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The purposes of this study were to develop a CALL (Computer-Assisted Language
Learning) program for teaching English vocabulary, for Prathomsuksa 6 Students, and to study
students’ opinions towards the program. The 30 samples were selected by simple random
sampling from  Prathomsuksa 6 students of  Tesabaninthapanya School, Chon Buri, during the
academic year 2003. They were required to use the program, which was composed of 15 units for
learning vocabulary lessons for 15 hours.

The instruments used for gathering data were 1) a survey on  vocabulary knowledge,
2) a CALL program, 3) an achievement test, 4) a questionnaire on opinions towards the CALL
program.

Percentage was used to measure the efficiency of the CALL program. The means and
standard deviation of questionnaire items were used to evaluate the students’ opinions towards the
program.

The findings of the study can be summarized as follows:
1. The efficiency of the CALL program was 78.89/78.44  which indicated an

acceptable level.
2.  The students have a good opinion toward the program.
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บทที่ 1
บทนํา

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ภาษาอังกฤษนับวันยิ่งเขามามีบทบาทตอชีวิตประจําวันของเรามากขึ้น เพราะในปจจุบัน

นี้ ทุกสาขาอาชีพจะมีภาษาอังกฤษเขามาเกี่ยวของดวยเสมอ ซ่ึงเราสามารถพบเห็นไดจากเอกสาร  
ส่ือโฆษณา ส่ิงของเครื่องใชตางๆ ลวนมีภาษาอังกฤษประกอบดวยเสมอ  ดังนั้นถาใครก็ตามท่ีมี
ความรูภาษาอังกฤษ ก็จะไดเปรียบในการดํารงชีวิตในสังคมปจจุบันนี้

จากเหตุผลท่ีภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอการดํารงชีพของเราในปจจุบันนี ้  กระทรวง
ศึกษาธิการจึงไดตระหนักถึงความสําคัญในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน  จึงไดมีการ
พัฒนาหลักสูตรภาษาอังกฤษปพุทธศักราช 2539 ใหมีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษตั้งแต
ระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ถึง มัธยมศึกษาปท่ี 6   โดยในระดับประถมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
ไดแบงวิชาภาษาอังกฤษเปน 3 ระดับ ไดแก  ภาษาอังกฤษระดับเตรียมความพรอม  สําหรับช้ัน
ประถมศึกษาท่ี 1-2    ภาษาอังกฤษระดับอานออกเขียนได  สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 3-4  และ
ภาษาอังกฤษระดับมาตรฐานพ้ืนฐานตอนตน  สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 5-6  ท้ังนี้ใหมีการจัดการ
เรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ  จัดสถานการณ  กิจกรรม  และบรรยากาศการเรียนการสอนท่ี
หลากหลาย   โดยมีวัตถุประสงคตามหลักสูตรภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาดังนี้

1. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารไดอยางถูกตองตามหลักภาษา
และเหมาะสมกับวัฒนธรรม

2. เพ่ือใหมีความรูความสามารถในการใชภาษาอังกฤษในระดับตน อยางเพียงพอ เพ่ือ
การศึกษาตอ หรือนําไปใชในการประกอบอาชีพตามความจําเปน

3. เพ่ือใหมีความสามารถในการใชภาษาเพ่ือการส่ือสารในสถานการณงายๆ ท่ีเปน
สถานการณจําลองหรือสถานการณจริง

4. เพ่ือใหมีความรู  ความเขาใจวัฒนธรรมภาษาอังกฤษ
5. เพ่ือใหมีนิสัยใฝหาความรูเพ่ิมเติม  ดวยการอานหนังสือภาษาอังกฤษ
6. เพ่ือใหมีเจตนคติท่ีดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ  เห็นประโยชน คุณคาของภาษา

อังกฤษ  ( กระทรวงศึกษาธิการ 2540 ข: 9)
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การท่ีจะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวได ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูทักษะทางภาษาท้ัง 
ทักษะการฟง พูด อาน และ เขียน  และการท่ีจะเรียนรูไดท้ัง 4 ทักษะ ผูเรียนจําเปนตองเรียนรูคํา
ศัพทภาษาอังกฤษอันเปนพ้ืนฐานเสียกอน  เพราะเม่ือไดเรียนรูคําศัพทแลว จึงจะสามารถนําไปใช
ในการฟง พูด อานและเขียนไดอยางถูกตอง คลองแคลว  ดังท่ี ดวงเดือน  แสงชัย (2530 : 8)  กลาว
วา  การท่ีจะเรียนรูภาษาอังกฤษไดดีนั้น  นอกจากจะรูหลักไวยากรณภาษาอังกฤษอันเปนเสมือน
รากฐานแลว  การรูคําศัพทยังเปนส่ิงจําเปนยิ่ง  และยิ่งรูคําศัพทมาก  จําไดแมนยํา และสามารถนํามา
ใชไดอยางถูกตอง คลองแคลวยอมชวยใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไดผลดียิ่งขึ้น  ดังนั้นคํา
ศัพทจึงมีความสําคัญตอการเรียนภาษา   แตสภาพการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษในปจจุบัน พบ
วานักเรียนเกิดความเบ่ือหนาย เพราะไมเขาใจเนื้อความท่ีอาน เนื่องจากไมทราบความหมายของคํา
ศัพท  ซ่ึงปญหาท่ีครูผูสอนมักพบเสมอคือปญหาทางดานการเรียนการสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
ของนักเรียน เพราะสวนใหญจะเนนการทองจํา ไมเนนความเขาใจ  ทําใหเด็กไทยขาดการเรียนรูคํา
ศัพทภาษาอังกฤษในรูปแบบท่ีมีประสิทธิภาพ ดังท่ี มาลินี จันทวิมล (2532 : คํานํา) กลาวไวสรุปได
วา ผูเรียนจํานวนมากประสบปญหาเนื่องจากใชเวลาในการอานภาษาอังกฤษแตละตอนนานเกิน
ความจําเปนเพราะขาดความรูเรื่องคําศัพท  และสมุทร  เซ็นเชาวนิช (2535 : 15) แสดงความคิดเห็น
สรุปไดวา การท่ีไมทราบความหมายของคําในขอความท่ีกําลังอานก็จะไมเขาใจในส่ิงท่ีอาน นอก
จากนี้ สรวงสุดา สมสกุล (2536 : 1) ยังไดกลาวไววา “การอานเนื้อเรื่องหรือบทความภาษาอังกฤษ 
มักจะพบคําศัพทยากและยาว ทําใหอานไมเขาใจเพราะแปลไมออก  จนบางครั้งเกิดความทอแท”  
ฮาฟเนอร (Hafner 1974 : 125) กลาววา “คําศัพทเปนหัวใจสําหรับการสรางความคิดรวบยอด การ
ปรับลักษณะทางวัฒนธรรม การออกเสียงอยางชัดเจน และดูเหมือนจะเกี่ยวของกับการเรียนรูท้ัง
ปวง” เอลเลน และแวลเล็ท (Allen and Vallete 1977 : 199) ไดแสดงความเห็นไววา “การรูความ
หมายคําศัพทและความสามารถในการใชคําศัพทในสถานการณตางๆ จะชวยใหผูเรียนมีความเช่ือ
ม่ันในการใชภาษาได เพราะคําศัพทเปนสวนสําคัญในการส่ือสาร” แอนเดอสัน และ ฟรีบอดี้ 
(Anderson and Freebody 1981 :  77) ไดช้ีใหเห็นถึงความสําคัญของคําศัพทโดยสรุปวา ผูเรียนภาษา
ท่ีมีความรูในวงศัพทท่ีมากกวา จะมีความรูความเขาใจบทอานตางๆ ในภาษานั้นไดดี สามารถเขาใจ
ไดเร็วกวาและสามารถเขาใจวัฒนธรรมของภาษา ทําใหสามารถเรียนภาษานั้นไดลึกซ้ึงและกวาง
กวาผูท่ีมีความรูในวงศัพทท่ีนอยกวา ซาวิล (Saville 1984 :  199) ไดแสดงความเห็นไววา ความรู
เกี่ยวกับคําศัพทเปนองคประกอบท่ีสําคัญท่ีสุดสําหรับการเรียนรูภาษาท่ี 2 แพทริคเซีย (Patricia 
1988 : 123) ไดใหความเห็นวา การรูความหมายของคําศัพทแตละคํา เปนสวนสําคัญท่ีจะทําใหผู
เรียนเกิดความคิดรวบยอดในเรื่องนั้นๆ ได  และ ทิพาวรรณ สมิตเมฆ (2535 : 1) แสดงความคิดเห็น
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สรุปไดวา การรูคําศัพทมากจะชวยใหผูเรียนเขาใจส่ิงท่ีอานไดมากขึ้น และการรูความหมายของคํา
ศัพทเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาการเรียนภาษาอังกฤษทักษะตางๆ ท้ังการฟง พูด อาน เขียน

วรชาติ ภูทอง (2537 : 2) ไดกลาววา ถาพิจารณาองคประกอบของภาษาซ่ึงประกอบดวย
เสียง โครงสราง และคําศัพท  พบวาสวนหนึ่งท่ีเปนปญหาในการพัฒนาความรูความเขาใจในภาษา
อังกฤษ คือ คําศัพท เพราะนักเรียนไทยสวนใหญมีความรูเกี่ยวกับคําศัพทท่ียังไมเพียงพอ ซ่ึงปญหา
นี้จะเปนอุปสรรคในการ ฟง พูด อาน และเขียน ดังนั้นในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงควรเนน
และใหความสําคัญตอคําศัพท ใหเทียบเทากับองคประกอบอ่ืนๆ ของภาษา เพ่ือการพัฒนาการใช
ภาษาอังกฤษระดับสูงตอไป  ดังท่ี ประมวล  คิดคินสัน (2529 :  30) ไดกลาวไววา “หากเรามีถอยคํา
อยางเพียงพอในภาษาอังกฤษ เราจะสามารถส่ือสารดวยภาษาอังกฤษอยางมีประสิทธิภาพ และทํา
ใหเราเขาใจเรื่องราว หรือ วิชาการอันใชภาษาอังกฤษเปนส่ือไดอยางลึกซ้ึง” นอกจากนั้น ลอเฟอร 
และ ซิม (Laufer and Sim 1985 : 7-10) ไดแสดงใหเห็นวาผูเรียนภาษาตางประเทศ เนนคําศัพทมาก
กวาโครงสรางประโยค   เฮิรสซและเนช่ัน (Hirsch and Nation 1992 : 689-692) กลาววา การท่ีจะ
เขาใจขอความไดผูอานควรมีคําศัพท 95%

นอกจากนั้น ยังมีนักการศึกษาจํานวนมากท่ีไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทดังนี้
ศิริพร  ลิมตระการ  (2535 : 13)  ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทวา การรูความหมาย

ของคําศัพทเปนส่ิงสําคัญในการเรียนภาษา  คําศัพทเปนกุญแจสําคัญสําหรับความเขาใจในการอาน
ภาษาตางประเทศ  และเปนการยากท่ีจะใชโครงสรางภาษาในการส่ือความหมายถาขาดความรูทาง
ดานคําศัพท

ริชารดส (Richards 1974 : 69) ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทวาการรูภาษานั้น นอก
จากไวยากรณแลว การรูคําศัพทมีความสําคัญมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการรูคําศัพทในปริมาณท่ีมาก
พอจะสามารถชวยใหนักเรียนใชในการส่ือความหมายในภาษานั้นไดตามท่ีตองการ

ฟนอคเชียโร  (Finocchiaro 1974 : 73)  ไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทวาเปนองค
ประกอบท่ีสําคัญอยางหนึ่งในการส่ือสาร  ผูเรียนภาษาท่ีมีปญหาในเรื่องคําศัพทจะมีปญหาในการ
ส่ือสารดวยเพราะการนึกคําศัพทไมออกจะทําใหการส่ือสารเกิดการชะงักได

ฮารเมอร (Harmer 1991 : 153) ไดกลาวเปรียบเทียบคําศัพทกับโครงสรางภาษาวา ถา
โครงสรางภาษาเปนโครงสรางภาษาแลว คําศัพทก็เปรียบเหมือนอวัยวะ  และเนื้อของภาษา ถาไมรู
คําศัพทท่ีถูกตองจะไมสามารถแสดงศักยภาพของการใชโครงสรางภาษาได

ฮารมัน (Harmon 1998 : 518) ยังไดกลาวถึงความสําคัญของคําศัพทในการอานวา ผูอาน
ท่ีมีวงคําศัพทมากจะประสบผลสําเร็จในการอานมากกวาผูอานท่ีมีวงคําศัพทนอย
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จากแนวคิดของนักการศึกษาท่ีใหความสําคัญของคําศัพท จึงกลาวสรุปความสําคัญของ
คําศัพทไดวา  ในทุกๆภาษา คําศัพทเปนปจจัยพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุดในการส่ือสาร  การมีคําศัพทมาก
สามารถสงและรับสารไดมาก และยังเปนปจจัยท่ีสงผลใหการเรียนภาษาทักษะอ่ืนๆ ท้ังการฟง พูด 
อานและเขียนประสบผลสําเร็จดวย

จากการศึกษาสภาพปญหา และความตองการการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา พบวาคําศัพทก็เปนสวนหนึ่งของปญหา (นวลจันทร  สินวรรณ
2539 : 4) การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในช้ันเรียน ปญหาท่ีครูผูสอนมักพบเสมอคือปญหาทาง
ดานการเรียนคําศัพทของนักเรียน เนื่องมาจากประเทศไทยเปนประเทศท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปน
ภาษาแม และเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดย
เฉพาะในเรื่องคําศัพท สวนใหญจะเนนการทองจํา ไมเนนความเขาใจ (นันทนา คําภาพันธ 2540 : 1-
2) นอกจากนั้น สมุทร  เซ็นเชาวนิช (2533 : 19) กลาววา “ปญหาอันเนื่องมาจากคําศัพทเปน
อุปสรรคท่ียิ่งใหญประการหนึ่งของนักศึกษาไทย   เวลาอานภาษาอังกฤษ อานแลวไมเขาใจเรื่อง
โดยภาพรวม   ท้ังนี้เนื่องมาจากไมเขาใจความหมายของคําศัพทในขอความนั้นฯ”      และสุพัฒน
สุกมลสันต (2535 : 87-89) ไดทําการอภิวิเคราะหและสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในระหวางป พ.ศ. 2515-2530 พบวานักเรียนระดับมัธยมศึกษามีความรู
เกี่ยวกับคําศัพทอยูในระดับขอนขางต่ํา หรือแมแตในระดับวิทยาลัยครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และภาคใต มีความรูคําศัพทระดับออนถึงปานกลาง

การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสวนของคําศัพทในปจจุบัน มักใชส่ือการสอน
ประเภทรูปภาพ  บัตรคํา  ส่ือของจริง  ซ่ึงไดผลในระดับหนึ่ง  แตยังมีขอจํากัดอีกหลายประการเชน 
การถูกจํากัดเวลาในการสอนในช้ันเรียนซ่ึงไมสามารถศึกษาไดดวยตนเองในเวลาท่ีเหมาะสม  ไม
สามารถท่ีจะทําการทบทวนใหเหมือนกับท่ีครูไดนําเสนอ  การไมกลาท่ีจะมีปฏิสัมพันธ  และไมมี
ส่ิงเราความสนใจในการเรียน  ดังนั้นเพ่ือใหการเรียนคําศัพทประสบผลสําเร็จตองหาส่ือท่ีสามารถ
ขจัดปญหาดังกลาวได

จากความสําคัญและปญหาของการเรียนการสอนคําศัพทท่ีกลาวมาขางตน  จึงควรจัดหา
และเลือกส่ือการสอน เพ่ือจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองคํานึงถึง ความเหมาะ
สมของส่ือ ความเหมาะสมของเนื้อหา และท่ีสําคัญคือ ความแตกตางระหวางบุคคล ดังคํากลาวของ 
กิดานันท มลิทอง (2535 : 163) บุคคลแตละคนยอมมีความแตกตางกันท้ังในดานรางกาย ความคิด 
และสติปญญา อันเปนผลทําใหความสามารถตางๆ ของแตละบุคคลแตกตางกันไปดวย ในการเรียน
การสอนก็เชนเดียวกัน ผูเรียนแตละคนยอมมีความสามารถในการเรียนรูไมเทากัน ดังนั้นการท่ีจัด
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ใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยวิธีการตางๆ ตามสติปญญา และความสามารถของตนยอมเปนการสง
เสริมใหผูเรียนนั้น ไดเรียนตามความถนัด  โดยไมตองมีความกังวลใจ

ส่ือการสอนในรูปแบบใหมๆ ท่ีสอดคลองตอพระราชบัญญัติการศึกษา 2542 ท่ีเนนใหผู
เรียนไดเรียนรูดวยตัวเอง และท่ีจะสามารถสนองความตองการของนักเรียนได     โดยเฉพาะในยุค
ปจจุบันนี้มีความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีไปเปนอยางมากแลว โดยส่ือท่ีทันสมัยเหลานี้ควรจะ
มีความสามารถชวยแกไขปญหาในเรื่องนี้ได ปจจุบันไดมีการนําเอาคอมพิวเตอรเขามาใชในการ
เรียนการสอนอยางแพรหลาย คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer-Assisted Instruction) หรือ CAI จงึ
เปนส่ือการสอนท่ีนาสนใจและสมควรจะไดรับการพิจารณาเปนอยางยิ่ง  เพราะคอมพิวเตอรชวย
สอนสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนความตองการของผูเรียนตอการเรียนรู  
คอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนตัวอยางท่ีดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ผูเรียนสามารถเรียน
ไดตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสมไดตามตองการ  ซ่ึงผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ
หรือการโตตอบ  พรอมท้ังการไดรับผลปอนกลับ  (Feedback)  และยังเปนส่ือท่ีสามารถสนองความ
แตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี      ท้ังยังสามารถประเมินผลไดตลอดเวลา      (ถนอมพร
เลาหจรัสแสง  2541 : 7)   ดังคํากลาวของ กิดานันท มลิทอง (2535 : 174) การใชคอมพิวเตอรโดย
เฉพาะอยางยิ่งไมโครคอมพิวเตอรในการศึกษารายบุคคล     กําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายใน
วงการศึกษา ท้ังนี้เครื่องคอมพิวเตอร มีหนวยความจําสามารถแสดงขอมูลท้ังตัวเลข และตัวอักษร  
รูปภาพ และเสียง ตลอดจนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนอยางรวดเร็ว ผูเรียนสามารถเรียนไดตาม
ความสามารถของตน

นอกจากนั้น ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541: 8) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของ
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเหมาะสมสําหรับการนํามาใช ในการเรียนการสอนภาษาดังนี้

1. คุณลักษณะทางสารสนเทศ  (Information)  ซ่ึงหมายถึง เนื้อหาสาระ (Content) ท่ี
ไดรับการเรียบเรียงไวอยางด ี  ตามจุดประสงคท่ีกําหนดไว  ซ่ึงเปนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบ
ตางๆ

2. ความแตกตางระหวางบุคคล  (Individualization) เพ่ือตอบสนองการสอนรายบุคคล
เนื่องจากผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูท่ีแตกตางกัน  ดังนั้นผูเรียนจึงมีอิสระในการเลือกรูปแบบการเรียน
ท่ีเหมาะสม และควบคุมการเรียนของตน ซ่ึงมีลักษณะท่ีสําคัญไดแก การควบคุมเนื้อหา ลําดับของ
การเรียน การฝกปฏิบัติหรือการทดสอบ

3. การโตตอบ (Interaction) ซ่ึงหมายถึง การเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับ
คอมพิวเตอร

4. การใหผลยอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ซ่ึงหมายถึงการท่ีคอมพิวเตอร
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สามารถประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนไดในทันที ถือเปนการเสริมแรง (reinforcement) อยาง
หนึ่ง ซ่ึงความสามารถนี้ถือไดวาเปนจุดเดนหรือขอไดเปรียบประการสําคัญของคอมพิวเตอรชวย
สอน

สุระเชษฐ  เวชชพิทักษ และพรพิไล เลิศวิชา (2538 : 90-97) กลาววา แนวคิดใหมๆ ทาง
การศึกษาใหความสําคัญกับการศึกษาท่ีใชระบบคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน เด็กๆ จะ
มีคอมพิวเตอรท่ีบานหรือท่ีโรงเรียน เทคนิคมัลติมีเดีย ทําใหคอมพิวเตอรสามารถนําเนื้อหา ขอมูล 
ภาพ เสียง วีดีทัศน เพลง และภาพเคล่ือนไหวหรือการตูน เขามารวมไวในโปรแกรมเดียวกันได 
และเปนเหตุใหโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมา สอนเนื้อหาความรูตางๆ ไดอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
รวมท้ังมีประสิทธิภาพในการเรียนรูสูงอยางยิ่ง

ดวยเหตุผลดังกลาว รวมท้ังจากงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ เชน งานวิจัยของ 
Kawn (1992)  Joseph (1994)  Sook-Hi (1994)  Denise (1994)  Tinsiri (1995)   Mark Olov (1996) 
Lee (1997)  Raul (1997)  Jing (1998)  Romanova (1998)  Hye Won Kim (1999)  Koehl (1999)   
Minh Quang (1999)  Yang-Soo (1999)  Ann (1999)   ฉันแข  อองลํายอง (2535)  กรองกาญจน  
วิลาสสิริสถาพร (2540)  ประพันธ กาวิชัย (2540)  บุญเชิด  เกตุแกว (2540)  วรางคณา พระลับรักษา 
(2541)  สุพัตน  สุกมลสันต (2541)  สุชาดา โพธิสมภาพวงษ (2545)  รภัส  วชิระสมบูรณ (2546) 
รัตนา เฉลียว (2546) เปนตน ซ่ึงพบวาผลจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนมีผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น  ผูศึกษาจึงมีความสนใจท่ีจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี 
เนื่องจากนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ   อยูในระดับต่ํา    เม่ือเทียบกับวิชาอ่ืนๆ 
(โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา 2543 : 3-8) และมีวงคําศัพทนอย ขาดความสนใจท่ีจะเรียนภาษา
อังกฤษ โดยเฉพาะในสวนของคําศัพท นอกจากนั้นนักเรียนแตละคนตางก็มีความแตกตางกัน ผูวิจัย
จึงเห็นวาการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษนี้ จะสนองความตองการ
ของนักเรียน พรอมกันนั้นก็จะสามารถขจัดปญหาความแตกตางระหวางบุคคล  สามารถเราความ
สนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี และสามารถเพ่ิมวงคําศัพทของนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ซ่ึงจะเปนการทําใหนักเรียนมีทัศนคติท่ีดีตอวิชาภาษาอังกฤษ สงผลใหนักเรียน เรียนภาษาอังกฤษ
ไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับสูง ๆ ตอไป   นอกจากนั้นการนําคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษา       
ยังสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนเอง
ตามโอกาสและเวลาท่ีเหมาะสม และยังเปนการดําเนินการตามพระราชบัญญัติการศึกษา  พ.ศ. 2542   
ในหมวดท่ี 9    ซ่ึงเนนการนําเทคโนโลยีทางการศึกษามาใชในการเรียนการสอน ท่ีจะกอประโยชน
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ใหแกนักเรียนคิดเปน ทําเปน และแกปญหาเปน  เพ่ือเปาหมายใหนักเรียนเปนคนเกง  คนด ี และ
ดํารงตนอยูในสังคมอยางมีความสุข   

วัตถุประสงคของการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคดังนี้
1. เพ่ือพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษา

อังกฤษสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา  จังหวัดชลบุรี ใหได
ตามเกณฑ  75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ 2520 : 135)

2.   เพ่ือศึกษาความคิดเห็นของผูเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษา
อังกฤษ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

ปญหาการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี
กําหนดไวหรือไม

2. นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น อยางไร

สมมุติฐานการวิจัย
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปท่ี 6โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี ท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพไมต่ํากวาเกณฑท่ี
กําหนดไว คือ 75/75

2. นักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น

ขอบเขตของการวิจัย
เพ่ือใหงานวิจัยครั้งนี้เปนไปตามวัตถุประสงค ผูวิจัยไดกําหนดขอบเขตของการวิจัย

ดังนี้
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
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เทศบาลอินทปญญา  อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 5 หองเรียน 
นักเรียนจํานวน 187 คน

1.2  กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1
โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา  จํานวน  30 คน  ท่ีเลือกมาโดยการสุมอยางงาย (Simple Random 
Sampling) จากรายช่ือนักเรียนท้ังหมด 187 คน มาจับฉลากใหไดกลุมตัวอยาง 30 คน

2.   ตัวแปรที่ศึกษา   ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ
2.1 ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียน
เทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี

     2.2  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัด
ชลบุรี

3. คําศัพทที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
     เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เปนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษา

อังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ดังนั้นคําศัพทท่ีนํามาใชในการทดลองครั้งนี ้ ไดมา
โดยการเลือกคําศัพทท่ีสามารถนําเสนอเปนรูปภาพได จากบัญชีคําศัพท (word list) ของระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 จากประมวลการสอนภาษาอังกฤษ (English Syllabus) ของกระทรวงศึกษาธิการ
และหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ English is Fun book 3, On the spring board, Rainbow  English, 
English Today, Easy English และ คูมือคร ู สําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 นําคําศัพทดังกลาวมาส
รางเปนแบบสํารวจความรูความหมายคําศัพท  แลวนําไปใหผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษา 3 ทาน
ตรวจสอบความเหมาะสมของคําส่ังและความถูกตองของการสะกดคํา จากนั้นนําแบบทดสอบดัง
กลาวไปใหนักเรียนท่ีรวมในการทดลองเขียนบอกความหมายเปนภาษาไทย นําคําตอบท่ีไดมาตรวจ 
โดยนําผลท่ีไดมาศึกษาดูวาคําศัพทแตละคํามีผูบอกความหมายไดคิดเปนจํานวนรอยละเทาไรของผู
ตอบแบบทดสอบท้ังหมด โดยการเลือกคําศัพทท่ีมีผูตอบไดนอยกวารอยละ 30 ของผูตอบแบบ
ทดสอบท้ังหมด (วรชาติ  ภูทอง  2537 : 36) ใหไดคําศัพทจํานวน 120 คํา

4. ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
     บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา

ปท่ี 6 ในการทดลองครั้งนี้  จะออกแบบโดยอาศัยเทคนิคมัลติมีเดีย ท่ีสามารถนําเสนอรูปภาพ  ภาพ
เคล่ือนไหว เสียง ขอความ โดยใชโปรแกรมนิพนธ Authorware Professional Version 6.0   เพ่ือเปน
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ส่ือการสอนท่ีใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคของการสอนคําศัพท ดานการเขาใจความหมายของคํา
ศัพท โดยการใชตัวช้ีแนะ  (Clue) 3 รูปแบบดังนี้

    1.  รูปภาพ (Picture Clue)
    2.  ปริบท (Context Clue) (ประโยคหรือขอความท่ีคําศัพทเปาหมายปรากฎอยู)

                   3.  ฟงเสียงคําศัพท  (Word Hearing Clue)
ผูเรียนตองพยายามหาความหมายของคําศัพทโดยอาศัยตัวช้ีแนะดังกลาว  หลังจากท่ีผู

เรียนศึกษาความหมายของคําศัพทจากตัวช้ีแนะดังกลาวแลว  จึงทําแบบฝกหัดทายบท และแบบ
ทดสอบตอไป

นิยามศัพทเฉพาะ
1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง บทเรียนอิเล็กทรอนิกส

ท่ีสรางดวยโปรแกรมนิพนธ Authorware Professional Version 6.0 ประเภทการสอนเนื้อหา 
(Tutorial Instruction) และ การฝกหัด (Drill and Practice) ท่ีนําเสนอคําศัพทภาษาอังกฤษประกอบ
ดวยตัวอักษร  ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว และเสียงจริงของเจาของภาษา เขามารวมไวในโปรแกรม
เดียวกัน

2. ความคิดเห็น หมายถึงความรูสึกของกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ จากการตอบแบบสอบถามท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงแบงเปน 2  ดาน คือ 1) 
ดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน จํานวน 5 ขอ  2) ดานความพึงพอใจในการเรียน จํานวน 5 ขอ

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางทางการเรียน หมายถึง คะแนนจากการทําแบบทดสอบ หลังการเรียน
รูคําศัพท จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี

4. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ หมายถึง
ประสิทธิภาพของบทเรียนท่ีมีคาประสิทธิภาพของกระบวนการ ตอประสิทธิภาพของผลลัพธ ได
ตามเกณฑ 75/75 โดย

     75 ตัวแรก หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละของจํานวนคําตอบท่ีผูเรียนตอบ
ถูกตอง จากการทําแบบฝกหัดทุกบท ของนักเรียนทุกคนรวมกัน

     75 ตัวหลัง หมายถึง คาคะแนนเฉล่ียคิดเปนรอยละของจํานวนคําตอบท่ีผูเรียนตอบ
ถูกตอง จากการทําแบบทดสอบหลังเรียน ของนักเรียนทุกคนรวมกัน
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5. คําศัพท  หมายถึงคําศัพทไดมาโดยการเลือกคําศัพทท่ีสามารถนําเสนอเปนรูปภาพได 
จากบัญชีคําศัพท (word list) ของระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 จากประมวลการสอนภาษาอังกฤษ 
(English Syllabus) ของกระทรวงศึกษาธิการและหนังสือเรียนภาษาอังกฤษ   English is Fun book 
3, On the spring board, Rainbow  English, English Today, Easy English   และ คูมือคร ูสําหรับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6  นําคําศัพทดังกลาวมาสรางเปนแบบสํารวจความรูความหมายคําศัพท  แลวนํา
ไปใหผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษา 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมของคําส่ังและความถูกตอง
ของการสะกดคํา จากนั้นนําแบบสํารวจดังกลาวไปใหนักเรียนท่ีรวมในการทดลองเขียนบอกความ
หมายเปนภาษาไทย นําคําตอบท่ีไดมาตรวจ โดยนําผลท่ีไดมาศึกษาดูวาคําศัพทแตละคํามีผูบอก
ความหมายไดคิดเปนจํานวนรอยละเทาไรของผูตอบแบบทดสอบท้ังหมด โดยการเลือกคําศัพทท่ีมี
ผูตอบไดนอยกวารอยละ 30 ของผูตอบแบบทดสอบท้ังหมด (วรชาติ  ภูทอง  2537 : 36) ใหไดคํา
ศัพทจํานวน 120 คํา

6. นักเรียน  หมายถึง นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1
ปการศึกษา 2546 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี  จํานวน  30 คน  ท่ีเลือกมาโดยการสุม
อยางงาย (Simple Random Sampling) จากรายช่ือนักเรียนท้ังหมด 187 คน มาจับฉลากใหไดกลุมตัว
อยาง 30 คน
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของในการวิจัยนี้  ขอแยกตามหัวขอตอไปนี้
              1.   คอมพิวเตอรชวยสอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษา

 ความหมาย
 ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน
 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
 ประโยชนและขอจํากัดของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรในการสอน
 หลักและขั้นตอนในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
 เทคนิคการออกแบบบทเรียนแบบ Tutorial
 บทบาทของครูกับการใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา
 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
 ทฤษฎีทางการศึกษาท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน
 เครื่องมือในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยระบบมัลติมีเดีย

              2.  มัลติมีเดีย
 ความหมายของมัลติมีเดีย
 ลักษณะสําคัญของมัลติมีเดีย

              3.  คําศัพท
 ความหมายของคําศัพท
 ประเภทของคําศัพท
 จุดมุงหมายของการสอนคําศัพท
 หลักการเรียนและการสอนคําศัพท
 ขอเสนอแนะในการสอนคําศัพท
 การทดสอบคําศัพท
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        4.  ภาพ
 5.  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรในการสอนคําศัพท

 งานวิจัยในประเทศ
 งานวิจัยตางประเทศ

1. คอมพิวเตอรชวยสอนและคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษา
ความหมาย

ไดมีนักการศึกษาท่ีมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนกลาวถึงและใหความหมาย
ของคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายทาน ดังนี้

กฤษมันต  วัฒนาณรงค  (2536 : 136) กลาววา “CAI – (Computer-Assisted Instruction)  
หมายถึงบทเรียนท่ีไดจัดกระทําไวอยางเปนระบบ เพ่ือใชกับคอมพิวเตอรโดยการนําเสนอเนื้อหาท่ี
ตองการสอนกับผูเรียนและเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรโดยตรงตามความ
สามารถ  จากความหมายนี้สามารถแสดงองคประกอบของคอมพิวเตอรชวยสอน ไดดังนี้

1. เปนการเรียนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร
2. บทเรียนไดถูกสรางและเตรียมไวแลวกอนมีการเรียนการสอน
3. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนผานทางคอมพิวเตอร
4. ยึดหลักความแตกตางระหวางบุคคล
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีนําไปใชในการเรียนการสอนมีวิธีการสรางดวยเจตนาท่ีจะชวย

การสอนโดยยึดแบบแผนของวิธีสอนท่ีผูสอนใชในช้ันเรียน การเตรียมการสอนท่ีซับซอนจะไม
สะดวกกับผูสอนอยางยิ่ง  ความเหนื่อยลาจะทําใหมาตราฐานของการสอนแตละกลุมในเนื้อหาวิชา
และวิธีการสอนเดียวกันมีประสิทธิภาพไมเทาเทียมกัน เครื่องคอมพิวเตอรจะสามารถนํามาใชชวย
แทนครูในเนื้อหาวิชาและเทคนิควิธีการสอนท่ีซับซอนและซํ้าๆ ไดเปนอยางด”ี

กิดานันท  มะลิทอง (2536 : 187) กลาววา “CAI – (Computer-Assisted Instruction) เปน
ส่ือการสอนท่ีเปนเทคโนโลยีระดับสูง เม่ือมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนคอมพิวเตอรชวยสอน  จะ
ทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันไดในระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร  เชนเดียวกับ
การเรียนการสอนระหวางครูกับนักเรียนท่ีอยูในหองเรียนตามปกต ิ  นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมี
ความสามารถในการตอบสนองตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปไดในทันทีซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงให
แกผูเรียน ดังนั้นในขณะนี้จึงมีการใชคอมพิวเตอรชวยสอนกันอยางกวางขวางและแพรหลาย เพ่ือ
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนรูปแบบตางๆ ในแตละบทเรียนจะมีตัว
อักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวท้ังเสียงประกอบทําใหผูเรียนสนุกและไมรูสึกเบ่ือหนาย
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การสรางโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นไดอาศัยแนวความคิดจากทฤษฎี
การเช่ือมโยงระหวางส่ิงเรากับการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรมจะเริ่มตนจากการใหส่ิง
เราแกผูเรียน ประเมินการตอบสนองของผูเรียน ใหขอมูลยอนกลับเพ่ือการเสริมแรง และใหผูเรียน
เลือกส่ิงเราลําดับตอไป”

ฉลอง  ทับศรี (2535 : 2) กลาววา “CAI – (Computer-Assisted Instruction) แปลความ
หมายไดวา คอมพิวเตอรชวยสอน  คําวาชวยสอนในท่ีนี้หมายถึงการท่ีคอมพิวเตอรเปนผูเสนอ
โปรแกรมการเรียนแกผูเรียนไมวาจะเปนไมโครคอมพิวเตอรหรือคอมพิวเตอรเมนเฟรมก็ตาม 
ตราบใดท่ีใชคอมพิวเตอรเปนผูเสนอโปรแกรมการเรียน กระบวนการเสนอเนื้อหาดังกลาวถือวา
เปนกระบวนการของคอมพิวเตอรชวยสอน”

ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 : 7)  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  หมายถึง ส่ือการเรียน
การสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซ่ึงใชความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือ
ประสม อันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง ภาพกราฟก แผนภูมิ  กราฟ  ภาพเคล่ือนไหว  วีดีทัศน  และเสียง  
เพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองคความรูในลักษณะท่ีใกลเคียงกับความจริงในหองเรียนมากท่ี
สุด

บูรณะ  สมชัย (2542 : 14) กลาววา “CAI คือโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยครูสอนทําหนา
ท่ีเปนส่ือการเรียนการสอน เหมือนแผนใส (transparent) สไลด (Slide) หรือวีดีทัศน (video) ท่ีใช
ประกอบการสอน”

บิตเตอร (Bitter 1989 : 12)  กลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวย
สอน ชวยครูสอนในหลายวิธี เชน การแนะนําส่ือการสอนใหม  การสอนบทเรียน การฝกทักษะใหม 
การทดสอบการใชทักษะ และการทบทวนเนื้อหา หรือการสอนซอมเสริม และคอมพิวเตอรมีคุณ
สมบัติท่ีดีในการมีปฏิสัมพันธ โตตอบกับผูเรียน  ใหการเสริมแรง

สวนคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษา (CALL : Computer Assisted Language 
Learning) นั้น หมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนอุปกรณการเรียนการสอนภาษาโดยมีบท
บาทหลักเปนตัวกระตุน (stimulator) ในการเรียนการสอน และเปนผูปลดปลอยผูเรียน จากระเบียบ
วิธีการเรียนแบบเดิม (emancipator) โดยใชรูปแบบตางๆ เชน การฝกทําซํ้า  (drill) การสาธิต 
(demontration) การวิเคราะหภาษา (text analysis) การสังเคราะหภาษา (text synthesis) การตรวจ
สอบภาษา (word spelling) และคลังขอมูล (data-based) เปนตน (สุพัฒน สุกมลสันต 2529 : 87-100)

ฟลลิปส (Phillips 1986 : 7) กลาวถึงลักษณะของคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน
ภาษาไวสรุปไดวา  การเรียนการสอนจะเนนใหผูเรียนเปนศูนยกลาง (learner-centered) โดย
คอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือสําหรับผูเรียนท่ีจะเรียนรูประสบการณทางการเรียนดวยตนเอง
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โจนส และ ฟอรเตสคิว (Jones and Fortescue 1987 : 5) ไดใหความหมายของ
คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษาสรุปไดวา  เปนเครื่องมือในการแสดงเนื้อหา เปนตัวเสริม
แรง  และชวยในการทดสอบโครงสรางทางภาษา  โดยคอมพิวเตอรจะแสดงตัวอยางของกฎการใช
ภาษาใหผูเรียนดู จากนั้นผูเรียนจะตองตอบคําถามเพ่ือเปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฎนั้น และท่ี
สําคัญคอมพิวเตอรจะใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) ท่ีเท่ียงตรง และรวดเร็ว

จากคําจํากัดความของคอมพิวเตอรชวยสอนและคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาของนักการ
ศึกษาหลายทาน จึงสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนและคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา หมายถึงส่ือ
การเรียนการสอนท่ีใชคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถนําเสนอส่ือประสม ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก 
เสียง  ซ่ึงมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับเปาหมายของผูออกแบบ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ สามารถ
เราความสนใจผูเรียนใหเกิดความตองการเรียนรู และยังตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคล 
ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ พรอมท้ังไดรับผลยอนกลับ (Feedback) อยางรวดเร็ว  
นอกจากนั้นผูเรียนยังสามารถเรียนดวยตนเอง โดยปราศจากขอจํากัดดานเวลา และสถานท่ี

ประวัติความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
ไดมีการนําคอมพิวเตอรมาใชสําหรับสอนภาษาตั้งแตป 1960 ซ่ึงเปนเวลากวา 40 ปแลว 

จึงสามารถแบงยุคของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาไดเปน 3 ยุคดังนี้ (Lee 2000 : 1-2)
1. ยุคคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาแบบพฤติกรรมนิยม (Behaviorist  CALL) กลาวคือ

ระหวางป 1960-1970 ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนภาษารูปแบบแรกเกิดขึ้น  ซ่ึง
ลักษณะของบทเรียนจะมีลักษณะเปนแบบฝกหัดทางภาษา (Drill) ดังนั้นจึงเรียกบทเรียนแบบนี้วา 
บทเรียนแบบฝกหัด (Drill and Practice) โดยเนนรูปแบบการเรียนตามแบบพฤติกรรม

2. ยุคคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาแบบส่ือสาร (Communicative  CALL) คอมพิวเตอร
รูปแบบนี้เกิดขึ้นระหวางป 1970-1980 เนื่องมาจากผูสนับสนุนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาแบบส่ือ
สารไมยอมรับวิธีสอนแบบพฤติกรรมนิยม ท้ังในทางทฤษฎีและปฏิบัติ  พวกเขาเห็นวาควรเนนการ
ใชภาษามากกวารูปแบบภาษา  ควรสอนโครงสรางไวยากรณเปนแคนัยๆ แลวกระตุนผูเรียนให
สรางกฎเกณฑขึ้นมาเอง     ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอบภาษาแบบนี้สอดคลองกับทฤษฎีความรูความ
เขาใจ (Cognitivist)  ซ่ึงเขาใจวากระบวนการเรียนเปนการบวนการคนพบอยางสรางสรรค  และยุค
นี้ไดนําเอาคอมพิวเตอรสวนบุคคล (PC) มาใชแทนคอมพิวเตอรเมนเฟรม (Mainframe) เพราะมี
ความสามารถและมีความสะดวกในการนํามาใชมากกวา   ซอฟแวรคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาท่ีมี
เช่ืองเสียงในยุคนี้ ไดแกโปรแกรมการสรางขอความใหม (Text Reconstruction) และสถานการณ
จําลอง (Simulation)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



15

3. ยุคคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาแบบบูรณาการ (Integrative CALL) ยุคนี้เปนยุคสุด
ทาย หรือยุคปจจุบันของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  คอมพิวเตอรชวยสอนยุคส่ือสารไดถูกวิพากษ
วิจารณวา ใชคอมพิวเตอรในรูปแบบไมประติดประตอ ควรเปล่ียนจากการสอนภาษาแบบส่ือสาร
ตามทัศนะความรูความเขาใจ ไปเปนทัศนะทางดานความรูความเขาใจทางสังคม ท่ีเนนการใชภาษา
ในบริบทท่ีเปนจริง   และมีความหมาย   คอมพิวเตอรชวยสอนแบบบูรณาการเนนการบูรณาการท้ัง
ทักษะฟง พูด อานและเขียน และบูรณาการเทคโนโลยีมาใชในการเรียนการสอนภาษาอยางเต็มท่ี 
(Warschaver and Healey 1998 : 57-71)

ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีนํามาใชในวงการศึกษามีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับจุด

ประสงคของผูสอน หรือผูออกแบบ  นักการศึกษาหลายทาน เชน  กฤษมันต  วัฒนาณรงค  (2536 : 
136)  ฉลอง  ทับศรี (2537–38 : 3)  กิดานันท  มะลิทอง (2540 : 229-232)  ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  
(2542 : 71-127)  พอล และ มีนกา (Paul and Mynga 1995:138)   ไดจําแนกประเภทของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไว  สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

1. การสอนเนื้อหา (Tutorial Instruction)  บทเรียนในการออกแบบการสอนจะเปน
โปรแกรมท่ีเสนอเนื้อหาความรูท่ีเปนเนื้อหายอยๆ แกผูเรียนในรูปแบบของขอความ ภาพ เสียง หรือ
ทุกรูปแบบรวมกันแลวใหผูเรียนตอบคําถาม เม่ือผูเรียนตอบแลวคําตอบนั้นจะไดรับการวิเคราะห
เพ่ือใหขอมูลยอนกลับทันที    แตถาผูเรียนตอบคําถามนั้นซํ้าและยังผิดอีกก็จะมีการใหเนื้อหาเพ่ือ
ทบทวนใหมจนกวาผูเรียนจะตอบถูกแลวจึงใหตัดสินใจวาจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทเรียนนั้นอีก
หรือจะเรียนในบทใหมตอไป  บทเรียนในการสอบแบบนี้นับวาเปนบทเรียนขั้นพ้ืนฐานของการใช
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเสนอรูปแบบของบทเรียนโปรแกรมแบบสาขาโดยสามารถใชสอนไดใน
แทบทุกวิชานับตั้งแตดานมนุษยศาสตรไปจนถึงวิทยาศาสตร และเปนบทเรียนท่ีเหมาะสมในการ
เสนอเนื้อหาขอมูลท่ีเกี่ยวกับขอเท็จจริงเพ่ือการเรียนรูทางดานกฎเกณฑหรือทางดานวิธีการแก
ปญหาตางๆ
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    บทนํา  การเสนอเนื้อหา   คําถามและคําตอบ

  
   จบบทเรียน      ใหขอมูลยอนกลับ       ตัดสินคําตอบ
       หรือแกไขปญหา

ภาพท่ี 1 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนการสอนเนื้อหา

2. การฝกหัด  (Drill and Practice)  เปนบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีไมไดมีการนําเสนอเนื้อ
หาใหม แตมีจุดประสงคเพ่ือใหผูเรียนไดฝกความคลองแคลว แมนยํา และใชเวลาในการทํากิจกรรม
ทบทวนเนื้อหาท่ีเรียนมาแลว รูปแบบของภาระงานในบทเรียนรูปแบบนี้ คอมพิวเตอรจะเสนอคํา
ถาม ตั้งปญหา กําหนดสถานการณแลวใหนักเรียนตอบคําถาม  แกปญหาโดยการเลือกพิมพขอ
ความ จากนั้นคอมพิวเตอรจะตรวจคําตอบและใหขอมูลยอนกลับทันที ถาคําตอบถูกตองนักเรียน
สามารถศึกษาปญหาตอไป  แตถาตอบผิดนักเรียนตองพยายามหาคําตอบใหม  บทเรียนประเภทนี้
จึงเหมาะสําหรับการฝกทบทวนกอนท่ีจะเรียนเนื้อหาใหม หรือเรียนทักษะยอยกอนท่ีจะเรียนทักษะ
ใหญตอไป

    บทนํา                   การเลือกคําถามหรือปญหา      คําถามและคําตอบ

 จบบทเรียน       ใหขอมูลยอนกลับ        ตัดสินคําตอบ
  

ภาพท่ี 2 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนแบบฝกหัด
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3. สถานการณจําลอง (Simulation) การสรางโปรแกรมบทเรียนท่ีเปนสถานการณ
จําลองเพ่ือใชในการเรียนการสอนซ่ึงจําลองความจริงโดยตัดรายละเอียดตางๆ หรือนํากิจกรรมท่ี
ใกลเคียงกับความเปนจริงมาใหผูเรียนไดศึกษานั้นเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนไดพบเห็นภาพ
จําลองของเหตุการณเพ่ือการฝกทักษะและการเรียนรูไดโดยไมตองเส่ียงภัยหรือเสียคาใชจายมากนัก  
รูปแบบของโปรแกรมบทเรียนสถานการณจําลองอาจจะประกอบดวยการเสนอความรูขอมูล การ
แนะนําผูเรียนเกี่ยวกับทักษะ การฝกปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมพูนความชํานาญและความคลองแคลว และการ
ใหเขาถึงซ่ึงการเรียนรูตางๆ ในบทเรียนจะประกอบดวยส่ิงท้ังหมดเหลานี้หรือมีเพียงอยางหนึ่งอยาง
ใดก็ได

ในโปรแกรมบทเรียนสถานการณจําลองนี้จะมีโปรแกรมบทเรียนยอยแทรกอยูดวย
ไดแกโปรแกรมการสาธิต (Demonstration) โปรแกรมนี้มิใชเปนการสอนเหมือนกับโปรแกรมการ
สอนแบบธรรมดาซ่ึงเปนการเสนอเนื้อหาความรูแลวจึงใหผูเรียนทํากิจกรรม  แตโปรแกรมการ
สาธิตเปนเพียงการแสดงใหผูเรียนไดชมเทานั้น เชน ในการเสนอสถานการณจําลองของระบบสุริย
จักรวาลวามีดาวนพเคราะหอะไรบางท่ีโคจรรอบดวงอาทิตย ในโปรแกรมนี้อาจมีการสาธิตการ
หมุนรอบตัวเองของดาวนพเคราะหเหลานั้นและการหมุนรอบดวงอาทิตยใหชมดวย เปนตน

    บทนํา      เสนอสถานการณ                       การกระทําท่ีตองการ

   จบบทเรียน        การปรับระบบ                      การกระทําของผูเรียน
 

ภาพท่ี 3 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนสถานการณจําลอง

4.  เกมเพ่ือการสอน (Instructional Games) การใชเกมเพ่ือการเรียนการสอนกําลังเปนท่ี
นิยมใชกันมากเนื่องจากเปนส่ิงท่ีสามารถกระตุนผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรูไดโดยงาย เรา
สามารถใชเกมในการสอนและเปนส่ือท่ีจะใหความรูแกผูเรียนไดเชนกัน ในเรื่องของกฎเกณฑแบบ
แผนของระบบ  กระบวนการทัศนคติ ตลอดจนทักษะตางๆ นอกจากนี้การใชเกมยังชวยเพ่ิม
บรรยากาศในการเรียนรูใหดีขึ้นและชวยมิใหผูเรียนเกิดอาการเหมอลอยหรือฝนกลางวันซ่ึงเปน
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อุปสรรคในการเรียน เนื่องจากมีการแขงขันกันจึงทําใหผูเรียนตองมีการตื่นตัวอยูเสมอ รูปแบบ
โปรแกรมบทเรียนของเกมเพ่ือการสอนคลายคลึงกับโปรแกรมบทเรียนสถานการณจําลอง
แตแตกตางกันโดยการเพ่ิมบทบาทของผูเขาแขงขันไปดวย

      บทนํา                    การเสนอเหตุการณหรือเกม               การกระทําท่ีตองการ

                                                                                               การกระทําของผูเรียน

  จบบทเรียน        การปรับระบบ

                                                                                             การกระทําของผูแขงขัน

ภาพท่ี 4 รูปแบบโปรแกรมบทเรียนเกมเพ่ือการสอน

5.  การคนพบ  (Discovery) การคนพบเปนการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจาก
ประสบการณของตนเองใหมากท่ีสุด โดยการเสนอปญหาใหผูเรียนแกไขดวยการลองผิดลองถูก
หรือโดยวิธีการจัดระบบเขามาชวย โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียนเพ่ือชวยในการคน
พบนั้นจนกวาจะไดขอสรุปท่ีดีท่ีสุด ตัวอยางเชน นักขายท่ีมีความสนใจจะขายสินคาเพ่ือเอาชนะคู
แขง โปรแกรมจะจัดใหมีสินคามากมายหลายประเภทเพ่ือใหนักขายทดลองจัดแสดงเพ่ือดึงดูดความ
สนใจของลูกคา และเลือกวิธีการดูวาจะขายอยางไรท่ีสามารถเอาชนะคูแขงได

6. การแกปญหา (Problem-Solving) เปนบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีมีจุดมุงหมายใหผูเรียน
ฝกทักษะการคิด  การตัดสินใจ โดยคอมพิวเตอรจะนําเสนอปญหาหรือสถานการณท่ีกระตุนหรือทา
ทายใหผูเรียนไดแกปญหา  ซ่ึงอาจจะอยูในรูปของปญหา  ปริศนา สถานการณท่ีผูเรียนตองเลือก
เพียงอยางใดอยางหนึ่ง ในกรณีท่ีผูเรียนเปนเด็กเล็ก การนําเสนอปญหาอาจจะใชตัวการตูนเปนตัว
นํานักเรียนไปสูปญหา แลวใหนักเรียนแยกคําท่ีเหมือนหรือแตกตาง ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีเนน
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ใหผูเรียนฝกการแกปญหา สามารถชวยใหผูเรียนรูจักการวิเคราะหปญหา สรุปสาระสําคัญ แยกส่ิงท่ี
เหมือนกันและแตกตางออกจากกันได   จึงเหมาะกับ   เนื้อหาในวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
ดังนั้นครูควรเลือกบทเรียนท่ีสอดคลองกับจุดประสงค และทาทายความสามารถของผูเรียนได
เหมาะสมกับแตละระดับช้ันท่ีเรียน

7. การทดสอบ (Test) การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือการทดสอบ มิใชเปนการใช
เพียงเพ่ือปรับปรุงคุณภาพของแบบทดสอบเพ่ือวัดความรูของผูเรียนเทานั้น แตยังชวยใหผูสอนมี
ความรูสึกท่ีเปนอิสระจากการผูกมัดทางดานกฏเกณฑตางๆ เกี่ยวกับการทดสอบไดอีกดวย เนื่อง
จากโปรแกรมคอมพิวเตอรจะสามารถชวยเปล่ียนแปลงการทดสอบจากแบบแผนเกาๆ  ในรูป
แบบปรนัยหรือคําถามจากบทเรียนมาเปนการทดสอบแบบมีปฏิสัมพันธระหวางคอมพิวเตอรกับผู
เรียนหรือผูท่ีไดรับการทดสอบซ่ึงเปนท่ีนาสนุกและนาสนใจกวา

สรุปไดวาคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีอยูหลายประเภท และไมไดกลาวไววาประเภทใด
ดีกวากัน แตขึ้นอยูกับผูสรางวาจะสรางขึ้นเพ่ือจุดประสงคใด  จะใหเปนแบบใด   โดยคํานึงถึงกลุม
ผูเรียนเปนหลัก

ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีดี จะตองมีเนื้อหาสาระตามจุดประสงค  

มีปฏิสัมพันธ  สนองตอความแตกตางระหวางบุคคล  และมีความสามารถในการใหผลยอนกลับใน
ทันทีทันใด (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง  2542 : 8)  นอกจากนั้น คอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความ
สามารถเหนือบทเรียนโปรแกรมชนิดอ่ืน (ฉลอง  ทับศรี 2535 : 4)  สามารถสรุปไดดังตอไปนี้

1. เราความสนใจท่ีทําใหผูเรียนมีความตองการท่ีจะเรียน
2. เร็วในการนําเสนอเนื้อหา
3. สามารถนําเสนอภาพเคล่ือนไหว  วีดีโอ ตลอดถึงเสียง ขอความ เขาดวยกันท่ีเรียก

วา มัลติมีเดีย
4. ผูเรียนสามารถเรียนตามความชาเร็วของตน  สามารถเรียนเนื้อหานั้นๆ ไดตามพอ

ใจ
5. สามารถเก็บขอมูล เนื้อหาสาระ ไดเปนจํานวนมาก
6. มีการบันทึกผลการกระทําและประเมินผลใหแกผูเรียนทันทีทันใด
นอกจากนั้น ซิโมนา (Simona 1997 : 3) ไดแบงคุณลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรใน

ลักษณะการนําไปใช เปน 3 ประการ คือ
1. ใชในฐานะเปนครูสอนภาษา
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2. ใชเปนตัวกระตุนการมีปฏิสัมพันธ
3. ใชเพ่ือพัฒนาการทางสติปญญา
แตอยางไรก็ตามบทเรียนคอมเตอรชวยสอนจะมีลักษณะเชนไรก็ขึ้นอยูกับ ความ

ตองการและความสามารถของผูออกแบบ ซ่ึงจะมีความเหมาะสมท่ีสุดถาครูสอนวิชานั้นๆ เปนผู
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตัวของครูเอง

ประโยชนและขอจํากัดของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรในการสอน
ดวยเหตุผลท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณสมบัติและความสามารถพิเศษในการนําเสนอ

เนื้อหา รูปภาพ วีดีโอ เสียง  จึงทําใหมีการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในวงการศึกษาเพ่ิมมากขึ้นอยาง
รวดเร็ว แตอยางไรก็ตามบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีท้ังขอดีและขอจํากัดในการนํามาใชทาง
การศึกษา (สุกรี  รอดโพธทอง 2540 : 16-17)  จึงมีนักการศึกษาหลายทานเชน ศักดา  ไชกิจภิญโญ 
(2536 : 9)    กฤษมันต  วัฒนาณรงค  (2536 : 136)     กิดานันท    มลิทอง   (2536  : 198)   บุญชม  
ศรีสะอาด (2537 : 123-124)  บุญเกื้อ  ควรหาเวช (2542 : 48)  มิเรสค ู (Mirescu 1997: 2) กาลาวิส 
(Galavis 1998 : 3)  คิตาโอะ (Kitao 2000 : 8)  ลี (Lee 2000 : 5) ไดกลาวถึงประโยชนของ
คอมพิวเตอรชวยสอนไว  สามารถสรุปและแบงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยไดเปน 3 ทาง คือ

1.   ประโยชนอันเกิดจากลักษณะตามธรรมชาติของคอมพิวเตอร ไดแก
1.1 เปนส่ือท่ีสามารถนําเอารูปภาพ  ภาพเคล่ือนไหว ขอความ ตลอดถึงเสียงเขามา

รวมไวในโปรแกรมเดียวกัน ท่ีสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางดี
1.2 เปนส่ือท่ีกอใหเกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายและมีประสิทธิภาพเหนือกวาส่ืออ่ืนๆ
1.3 ทําใหเกิดการเรียนการสอนแบบมีปฏิสัมพันธสมํ่าเสมอ  ซ่ึงหมายถึงการท่ีผู

เรียนมีปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอร
1.4 เปนส่ือท่ีเนนถึงความแตกตางของแตละคน  ผูเรียนสามารถเรียนไดตามโอกาส

และเวลาท่ีเหมาะสม
1.5 สามารถใหขอมูลยอนกลับ แกผูเรียนอยางทันทีทันใด  แมนยําและเท่ียงตรง
1.6 เปนส่ือท่ีใหขอมูลกวางและหลากหลาย
1.7 เปนส่ือท่ีไมมีวันหยุด  มีความอดทนไมเหน็ดเหนื่อย

2. ประโยชนที่มีตอครูผูสอน
2.1 ลดเวลาและทุนแรงผูสอน
2.2 ลดปญหาการขาดแคลนครู  เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทําหนาท่ี

เปนครูได
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2.3 เปล่ียนบทบทจากครูผูสอนเปนผูอํานวยสะดวก ทําใหมีเวลาเอาใจใสตอการ
เรียนของผูเรียนแตละคนเพ่ิมขึ้น

2.4 ผูสอนสามารถควบคุมการเรียนของผูเรียนได เพราะคอมพิวเตอรไดบันทึกการ
เรียนของผูเรียนแตละคนไว

2.5 เปนเครื่องมือสําหรับผูสอนในการสาธิตเรื่องท่ียากและซับซอนใหเขาใจไดงาย
ขึ้น ดวยการใชเทคนิคการจัด ภาพ  สี เสียง และภาพเคล่ือนไหว

3. ประโยชนตอผูเรียน
3.1 ผูเรียนมีโอกาสเรียนรูซํ้าแลวซํ้าอีกกี่ครั้งก็ไดตามความตองการ
3.2 นักเรียนมีแรงจูงใจท่ีจะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีมีการจัดรูปแบบไว

อยางดี
3.3 ผูเรียนไดเรียนความความชาเร็วของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมการเรียนตาม

ความสามารถของตนเอง
3.4 นักเรียนไดผอนคลาย  ไมกลัวการตัดสินใจ และกลาท่ีจะมีปฏิสัมพันธ
3.5 ผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหมีความสนใจและ

กระตือรือรน  สนุกกับการเรียน
3.6 ฝกใหผูเรียนคิดอยางมีเหตุผล
3.7 สามารถทบทวนเนื้อหาท่ีเคยเรียนมาแลวไดอยางเท่ียงตรง
3.8 ผูเรียนสามารถนําโปรแกรมไปเรียนดวยตนเองในสถานท่ีและเวลาท่ีเหมาะสม
3.9 ผูเรียนไดเรียนแบบ Active Learning
3.10 ใหผลยอนกลับแกผูเรียนทันทีทันใด
3.11 เพ่ิมผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหกับผูเรียน
3.12 เปนการเรียนท่ีผูเรียนไดปฏิบัติจริง

และมีขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้
1. ขอจํากัดทางดานการเงิน  กลาวคือ ส่ือชนิดนี้เปนส่ือท่ีมีราคาแพง ในการจะนํามา

ใชตองพิจารณาเพ่ือใหคุมกับประโยชนท่ีไดรับ
2. ขอจํากัดทางดานผูสอน  กลาวคือผูสอนบางคนไมยอมรับเทคโนโลยี ท่ีนํามาใช

สอนแทนครู  และไมมีความสามารถท่ีจะสรางขึ้นดวยตนเอง
3. ขอจํากัดทางดานผูเรียน  กลาวคือผูเรียนท่ีไมมีวินัยในตัวเอง จะไมคอยประสบผล

สําเร็จในการเรียนท่ีไมมีผูควบคุม   และไมไดมีปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนดวยกัน
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4. ขอจํากัดทางดานซอฟแวร หรือ หรือขอจํากัดของตัวบทเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนเอง   เชน ตองใชเวลามากในการสราง  โดยมากไมไดออกแบบโดยตรงจาก
ครูผูสอนวิชานั้น  และไมไดนํามาทดลองหาประสิทธิภาพกอนนําไปใช
หลักและขั้นตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น จําเปนจะตองคํานึงถึงบุคลากรดาน
ตางๆ ท่ีมีหนาท่ีและมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้ (ชวงโชติ  
พันธุเวชุ 2534 : 16-24)

1. ผูเช่ียวชาญดานหลักสูตร   บุคลากรฝายนี้จะทําหนาท่ี ออกแบบหลักสูตรพัฒนา
หลักสูตรกําหนดทิศทาง กิจกรรมของการเรียนและการสอน กําหนดขอบขาย  รายละเอียดและคํา
อธิบายรายวิชา  ตลอดจนวิธีการประเมินผล

2. ผูชํานาญการดานเนื้อหาวิชา (ผูสอน) ทําหนาท่ีเปนผูเช่ียวชาญในการเสนอเนื้อหา
และวิธีการเสนอเนื้อหา จะเปนผูกําหนดรายการของเนื้อหาท่ีจะสอน ความสัมพันธเกี่ยวดองของ
เนื้อหา การลําดับความยากงายของเนื้อหา กําหนดความตอเนื่องของเนื้อหา กําหนดวิธีการสอนและ
การเสนอบทเรียน การออกแบบและสรางบทเรียน ตลอดจนการวัดและประเมินผลเปนตน

3. ผูเช่ียวชาญดานส่ือการสอนและวัสดุการศึกษา ทําหนาท่ีในการออกแบบทางดาน
รูปแบบ รูปทรง กราฟก และการจัด Layout จัดส่ือการเรียนการสอนท่ีจะชวยทําใหบทเรียนนาสน
ใจมากยิ่งขึ้น

4. ผูเช่ียวชาญดานโปรแกรม หรือผูเขียนโปรแกรม เปนผูออกแบบสรางและพัฒนาบท
เรียน CAI จะตองอาศัยความชํานาญและมีประสบการณในดานการเขียนโปรแกรมมาเปนอยางด ี
อาจจะสรางบทเรียนดวยระบบโปรแกรมสรางบทเรียน (Authoring System) หรือการเขียนดวย
โปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร (Computer programming) เปนตน

ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นอกจากจะตองคํานึงถึงบุคลากรในการ
ดําเนินการแลว จําเปนตองคํานึงถึงขั้นตอนในการสรางดวย ดังท่ี สุกรี  รอดโพธ์ิทอง และคณะ 
(2540 : 20-28) ไดใหหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวยขั้น
ตอนหลัก 3 ขั้นตอนดังนี้

1.   การออกแบบบทเรียน  ประกอบดวยขั้นตอน 4 ขั้นตอนดังนี้
    1.1  การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา
           เนื้อหาบทเรียนไดมาจากการศึกษา และวิเคราะหรายวิชา และเนื้อหาของ

หลักสูตรรวมไปถึงแผนการเรียนการสอนและคําอธิบายรายวิชา หนังสือ ตํารา และเอกสาร
ประกอบในการสอนแตละวิชา  หลังจากไดรายละเอียดของเนื้อหามาแลวโดย
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    1.1.1      นํามากําหนดวัตถุประสงคท่ัวไป
1.1.2 จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน
1.1.3 เขียนหัวขอเรื่องตามลําดับเนื้อหา
1.1.4 เลือกหัวขอเรื่องและเขียนหัวขอยอย
1.1.5 เลือกเรื่องท่ีจะนํามาสรางบทเรียน
1.1.6 นําเรื่องท่ีเลือกมาแยกเปนหัวขอยอยแลวจัดลําดับความตอเนื่องและ

ความสัมพันธในหัวขอยอยของเนื้อหา
                          1.2   กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน

               วัตถุประสงคควรบงบอกถึงส่ิงท่ีคาดหวังวาผูเรียนจะไดรับ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น
ระหวางการเรียนหรือหลังการเรียนก็ๆได เชน ใชคําวา อธิบายได เปรียบเทียบได สามารถทําได
วิเคราะหได เปนตน ดังนั้น วัตถุประสงคท่ีดีจึงควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม

     1.3   การวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม
             1.3.1  กําหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนและมโนทัศนท่ีคาดหวังวาจะใหผูเรียน

ไดเรียนรู
1.3.2 เขียนเนื้อหาส้ันๆ ทุกหัวขอยอยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติ

กรรม
1.3.3 เขียนมโนทัศนทุกหัวขอยอยจากนั้นนํามา

1.3.3.1 ลําดับเนื้อหา ไดแก
            1.3.3.1.1      บทนํา

1.3.3.1.2 ระดับของเนื้อหาและกิจกรรม
1.3.3.1.3 ลําดับและความสําคัญกอนหลังของเนื้อหา
1.3.3.1.4 ความตอเนื่องของเนื้อหาแตละกรอบ
1.3.3.1.5 ความยากงายของเนื้อหา
1.3.3.1.6 เลือกและกําหนดส่ือท่ีจะชวยใหเกิดการเรียนรู

พิจารณาในแตละกิจกรรมวาตองการใชส่ือชนิดใด แลวระบุในกิจกรรมนั้น
1.3.3.2  เขียนผังงาน (Flowchart) เชน

1.3.3.2.1 แสดงการเริ่มตน และจุดจบของเนื้อหา
1.3.3.2.2 แสดงการเช่ือมตอและความสัมพันธการเช่ือม

โยงของบทเรียน
1.3.3.2.3 แสดงปฏิสัมพันธของกรอบตางๆ ของบทเรียน
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1.3.3.2.4 แสดงความตอเนื่องของวิธีการนําเสนอเนื้อหา
และกิจกรรม

         1.3.3.3   การออกแบบจอภาพและการแสดงผล (Storyboard)
    1.3.3.3.1     บทนําและวิธีการใชโปรแกรม

1.3.3.3.2 การจัดกรอบหรือแตละหนาจอ
1.3.3.3.3 การใหสี แสง เสียง ลาย ภาพ  และกราฟกตางๆ
1.3.3.3.4 การกําหนดแบบตัวอักษร
1.3.3.3.5 การแสดงผลบนจอภาพและเครื่องพิมพ
1.3.3.3.6 การจัดตําแหนงและขนาดของกรอบเนื้อหา
1.3.3.3.7 การออกแบบกรอบตางๆ ของบทเรียนและการ

นําเสนอ
1.3.3.3.8 การออกแบบการวัดและประเมินผล เชนการจับ

คู เติมคํา แบบเลือกตอบ ฯลฯ
        1.4  การกําหนดขอบขายบทเรียน  โดยการจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมในการนํา

เสนอใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยกิจกรรมดังกลาวจะรวมถึงกิจกรรมการเรียนและการฝก
ดวย

2.  การสรางบทเรียน  ในการสรางบทเรียนประกอบดวยขั้นตอนดังนี้
     2.1 การปอนขอมูลดานเนื้อหาและกิจกรรมโดยคํานึงถึงขอมูลท่ีจะแสดงบนจอ ส่ิงท่ี

คาดหวังและการตอบสนอง และขอมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง
     2.2 การพัฒนาบทเรียน โดยการใชโปรแกรมสําหรับการสรางบทเรียน โดยเฉพาะ

หรือใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยมีการตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ เชน รูปแบบคํา
ส่ังผิดพลาด (Syntax error) เปนการใชคําส่ังไมถูกตองตามขอกําหนดของภาษานั้น หรือแนวความ
คิดผิดพลาด (Logical error) เปนขอผิดพลาดเนื่องจากผูเขียนเขาใจขั้นตอนการทํางานคลาดเคล่ือน

     2.3  การทดสอบการทํางาน โดยการนําโปรแกรมท่ีสรางไปใหครูผูสอนเนื้อหาตรวจ
ดูความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรมบางสวน และนําไปทดสอบกับผูเรียนในสภาพ
การใชจริงเพ่ือทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาขอบกพรองท่ีคาดไมถึงเพ่ือนําขอมูลเหลา
นั้นกลับมาปรับปรุงแกไขโปรแกรมเพ่ือนําไปใชตอไป

3.  การประเมินบทเรียน  การตรวจสอบและประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กอนท่ีจะนําเอาไปใช การประเมินเปนส่ิงจําเปน โดยการตรวจสอบนั้นจะตองทําตลอดเวลา ในแต
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ละขั้นของการออกแบบบทเรียน  ควรมีการทดสอบกอนนําไปใชงาน ซ่ึงในการประเมินบทเรียนนี้
ควรพิจารณาถึงส่ิงตอไปนี้

3.1  ความถูกตองของเนื้อหา
3.2 ขอกําหนดดานการสอน
3.3 การใชหลักการเรียนการสอนหรือกลวิธีการสอน
3.4 การออกแบบบทเรียน
3.5 การออกแบบหนาจอ
3.6 การใชบทเรียน
3.7 การจัดเอกสาร
3.8 เครื่องมือชวยการเรียน

นอกจากขั้นตอนหลัก 3 ขั้นตอนดังกลาวขางตนแลว  ผูออกแบบและพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ตองมีแนวทางในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้ (Kearsley 
1986 ; มธุรส  จงชัยกิจ 2536, อางถึงใน สุกรี  รอดโพธ์ิทอง และคณะ 2540 : 23-28)

1. การจัดจอภาพ (Screen Display) ไมควรมีขอความมากเกินไปในหนึ่งหนาจอ หลีก
เล่ียงการเล่ือนขอความขึ้นลง  หรือแบบซอนภาพ  เนื้อหาควรแบงเปนหนวยยอย ใชภาพหรือ
กราฟกประกอบเพ่ือใหเกิดความเขาใจและจดจํางาย การเราความสนใจ เชน การใชสี เสียง การกระ
พริบภาพ การเนนขอความดวยเทคนิคตางๆ ระวังอยาใหมีมากเกินไป นอกจากนี้ ควรแสดงช่ือหรือ
หัวขอของเนื้อหาบทเรียนเพ่ือไมใหผูเรียนเกิดความสับสนขณะเรียน

2.  การควบคุมการเรียนของผูเรียน  (Learner Control) โดยการใหผูเรียนกําหนดเวลา
ในการเรียนรูเอง สามารถหยุดหรือยอนกลับไปเรียนในบทเรียนท่ีผานมา  หรือเรียนตอไปไดตาม
ความตองการในทุกเวลาท่ีตองการ มีการใหผูเรียนไดโตตอบกับบทเรียนในรูปแบบตางๆ เชน การ
ใชคําส่ัง การใชคีบอรด หรือเมาส เปนตน เพ่ือผูเรียนไมเกิดความเบ่ือหนาย

3.  การวิเคราะหคําตอบของผูเรียน (Response Analysis)   คําส่ัง คําถาม คําแนะนําใดๆ
ท่ีเสนอควรมีความชัดเจน เพ่ือใหผูเรียนปฏิบัติตามหรือใหสามารถตอบคําถามไดอยางถูกตอง ตรง
ตามท่ีตองการ มีการแสดงผลยอนกลับท่ีชัดเจน ผูเรียนตอบสนองโดยการใชเมน ู ลูกศร หรือใช
เมาส เพ่ือปองกันการตอบผิดพลาด เพ่ือใหความรวดเร็วในการตอบสนอง ใหผูเรียนไดมีโอกาส
ตรวจสอบและเปล่ียนแปลงคําตอบของตนกอนท่ีโปรแกรมจะนําขอมูลไปจัดการใดๆ อาจมีการ
ตอบคําถามเพ่ือความแนใจของผูเรียนอีกครั้ง
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4.  การจัดการกับขอผิดพลาด  และการใหความชวยเหลือ (Error Handling and Help)
มีการนําเสนอขอความท่ีอธิบายความผิดพลาดท่ีชัดเจนเพ่ือใหผูเรียนสามารถปฏิบัติตามไดถูกตอง  
มีการใหความชวยเหลือโดยสมํ่าเสมอ ผูเรียนสามารถขอความชวยเหลือไดทุกเม่ือท่ีตองการจากทุก
จุดของโปรแกรม มีการใหความชวยเหลือในระดับตางๆ กันตามความจําเปนและตองการของผู
เรียน

5. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) การนําขอมูลจากผูใชมาประกอบการ
วิเคราะหเพ่ือหาส่ิงท่ีไมเหมาะสมท่ีเกิดขึ้น  การตรวจสอบความผิดพลาดอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นนอก
เหนือจากความผิดพลาดท่ีมีขึ้นโดยท่ัวไปในบทเรียน เชน การท่ีผูเรียนกดคียผิด การกดปุมเมาสผิด
เปนตน

นอกจากขั้นตอนดังกลาวแลวถนอมพร  เลาหจรัสแสง  (2542 : 27-30) ยังไดเสนอแบบ
จําลองการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน 7 ขั้นตอนของ อเลสซ่ี และ โทรลิบ (Alessi and Trollip 
1991) ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นตอนการเตรียม (Preparation)
 -  กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Determine Goals and Objectives)
 -  เก็บขอมูล  (Collect Resources)
 -  เรียนรูเนื้อหา  (Learn  Content)
 -  สรางความคิด (Generate Ideas)

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน  (Design Instruction)
  -  ทอนความคิด (Elimination of Ideas)
  -  วิเคราะหงานและคอนเซ็ปต (Task and Concept Analysis)
  -  ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary  Lesson Description)
  -  ประเมินและแกไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design)

ขั้นตอนท่ี 3  ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart  Lesson)
ขั้นตอนท่ี 4  ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create Storyboard)
ขั้นตอนท่ี 5 ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson)
ขั้นตอนท่ี 6 ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials)
ขั้นตอนท่ี 7 ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน  (Evaluate and Revise)
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ขั้นตอนท่ี 1  ขั้นตอนการเตรียม

ขั้นตอนท่ี 2  ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน

                                                                                                                          ขั้นตอนท่ี 3

ขั้นตอนท่ี 3-7

ภาพท่ี  5  แบบจําลองการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนของอเลสซ่ีและโทรลิป  (CAI Design
                Model  of  Alessi and Trollip,1991)
ท่ีมา  :  Alessi and Trollip, อางถึงใน ถนอมพร   เลาหจรัสแสง, คอมพิวเตอรชวยสอน
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทดวงกมลโพรดักชัน จํากัด, 2542), 15-20.

กําหนดเปา
หมายวัตถุ
ประสงค

เก็บ
ขอมูล

เรียน
รูเนื้อ
หา

สราง
ความ
คิด

ขั้นตอนท่ี 2

ทอน
ความคิด

วิเคราะห
งานและ
แนวคิด

ออบแบบ
บทเรียน
ขั้นแรก

ประเมินและ
แกไขการ
ออกแบบ

จบ
เขียน
ผังงาน

สราง
สตอรี่
บอรด

สราง
โปร
แกรม

ผลิต
เอกสาร
ประกอบ

ประเมิน
และแกไข
บทเรียน
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เทคนิคการออกแบบบทเรียนแบบสอนเนื้อหา (Tutorial )
ถาจะยอมรับวาไมโครคอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาทในการท่ีจะชวยทําใหการเรียน

การสอนมีประสิทธิภาพดีขึ้นในอนาคตละก็ ผูท่ีเปนครูรวมท้ังผูท่ีเกี่ยวของในการออกแบบการสอน
จําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองรูวาทําอยางไรถึงจะใชคอมพิวเตอรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือการเรียน
การสอน (สุกรี  รอดโพธ์ิทอง 2535 : 4)  ความสําคัญทางการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนท่ีดี โดยประยุกตจากทฤษฎีการเรียนรูท่ีเกี่ยวของ  เพ่ือท่ีจะสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบ Tutorial ซ่ึงสามารถสรุปเปนเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเนื้อหา ท่ียึด
หลักการเรียนการสอนเปนพ้ืนฐานเพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยประยุกตจากกระบวนการเรียนการ
สอน 9 ขั้นของกาเย (Gagne 1988) ดังนี ้(สุกรี  รอดโพธ์ิทอง  2535 : 4-7)

1.   เราความสนใจ (Gain Attention)  กอนท่ีจะเริ่มบทเรียนนั้น มีความจําเปนอยางยิ่งท่ี
ผูเรียนควรจะไดรับแรงกระตุนและแรงจูงใจใหอยากท่ีจะเรียน  ดังนั้นบทเรียนจึงควรเริ่มดวย
ลักษณะการใชภาพ สี และเสียง หรือการประกอบกันหลายๆ อยางโดยส่ิงท่ีสรางขึ้นนั้นเกี่ยวของกับ
เนื้อหา และนาสนใจ ตามลักษณะของบทเรียน CAI การเตรียมและการกระตุนผูเรียนในขั้นแรกก็
คือ การสราง Title ของบทเรียนนั่นเอง  ขอสําคัญประการหนึ่งในขั้นนี้คือ Title  ควรจะออกแบบ
เพ่ือใหสายตาผูเรียนท่ีจอภาพ  ไมใชพะวงอยูท่ีแปนพิมพ  ดังนั้นผูท่ีออกแบบบทเรียน CAI ควรจะ
คํานึงถึงหลักการดังตอไปนี้

      1.1 ใชกราฟคท่ีเกี่ยวของกับสวนของเนื้อหา  และเหมาะสมกับวัยผูเรียน กราฟกนั้น
ควรจะมีขนาดใหญและไมซับซอน

1.2 ใชภาพเคล่ือนไหว หรือเทคนิคอ่ืนๆ เขาชวย  แตควรส้ันและงาย
1.3 ควรใชสีเขาชวย  โดยเฉพาะสีเขียว  สีแดง และสีน้ําเงิน
1.4 ใชเสียงใหสอดคลองกับกราฟก
1.5 กราฟกควรจะคางบนจอภาพ จนกระท้ังผูเรียนกด Key หรือ Space Bar
1.6 ในกราฟกดังกลาว ควรบอกช่ือเรื่องบทเรียนไวดวย
1.7 ควรใชเทคนิคการเขียนกราฟกท่ีแสดงบนจอไดเร็ว

2.  บอกวัตถุประสงค (Specify  Objectives) การบอกวัตถุประสงคนั้นทําไดหลายรูป
แบบ ตั้งแตแบบท่ีเปนวัตถุประสงคกวางๆ จนกระท้ังถึงการบอกวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม การ
บอกวัตถุประสงคจะเปนประโยชนตอผูเรียน  เม่ือผูออกแบบบทเรียน CAI คํานึงหลักเกณฑตอไปนี้

2.1 ใชคําส้ันๆ และเขาใจงาย
2.2 หลีกเล่ียงการใชคําท่ียังไมเปนท่ีรูจักและเขาใจโดยท่ัวไป
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2.3 ไมควรกําหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไป
2.4 ผูเรียนควรมีโอกาสทราบวา หลังจากเรียนจบแลวจะนําไปใชทําอะไรไดบาง
2.5 หากบทเรียนนั้นมีบทเรียนยอยหลายๆ บทเรียน  หลังจากบอกวัตถุประสงค

กวางๆ แลวควรตามดวย Menu และหลังจากนั้นควรเปนวัตถุประสงคเฉพาะของแตละบทเรียนยอย
         2.6  การกําหนดใหวัตถุประสงคปรากฎบนจอทีละขอ เปนเทคนิคท่ีด ีแตท้ังนี้ควร

คะเนเวลาระหวางชวงใหเหมาะสม  หรือใหผูเรียนกดแปนเพ่ือดูวัตถุประสงคขอตอไปทีละขอ
         2.7 เพ่ือใหวัตถุประสงคนาสนใจ อาจใชกราฟกงายๆ เขาชวย เชน กรอบ ลูกศร

และรูปทรงเรขาคณิต การใชภาพเคล่ือนไหวยังไมจําเปน
3. ทวนความรูเดิม  (Activate Prior Knowledge)  ผูออกแบบควรตองหาวิธีการ

ประเมินความรูเดิมในสวนท่ีจําเปนกอนท่ีจะรับความรูใหม ท้ังนี้เพ่ือเตรียมความพรอมผูเรียนให
พรอมท่ีจะรับความรูใหมแลว  สําหรับผูท่ีมีพ้ืนฐานมาแลวยังเปนการทบทวนหรือใหผูเรียนได ยอน
ไปคิดในส่ิงทีตนรูมากอน เพ่ือชวยในการเรียนรูส่ิงใหมอีกดวย  ซ่ึงก็มีขอควรคํานึงดังนี้

    3.1 ไมควรคาดเดาเอาวาผูเรียนมีความรูพ้ืนฐานกอนศึกษาเนื้อหาใหมเทากัน ควรมี
การทดสอบหรือใหความรูเพ่ือเปนการทบทวนใหผูเรียนพรอมท่ีจะรับความรูใหม

     3.2  การทบทวนหรือทดสอบควรใหกระชับและตรงจุด
3.3  ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเนื้อหาใหมหรือออกจากการทดสอบเพ่ือไป

ศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา
3.4  หากไมมีการทดสอบความรูเดิม  ผูเขียนโปรแกรมควรหาทางกระตุนใหผูเรียน

ยอนกลับไปคิดถึงส่ิงท่ีศึกษาไปแลว หรือส่ิงท่ีเด็กมีประสบการณแลว
3.5  การกระตุนใหผูเรียนยอนคิด หากทําดวยภาพประกอบคําพูด  จะทําใหบทเรียน

นาสนใจยิ่งขึ้น
4.   เสนอเนื้อหาใหม  (Present New Information) การเสนอภาพท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา

ประกอบคําพูดท่ีส้ัน งาย และไดใจความ เปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนดวยคอมพิวเตอร  
การใชภาพประกอบทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้น  และความคงทนในการจําดีกวาการใชคําพูด 
(คําอาน)  เพียงอยางเดียว  ภาพชวยอธิบายส่ิงท่ีเปนนามธรรมใหงายตอการรับรู สรุปแลวการเสนอ
เนื้อหาใหมใหนาสนใจ  ผูออกแบบควรคํานึงถึงส่ิงตางๆ ดังนี้

    4.1  ใชภาพประกอบการเสนอเนื้อหา  โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนท่ีเปนเนื้อหาสําคัญ
    4.2  ใชแผนภูมิ  แผนภาพ  แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทียบ
    4.3  ในการเสนอเนื้อหาท่ียากและซับซอน  ใชตัวช้ีแนะ (Clue) ในสวนของขอความ

สําคัญ
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4.4  ไมควรใชกราฟกท่ีเขาใจยาก  และไมเกี่ยวของกับเนื้อหา
4.5 จัดรูปแบบของคําอานใหนาอาน  หากเนื้อหายาว ควรจัดแบงกลุมคําอานใหจบ

เปนตอน
4.6 ยกตัวอยางท่ีเขาใจงาย
4.7 หากการแสดงกราฟกของเครื่องท่ีทําไดชา  ควรเสนอเฉพาะกราฟกท่ีจําเปนเทา

นั้น
4.8 หากเปนจอสี ไมควรใชเกิน 3 สี ในแตละกรอบ (รวมท้ังสีพ้ืน)  ไมควรเปล่ียนสี

ไปมา
4.9 คําท่ีใชควรเปนคําท่ีผูเรียนระดับนั้นๆ  คุนเคยและเขาใจตรงกัน
4.10 นาน ๆ ครั้งควรใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอ่ืนแทนท่ีจะใหกด Space Bar

อยางเดียว
5.  ชี้แนวทางการเรียนรู (Guide Learning)  ผูเรียนจะจําไดด ีหากมีการจัดระบบการ

เสนอเนื้อหาท่ีด ีและสัมพันธกับประสบการณเดิม หรือความรูเดิมของผูเรียน ดังนั้นส่ิงท่ีผูออกแบบ
บทเรียนควรคํานึงถึงในการสอนขั้นนี้ ไดแก

5.1 แสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อหาความรู และส่ิงชวยใหเห็นวา
ส่ิงยอยนั้นมีความสัมพันธกับส่ิงใหญอยางไร

      5.2  แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธของส่ิงใหมกับส่ิงท่ีผูเรียนมีความรูหรือประสบ
การณมาแลว

5.3  พยายามใหตัวอยางท่ีแตกตางกันออกไป
5.4  ใหตัวอยางท่ีไมใชตัวอยางท่ีถูกตอง  (เพ่ือเปรียบเทียบกับตัวอยางท่ีถูกตอง)
5.5   การเสนอเนื้อหาท่ียาก  ควรใหตัวอยางท่ีเปนรูปธรรมไปนามธรรม ถาเปนเนื้อ

หาท่ีไมยากนัก ใหเสนอตัวอยางจากนามธรรมไปรูปธรรม
5.6  กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิม

6.  กระตุนการตอบสนอง  (Elicit Responses) ทฤษฎีการเรียนรูหลายทฤษฎีท่ีกลาววา
การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น เกี่ยวของโดยตรงกับระดับและขั้นตอนของการ
ประมวลขอมูล  หากผูเรียนมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหาการถาม การ
ตอบ ในดานการจํานั้น  ยอมจะดีกวาท่ีผูเรียนอานหรือคัดลอกขอความจากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว เพ่ือ
ใหการจําของผูเรียนดียิ่งขึ้น  ผูออกแบบบทเรียน จึงควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดรวมกระทํา  ในกิจ
กรรมขั้นตอนตางๆ  ซ่ึงมีขอแนะนําดังนี้

6.1 พยายามใหผูเรียนไดตอบสนองดวยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง  ตลอดการเรียนบท
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เรียน
6.2 ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพิมพคําตอบหรือขอความส้ันๆ เพ่ือเรียกความสนใจ

เปนบางครั้งคราวตามความเหมาะสม
6.3 ไมควรใหผูเรียนพิมพคําตอบยาวเกินไป
6.4 ถามคํา ถามเปนชวงๆ ตามความเหมาะสม
6.5 เราความคิด และจิตนาการดวยคําถาม
6.6 ไมควรถามครั้งเดียวหลาย ๆ คําถาม หรือคําถามเดียว  แตอาจตอบไดหลายคํา

ตอบ ถาจําเปนควรใหเลือกตอบตามตัวเลือก
6.7 หากเปนไปไดควรใชอุปกรณอ่ืนเขาชวยในการตอบสนองของผูเรียน  เชน

game paddles หรือ Graphics Tablets
6.8 หลีกเล่ียงการตอบสนองซํ้าๆ หลายครั้งเม่ือทําผิด  เม่ือผิดซักสองครั้งควรจะ

ให feedback และเปล่ียนทํากิจกรรมอยางอ่ืนตอไป
6.9 การตอบสนองท่ีมีผิดพลาดบาง ดวยความเขาใจผิด ควรไดรับการอนุโลม
6.10 ควรจะแสดงการตอบสนองของผูเรียนบนกรอบเดียวกับคําถาม  และหาก

เปนไปตาม feedback และเปล่ียนทํากิจกรรมอยางอ่ืนตอไป
7.    ใหขอมูลปอนกลับ (Provide Feedback) หลักการตอไปนี้เปนคําแนะนําในการให

feedback
7.1 ให feedback ทันทีหลังจากท่ีผูเรียนตอบสนอง
7.2 บอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือผิด
7.3 แสดงคําถาม คําตอบ และ feedback บนกรอบเดียวกัน
7.4 ใชภาพงายท่ีเกี่ยวของกับเนื้อหา
7.5 หลีกเล่ียงผลทางภาพ (Visual Effects) หรือการให feedback ท่ีตื่นตาหากผู

เรียนทําผิด
7.6 อาจใชภาพกราฟกท่ีไมเกี่ยวของกับเนื้อหาได หากภาพท่ีเกี่ยวของไมสามารถ

ทําไดจริงๆ
7.7 ใชเสียงไตขึ้นสูงสําหรับคําตอบท่ีถูกตอง  และไลลงต่ําหากตอบผิด
7.8 เฉลยคําตอบท่ีถูก หลังจากผูเรียนทําผิด 1-2 ครั้ง
7.9 ใชการใหคะแนนหรือภาพเพ่ือบอกความใกล-ไกลจากเปาหมาย
7.10 สุม feedback เพ่ือเราความสนใจ
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8.  ทดสอบความรู (Assess Performance) การทดสอบนอกจากจะเปนการประเมินการ
เรียนแลว ยังมีผลในการจําระยะยาวของผูเรียนดวย  ขอสอบควรถามเรียงลําดับตามวัตถุประสงค
ของบทเรียน  ขอแนะนําตาง ๆ ในการออกแบบบทเรียนเพ่ือทดสอบในขั้นนี้  มีดังนี้

8.1 ตองแนใจวาส่ิงท่ีตองการวัดนั้นตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน
8.2 ขอทดสอบ คําตอบและ feedback อยูบนกรอบเดียวกัน และขึ้นตอเนื่องกัน

อยางรวดเร็ว
8.3 หลีกเล่ียงการใหผูเรียนพิมพคําตอบท่ียาวเกินไป นอกเสียจากวาเปนการ

ทดสอบการพิมพ
8.4 ใหผูเรียนตอบครั้งเดียวในแตละคําถาม หากวาใน 1 คําถามมีคําถามยอยอยูดวย

ใหแยกเปนหลาย ๆ คําถาม
8.5 บอกผูเรียนดวยวา ควรจะตอบคําถามดวยวิธีใด เชน ใหกด T ถาเห็นวาถูก และ

กด F ถาเห็นวาผิด เปนตน
8.6 บอกผูเรียนวามีตัวเลือกอยางอ่ืนดวยหรือไม อยางเชน HELP OPTION
8.7 คํานึงถึงความแมนยํา และความเช่ือถือไดของแบบทดสอบ
8.8 อยาตัดสินคําตอบวาผิด  ถาการตอบไมชัดแจง เชนถาคําตอบตองการเปนตัว

อักษร แตผูเรียนพิมพตัวเลข ควรจะบอกใหผูเรียนตอบใหมไมใชบอกวาตอบผิด
8.9 อยาทดสอบโดยใชขอเขียนเพียงอยางเดียว  ควรใชภาพประกอบการทดสอบ

อยางเหมาะสม
8.10 ไมควรตัดสินคําตอบวาผิด หากพิมพผิดพลาด หรือเวนวรรคผิด หรือใชตัว

พิมพเล็กแทนท่ีจะเปนตัวพิมพใหญ เปนตน
9.   จําและนําไปใช  (Promote Retention and Transfer) ในขั้นนี้เองท่ีผูสอนจะได

แนะนําการนําความรูใหมไปใช หรืออาจจะแนะนําการศึกษาเพ่ิมเติม ดังนั้นเม่ือประยุกตหลักเกณฑ
ดังกลาวมาใชในการออกแบบบทเรียน CAI จึงขอเสนอแนะขอควรปฏิบัติดังนี้

9.1 บอกผูเรียนวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูหรือประสบการณท่ีผูเรียน
คุนเคยแลวอยางไร

9.2 ทบทวนแนวคิดท่ีสําคัญเพ่ือเปนการสรุป
9.3 เสนอแนะสถานการณท่ีความรูใหมอาจถูกนําไปใชประโยชน
9.4 บอกผูเรียนถึงแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนตอเนื่อง

ขั้นการสอนท้ัง 9 ขั้นนี้ ไมจําเปนตองแยกแยะออกไปเปนลําดับตามท่ีเรียงไว และไมจํา
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เปนวาจะตองมีครบท้ัง 9 ขั้น ใครจะออกแบบบทเรียนโดยใชเทคนิคการนําเสนอแบบใด หรือครอบ
คลุมขั้นการสอนอยางไร  ขึ้นอยูกับเทคนิคการนําเสนอและเนื้อหาของบทเรียนนั้นๆ ดวย การยึดถือ
ขั้นการสอนท้ัง 9 ขั้นเปนหลัก และในขณะเดียวกันก็พยายามปรับเทคนิคการนําเสนอไมใหซํ้าๆ กัน
จนนาเบ่ือ ก็เปนวิธีการอีกอยางหนึ่งท่ีผูออกแบบบทเรียน CAI ควรตองคํานึงถึง

บทบาทของครูกับการใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา
จากแนวโนมในการนําเทคโนโลยี มาใชในการศึกษามากขึ้น บทบาทของครูก็มีแนว

โนมจะเปล่ียนแปลง เพ่ือปรับตัวใหเขากับเทคโนโลยี   ซ่ึงตอไปจะมีการนําคอมพิวเตอรมาใชมาก
ขึ้นจนเปนเรื่องปกต ิ (Increase utilizing computer) โดยจะนําเทคโนโลยีทางคอมพิวเตอรมาใช
ประกอบการสอน มีการผลิตโปรแกรม CAI มากวิชาและมากเนื้อหา (ไพโรจน  เบาใจ 2544 : 1)  
ดวยเหตุนี้  บํารุง  โตรัตน (2543 : 150-151) จึงไดนําเสนอกลวิธีสําหรับครูในการใชคอมพิวเตอรใน
การสอนภาษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดดังตอไปนี้

1. ควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือจุดมุงหมายทางวิชาการ  ไมควรใชตาม
ความนิยม หรือตามบุคคลอ่ืนๆ แตควรพิจารณาวาคอมพิวเตอรใหคุณคาตอทางวิชาการอยางแทจริง
หรือไม

2. ไมควรแยกการเรียนจากคอมพิวเตอรจากการเรียนในวิชาอ่ืนท่ีอยูในหลักสูตร แต
ควรจะบูรณาการการเรียนภาษากับเนื้อหาวิชาอ่ืนๆ ดวย

3. ครูควรสอนโดยใชคอมพิวเตอร ประกอบกับส่ือการสอนอ่ืนๆ ดวย เชน หนังสือ
นิตยสาร วีดีโอ

4. ครูควรเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเหมาะสมกับระดับช้ัน อายุ ความ
ตองการ ความสนใจของผูเรียน

5. หลังจากเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีกิจกรรมการประเมินผลโดย
การอภิปรายกลุมยอย เขียนรายงานผล ศึกษาและหาขอมูลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม

6. ครูไมควรคาดหวังวานักเรียนจะชอบและใหความสนใจในการเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรทุกคน ดังนั้นควรเปดโอกาสหรือจัดกิจกรรมอ่ืนๆ ใหกับนักเรียนท่ีมีความถนัดท่ีจะ
เรียนโดยวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม

7. ครูควรใหนักเรียนไดฝกใชแปนพิมพหรือ เมาส ใหคลองกอนท่ีจะเรียน เพ่ือไมใหผู
เรียนท่ีเรียนไดชาเกิดความรูสึกทอแท  เม่ือทํากิจกรรมไดไมพรอมกับเพ่ือนๆ

8. ครูควรใหนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การเขียนจดหมายอิเลคทรอนิกส
(E-mail)  โปรแกรมประมวลผลคํา
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9. ครูควรใหความรวมมือกันในการวางแผนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนใน
โรงเรียน ในทุกขั้นตอนของการดําเนินงาน เชน การติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
ทางภาษา การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเหมาะสมกับนักเรียน เปนตน

การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เม่ือไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นมาแลว  ควรมีการประเมินผลเพ่ือท่ีจะ

นําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ดังท่ี วินเซอรและฉวง (Winserr and Cheung 1996 : 83-98) ได
เสนอขอแนะนําในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังตอไปนี้

1. จุดประสงคและเนื้อหา  (Purpose and Content) เปนสวนสําคัญท่ีผูสรางตองคํานึง
อาจมีความสับสน และคลุมเคลือ ถาขาดความชัดเจน  การประเมินตองตั้งคําถามตอไปนี้

1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกําหนดจุดประสงคของภาระงาน/กิจกรรม
หรือไม

1.2   เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม
         1.3   นําเสนอบทเรียนในบริบทของ  socio-cultural ท่ีเหมาะสมหรือไม

2.   โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Structure)  โครงสรางดังกลาวมี
ลักษณะดังตอไปนี้หรือไม

2.1 ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาและเพ่ิมพูนความรู
2.2 บูรณาการความรูใหมใหสอดคลองกับความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน
2.3 ชวยใหผูเรียนสามารถจดจําและระลึกความรูใหมท่ีไดเรียน
2.4 ผูเรียนสามารถเขาใจ  ใชไดงายและไมสลับซับซอน
2.5 มีขอเสนอแนะใหผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษา

3.   การควบคุมการเรียนของผูเรียน ( Learner Control) บทเรียนคอมพิวเตอรชวน
สอนท่ีผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนดวยตนเองจะชวยใหเกิดการเรียนรูท่ีดีขึ้นหรืออาจจะเกิดการ
เรียนรูไดนอยลง ซ่ึงอาจจะเกิดกับผูเรียนท่ีไมมีความรูทางคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ ดังนั้นครูผู
สอนท่ีประเมินลัษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานการควบคุมการเรียนของผูเรียนจะ
ตองตั้งคําถามตอไปนี้

3.1 มีความเหมาะสมหรือไมท่ีจะใหผูเรียนเปนผูควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนดวยตัวเอง

3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตัวเอง
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หรือไมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระดับความยากงายของกิจ
กรรมหรือไม

4.   รูปแบบการนําเสนอ (Presentation Style) รูปแบบการนําเสนอท่ีนาสนใจจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน การใชภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว วีดีโอ เสียงประกอบ

4.1 การใชเสียงสามารถใชเพ่ือเปนเสียงเตือน  ใหแรงเสริม อธิบายเนื้อหา ใหคํา
แนะนํา

4.2 การใชภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหว ชวยเราความสนใจ  ภาพประกอบชวยใหผู
เรียนมองเห็นภาพเนื้อหาท่ีเปนนามธรรมหรือกระบวนการตางๆ ท่ีเปนรูปธรรมมากขึ้น

5.   การใหขอมูลยอนกลับ  (Feedback)
5.1 การใหขอมูลยอนกลับจัดเปนการใหการเสริมแรง
5.2 การนําเสนอเนื้อหาท่ีถูกตองในกรณีท่ีผูเรียนตอบคําถามผิด
5.3 การใหขอมูลยอนกลับท่ีเปนภาพนิ่งหรือภาพเคล่ือนไหวจะชวยใหผูเรียนมี

ความรูทางดานคําศัพทเขาใจความหมายดีขึ้น

ทฤษฎีทางการศึกษาที่เกี่ยวของกับการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
ทฤษฎีหลักๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเรียนรูของมนุษยและสงผลกระทบตอแนวคิดในการ

ออกแบบโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก (ถนอมพร   เลาหจรัสแสง 2541 : 50)
1. ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)  เช่ือวา จิตวิทยาเปนเสมือนการศึกษาทางจิต

วิทยาทางวิทยาศาสตรของพฤติกรรมมนุษย (Scientific study of human behavior) และการเรียนรู
ของมนุษยเปนส่ิงท่ีสามารถสังเกตุไดจากพฤติกรรมภายนอก  นอกจากนี้ยังมีแนวคิดเกี่ยวกับความ
สัมพันธระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง (Stimuli and Response) ซ่ึงเช่ือวา การตอบสนองกับส่ิง
เราของมนุษยจะเกิดขึ้นควบคูกันในชวงเวลาท่ีเหมาะสม  นอกจากนี้  ยังเช่ือวาการเรียนรูของมนุษย
เปนพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทํา (Operant  Conditioning)  ซ่ึงมีการเสริมแรง 
(Reinforcement) เปนตัวการโดยทฤษฏีพฤติกรรมนิยมนี้จะไมพูดถึงความนึกคิดภายในของมนุษย 
ความทรงจํา ภาพ  ความรูสึก  โดยถือวาคําเหลานี้เปนคําตอบตองหาม (Taboo) ซ่ึงทฤษฎีนี้สงผลตอ
การเรียนการสอนท่ีสําคัญในยุคนั้น ในลักษณะท่ีการเรียนเปนชุดของพฤติกรรมซ่ึงจะตองเกิดขึ้น
ตามลําดับท่ีแนชัด การท่ีผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้นจะตองมีการเรียนตามลําดับขั้นตอน 
เปนวัตถุประสงคท่ัวๆ ไป  ผลท่ีไดจากการเรียนขั้นแรกนี้จะเปนพ้ืนฐานของการเรียนในขั้นตอๆ ไป
ในท่ีสุด
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คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฏีพฤติกรรมนิยมนี้จะมีโครง
สรางของบทเรียนในลักษณะเชิงเสนตรง (Linear) โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาใน
ลําดับเหมือนกันและตายตัว  ซ่ึงเปนลําดับท่ีผูสอนไดพิจารณาแลววาเปนลําดับการสอนท่ีดีและผู
เรียนจะสามารถเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด  นอกจานนั้นจะมีการตั้งคําถามๆ ผูเรียน
อยางสมํ่าเสมอ โดยหากผูเรียนตอบถูกก็จะไดรับการตอบสนองในรูปผลปอนกลับทางบวกหรือ
รางวัล (Reward) ในทางตรงกันขามหากผูเรียนตอบผิดก็จะไดรับการตอบสนองในรูปผลปอนกลับ
ในทางลบและคําอธิบายหรือการลงโทษ ซ่ึงผลปอนกลับนี้ถือเปนการเสริมแรงเพ่ือใหเกิดพฤติ
กรรมท่ีตองการ  คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะบังคับ
ใหผูเรียนผานการประเมินตามเกณฑท่ีไดกําหนดไวตามวัตถุประสงคเสียกอน  จึงจะสามารถผาน
ไปศึกษาตอยังเนื้อหาของวัตถุประสงคตอไปได  หากไมผานตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว   ผูเรียนจะ
ตองกลับไปศึกษาเนื้อหาเดิมอีกครั้งจนกวาจะผานการประเมิน

2. ทฤษฎีปญญานิยม  (Cognitivism)  เกิดขึ้นจากแนวคิดของชอมสกี้ (Chomsky 1959 : 
26-58) ท่ีไมเห็นดวยกับสกินเนอร (Skinner 1968) บิดาของทฤษฎี พฤติกรรมนิยม  ในการมองพฤติ
กรรมมนุษยไววาเปนเสมือนการทดลองทางวิทยาศาสตร  ชอมสกี้เช่ือวา  พฤติกรรมมนุษยนั้นเปน
เรื่องของภายในจิตใจ  มนุษยไมใชผาขาวท่ีเม่ือใสสีอะไรลงไปก็จะกลายเปนสีนั้น  มนุษยมีความ
นึกคิด  มีอารมณจิตใจและความรูสึกภายในท่ีแตกตางกันออกไป ดังนั้นการออกแบบการเรียนการ
สอนก็ควรท่ีจะคํานึงถึงความแตกตางภายในของมนุษยดวย

ทฤษฎีปญญานิยมนี้สงผลตอการเรียนการสอนท่ีสําคัญในยุคนั้น  กลาวคือ ทฤษฎี
ปญญานิยมทําใหเกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา (Branching)  ของคราวเดอร 
(Crowder) ซ่ึงการออกแบบบทเรียนในลักษณะสาขา  หากเม่ือเปรียบเทียบกับบทเรียนท่ีออกแบบ
ตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแลว  จะทําใหผูเรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนของตัว
เอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีอิสระมากขึ้นในการเลือกลําดับของการนําเสนอเนื้อหาบทเรียนท่ี
เหมาะสมกับตน คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎีปญญานิยมนี้ก็จะมีโครง
สรางของบทเรียนในลักษณะสาขาเชนกัน  โดยผูเรียนทุกคนจะไดรับการเสนอเนื้อหาในลําดับท่ีไม
เหมือนกัน  โดยเนื้อหาท่ีจะไดรับการนําเสนอตอไปนั้นจะขึ้นอยูกับความสามารถ  ความถนัด  และ
ความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ

3. ทฤษฎีโครงสรางความรู  (Schema Theory)  เปนทฤษฏีท่ีเช่ือวาโครงสรางภายใน
ของความรูท่ีมนุษยมีอยูนั้นจะมีลักษณะเปนโหนดหรือกลุมท่ีมีการเช่ือมโยงกันอยู ในการท่ีมนุษย
เรียนรูอะไรใหมๆ นั้น มนุษยจะนําความรูใหมๆ ท่ีเพ่ิงไดรับนั้นไปเช่ือมโยงกับกลุมความรูท่ีมีอยู
เดิม (Pre-existing knowledge)รูเมลฮารทและออรโทนี่(Rumelhart and Ortony 1977, อางถึงใน 
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ถนอมพร เลาหจรัสแสง 2542 : 52) ไดใหนิยามความหมายของคํา  โครงสรางความรูไววา  เปน
โครงสรางภายในสมองของมนุษยซ่ึงรวบรวมความรูเกี่ยวกับวัตถุ  ลําดับเหตุการณ รายการกิจกรรม
ตางๆ เอาไว  หนาท่ีของโครงสรางความรูนี้ก็คือ  การนําไปสูการรับรูขอมูล (Perception) การรับรู
ขอมูลนั้นจะไมสามารถเกิดขึ้นไดหากขาดโครงสรางความรู (Schema) ท้ังนี้ก็เพราะการรับรูขอมูล
นั้นเปนการสรางความหมายโดยการถายโอนความรูใหมเขากับความรูเดิม  ภายในกรอบความรูเดิม
ท่ีมีอยูและจากการกระตุนโดยเหตุการณหนึ่งๆ  ท่ีชวยใหเกิดการเช่ือมโยงความรูนั้นๆ เขาดวยกัน  
การรับรูเปนส่ิงท่ีทําใหเกิดการเรียนรูเนื่องจากไมมีการเรียนรูใดเกิดขึ้นไดโดยปราศจาการรับรู นอก
จากโครงสรางความรูจะชวยในการรับรูและการเรียนรูแลวนั้น  โครงสรางความรูยังชวยในการ
ระลึก (Recall)  ถึงส่ิงตางๆ ท่ีเราเคยเรียนรูมา (Anderson 1984)

4. ทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญา (Cognitive Flexibility Theory)  ซ่ึงเช่ือวาความรูแต
ละองคความรูนั้นมีโครงสรางท่ีแนชัดและสลับซับซอนมากนอยแตกตางกันไป  โดยองคความรู
ประเภทสาขาวิชา เชน  คณิตศาสตรหรือวิทยาศาสตรกายภาพนั้น ถือวาเปนองคความรูประเภทท่ีมี
โครงสรางตายตัว  ไมสลับซับซอน  (Well-structured knowledge domains) เพราะตรรกะและความ
เปนเหตุเปนผลท่ีแนนอนของธรรมชาติขององคความรู ในขณะเดียวกันองคความรูบางประเภท
สาขาวิชา เชน จิตวิทยาถือวาเปนองคความรูประเภทท่ีไมมีโครงสรางตายตัวและสับซับซอน

แนวคิดตามทฤษฎีความยืดหยุนทางปญญานี้สงผลใหเกิดความคิดในการออกแบบบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือตอบสนองตอโครงสรางขององคความรูท่ีแตกตางกันซ่ึงไดแก แนว
คิดในเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia) นั้นเอง

นอกจากนั้น ดอนฮารดท (Donhardt 1984 : 30-32) ไดแนะนําการรางหลักสูตร
คอมพิวเตอรทางการศึกษา มีทฤษฏีทางการศึกษา 4 ทฤษฎี  ซ่ึงสามารถนํามาประยุกตใชในการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดคือ

1. การเสริมแรงดวยเวลา (Timely reinforcement) หลักทฤษฎีนี้ Skinner  (1968)
กลาววาการเสริมแรงดวยเวลาในกระบวนการเรียนรูเปนส่ิงสําคัญยิ่ง เครื่องไมโครคอมพิวเตอรเปน
ตัวการสําคัญในการเสริมแรง ขอมูลยอนกลับในทันทีทันใดเปนประโยชนมากสําหรับผูเรียน

2.  ความสามารถในการยุติหรือสรุปเร่ืองราวใหสมบูรณ (Phenomenon of closure)
ตามทฤษฎีท่ีวา ผูเรียนจะตองนึกถึงบทเรียนท่ีตนไมสามารถสรุปไดลง และมักจะลืมบทเรียนท่ีตน
ทําไดด ี ผูเรียนจะพยายามศึกษาบทเรียนเหลานั้นจนกวาจะสรุปบทเรียนไดดวยตนเอง ซ่ึงสอดคลอง
กับทฤษฎีกลุม Gestalt ท่ีวาผูเรียนรูวิธีแกปญหาในทันทีทันใด กับมโนมติในการสรุป คอมพิวเตอร
สามารถช้ีแนะแนวทางการเรียนรูใหกับผูเรียน เพ่ือใหสามารถสรุปบทเรียนไดดวยตัวเอง
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3. ขอจํากัดของความจําในชวงส้ัน ๆ (Limitation of short-term-memory) ผูเรียน
สามารถจดจําขอมูลตางๆ ในชวงเวลาท่ีเรียนรูส้ันๆ ไดก็ตอเม่ือขอมูลนั้นไมยาวเกินไปและจะจดจํา
ไดไมเกิน 7 ขอมูล แตเม่ือขอมูลตางๆ เปนเรื่องท่ีซับซอนท่ีผูเรียนไมสามารถจดจําไดมาก การใช
คอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยแกปญหาเหลานี้ โดยการเพ่ิมมิติ (Dimension) สีและระดับความเขม
ของสี  (Tone) เพ่ือใหผูเรียนสามารถเปรียบเทียบความแตกตางของขอมูลเหลานั้นไดดียิ่งขึ้น

4.  การสอนใหรอบรู  (Teaching for mastery) คอมพิวเตอรสามารถใหอิสระเกี่ยวกับ
เวลาและความอดทนอยางไมมีขีดจํากัด ทําใหสอนใหรูเนื้อหาไดดี ซ่ึงผูเรียนจะใชเวลาในการเรียนรู
เทาใดก็ได

จะเห็นไดวาทฤษฎีทางการศึกษาแตละทฤษฎีก็มีความแตกตางกัน  ดังนั้นในการออก
แบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  ผูออกแบบไมจําเปนตองยึดทฤษฎี หรือแนวคิดใดแนวคิด
หนึ่งเพียงอยางเดียว  ในทางตรงกันขามผูออกแบบควรท่ีจะผสมผสานแนวคิดหรือทฤษฎีตางๆ  ให
เหมาะสมตามลักษณะเนื้อหาและโครงสรางขององคความรูในสาขาวิชา  (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง
2542 : 56)

เคร่ืองมือในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยระบบมัลติมีเดีย
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยใชภาษาคอมพิวเตอรนั้น ผูพัฒนาจะตอง

มีความรูอยางดีในภาษาโปรแกรมนั้น ๆ เชน ภาษาเบสิค ปาสคาล เปนตน  ซ่ึงเปนการยากท่ีครูหรือ
นักวิชาการจะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรขึ้นเอง  แตอยางไรก็ตาม ยุคตอๆ มา โปรแกรมก็ไดถูก
พัฒนาขึ้นมาเพ่ือใหเกิดความสะดวก งายตอการนํามาใชมากยิ่งขึ้น และในขณะเดียวกันก็มีความ
สามารถมากขึ้น

ชวงโชติ  พันธุเวช  (2535) ไดเสนอลักษณะของโปรแกรมชวยสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูสรางควรมีเกณฑพิจารณาดังนี้

1. งายตอการใชงาน   โปรแกรมควรมีการใช Function Key ตางๆ การใช MENU ชวย
เลือกคําส่ังหรือรายการ หรือ มี Help Menu ชวยเหลือและใหคําอธิบาย

2. มีลักษณะการแบงโปรแกรมเปนสวนๆ (Module)
3. มีฟงกชันแบบจําลองสถานการณ
4. มีลักษณะเปนส่ือประสม (Multimedia) ท่ีสามารถใชงานรวมกับส่ืออ่ืนๆได เชน ภาพ

เสียง ภาพเคล่ือนไหว  วีดีโอ เปนตน
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นอกจากนั้น วิลไฮม (Wilheim 1994, อางถึงในสุกร ีรอดโพธ์ิทอง และคณะ 2540 : 32-
34) ไดกลาวถึงการเลือกโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรพิจารณาถึงลักษณะ
ตางๆ ของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนดังนี้

1. ตัวอักษร  ควรมีรูปแบบตัวอักษร (Font Type) ขนาดและสีของตัวอักษรท่ีหลากหลาย
ลักษณะของตัวอักษรแบบตางๆ เชน ตัวหนา ตัวบาง เปนตน

2. กราฟก (Graphic) ควรมีเครื่องมือในการสรางกราฟกท่ีหลากหลาย เชน ภาพนิ่ง ภาพ
เคล่ือนไหว วีดีโอ เปนตน

3. เสียง  (Sound) มีความสามารถในการสรางเสียงจากเสียงพูด หรือสามารถใชเสียงท่ีมี
อยูในโปรแกรมได

4. การมีปฏิสัมพันธของบทเรียน  มีรูปแบบของคําถาม คําตอบท่ีหลากหลาย เชน มีการ
ตอบแบบเลือกตอบได มีการติดตามการตอบท่ีผิดพลาด  สามารถสรางการตอบสนองท่ีเหมาะสม
กับผูเรียน และมีการสุมคําถามและคําตอบได

5. ความสามารถในการเช่ือมโยง สรางการเช่ือมโยงท่ีไมจํากัดได  สามารถเช่ือมโยงท่ี
ไมจํากัดได สามารถเช่ือมโยงไดโดยใชคําตอบ เวลา หรือจํานวนครั้งในการตอบ

6. การทํางานรวมกับส่ืออ่ืน ติดตอกับฮารดแวร ภายนอกและควบคุมไดอยางสะดวก ใช
งานรวมกับส่ือประสม อ่ืนได เชน สามารถซอนภาพจากวีดีทัศนได

7. การควบคุมผูเรียน  ผูเรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนได  มีปุมท่ีเอ้ืออํานวยใหผู
เรียนสามารถเริ่มตนโปรแกรมใหมได หรือสามารถกลับเขามาในตอนท่ีตองการได  ผูเรียนสามารถ
เขาสูการคนหาคําศัพทหรือขอมูลอ่ืนไดโดยงาย

8. การจัดการผลการเรียนรูของผูเรียน  สามารถเก็บสะสมคะแนนของผูเรียน และแสดง
ผลการเรียนของผูเรียนได  รวมท้ังเวลาท่ีผูเรียนใชในการเรียนท้ังหมด

9. คาตัวแปร  มีการใชคาตัวแปรในการสรางบทเรียน และมีตัวแปรท่ีหลากหลายให
เลือกใช และสามารถถายโอนคาระหวางโมดูลได

10. การพิมพ  สามารถพิมพขอความและภาพกราฟกท้ังหมดหรือบางสวนของ
โปรแกรมได

11. การทดสอบ สามารถทดสอบขณะสรางบทเรียนได  สามารถแกไขขณะทดสอบได
และสามารถโยงไปมาระหวางการสรางบทเรียนและการทดสอบ

12. อ่ืนๆ มีโปรแกรมสาธิตวิธีใชงานโปรแกรม  สามารถใชงานกับระบบควบคุมอ่ืนๆ
ไดโปรแกรมท่ีนิยมนํามาใชสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ปจจุบันมีใหเลือกใชจํานวนมาก
เชน   Authorware, Toolbook, Director
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1. โปรแกรม Authorware Professional
    Authorware Professional  เปนโปรแกรมนําเสนอขอมูลในระบบมัลติมีเดีย สําหรับ

การสรางบทเรียนโตตอบดวยคอมพิวเตอรท่ีไดรับความสนใจและนํามาใชงานมากโปรแกรมหนึ่ง 
เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีมีการติดตอกับผูใชในเชิงรูปธรรม (Object-Oriented Interface) ทําใหผูใช
ท่ีไมไดเปนนักเขียนโปรแกรมสามารถท่ีจะสรางโปรแกรมประยุกตจัดสงและบํารุงรักษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการสรางโปรแกรมในระบบ Macintosh หรือ Windows  นอกจากนี้ 
โปรแกรม Autthorware Professional ยังมีความสามารถเดนๆ อยูหลายประการดังนี้  (วีระพนธ
คําด ี 2542 : 9)

     1. ทํางานโดยใชรูปสัญลักษณ (Icon)  ทําใหผูใชสามารถท่ีจะทดลองสรางหรือออก
แบบการโตตอบสําหรับโปรแกรมอยางรวดเร็ว เห็นไดชัดเจน และเขาใจงาย ชวยใหการสราง
โปรแกรมท่ีซับซอนเปนส่ิงท่ีทําไดงาย  โปรแกรม Authorware มี Icon ท่ีสําคัญ และมีหนาทีดังนี้

 Display Icon     สรางขอความ  สรางภาพ  สรางรูปทรง
  Motion Icon ทําใหวัตถุ เชน ขอความ รูปภาพ รูปทรงตางๆ

                                                                           เคล่ือนท่ี
 Erase Icon ใชลบส่ิงท่ีปรากฎบนจอ
 Wait Icon ใหหยุดรอขณะท่ีแสดงผลบนจอ
 Navigate Icon กําหนดทิศทางการดําเนินไปของเนื้อหา  

 Framework Icon    สรางกรอบการทํางาน  

 Decision  Icon  ตัดสินใจตามเง่ือนไขท่ีผูสรางกําหนดหรือกําหนด
ทางเลือก  

      Interaction Icon สรางการตอบสนองระหวางผูใชกับโปรแกรม
 Calculation Icon    กําหนดคาตัวแปรหรือฟงกชัน
 Map Icon     สรางเนื้อหาใหเปนกิ่งหรือสาขาแยกออกไป

    Digital Movie Icon สรางภาพยนตรและภาพเคล่ือนไหว
   Sound Icon สรางเสียง
    Video Icon  สรางวีดีโอ
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    Start Icon   กําหนดใหโปรแกรม CAI  เริ่ม ณ ตําแหนงท่ีเรา
ตองการ

  Stop Icon    กําหนดใหโปรแกรม CAI  หยุด ณ ตําแหนงท่ีเรา
ตองการ

Color Icon     กําหนดสี Icon
     2. สามารถทํางานไดหลายระบบ (Multi Platform Architecture) กลาวคือ เปน

โปรแกรมท่ีมีอยูท้ังท่ีทํางานภายใต Microsoft Windows และ Macintosh โดยท้ังสองระบบมีการ
งานเหมือนกันและสามารถสงขอมูลจากโปรแกรมท่ีสรางภายใต Macintosh มาใชงานภายใต 
Windows ได

     3. สามารถโตตอบกับผูใชไดหลายรูปแบบ (Interactive learning) ท่ีจะใหเลือกใชกับ
โปรแกรมบทเรียนไดหลายรูปแบบ เชน การเก็บขอความ  การกดปุมตางๆ การคลิกเมาส นอกจากนี้
มีตัวแปร (Variables) และ ฟงกชัน (Function) เกี่ยวกับการคํานวณท่ีชวยในการวัดและประเมินผู
เรียนดวย

      อนึ่ง โปรแกรม Authorware เปนโปรแกรมนําเสนอขอมูล คลายกับโปรแกรม 
PowerPoint แตตางกันท่ีโปรแกรม Authorware สามารถโตตอบกับผูใชโปรแกรมไดตามท่ีผูสราง
กําหนดไดหลายลักษณะ เชน การนําเสนอผลงานในรูปแบบตางๆ บทเรียนสําเร็จรูป บทเรียน
การตูน เกมตางๆ สรางแบบทดสอบไดหลายประเภท

2.  โปรแกรม Multimedia ToolBook
     โปรแกรม ToolBook เปนโปรแกรมชวยสรางบทเรียนในระบบมัลติมีเดียสําหรับ

การสรางบทเรียนโตตอบดวยคอมพิวเตอรท่ีไดรับความสนใจและนํามาใชงานมากโปรแกรมหนึ่ง 
เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีมีการติดตอกับผูใชในเชิงรูปธรรม (Object-Oriented Interface) ทําใหผูใช
ท่ีไมไดเปนนักเขียนโปรแกรมสามารถท่ีจะสรางโปรแกรมประยุกต  จัดสงและบํารุงรักษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ไมวาจะเปนการสรางโปรแกรมในระบบ Macintosh หรือ Windows นอกจากนี้
โปรแกรม ToolBook ยังมีความสามารถเดนๆ อยูหลายประการดังนี้

    1. ทํางานโดยใชรูปสัญลักษณ (Icon)  ทําใหผูใชสามารถท่ีจะทดลองสรางหรือออก
แบบการโตตอบสําหรับโปรแกรมอยางรวดเร็ว  เห็นไดชัดเจน และเขาใจงาย  ชวยใหการสราง
โปรแกรมท่ีซับซอนเปนส่ิงท่ีทําไดงาย

     2. สามารถทํางานไดหลายระบบ (Multi Platform Architecture) กลาวคือ เปน
โปรแกรมท่ีมีอยูท้ังท่ีทํางานภายใต Microsoft Windows และ Macintosh โดยท้ังสองระบบมีการใช
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งานเหมือนกัน  และสามารถสงขอมูลจากโปรแกรมท่ีสรางภายใต Macintosh มาใชงานภายใต 
Windows ได

     3. สามารถโตตอบกับผูใชไดหลายรูปแบบ (Interactive Learning) ท่ีจะใหเลือกใช
กับโปรแกรมบทเรียนไดหลายรูปแบบ เชน การเก็บขอความ การกดปุมตางๆ การคลิกเมาส นอก
จากนี้มีฟงกชัน (Function) เกี่ยวกับการคํานวณท่ีชวยในการวัดและประเมินผูเรียนดวย

     4. มีเครื่องมือเสริมมัลติมีเดีย (Multimedia Tools) ท่ีทําใหสามารถรวบรวมขอมูลท่ี
เปนขอความ ภาพ เสียง การเคล่ือนท่ี เขาดวยกัน เพ่ือสรางโปรแกรมการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ

     โปรแกรม ToolBook สามารถสรางงานในลักษณะตางๆ ดังนี้ (ชัยยุทธ  พะตัน 2542 
: 20-23)

   1. ดานการนําเสนอ (Presentation)  สามารถสรางงานใหอยูในรูปคลายกับแผนใส 
สไลด เพ่ือการนําเสอนอยางมีประสิทธิภาพและนาสนใจสําหรับผูเรียนในรูปแบบตางๆ ประหยัด
เวลาและประมาณในการผลิต  ในการนําเสนอสามารถใชไดท้ังแบบปกติคือ นําเสนอเรียงลําดับตอ
เนื่องและแบบไฮเปอรมีเดีย ท่ีสามารถเลือกการนําเสนอท่ีสลับไปมาตามความตองการของผูใชได

   2. ดานการสรางและพัฒนาบทเรียนแบบโตตอบ (Interactive Training) ใชในการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีเกี่ยวกับแบบฝกหัด แบบทดสอบ ท่ีสนองความตองการของผูใชงานได
เปนอยางดี ครูสามารถนํามาสรางเปนแบบทดสอบไวเปนคลังขอสอบ สําหรับใชในการสอบเก็บ
คะแนนของนักเรียนแตละคน

   3. ดานการสรางเอกสารแบบไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia Documents) เปนเอกสาร
แบบอิเลคทรอนิกส ท่ีใชคอมพิวเตอรเปนส่ือในการนําเสนอ สามารถนําไปใชไดงาย สะดวก ปรับ
ปรุง แกไขไดงาย และรวดเร็ว มีท้ังท่ีเปนขอความ รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศน และ
เสียง

     4. ดานงานฐานขอมูล (Database Application) สามารถประยุกต ใชกับงานท่ีมี
รูปแบบเปนโครงสรางของฐานขอมูลไดด ี ท้ังการสราง การแกไขเพ่ิมเติม การคนหา การเรียงลําดับ 
การรายงานไดดี

    5. ดานอินเตอรเน็ต (Internet) โปรแกรม ToolBook สามารถนํามาสราง Homepage 
เพ่ือเช่ือมโยงเครือขายอินเตอรเน็ต ทําใหผูสรางและพัฒนางานออกมาเปนสากลเพ่ิมขึ้น

3.  โปรแกรม Macromedia Director
     โปรแกรม Director เปนโปรแกรมหนึ่งของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนท่ีสามารถนําเสนองานมัลติมีเดีย  ภาพเคล่ือนไหว และการมีปฏิกิริยาตอบโตระหวางผูใช
กับคอมพิวเตอร โปรแกรม Director นําเอาหลักการของการฉายฟลมภาพยนตรมาใชเปนกลไกใน
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การทํางานของโปรแกรม  กลาวคือ แตละชองฟลมจะมีความตอเนื่องของภาพนิ่งหลายๆภาพ เม่ือ
ถูกฉายผานแสงตามลําดับเฟรมภาพดวยความคงท่ี ภาพในเฟรมท่ีแสงผานทะลุจะไปตกลงบนแผน
รับภาพ จึงทําใหเห็นเปนภาพท่ีมีความกลมกลืน ไมสามารถแยกแยะเฟรมภาพนิ่งเหลานั้นไดดวยตา
เปลา (Tay 1997 ; David  2540) โปรแกรม Director มีองคประกอบท่ีสําคัญดังนี้

     1. ตัวแสดงภาพยนตร (Cast Member) หมายถึง ตัวแสดงท่ีผูสรางโปรแกรมนําเขามา
ใชในภาพยนต Director ซ่ึงอาจจะเปนภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว เสียงประกอบ ตัวอักษร ขอความ 
และอ่ืนๆ ผูสรางสามารถนําตัวแสดงเหลานี้โดยการนําเขา (Import) จากขอมูลรูปแบบตางๆ ไดดังนี ้
Windows Bitmap (.BMP), Windows Meta File (.WMF), MacPaint (.PNT), TIFF (.TIF), GIF
(.GIF), Sound (.AIF และ .WAV), Digital Vedio Movie (.AVI และ .MOV) และ Animation Movie
(.FLC และ FLI) ภาพยนตร Director สามารถนําเขามาใชงานไดจํานวนมากถึง 32,000 ตัว ท้ังยัง
สามารถสลับยายลําดับตัวแสดง  กําหนดความละเอียดของสี กําหนดการเคล่ือนไหว  การหมุนและ
ความลาดเอียงไดอยางสะดวก

     2. ตารางลําดับการแสดง (Score)  เม่ือกําหนดตัวแสดงภาพยนตรไดแลวจะตองนํามา
จัดวางใหเปนระบบโดยใชตารางลําดับการแสดง โปรแกรม Director มีระบบจัดการขอมูลตางๆ ใน
รูปแบบของ Spread Sheet  การใชตารางลําดับการแสดงจึงเปนสวนสําคัญของโปรแกรม เพราะเปน
สวนท่ีชวยนําเสนอลําดับการแสดง การเคล่ือนไหว และการดําเนินการแสดงของตัวแสดงภาพ
ยนตร  โดยการสรางเปนเฟรมซ่ึงจะประกอบไปดวยตัวแสดงภาพยนตร  ชองกําหนดเวลาในการ
เลนภาพยนตรแตละเฟรม (Tempo)  ชองกําหนดระบบสี (Palette) ชองสําหรับใสเสียง (Sound) และ
ชองกําหนดเอฟเฟคการเปล่ียนเฟรม (Transition)

          นอกจากนี้ผูใชสามารถกําหนดชวงเวลาใหกับตัวแสดงภาพยนตร (Sprite) ใน
เฟรมลําดับการแสดง  โดยลากตัวแสดงวางไวใน Stage ไดตามตองการ รวมถึงสามารถกําหนดราย
ละเอียดตางๆ ของตัวแสดง เชนจะใหปรากฏตัวเม่ือใด อยู ณ ตําแหนงใดของ Stage กําหนดขนาด
ของตัวแสดง และกําหนดเอฟเฟคตัวแสดง

    3. คําส่ังสําหรับการแสดงใหกับตัวแสดงภาพยนตร ในโปรแกรม Director  จะใชคํา
ส่ัง Lingo  รวมท้ังโปรแกรมจะสามารถหาขอผิดพลาดในระหวางการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรได 
ซ่ึงมีช่ือเรียกวา Debug

    4. โปรแกรม Director  จะตองมีการติดตั้งโปรแกรม Quick Time ซ่ึงเปนโปรแกรม
ของบริษัทApple ซ่ึงเปนโปรแกรมชวยใหโปรแกรม Director แสดงภาพยนตร อันเปนจุดเดนสําคัญ
ของโปรแกรมนี้ 
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นอกจากใชโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวแลว ยังตองมี
โปรแกรมเสริมอ่ืนๆ ท่ีจะทําใหบทเรียนนั้นนาสนใจยิ่งขึ้น ซ่ึงไดแก โปรแกรมท่ีใชในการตกแตง
ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว เปนตน  โปรแกรมท่ีนิยมนํามาใชในการตกแตงภาพไดแก โปรแกรม 
Adobe PhotoShop เนื่องจาก  โปรแกรม Adobe Photoshop เปนโปรแกรมท่ีใชในการสรางภาพ และ
การตกแตงภาพท่ีกําลังเปนท่ีนิยมอยางสูงสุดในปจจุบัน  เนื่องจากเปนโปรแกรมท่ีทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และผลงานท่ีไดเหมาะท่ีจะใชกับงานส่ิงพิมพ นิตยสาร และงานมัลติมีเดียท่ีนับวัน
กําลังพัฒนาไปอยางไมหยุดยั้ง และถึงแมวา Photoshop จะเปนโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพสูง แต
การใชงานกลับไมยากอยางท่ีหลายคนคิด เราสามารถเรียนรูการใชงานโปรแกรม Photoshop ได
อยางรวดเร็ว แมวาจะมีพ้ืนฐานทางคอมพิวเตอรไมมากก็ตาม (ประชา พฤกษประเสริฐ และคณะ 
2543 : 5)

2. มัลติมีเดีย (Multimedia)
ความหมายของมัลติมีเดีย

ปจจุบันนี้สวนท่ีทําใหคอมพิวเตอรมีสีสรรค มีความนาสนใจ เราความสนใจมากขึ้นเปน
อยางมาก  สวนหนึ่งนั้นเพราะระบบมัลติมีเดีย  ซ่ึงมีนักการศึกษาไดใหความหมายของมัลติมีเดียว
ดังตอไปนี้

บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538 : 25-35) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียวา คือ การประสม
ประสาน อักขระ เสียง ภาพนิ่ง  ภาพเครื่องไหว และภาพวีดีทัศน ส่ือความหมายขอมูลผาน
คอมพิวเตอรไปสูผูใชโปรแกรม  ถาการส่ือผานคอมพิวเตอรมีลักษณะการส่ือสารไปมาท้ังสองทาง 
ก็จะทําใหเปนมัลติมีเดียท่ีเรียกวา มัลติมีเดียปฏิสัมพันธ (Interactive Multimedia) กลาวคือมีการโต
ตอบระหวางผูใชและคอมพิวเตอร

ถามีการเช่ือมโยงสวนประกอบมัลติมีเดียซ่ึงไดแก อักขระ เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือน
ไหว และภาพวีดีทัศน โดยใหผูใชสามารถกําหนดเสนทาง (Navigate) ก็จะเปนมัลติมีเดีย ท่ีเรียกวา
ไฮเปอรมีเดีย (Hypermedia)

เอกสารประกอบการฝกอบรม    ภาควิชาครุศาสตรคอมพิวเตอร    คณะครุศาสตร
อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ (2537) ไดใหความหมายวา มัลติมีเดีย 
เปนนําเอาคอมพิวเตอรมาควบคุมส่ือตางๆ เพ่ือใหทํางานรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยาง
เปนระบบ   เชน  อาจสรางโปรแกรม    ใหมีการนําเสนองานท่ีเปนขอความ   มีการเคล่ือนไหวจาก
วีดีทัศนประกอบ หรือมีเสียงบรรยายสลับกันไป  ส่ือท่ีจะเขามารวมในระบบมัลติมีเดีย อาจจะเปน
ท้ังสัญญาณเสียง  และสัญญาณภาพโดยใช เครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวควบคุมการทํางาน  
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คอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหเกิดการเปล่ียนแปลงในการใชเครื่องคอมพิวเตอรใหเปนอุปกรณท่ีมีขีด
ความสามารถสูงสามารถใชในงานตางๆ ไดอยางมาก

ไพโรจน  คชชา (2540 : 10) ใหความหมาย มัลติมีเดีย (Multimedia) วา มาจากรากศัพท 
2 คําคือ คําวา Multi หมายถึงหลาย ๆ อยาง มากมาย   กับคําวา media หมายถึงส่ือท่ีใชในการติดตอ
ส่ือสาร สรุปไดวา มัลติมีเดีย คือ ซอฟแวรอยางหนึ่งท่ีสรางขึ้น โดยการนําส่ือผสมผสาน ดานเสียง 
ภาพ ขอความ และคอมพิวเตอร ใหมาทํางานรวมกันอยางเปนระบบท่ีสมบูรณ

บูรณะ  สมชัย (2542 : 3) “CAI-Multimedia คือโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนอเนก
ทัศน สามารถนําเสนอไดทุกรูปแบบท้ังขอความ (text) รูปภาพกราฟก (Graphics,Images) ภาพ
เคล่ือนไหวหรืออะนิเมช่ัน (Animation) เสียง (Sound) และภาพยนตร (Video) นอกจากนี้ยังตอง
สามารถสรางปฏิสัมพันธ (Interaction) กับผูเรียนไดอยางเหมาะสม”

ทอมสัน (Thomson 1994 : 5)  กลาววา ความหมายท่ีแทจริงของมัลติมีเดีย คือ วิธีการ
ทางคอมพิวเตอรของการนําเสนอขอมูลตาง ๆ โดยใชการติดตอส่ือสารในหลายรูปแบบ เชน 
อักขระ, กราฟก, และเสียง โดยเนนท่ีการมีปฏิสัมพันธตอผูใช

เฮนนิช, โมเลนดา และ รัสเซล (Heinich, Molenda, and Russell 1993 :8) ใหความหมาย
ของคําวา Multimedia วา ในโลกของคอมพิวเตอรนั้น หากกลาวถึงมัลติมีเดีย จะหมายถึง การใช
คอมพิวเตอรในการรวมเอาส่ือหลาย ๆ อยางมารวมไวดวยกัน เชน ตัวอักษร, กราฟก, เสียง, ภาพนิ่ง 
และ ภาพวีดีทัศน

จากคําจํากัดความดังกลาวขางตน  จึงสรุปไดวา มัลติมีเดีย ไดแก ความสามารถของ
คอมพิวเตอรในปจจุบันท่ีสามารถนําเสนอ ขอความ  รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหว  เสียง  วีดีทัศน  เขา
ดวยกัน ทําใหเปนท่ีเราความสนใจของผูใชคอมพิวเตอร

ลักษณะสําคัญของมัลติมีเดีย
คุณลักษณะสําคัญของมัลติมีเดีย ซ่ึงทําใหคอมพิวเตอรยุคปจจุบันดูนาสนใจเปนอยาง

มาก ตามท่ีบุปผชาต ิทัฬหิกรณ (2538 :25-35) ไดกลาวถึงลักษณะท่ีสําคัญของมัลติมีเดีย  ซ่ึงมีสวน
ประกอบสําคัญคือ อักขระ  เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  ภาพวีดีทัศน และการมีปฏิสัมพันธ ดังนี้

1. อักขระเปนส่ือสามัญของมัลติมีเดีย  ซ่ึงการใชอักขระเพ่ือส่ือความหมายกับผูใช
บทเรียน ความมีหลักการใชในกรณีตาง ๆ ดังนี้

1.1 ส่ือความใหชัดเจน
1.2 ใชอักขระเปนเมนูสําหรับนําทางเดิน
1.3 ปุมอักขระบนจอภาพสําหรับการมีปฏิสัมพันธ
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1.4 เนื้อหายาวไมควรใหอานจากจอคอมพิวเตอร
1.5 ควรใชหนาตางเม่ือเนื้อหายาวเกินหนาจอ
1.6 สรางชีวิตชีวาและการเคล่ือนไหวใหอักขระ
1.7 ตองใชเวลาคุนเคยกับเครื่องหมายและสัญลักษณ
1.8 เสียงคือส่ือสรางอารมณ
1.9 ภาพนิ่งคือสวนสําคัญท่ีสุดของมัลติมีเดีย
1.10 ภาพเคล่ือนไหวเปนส่ือดึงดูดสายตา
1.11 ภาพวีดีทัศนนําสูโลกท่ีใกลกับความเปนจริง

โดยสรุป ลักษณะของมัลติมีเดีย  จะตองมีองคประกอบ อันไดแก  ขอความ รูปภาพ ท้ัง
ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว  เสียง  วีดีทัศน  ท่ีประกอบเขาดวยกันทําใหเปนท่ีเราความสนใจ

3. คําศัพท
ความหมายของคําศัพท

ในการเรียนภาษาตางประเทศ คําศัพทถือวาเปนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุด  มีผู
ใหความหมายของคําศัพทไว ดังตอไปนี้

ศิธร   แสงธนู และคิด  พงศทัต  (2521 : 35) ไดใหความหมายของคําศัพทวา  คําศัพทคือ
กลุมเสียงกลุมหนึ่ง ซ่ึงมีความหมายใหรูวาเปนคน ส่ิงของ อาการหรือลักษณะอาการอยางใดอยาง
หนึ่ง  และไดแบงความหมายของคําศัพทเปน 4 นัย คือ

1. ความหมายตามพจนานุกรม (Lexical  Meaning)  ไดแก ความหมายตามพจนานุกรม  
สําหรับภาษาอังกฤษคําหนึ่งๆ มีความหมายหลายอยาง เชน He went to his house. The House of 
Representatives is meeting today. House ในประโยคท้ังสองเปนคํานามเหมือนกันแตคําใน 2
ประโยคแตกตางกันออกไป คือ ประโยคท่ีหนึ่งแปลวาบานท่ีอยูอาศัย  แตในประโยคท่ี 2 หมายถึง
สภา

2. ความหมายทางไวยากรณ (Morphological Meaning) ไดแก ความหมายทางไวยากรณ  
ศัพทประเภทนี้เม่ืออยูตามลําพัง จะเดาความหมายไดยาก เชน เม่ือ s ไปตอทายคํานาม เชน hats  
pens จะแสดงความเหมายเปนพหูพจนของคํานามนั้นๆ แตถา s ไปตอทาย  walks  ในประโยค she 
walks home. จะชวยใหความหมายทางไวยากรณวาการกระทํานั้นไดกระทําเปนปกติ

3. ความหมายท่ีเกิดจาการเรียงคํา (Syntactical Meaning)  ไดแกความหมายท่ีเกิดขึ้น
หรือเปล่ียนแปลงไปแลวแตการเรียงลําดับคําเชน  a schoolboy แตกตางจาก a boyschool ซ่ึง a 
schoolboy หมายถึงเด็กนักเรียนแต a boyschool นั้นหมายถึง โรงเรียนชายลวน
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 4. ความหมายตามน้ําเสียง (Intonation  Meaning)  ไดแกความหมายของคําท่ีเปล่ียนไป
ตามเสียงขึ้นลงท่ีผูพูดเปลงออกมาไมวาจะเปนเสียงท่ีมีพยางคเดียวหรือมากกวา เชน Fire   Fire     
คําแรกเปนการบอกเลาท่ีจะทําใหผูฟงตกใจมากหรือนอยแลวแตน้ําเสียงท่ีเปลงออกมา สวนคําหลัง
เปนคําถามเชิงไมแนใจ

แมคคารธี (McCarthy 1992 : 4)  ไดใหคําจํากัดความของคําศัพทวา  คําศัพท หมายถึง 
คําศัพทท้ังหมดซ่ึงเปนไปไดท้ังคําโดด คําผสมและสํานวนตางๆ ท่ีปรากฎในภาษา

แฮทชและบราวน (Hatch and Brown 1995 : 1)  คําศัพทหมายถึง คําหรือกลุมคําสําหรับ
ภาษาใด ภาษาหนึ่ง ท่ีผูพูดอาจจะใชส่ือความหมายในแตละภาษา

จากความหมายของคําศัพทดังกลาว จึงสรุปไดวาคําศัพท คือ คําหรือกลุมคําในทุกภาษา 
ท่ีใชส่ือความหมายใหเปนท่ีเขาใจกันระหวางผูรับและผูสงสาร  ซ่ึงคําหรือกลุมคํานั้นเปนคําท่ีใช
แทน คน สัตว ส่ิงของ  อาการ  ลักษณะอาการตางๆ  เปนตน

ประเภทของคําศัพท
จากการศึกษาประเภทของคําศัพทพบวามีผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษาหลายทานมี

ความเห็นท่ีสอดคลองกันเกี่ยวกับประเภทของคําศัพทในแตละภาษา  ( Richards 1976 : 69; บํารุง  
โตรัตน 2524 : 76; อัญชลี  แจมเจริญ และคณะ 2526 :92 ; ทิพวัลย  มาแสง  2532 : 46) จึงไดจําแนก
คําศัพทออกเปน 2 ประเภท ดังนี้

1.   คําศัพทท่ีใชบอย (Active vocabulary)  คือ คําศัพทท่ีผูเรียนในระดับนั้นๆ ไดพบเห็น
บอยๆ ท้ังในการฟง พูด อานและเขียน นากจากครูจะสอนใหรูจักความหมายแลวจะตองสอนใหนัก
เรียนสามารถใชคําในประโยคไดท้ังในการพูด (Speaking) และการเขียน (Writing) ซ่ึงถือวาเปน
ทักษะสราง (Production)

2. คําศัพทท่ีไมคอยใช (Passive vocabulary)  คือ  คําศัพทท่ีผูเรียนในระดับช้ันนั้น ๆ ไม
คอยพบ หรือนานๆ จะปรากฏครั้งหนึ่งในการ ฟง และการอาน  การสอน passive vocabulary ครู
สอนเพียงแตใหรูความหมาย (Recognize) ท่ีใชในประโยคก็เพียงพอ  เนนใหนักเรียนท้ังฟงและอาน
ไดเขาใจโดยไมเนนใหนักเรียนเอาคําศัพทนั้น มาใชในการพูดและเขียน

ยังมีการแบงประเภทของคําศัพทตามความหมายของคําศัพท เปน 2 ประเภท คือ
1. คําท่ีมีความหมายในตัวเอง (Content  Words)   คือ คําท่ีมีความหมายในตัวเอง  ไดแก

คํา nouns, verbs, adjectives, adverbs เปนตน
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2. คําท่ีไมมีความหมายในตัวเอง (Function Words)  คือ คําท่ีไมมีความหมายแนนอนใน
ตัวเองสวนมากจะเปล่ียนความหมายไปตามโครงสราง    ไดแค Articles, prepositions, conjunctions 
เปนตน

นอกจากนี้ แฮทช และบราวน (Hatch and Brown 1995 : 370) มีความเห็นสอดคลองกับ
เกิรน และเรดแมน (Gains and Redman 1991 : 54)  โดยแบงคําศัพทออกเปน 2 ประเภท ดังนี้คือ

1. คําศัพทท่ีใชเพ่ือรับสาร (Receptive Vocabulary) คือ คําศัพทท่ีใชเพ่ือการรับรู  เปนคํา
ศัพทท่ีผูเรียนไดรับจากการฟงและการอาน ผูเรียนสามารถจําไดเม่ือคําศัพทนั้นอยูในบริบท  แตไม
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ผูสอนเพียงใหผูเรียนรูแคความหมายเทานั้น

2. คําศัพทท่ีใชเพ่ือส่ือสาร (Productive Vocabulary)  คือ คําศัพทท่ีใชเพ่ือการส่ือสาร 
เปนคําศัพทท่ีผูเรียนเขาใจ ออกเสียงไดถูกตอง  และสามารถนําไปใชไดอยางถูกตองในการพูดและ
การเขียน  ผูสอนจึงตองฝกผูเรียนใหใชคําศัพทนั้นๆ เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดในชีวิต
ประจําวัน

นอกจากประเภทของคําศัพทดังกลาวแลว  แพททิบุคท และ เวสเช (Patibukht  and 
Wesche 1997 : 187)  ไดแบงประเภทของคําศัพท โดยอาศัยระดับของการรูคําศัพท 5 ขั้นดังนี้

1. คําท่ีไมคุนเคยเลย
2. คําท่ีคุนเคยแตไมรูความหมาย
3. คําท่ีรูความหมายและคําท่ีมีความหมายเหมือน
4. คําท่ีสามารถใชในประโยคไดเหมาะสม
5. คําท่ีสามารถใชในประโยคไดเหมาะสม และถูกไวยากรณ
จากประเภทของคําศัพทดังกลาวขางตน  จึงสรุปไดวา การแบงประเภทของคําศัพทนั้น

ขึ้นอยูกับ
1. ลักษณะการใชคําศัพท  ไดแก การใชคําศัพทเพ่ือสงสาร (Productive Vocabulary)

และ คําศัพทท่ีใชรับสาร (Receptive Vocabulary)
2. ความหมายของคําศัพท  ไดแก คําท่ีมีความหมายในตัวเอง(Content Words) คําท่ีไมมี

ความหมายในตัวเอง (Function Words) และ ระดับความรูความหมายของคําศัพท

จุดมุงหมายการสอนคําศัพท
การสอนคําศัพทจะใหประสบผลสําเร็จได จําเปนตองคํานึงถึงจุดมุงหมายของการสอน

คําศัพท  จากการศึกษาจุดมุงหมายจากผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษา (ศิธร  แสงธนู และคิด  พงศทัต 
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2521 : 39-40 ; อัญชลี  แจมเจริญ และคณะ 2526 : 91-92 ; นันทิยา  แสงเงิน 2527 : 93 ;  อิสรา  
สาระงาม 2529 : 78) จึงสามารถสรุปจุดมุงหมายของการสอนคําศัพทไดดังตอไปนี้

1. นักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทนั้นไดถูกตอง  กลาวคือครูตองหาวิธีท่ีจะใหนัก
เรียนสามารถออกเสียงคําๆ นั้นไดอยางถูกตอง พยางคท่ีเนนและไมเนน เปนตน เพราะการออกเสียง
ท่ีถูกตองนักเรียนสามารถส่ือสารไดอยางถูกตองดวย

2. นักเรียนสามารถสะกดคําศัพทนั้นไดอยางถูกตอง  เปนจุดประสงคอีกขอหนึ่งท่ีผู
เรียนคําศัพทจะตองสามารถสะกดใหได เพ่ือท่ีจะสามารถพัฒนาทักษะทางการเขียน

3. นักเรียนรูความหมายของคําศัพทนั้น  ไดแก ความสามารถในการจําและบอกความ
หมายของคําศัพทนั้นๆ ได  โดยเฉพาะสามารถเขาใจความหมายของคําศัพทในบริบทไดอยางถูก
ตอง

4. นักเรียนสามารถนําคําศัพทนั้นไปใชในประโยคตางๆ  ใหมีความสัมพันธกับโครง
สรางและไวยากรณของภาษานั้นๆ ไดอยางคลองแคลว และถูกตอง ท้ังดานการฟง พูด อานและ
เขียน

หลักการเรียนและการสอนคําศัพท
ในการเรียนคําศัพทภาษาตางประเทศนั้น ฮัลสติน (Hulstijn 1992 : 113-125)  ฮัลสติน,

โฮแลนเดอร และ ครีเดนิส (Hulstijn, Hollander, and Creidenes 1996 : 327-339)  ไดแบงการเรียน
คําศัพทออกเปน 2 ประการ คือ

1. การเรียนคําศัพทแบบไมตั้งใจ (Incidental learning)  คือการเรียนคําศัพทแบบไมตั้งใจ
นักเรียนไมตั้งใจท่ีจะเรียนคําศัพทนั้นในบทอาน และขณะเดียวกันก็ยังไดคําศัพทมาแบบไมตั้งใจ
ดวยในขณะท่ีอาน

2. การเรียนคําศัพทแบบตั้งใจ (Intended learning)  คือการเรียนคําศัพทแบบตั้งใจ  นัก
เรียนมีจุดประสงคหลักคือเรียนคําศัพท  นักเรียนตองอาศัยการทองจํา หรือวิธีการใดๆ  เพ่ือจําความ
หมายใหได

ซ่ึงในการเรียนคําศัพทแบบตั้งใจนั้นฮีลเล (Healey 2000:1) ไดกลาวเสนอการเรียนคํา
ศัพท ดังนี้

1. จําคําศัพทนั้นใหได
2. รูเขาใจความหมายของคําศัพทในบริบท และ
3. ใชคํานั้นไดอยางถูกตองในภาษาพูดและเขียน
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นอกจากนั้น กรูท (Groot  2000 : 5)  ไดเสนอขั้นตอนการเรียนรูคําศัพท เพ่ือความคงทน
ในการจําระยะยาว ดังนี้

1. สังเกตคุณสมบัติตางๆ ของคําใหม เชน  หนวยคํา  เสียง โครงสราง  ความหมาย
และรูปแบบของคําศัพทนั้น

2. รวมคําศัพทเปนเครือขายสัมพันธท่ีสอดคลองกับคุณสมบัติของคําตามขอ 1
3. หาความหมายของคําศัพทตามบริบทท่ีแสดงคุณสมบัติของคํานั้น
เชนเดียวกับ ฮอลสติน (Hulstijn  in press)  กลาวไดสอดคลองกับ กรูท วา "ผูเรียนให

ความสนใจตอลักษณะของการใชคํา  ความหมายของคํา โครงสรางคํา   และสนใจตอความสัมพันธ
ภายในคําและระหวางคํามากขึ้นเทาไหร ก็จะจําขอมูลคําศัพทใหมๆ มากขึ้นเทานั้น"

สวนการสอนคําศัพท ซ่ึงนับวาเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งและเปนปจจัยพ้ืน
ฐานท่ีทําใหมนุษยสามารถส่ือสารกันไดอยางเขาใจ ไมวาจะดวยการฟง พูด อานและเขียน ผูท่ีจะ
เรียนรูภาษาไดดีนั้นจะตองรูคําศัพทใหมากพอ   จําใหแมน  และนําไปใชไดถูกตองคลองแคลว 
(ดวงเดือน แสงชัย 2531 : 8 ; แสงทิวา  ไชยยศ 2535 : 2) ดังนั้นควรจะมีการเรียนการสอนคําศัพท
อยางมีระบบ เพราะวาการสอนคําศัพทอยางมีระบบเปนวิธีท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด (Patibukht  
and Wesche 1997 : 188)

ครูภาษาอังกฤษจํานวนมากยืนยันวาในการอานขอความ ท่ีไมเคยพบในภาษาตาง
ประเทศส่ิงแรกท่ีเจอก็คือคําศัพท (Grabe and Stoller 1997 : 98-122)  ยิ่งเม่ือในขอความมีคําใหม
มากนักเรียนก็จะยิ่งหมดหวัง ดังนั้นในการสอนคําศัพทใหมสําหรับผูเริ่มเรียนนั้น ครูหรือผูสอนยัง
ไมควรเนนการสะกดแตควรใหนักเรียนไดทราบความหมายของคําโดยเร็วเสียกอน  แลวจึงสอนรูป
แบบของคําและการใชคําในบริบทตาง ๆ (Doff 1991; ดวงเดือน  แสงชัย 2531) การแสดงความ
หมายของคําศัพทนั้นครูอาจสอนโดยวิธีดังตอไปนี้ (Haycraft 1991 : 20-22)

1. ใหดูของจริงซ่ึงครูสามารถนํามาในหองเรียนไดสะดวก  สําหรับการสอนคําศัพท
พ้ืนฐานใกลตัว

2. ใหดูบัตรภาพและบัตรคํา
3. ครูวาดภาพบนกระดาน
4. ครูแสดงทาใบ สําหรับการสอนความหมายของคําศัพทท่ีแสดงกริยาทาทาง
5. ครูบอกลักษณะหรือบอกคําจํากัดความ
6. ครูสอนความหมายโดยใชคําศัพทในบริบท เชน …. Fall from tree in

autumn. (Leaves)
7. ครูสอนความหมายคําศัพทท่ีเปนนามธรรมโดยสรางบริบท หรือสถานการณขึ้น
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เชน There was a house on fire and he saved the girl. (brave)
8. ครูพาไปนอกสถานท่ีเพ่ือเขาใจความหมายจากบริบทหรือสถานการณจริง
9. การใชคําตรงกันขาม เชน An ugly girl isn’t pretty.
10. การใชคําเหมือน
11. การแปลความหมาย ครูสามารถใชภาษาทองถ่ินตนแปล แตวิธีการสอนนี้

ไมใครนิยม เพราะไมตรงกับจุดประสงคการเรียนรูตามแนวการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการส่ือสาร
12. การใชแผนภูมิท่ีมีภาพส่ิงของอยูไมเกิน 10 ชนิด แลว ใหนักเรียนออกเสียง

คําศัพทนั้นทีละคําตามท่ีครูช้ี ถานักเรียนออกเสียงถูกตอง ครูจึงจะเขียนคําศัพทกํากับส่ิงของนั้นๆ 
และใหนักเรียนสะกดคําตามลําดับ

13. เกมคําศัพท เชน เกม Scrabble และเกม Crossword Puzzles เปนตน
นอกจากนั้นจากการศึกษาวิธีการสอนคําศัพทของ  ทิพวัลย  มาแสง (2532 : 46-48) และ 

เนลสัน  เฮอรเบอร (Nelson-Herber 1986 : 626-633)  สามารถสรุปวิธีการสอนคําศัพทไดดังตอไปนี้
1. สอนดวยการใหความหมายเหมือน (Synonyms) และความหมายตรงกันขาม 

(Antonyms) เม่ือสอนคําศัพทใหม เชน
       Quick is the same as very fast. (synonyms)
       Weak is the opposite of strong. (antonyms)
2.    สอนดวยการใหคําจํากัดความ
3.    สอนดวยการใชส่ือประกอบเชน รูปภาพ การแสดงทาทาง  ใชของจริง  เปนตน
4. สอนดวยการพูดในรูปประโยคเม่ือตองการใหทราบความหมายควรใชในรูป

ประโยคใหตัวอยางเปนประโยค เชน เม่ือตองการจะสอนคํา “tastes”
Henry likes ice-cream. He says it tastes good.
Henry doesn’t like durian. He says it tastes terrible.

5     สอนโดยใหหาท่ีมาหรือกําเนิดของคําศัพท  ไดแกการวิเคราหคําศัพท  รากศัพท
(Root)  อุปสรรค (Prefix)  และ ปจจัย (Suffix)

6. สอนโดยกระตุนใหผูเรียนใชประสบการณเดิมเช่ือมโยงกับความหมายของศัพท
ใหม

7. สอนดวยการแปล  วิธีการนี้เปนวิธีการท่ีครูผูสอนควรคํานึงถึงเปนกรณีสุดทาย  ซ่ึง
ควรจะใชกับ Passive Vocabulary และไมสามารถท่ีจะหาวิธีอ่ืนท่ีดีกวานี้ได

สรุปไดวาในการเรียนการสอนคําศัพทนั้น มีเทคนิคหรือวิธีการสอนหลากหลายวิธี และ
ไมมีกลาวไววาวิธีไหนเปนวิธีท่ีดีท่ีสุด    แตครูควรหาวิธีการสอนคําศัพทท่ีเหมาะสมกับนักเรียน
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ของตน  โดยพิจารณาปจจัยตางๆ เพ่ือท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพท่ีสุด (วิสาข  
จัติวัตร  2541 : 106)

ขอเสนอแนะในการสอนคําศัพท
ในการจัดกิจกรรมการสอนคําศัพทวิชาภาษาอังกฤษนั้นอุทัย  ภิรมยรื่น (2524) เสง่ียม  

โตรัตน  (2534)  และประนอม  สุรัสวด ี(2531) ไดกลาวถึงขอควรคํานึงในการสอนคําศัพท สรุปได
ดังนี้

1. การสอนคําศัพทในระดับประถมศึกษาไมเนนการใหนักเรียนรูคําศัพทมากมาย
แตจะเนนการออกเสียงคําศัพทท่ีถูกตองมากกวา

2. การสอนคําศัพทในประโยคไมเนนโครงสรางไวยากรณของประโยค
3. ไมควรนําเสนอคําศัพทในกลุมตางๆ หลายคําในแตละครั้งของการสอนเชนเกี่ยวกับ

Family members นักเรียนควรจะรูเกี่ยวกับพอ-แม พ่ีสาว นองสาว พ่ีชาย ในปท่ี 1 ในสวนท่ี 2 จึง
คอยเรียน grandparents และตอไปจะเรียน nephew, uncles, aunts, และ cousin

4. การสอนคําศัพทแกเด็กควรอาศัยสถานการณประกอบ
5. ในแตละช่ัวโมง ควรสอนคําศัพทประมาณ 3-5 คํา และใชคําศัพทใหมในโครงสราง

ประโยคท่ีเรียนแลว เชน จะสอนคําวา “hospital” นักเรียนจะตองเคยเรียน I went to the zoo. มาแลว  
จึงจะเขียนออกมาเปน “I went to the hospital.” ไดเปนตน

6. การเลือกคําศัพทสอน ควรเปนคําศัพทท่ีใชในชีวิตจริงมากกวา
7. การเลือกสอนคําศัพท ควรจะสัมพันธกัน เชน คําวา cow นาจะคูกับ ox หรือ grass

มากกวา ไปคูกับคําวา ship
8. คําศัพทท่ีสอนนักเรียนประถมตน  ควรจะเปนคําท่ีมองเห็นภาพสาธิตไดเปน

รูปธรรมมากกวานามธรรม
9. การทบทวนคําศัพทท่ีเรียนไปแลว ควรทบทวนคําศัพทท่ีมีความสัมพันธกับคํา

ศัพทใหม
10. ควรติดบัตรคําศัพทท่ีเพ่ิงสอนไวในหองประมาณ 1-2 สัปดาห เพ่ือใหนักเรียนเห็น

ตลอดเวลาจะไดจําได
11. การทองคําศัพท เด็กเล็กอาจไมอยากปฏิบัติเพราะนาเบ่ือหนายครูควรใหนักเรียน

จับคูกันทองคําศัพท จะทําใหไมเบ่ือเหมือนทองคําศัพทคนเดียว
12. การใหเขียนตามคําบอกมีประโยชนมาก จะชวยย้ําความจําดานตัวสะกด  ครูควร

ใหเขียนตามคําบอกสมํ่าเสมอ
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13. การแขงขันระหวางกลุมและการ ทดสอบคําศัพทควรแจงใหนักเรียนทราบลวงหนา
และกําหนดคําศัพทท่ีจะแขงเพราะจะทําใหเด็กมีกําลังใจทองศัพท

14. การฝกสะกดคําพรอมๆ กัน
นอกจากนั้น  ฟนอคเชียโร (Finocchiaro 1989 : 108-109)  ไดกลาวเสนอแนะในการ

สอนคําศัพทไว พอสรุปไดดังนี้
1. ผูสอนไมจําเปนตองสอนใหผูเรียนนําศัพทไปใชทุกคํา  เพราะคําศัพทบางคํานั้น สอน

เพียงแคใหผูเรียนรูความหมายและการออกเสียงเทานั้น ซ่ึงหมายถึงการสอนคําศัพทใหผูเรียนเขาใจ
ความหมายเม่ือผูเรียนไดยินหรือไดอานคําศัพทนั้น แตไมไดนําไปใชในการเขียนและพูด

2. ผูสอนควรสอนคําศัพทโดยการพูดดวยความเร็วปกติ (Normal speech)
3. การสอนคําศัพทใหมควรสอนในโครงสรางประโยคท่ีผูเรียนเคยเรียนมาแลวและใน

สถานการณท่ีผูเรียนคุนเคย
4. หากเปนไปได ผูสอนควรสอนคําศัพทท่ีอยูในหัวขอเดียวกัน ตัวอยางเชน คําศัพทท่ี

เกี่ยวกับอาหารก็ควรจัดไวหนึ่งบทเรียน
5. เม่ือผูเรียนพบคําศัพทท่ีคุนเคยในบริบทใหม  ผูสอนควรทบทวนและฝกการใชคํา

ศัพทนั้น ๆ ใหม การทบทวนคําศัพทท่ีคุนเคยแลวนั้น ผูสอนควรสอนใหผูเรียนเขาใจความหมายท่ี
เหมือนกันและความหมายท่ีแตกตางกันดวย

6. การสอนคําศัพท ควรสอนใหผูเรียนเขาใจความหมาย ผูสอนควรใชเทคนิคท่ีเหมาะ
สมซ่ึงอาจจะใชการแสดงละคร  การใชรูปภาพ การถอดถายขอความ (Paraphrase)

7. ผูสอนควรใหผูเรียนฝกใชคําศัพทในสถานการณเพ่ือการส่ือสาร ตัวอยางเชน การฝก
การแทนท่ีการถายโอนขอมูล การถาม-ตอบ และในภาระงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ

8. การสอนคําศัพทแตละคํา ควรสอนหลายๆ ครั้งดวยโครงสรางและสถานการณตางๆ 
ท่ีสามารถนําคําศัพทเหลานั้นไปใชไดอยางเหมาะสม

9. ควรสอนคําศัพทท่ีเปนคํานาม คํากริยา คําคุณศัพท คํากริยาวิเศษณท่ีมาจากรากศัพท
เดียวกัน

จากขอเสนอแนะดังกลาว  เพ่ือใหผูสอนคํานึงถึงในการสอนคําศัพท  โดยมีจุดประสงค
หลักคือใหนักเรียนสามารถออกเสียงคําศัพทไดถูกตอง  เขาใจความหมายของคําศัพทดวยเทคนิค
ตางๆ  และประการสุดทายคือการสอนใหนักเรียนสามารถนําคําศัพทนั้นไปใชใหถูกตองและเหมาะ
สมกับบริบททางสังคม แตการท่ีจะใหบรรลุตามวัตถุประสงคนั้นได ครูจะตองคํานึงปจจัยตางๆ ดัง
นี้  (Reinking, Mealey, and Ridgeway 1993 : 465,  อางถึงใน  วิสาข  จัติวัตร 2541 : 104-106)

1.    จุดมุงหมายในการสอน
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1.1 เพ่ือเปนการเสริมแรง
1.2 เพ่ือการวัดผล
1.3 เพ่ือแนะนําความคิดรวบยอด
1.4 เพ่ือทบทวน
1.5 เพ่ืออธิบายความคิดรวบยอด
1.6 เพ่ือใหเกิดความเขาใจ
1.7 เพ่ือใหเรียนไดดวยตนเองอยางอิสระ
1.8 เพ่ือพัฒนาทักษะการหาแหลงอางอิง

2.    ลักษณะของผูเรียน
2.1  ความรูพ้ืนฐาน
2.2 ความสามารถทางวิชาการ
2.3 ความสามารถในการอาน
2.4 ความสามารถในการทํางานอยางอิสระ
2.5 แรงจูงใจ
2.6 ความสามารถดานการรับรูการเรียนรู

3. ลักษณะของบทอาน
3.1 โครงสราง
3.2 จุดประสงค/ประเภท
3.3 ความยากงายของบทอานเม่ือเปรียบเทียบกับความสามารถและความรูพ้ืนฐาน

ของนักเรียน
3.4 ใหนักเรียนเดาความหมายจากปริบทไดเพียงไร
3.5 มีศัพทใหมๆ มากหรือนอย

4. ลักษณะของคําศัพทหรือความคิดรวบยอด
4.1 มีความเกี่ยวของกับผูเรียนเพียงไร
4.2 นักเรียนคุนเคยกับศัพทนี้แคไหน
4.3 เปนนามธรรมหรือรูปธรรม
4.4 มีความหมายในแง Connotative หรือ  Denotative อยางไร

5. สภาพแวดลอม
5.1 มีเวลาเตรียมการสอนและเวลาสอนอยางไร
5.2 เปนการสอนกลุมใหญหรือกลุมยอย
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การทดสอบคําศัพท
การสอนและการทดสอบเปนส่ิงท่ีควบคูกันในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ จน

ถือไดวา การทดสอบเปนทักษะอยางหนึ่งของการสอน ดังนั้น รูปแบบของการทดสอบจึงตองสอด
คลองกับรูปแบบการสอน (สุมิตรา  อังควัฒนกุล 2535)

ลักษณะการออกขอสอบเพ่ือทดสอบคําศัพทในระดับตน พอสรุปไดดังนี ้ (ดวงเดือน
แสงชัย  2531 ; Hill 1990 ; Nakata and Frazier 1994 ; Frazier and Dereville 1995)

1. เลือกคําศัพทใหตรงกับภาพท่ีใหไว
2. ฟงครู แลววงกลมลอมรอบคําท่ีถูกตอง
3. ดูภาพแลวออกเสียงคําศัพท
4. ครูอานคําเปนคู ถาคูใดเปนคําเดียวกันใหเขียนเครื่องหมายถูก ถาคูใดเปนคนละ

คําใหเขียนเครื่องหมายผิด
5. ฟงครูแลวเลือกภาพท่ีถูกตอง
6. วาดภาพคําศัพทท่ีครูบอก
7. ระบายสีภาพ ตามคําศัพทท่ีครูบอก

4. ภาพ
ภาพมีความสําคัญเชนเดียวกับการพูด  และการเขียน เนื่องจากสามารถใชในการส่ือสาร 

และการส่ือความหมายไดเปนอยางด ี  มีความเปนรูปธรรมท่ีสามารถอธิบายความหมายไดในตัวเอง  
(กิดานันท มลิทอง  2531)   สวนกราฟกคอมพิวเตอร หมายถึงการใชคอมพิวเตอรดําเนินการเกี่ยว
กับภาพ ซ่ึงไดแก การสรางภาพ การแสดงภาพ การบันทึกภาพ การรับภาพและการพิมพภาพ (นุกูล  
กระจาย 2536)  ซ่ึงหลักพ้ืนฐานในการออกแบบ และการใชคอมพิวเตอรกราฟก คือความละเอียด
ของภาพท่ีนําเสนอ การเขาสูโปรแกรมไดงาย และการมีปฏิกิริยายอนกลับ และส่ิงท่ีมีอิทธิพลตอ
ประสิทธภาพของภาพ ภาพเคล่ือนไหวและภาพนิ่ง  ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะขึ้นอยูกับ
ความเขาใจระหวางจุดมุงหมายของการนําเสนอ เทคนิคการนําเสนอ และกลไกการรับรูในการเรียน
รู (Klein 1986)

มีภาษิตไทยบทหนึ่งกลาวไววา “สิบปากวาไมเทาตาเห็น” ซ่ึงสอดคลองกับภาษิตจีนบท
ท่ีกลาววา “ภาพหนึ่งภาพมีคาเทากับคําพูดหนึ่งพันคํา” ดังนั้นการใชภาพในการเรียนการสอนจึง
ชวยใหผูเรียนเห็นภาพดวยตาเพ่ือประกอบคําอธิบายของผูสอน เปนการชวยใหการเรียนรูจาก
นามธรรมเกิดเปนรูปธรรมขึ้น ท้ังนี้เพราะคําอธิบายของผูสอนบางครั้งไมกระจางแจงเทาท่ีควร ทํา
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ใหผูเรียนไมเขาใจเนื้อหา การใชภาพเปนส่ือในการเรียนการสอน  ผูสอนควรตระหนักถึงวิธีการใช
ภาพ และการออกแบบโปรแกรมท่ีมีภาพประกอบดังนี ้(กิดานันท  มะลิทอง  2536)

1. วิธีการใชภาพ
1.1 กระตุนใหผูเรียน พยายามเช่ือมโยงภาพเขากับประสบการณเดิมของตนเพ่ือให

เกิดความเขาใจ
1.2 อยางใชภาพเกินความจําเปน เพราะอาจทําใหผูเรียนเกิดความไขวเขวได
1.3 ควรลดการพูดหรือคําอธิบายใหนอยลง เพ่ือเปดโอกาสใหผูเรียนไดศึกษาจาก

รายละเอียดของภาพมากขึ้น
1.4 กระตุนใหผูเรียนมีการแสดงออก และมีความคิดริเริ่มจากการดูภาพ
1.5 ควรมีคําถามตรงเฉพาะเรื่อง เพ่ือใหนักเรียนคิดคําตอบจากภาพนั้น

2. การออกแบบโปรแกรมท่ีใชภาพ
2.1 การออกแบบโปรแกรมเสียงและภาพ
      หลักการพ้ืนฐานของการออกแบบโปรแกรมเสียง และภาพเพ่ือใชในการเรียน

การสอนวิชาภาษาอังกฤษ   (Voice-Graphic for English Language Learning)   สรางขึ้นโดยอาศัย
หลักการ 3 ประการดังนี ้(สําลี  ทองธิว 2534)

        2.1.1 ภาพและเสียงมีอิทธิพลตอการเรียนรูภาษาของนักเรียนเปนอยางมากโดย
ภาพมีอิทธิพลตอการเรียนรู เนื้อหารูปธรรม ในขณะท่ีเสียงมีอิทธิพลตอการเรียนรู และการระลึกได
ของเนื้อหานามธรรม การใหเด็กไดเห็นภาพและไดยินเสียงควบคูกันไปจะทําใหการเรียนรู และการ
ระลึกไดท้ังรูปธรรมและนามธรรม ท้ังยังชวยทําใหบทเรียนนาสนใจมากขึ้นดวย

             2.1.2  ตามหลักการเรียนรู การใชภาษาของคอมพิวเตอรมีกระบวนการ และขั้น
ตอนคลายกับสมองของคน โดยมีกระบวนการเขียนและอานขอมูลในลักษณะของการประมวลผล
สําหรับการเขียนเปนเรื่องของการแสดงออกของคน ขณะท่ีการอานเปนเรื่องของการรับขอมูล จะ
ตองคิดในระหวางกระบวนการนี ้ดังนั้นเม่ือเราสอนอานและเขียนใหกับนักเรียนก็คือ การสอนให
นักเรียนรูจักคิด กระบวนการคิดของนักเรียนเกิดไดดีถาไดรับการสอนอานและเขียนไปพรอมๆ กับ
การอานและเขียนในท่ีนี้จึงเปนกระบวนการมากกวาท่ีจะเปนตัวเนื้อหาสาระ

             2.1.3  โปรแกรมนี้ออกแบบตามการรับรูเหตุผลแบบเสนตรง ( Linear) ซ่ึงเปน
การลําดับขั้นของการใชเหตุผลตามขอมูลท่ีรวบรวมได คือจะตองมีขอมูลมากพอสมควร จึงจะนํา
เอามาใชในการแกปญหาเปนการใชความคิดอยางเปนระบบ มีขั้นตอน มีการใชขอมูลท่ีเกี่ยวของ
อยางเหมาะสม ซ่ึงเนนวาขอมูลท่ีไดจากการอาน และผลลัพธท่ีไดมากจะเปนคําตอบท่ีถูกตองอยู
เพียงขอเดียว
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       2.2  หลักการออกแบบโปรแกรมท่ีเสนอเนื้อหาดวยภาพเคล่ือนไหว (Animation)
ภาพเคล่ือนไหว ตามพจนานุกรมศัพทเทคโนโลยีทางการศึกษา (Educational Technology
Vocabulary) (สุรชัย  สิกขาบัณฑิต และเสาวนีย  สิกขาบัณฑิต 2535) ตรงกับภาษาอังกฤษวา
Animation ซ่ึงหมายถึงการทําภาพใหเคล่ือนไหวในลักษณะของการตูน

อดิศักดิ์   ตันตาปกุล  (2538) ไดกลาวไววา ภาพเคล่ือนไหวหมายถึง ภาพท่ีเกิดจากการ
เคล่ือนไหวของส่ิงตางๆ ไมจาจะเปนกิริยาอาการตางๆ ของคน สัตว หรือส่ิงของเชนการเดินของคน 
การบินของนก การกล้ิงของกอนหิน เปนตน และท่ีสําคัญภาพท่ีแสดงออกมานั้นจะตองอยูใน
ลักษณะตอเนื่องกัน (Step by Step) การเกิดภาพเคล่ือนไหวนั้น มีลําดับขั้นตอนการเกิดดังนี้

1. เกิดการเคล่ือนท่ี โดยการเปล่ียนคาท่ีจุดหมุนตางๆ เชน ลักษณะอาการการยกขา
หรือแขนของคน

2. การจัดลําดับภาพ ตองเรียงลําดับใหการเคล่ือนไหวดูเหมือนจริง
3. การกําหนดอัตราเร็วในการเคล่ือนท่ี จะตองใหภาพท่ีแสดงออกมามีความรูสึก การ

เคล่ือนไหวท่ีนิ่มนวล ซ่ึงอัตราเร็วในการแสดงภาพนี้เปนขั้นตอนท่ีเกี่ยวของในการเขียนโปรแกรม
การนําภาพเคล่ือนไหวมาใชในคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหการสอนบรรลุวัตถุ

ประสงคหรือชวยสรางความสนใจ การนําเสนอและการฝกหัด การใชภาพเคล่ือนไหวสามารถใช
สอนโดยตรง หรือใชรวมกับเนื้อหา อาจใชสอนขอเท็จจริงในบทเรียน มโนภาพ กฎ หรือสอนวิธี
การใชภาพเคล่ือนไหวในการเสนอเนื้อหา เราเรียกวาวิธีการเรียนรูโดยการดู นอกจากนี้ยังชวยใน
การเสริมแรงท้ังทางบวกและลบ หรือชวยในการเรียนรูแบบการคนพบ โดยการสรางสถานการณ ท่ี
เหมือนจริง ซ่ึงส่ิงเหลานี้ไมมีส่ือชนิดใดทําไดดีและงายเทากับคอมพิวเตอร

การออกแบบการเสนอเนื้อหาดวยภาพเคล่ือนไหว ตองอาศัยความละเอียดพอสมควรจึง
จะดูเหมือนจริง และทําใหนักเรียนท่ีเรียนดวยภาพเคล่ือนไหวไมสับสนกับอาการเคล่ือนไหวหรือ
การเคล่ือนท่ีของภาพนั้นๆ (Rieber 1990) ไดแนะนําการออกแบบการเสนอเนื้อหาดวยภาพเคล่ือน
ไหว โดยใหคํานึงถึงส่ิงตอไปนี้

1. การเสนอภาพเคล่ือนไหวตองคํานึงถึงการเห็น และแนวการเคล่ือนท่ีของภาพนั้นซ่ึง
จะตองสอดคลองกับลักษณะการเรียนรู เชน เวลาในการเรียนรูควรเพียงพอ  โดยแบงเนื้อหาออก
เปนสวนๆ (Chunk) คือ สวนของเนื้อหา และสวนของกราฟก โดยใหเวลานักเรียนในการดูเพียงพอ 
ในผูใหญการเสนอเนื้อหาดวยตัวอักษร ภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวจะไมพบความแตกตางใดใด แต
นักเรียนท่ีเรียนดวยภาพเคล่ือนไหวจะสามารถถอดรหัสเนื้อหาไดเร็วกวา นอกจากนี้เนื้อหาไมควร
ยากเกินไป
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2. ในกรณีท่ีนักเรียนไมเคยศึกษาบทเรียนนั้นมากอนเขาอาจไมรูวาภาพเคล่ือนไหวช้ี
แนะอะไร และใหทราบรายละเอียดของเนื้อหาอะไร

3. ภาพเคล่ือนไหวจะใหประโยชนมาก ถานํามาใชกับคอมพิวเตอรชวยสอน ในรูปของ
กราฟกท่ีเคล่ือนไหวได ซ่ึงจะมีผลตอการเรียนรู มากกวาการสอนปกติ

การรับรูภาพ
1. การรับรูภาพเกิดจากการเห็นซ่ึงตองใชอวัยวะรับสัมผัส (Sensory Organs) การท่ีจะรู

สึกขึ้นไดเม่ือสัมผัสกับส่ิงเราจะตองถึงจุดเริ่มท่ีทําใหเกิดการรูสึก เรียกวา เทรซโฮลด (Threshold)
(Dodd 1980)  กระบวนการรับรูมี 3  กระบวนการ คือ (Crider 1983)

       1.1 การเลือกสรร  (Selection)
       1.2 การจัดระบบและการรับรู (Organization and Perception)
       1.3 การแปลความหมาย  (Interpretation)
2.  ความจํากับภาพ  จากการทดลองของ Jesky (1991) พบวา ภาพสีทําใหผูเรียนระลึก

ภาพไดดีกวาภาพขาวดํา และภาพขาวดําจะระลึกไดดีกวาภาพลายเสน และในเด็กเรียนชาจะมีความ
คงทนในการเรียนรูมากขึ้น เม่ือไดรับเสนอภาพถายเหมือนจริง

3. การเสนอภาพท่ีสงผลตอการจําคําศัพท
รูปภาพ เปนส่ือการสอนภาษาท่ีนิยมกันอยางแพรหลายเปนจุดรวมความในใจ เปน

อุปกรณท่ีส่ือความหมายท่ีอธิบายรายละเดียดไดทุกสถานการณ อาจจัดมาใชรูปเดี่ยวหรือรวมกัน
เปนเลม หรือเปนชุดก็ได (สมคิด ธีรศิลป 2527) ไดมีการวิจัยเกี่ยวกับการเสนอภาพท่ีมีความหมาย
เหมือนกับคําศัพทกอนการเสนอคําศัพท จะทําใหผูเรียนจําคําศัพทไดมากกวาการเสนอคําศัพทแลว
เสนอภาพ (Saunders 1984) และการเสนอภาพการตูนท่ีมีรายละเอียดพ้ืนหลังแตกตางกัน พบวา นัก
เรียนจะมีความจําในการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษจากภาพการตูนท่ีไมมีรายละเอียดพ้ืนหลังมากท่ี
สุด แตภาพการตูนท่ีมีรายละเอียดพ้ืนหลังเกี่ยวกับภาพ และรายละเอียดพ้ืนหลังไมเกี่ยวกับภาพ 
ความจําภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน (เบญจลักษณ ชนะพานิชย 2527)  การใชภาพชวยในการจํา 
(Fleming 1978) ไดกลาววาวัตถุและภาพของวัตถุจะทําใหผูเรียนจําไดดีกวาการใชเพียงช่ือของวัตถุ
นั้น ท้ังในแงของการรูจักและการระลึกได ไดมีการทดลองเพ่ือสนับสนุนเทคนิคการชวยจําวิธีนี ้
เชน การศึกษาการนําเสนอรูปภาพและถอยคําท่ีมีผลตอความคงทนในการจํารูปภาพและคํา พบวา
นักเรียนระดับประถมศึกษาจะจําท้ังคํา และภาพ สูงกวากลุมท่ีไดรับการเสนอดวยรูปภาพเพียงอยาง
เดียว
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5. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรในการสอนคําศัพท
งานวิจัยในประเทศ

วลี ศรีปฐมสวัสดิ์ (2531) ทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคํา
ศัพทภาษาอังกฤษ ของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 6 ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีมี
ภาพสีและภาพสีเอกรงคประกอบ กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาป
ท่ี 6 จํานวน 42 คน  ผลการวิจัยสรุปไดวา 1) นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
แตกตางกัน เม่ือเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีภาพสีและภาพสีเอกรงคประกอบ ผล
สัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษไมแตกตางกัน 2) นักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีภาพสีและภาพสีเอกรงคประกอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญ คือ นักเรียนกลุมท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีภาพสีเอกรงค
ประกอบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวา นักเรียนกลุมท่ีเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีภาพสีประกอบ 3) นักเรียนท่ีมีระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ตางกัน เม่ือเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

สุพักตรา  เวสอุรัย (2536) ทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพ่ือฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษ : การหาความหมายของคําศัพทจากบริบท” สําหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร ผลการวิจับพบวา บท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษท่ีสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 93.28 / 
83.51 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตราฐาน 80/80 ท่ีตั้งไว  คะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและ
หลังการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01
และนักเรียนมีเจตคติท่ีดีตอการไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ชัยวัฒน  การรื่นศรี  (2539) ไดศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝก
ทักษะ ท่ีมีตอความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีเพศ
และความถนัดทางภาษาตางกัน ท่ีสรางขึ้นจากโปรแกรม HyperCard  ซ่ึงผลการวิจัยพบวา  1)นัก
เรียนท่ีมีเพศตางกัน เม่ือเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะมีความคงทนในการจําคํา
ศัพทภาษาอังกฤษ ไมแตกตางกัน  2) นักเรียนท่ีมีความถนัดทางภาษาตางกันเม่ือเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะมีความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยนักเรียนท่ีมีความถนัดทางภาษาสูงมีความคงทนในการจําคํา
ศัพทภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะสูงกวานักเรียนท่ีมีความถนัดทางภาษา
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ต่ํา  3) นักเรียนท่ีมีเพศและความถนัดทางภาษาตางกัน เม่ือเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
ฝกทักษะมีความคงทนในการจําคําศัพทภาษาอังกฤษแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05

ประพันธ  กาวิชัย (2540) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรคําศัพทในวิชาภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีผลการเรียนต่ํา จํานวน 20 คน โดยใชโปรแกรม 
Authoreware Professional Version 2.0  โดยใหกลุมตัวอยางเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ท่ีสรางขึ้นแลวนําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะหปาประสิทธิภาพของ
โปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑรอบรูตามจุดประสงคโดยวิธี Item-by-objective 
analysis ผลพบวานักเรียนสามารถผานเกณฑรอบรูตามวัตถุประสงคโดยเฉล่ียรอยละ 87.50 ซ่ึงสูง
กวาท่ีเกณฑท่ีกําหนดไว คือ รอยละ 80

สุวรรณา  พันแสง (2540)  ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือ
ฝกการอานภาษาฝรั่งเศส โดยใชเทคนิคการหาความหมายของคําศัพทจากบริบท  โดยใชโปรแกรม 
Authorware Professional กลุมตัวอยางคือนิสิตช้ันปท่ี 1 คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร จํานวน 25 คน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือ
ฝกการอานภาษาฝรั่งเศษสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80 ท่ีกําหนดขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ 0.01 และนิสิตมีทัศนคติท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือฝกการอานภาษาฝรั่งเศส

อภิสิทธ์ิ  ชัยมูลเมือง (2540) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีมีผลการเรียนต่ํา โดยใชโปรแกรม Authorware 
Professional Version 3.5 กับกลุมตัวอยาง 18 คน  โดยใหกลุมตัวอยางเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นแลวนําผลคะแนนท่ีไดจากการทดสอบหลังเรียน มาวิเคราะหหา
ประสิทธิภาพของโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑรอบรูตามจุดประสงคโดยวิธี 
Item-by-objective analysis ซ่ึงผลพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ
รอบรูตามวัตถุประสงคเฉล่ียคิดเปนรอยละ  88.5  และผูเรียนมีความคิดเห็นวาพอใจ  และชอบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชุดนี้

ไพรัช  ไทยวัฒนา (2540)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือฝกทักษะการหาความ
หมายของคําศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคํา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 โรงเรียนศรี
บุณยานนท  จังหวัดนนทบุรี  โดยใชโปรแกรม Authorware Professional for Windows Version 2.0 
กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ซ่ึงผลการวิจัยปรากฏวา 1) บทเรียนคอมพิวเตอร เพ่ือฝกทักษะการ
หาความหมายของคําศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคํามีประสิทธิภาพ 85.30/80.18  2) ผลสัมฤทธ์ิ
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กอนเรียนและหลังการฝกทักษะการหาความหมายของคําศัพทจากการวิเคราะหโครงสรางคํา ดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.05

จารุวรรณ   อําพันกาญจน  (2541) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทในวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีเกม
และไมมีเกมประกอบแบบฝกหัด  กลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 จํานวน 40 คน 
โดยแบงเปนกลุมทดลอง 20 คน และกลุมควบคุม 20 คน โดยใหกลุมทดลองเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีเกมประกอบแบบฝกหัด สวนกลุมควบคุมใหเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไมมีเกมประกอบแบบฝกหัด ผลการวิจัยพบวา ผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่องคําศัพทของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5 ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีมีเกม
และไมมีเกมประกอบแบบฝกหัดมีความแตกตางกัน

วรางคณา พระลับรักษา (2541)  ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย
เรื่องคําศัพทในรายวิชาภาษาอังกฤษอานเขียน (อ 022) สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โดยใช
โปรแกรม Toolbook  ซ่ึงผลพบวา มีประสิทธิภาพเทากับ 94.12/85.23 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด คือ 
เกณฑ 80/80 และนักเรียนมีความคิดเห็นและพอใจท่ีไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สุขสรรพ   ศุภเศรษฐเสรี (2541) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือการส่ือสาร เรื่อง Conditional Sentence สําหรับนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   จังหวัดนครราชสีมา กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ซ่ึงผลพบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรท่ีสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 95.13 /95.75 ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 
คะแนนท่ีไดจากการทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรฯ แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และนักศึกษามีเจตคติท่ีดีตอการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรท่ีสรางขึ้น

สมจันทร   หลายเจริญ  (2542) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนไวยากรณภาษาฝรั่งเศสดวยบทเรียนคอมพิวเตอรเรื่อง  “Les Pronoms Relatifs”  ของ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 5 จังหวัดเพชรบูรณ กับกลุมตัวอยางจํานวน 30  คน ผลการวิจับพบวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวยากรณภาษาฝรั่งเศสท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 76.04/72.44
ซ่ึงสูงกวาเกณฑมาตรฐานท่ีตั้งไว    และคะแนนท่ีไดมาจาการทดสอบกอน และหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01

อํานวย  สมตัว  (2542) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วิชาภาษาฝรั่งเศษ เพ่ือ
การทองเท่ียวเรื่อง “นําเท่ียวจังหวัดสุรินทรใน 1 วัน” สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาทีปท่ี 6
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โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร  กับกลุมตัวอยางจํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียวท่ีสรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 85.66/81.25 
ซ่ึงสูงกวามาตรฐาน 80/80 และคะแนนท่ีไดจาการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจตคติท่ีดี
ตอการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชาภาษาฝรั่งเศสเพ่ือการทองเท่ียว

ธนากร  หาญกุล (2543) ไดผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ (อ 011) 
เรื่องกาล (Tense) ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 กับกลุมตัวอยางจํานวน 42 คน โดยใชโปรแกรม 
Authorware Professional for Windows Version 4.0   ผลการศึกษาพบวา   บทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนท่ีผลิตขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 85.43/84.00 และมีคาดัชนีประสิทธิผล 0.66 แสดงวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผลิตขึ้นมีประสิทธิภาพนําไปใชในการเรียนการสอนได

อภิญญา   โภคาพานิชวงษ  (2543)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษา
อังกฤษเทคนิค 2 เรื่องสัญญลักษณ และคําแนะนําในการใชงาน กับกลุมตัวอยางนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตรช้ันปท่ี 1 สาขาโทรคมนาคม ท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 2  ซ่ึงผล
การศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพเทากับ 83.84/81.85 สูงกวาเกณฑท่ี
กําหนด และเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว

ทิพวรรณ   ชาติวงศ (2544) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยการเรียนรูภาษาแบบ
สถานการณจําลองวิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 1 ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง กรมอาชีวศึกษา 
กลุมตัวอยางไดแกนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ช้ันปท่ี 1 วิทยาลัยเทคนิคดุสิต 
แผนกชางกอสรางจํานวน 39 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือชาวยการเรียนรู
ภาษาแบบสรางสถานการณจําลองท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.22/82.33 เปนไปตามเกณฑท่ี
กําหนดไวคือ 80/80   และเม่ือนําคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบกอนเรียน และคะแนนเฉล่ียของ
แบบทดสอบหลังเรียนมาเปรียบเทียบกันดวยการทดสอบคําที พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ
นักศึกษาหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการเรียนรูภาษาแบบสถานการณจําลองสูงกวา
กอนเรียน โดยคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบหลังเรียน สูงกวาคะแนนเฉล่ียของแบบทดสอบกอน
เรียนแสดงใหเห็นวา บทเรียนคอมพิวเตอรเพ่ือชวยการเรียนรูภาษาแบบสถานการณจําลองท่ีพัฒนา
ขึ้นทําใหนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น

สมรมิตร   ตัณฑิกุล (2545)  ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือเสริมคําศัพท
ภาษาอังกฤษเกษตร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลําพูน 
กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนระดับช้ันปวช.2 จํานวน 30 คน ซ่ึงผลการวิจัยพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 88.77/83.33 สูงกวาท่ีกําหนดไวคือ 80/80
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จริยา  ตะโพธ์ิ   (2545)  ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่องชนิดของคํา สําหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 กลุมตัวอยางไดแกนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 จํานวน 40 คน ผลกา
รวิจับพบวา 1) นักเรียนท่ีเรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) นักเรียนสวนใหญให
ความสนใจในการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนในระดับมาก 3)นักเรียนมีความคงทนในการจํา
เรื่องชนิดของคํา เม่ือเรียนเสริมดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

สุชาดา   โพธิสมภาพวงษ (2545)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือประกอบ
การสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 ของโรงเรียนพระปฐม
วิทยาลัย จังหวัดนครปฐม กับกลุมตัวอยางจํานวน 50 คน ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเพ่ือประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 2 
มีคาประสิทธิภาพ 83.50/83.33  และกลุมตัวอยางท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือ
ประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษท่ีเปนปญหา มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยูในระดับดี

รภัส  วชิระสมบูรณ  (2546)  ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ
เรื่องเวลากับกลุมตัวอยางคือนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนวัดประดูในทรงธรรม กรุงเทพฯ 
จํานวน 30 คน  ผลการวิจัยสรุปวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาภาษาอังกฤษเรื่องเวลามีประ
สิทธิภาพ 81.10/80.66 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดคือ 80/80 และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

รัตนา  เฉลียว  (2546)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เรื่อง
การอานจับใจความสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 5  กับกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน  ผลการ
วิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการอานจับใจความ ระดับช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 5  มีประสิทธิภาพ 84.83/81.50 และกลุมตัวอยางท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการอานจับใจความ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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งานวิจัยตางประเทศ
ไนท (Knight 1994) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลของการคนหาคําในพจนานุกรม CALL  

กับการเดาคําศัพทจากบริบท  ซ่ึงพบวา นักเรียนท่ีใชพจนานุกรม CALL  เรียนรูคําศัพทไดมากกวา
และมีผลสัมฤทธ์ิทางการอานสูง

ศิริโพธ์ิ (Siribodhi 1995)  ไดศึกษาผลของรูปแบบของมัลติมีเดียปฏิสัมพันธสามแบบ
ในบทเรียนคอมพิวเตอรสอนคําศัพทภาษาอังกฤษในระดับประถมศึกษา  ในการศึกษานี้ไดใหกลุม
ตัวอยางสามกลุมเรียนดวยรูปแบบของบทเรียนมัลติมีเดียแบบปฏิสัมพันธ 3 แบบ กลาวคือ กลุมท่ี
หนึ่งเรียนดวยโปรแกรมบทเรียนท่ีมี ขอความภาษาไทย  ภาษาอังกฤษ และ การออกเสียคํานั้น  กลุม
ท่ีสอง ประกอบดวย ภาพ   ภาษาอังกฤษ และ เสียง  กลุมท่ีสามประกอบดวย ขอความภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ รูปภาพ และ เสียง  ผลจากการทําขอสอบแบบการจับคูคํากับจับคูรูปภาพปรากฏวา ไม
มีความแตกตางระหวางรูปแบบท้ัง 3  แตมีการลดลงอยางมีนัยสําคัญระหวางการทดสอบแบบจับคู
คําหลังจากการทดสอบทันทีหลังจบบทเรียนกับอีก 72 ช่ัวโมงตอมา   และผลของเพศมีความแตก
ตางอยางมีนัยสําคัญระหวางท้ังสามกลุม กลาวคือเพศหญิงในกลุมทดลองท่ีหนึ่งระลึกคําศัพทได
มากกวาอีกสองกลุม  แตในกลุมผูชายไมมีความแตกตาง

ชุน และ พลาส (Chun and Plass 1996) ไดศึกษาผลของการใหคําอธิบายศัพทแบบ
มัลติมีเดีย 3 ชนิดในการเรียนคําศัพท คือ ขอความอยางเดียว  ขอความประกอบภาพ   ขอความ
ประกอบวีดีโอ ซ่ึงผลไดสรุปวา  กลุมท่ีใชขอความประกอบภาพมีคะแนนสูงกวากลุมท่ีใช ขอความ
อยางเดียว และ กลุมท่ีใชขอความประกอบวีดีโอ

ทอซโค (Tozco  1998) ไดวิจัยผลของการสอนคําศัพทโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือ
ใหไดคําศัพท ลดเวลาในการจําคําศัพท และ อานเพ่ือความเขาใจ ความมุงหมายของการศึกษานี้เพ่ือ
คนหาวานักเรียนในโปรแกรมภาษาอังกฤษแบบเขมท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียน
คําศัพทท่ีใชบอยจะเรียนคําศัพทไดจํานวนมากกวากลุมท่ีเรียนตามปกติหรือไม  จําคําศัพทไดเร็ว
กวาหรือไม  และอานไดเขาใจกวากลุมควบคุมหรือไม  ผลการวิจัยพบวา ท้ังกลุมควบคุมและกลุม
ทดลองไดแสดงวาไดคําศัพทเพ่ิมขึ้น อานเขาใจ และจําคําไดเร็วขึ้น แตนักเรียนในกลุมท่ีใช
คอมพิวเตอรไดแสดงวาไดคําศัพทมากกวากลุมปกติ

โคเรน (Koren 1999)  ไดศึกษาความคงทนในการจําคําศัพทสองชนิดคือชนิดท่ีอิง
บริบท และชนิดท่ีใหคําแปลไว ในโปรแกรมบทอานคอมพิวเตอร  ผลปรากฎวาความคงทนในการ
จําจากการตีความจากปริบทสูงกวาท่ีใหคําแปลไว

ลอเฟอร และ ฮิลล (Laufer and Hill  2000)  ไดศึกษาวา 1)กลุมตัวอยางสองกลุมวาจะจํา
คําศัพทไดกี่เปอรเซ็นหลังจากการไดคนหาความหมายของคําในพจนานุกรมคอมพิวเตอร ระหวาง
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ภาระงานอาน  2) การคนหาความหมายของคําศัพทตางกันมีผลตอความคงทนในการจําหรือไม 3) 
มีความสัมพันธระหวางจํานวนในการคนหา ตอความคงทนในการจําหรือไม ซ่ึงผลการคนพบดังนี ้
1) กลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนอิสราเอล ระลึกได 33.3% กลุมตัวอยางท่ีเปนนักเรียนฮองกง ระลึกได 
62%  2) ไมมีความแตกตางการคนหา ตอความคงทนในการจําของกลุมนักเรียนอิสราเอล  แตมี
ความแตกตาง ในกลุมฮองกง 3) ไมมีความสัมพันธระหวางจํานวนครั้งในการคนหา ตอความคงทน
ในการจํา

เกรซ (Grace  2000) ไดศึกษาถึงความแตกตางระหวางเพศในการจําคําศัพทท่ีใหคําแปล  
และไมใหคําแปล ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร CALL  ผลปรากฎวา ไมพบความแตกตางระหวางเพศ
ในการจําคําศัพท  แตผูเรียนในกลุมท่ีใหคําแปล จะมีความคงทนในการจําคําศัพทสูงกวากลุมท่ีไม
ใหคําแปล และเพศชายและเพศหญิงใชเวลาในการแปลไมแตกตากกัน

คาลิด (Khalid 2001) ไดศึกษาผลการนําเสนอรูปภาพประกอบคําอธิบายคําศัพท 2 รูป
แบบ คือ  รูปแบบท่ีใชขอความอธิบายคําศัพทมีวีดีโอส้ันๆ ประกอบ  กับรูปแบบท่ีใชขอความ
อธิบายคําศัพทท่ีมีภาพนิ่งประกอบ  ดวยบทเรียนคอมพิวเตอร ซ่ึงผลจากการศึกษาครั้งนี้สรุปวา  
การใชวีดีโอประกอบคําอธิบายคําศัพทมีประสิทธิภาพตอการสอนคําศัพทใหมมากกวาการใชภาพ
นิ่ง

ดันน (Dunn 2002) ไดทําการศึกษาเพ่ือเปรียบผลสัมฤทธ์ิในการอานจากการเรียนจาก
หนังสือ แบบเรียน และจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร กลุมตัวอยางในการศึกษา คือ นัก
เรียนเกรด 9 จํานวน 141 คน ซ่ึงเปนนักเรียนท่ีมีความสามารถในการอานนอย กอนการทดลองผู
วิจัยใชแบบทดสอบ มาตรฐาน Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) เพ่ือทดสอบความสามารถในการ
อานและนําคะแนนท่ีไดมา จัดนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม ปรากฏวา นักเรียนกลุม
ควบคุม มีจํานวน 78 คน กลุมทดลอง จํานวน 63 คน หลังจากนั้นใหกลุมควบคุมเรียนจากหนังสือ
แบบเรียน สวนกลุมทดลองศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังการทดลองเสร็จส้ิน ผูวิจัย
ใหกลุมตัวอยางท้ัง 2 กลุม ทําแบบทดสอบ Tests of Achievement and Proficiency (TAP) ผลการ
ศึกษาพบวา คะแนนการทําแบบทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนท้ังสองกลุม สูงขึ้นกวากอน
การทดลอง และนักเรียนกลุมทดลองสามารถทําคะแนนไดสูงกวากลุมควบคุม

ฟู (Fu   2002)  ทําการศึกษาวาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาสามารถเปนเครื่องชวยการรู
คําศัพทภาษาอังกฤษของผูเริ่มเรียนภาษาตางประเทศหรือไม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษแกนักเรียนชาวใตหวันเกรด 5   ท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยมีกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนจํานวน 80 คน แบงเปนสองกลุมคือกลุมควบคุมจํานวน 40 คน ใหเรียนคําศัพท
แบบเดิม และกลุมทดลองจํานวน 40 คน ใหเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท หลัง
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การทดลองใหท้ังสองกลุมทําแบบทดสอบจับคูรูปภาพกับคําศัพท  ท้ังแบบทดสอบหลังเรียนและ
แบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา  ผลการศึกษาพบวากลุมทดลองไดคะแนนสูงกวากลุมควบคุม
อยางมีนัยสําคัญท้ังการทําแบบทดสอบหลังเรียนและแบบทดสอบวัดความคงทนในการจํา

พาจเต็ก (Pajtek 2002) ไดศึกษาวิเคราะหความแตกตางระหวางกิจกรรมการเรียน
คําศัพทดวยคอมพิวเตอร กับเรียนดวยกระดาษ โดยศึกษาถึงประสิทธิภาพและแรงจูงใจ โดยมี
คําถามวิจัยสองขอ คือ 1) ผลการสอนคําศัพทดวยกระดาษและดวยคอมพิวเตอร ซ่ึงวัดโดยแบบ
ทดสอบการเดาความหมายจากบริบทจะแตกตางกันอยางไร   2) แรงจูงใจในการเรียนคําศัพทของ
นักเรียนดวยการเรียนท้ังสอบแบบแตกตางกันหรือไม    ผลการทดลองพบวา การใชกิจกรรมสอน
คําศัพทดวยคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพมากกวาการใชกระดาษอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

จากการศึกษางานวิจัยและเอกสารท่ีเกี่ยวของท้ังในประเทศและตางประเทศ จะเห็นได
วาคอมพิวเตอรมีบทบาทมากในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ เพราะปจจุบันนี้คอมพิวเตอรมี
ความสามารถและมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ  สามารถท่ีจะนําเสนอขอมูลท้ังท่ีเปนขอความ 
รูปภาพ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือน  ใสเสียง และวีดีโอ ซ่ึงเรียกวาเปนแบบมัลติมีเดีย ซ่ึงสามารถเปนส่ือ
การเรียนการสอนท่ีนาสนใจสําหรับยุคปจจุบันมาก ผูวิจัยจึงตองการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เพ่ือสนองความตองการของสังคม และสนองความตองการของผูเรียน
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่อง  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนัก
เรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี นี้เปนการสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ   ซ่ึงมีจุดประสงค คือ เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางขึ้น และ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน อันจะเปนประโยชน ในการนําไปใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ในสวนของคํา
ศัพทได  ซ่ึงมีรายละเอียดตางๆ ในการดําเนินการวิจัยดังนี้

ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร คือนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา

อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน 5 หองเรียน นักเรียนจํานวน 187 
คน

2.  กลุมตัวอยาง  ไดแก นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา
ท่ีเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2546 จํานวน  30 คน  ท่ีเลือกมาโดยการสุมอยางงาย (Simple
Random Sampling) จากรายช่ือนักเรียนท้ังหมดจํานวน 187 คน มาจับฉลากใหไดกลุมตัวอยาง 30
คน

ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้คือ
1.  ความสามารถในการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
2.  ความคิดเห็นของนักเรียนท่ีเรียนโดยใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

คําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
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รูปแบบการวิจัย
การวิจัยนี้ใชรูปแบบ One-shot case study โดยกลุมทดลองจะไดเรียนจากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนฯ ในชวงเวลาท่ีกําหนด  แลวจึงทําแบบทดสอบหลังการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนฯ รูปแบบการวิจัยชนิดนี้เขียนเปนแผนภูมิไดดังนี้ (บํารุง  โตรัตน  2534 : 30)

X T

X    แทนการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ
T   แทนการทดสอบหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ประกอบดวย
1.  แบบสํารวจความรูความหมายคําศัพท
2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถม

ศึกษาปท่ี 6
3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน
4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคํา

ศัพทภาษาสําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6
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การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
1.  แบบสํารวจความรูความหมายคําศัพท
     เพ่ือใหไดคําศัพทท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้  ผูวิจัยไดสรางแบบสํารวจความรูความหมาย

คําศัพทโดยวิธีการดังตอไปนี้
    1.1 ศึกษาคําศัพทในบัญชีคําศัพท (word list) ของระดับประถมศึกษาปท่ี 6 จาก

ประมวลการสอนภาษาอังกฤษ (English Syllabus) ของกระทรวงศึกษาธิการ และคําศัพทจาก
หนังสือแบบเรียนภาษาอังกฤษ English is Fun book 3, On The Spring Board, Rainbow  English, 
English Today, Easy English และ คูมือคร ูสําหรับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6

    1.2  เลือกคําศัพทท่ีสามารถนําเสนอเปนรูปภาพไดจํานวน 200 คํา จากหนังสือดัง
กลาว

    1.3 นําคําศัพทท่ีไดมาสรางแบบสํารวจความรูความหมายคําศัพทโดยใหนักเรียนตอบ
ความหมายเปนภาษาไทย เพ่ือเปนการสํารวจความรูเกี่ยวกับความหมายคําศัพท จํานวน 2 ชุด ๆ ละ 
100 ขอ

    1.4    นําแบบสํารวจดังกลาวไปใหผูเช่ียวชาญทางการสอนภาษา 3 ทาน ตรวจสอบ
ความถูกตองของการใชภาษาและความสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตองการวัด

    1.5 ปรับปรุงแกไขแบบทดสอบความรูความหมายคําศัพทตามคําแนะนําของผูเช่ียว
ชาญแลวจึงนําไปใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท้ังหมดจํานวน 187 คน ตอบแบบสํารวจ 
โดยใหนักเรียนสอบครั้งละ 1 ชุด/วัน

    1.6  นําผลท่ีไดมาตรวจ  แลวจึงเลือกคําศัพทท่ีมีผูตอบไดนอยกวารอยละ 30  จํานวน 
120 คํา เพ่ือเปนคําศัพทท่ีใชในการทดลองสอน

   1.7 นําคําศัพทมาจัดเปนบทเรียนตามประเภทของคําศัพทท่ีมีลักษณะเดียวกันหรือใกล
เคียงอยูในบทเดียวกับจํานวน 15 บท ๆ ละ 8 คํา (ดูตารางเนื้อหาในภาคผนวก ค)

2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถม
ศึกษาปที่ 6  มีขั้นตอนดังตอไปนี้

     2.1 ศึกษาหลักและวิธีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ อเลสซ่ีและ
โทรลิบ (Alessi and Trollip 1991)  ชวงโชติ พันธุเวช (2535) และ สุกร ี รอดโพธ์ิทอง (2540)

     2.2 ศึกษาแนวการสรางส่ือการสอน ภาระงาน ตามทฤษฎีของ นูแนน (Nunan 1995)
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     2.3 กําหนดจุดประสงค ท่ัวไปและจุดประสงค เชิงพฤติกรรมของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

     2.4  สรางตารางกําหนดขอบเขตเนื้อหาซ่ึงประกอบดวย จุดประสงคการเรียนรู รูป
แบบของส่ือ และกิจกรรมทางภาษา และสรางแบบสอบถามความคิดเห็นและขอเสนอแนะของ
โครงสรางทางเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (ดูภาคผนวก ง) เพ่ือใหผูเช่ียวชาญซ่ึง
ประกอบดวยศึกษานิเทศและอาจารยผูมีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 ทาน 
ตรวจสอบความเหมาะสบของโครงสรางทางเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษา
อังกฤษ

      2.5  ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยนํา
ขอมูลจากการสอบถามความเหมาะสมของโครงสรางทางเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คําศัพทของผูเช่ียวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IC) (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2535 : 456) (ดูภาคผนวก จ) ของโครงสรางทางเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และปรับ
ปรุงโครงสรางทางเนื้อหาตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

      2.6 กําหนดโครงสรางบทเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษา
อังกฤษ ตามโครงสรางเนื้อหาท่ีปรับปรุงแลวดังนี ้ (ดูรูปภาพท่ี 6)

             2.6.1  บทนํา    ไดแก
        2.6.1.1 โปรแกรม  ประกอบดวย ช่ือโปรแกรม และรายละเอียดเกี่ยวกับ

โปรแกรม เชน ช่ือผูสราง  สถานศึกษา ภาคเรียน ปการศึกษา
    2.6.1.2 ผูเรียน  ประกอบดวย ช่ือ-นามสกุล  ช้ัน  เลขท่ี เปนตน

             2.6.2  บทเรียน  ประกอบดวย   เนื้อหาคําศัพท  แบบฝกหัด
ทดสอบหลังเรียน  แสดงผลการเรียน  จบบทเรียน

2.6.2.1 เนื้อหาคําศัพท  ไดแก รายการคําศัพทในแตละบทเรียน ซ่ึงผู
เรียนสามารถเลือกคําศัพทท่ีตองการศึกษาและสามารถหาความหมายของคําดวยตัวช้ีแนะ (Clue) 3 
รูปแบบ คือ

2.6.2.1.1  รูปภาพ (Picture Clue)
2.6.2.1.2   บริบท (Context Clue) (ประโยคหรือขอความท่ีคํา

ศัพทเปาหมายปรากฏอยู)
              2.6.2.1.3  ฟงเสียงคําศัพท  (Word Hearing Clue)
2.6.2.2 แบบฝกหัด  ประกอบดวย ตัวอยาง  คําอธิบายตัวอยาง  แบบฝก

หัด  การใหคะแนน  ขอมูลยอนกลับ
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2.6.2.3 แบบทดสอบหลังเรียน (Posttest) เปนการทดสอบหลังจากได
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษฯ รูปแบบของการทดสอบหลังเรียน
เปนแบบจับคูรูปภาพกับคําศัพท

2.6.2.4 การแสดงผลการเรียน  เปนการแสดงผลการเรียนเพ่ือใหนักเรียน
ไดรูถึงความกาวหนาของตนเองซ่ึงผูสอนสามารถตรวจสอบไดวาผูเรียนเริ่มเรียนเวลาใด ออกจา
กบทเรียนเวลาใด ผลคะแนนเปนอยางไร พรอมท้ังใหคําแนะนําสําหรับการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนครั้งตอไป

2.6.2.5 การจบบทเรียน  ในสวนนี้ผูเรียนอาจจะส่ังพิมพขอมูลของผู
เรียน เชน ช่ือ เลขท่ี ช้ัน  ผลการเรียน หรือคะแนน และออกจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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บทที่ 15

ภาพท่ี 6    โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

บทนํา

โปรแกรม

ผูเรียน

ช่ือโปรแกรม

รายละเอียด

ช่ือ

ช้ัน

เลขท่ี

บทเรียนคําศัพท

การฝกหัด

ทดสอบหลังเรียน

แสดงผลการเรียน

จบบทเรียน

ตัวอยาง

คําอธิบายตัวอยาง

แบบฝกหัด

การใหคะแนน

ขอมูลยอนกลับ

บทที่ 1
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2.7  ดําเนินการสรางบทเรียนตามโครงสรางท่ีไดกําหนดไว จํานวน 15 บทเรียน แลว
เขียนบทเรียนในแตละกรอบลงในกระดาษ  รวมเปนแผนสตอรี่บอรด (Storyboard)

2.8 นําแผนสตอรี่บอรดไปเสนอตอท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และผูเช่ียวชาญดานเนื้อหา
และดานคอมพิวเตอร ท้ังชาวไทยและชาวตางประเทศ จํานวน 3 คน เพ่ือตรวจสอบความถูกตอง
ของรูปแบบ เนื้อหาและภาษาท่ีใชในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

2.9 ปรับปรุงแกไขดานรูปแบบ ดานเนื้อหา และภาษาตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ 
แลวสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตามสตอรี่บอรดท่ีไดแกไขแลว ดวยโปรแกรม 
Authorware Professional Version 6.0

        การวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมนิพนธบทเรียน Authorware  Professional 
Version 6.0  เพ่ือใชเปนเครื่องมือสําหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีเกณฑการ
เลือกและเหตุผลประกอบ 4 ประการสําคัญดังนี้

         1. เปนโปรแกรมท่ีใชงานงายท่ีสุดเม่ือเปรียบเทียบกับโปรแกรมอ่ืนๆ ผูออกแบบ
สามารถพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและสรางสรรคผลงานมัลติมีเดีย เพียงแคใชไอคอน
วางบนเสน Flow line หลังจากนั้นสามารถจัดการในแตละไอคอนโดยการเปด Presentation 
Windows เพ่ือสรางภาพ ขอความ นําเขาภาพ กําหนดการโตตอบ หรือกระทําอยางอ่ืนตามลักษณะ
ของการจัดการบทเรียนท่ีไดออกแบบไวแลว

         2. สนับสนุนระบบมัลติมีเดีย ไดแก ภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว การโตตอบและ
การนําเขาภาพจากไฟลภายนอก โดยใชไอคอนเปนตัวจัดการเรียกใชไฟลเสียงท้ัง .WAV และ 
.MIDI  ภาคเคล่ือนไหวจากไฟลประเภท .MOV,  .FLI,  .FLC, .AVI,. MPEG  และอ่ืนๆ  สวนการ
โตตอบบทเรียนก็สามารถกระทําไดโดยงายโดยมีวิธีการโตตอบจํานวนหลายวิธีสําหรับการสราง
ภาพเคล่ือนไหวแบบงาย  ขีดความสามารถเหลานี้ทําใหสามารถพัฒนาบทเรียนระบบมัลติมีเดีย

         3. สนับสนุนระบบการจัดการฐานขอมูล ท่ีเอ้ืออํานวยตอการคํานวณ ประเมินผล
การเรียนรู  เก็บบันทึกและรายงานผลตางๆ  โปรแกรมมีฟงกช่ันพ้ืนฐานใหเลือกใชงานมากกวา 200 
ตัว ซ่ึงมีจํานวนมากเพียงพอท่ีจะครอบคลุมการเขียนโปรแกรมเพ่ือการจัดการตางๆ ท้ังการคํานวณ
ท่ัวไปและการจัดการฐานขอมูล    แมวาการใชฟงกช่ันเหลานี้เปนเรื่องคอนขางยากสําหรับผูท่ีไมมี
พ้ืนฐานความรูดานโปรแกรมมากอน  แตโปรแกรมก็มีรายละเอียดแตละฟงกช่ันใหพรอมตัวอยาง
การใชงาน

         4. ความสะดวกตอการจัดหาโปรแกรม เพราะโปรแกรม Authorware Professional 
Version 6.0 เปนโปรแกรมท่ีจัดหาไดงายในตลาดคอมพิวเตอรของประเทศไทย  เนื่องจากเปน
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โปรแกรมท่ีเปนท่ีนิยม และแพรหลายเปนระยะเวลานานตลอดจนมีผูเรียบเรียงเอกสารและตําราท่ี
ใชอางอิงคนควา

              ดวยเหตุผลท้ัง  4   ขอท่ีกลาวอางมาขางตน    ผูวิจัยจึงเลือกใชโปรแกรมนิพนธ
บทเรียน Authorware Professional Version 6.0 นํามาใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาบทเรียนครั้งนี้

         2.10 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีสรางเสร็จแลว ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 
ทานตรวจสอบ   และประเมินคุณภาพ   โดยใชแบบประเมินส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยได
ปรับปรุงมาจากเกณฑของศูนยเทคโนโลยีทางการศึกษา (กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2543) โดย
กําหนดเกณฑการประเมินเปน 3 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย  ผลจากการประเมินจากผูเช่ียวชาญ 
ในสวนนําเขาสูบทเรียนอยูในเกณฑ มาก  สวนเนื้อหาบทเรียน อยูในเกณฑ มาก  สวนการออกแบบ
ระบบการเรียนการสอน  อยูในเกณฑปานกลาง  สวนประกอบดานมัลติมีเดีย อยูในเกณฑ มาก สวน
การประเมินผลการเรียน อยูในเกณฑ มาก  องคประกอบท่ัวไป อยูในเกณฑ มาก (ดูรายละเอียดจาก
ภาคผนวก  ฐ )  ซ่ึงโดยสรุปภาพรวมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษอยูในเกณฑ
ดี และผูวิจัยไดปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญ

         2.11 ปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในสวนการออกแบบระบบ
การเรียนการสอนใหมีความนาสนใจ เราความสนใจของผูเรียนใหมากขึ้น และการนําทางผูเรียนให
ดียิ่งขึ้น และสวนประกอบทางดานมัลติมีเดีย เชน รูปภาพบางสวนท่ีไมคอยชัดเจน และเสียงท่ีมีใน
สวนของแบบทดสอบซ่ึงรบกวนสมาธิของผูเรียนตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ

         2.12 นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีไดรับการปรับปรุงแลว ไปดําเนินการ
ทดลองเพ่ือหาคาประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 75/75  ของชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 :
49) ตามขั้นตอนดังนี้

           2.12.1  ขั้นทดลองรายบุคคล (One-to-one Testing) โดยทําการทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 1 คน โดยใหทดลองเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท จนครบท้ัง 15 บท เปนเวลา 15 ครั้ง รวม 15 วัน จากนั้นใหทําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนทุกบท 
และคะแนนทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาคํานวนประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษฯ   ไดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เทากับ 72.50/76.67  
แลวทําการแกไขบทเรียน   ซ่ึงผูวิจัยไดพบขอบกพรองตางๆ โดยการสังเกตและสอบถามนักเรียน 
ดังนี้

1) เปล่ียนแปลงและแกไขคําส่ังท่ีกํากวมในการทําแบบฝกหัดและ
แบบทดสอบ
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2) สลับจอบางจอ เพ่ือใหเนื้อหาและแบบฝกหัดสัมพันธกัน
3) แกไขหนาจอใหเปนระเบียบและดูไมแนนเกินไป
4) เปล่ียนแปลงรูปภาพท่ีไมชัดเจนในการนําเสนอ
5) ปรับปรุงคูมือการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ

ผูเรียน

                  ผลคะแนนท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 1
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 2.12.2  ขั้นทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing) โดยทําการทดลองกับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 10 คน โดยใหนักเรียนเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท จนครบท้ัง 15 บท เปนเวลา 15  ครั้ง รวม 15 วัน จากนั้นใหทําแบบ
ทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เพ่ือนําคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบทายบทเรียนใน
ทุกบทเรียน และคะแนนจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาคํานวณประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท ไดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร เทากับ 
74.00/75.33  และทําการแกไขบทเรียนท่ียังบกพรองในสวนตางๆ ดังนี้

1) เปล่ียนแปลงสีพ้ืนและสีตัวอักษรใหมีความเหมาะสมในการแสดงผล
ในจอภาพ โดยการนําภาพทิวทัศนท่ีสดใส มาเปนพ้ืนหลัง และใชสีตัวอักษรเพ่ือเนนจุดท่ีควรเนน
ในประโยคตางๆ

2) นําเสียงดนตรีประกอบในการนําเสนอบทเรียนเพ่ิมเติม
3) ปรับปรุงรูปภาพท่ียังไมชัดเจนเพ่ิมเติม

                      ผลคะแนนท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 2
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       2.13 นําโปรแกรมซ่ึงผานขั้นทดลองรายบุคคลและกลุมเล็กท่ีแกไขแลวไปใชกับนัก
เรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน ในการทดลองภาคสนาม

3.   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ
     แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ เปนแบบทดสอบจับคูรูปภาพกับคําศัพทจํานวน 60 ขอ โดยมีขั้นตอน
ในการสรางดังนี้

       3.1  ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบคําศัพทของ เนช่ัน (Nation 1983)  เทคนิคการ
สรางแบบทดสอบของ อัจฉรา  วงศโสธร (2529) และ Classroom Testing ของ ฮีตัน (Heaton 1990)

       3.2  ทําการสุมคําศัพทจากคําศัพทท้ังหมดท่ีใชในการวิจัยจํานวน 120  คํา  โดยการ
ทําฉลากคําศัพทแลวจับฉลากจนไดคําศัพทท้ังหมด 80 คํา ซ่ึงเปนคําศัพทท่ีจะนํามาสรางเปนแบบ
ทดสอบ

       3.3  สรางตารางกําหนดเนื้อหาของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิการเรียนรูคําศัพท
(Table of Test Specification) โดยกําหนดหัวขอตอไปนี้ลงในตาราง

               3.3.1   จุดประสงคในการทดสอบคําศัพท
               3.3.2   รูปแบบและเนื้อหาภาษา
               3.3.3   ระยะเวลาและความยาวของขอสอบ
               3.3.4   ลักษณะกิจกรรมการทดสอบคําศัพท
               3.3.5   เกณฑในการประเมินผล

3.4 สรางแบบทดสอบตามตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ เปนขอสอบแบบจับคู
รูปภาพกับคําศัพท จํานวน 80 ขอ

3.5 แบบทดสอบไปใหผูเช่ียวชาญ ตรวจสอบ ความถูกตองของการใชภาษา และ
ความสอดคลองกับจุดมุงหมายท่ีตองการวัด

       3.6 นําแบบทดสอบมาปรับปรุงแกไข แลวนําแบบทดสอบไปทดลองกับนักเรียน 
กลุมเล็กจํานวน 10 คน ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบความเขาใจในการส่ือสารคําศัพทดวยรูป
ภาพ

       3.7    นําแบบทดสอบมาปรับปรุง แลวนําไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปท่ี 6 ท่ีกําลังจะจบการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดกําแพง  จังหวัดชลบุรี ซ่ึงมีลักษณะสภาพแวดลอม
ใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30
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       3.8 นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน จากนั้นนําคะแนนมาวิเคราะหหาคา
ความยากงายและคาอํานาจจําแนกโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร CTIA  เลือกขอสอบท่ีมีคาอํานาจ
จําแนกตั้งแต 0.20 ขึ้นไป และคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80  จํานวน 60 ขอ  ขอสอบท้ังฉบับมี
คาความเช่ือม่ันเทากับ 0.93

       3.9 จากนั้นจึงนําขอสอบท่ีผานการวิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยาง ใน
ขั้นทดลองภาคสนามเพ่ือนําผลท่ีไดไปใชดําเนินการในขั้นตอไป

4.   แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
      แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเรียนมีวิธีการสรางดังนี ้(ดูภาคผนวก ญ)

4.1 ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจากวิธีของ ลิเคอรท (Likert,
quoted in Best  1986 : 182) โดยอาศัยแนวคิดของ นูแนน (Nunan  1995)

        4.2 สรางขอความท่ีแสดงความคิดเห็นโดยดูจากการวิเคราะหกรอบเนื้อหาสาระ 
รูปแบบของบทเรียน  ความสอดคลองของจุดประสงค  จํานวน 10 ขอ โดยกําหนดคาระดับของ
แบบสอบถามเปน 5 ระดับคือ

เห็นดวยมากท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 5
เห็นดวยมาก ใหคาระดับเทากับ 4
เห็นดวยปานกลาง ใหคาระดับเทากับ 3
เห็นดวยนอย ใหคาระดับเทากับ 2
เห็นดวยนอยท่ีสุด ใหคาระดับเทากับ 1

โดยขอความท่ีผูวิจัยสรางขึ้นพิจารณาคุณลักษณะ 2 ประการดังนี้
1) ความคิดเห็นดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน
2) ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน

4.3  นําแบบสอบถามท้ัง 10 ขอ ไปใหอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณ
วุฒิดานการสรางแบบสอบถามความคิดเห็น ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบภาษา

        4.4   ปรับปรุงแกไข ตามคําแนะนําของอาจารยท่ีปรึกษาและผูทรงคุณวุฒิ
                           4.5 นําแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขเรียบรอยแลวไปใชกับนักเรียนใน
การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท ท่ีสรางขึ้นในขั้นการทดลองรายบุคคล และ
กลุมเล็ก  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท
เสร็จส้ิน
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         4.6 นําผลจากการสอบถามความคิดเห็นในขั้นการทดลองรายบุคคลและกลุมเล็ก
มาวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ  โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแบบแอลฟา (α
Coefficient) ของ ครอนบาค (Cronbach 1974 : 161) ไดคาความเช่ือม่ันเทากับ 0.7391

4.7  นําแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีไดหาคาความเช่ือม่ันและปรับปรุงแกไขแลว
นําไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนาม  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิด
เห็นหลังการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทเสร็จส้ิน

วิธีดําเนินการทดลอง
ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังนี้
1. ผูวิจัยทําการสอบถามและทดสอบความสามารถในการใชเครื่องคอมพิวเตอรของผู

เรียน กอนการทดลอง 1 สัปดาห พบวาผูเรียนบางสวนยังไมคุนเคยและไมสามารถใชเครื่อง
คอมพิวเตอรได ผูวิจัยจึงทําการเตรียมความพรอมของผูเรียน เพ่ือใหผูเรียนสามารถใชแปนพิมพ
และใชเมาสไดคลองแคลว โดยผูวิจัยไดสอนการใชเมาสและแปนพิมพ  ใหกับกลุมตัวอยาง    
พรอมท้ังอธิบายขั้นตอนการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

2. ดําเนินการทดลอง โดยใหกลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําการศึกษาคําศัพทจากบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จํานวน 15 บท  ใชเวลาบทละ 1 ช่ัวโมง ซ่ึงสามารถยืดหยุนไดตาม
ความสามารถแตละคน   โดยใชเวลาในช่ัวโมงกิจกรรมซ่ึงมีขั้นตอนดังนี้

     2.1  แจกแผน CD ท่ีบันทึกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ และคู
มือผูใชโปรแกรมใหนักเรียน พรอมท้ังอธิบายวิธีการใช ลักษณะวิธีการศึกษาเนื้อหาและขั้นตอน
ตางๆเพ่ือใหนักเรียนเขาใจตรงกัน

          2.2  ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจนครบท้ัง 15 บท  โดย
ระหวางการเรียนแตละบท นักเรียนจะตองทําแบบทดสอบประจําบทเรียนและบันทึกคะแนนเพ่ือนํา
ไปวิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียน

2.3 ขั้นทดสอบหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
เม่ือเรียนครบท้ัง 15 บท ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง ทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
หลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ

2.4 ผูวิจัยนําผลคะแนนท่ีไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทและแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน มาวิเคราะหเพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคํา
ศัพทภาษาอังกฤษ
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3.  หลังจากใหนักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสร็จส้ิน ใหทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 10
ขอ  เพ่ือนําขอมูลท้ังหมดมาวิเคราะหตามเกณฑท่ีไดกําหนดไว

การวิเคราะหขอมูล
1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1/E2  (ชัยยงค  พรหมวงค และคณะ 
2520 : 134-138)

สูตรท่ี 1

E1 =

     เม่ือ   E1 คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษฯ
         Xi คือ คะแนนรวมของแบบฝกหัดทุกชุดของผูเรียนคนท่ี i

              A คือ คะแนนเต็มของแบบฝกหัดทุกชุดมารวมกัน
              N คือ จํานวนผูเรียน

สูตรท่ี 2

E2 =

      ม่ือ  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานคําศัพทภาษาอังกฤษของ
ผูเรียน

            Fi คือ คะแนนเต็มของผลการสอบหลังการเรียนของผูเรียนคนท่ี i
            B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน
            N คือ จํานวนผูเรียน

2. การวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6   โดยนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย
และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานแลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑท่ีไดปรับปรุงมาจาก
เกณฑของเบสท (Best  1981) ตอไปนี้

(∑Xi/ N) x 100
           A

(∑Fi/ N) x 100
           B
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1.01       X     1.50  หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
โดยเฉล่ียอยูในระดับนอยท่ีสุด

1.50       X     2.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
โดยเฉล่ียอยูในระดับนอย

2.50       X     3.50 หมายถึงนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
โดยเฉล่ียอยูในระดับปานกลาง

3.50  X     4.50 หมายถึงนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
โดยเฉล่ียอยูในระดับมาก

4.50   X     5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
โดยเฉล่ียอยูในระดับมากท่ีสุด

ความคิดเห็นท่ีด ีหมายถึง X         3.50

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≤ ≤

≥
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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  6  โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา  จังหวัดชลบุรี   ผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิจัยเปน  2 ตอนดังนี้

1. การนําเสนอการวิเคราะหขอมูลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา
จังหวัดชลบุรี

2. การนําเสนอการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ท่ีนักเรียนมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

1. การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
เพ่ือตอบคําถามตามวัตถุประสงคขอท่ี 1  คือการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนคําศัพทคําศัพทภาษาอังกฤษ   สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล
อินทปญญา จังหวัดชลบุรี  วามีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนดไวคือ  75/75  (ชัยยงค  พรหมวงศ 
และคณะ 2520 : 134-138) หรือไม  ผูวิจัยไดนําบทเรียนคอมพิวเตอรท่ีทดลองใชแลวไปใชกับพล
วิจัยจํานวน 30 คน ผลจากคะแนนท่ีไดดังแสดงในตารางท่ี 3
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ตารางท่ี 3   แสดงคะแนนเฉล่ีย (X) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  (S.D.) และคะแนนรอยละ (%) ในการ
                  ทําแบบทดสอบทายหนวยการเรียนแตละหนวย

หนวยท่ี X S.D. รอยละ
1 13.67 1.21 85.42
2 13.70 1.15 85.63
3 13.37 1.30 83.54
4 12.67 1.27 79.17
5 13.00 1.26 81.25
6 12.77 0.86 79.79
7 12.50 1.33 78.13
8 12.60 1.40 78.75
9 12.50 1.28 78.13
10 12.60 0.93 78.75
11 12.27 1.08 76.67
12 12.27 1.26 76.67
13 12.40 1.28 77.50
14 11.83 1.32 73.96
15 11.20 1.30 70.00
รวม 12.62 1.21 78.89

จากตารางท่ี 3  แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนแบบทดสอบรายบทใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษสูงกวารอยละ 80 ขึ้นไปมีท้ังหมด 4 บท ตาม
ลําดับดังนี้ บทท่ี 2 (85.63 %) บทท่ี 1(85.42 %) บทท่ี 3 (83.54 %) และบทท่ี 5 (81.25 %) แบบ
ทดสอบรายบทในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีกลุมตัวอยางทําคะแนนเฉล่ีย
รอยละสูงกวารอยละ 75 ขึ้นไป แตไมเกินรอยละ 80 มี 9 บท ตามลําดับดังนี ้บทท่ี  6 (79.79 %) บท
ท่ี  4(79.17 %) บทท่ี  8 (78.75 %) บทท่ี  10 (78.75 %) บทท่ี  7 (78.13 %) บทท่ี  9 (78.13 %) บทท่ี  
13 (77.50 %) บทท่ี  11(76.67 %)  บทท่ี  12 (76.67 %) สวนแบบทดสอบรายบทในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีกลุมตัวอยางทําคะแนนเฉล่ียรอยละไดต่ําสุดมี 2 บท 
ตามลําดับดังนี ้คือ มีคะแนนเฉล่ียรอยละต่ํากวา 75  คือ บทท่ี 14 (73.96 %)และบทท่ี 15 (70.00 %)
คะแนนแบบทดสอบรายบทในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมทุกบทเทากับรอยละ 78.89
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จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางจํานวน 30 คน ทําคะแนนแบบทดสอบราย
บทในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ไดรวมกันทุกคน 5680  คะแนน  จาก
คะแนนเต็ม 7200 คะแนน  [  240x30   ] คิดเปนรอยละ  78.89  และทําคะแนนทดสอบหลังเรียนได
คะแนนรวม 1412  คะแนน  จากคะแนนเต็ม 1800 คะแนน (60x30)  คิดเปนรอยละ 78.44  สรุปผล
ของประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี  ในขั้นทดลองภาคสนามเทากับ 
78.89/78.44  แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีประ
สิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว คือ 75/75  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 1

2. การวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นที่นักเรียนมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

เพ่ือตอบจุดประสงคการวิจัยขอท่ี 2  วานักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ อยางไร  ผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 10  
ขอ ซ่ึงมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมานคา ตามแนวคิดของ ลิเคอรท (Likert, quoted in Best 
1986 : 182)  คือ เห็นดวยมากท่ีสุดใหคาระดับเทากับ 5  เห็นดวยมากใหคาระดับเทากับ 4  เห็นดวย
ปานกลางใหคาระดับเทากับ 3  เห็นดวยนอยใหคาระดับเทากับ 2  และเห็นดวยนอยท่ีสุดใหคาระดับ
เทากับ 1  โดยใหนักเรียนทําหลังเสร็จส้ินการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษา
อังกฤษ จากนั้นนําคาระดับท่ีไดมาหาคาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และจึงนําไป
แปลความหมายคาระดับตามท่ีกําหนดไว ดังรายละเอียดท่ีแสดงไวในตารางท่ี 5
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ตารางท่ี 5 แสดงคาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
                 ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  จากการศึกษาความคิดเห็นของ
                 นักเรียนดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน จํานวน 5 ขอ

ความคิดเห็น X S.D. คาระดับ ลําดับท่ี
ความคิดเห็นดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน

1. ปริมาณของเนื้อหาและแบบฝกหัดเหมาะสมกับเวลา
เรียน

2. คําอธิบายเนื้อหาในแตละบทชัดเจน และเขาใจไดงาย
3. นักเรียนรูสึกพอใจเกี่ยวกับภาพท่ีนําเสนอในบทเรียน
4. นักเรียนรูสึกพอใจเสียงประกอบในบทเรียน
5. รูปแบบตัวอักษร ขนาด และสีตัวอักษรท่ีใชชัดเจน และ

อานไดงาย

4.70
4.43
4.80
4.47

4.50

0.53
0.50
0.48
0.86

0.63

มากท่ีสุด
มาก

มากท่ีสุด
มาก

มากท่ีสุด

3
9
1
8

7

คาระดับเฉล่ียรวม 4.58 0.16 มากท่ีสุด

จากการศึกษาคาเฉล่ียรายขอความคิดเห็นดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน ขอท่ีได
คาระดับเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอท่ี 3 (X = 4.80) นักเรียนรูสึกพอใจเกี่ยวกับภาพท่ีนําเสนอในบทเรียน 
ขอท่ีไดคะแนนนอยกวาขออ่ืนคือขอท่ี 2   (X = 4.43) คือ คําอธิบายเนื้อหาในแตละบทชัดเจน และ
เขาใจไดงาย  โดยสรุปแลวนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษา
อังกฤษ ดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียนเทากับ 4.58 (S.D. = 0.16) ซ่ึงเปนคาเฉล่ียท่ีอยูใน
ระดับมากท่ีสุด
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ตารางท่ี 6 แสดงคาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมี
                 ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  จากการศึกษาความคิดเห็นของ
                 นักเรียนดานความพึงพอใจในการเรียนจํานวน 5 ขอ

ความคิดเห็น X S.D. คาระดับ ลําดับท่ี

ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน
6. นักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนนี้
7. นักเรียนสามารถใชบทเรียนนี้ไดงาย
8. นักเรียนรูสึกพอใจเม่ือไดทราบผลคะแนนทันที
9. นักเรียนรูสึกวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปนเรื่องสนุก

และนาสนใจหลังจากท่ีไดเรียนจากบทเรียนชุดนี้แลว
10. นักเรียนตองการใหมีการเรียนวิชาอ่ืนๆ จากบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน

4.53
4.53
4.73

4.70

4.43

0.78
0.63
0.52

0.53

0.59

มากท่ีสุด
มากท่ีสุด
มากท่ีสุด

มากท่ีสุด

มาก

5
6
2

4

10

คาระดับเฉล่ียรวม 4.58 0.12 มากท่ีสุด

จากการศึกษาคาเฉล่ียรายขอความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน ขอท่ีไดคา
ระดับเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอท่ี 8 (X = 4.73) นักเรียนรูสึกพอใจเม่ือไดทราบผลคะแนนทันที  ขอท่ีได
คะแนนนอยกวาขออ่ืนคือขอท่ี 10   (X = 4.43) คือ นักเรียนตองการใหมีการเรียนวิชาอ่ืนๆ จากบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยสรุปแลวนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษ ดานความพึงพอใจในการเรียนเทากับ 4.58 (S.D. = 0.16) ซ่ึงเปนคาเฉล่ียท่ีอยู
ในระดับมากท่ีสุด

ดังนั้นโดยเฉล่ียแลวผูเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรท้ัง 2 ดาน กลาวคือ 
(1) ดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน ระดับมากท่ีสุด (X = 4.58, S.D. = 0.16)   (2) ดานความพึง
พอใจในการเรียน ระดับมากท่ีสุด (X = 4.58, S.D. = 0.12)

จากการศึกษาคาเฉล่ียรายขอ จากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท้ัง 2 ดาน ขอท่ีไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอท่ี 1 นักเรียน
รูสึกพอใจเกี่ยวกับภาพท่ีนําเสนอในบทเรียน    ขอท่ี 8 นักเรียนรูสึกพอใจเม่ือไดทราบผลคะแนน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



92

ทันที สวนขอท่ีไดคาเฉล่ียนอยกวาขออ่ืนๆ คือ   ขอท่ี 2  คําอธิบายเนื้อหาในแตละบทชัดเจน และ
เขาใจไดงาย และขอท่ี 10 นักเรียนตองการใหมีการเรียนวิชาอ่ืนๆจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

โดยสรุปแลว คาเฉล่ียท่ีนักเรียนมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
เทากับ 4.58  ซ่ึงเปนคาเฉล่ียท่ีอยูในระดับสูงท่ีสุด นั่นหมายความวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ขอท่ี 2
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บทที่ 5
สรุป  อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การวิจัยเรื่อง   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี  มีวัตถุประสงค เพ่ือ
สราง และพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ      และศึกษาความคิดเห็นท่ี
นักเรียนมีตอบทเรียนคอมพิวเตอร

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี ้คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6  โรงเรียนเทศบาล
อินทปญญา อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี  ในภาคเรียนท่ี 1  ปการศึกษา 2546  จํานวน 30 คน

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก
 1.   แบบสํารวจความรูความหมายคําศัพท จํานวน 200 คํา

2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ  สําหรับนักเรียนช้ันประถม
ศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี จํานวน 15 หนวยการเรียน

3. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ จํานวน 60 ขอ ซ่ึงมีคา
ความเช่ือม่ันเทากับ 0.93

4. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึง
เปนแบบสอบถามความคิดเห็นท่ีนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คําศัพทภาษาอังกฤษ  โดยมีมาตรวัด 5 ระดับ  คือ มากท่ีสุด  มาก ปานกลาง นอย  นอยท่ีสุด จํานวน
10 ขอ และมีคาความเช่ือม่ันโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแบบแอลฟา (α- coefficient) ของ ครอนบาค
เทากับ 0.7391

การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ โดยใชเกณฑ 75/75  และวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากแบบสอบถามความคิดเห็น โดยการหาเฉล่ีย (X) และสวนเบ่ียง
เบนมาตรฐาน (S.D.)
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิจัยสรุปผลไดดังนี้
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ตามเกณฑท่ี

กําหนดไวคือ  75/75 ปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทา
กับ 78.89/78.44 ซ่ึงสูงกวาเกณฑท่ีกําหนดไว

2. ผลจากการศึกษาความคิดเห็นท่ีนักเรียนมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท
ภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น โดยภาพรวมนักเรียนความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
อยูในระดับมากท่ีสุด โดยมีคาระดับเฉล่ีย (X) เทากับ 4.58 (S.D. = 0.12)  ซ่ึงนักเรียนใหความสําคัญ
ในแตละสวนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงผูวิจัยไดศึกษาดังตอไปนี้

       2.1  ความคิดเห็นดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน โดยภาพรวมนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอเนื้อหาและการออกแบบบทเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.58, S.D. = 0.16)  ขอ
ท่ีไดรับคาเฉล่ียมากท่ีสุดคือขอท่ี  3 (X = 4.80,  S.D. = 0.48) นักเรียนรูสึกพอใจเกี่ยวกับภาพท่ีนํา
เสนอในบทเรียน     ขอท่ีไดรับคาเฉล่ียนอยท่ีสุดในสวนนี้คือขอท่ี 2   (X = 4.43, S.D. = 0.50) คือ 
คําอธิบายเนื้อหาในแตละบทชัดเจน และเขาใจไดงาย

           2.2  ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน โดยภาพรวมนักเรียนมีความคิด
เห็นตอความพึงพอใจในการเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด (X = 4.58 , S.D. = 0.12)  ขอท่ีไดรับคาเฉล่ีย
มากท่ีสุดคือขอท่ี 8 (X = 4.73, S.D. = 0.52) นักเรียนรูสึกพอใจเม่ือไดทราบผลคะแนนทันที  ขอท่ี
ไดรับคาเฉล่ียนอยท่ีสุดคือขอท่ี 10   (X = 4.43, S.D. = 0.59) คือ นักเรียนตองการใหมีการเรียนวิชา
อ่ืนๆ จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

โดยสรุปแลว คาเฉล่ียท่ีนักเรียนมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
เทากับ 4.58  ซ่ึงเปนคาเฉล่ียท่ีอยูในระดับสูงท่ีสุด นั่นหมายความวานักเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐาน
ขอท่ี 2

การอภิปรายผล

จากการศึกษาการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
ผลการวิจัยพบวา

1.  ผลจากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ 
จากเกณฑท่ีตั้งไว คือ 75/75  พบวา บทเรียนท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 78.89/78.44  ซ่ึงสูง
กวาเกณฑท่ีกําหนดไว ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา
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     1.1  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ท่ีผูวิจัยสรางขึ้นผานการ
ตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญทุกขั้นตอน และมีการหาประสิทธิภาพ แลวนํามาปรับปรุงแกไขขอผิด
พลาด ทุกขั้นตอนจนสมบูรณ ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยทางดานคอมพิวเตอรชวยสอนของ
สุวรรณา  พันแสง (2540) ไดศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือฝกการอาน
ภาษาฝรั่งเศส  โดยใชเทคนิคการหาความหมายของคําศัพทจากบริบท  ซ่ึงผลการศึกษาพบวา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพ่ือฝกการอานภาษาฝรั่งเศส สูงกวาเกณฑ
มาตรฐานและนิสิตมีทัศนคติท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพ่ือฝกการอานภาษาฝรั่งเศส

     1.2  ในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ ซ่ึงเปนระบบมัลติมีเดีย 
ไดแก เนื้อหาขอมูล เสียงประกอบ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวและการตูน ทําใหผูเรียนเรียนรูคําศัพทท่ี
มีรูปภาพประกอบไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงสอดคลองกับ สุรเชษฐ เวชชะพิทักษ และพรพิไล  
เลิศวิชชา (2538 :90-97)  ท่ีกลาววา ระบบการศึกษาท่ีนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนการ
สอน เทคนิคมัลติมีเดีย ทําใหคอมพิวเตอรสามารถนําเสนอเนื้อหา  ภาพ เสียง วีดีทัศน เพลง และ
ภาพเคล่ือนไหวหรือการตูน เขามารวมไวในโปรแกรมเดียวกันได ทําใหโปรแกรมท่ีถูกออกแบบมา 
สอนเนื้อหาความรูตางๆ ไดอยางสนุกสนาน เพลิดเพลิน รวมท้ังมีประสิทธิภาพในการเรียนรูสูง
อยางยิ่ง

     1.3  การสอนดวยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการสอนท่ีใช
เทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนจึงมีความกระตือรือรนอยากเรียนรูสูงกวาปกต ิ ดังท่ี กิดานันท มะลิทอง 
(2536 : 187) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือท่ีเปนเทคโนโลยีระดับสูง เม่ือมีการนํา
คอมพิวเตอรมาใชเปนคอมพิวเตอรชวยสอนจะทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันไดใน
ระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร  นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการตอบสนอง
ตอขอมูลท่ีผูเรียนปอนเขาไปไดในทันทีซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน  บทเรียนจะมีตัว
อักษร ภาพกราฟก ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหวท้ังเสียงประกอบทําใหผูเรียนสนุกและไมรูสึกเบ่ือหนาย

     1.4  การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนการสอนท่ีนักเรียนสามารถ
เรียนไดจากทางจอภาพตามลําดับเนื้อหา  ซ่ึงจะถูกแบงออกเปนกรอบ (Frame) และจะปรากฏบนจอ
ภาพทีละกรอบ เม่ือผูเรียน เรียนกรอบบนจอภาพแลว สามารถจะเขาสูกรอบการทําแบบฝกหัดหรือ
สามารถยอนกลับไปกรอบแรกไดทันทีเม่ือมีขอสงสัย เปนการเรียนแบบไมเปนไปตามลําดับ ซ่ึง
สอดคลองกับการศึกษาของ อิซาเบล (Isabel 1994 : 2927-A) ท่ีไดทําการศึกษาถึงผลของการใชบท
เรียนคอมพิวเตอรส่ือหลากหลาย (Multimedia) โดยใชประกอบกับวีดีโอกับนักศึกษาท่ีเรียนภาษา
ฝรั่งเศส ในเทอมท่ี 5 ผลจากการทดลองสรุปไดวา กลุมท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรส่ือหลากหลาย
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ชวยในการเรียนพูดฝรั่งเศส โดยมีขอมูลยอนกลับและคําอธิบายใตภาพ ชวยพัฒนาความสามารถใน
การพูด

     1.5  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ มีกระบวนการสรางท่ียึด
หลักจิตวิทยาพ้ืนฐานการเรียนรูและทฤษฎีการเสริมแรง    (Reinforcement Theory) โดยการเสนอ
ส่ิงเราแลวใหนักเรียนตอบสนองทันที นอกจากนี้ยังใชการวางเง่ือนไขแบบการกระทํา (Operant 
Conditioning)  ของ Skinner คือ เม่ือนักเรียนตอบคําถามแลวจะสามารถทราบไดทันทีวาถูกหรือผิด 
ซ่ึงถือวาเปนการแรงเสริม และสรางขึ้นเพ่ือใหนักเรียนตอบถูกมากท่ีสุด ท้ังนี้ เพ่ือชวยใหนักเรียน 
แตละคนเกิดความม่ันใจและมีกําลังใจท่ีจะศึกษาหาความรูตอไป  นักเรียนมีอิสระในขณะท่ีเรียน 
เรียนเร็วหรือชาขึ้นอยูกับความสามารถของตนเอง  ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ กิดานันท  มลิทอง 
(2535 :174)  ท่ีวา การใชคอมพิวเตอรโดยเฉพาะอยางยิ่งไมโครคอมพิวเตอรในการศึกษารายบุคคล 
กําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายในวงการศึกษา ท้ังนี้เครื่องคอมพิวเตอรมีหนวยความจําสามารถ
แสดงขอมูลท้ังตัวเลขและตัวอักษร รูปภาพ และเสียง ตลอดจนใหขอมูลยอนกลับแกผูเรียนอยาง
รวดเร็ว ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของตน และยังสอดคลองกับ ฉลอง  ทับศรี (2535 
: 4) ท่ีกลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนยังมีความสามารถเหนือโปรแกรมบทเรียนโปรแกรมชนิดอ่ืนๆ 
ท่ี 1) เราความสนใจท่ีทําใหผูเรียนมีความตองการท่ีจะเรียน 2) เร็วในการนําเสนอเนื้อหา 3) สามารถ
นําเสนอภาพเคล่ือนไหว วีดีโอ ตลอดถึงเสียง ขอความ เขาดวยกันท่ีเรียกวามัลติมีเดีย 4) ผูเรียน
สามารถเรียนตามความชาเร็วของตน สามารถเรียนเนื้อหานั้นๆ ไดตามพอใจ 5) สามารถเก็บขอมูล 
เนื้อหาสาระไดเปนจํานวนมาก 6) มีการบันทึกผลการกระทําและประเมินผลใหแกผูเรียนทันที
ทันใด

สรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ   เปนส่ือการสอนท่ีนา
สนใจ เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนความตองการ
การเรียนของผูเรียนตอการเรียนรู   คอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนตัวอยางท่ีดีของส่ือการศึกษาใน
ลักษณะรายบุคคล ผูเรียนสามารถเรียนไดตามเวลาและโอกาสท่ีเหมาะสม  ไดตามความตองการ ซ่ึง
ผู เรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธหรือการโตตอบ พรอมท้ังการไดรับผลยอนกลับ
(Feedback) และยังเปนส่ือท่ีสามารถสนองความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี  ท้ังยัง
สามารถประเมินผลไดตลอดเวลา
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2.  จากผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางท่ีมีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท โดยใชแบบสอบถามความคิดเห็น  แสดงใหเห็นวา ผูเรียนมีความคิด
เห็นท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีคาเฉล่ียรวมเทากับ  4.58 การท่ีผูเรียนมีความคิดเห็น
ท่ีดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท   ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้งไว ท้ังนี้นาจะมีสาเหตุ
ดังตอไปนี้

2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนท่ีนําเสนอโดยเครื่องคอมพิวเตอรซ่ึง
เปนส่ือท่ีทันสมัย กระตุนความสนใจของผูเรียนไดเปนอยางด ี โดยเฉพาะอยางยิ่ง การนําเสนอภาพ
ในบทเรียนโดยมากใชภาพเคล่ือนไหว จึงเปนจุดท่ีดึงดูดความสนใจของผูเรียนในวัยนี้ไดเปนอยาง
ดี  ณัฐศักดิ์  ธีระกุล (2533 : 54-57) ไดแสดงความคิดเห็นวา ส่ือมีอิทธิพลและสามารถท่ีจะจูงใจใหผู
เรียน ทําใหเกิดการเรียนรูไดมากขึ้น จําไดนานขึ้น ซ่ึงบางครั้งผูสอนไมสามารถสรางแรงจูงใจไดดี
เทากับส่ือ นอกจากนี้ส่ือยังสามารถชวยปรับปรุง แกไข เจตคติของผูเรียนใหคลอยตาม ตรงกับจุดมุง
หมายท่ีวางไว

     2.2  การออกแบบทางดานเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีใหขอมูลยอน
กลับแกผูเรียนทันที ท้ังการเสริมกําลังใจในคําตอบท่ีถูก จะทําใหผูเรียนมีความคิดเห็นท่ีดีตอบท
เรียน เพราะนักเรียนไดรูความสามารถของตนเองและไดรับการตอบสนองการเสริมแรงทันที ซ่ึง
สอดคลองกับงานวิจัยของ ดิเรก  วรรณเศียร (2530 : 35-38) ท่ีกลาววา ความถนัดและความสนใจ 
ความพอใจท่ีจะเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรมีผลมาจากการเรียนดวย บทเรียนท่ีมีการเสริมแรง
โดยเฉล่ีย 1 ครั้งตอการบรรลุพฤติกรรม 1 ครั้ง จะทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาการไมให
การเสริมแรงเลย และยังสอดคลองกับคํากลาวของ ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2541 : 7) วา 
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน และกระตุนความตองการการเรียนรู 
เปนแบบอยางท่ีดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวตอตัว ผูเรียนสามารถเรียนรูจากการมีปฏิสัมพันธ
หรือการโตตอบ พรอมท้ังการไดรับผลยอนกลับ (Feedback)  และยังเปนส่ือท่ีสามรถสนองความ
แตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี ท้ังยังสามารถประเมินไดตลอดเวลา
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ปญหาที่พบในการวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยนําเสนอปญหาท่ีไดพบในการวิจัยโดยแบงเปน 3 ดาน ไดแก
ปญหาดานเนื้อหา  ปญหาดานเทคนิคคอมพิวเตอร  และปญหาดานการจัดการเรียนการสอน

ปญหาดานเนื้อหา
1. บริบทบางบริบทมีความยากมากเกินไป ทําใหนักเรียนไมสามารถเดาความหมาย

ของคําศัพทนั้นไดจากบริบท
2. คําศัพทท่ีไดรับการคัดเลือกมา บางคํามีความยากในการจะหารูปภาพท่ีสามารถ

ส่ือสารไดตรงตามความหมาย

ปญหาดานเทคนิคคอมพิวเตอร
1. เนื่องจากบทเรียนนี้ไดสรางขึ้นโดยใชภาพประกอบจํานวนมาก และโดยมากจะใช

ภาพเคล่ือนไหว ทําใหเครื่องคอมพิวเตอรท่ีมีความเร็วนอยจะใชโปรแกรมบทเรียนนี้ไดชา ฉะนั้น
เม่ือคลิกปุมตางๆ และไมควรคลิกซํ้า ควรจะรอใหปุมนั้นๆ ทํางานตามคําส่ังกอนและจึงคอย คลิก
ปุมอ่ืนๆ ตอไป ดวยเหตุนี้ทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือหนายท่ีตองรอ

2. การจัดทํา และหารูปภาพ เอนนิเมชัน (animation) ท่ีมีความสอดคลองกับคําศัพท
ตองใชเวลามากจึงจะไดครบตามจํานวนท่ีตองการ

3. รูปแบบของแบบฝกหัดและแบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใชรูป
แบบเดียวกันตลอด ทําใหผูเรียนรูสึกเบ่ือหนาย  ไมเราความสนใจของผูเรียน

ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน
1. หองคอมพิวเตอรท่ีใชในการทดลองครั้งนี้ไมมีหูฟง มีแตเฉพาะลําโพง  ซ่ึงบทเรียน

คอมพิวเตอรท่ีไดสรางขึ้น เปนบทเรียนระบบมัลติมีเดียท่ีมีเสียงประกอบตลอด จึงทําใหผูเรียนรูสึก
ขาดสมาธิในบางครั้งเม่ือไดยินเสียงของเครื่องอ่ืนๆ ท่ีไมใชเครื่องของตน

2. ผูเรียนบางคนใชเมาสและคีรบอรดไมคลองทําใหเรียนบทเรียนไดชาในชวงแรกๆ 
ของการเรียน
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ขอเสนอแนะ

จากการศึกษาครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ีอาจเปนประโยชนตอการเรียนการสอนและ
การศึกษาในครั้งตอไป ดังนี้
                  1.  ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
                        1.1 บทเรียนในแตละกรอบท่ีแสดงทางหนาจอคอมพิวเตอร หากผูเรียนมีความ
สงสัย หรือตองการทบทวน ท้ังเนื้อหาและคําถาม ควรใหผูเรียนไดยอนกลับไปดูขอมูลท่ีตองการได
ทันที

     1.2 ควรมีการสรางภาพเคล่ือนไหวและเสียงประกอบบทเรียนใหมากเพ่ือดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน

     1.3 ควรมีแบบฝกทักษะหลากหลายรูปแบบเพ่ือใหผูเรียนไมรูสึกเบ่ือหนาย
     1.4 ปริมาณเนื้อหาตางๆ ในบทเรียนและแบบฝกหัด ควรสอดคลองกับกิจกรรมและ

เวลาในการเรียน
     1.5  หากครูผูสอนวิชานั้นๆ เปนผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเอง จะสนอง

ตอความตองการของนักเรียนของตนไดอยางดียิ่ง

2.   ขอเสนอแนะสําหรับการเรียนการสอน
                        2.1 ครูควรศึกษาวิธีการใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กอนนําไปใช
สอน รวมท้ังควรใหการฝกนักเรียนท่ีไมเคยใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรมากอน เพ่ือใหเกิดทักษะ
ในการใชคอมพิวเตอร อันจะนําไปสูการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยความสนุกสนาน
เพลิดเพลิน
                        2.2  การเรียนการสอนดวยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในระยะแรก
ควรมีการดูแลอยางใกลชิดจากครูผูสอน เพ่ือชวยแกปญหาท่ีอาจเกิดขึ้นระหวางเรียน

     2.3 ครูผูสอนควรใหความเปนกันเองกับผูเรียนในระหวางเรียน เพ่ือชวยให
บรรยากาศในการเรียนรูเปนไปดวยดี ผูเรียนกลาท่ีจะซักถามครูผูสอนเม่ือเกิดความสงสัย หรือไม
เขาใจบทเรียนในขณะท่ีกําลังศึกษาดวยตนเอง
                        2.4 ถาหากผูเรียนมีเวลาเรียนท่ีโรงเรียนไมเพียงพอ ใหบันทึกขอมูลลงแผน CD-R
(Compact Disk Recordable) และนํากลับไปศึกษาดวยตนเองท่ีบาน
                        2.5 สถานศึกษาควรจัดใหมีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนการสอนให
มากขึ้น เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
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                        2.6 บางสถานศึกษามีคอมพิวเตอรไมเพียงตอจํานวนนักเรียนท่ีจะไดเรียน 1 คน ตอ
1 เครื่อง ก็สามารถจัดการเรียนการสอนเปนกลุม ชวยกันคิด ชวยกันทํา

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
                        3.1 ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบความคงทนในการจําคําศัพทของนักเรียนกลุมเกง ปาน
กลาง และออน  ท่ีเรียนจากบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
                        3.2 ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนท่ี
เรียนดวยโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับผูเรียนท่ีเรียนดวยวิธีสอนแบบธรรมดา
                        3.3 ควรมีการวิจัยเชิงทดลอง เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถของนักเรียนกอนและ
หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอร และหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรในทักษะอ่ืนๆ เชน
การฟง การอาน ไวยากรณ  เปนตน
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ภาคผนวก ก

แบบสํารวจความรูความหมายคําศัพท
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แบบสํารวจความรูความหมายคําศัพท

คําช้ีแจง  ใหนักเรียนบอกความหมายของคําศัพทตอไปนี้เปนภาษาไทย  ถาคําไหนไมทราบ
  ความหมายใหขามไปพิจารณาคําใหม

จงเขียนบอกความหมายของคําศัพทตอไปนี้

คําศัพท ความหมาย คําศัพท ความหมาย
1. mosquito 23. dinosaur
2. spider 24. porcupine
3. fly 25. rose apple
4. kangaroo 26. sugar apple
5. dolphin 27. guava
6. crocodile 28. jack fruit
7. whale 29. jujube
8. shark 30. longan
9. tortoise 31. pomelo
10. squirrel 32. water melon
11. dragonfly 33. durian
12. grasshopper 34. pumpkin
13. rhinoceros 35. bean
14. camel 36. chili
15. donkey 37. onion
16. frog 38. cabbage
17. gibbon 39. cucumber
18. leopard 40. garlic
19. peacock 41. lettuce
20. crow 42. mushroom
21. ostrich 43. corn
22. heron 44. ginger
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คําศัพท ความหมาย คําศัพท ความหมาย
45. peanut 72. trousers
46. dentist 73. shorts
47. vet 74. necklace
48. monk 75. ear ring
49. boy scout 76. powder
50. boxer 77. mirror
51. hairdresser 78. gloves
52. guard 79. beach
53. judge 80. mountain
54. pilot 81. river
55. reporter 82. waterfall
56. servant 83. bridge
57. shopkeeper 84. wave
58. waiter 85. Stone
59. truck 86. forest
60. plane 87. rock
61. ship 88. snow
62. bike 89. desert
63. lorry 90. street
64. spaceship 91. cloud
65. helicopter 92. calendar
66. train 93. lamp
67. coach 94. fork
68. carriage 95. flag
69. airplane 96. alarm clock
70. blouse 97. vase
71. belt 98. bottle
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คําศัพท ความหมาย คําศัพท ความหมาย
99. plate 126. cheek
100. soap 127. shoulder
101. pillow 128. elbow
102. towel 129. finger
103. toothbrush 130. chin
104. toothpaste 131. knee
105. glass 132. hip
106. sunglasses 133. nail
107. water jar 134. volleyball
108. water bowl 135. basketball
109. hammer 136. table tennis
110. nail 137. tennis
111. satellite 138. rugby
112. telephone 139. badminton
113. curry 140. chess
114. noodles 141. domino
115. candy 142. bingo
116. bread 143. swimming
117. meat 144. boxing
118. fish sauce 145. baby
119. salt 146. iron
120. sugar 147. oven
121. hamburger 148. cinema
122. hotdog 149. milk
123. sausage 150. flower
124. chest 151. house
125. thumb 152. temple
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คําศัพท ความหมาย คําศัพท ความหมาย
153. market 180. card
154. bank 181. cage
155. bathroom 182. soup
156. circle 183. paper
157. rectangle 184. newspaper
158. triangle 185. rocket
159. square 186. envelope
160. playground 187. string
161. knife 188. hanger
162. duster 189. watch
163. kite 190. candle
164. ticket 191. castle
165. thief 192. janitor
166. teapot 193. watchman
167. table-cloth 194. ice
168. shadow 195. orange juice
169. prisoner 196. omelette
170. pool 197. torch
171. pond 198. key-ring
172. kitchen 199. uniform
173. grass 200. gold
174. gift
175. ghost
176. fog
177. field
178. building
179. bone
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ภาคผนวก ข

ตารางกําหนดเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท
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ตารางกําหนดเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท

Unit Objective Content Teaching aids Activities

1

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and
appropriately

Group of Vocabulary
Mosquito
Spider
Whale
Shark
Squirrel
Dragonfly
Grasshopper
Rhinoceros

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

2

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
butterfly
kangaroo
grasshopper
ostrich
crow
crocodile
porcupine
tortoise

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

3

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
corn
pepper
peanut
garlic
mushroom
pumpkin
cucumber
cabbage

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.
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Unit Objective Content Teaching aids Activities

4

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
cupid
witch
barber
waiter
ghost
boxer
reporter
dentist

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

5

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
spaceship
rocket
lorry
ship
plane
bike
skytrain
UFO

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

6

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
volleyball
basketball
tennis
table tennis
rugby
badminton
chess
boxing

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.
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Unit Objective Content Teaching aids Activities

7

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
rose apple
sugar apple
guava
jackfruit
jujube
longan
pomelo
watermelon

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

8

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
eyebrow
cheek
shoulder
elbow
finger
chin
knee
nail

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

9

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
belt
pants
necklace
earring
glove
mirror
blouse
powder

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.
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Unit Objective Content Teaching aids Activities

10

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
mountain
river
waterfall
bridge
snow
cloud
desert
rock

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

11

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
sausage
hotdog
sugar
salt
omelette
bread
candy
noodle

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

12

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
flag
alarm clock
bottle
candle
envelope
newspaper
calendar
ticket

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.
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Unit Objective Content Teaching aids Activities

13

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
vase
key-ring
hanger
duster
plate
string
gold
fire

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

14

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
glass
knife
card
gift
watch
lamp
fork
kite

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.

15

To be able to :
- Pronounce the new
  words correctly
- Give the meaning of
   the new words
- Use the new words in
context correctly and

appropriately

Group of Vocabulary
soap
towel
toothbrush
toothpaste
pillow
sunglasses
water jar
water bowl

Computer - Pronouncing
the words.
- Filling the most
suitable word in
the context.
- Matching the
words and the
pictures.
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ภาคผนวก ค

เนื้อหาคําศัพทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
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เนื้อหาคําศัพทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

Unit vocabulary Context

1

rhinoceros
camel
spider
squirrel
whale
shark
dragonfly
dolphin

A rhinoceros has two horns.
A camel lives in the desert.
A spider makes a web.
A squirrel is sitting in the tree.
A whale is a big mammal.
A shark is a bad fish.
There are many dragonflies in the field.
A dolphin is playing with a ball in the water.

2

butterfly
kangaroo
grasshopper
ostrich
crow
crocodile
porcupine
tortoise

The butterfly is flying over the flowers.
A kangaroo has a pocket.
 A grasshopper can jump high and long.
An ostrich is a big bird.
A crow is black.
A crocodile lives in the river and the sea.
A porcupine has dangerous hair.
A tortoise walks slowly.

3

corn
pepper
peanut
garlic
mushroom
pumpkin
cucumber
cabbage

Popcorn is made from corn.
A pepper is hot.
A peanut has a lot of protein.
A garlic is white.
A mushroom looks like a flower.
A pumpkin is orange and yellow.
A cucumber is green and white.
A rabbit is eating a cabbage.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



128

Unit vocabulary Context

4

cupid
witch
barber
waiter
ghost
boxer
reporter
dentist

Cupid has an arrow.
A witch has a broom
A barber is cutting my hair.
A waiter works in a restaurant.
Children are afraid of a ghost.
Tyson is a boxer
A reporter is reading news on T.V.
When we have a toothache, we go to see a dentist.

5

spaceship
rocket
lorry
ship
plane
bike
skytrain
UFO

A spaceship travels in space.
The rocket speeds to the sky.
My father is a lorry driver.
There are two ships in the sea.
There are many planes at the airport.
A bike has two wheels.
Chonburi has no skytrain.
UFO looks like a flying dish.

6

volleyball
basketball
tennis
table tennis
rugby

badminton
chess
boxing

There are six people on each volleyball team.
NBA is the name of a basketball league.
Ms.Tamarin likes to play tennis.
Table tennis is an indoor sport.
Rugby players can touch the ball with their hands, but football
players can’t.
Girls like to play badminton.
The old men like to play chess.
Boxing is a fight between two people on the stage.
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Unit vocabulary Context

7

rose apple
sugar apple
guava
jackfruit
jujube
longan
pomelo
watermelon

A rose apple looks like a human’s nose.
A sugar apple has many buttons on it.
A guava is green.
Thai people call a jackfruit “Khanoon”
Thai people call a jujube “Puttra”.
A longan is brown.
A pomelo is a famous fruit in Nakhonpathom.
A watermelon is red.

8

eyebrow
cheek
shoulder
elbow
finger
chin
knee
nail

Our eyebrows are above our eyes.
He kisses her on her cheek.
He puts a box on his shoulder.
A boxer uses his elbows as a weapon.
She wears the ring on her finger.
He puts his chin on the table and sleeps.
He can’t walk because of his knees.
Good students must cut their nails.

9

belt
pants
necklace
earring
glove
mirror
blouse
powder

My belt is 20 inches long.
I wear shorts but he wears pants.
We wear a necklace on our neck.
We wear ear ring on our ears
I wear gloves on my hands
She looks at herself in the mirror.
She wears a beautiful blouse.
We use powder after showering.
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Unit vocabulary Context

10

mountain
river
waterfall
bridge
snow
cloud
desert
rock

That mountain is very big.
They are swimming in the river.
A waterfall is near the mountain.
We cross a river by the bridge.
Snow is white and cool
There are many clouds in the sky.
A camel lives in the desert.
A rock is hard and heavy.

11

sausage
hotdog
sugar
salt
omelette
bread
candy
noodle

Sausage is made of pork.
A hotdog is red.
Sugar is sweet.
Salt is made from sea water.
An omelette is made from eggs.
Give me a loaf of bread.
Children like to buy candy.
I like to eat rice more than noodles.

12

flag
alarm clock
bottle
candle
envelope
newspaper
calendar
ticket

The Thai flag has three colors.
An alarm clock wake me up.
There is little water in the bottle.
There are many candles in the temple.
I want to send a letter. Give me an envelope.
My father is reading a newspaper.
What day is today? Please look at the calendar.
He books a ticket for Phuket.
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Unit vocabulary Context

13

vase
key-ring
hanger
duster
plate
string
gold
fire

She puts flowers in the vase.
I have a key-ring. But  I have no key.
I want to dry my shirt. Give me a hanger.
You can use a duster to clean a table.
Put rice on the plate.
That is a long string.
Gold is bright.
Don’t touch fire. It is hot.

14

glass
knife
card
gift
watch
lamp
fork

I broke this glass.
I cut my hand with a knife.
I like to play cards.
Give me a gift on my birthday.
A watch tells the time.
It’s dark. Turn on the lamp, please.
Put the fork and the spoon on the dish.

15

soap
towel
toothbrush
toothpaste
pillow
sunglasses
water jar
water bowl

We use soap to clean our bodies.
I want to dry my body. Give me a towel, please.
We use a toothbrush to clean our teeth.
Put toothpaste on my toothbrush.
I want to sleep. Give me a pillow.
Today is very hot. Give me sunglasses.

There is little water in the water jar.
Put the water bowl in the water jar, please.
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ภาคผนวก ง
แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับโครงสรางเนื้อหาที่เหมาะสมในการสรางบท

เรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
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1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

10. 11. 12.9.

14. 15. 16.13.

18. 19. 20.17.

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพทภาษาอังกฤษ
สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา จังหวัดชลบุรี

คําส่ัง  จงจับคูคําศัพทกับรูปภาพ โดยนําตัวอักษรหนาคําศัพทไปใสในวงกลมใตรูปภาพใหถูกตอง

a. alarm clock    b. badminton   c. basketball     d. belt       e. bike          f. blouse        g. boxer
h. bread              i. bridge           j. butterfly       k. camel    l. candle      m. candy        n. cloud
o. corn                p. crocodile     q. cucumber     r. cupid     s. dolphin     t. dragonfly
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22. 23. 24.21.

26. 27. 28.25.

30. 31. 32.29.

34. 35. 36.33.

38. 39. 40.37.

คําส่ัง  จงจับคูคําศัพทกับรูปภาพ โดยนําตัวอักษรหนาคําศัพทไปใสในวงกลมใตรูปภาพใหถูกตอง

a. earing b. envelope c. flag d. fork e. gift
f. gloves g. guava h. hanger i. hotdog j. jackfruit
k. kangaroo l. key-ring m. kite n. knife o. lamp
p. mushroom q. omelette r. ostrich s. pants t. pepper
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42. 43. 44.41.

46. 47. 48.45.

50. 51. 52.49.

54. 55. 56.53.

58. 59. 60.57.

คําส่ัง  จงจับคูคําศัพทกับรูปภาพ โดยนําตัวอักษรหนาคําศัพทไปใสในวงกลมใตรูปภาพใหถูกตอง

a. plane b. pomelo c. pumpkin d. reporter e. rock
f. rhinoceros g. skytrain h. spider i. toothbrush j. vase
k. sugar apple l. sunglasses m. table tennis n. tortoise o. rocket
p. waiter q. watch r. watermelon s. witch t. UFO
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ภาคผนวก ซ

คาความยากงาย (P)  คาอํานาจจําแนก (R) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ
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คาความยากงาย (P)  คาอํานาจจําแนก (R)  ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคําศัพท
ภาษาอังกฤษ

ขอสอบขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (R)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

.56

.73

.60

.70

.63

.76

.80

.53

.73

.63

.63

.56

.53

.66

.70

.76

.70

.73

.53

.60

.53

.76

.73

.66

.76

.56

.44

.43

.33

.44

.39

.38

.28

.36

.50

.37

.34

.25

.46

.41

.45

.32

.44

.48

.28

.43

.49

.33

.41

.33

.46

.32
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ขอสอบขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (D)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

.66

.63

.73

.76

.46

.63

.63

.76

.70

.53

.66

.63

.53

.53

.70

.56

.66

.46

.63

.63

.56

.63

.66

.53

.70

.63

.63

.60

.30

.48

.27

.34

.26

.48

.49

.49

.31

.20

.26

.46

.49

.67

.69

.55

.43

.62

.63

.32

.33

.45

.31

.56

.49

.74

.44

.35
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ขอสอบขอท่ี คาความยากงาย (P) คาอํานาจจําแนก (D)
55.
56.
57.
58.
59.
60.

.63

.76

.60

.73

.73

.56

.60

.22

.32

.62

.73

.50
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ภาคผนวก ฌ

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
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แสดงช่ือบทเรียน  ผูจัดทํา และสถาบัน

แสดงการปอนขอมูลผูเรียน
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แสดงการตอบรับผูเรียน

แสดงจุดประสงคของบทเรียน
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แสดงคําช้ีแจงของบทเรียน

แสดงสารบัญของบทเรียน
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แสดงตัวอยางบทเรียน

แสดงตัวอยางรูปแบบการศึกษาคําศัพท
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แสดงตัวอยางแบบฝกหัดท่ี 1

แสดงตัวอยางแบบฝกหัดท่ี 2
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แสดงตัวอยางแบบทดสอบท่ี 1

แสดงตัวอยางแบบทดสอบท่ี 2
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แสดงผลคะแนนการทําแบบทดสอบ
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ภาคผนวก ญ

แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

คําช้ีแจง
1. แบบสอบถามฉบับนี้ ตองการทราบความรูสึก และความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับบท

เรียนคําศัพทภาษาอังกฤษโดยคอมพิวเตอรชวยสอน  ขอใหนักเรียนเลือกตอบตามความรูสึกของนัก
เรียนจริงๆ อยานึกถึงหลักวิชาการหรือขอควรปฏิบัติอ่ืนๆ

2. นักเรียนมีอิสระเต็มท่ีในการตอบ และคําตอบของนักเรียนจะไมมีผลตอคะแนนสอบของ
นักเรียนแตประการใด เพราะถือวาไมมีคําตอบใดถูกหรือผิด

3. เม่ือนักเรียนคิดวาจะตอบตามความคิดเห็นในชองใดใหทําเครื่องหมาย ü ลงในชองนั้น

เกณฑการประเมิน
5 = เห็นดวยมากท่ีสุด
4 = เห็นดวยมาก
3 = เห็นดวยปานกลาง
2 = เห็นดวยนอย
1 = เห็นดวยนอยท่ีสุด
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทภาษาอังกฤษ

ระดับความคิดเห็น
ความคิดเห็น มากท่ี

สุด
มาก ปาน

กลาง
นอย นอยท่ี

สุด
ความคิดเห็นดานเนื้อหาและการออกแบบบทเรียน
1. ปริมาณของเนื้อหาและแบบฝกหัดเหมาะสมกับ

เวลาเรียน
2. คําอธิบายเนื้อหาในแตละบทชัดเจน และเขาใจ

ไดงาย
3. นักเรียนรูสึกพอใจเกี่ยวกับภาพท่ีนําเสนอในบท

เรียน
4. นักเรียนรูสึกพอใจเสียงประกอบในบทเรียน
5. รูปแบบตัวอักษร ขนาด และสีตัวอักษรท่ีใชชัด

เจน และอานไดงาย

ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน
6. นักเรียนมีความเขาใจเนื้อหาและกิจกรรมในบท

เรียนนี้
7. นักเรียนสามารถใชบทเรียนนี้ไดงาย
8. นักเรียนรูสึกพอใจเม่ือไดทราบผลคะแนนทันที
9. นักเรียนรูสึกวาการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเปน

เรื่องสนุกและนาสนใจหลังจากท่ีไดเรียนจา
กบทเรียนชุดนี้แลว

10. นักเรียนตองการใหมีการเรียนวิชาอ่ืนๆ จากบท
เรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
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ภาคผนวก ฎ

หนังสือขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 
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