Reading the passage  
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

  4. To transfer information 
into the chart 

 9. Laos 
10. Cambodia 

 - Answering guided 
questions 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 
- Writing a summary about 
the reading text 

   

3 Important People of 
ASEAN 

1. To present about the 
famous people in ASEAN 
 
 
2.To identify the story line 
 
 
 
 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 

people: 
Main topic 
- His majesty 
the king 
Bhumibol 
Adulyadej 
Sub topic  
- Ho Chí 
Minh  

- Description 
- Picture 
- News 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

  3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To make a timeline 

- Ask questions 
Grammar  
- Chronological / 
Sequence text structure        

- Bayin 
naung  
 

 While Reading 
- Answering guided 
questions 
 
- Reading the passage about 
the famous people in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Making a timeline of  
students’favourite person 

   

4 Daily life 1. To present about the 
daily life of people in 
ASEAN 
 
 
2.To identify the story line 

Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 

The daily 
life: 
Main topic 
- Tuk-Tuk 
(Thailand) 
Sub topic 

- Description 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
- Adding the missing letters 
to complete the crossword 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

  3.To answer reading 
comprehension 
 
4. To transfer information 
into the chart 
 
 
5. To create mind mapping 
and present to the class 

- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and Clarify 
- Cause and Effect 
Grammar 
- Comparative and  
Superative    

- The cyclo 
(Vietnam)  
 
- Jeepneys 
(The 
Philippines) 
 

 - Reviewing the vocabulary 
 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage about 
the daily life of people in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 
- Presenting to the class 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

5 Free time and 
environment 

1. To present about free 
time and environment 
 
 
 
2.To identify the story line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To transfer information 
into the chart 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
Grammar 
- Speak and write about 
hobbies        

Free time and 
environment: 
Main topic 
- Thai 
dancing or 
Ram Thai  
Sub topic 
- Barong 
(The 
Phillipines)   
- Apsara  
Dance 
(Cambodia) 
 

- Description 
- Picture 
- News 
 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
- Matching the pictures with 
the correct activities 
Pre-Reading 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
 While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage about 
the free time and 
environment  
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

      - Working on intensive 
Questions focusing 
Reading comprehension sub 
Skills 
Post-Reading 
- Transfer information 
About ASEAN into the 
chart 

   

6 Folktales 1. To present about folktale 
in ASEAN 
 
 
 
2.To identify the story line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
 

Folktale: 
Main topic 
- The history 
of Thailand's 
legendary or 
khanom 
khrok  
Sub topic 
-The 
mountains of 
gold and  

- Folktale 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

  4. To transformation into 
the chart 

- Predict 
Grammar 
- Past Simply Tense 
 

grain(Brunei)   
- Four 
dummies (the 
most popular 
folktale in 
Myanmar) 

 - Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage about 
folktale in ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transfer information about 
ASEAN into the chart 

   

7 Food and beverages 1. To present about food 
and beverages in ASEAN 
 
 
 
2.To identify the story line 
 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 

Food and 
beverages: 
Main topic 
- Tom Yam 
Goong 
 

- Description 
- Picture 
- Menu 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

  3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To write the cooking 
step 
 
5. To transformation into 
the chart 

- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
Grammar 
 

Sub topic 
- Lab  
- Satay  
 

 - Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage about  
food and beverages in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Writing  the cooking steps 
- Transferring   information 
about ASEAN into the chart 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

8 Places 1. To present about 
interesting cities and places 
in ASEAN countries 
 
 
 
2.To identify the story line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To transformation into 
the chart 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and clarify 
- Cause and Effect 
Grammar 
-  There is/there are 
- Preposition of place       

The capital in 
ASEAN: 
Main topic 
- Bangkok 
(Thailand) 
Sub topic 
- Merlion 
(Singapore)  
- Ha Noi 
(Vietnam) 

- Description 
- Picture 
- Brochure 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading  
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage about 
interesting cities and places 
in ASEAN countries 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

      - Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
Post-Reading 
- Transferring   information 
about ASEAN into the chart 
- Planning the trips 

   

9 Travel for tourism 1. To present about travel 
for tourism in ASEAN 
 
 
 
2.To identify the story line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
Grammar 

The popular 
places to 
travel for 
tourism: 
Main topic 
- Wat Phra 
Kaew 
(Thailand) 
Sub topic 
 - Ankor Wat 
(Heritage of 
humanity and  

- Description 
- Picture 
- Brochure 
 
 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
- Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

  4. To transformation into 
the chart   

- Comparative and 
Superative     

world 
wonder) 
- Swedagon 
Pagoda 

 While Reading  
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage about 
the popular places to travel 
for tourism - Working on 
intensive questions focusing 
reading  comprehension sub 
skills   
Post-Reading 
- Transferring   information 
about popular places to 
travel into the chart 
- Creating students’ 
 brochure 
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

10 Cultures 1. To present about cultures 
in ASEAN 
 
 
 
2.To identify the story line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 
 
 
 
4. To transformation into 
the chart 

 Reading 
comprehension sub 
skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make connections 
- Ask questions 
- Predict 
Grammar  
- Adverbs of frequency 
of the Present Simply 
Tense 
 

cultures: 
Main topic 
- Songkran 
festival 
(Thailand) 
 Sub topic 
- Chinese 
New Year 
(Singapore) 
- The Moon 
festival 
(Vietnam) 
 

- Description 
- Picture 
- Brochure 
- News 
 

Warm up 
- Observing the pictures 
then brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the pictures and 
brainstorming what happens 
in the pictures 
-Guessing meaning from 
pictures and context clues 
- Giving guided  questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage about 
cultures in ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing reading  
comprehension sub skills   
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Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Comment 
1 0 -1 

      Post-Reading 
- Transferring   information 
about popular places to 
travel into the chart 
 - Presenting about the 
important festival of 
ASEAN Countries to the 
class 
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ผูป้ระเมิน............................................................................... 
 

 

 

 

          ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                          นางสาวกมลภทัร   โพธิภิรมย ์
         นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร    
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ภาคผนวก จ 
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) 

แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัโครงสร้างทางเนือ้หาของบทเรียน 
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 

 



ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 
1 General 

information of 
ASEAN 
community 

1. To present general 
information of ASEAN 
community 
 
2. To interpret map 
 
3.To identify the story 
line 
 
4.To answer reading 
comprehension 
 
5. To transfer information 
into the mind mapping 

Reading 
comprehension  
subs kill 
- Give details 
- Main idea 
- Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
- Cause and Effect 
Grammar 

ASEAN 
community: 
maps, flags, 
symbols, mottos 
and song 

- Description 
- Map 
- Song 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
-  Answering the 
questions from  
ASEAN maps and 
flags 
Pre-Reading 
- Guessing meaning 
from context clues 
While Reading 
- Reading the passage  
- Answering guided 
questions 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

   

-Present Simply 
Tense      
 
 
 
 
 
 
 
   

  

- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   
Post-Reading 
- Transferring  
information about 
ASEAN into the mind 
mapping 

     

2 General 
information about 
10 countries in 
ASEAN 
community 

1. To present general 
information about 10 
countries in ASEAN 
community 
 

 Reading 
comprehension 
sub skill 
- Give details 
- Main idea 

General 
information 
about 10 
countries in 
ASEAN  

- Description 
- Map 
- Picture 
 

Warm up 
-  Watching the 
ASEAN video clip 
Pre-Reading 
- Answering questions  

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

2.To identify the story 
line 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To transfer information 
into the chart 

- Visualize 
- Summarize 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
Grammar  
- Question words  
 
       

community:  
1. Thailand 
2. Philippines 
3. Malaysia 
4. Singapore 
5. Indonesia 
6. Brunei 
Darussalam 
7. Vietnam 
8. Myanmar 
9. Laos 
10. Cambodia 

 

about ASEAN that the 
students see on the clip 
- Presenting the 
ASEAN map 
- Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 
- Giving guided  
questions 
While Reading 
- Reading the passage  
- Answering guided 
questions 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   
Post-Reading 
- Transfer information 
about ASEAN into the 
chart 
- Writing a summary 
about the reading text 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 
3 Important People 

of ASEAN 
1. To present about the 
famous people in ASEAN 
 
 
2.To identify the story 
line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To make a timeline 

 Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
Grammar  
- Chronological / 
Sequence text 
structure        

people: 
Main topic 
- His majesty 
the king 
Bhumibol 
Adulyadej 
Sub topic  
- Ho Chí Minh  
- Bayin naung  
 

- Description 
- Picture 
- News 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 
- Giving guided  
questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

- Reading the passage 
about the famous 
people in ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   
Post-Reading 
- Making a timeline of 
students’favourite 
person 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 
4 Daily life 1. To present about the 

daily life of people in 
ASEAN 
 
 
2.To identify the story 
line 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and 
Clarify 

The daily life: 
Main topic 
- Tuk-Tuk 
(Thailand) 
Sub topic 
- The cyclo 
(Vietnam)  
- Jeepneys (The 
Philippines) 
 

- Description 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
- Adding the missing 
letters to complete the 
crossword 
- Reviewing the 
vocabulary 
Pre-Reading 
- Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

4. To transfer information 
into the chart 
 
 
5. To create mind 
mapping and present to 
the class 

- Cause and Effect 
Grammar 
- Comparative and 
Superative    
 
 
 

  

- Giving guided  
questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage 
about the daily life of 
people in ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

Post-Reading 
- Transfer information 
about ASEAN into the 
chart 
- Presenting to the class 

     

5 Free time and 
environment 

1. To present about free 
time and environment 
 
 
 
2.To identify the story 
line 
 
 
 

 Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 

Free time and 
environment: 
Main topic 
- Thai dancing 
or Ram Thai  
Sub topic 
- Barong (The 
Phillipines)   
- Apsara  Dance 
(Cambodia) 

- Description 
- Picture 
- News 
 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
- Matching the pictures 
with the correct 
activities 
Pre-Reading 
- Guessing meaning  

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To transfer information 
into the chart 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ask questions 
- Predict 
Grammar 
- Speak and write 
about hobbies   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  

from pictures and 
context clues 
- Giving guided  
questions 
 While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage 
about the free time and 
environment  
- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   

     

303 



ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

Post-Reading 
- Transfer information 
about ASEAN into the 
chart 

     

6 Folktales 1. To present about 
folktale in ASEAN 
 
 
 
2.To identify the story 
line 
 
 
 

 Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 

Folktales: 
Main topic 
- The history of 
Thailand's 
legendary or 
khanom khrok  
Sub topic 
-The mountains 
of gold and 
grain(Brunei)  

- Folktales 
- Picture 
 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the 
pictures and 
brainstorming what 
happens in the pictures 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To transformation into 
the chart 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Ask questions 
- Predict 
Grammar 
- Past Simply 
Tense 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Four dummies 
(the most 
popular folktale 
in Myanmar) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 
- Giving guided  
questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage 
about folktale in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing 
reading   
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

comprehension sub 
skills   
Post-Reading 
- Transfer information 
about ASEAN into the 
chart 

     

7 Food and 
beverages 

1. To present about food 
and beverages in ASEAN 
 
 
2. To identify the story 
line 
 
 

Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
 

Food and 
beverages: 
Main topic 
- Tom Yam 
Goong 
Sub topic 
- Lab  
- Satay  

- Description 
- Picture 
- Menu 
 
 
 
 
 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
 
 
 

1 1 1 3 1 

 

 

306 



ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

3.To answer reading 
comprehension 
 
 
4. To write the cooking 
step 
 
5. To transformation into 
the chart 
 
 
 
 

- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
Grammar 
 
 
 
 
 
 
 

  

Pre-Reading 
- Observing the 
pictures and 
brainstorming what 
happens in the pictures 
-Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 
- Giving guided  
questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

- Reading the passage 
about  food and 
beverages in ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   
Post-Reading 
- Writing  the cooking 
steps 
- Transferring   
information about 
ASEAN into the chart 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 
8 Places 1. To present about 

interesting cities and 
places in ASEAN 
countries 
 
 
 
2.To identify the story 
line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 

 Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
- Monitor and 
clarify 
  

The capital in 
ASEAN: 
Main topic 
- Bangkok 
(Thailand) 
Sub topic 
- Merlion 
(Singapore)  
- Ha Noi 
(Vietnam) 

- Description 
- Picture 
- Brochure 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading  
- Observing the 
pictures and 
brainstorming what 
happens in the pictures 
-Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 
- Giving guided  
questions 

1 1 1 3 1 

 

309 



ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

4. To transformation into 
the chart 
 
 
 
 

- Cause and Effect 
Grammar 
-  There is/there 
are 
- Preposition of 
place       

  

While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage 
about interesting cities 
and places in ASEAN 
countries 
- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   
Post-Reading 
- Transferring   
information about  
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      
ASEAN into the chart 
- Planning the trips 

     

9 Travel for tourism 1. To present about travel 
for tourism in ASEAN 
 
 
 
2.To identify the story 
line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 

 Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
Grammar 

The popular 
places to travel 
for tourism: 
Main topic 
- Wat Phra 
Kaew 
(Thailand) 
Sub topic 
 - Ankor Wat 
(Heritage of 
humanity and 
world wonder) 
 

- Description 
- Picture 
- Brochure 
 
 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the 
pictures and 
brainstorming what 
happens in the pictures 
-Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  
  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

4. To transformation into 
the chart   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Comparative and 
Superlative   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Swedagon 
Pagoda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Giving guided  
questions 
While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage 
about the popular 
places to travel for 
tourism - Working on 
intensive questions 
focusing reading  
comprehension sub 
skills   
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

Post-Reading - 
Transferring   
information about 
popular places to travel 
into the chart 
- Creating students’ 
brochure 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 
10 Cultures 1. To present about 

cultures in ASEAN 
 
 
 
2.To identify the story 
line 
 
 
 
3.To answer reading 
comprehension 
 

 Reading 
comprehension 
sub skill 
-Give details 
-Main idea 
-Vocabulary 
- Visualize 
- Summarize 
- Make 
connections 
- Ask questions 
- Predict 
Grammar  

cultures: 
Main topic 
- Songkran 
festival 
(Thailand) 
 Sub topic 
- Chinese New 
Year 
(Singapore) 
- The Moon 
festival 
(Vietnam) 
 

- Description 
- Picture 
- Brochure 
- News 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Warm up 
- Observing the 
pictures then 
brainstorming what 
happens in the pictures 
Pre-Reading 
- Observing the 
pictures and 
brainstorming what 
happens in the pictures 
-Guessing meaning 
from pictures and 
context clues 
- Giving guided  
questions 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

  

4. To transformation into 
the chart 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Adverbs of 
frequency of the 
Present Simple 
Tense 
 
 
 
 
 
 

  

While Reading 
- Answering guided 
questions 
- Reading the passage 
about cultures in 
ASEAN 
- Working on intensive 
questions focusing 
reading  
comprehension sub 
skills   
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ตารางท่ี 17  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัโครงสร้างทางเน้ือหาของ
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1  

  (ต่อ) 
 

Unit Name of the  
Unit 

Learning Objective Language  
Content 

Theme/Topic Text  
type/Form 

Activities Experts X

 
IOC 

1 2 3 

      

Post-Reading - 
Transferring   
information about 
popular places to travel 
into the chart 
 - Presenting about the 
important festival of 
ASEAN 

     

 

         

316 



 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฉ 

ตารางก าหนดเนือ้หาและน า้หนักของแบบทดสอบวดัความสามารถด้านการอ่านภาษาองักฤษ 
เพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

(Table of Test Specification) 

 

 

 

 

 



ตารางท่ี 8   ก าหนดเน้ือหาและน ้าหนกัขอ้สอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Table of Test Specification) จ านวน 80 ขอ้ 90 นาที 
 

Part Topic Text types Test type Language focus No. of 
Items 

Weight 
(%) 

Time 
(mins.) 

Scoring 

1 Vocabulary ASEAN information Sentences  M/C Context clues 
- Definition type  
- Restatement type  
- Example type  
- Explanation type  

20 25 20 0-1 

2  Reading - General 
information  
of ASEAN 
community 
 
- My favourite star  
 
 
- International food 
in ASEAN countries 

- Passage  
(200 words) 
- Description and 
Narration 
- Entertainment News 
(150 words) 
- Description 
- Passage (150 words) 
- Description and 
Narration 

M/C 
 
 
 
 

Reading sub skills 
- Vocabulary 
- Main idea 
- Give detail 
- Personal Pronouns  
- Clause and Effect 
- Sequence words 
- Author’s purpose 
- Tone/Mood 
- General knowledge 

40 50 45 0-1 
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ตารางท่ี 8   ก าหนดเน้ือหาและน ้าหนกัขอ้สอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Table of Test Specification) จ านวน 80 ขอ้ 90 นาที  (ต่อ) 
 

Part Topic Text types Test type Language focus No. of 
Items 

Weight 
(%) 

Time 
(mins.) 

Scoring 

 - Cool holiday!- - Passage (150 words) 
- Description 

 - Inference     

3 Grammar Language focus 
based on the 10 
lessons 

- Sentences 
- Passage (150 words) 
 
 

M/C - Present Simple 
Tense  - Question 
Words  
- Chronological/ 
  Sequence text 
structure   
- Comparative and  
  Superlative  
- Talking about 
hobbies - Past Simple 
Tense 

20 25 25 0-1 
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ตารางท่ี 8   ก าหนดเน้ือหาและน ้าหนกัขอ้สอบการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ (Table of Test Specification) จ านวน 80 ขอ้ 90 นาที  (ต่อ) 
 

Part Topic Text types Test type Language focus No. of 
Items 

Weight 
(%) 

Time 
(mins.) 

Scoring 

 - Cool holiday!-   - Countable and  
  Uncountable Nouns 
- Sequence Words  
- There is/ There are  
- Preposition of place  
- Adverbs of 
Frequency  
  of the Present Simple  
  Tense 
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ภาคผนวก ช 

แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบ 
วดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน  

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



แบบสอบถามผู้เช่ียวชาญเกี่ยวกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจทีเ่น้นเนือ้หา

อาเซียน  

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

  
แบบสอบถามความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน  

เพื่อพฒันาทกัษะการอ่าน 

ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 เพื่อใหผู้เ้ช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของ 

ความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา 

ค าช้ีแจง 

     กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องวา่งใหต้รงกบัความคิดเห็นของท่านใหม้ากท่ีสุด 

     1      หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามและตวัเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสม 

          0      หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่ขอ้ค าถามและตวัเลือกในแบบทดสอบมีความเหมาะสมหรือไม่ 

     -1     หมายถึง  แน่ใจวา่ขอ้ค าถามและตวัเลือกในแบบทดสอบไม่เหมาะสม 322 



แบบสอบถามผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้ 

เน้ือหาอาเซียนพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 

Part 1: Vocabulary 

Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
ASEAN information Sentences M/C 1. There are ten countries in ASEAN ………………… such as Vietnam, 

Singapore and Thailand. 
   a. cities  b. locals   
   c. members  d. continents   

   

   2. The ten counties in ASEAN are stronger and can do more than one 
country alone is the ASEAN community ………………… . 
   a. emblem                             b. vision   
   c. motto                             d. desire 

   

   3. Singapore is the country that has many ………………… because the 
people were from China, Malaysia, India, Europe and other parts of the 
world. 
   a. products                             b. temples   
   c. kings                d. cultures 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   4. There are many kind of ………………… in ASEAN such as Kip, Kyat, 

Dong and Baht. 
   a. currencies                             b. capital   
   c. language                             d. religions 

   

   5. Ho Chi Minh was the ………………… in Vietnam in 1945-1955. 
   a. King                             b. President   
   c. Queen                             d. Prime minister 

   

   6. King Bhumibol was ………………… to Mom Rajawong Sirikit 
Kitiyakara in 1948 and they have four children after the royal wedding. 
   a. changed                             b. studied   
   c. engaged                             d. travelled 

   

   7. There are a lot of three-wheeled ………………… in ASEAN countries 
such as Tuk-Tuk and cyclo.        
   a. vehicle  b. airplane   
   c. motorcycle  d. passengers 

   

 

324 



 

Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   8. ………………… is the most common form of public transport in the 

Philippines.  
   a. Cyclo                            b. Tuk-Tuk   
   c. Jeepney                            d. Tricycle 

   

   9. You can’t see the real faces of the Ramakians’ actors because they are 
often ………………… and cannot speak. 
   a. sing                                          b. chorus   
   c. fight                d. masked  

   

   10. Barong represents a ………………… between the good spirit and 
Rangda the evil spirit.  
   a. battle                                 b. Thai dance   
   c. beautiful                                  d. drama song  

   

   11. ………………… is a small town. 
   a. big city                                 b. village   
   c. country                                  d. community  
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   12. Kanom Krok is one of the most delicious Thai ………………… . 

   a. soup                            b. salad    
   c. dessert                            d. spicy food 

   

   13. The basic ………………… of Tom Yam Goong are fish sauce, red 
chillies, lime juice, mushrooms, tomatoes and many kind of Thai herbs. 
   a. menu                                 b. charcoal   
   c. ingredients                                 d. seasoning 

   

   14. The most common taste of ASEAN food is ………………… . 
   a. spicy                             b. sour    
   c. salty                d. sweet 

   

   15. Hanoi, Bangkok, Vientiane, and Phnon Penh are the ………………… of 
ASEAN countries.     
   a. town                                 b. capital   
   c. village                                  d. trademark  
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   16. The Merlion is a ………………… with the head of lion and the body of 

a fish. It’s a symbol of Singapore.   
   a. creature                             b. old temple   
   c. pagoda                                 d. transport 

   

   17. The ………………… Buddha in Thailand is very old and it has a green 
color. 
   a. Pearl                            b. Diamond    
   c. Golden                             d. Emerald 

   

   18. Visitors must be ………………… and follow the strict rules when they 
enter the Grand Palace, Bangkok.  
   a. strong                            b. polite                       

   c. work hard                            d. talkative 

   

   19. All people would like to go back home to celebrate in the important 
………………… like Songkran and New Year’s Day.     
   a. festival                             b. weekend   
   c. sport day                             d. birthday 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   20. Thai people always sprinkle water on them to bring ………………… to 

their life in Songkran Day. 
   a. news                             b. evil    
   c. good luck                             d. present 
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Part 2: Reading 

Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
General information  
of ASEAN 
community 
 

- Passage  
(200 words) 
- Description 
and Narration 
 

M/C Instructions: Read the passage about General information of ASEAN 
community and choose the best answer. (Items 21-30) 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   21. What is ASEAN community?  

   a. The Asian people come to pray for the world. 
   b. All people in ASEAN countries joint to protect the nature. 
   c. The ten countries come together to build a better life for everyone. 
   d. The five Fathers such as Indonesia, Singapore and Malaysia want to  
        work together. 

   

   22. What is the main idea of this passage? 
   a. The aims and purposes of ASEAN community.   
   b. The general information of ASEAN community. 
   c. The ways to solve problems among ASEAN community 
   d. Religions, Cultures and languages in ASEAN community. 

   

   23. What is passage three about? 
   a. The ASEAN motto.  
   b. The ASEAN population.  
   c. The ten countries in ASEAN.  
   d. The ASEAN economic cooperation. 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   24. What does “established” in line one refer to? 

   a. moved                               b. formed         
   c. prayed                             d. travelled 

   

   25. What does “five Fathers of ASEAN” in line two refer to? 
   a. Five interesting ASEAN countries. 
   b. Five popular places in ASEAN community.   
   c. Five major products in ASEAN community.   
   d. Five countries who joined in ASEAN at the first time. 

   

   26. What does “We” in line twenty mean? 
   a. Buddhism                               b. Thai people       
   c. ASEAN people                             d. people in the world    

   

   27. Which country is not an ASEAN member? 
   a. Korea                              
   b. Thailand      
   c. Cambodia                              
   d. The Philippines  
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   28. What is not the purpose of ASEAN community? 

   a. To get economic growth 
   b. To improve the socio-economic situation. 
   c. To solve problems among its member countries 
   d. To promote Southeast Asian international schools.  

   

   29. Which is the incorrect sentence about ASEAN? 
   a. All the ten countries in ASEAN are stronger.  
   b. ASEAN has the biggest population in the world.   
   c. It was formed on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand.    
   d. Today, ASEAN economic cooperation covers many areas. 

   

   30. What is the author’s purpose? 
   a. To tell the history of ASEAN.   
   b. To tell how ASEAN community work together.  
   c. To describe general information about ASEAN.  
   d. To present about the major products in ASEAN. 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
My favourite star  
 

-Entertainment 
News (150 
words) 
- Description 
 

M/C Instructions: Read the passage about “My favourite star” and choose the 
best answer. (Items 31-40) 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   31. Who is Michelle Yeoh?  

   a. A beautiful police officer.      
   b. The popular singer in ASEAN.   
   c. A Priminister in Malaysia.   
   d. The famous movie star in Hollywood. 

   

   32. What is the author’s purpose? 
    a. To tell about Yoeh’s talent.   
    b. To present about Yoeh’s prizes. 
    c. To tell the biography of Yoeh.   
    d. To tell how Yoeh works in Hollywood. 

   

   33. What is the passage about? 
   a. The most popular stunt in the world.   
   b. The list of top 50 Hollywood movies stars.    
   c. The most beautiful woman in the World in 2015 
   d. The biography of the successful movie star in ASEAN. 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   34. What does “talent” in line four refer to? 

   a. special ability      b. hard working       
   c. popular song   d. interesting hobbies 

   

   35. What is “Tomorrow Never Dies”? 
   a. movie song         b. a famous play            
   c. romantic novel          d. an action movie  

   

   36. What does “portrayed” in line eighteen mean? 
   a. The beautiful poem     b. The role in the movie 
   c. The wonderful picture  d. The special song in the play 

   

   37. Which sentence is incorrect about Yoeh’s talent? 
   a. She is the best stunt in the Hong Kong action films. 
   b. She portrayed Aung San Suu Kyi in the movie, “The Lady.” 
   c. She used to representative at the Miss World 1983 pageant in England. 
   d. She received the scholarship from Mlaysian Government to study in  
       London.  
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   38. What was the event that changes her life? 

   a. She moved with her parents to England.  
   b. She was married to Hong Kong entrepreneur Dickson Poon. 
   c. She was engaged to Jean Todt, a leading figure in motor racing. 
   d. She appeared in a television commercial and Jackie Chan liked her  
       character. 

   

   39. Which is the last event about Yoeh in this passage? 
   a. She was engaged to Jean Todt, a leading figure in motor racing. 
   b. She was listed by People magazine as "35 All-Time Screen Beauties". 
   c. Yeoh won the Miss Malaysia beauty pageant and represented Malaysia. 
   d. She was chosen by People as one of the "50 Most Beautiful People in                   
       the World".                                                                                  

   

   40. What does the great project that Yoeh do for the world? 
   a. She is the youngest Priminister in the world.  
   b. She opened her own film company in Hollywood.  
   c. She a patron of the Save China's Tigers project.   
   d. She opened the school for helping children in ASEAN.  
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
International food 
in ASEAN countries  

- Passage 
(150 words) 
- Description 
and Narration 
 
 

M/C Instructions: Read the passage about “International food in ASEAN 
countries” and choose the best answer. (Items 41-50) 
 

 
 
 

   

337 



 

Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   

 
 41. What does this passage tell you about? 

   a. ASEAN food  
   b. ASEAN salads   
   c. ASEAN snacks 
   d. ASEAN information 

   

   42. What kind of national dish is like salad?  
   a. Nem                             b. Amok      
   c. Abodo                            d. Gado-gado 

   

   43. What does “wedges” in line three refer to?                                                                                                              
   a. cut into a small piece              b. shaped like a triangle 
   c. mix all vegetables together             d. peel the skin from a vegetable 

   

   44. “All are mixed before wrapped with rice paper into small rolls.” What 
does “wrapped” refer to? 
   a. put into the dish               b. wash with the water 
   c. boil in the hot water              d. cover by a piece of material 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   

 
 45. What is Gado-gado? 

   a. It is Malaysian food.    
   b. It is a spicy papaya salad. 
   c. It is usually served with sticky rice.  
   d. It is a salad with delicious sauce. 

   

   46. Which dish above is like Thai curry? 
   a. Nem                           b. Amok      
   c. Gado-gado                           d. Thia’s food 

   

   47. Which dish above used oil to cook? 
   a. Nem                             b. Amok      
   c. Abodo                            d. Gado-gado 

   

   48. Which menu is easy to prepare, but a lot of ingredients? 
   a. Nem                             b. Amok      
   c. Abodo                            d. Gado-gado 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   

 
 49. Which sentence is true?  

   a. Amok is from Brunei.    
   b. Gado-gado is Filipino food.  
   c. Laotians like to eat vegetable salad.    
   d. Vietnam’s national food is Nem. 

   

   50. What sentence is true?  
   a. If you love vegetables, you should try Amok.  
   b. If you go to Vietnam, you should try seasoning. 
   c. If you like spicy food, you should try Gado-Gado.  
   d. If you cooking, Nem is very easy to cook by yourself. 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
Cool holiday! - Passage 

(150 words) 
- Description 

M/C Instructions: Read the passage about “Cool Holiday!” and choose the best 
answer. (Items 51-60) 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   51. What is the other name of Thailand?  

   a. The Emerald Land                b. The Land of Smiles  
   c. The Land of Destination             d. The Golden Land of ASEAN 

   

   52. What is the main idea of paragraph one? 
   a. the interesting issues from the visitors     
   b. the well-known characters of Thai people 
   c. the most famous places for tourist in South East Asia 
   d. how wonderful of Thailand and why you should visit there 

   

   53. What does “my” in line seven means? 
   a. the author                      b. Thai people     
   c. the tourists                  d. ASEAN population 

   

   54. What does “the conservation camp” in line twenty-one refer to? 
   a. the camp for the visitors        
   b. the camp for poor children 
   c. the camp for all ASEAN people      
   d. the camp for protecting Elephants  
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   55. What is the title “Great Diving” about? 

   a. diving in Phuket    
   b. brigtly colored and coral   
   c. Surin a famous island       
   d. good places for diving in Phuket 

   

   56. Which is incorrect about Bangkok, Thailand? 
   a. It is the capital of Thailand. 
   b. People in Bangkok are always in a hurry. 
   c. There is a lot of delicious food and amazing parties. 
   d. The tourists are always upset when they stay in Bangkok.  

   

   57. What is not said in the passage? 
   a. animals all over the country   
   b. the historic places in Thailand 
   c. the cheap and comfortable hotel  
   d. the cheapest places to learn to dive 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   58. What is the attitude of the writer on Thailand? 

   a. give examples of the popular Islands in Thailand 
   b. give some tourists’ opinion about travel in Thailand   
   c. give information about how to travel around Thailand   
   d. give seven things that the visitors should do in Thailand 

   

   59. What kind of writing is the passage? 
   a. narrative                                 b. informative       
   c. comparative         d. explanative 

   

   60. What sentence is true?  
   a. If you like diving, you should go to Ko Tao and Surin Islands.  
   b. If you want to have amazing parties, you should go to Sukothai. 
   c. If you love old tradition and culture, you should go to the jungle. 
   d. If you like exploring the jungles in parks, you should go to Bangkok. 
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Part 3: Grammar 

Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
Language focus 
based on the 10 
lessons 

- Sentences 
- Passage 
(150 words) 
 

M/C 61. My father gives me a present ………………… New Year’s Day. 

   a. in                              b. on                           

   c. at                                                      d. with 

   

   62. My house is …………………the National park. 

   a. in                             b. with    

   c. near                                      d. above                               

   

   63. His Majesty King Bhumibol Adulyadej ………………… born in 1927. 

   a. is                                b. are    

   c. was                                                      d. were 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   64. Mary ………………… the fireworks at the festival last night. They are 

very bright in the sky. 

   a. went                                               b. came    

   c. made                                               d. watched 

   

   65. She ………………… hard this semester. 

    a. works                                              b. worked             

    c. is working                                          d. has worked 

   

   66. Mike:    …………… didn’t you come to Countdown party last night? 

      Jenny:  Because I was sick. 

     a. Who                                                b. Why    

     c. What                             d. Where 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   67. Rachel: ………………… is your brother? 

      Eric:     In Bangkok. 

     a. Who                                               b. What   

     c. When                                                  d. Where 

   

   68. Susan is from Malaysia. What is her nationality? 

     a. Muslim                             b. Malayan   

      c. Malaysia                             d. Malaysian 

   

   69. Both Joe and Jane like to watch Apsara Dance and go to the temples. 
What does this sentence tell you? 

     a. They like to do the same things.   

     b. They don’t like to do the same things. 

     c. Joe likes to watch the films but Jane doesn’t. 

     d. Joe and Jane like to make merit at the old temples. 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   70. Last evening, we did not watch TV. We cooked for dinner. Father baked 

some mooncake for us. We had a good time until bed time. We enjoyed 
ourselves very much. What does this sentence tell you? 

     a. They didn’t have the television at home. 

     b. They had dinner at the fantastic restaurant. 

     c. They cooked for dinner and baked some mooncake together. 

     d. They enjoyed their weekend and had a big party on Songkran’s Day. 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   Instructions: Choose the best answer to complete Lisa story. (Items 71-80) 

 

   

   71. a. is                                        b. am    
      c. are              d. was 

   

   72. a. live                           b. lives       
      c. lived               d. are living 

   

   73. a. is                                 b. are       
      c. was              d. were 

   

   74. a. It                                         b. He    
      c. You              d. They 

   

   75. a. young                           b. younger   
      c. as young as             d. youngest 
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Topic Text types Test type Test items 
Comment 

1 0 -1 
   76. a. so                                         b. or    

      c. but              d. and 
   

   77. a. never                           b. seldom   
      c. hardly                           d. usually 

   

   78. a. much                           b. a little   
      c. a few                           d. a lot of  

   

   79. a. take                            b. takes   
      c. took               d. taken 

   

   80. a. First                            b. The second   
      c. Finally                            d. In that time   

   

 

ผูป้ระเมิน............................................................................... 
 

          ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 

                          นางสาวกมลภทัร   โพธิภิรมย ์
         นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ 

                    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร    
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ภาคผนวก ซ 

ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของความเที่ยงตรง 
เชิงเนือ้หาของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ เพือ่ความเข้าใจ 

ทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพือ่พัฒนาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 18  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของความเท่ียงตรง
 เชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

X  IOC 
1 2 3 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 0 2 0.67 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 0 2 0.67 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 0 2 0.67 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 1 3 1 
11 1 1 0 2 0.67 
12 1 0 1 2 0.67 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
16 1 1 1 3 1 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 1 3 1 
19 1 1 0 2 0.67 
20 1 1 1 3 1 
21 0 1 1 2 0.67 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
25 1 1 0 2 0.67 
26 1 1 1 3 1 
27 1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 18  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของความเท่ียงตรง
 เชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

X  IOC 
1 2 3 

28 1 1 1 3 1 
29 0 1 1 2 0.67 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 0 2 0.67 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 0 2 0.67 
37 1 1 0 2 0.67 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 0 1 1 2 0.67 
41 1 1 1 3 1 
42 1 1 1 3 1 
43 1 1 0 2 0.67 
44 1 1 1 3 1 
45 1 1 0 2 0.67 
46 1 1 1 3 1 
47 1 1 1 3 1 
48 0 1 1 2 0.67 
49 1 1 0 2 0.67 
50 1 1 1 3 1 
51 1 1 1 3 1 
52 1 1 1 3 1 
53 1 1 1 3 1 
54 1 1 0 2 0.67 
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ตารางท่ี 18  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ของความเท่ียงตรง
 เชิงเน้ือหาของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 
 (ต่อ) 
 

 

ขอ้ท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญคนท่ี 

X  IOC 
1 2 3 

55 1 1 1 3 1 
56 1 1 1 3 1 
57 1 1 1 3 1 
58 1 1 1 3 1 
59 0 1 1 2 0.67 
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 
71 1 1 1 3 1 
72 1 1 1 3 1 
73 1 1 1 3 1 
74 1 1 1 3 1 
75 1 1 1 3 1 
76 1 1 1 3 1 
77 1 1 1 3 1 
78 1 1 1 3 1 
79 1 1 1 3 1 
80 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฌ 

1.  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และคุณภาพของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
     ในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน ส าหรับนักเรียนช้ัน 
     มัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 

2.  ส่ิงพมิพ์ออก (Printout) ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และค่าความเช่ือมั่น  
     (Reliability) ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 

    ทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน    
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ตารางท่ี 19  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และคุณภาพของแบบทดสอบวดั 
 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน  
 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  

 

ขอ้
ท่ี 

ค่า (p) ค่า (r) คุณภาพของขอ้สอบ ขอ้ท่ี ค่า (p) ค่า (r) คุณภาพของ
ขอ้สอบ 

1 0.23 0.32 คดัเลือกไว ้ 21 0.49 0.52 คดัเลือกไว ้
2 0.07 -0.03 ตดัท้ิง 22 0.26 0.30 คดัเลือกไว ้
3 0.39 0.36 คดัเลือกไว ้ 23 0.31 0.10 ตดัท้ิง 
4 0.38 0.24 คดัเลือกไว ้ 24 0.38 0.16 ตดัท้ิง 
5 0.28 0.02 ตดัท้ิง 25 0.26 0.38 คดัเลือกไว ้
6 0.38 0.33 คดัเลือกไว ้ 26 0.66 0.55 คดัเลือกไว ้
7 0.46 0.08 ตดัท้ิง 27 0.66 0.55 คดัเลือกไว ้
8 0.36 0.38 คดัเลือกไว ้ 28 0.22 0.08 ตดัท้ิง 
9 0.31 0.10 ตดัท้ิง 29 0.35 0.18 ตดัท้ิง 
10 0.44 0.27 คดัเลือกไว ้ 30 0.38 0.33 ตดัท้ิง 
11 0.61 0.39 ตดัท้ิง 31 0.41 0.39 คดัเลือกไว ้
12 0.44 0.52 คดัเลือกไว ้ 32 0.30 -0.02 ตดัท้ิง 
13 0.21 0.28 คดัเลือกไว ้ 33 0.40 0.28 คดัเลือกไว ้
14 0.51 0.40 คดัเลือกไว ้ 34 0.18 -0.02 ตดัท้ิง 
15 0.64 0.57 ตดัท้ิง 35 0.37 0.49 คดัเลือกไว ้
16 0.34 0.34 คดัเลือกไว ้ 36 0.35 0.64 คดัเลือกไว ้
17 0.53 0.52 คดัเลือกไว ้ 37 0.24 0.13 ตดัท้ิง 
18 0.18 0.20 ตดัท้ิง 38 0.26 0.08 ตดัท้ิง 
19 0.65 0.66 ตดัท้ิง 39 0.24 -0.28 ตดัท้ิง 
20 0.29 0.44 ตดัท้ิง 40 0.27 0.11 ตดัท้ิง 
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ตารางท่ี 19  ค่าความยากง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) และคุณภาพของแบบทดสอบวดั 
 ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน  
 ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  (ต่อ) 

 

ขอ้
ท่ี 

ค่า (p) ค่า (r) คุณภาพของขอ้สอบ ขอ้ท่ี ค่า (p) ค่า (r) คุณภาพของ
ขอ้สอบ 

41 0.79 0.44 ตดัท้ิง 61 0.35 0.18 ตดัท้ิง 
42 0.67 0.63 คดัเลือกไว ้ 62 0.38 0.33 ตดัท้ิง 
43 0.24 -0.17 ตดัท้ิง 63 0.44 0.60 คดัเลือกไว ้
44 0.16 0.15 ตดัท้ิง 64 0.30 0.36 คดัเลือกไว ้
45 0.62 0.53 คดัเลือกไว ้ 65 0.33 0.23 คดัเลือกไว ้
46 0.37 0.13 ตดัท้ิง 66 0.65 0.66 คดัเลือกไว ้
47 0.51 0.62 คดัเลือกไว ้ 67 0.73 0.65 คดัเลือกไว ้
48 0.33 0.43 คดัเลือกไว ้ 68 0.44 0.52 คดัเลือกไว ้
49 0.51 0.62 ตดัท้ิง 69 0.27 0.11 ตดัท้ิง 
50 0.34 0.34 คดัเลือกไว ้ 70 0.36 0.21 คดัเลือกไว ้
51 0.66 0.73 คดัเลือกไว ้ 71 0.31 0.10 ตดัท้ิง 
52 0.22 0.19 ตดัท้ิง 72 0.36 0.38 คดัเลือกไว ้
53 0.18 0.09 ตดัท้ิง 73 0.72 0.17 ตดัท้ิง 
54 0.29 0.06 ตดัท้ิง 74 0.71 0.46 คดัเลือกไว ้
55 0.30 -0.02 ตดัท้ิง 75 0.37 0.49 คดัเลือกไว ้
56 0.26 0.38 คดัเลือกไว ้ 76 0.38 0.33 ตดัท้ิง 
57 0.30 0.28 คดัเลือกไว ้ 77 0.53 0.36 ตดัท้ิง 
58 0.22 -0.03 ตดัท้ิง 78 0.20 0.25 คดัเลือกไว ้
59 0.33 0.06 ตดัท้ิง 79 0.27 0.11 ตดัท้ิง 
60 0.19 0.36 ตดัท้ิง 80 0.46 0.68 คดัเลือกไว ้
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ภาคผนวก ญ 
แบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน 

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี 
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Answer sheet 
 

Computer-Assisted Language Learning lesson to enhance English reading comprehension 
abilities bases on ASEAN community themes 

Scores: 40 points              Time: 50 Minutes 
 

 

 

 a b c d      a b c d 

1      21     

2      22     

3      23     

4      24     

5      25     

6      26     

7      27     

8      28     

9      29     

10      30     

11      31     

12      32     

13      33     

14      34     

15      35     

16      36     

17      37     

18      38     

19      39     

20      40     
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Pretest and Posttest 
 

Computer-Assisted Language Learning lesson to enhance English reading comprehension 
abilities bases on ASEAN community themes 

    Scores: 40 points              Time: 50 Minutes 
 

 

ค าช้ีแจง 
 1. ขอ้สอบฉบบัน้ีเป็นขอ้สอบแบบปรนยั 4 ตวัเลือก มีทั้งหมด 3 ตอน 
  ตอนท่ี 1 Vocabulary  
  -  ตอน A ใหน้กัเรียนเลือกค าศพัทท่ี์ถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 1-10 
  ตอนท่ี 2 Reading  
  -  ตอน B ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองจากในบทอ่านเร่ือง “General information of 
ASEAN community” และเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 11-15 
  -  ตอน C ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองจากในบทอ่านเร่ือง “My favourite star” และ
เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 16-20 
  -  ตอน D ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองจากในบทอ่านเร่ือง “International food in 
ASEAN countries” และเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 21-25 
  -  ตอน E ให้นกัเรียนอ่านเน้ือเร่ืองจากในบทอ่านเร่ือง “Cool Holiday!” และ
เลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 26-30 
  ตอนท่ี 3 Grammar 
     -  ตอน F ใหน้กัเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกตอ้ง ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 31-35  
  -  ตอน G ให้นักเรียนเลือกค าตอบท่ีถูกต้องเพื่อท าให้เน้ือเร่ืองท่ีก าหนดให้
สมบูรณ์ ไดแ้ก่ ขอ้ท่ี 36-40  
 2.  ใหน้กัเรียนท าขอ้สอบทุกขอ้ 
 3.  กรุณาอยา่ขีดเขียนหรือท าเคร่ืองหมายใดๆ ลงในขอ้สอบ 
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Part 1 Vocabulary  
A: Choose the correct answer. (Items 1-10) 
1.  There are ten countries in ASEAN ……………… such as Vietnam, Singapore and Thailand. 
    a. cities  b. locals  c. members  d. continents   
2.  Singapore is the country that has many ………………… because the people are from  
 China, Malaysia, India, Europe and other parts of the world. 
    a. products  b. temples  c. kings   d. cultures 
3.  There are many kind of ………………… in ASEAN such as Kip, Kyat, Dong and Baht. 
    a. currencies  b. capital  c. language  d. religions 
4.  King Bhumibol was ………………… to Mom Rajawong Sirikit Kitiyakara in 1948 and they  
 have four children after the royal wedding. 
    a. changed  b. studied  c. engaged  d. travelled 
5.  ………………… is the most common form of public transport in the Philippines.  
    a. Cyclo  b. Tuk-Tuk  c. Jeepney  d. Tricycle  
6.  Barong represents a ………………… between the good spirit and Rangda the evil spirit.  
    a. battle  b. Thai dance  c. beautiful   d. drama song  
7.  Kanom Krok is one of the most delicious Thai ………………… . 
    a. soup  b. salad   c. dessert  d. spicy food  
8. The basic ………………… of Tom Yam Goong are fish sauce, red chillies, lime juice,  
 mushrooms, tomatoes and many kinds of Thai herbs. 
    a. menu  b. charcoal  c. ingredients  d. seasoning 
9.  The most common taste of ASEAN food is ………………… . 
    a. spicy  b. sour   c. salty   d. sweet 
10. The Merlion is a ………………… with the head of lion and the body of a fish. It’s a symbol  
 of Singapore.   
    a. creature  b. old temple  c. pagoda  d. transport  
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Part 2 Reading 
B: Read the passage about General information of ASEAN community and choose   the best 
answer. (Items 11-15) 

General information of ASEAN community 

 

 

 

 

 

 

 

 The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 
August 1967 in Bangkok, Thailand. At first, there were five Fathers of ASEAN; like Indonesia, 
Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand. Brunei joined ASEAN in 1984. Vietnam became 
its seventh member in 1995. Laos and Myanmar were admitted to this association in 1997 and 
Cambodia in 1999. There are ten Member States of ASEAN today. "One Vision, One Identity, 
One Community" is the motto of ASEAN. The aims and purposes are, all the ten countries come 
together to build a better life for everyone such as economic growth, social progress and cultural 
development and promote Southeast Asian studies.  
 ASEAN has a population of 575.5 million, accounting for about 8.7 % of the world’s 
population. Its total area is 4,464,322 square kilometers. It is a region of diverse cultures, and 
people in some countries such as the Philippines, Brunei, Malaysia and Singapore speak English 
besides their own languages. The major products include electronic goods, oil and wood.  
 Today, ASEAN economic cooperation covers many areas: trade, investment, 
industry, services, finance, agriculture, rural development, forestry, energy, transportation and 
communication, science and technology, small and medium enterprises, and tourism. ASEAN has 
actively worked to improve the socio-economic situation and solve problems among its member 
countries. “Together with us ten, we’re stronger and can do more than one country alone but to 
get there, We have to walk together”.  
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11.  What is ASEAN community?  
    a. The Asian people come to pray for the world. 
    b. All people in ASEAN countries join to protect the nature. 
    c. The ten countries come together to build a better life for everyone. 
    d. The five Fathers such as Indonesia, Singapore and Malaysia want to work together. 
12. What is the main idea of this passage? 
    a. The aims and purposes of ASEAN community.   
    b. The general information of ASEAN community. 
    c. The ways to solve problems among ASEAN community 
    d. Religions, Cultures and languages in ASEAN community. 
13.  What does “five Fathers of ASEAN” in line two refer to? 
    a. Five interesting ASEAN countries. 
    b. Five popular places in ASEAN community.   
 c. Five major products in ASEAN community.   
    d. Five countries who joined ASEAN for the first time. 
14.  What does “We” in line twenty mean? 
    a. Buddhism        b. Thai people     c. ASEAN people   d. people in the world    
15.  Which country is not an ASEAN member? 
    a. Korea     b. Thailand     c. Cambodia  d. The Philippines 
 

C: Read the passage about “My favourite star” and choose the best answer. (Items 16-20) 
 

My favourite star: Michelle Yeoh 
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 Choo-Kheng is a Chinese name; the family name is Michelle Yeoh. Yeoh is one of 
the most successful entertainment stars. She is a Malaysian/Chinese actress, best known for 
performing her own stunts in the Hong Kong action films that brought her to fame in the early 
1990s. She got many prizes because she has got talent. She was chosen by People as one of the 
"50 Most Beautiful People in the World" in 1997. In 2009, she was listed by People magazine as 
the only Asian actress as one of the "35 All-Time Screen Beauties". 
  Yeoh was born in a Malaysian Chinese family in Ipoh, Malaysia. Her parents are 
Janet Yeoh and Yeoh Kian Teik, a lawyer and MCA politician. She is Hokkien. She began ballet 
dance at four years old. At the age of 15, she moved with her parents to England and studied at 
the Royal Academy of Dance in London, majoring in ballet.  
 In 1983, at the age of 20, Yeoh won the Miss Malaysia beauty pageant. She 
represented Malaysia at the Queen of the Pacific 1983 beauty pageant which was held in 
Australia and won the crown. She was also Malaysia's representative at the Miss World 1983 
pageant in London. From there, she appeared in a television commercial with Jackie Chan which 
caught the attention of a Hong Kong film production company, D&B Films. Yeoh started her 
acting career in action and arts films such as Yes, Madam in 1985, after which she did most of her 
own stunts. Yeoh used to play with Jackie Chan and has starred in a number of Hollywood 
movies. Her most famous film is James Bond film “Tomorrow Never Dies”. It is an action movie. 
She portrayed Aung San Suu Kyi in the movie, “The Lady.” 
 Yeoh was married to Hong Kong entrepreneur Dickson Poon, who owns businesses 
such as Harvey Nichols and Charles Jourdan. She is a Buddhist. In March 2008, she visited 
Vietnam to film a documentary for the Asian Injury Prevention Foundation (AIPF).   On 31 July 
2008, she confirmed news that she was engaged to Jean Todt, a leading figure in motor racing, 
during an interview with Craig Ferguson on CBS's, “The Late Show”. Yeoh is also a patron of 
the, “Save China's Tigers” project committed to protect the endangered South China Tiger.  

 Adapted from http://www.asean-life.com/famous-people-from-asean-countries/129 
 Adapted from http://www.asean-life.com/famous-people-from-asean-countries/129 
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16.  Who is Michelle Yeoh?  
    a. A beautiful police officer.      b. The popular singer in ASEAN.   
    c. A Prime Minister of Malaysia.  d. The famous movie star in Hollywood. 
17.  What is the passage about? 
    a. The most popular stunt in the world.   
    b. The list of top 50 Hollywood movies stars.    
    c. The most beautiful woman in the World in 2015 
    d. The biography of the successful movie star in ASEAN. 
18.  What is “Tomorrow Never Dies”? 
    a. movie song          b. a famous play            
    c. romantic novel          d. an action movie  
19.  What does “portrayed” in line eighteen mean? 
    a. The beautiful poem     b. The role in the movie 
    c. The wonderful picture   d. The special song in the play 
20.  Which sentence is incorrect about Yoeh’s talent? 
    a. She does the best stunt in the Hong Kong action films. 
    b. She portrayed Aung San Suu Kyi in the movie, “The Lady.” 
    c. She represented Malaysia at the Miss World 1983 pageant in England. 
    d. She received the scholarship from Malaysian Government to study in London.  
 

D: Read the passage about “International food in ASEAN countries” and choose the best 
answer. (Items 21-25) 

International food in ASEAN countries 

 
 
 
 

Indonesia: Gado-gado is one of the well-known dishes from 
Indonesia. It is a vegetable salad with peanut sauce. It is 
usually served with tomato wedges, bean sprouts, tofu, 
cabbage and boiled eggs. 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/50_Most_Beautiful_People_in_the_World
https://en.wikipedia.org/wiki/Hong_Kong_action_films
https://en.wikipedia.org/wiki/Miss_World_1983
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Cambodia: Amok is a traditional Cambodian dish. It's a dish 
made from fish mixed with curry sauce (Kroeung), coconut 
milk and steamed in a boat made in origami fashion from a 
banana leaf. 

 Vietnam: Nem is one of Vietnam’s favorite dishes. It is very 
easy to prepare. Ingredients used for Nem are pork, shrimps, 
mushroom, dried onion, duck eggs, pepper, salt and seasoning. 
All are mixed before wrapped with rice paper into small rolls. 
These rolls are then fried in boiling oil. 

 

 

21.  What kind of national dish is like salad?  
    a. Nem          b. Amok      
    c. Abodo      d. Gado-gado 
22.  What is Gado-gado? 
    a. It is a Malaysian food.   b. It is a spicy papaya salad. 
    c. It is usually served with sticky rice. d. It is a salad with delicious sauce. 
23.  Which dish above is cooked with oil? 
    a. Nem          b. Amok      
    c. Abodo      d. Gado-gado 
24.  Which menu is easy to prepare, but a lot of ingredients? 
    a. Nem          b. Amok      
    c. Abodo      d. Gado-gado 
25.  Which sentence is true?  
    a. If you love vegetables, you should try Amok.  
    b. If you go to Vietnam, you should try seasoning. 
    c. If you like spicy food, you should try Gado-Gado.  
    d. If you love cooking, Nem is very easy to cook by yourself. 
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E: Read the passage about “Cool Holiday!” and choose the best answer.  
     (Items 26-30) 

Cool holiday! 

 

 

 

 

 

 Thailand or the Land of Smiles is one of the most famous places for tourists in South 
East Asia. Thai people are always very kind and friendly. This country is a well-known 
destination on the backpacking trail and everything is convenient and easy. Thailand is so famous 
around the world that when you hear the name, you already think about beaches, beauty, jungles, 
and food. These are the interesting issues from the visitors in 2012. “Thailand is one of my 
favorite countries, and you should visit if you can”. Here are seven things to do in Thailand that 
give you plenty of reasons to come visit: 
 

Bangkok: The capital of Thailand, Bangkok. It is a crazy city, but it is always fantastic, such as 
the food is great, the parties are amazing, the people are very friendly, and it’s a very international 
city. You’ll never be bored in Bangkok. 
 

Tropical Beaches: Thailand’s beaches and islands are some of the best and most beautiful in the 
world. Some of my favorite islands in Thailand are Ko Lipe, Ko Lanta, Ko Samet, and Ko 
Phangan. 
 

Lush Jungles: The Northern Part of Thailand gives you great views of the lush tropical jungles, 
wildlife, and the hill tribes. Some of the best places are Chiang Rai, Khao Yai Park, and Khao 
Sok. 
 

Amazing Animals: You’ll see animals all over the country. From fish in the sea, to elephants on 
the ground, to birds in the air, Thailand has a wide variety of animals. Exploring the jungles in 

http://www.nomadicmatt.com/travel-guides/thailand-travel-tips/bangkok/
http://bestbeachesinasia.com/about/best-beaches-in-thailand/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/ko-lanta/
http://www.nomadicmatt.com/travel-guides/thailand-travel-tips/ko-lipe/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/the-saturday-city-ko-phangan/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/the-saturday-city-ko-phangan/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/jungle-trekking-and-leeches-in-khao-sok/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/jungle-trekking-and-leeches-in-khao-sok/
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parks like Khao Yai or by diving in Ko Tao is a great way to see all the main species. You can 
smile with pretty elephants at the conservation camp in Chiang Mai. 
 

Delicious Food: Thai food is one of the popular dishes in the world. There are many delicious 
food. I highly recommend Tom Yam Goong and the pork noodle soup. They are one of the few 
Thai dishes you won’t find anywhere in the world.  
 

Historical Ruins: Sukothai, Lopburi, and Ayutthaya are windows into Thailand’s historic past. 
These cities are not far from Bangkok. They are a perfect way to jump your way to Chiang Mai 
and see the rural countryside. 
 

Great Diving: Thailand has some of the best dive sites in the world. The diving near Phuket, Ko 
Tao, the Similian Islands, and the Surin Islands is famous for brightly colored fish and coral. 
Thailand is also one of the cheapest places in the world to learn to dive.  
 

Adapted from http://www.amazing-thailand.com/phuket.html 
Adapted from http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/things-to-do-in-thailand/ 
 

26.  What is the other name of Thailand?  
    a. The Emerald Land      b. The Land of Smiles  
    c. The Land of Destination    d. The Golden Land of ASEAN 
27.  What is the main idea of paragraph one? 
    a. the interesting issues from the visitors     
    b. the well-known characters of Thai people 
   c. the most famous places for tourist in South East Asia 
    d. how wonderful is Thailand and why you should visit there 
28.  Which is incorrect about Bangkok, Thailand? 
    a. It is the capital of Thailand. 
    b. People in Bangkok are always in a hurry. 
    c. There is a lot of delicious food and amazing parties. 
    d. The tourists are always upset when they stay in Bangkok.  
 

http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/khao-yai-national-park-thailand/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/the-complete-guide-to-diving-in-koh-tao/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/thailand-elephant-conservation/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/the-best-thai-food-you-can-eat/
http://www.nomadicmatt.com/travel-guides/thailand-travel-tips/chiang-mai/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/the-complete-guide-to-diving-in-koh-tao/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/the-complete-guide-to-diving-in-koh-tao/
http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/things-to-do-in-thailand/
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29.  What is not said in the passage? 
    a. animals all over the country   
    b. the historic places in Thailand 
    c. the cheap and comfortable hotel  
    d. the cheapest places to learn to dive 
30.  What sentence is true?  
    a. If you like diving, you should go to Ko Tao and Surin Islands.  
    b. If you want to have amazing parties, you should go to Sukothai. 
    c. If you love old tradition and culture, you should go to the jungle. 
    d. If you like exploring the jungles in parks, you should go to Bangkok. 
 

Part 3 Grammar 
F: Choose the best answer. (Items 31-35) 
31.  His Majesty King Bhumibol Adulyadej ………………… born in 1927. 
    a. is    b. are   c. was                     d. were 
32.  Mike:    ………………… didn’t you come to Countdown party last night? 
       Jenny:  Because I was sick. 
      a. Who                     b. Why   c. What      d. Where 
33.  Rachel: ………………… is your brother? 
       Eric:     In Bangkok. 
      a. Who                    b. What   c. When                  d. Where 
34.  Susan is from Malaysia. What is her nationality? 
      a. Muslim  b. Malayan  c. Malaysia     d. Malaysian 
35.  Last evening, we did not watch TV. We cooked for dinner. Father baked some mooncake for  
 us. We had a good time until bed time. We enjoyed ourselves very much. What does this  
 sentence tell you? 
      a. They didn’t have the television at home. 
      b. They had dinner at the fantastic restaurant. 
      c. They cooked for dinner and baked some mooncake together. 
      d. They enjoyed their weekend and had a big party on Songkran’s Day. 
 

http://www.nomadicmatt.com/travel-blogs/the-complete-guide-to-diving-in-koh-tao/
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G: Choose the best answer to complete Lisa’s story. (Items 36-40) 
 Good morning everybody. First of all, My name is Lisa. My family is small. We 
………(36)……  in Thailand. There are only four members in my family. ………(37)…… are 
my father, my mother, my sister and I. My father is a teacher. He is about forty-five years old. My 
mother works at home. She is a few years ………(38)…… than my father. She           is crazy 
about pets. She has seven dogs but my sister has three cats. My sister is Laura. She is sixteen 
years old. I am five years younger than my sister. Laura is a good student. She usually goes to 
school at 7 o’clock. She goes there by Tuk-Tuk because it is faster than car. There are ……… 
(39)…… vehicles in the city center in the morning. Everyone in my family is good and happy. 
My father and my mother love my sister and me very much. When they have time they take us to 
Jatujak Weekend Market and they buy many things for us. ………(40)……, I love my family 
very much. 
36.  a. live  b. lives      c. lived    d. are living 
37.  a. It   b. He   c. You   d. They 
38.  a. young  b. younger  c. as young as  d. youngest 
39.  a. much  b. a little  c. a few   d. a lot of  
40.  a. First  b. The second  c. Finally  d. In that time 
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ภาคผนวก ฎ 

ส่ิงพมิพ์ออก (printout) ค่าความเช่ือมั่นของแบบทดสอบวดัความสามารถ 
ในการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน 
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ส่ิงพิมพอ์อก (printout) ค่าความเช่ือมัน่ของแบบทดสอบวดัความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ
เพื่อความเขา้ใจท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียน ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 
ราชบุรี จงัหวดัราชบุรี 
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ภาคผนวก ฏ 
แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน 

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี จังหวดัราชบุรี 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
ทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพือ่พัฒนาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเข้าใจ  

ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

 

ค าช้ีแจง :  แบบสอบถามฉบบัน้ี ตอ้งการทราบถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อ 
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยมีเกณฑใ์นการประเมินดงัน้ี 
   ค่าระดบั 5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดีมาก 
   ค่าระดบั 4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัดี 
   ค่าระดบั 3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   ค่าระดบั 2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัพอใช ้
   ค่าระดบั 1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูใ่นระดบัปรับปรุง 
 1.  กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องท่ีตรงกบัความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อรายการ
ประเมิน และเขียนขอ้เสนอแนะลงในช่องขอ้เสนอแนะท่ีก าหนดให ้
 2.  การตอบแบบสอบถามน้ีใช้เพื่อเป็นประโยชน์ทางการวิจยัเท่านั้น ไม่มีผลต่อ       
การเรียนของนกัเรียนแต่อย่างใด และไม่มีค  าตอบขอ้ใดท่ีเป็นค าตอบท่ีถูกหรือผิด จึงให้นกัเรียน
ตอบตามความรู้สึกท่ีมีต่อการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีเน้นเน้ือหาอาเซียน เพื่อพฒันา
ทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ ตามความเป็นจริงดว้ย 
 

รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
5 4 3 2 1 

1. ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน      
      1.1 มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน       
      1.2 หวัขอ้เร่ืองมีความน่าสนใจ      
      1.3 เน้ือหาบทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถ
ของนกัเรียน  

     

      1.4  มีการอธิบายเน้ือหาและมีการใหต้วัอยา่งกบันกัเรียน      
      1.5 ล าดบัการน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม      
2. ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้      
      2.1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจ      
      2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม      
      2.3 ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีอ่าน      
      2.4 จ านวนขอ้สอบและเวลาในการท าแบบทดสอบมีความเหมาะสม      
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รายการประเมิน 
ระดบัความคิดเห็นของนกัเรียน 
5 4 3 2 1 

      2.5 ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมเน้ือเร่ือง
ทั้งหมด 

     

3. ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ      
      3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม      
      3.2  ตวัอกัษร ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

     

      3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม      
      3.4 การให้ขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การให้
พยายามใหม่ การบอกคะแนน) หรือการโต้ตอบกับนักเรียนมีความ
เหมาะสม 

     

      3.5 มีความสะดวกในการเขา้ถึงส่ิงต่างๆของบทเรียนและการกลบัยงั
เมนูหลกั 

     

4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ      
      4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน 

     

      4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความอิสระในการ
เรียนรู้ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

     

      4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถส่งเสริมและพฒันาทกัษะ
ดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

     

      4.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนุกสนานและทา้ทาย
ความสามารถของนกัเรียน 

     

      4.5 นกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      

 

ขอ้เสนอแนะ 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................... 
...................................................................................................................................................................................

           
        ขอขอบคุณในความร่วมมือ 
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ภาคผนวก ฐ 
แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนื้อหาอาเซียน 

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ  ส าหรับนักเรียน 
ช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ จังหวดัราชบุรี 
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แบบสอบถามความคิดเห็นผู้เช่ียวชาญเกีย่วกบัความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หาของแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนื้อหาอาเซียน 

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี จังหวดัราชบุรี 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ค าช้ีแจง  กรุณาท าเคร่ืองหมาย √ ลงในช่องความคิดเห็น 
  1       หมายถึง      แน่ใจวา่ขอ้ความและรูปแบบของภาษาเหมาะสม 
  0       หมายถึง     ไม่แน่ใจวา่ขอ้ความและรูปแบบของภาษาเหมาะสมหรือไม่ 
     -1      หมายถึง      แน่ใจวา่ขอ้ความและรูปแบบของภาษาไม่เหมาะสม 
 

รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 
1 0 -1 

1. ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน    
     1.1 มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน    
     1.2 หวัขอ้เร่ืองมีความน่าสนใจ    
     1.3 เน้ือหาบทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน    
     1.4  มีการอธิบายเน้ือหาและมีการใหต้วัอยา่งกบันกัเรียน    
     1.5 ล าดบัการน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม    
2. ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้    
      2.1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจ    
      2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม    
      2.3 ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีอ่าน    
      2.4 จ านวนขอ้สอบและเวลาในการท าแบบทดสอบมีความเหมาะสม    
      2.5 ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมเน้ือเร่ืองทั้งหมด    
3. ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ    
      3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม    
      3.2  ตวัอกัษร ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบัเน้ือหา    
      3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม    
      3.4 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การใหพ้ยายามใหม่  
กาบอกคะแนน) หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความเหมาะสม 

   

      3.5 มีความสะดวกในการเขา้ถึงส่ิงต่างๆของบทเรียนและการกลบัยงัเมนูหลกั    
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รายการประเมิน 
ความคิดเห็น 
1 0 -1 

4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ    
      4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของนกัเรียน    
     4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความอิสระในการเรียนรู้ดว้ยตนเองของ
ผูเ้รียน 

   

     4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถส่งเสริมและพฒันาทกัษะดา้นการอ่าน
ภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ 

   

     4.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนุกสนานและทา้ทายความสามารถของ
นกัเรียน 

   

    4.5 นกัเรียนมีความพึงพอใจตอ่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน    

 
ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................
  

 
ผูป้ระเมิน.......................................................... 
 
 
              ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี 
                                                                        นางสาวกมลภทัร   โพธิภิรมย ์
                                     นกัศึกษาปริญญาโท สาขาการสอนภาษาองักฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  
                                                                 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัศิลปากร 
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ภาคผนวก ฑ 
ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ความเทีย่งตรงเชิงเนือ้หา 

ของแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพือ่พัฒนาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
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ตารางท่ี 20  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ความเท่ียงตรงเชิง   
           เน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ X  IOC 
1 2 3 

1. ดา้นเน้ือหาสาระในบทอ่านภาษาองักฤษเก่ียวกบัประชาคมอาเซียน      
     1.1 มีจุดประสงคก์ารเรียนรู้ท่ีชดัเจน 1 1 0 2 0.67 
     1.2 หวัขอ้เร่ืองมีความน่าสนใจ 1 1 1 3 1 
     1.3 เน้ือหาบทอ่านมีความยากง่ายเหมาะสมกบัระดบัความสามารถของ
นกัเรียน 

1 1 0 2 0.67 

     1.4  มีการอธิบายเน้ือหาและมีการใหต้วัอยา่งกบันกัเรียน 1 1 1 3 1 
     1.5 ล าดบัการน าเสนอเน้ือหามีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
2. ดา้นการจดักระบวนการเรียนการสอนการและประเมินผลการเรียนรู้      
      2.1 กิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความน่าสนใจ 1 1 1 3 1 
      2.2 ระยะเวลาในการจดักิจกรรมในแต่ละขั้นตอนมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
      2.3 ขอ้ค าถามมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัเน้ือหาท่ีอ่าน 1 1 1 3 1 
      2.4 จ านวนขอ้สอบและเวลาในการท าแบบทดสอบมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
      2.5 ขอ้สอบก่อนเรียนและหลงัเรียนมีเน้ือหาครอบคลุมเน้ือเร่ือง
ทั้งหมด 

1 1 1 3 1 

3. ดา้นรูปแบบโดยทัว่ไปของส่ือ      
      3.1 รูปแบบและขนาดตวัอกัษรมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
      3.2  ตวัอกัษร ภาพน่ิงและภาพเคล่ือนไหวมีความชดัเจนสอดคลอ้งกบั
เน้ือหา 

1 1 1 3 1 

      3.3 เสียงประกอบบทเรียนมีความเหมาะสม 1 1 1 3 1 
      3.4 การใหข้อ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) (เช่น การกล่าวชมเชย การให้
พยายามใหม่ กาบอกคะแนน) หรือการโตต้อบกบันกัเรียนมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 3 1 

      3.5 มีความสะดวกในการเขา้ถึงส่ิงต่างๆของบทเรียนและการกลบัยงั
เมนูหลกั 

1 1 1 3 1 
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ตารางท่ี 20  ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: IOC) ความเท่ียงตรงเชิง   
           เน้ือหาของแบบสอบถามความคิดเห็นของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
  ช่วยสอนท่ีเนน้เน้ือหาอาเซียนเพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพื่อความเขา้ใจ  
  ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี  (ต่อ) 
 

รายการประเมิน 
ผูเ้ช่ียวชาญ X  IOC 
1 2 3 

4. ดา้นประโยชนท่ี์ไดรั้บ      
4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเหมาะสมกบัระดบั
ความสามารถของนกัเรียน 

1 1 1 3 1 

4.2 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตอบสนองความอิสระในการเรียนรู้
ดว้ยตนเองของผูเ้รียน 

1 1 1 3 1 

4.3 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสามารถส่งเสริมและพฒันาทกัษะ 
ดา้นการอ่านภาษาองักฤษเพ่ือความเขา้ใจ 

1 1 1 3 1 

4.4 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความสนุกสนานและทา้ทาย
ความสามารถของนกัเรียน 

1 1 1 3 1 

4.5 นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฒ 
ส่ิงพมิพ์ออก (Printout) ค่าความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่าง 

ทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน  
เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
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ภาคผนวก ณ 

ส่ิงพมิพ์ออก (Printout) คะแนนเฉลีย่ ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากแบบสอบถาม 
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทีม่ีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน 

เพือ่พฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ 
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ภาคผนวก ด 
ส่ิงพมิพ์ออก (Printout) ค่าสถิติ (t-test) ของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน 
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ภาคผนวก ต 
ตัวอย่างบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพื่อพฒันาทกัษะการอ่านภาษาองักฤษ

เพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ราชบุรี 
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Lesson 1: General information of ASEAN community 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit Overview 
 You will learn about the general information of ASEAN community such as the 
ASEAN members, the ASEAN motto, the ASEAN emblem, the ASEAN flag and the ASEAN 
song in this unit. You also learn about new vocabulary from context clues. Give opinion on the 
ASEAN song. Learn how to do mind mapping technique. Read and transfer information into the 
mind mapping.  
 

 

Warm-up activities 
 

Instruction: Look at these pictures about the text and try to answer the questions. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

List 
1) What do you see in the pictures? 
2) What does each picture mean? 
Share 
3) Share your answers with your friends. 
Check 
4) Check your answers with the teacher. 
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ASEAN map 
 
Instruction: Look at the map of ASEAN and write the names of the countries with their national 
flags. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        1._________            2._________      3._________         4._________          5.________  
 
 
 
 
 
 
      6._________    7._________     8._________        9._________         10._______           
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Pre-Reading Activity 
 
Vocabulary study 
 

Instruction: Before reading the text in this unit, you should study some difficult words from the 
text. Try to guess the meaning of the underlined words in the sentences. 
 

   a. no war      b. object         c. strong desire      d. love      e. successful 
   f. group      g. slogan     h. brand       i. connection       j. dream   
 

1.  There are 10 countries in ASEAN members such as Indonesia, Malaysia  ________ 
     and Thailand. 
2.  One Vision, One Identity, One Community is ASEAN motto.   ________ 
3.  The ten countries in ASEAN are stronger and can do more than one   ________ 
     country alone is the ASEAN community vision.     
4.  There are 4 colors of the ASEAN emblem which are blue, red, white   ________ 
     and yellow.  
5.  The ten countries in ASEAN have very good friendship and they will go  ________ 
     together.       
6.  Thailand is a peaceful country.      ________ 
7.  The red color in the ASEAN emblem represents dynamism.     ________ 
8.  All the countries have the same goal that is the peacefulness and success. ________ 
9.  Singapore is one of the most prosperous or rich country in ASEAN   ________ 
     community.      
10.  All the ten countries are bonded as one.     ________ 
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A: Extensive Questions. 
Instruction: Answer the questions before reading. 
1.  Who are the ASEAN Community members? 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
2.  What is the motto of ASEAN Community?  
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  What does ASEAN flag represent? 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Part 1 
General information of ASEAN community 

 
 The Association of Southeast Asian Nations or many people known as ASEAN was 
formed in 1967. ASEAN has ten members; 1) Brunei Darussalam 2) Cambodia 3) Indonesia        
4) Laos 5) Malaysia 6) Myanmar 7) The Philippines 8) Singapore 9) Thailand and Vietnam 
 One Vision, One Identity, One Community is ASEAN motto. ASEAN Community is 
a place where all the ten countries come together to build a better life for everyone. Together with 
us ten, we’re stronger and can do more than one country alone but to get there. We have to walk 
together.  
 

The ASEAN Emblem 
 
 

 

 

 

 

 

 

 The ASEAN Emblem presents about a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN. 
There are 4 colors of the Emblem -- blue, red, white and yellow -- represent the main colors of all 
the ASEAN Member States. 
 - The blue represents peace and stability.  
 - The red represents courage and dynamism or a strong desire. 
 - The white represents purity.  
 - The yellow represents prosperity or success.  
  - The stalks of paddy in the centre of the Emblem represent the dream of 
ASEAN countries in Southeast Asia to go together in friendship.  
 - The circle represents the unity of ASEAN.  
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ASEAN flag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The ASEAN Flag represents a stable, peaceful, united and dynamic ASEAN. The 
colors of the Flag – blue, red, white and yellow – represent the main colors of the flags of all the 
ASEAN Member States. The ASEAN Flag is the reserved copyright of ASEAN.  
  

 

The ASEAN Way song 
 

         Raise our flag high, sky high 
         Embrace the pride in our heart 
         ASEAN we are bonded as one 
         Looking out to the world. 
         For peace, our goal from the very start 
         And prosperity to last. 
 

         We dare to dream we care to share. 
         Together for ASEAN 
         we dare to dream, 
         we care to share for it's the way of ASEAN 
 
From: http://www.asean.org/asean/about-asean 
 
 
 
 
 

http://www.asean.org/asean/about-asean
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While-Reading Activity 
 
B: Intensive Questions 
Instruction: Answer the questions about the reading. 
 

1.  What is the full name of ASEAN?  
    a. The Association Southeast Asia Nation  
    b. The Association of Southeast Asia Nations  
    c. The Association of Southeast Asian Nation  
    d. The Association of Southeast Asian Nations 
2.  When was ASEAN formed?  
    a. In 1961      b. In 1963 
    c. In 1965      d. In 1967  
3.  Which country is not an ASEAN member?  
    a. China      b. Thailand  
   c. Malaysia      d. The Philippines  
4.  What is not the purpose of ASEAN community?  
    a. To get peace and prosperity  
    b. To buy drugs from many countries.  
    c. To built a better life for ASEAN countries.  
    d. To have a better road and transportation system.  
5.  What is the motto of ASEAN?  
    a. One vision, one identity  
    b. One vision, two identities  
    c. One vision, one identity, one community  
    d. One vision, two identities and one community  
6.  What does “We” in line 8 refer to? 
    a. teachers and students   b. Myanmar and Cambodian 
    c. all people in the world   d. all people in ten ASEAN countries 
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7.  What does “courage” in line 13 mean? 
    a. brave      b. poor 
    c. problem     d. successful    
8.  What is the passage about?  
    a. It’s about the name of the ASEAN song.  
    b. It’s about the name of the ASEAN countries. 
    c. It’s about the colors of ASEAN emblem and ASEAN flag. 
    d. It’s about the general information of ASEAN community. 
9.  What is passage 1 about?  
    a. ASEAN has ten members.  
    b. Young ASEAN member can learn another ASEAN language.  
    c. ASEAN aims to develop education, career and tourist attractions. 
    d. Agriculture will become more advanced because of the ASEAN community.  
10.  Which sentence is incorrect about ASEAN community? 
    a. There are ten countries in ASEAN community. 
    b. The ASEAN Flag is the reserved copyright of ASEAN.   
    c. There are 3 colors of the ASEAN Emblem; blue, red and white. 
    d. The ASEAN emblem presents stability, peace, unity and dynamism of ASEAN. 
 

Instructions: Conclude the ASEAN Way song by answering the question.  
 

ASEAN Way song 
          

      Raise our flag high, sky high 
        Embrace the pride in our heart 
         ASEAN we are bonded as one 
         Looking out to the world. 
         For peace, our goal from the very start 
         And prosperity to last. 
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From: http://www.asean.org/asean/about-asean 
 

1.  What is the song about?  
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  What are the goals of ASEAN?  
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  How can ASEAN members reach the goal?  
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  Which line do you like most and why?  
……………………………………………………………………………………………………… 
 

C: Critical Reading 
Instruction: Write your opinion in the paper and check them with the teacher. 
1.  Is the motto of ASEAN community appropriate? Why? 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  Which country do you think is the most successful country in ASEAN? Why? 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  After we joint together in ASEAN community, what will be changed in ASEAN countries? 

Please explain. 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  How will Thailand be changed? Give some examples. 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 

 We dare to dream we care to share. 
Together for ASEAN 
we dare to dream, 
we care to share for it's the way of ASEAN  

http://www.asean.org/asean/about-asean
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Language Focus Present Simple Tense 
 
We use the Present Simple to talk about; 
 a)  general truths. 
  ASEAN has ten members. 
 b) things we do regularly. 
    Most of Thai students wear uniforms to school. 
 c) permanent states. 
  Natalie works in an English school in Singapore.  
 

Affirmative 
      I/you/we/ they/swim. 
      he/she/it/ swims. 
 

Spelling rues 
      I   he/she/it 
   like   likes 
   go   goes 
   watch  watches 
   brush   brushes 
   study   studies 
   play   plays 
 
       Note!    I have but he/she/it/has.    
 
 

Time expressions 
 * Every day/night/ week/ month/ year 
 * At the weekends 
 * In the morning/ afternoon/ evening 
 * On Thursdays 
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Time expression can go at the beginning or end of a sentence. 
 - At the weekends we swim on the beach. 
 - My family and I go to the church every Sunday. 
 

Complete the sentences with the correct verb in the Present Simple tense form. 
1.  Ha Noi ………………………………… (be) the capital of Vietnam. 
2.  There ………………………………… (be) 4 colors of ASEAN Emblem. 
3.  Indonesia ………………………………… (be) a nation of islands comprised of 18 island. 
4.  Singapore ………………………………… (attract) large number of tourists every year. 
5.  The Philippines ………………………………… (locate) in the east coast of Vietnam. 
6.  ASEAN motto ……………………………… (be) One Vision, One Identity, One community. 
7.  Merlion ……………………… (consider) as the best tourist attraction of  Singapore. 
8.  Hundred of boats ………………………… (row) in the annual Water Festival in Cambodia. 
9.  The ASEAN Flag …………………… (represent) a stable, peaceful, united and dynamic. 
10.  In Singapore, English ………………..……(speak) widely in schools, hotels and restaurants. 
 

Put the words in the correct order. 
1.  have/ for/ sticky rice / always/ every/ Laos / meal 
……………………………………………………………………………………………………… 
2.  Singapore/ computer/ in/ use/ People/ often 
……………………………………………………………………………………………………… 
3.  Summer/ hot/ The/ always/ in/ very/ weather 
……………………………………………………………………………………………………… 
4.  many/ places/ visit/ to/ Vietnam/ famous/ has 
……………………………………………………………………………………………………… 
5.  every morning/ sing/ National/ song/ the /Thai/ students 
……………………………………………………………………………………………………… 
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Put the correct form of the verbs.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schools in Thailand 
 

 Thai students usually ………………………………… (1.go) to school by car with 
their family. Most of them ………………………………… (2.wear) school uniforms. Students 
…………………………………(3.start) lessons at 08:30 am and they 
………………………………… (4.finish) at 04:00 pm. They ………………………………… 
(5.study) many subjects in one day. They always ………………………………… (6.do) lots of 
homework too. 
 Students …………………………… (7.has) lunch at school. They usually 
…………………………….. (8.eat) at the cafeteria. After lunch students always start the lesson at 
01:00 pm. 
 What do Thai students ………………………………… (9.do) after school? Well,    
    there are a lot of things to do. They usually………………………………… (10.read) books, do  
        their homework, play sports and have dinner with their family.    
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How to make Mind Mapping 
 Mind Mapping is an easy way of note taking. Students can create new ideas and 
build connections. Students begin with a creating central idea and expand to more ideas. They can 
use of colors, images and words.  
 

How to Mind Map 
1.  Choose the topic  
    Students write the word that presents the main idea. 
2.  Create branches  
    Students can create branches as many as they need. The branches must relate to the main  
 topic. 
3.  Create sub-branches 
    Students can create sub-branches to expand the ideas and concepts. 
 

Good point! 
1.  Help students brainstorm and explore ideas, concepts, or problems 
2.  It is very easy to understand  
3.  Make it easy to communicate new ideas  
4.  Help students take notes and plan tasks 
5.  Allow students to easily recall information 
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Examples 
 

 The Association of Southeast Asian Nations or many people known as ASEAN was 
formed in 1967. ASEAN has ten members; 1) Brunei Darussalam 2) Cambodia 3) Indonesia        
4) Laos 5) Malaysia 6) Myanmar 7) The Philippines 8) Singapore 9) Vietnam and Thailand. 
 
 
   The Association of     1967  
          Southeast Asian Nations 
 
 
 

           Full name                          Formed  
 

              ASEAN  
 
 
  Brunei Darussalam   Indonesia 
 
 
               Cambodia                    Laos 
 

            Members 
      Malaysia            Myanmar 
 
 

The Philippines         Singapore 
 
                  Vietnam  Thailand 
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Post-Reading Activity 
 
Instruction: Form groups of 5. Then discuss about “ASEAN Community” from the reading 
passage. Make Mind-Mapping about ASEAN Community. 
 

   

 

  

          

           

    The Association of          1967 
Southeast Asian Nations        
 
 

         Full name                   Formed  
 

             ASEAN  
 
 
      
   
   Brunei Darussalam    
 
 
                    Laos 
 
 

            Members 
      Malaysia     
 
 
 
                     Thailand 
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Extended-Reading Activity 
 
 
Instruction: Find out about the National Flag of 10 ASEAN Countries on the internet and make 
Mind-Mapping.  
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ภาคผนวก ถ 
ตัวอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนทีเ่น้นเนือ้หาอาเซียน เพือ่พฒันาทกัษะการอ่าน

ภาษาองักฤษเพือ่ความเข้าใจ ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 โรงเรียนเบญจมราชูทศิ ราชบุรี 
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ตวัอย่างหน้าจอบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

 
ภาพท่ี 1 หนา้จอแรกเม่ือเปิดบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

 
ภาพท่ี 2 หนา้จอบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ภาพท่ี 3 หนา้จอการลงทะเบียนและการตอ้นรับผูเ้รียน 

 

 
ภาพท่ี 4 หนา้จอหลกัส าหรับเลือกบทเรียน จ านวน 10 บทเรียน 
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ภาพท่ี 5 บทน าของหน่วยการเรียนท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 6 กิจกรรมขั้น Warm-up activities ของหน่วยการเรียนท่ี 1 

 



 427 

 

 
ภาพท่ี 7 กิจกรรม ASEAN map ในหน่วยการเรียนท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 8 กิจกรรม ASEAN map ในหน่วยการเรียนท่ี 1 เม่ือนกัเรียนตอบถูก 
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ภาพท่ี 9 กิจกรรม ASEAN map ในหน่วยการเรียนท่ี 1 เม่ือนกัเรียนตอบผิด 

 

 
ภาพท่ี 10 กิจกรรม Extensive Questions ในหน่วยการเรียนท่ี 1 
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ภาพท่ี 11 เน้ือหาบทอ่านในหน่วยการเรียนท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 12 เน้ือหาบทอ่านในหน่วยการเรียนท่ี 1 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 13 เน้ือหาบทอ่านในหน่วยการเรียนท่ี 1 (ต่อ) 

 

 
ภาพท่ี 14 เน้ือหา เพลง ASEAN Way ในหน่วยการเรียนท่ี 1 
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ภาพท่ี 15 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 16 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 2  
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ภาพท่ี 17 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 3  

 

 
ภาพท่ี 18 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 4  
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ภาพท่ี 19 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 5  

 

 
ภาพท่ี 20 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 6  
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ภาพท่ี 21 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 7  

 

 
ภาพท่ี 22 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 8  
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ภาพท่ี 23 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 9  

 

 
ภาพท่ี 24 แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท ในหน่วยการเรียนท่ี 1 ขอ้ท่ี 10  
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ภาพท่ี 25 ตวัอยา่งคะแนนสอบวดัผลสัมฤทธ์ิรายบท  

 

 
ภาพท่ี 26 กิจกรรมตอบค าถามจากเพลง ASEAN Way ในหน่วยการเรียนท่ี 1  
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ภาพท่ี 27 กิจกรรม Critical Reading ในหน่วยการเรียนท่ี 1 

 

 
ภาพท่ี 28 กิจกรรม Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1 
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ภาพท่ี 29 กิจกรรม Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1 (ต่อ) 

 

 
ภาพท่ี 30 กิจกรรม Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1 (ต่อ) 
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ภาพท่ี 31 กิจกรรม Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1 (ต่อ) 

 

 
ภาพท่ี 32 ตวัอยา่งกิจกรรมใน Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1 เม่ือตอบถูก 
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ภาพท่ี 33 ตวัอยา่งกิจกรรมใน Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1  

เม่ือตอบผดิ นกัเรียนสามารถตอบไดอี้ก 1 คร้ัง  

 
ภาพท่ี 34 ตวัอยา่งกิจกรรมเรียงประโยค ในหน่วยการเรียนท่ี 1 
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ภาพท่ี 35 ตวัอยา่งกิจกรรมเรียงประโยค ในหน่วยการเรียนท่ี 1  
เม่ือเรียงประโยคถูกหรือผิดจะมีคะแนนตามความเป็นจริง 

 
ภาพท่ี 36 ตวัอยา่งกิจกรรมใน Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1  
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ภาพท่ี 37 ตวัอยา่งกิจกรรมใน Language Focus ในหน่วยการเรียนท่ี 1 เม่ือตอบถูก 

 

 
ภาพท่ี 38 เน้ือหาบทเรียน เร่ืองการสร้างและออกแบบ Mind Mapping ในหน่วยการเรียนท่ี 1  
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ภาพท่ี 39 ขอ้ดีของการสร้าง Mind Mapping ในหน่วยการเรียนท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 40 ตวัอยา่งเน้ือหาท่ีจะสร้าง Mind Mapping ในหน่วยการเรียนท่ี 1  
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ภาพท่ี 41 ตวัอยา่ง Mind Mapping ในหน่วยการเรียนท่ี 1  

 

 
ภาพท่ี 42 กิจกรรม Post-Reading Activity และ Extended-Reading Activity  

ในหน่วยการเรียนท่ี 1 
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ภาพท่ี 43 ตวัอยา่งหนา้จอเม่ือจบบทเรียนท่ี 1  

นกัเรียนสามารถคล๊ิกปุ่ม Exit เพื่อกลบัสู่หนา้จอเมนูหลกัและเลือกศึกษากิจกรรมอ่ืนๆ  
หรือคล๊ิกปุ่ม Exit อีกคร้ังเพื่อออกจากโปรแกรม 
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