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K 43466073  :   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
คําสําคัญ  :  คอมพิวเตอรชวยสอน / นิทานสอนใจ

     เสาวนีย  กลับสง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยใชนิทานสอนใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(THE DEVELOPMENT OF " CALL" READING EXERCISES BY USING FABLES FOR PRATHOMSUKSA 
FIVE STUDENTS OF RAJINI SCHOOL, PHRA NAKHON, BANGKOK)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :  ผศ. 
ดร. บํารุง  โตรัตน, ผศ. ดร. เสงี่ยม โตรัตน  และ รศ. วัฒนา  เกาศัลย.  149  หนา. ISBN  974 – 653 – 942 - 6

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนกอนและหลัง การใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน   และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547 โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ที่ไดรับการสุมอยางงายจากประชากรจํานวน  300  คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ใชวิธีการทดลอง โดยใหนัก
เรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 10 บท  ใชเวลา   2 สัปดาห  สัปดาหละ   5 
วัน  วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 10 วัน

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ      
การอานโดยใชนิทานจํานวน 10 บท  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลัง    
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   3) แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ                     
4)  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

     การวิเคราะหขอมูลใช t - test แบบจับคู เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ   
ของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น และใชคาเฉลี่ย ( X )  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

     ผลการวิจัยพบวา
    1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 74.73/80.63 ซึ่งมีประสิทธิภาพเปนไป

ตามเกณฑ 75 / 75
2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนสูงกวากอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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              The purposes of this research were to develop and test the efficiency of “CALL” reading
exercises for Prathomsuksa five students, to compare students’ English reading ability before and after
using the “CALL” exercises, and to study students’ opinions toward the “CALL” reading exercises.
              The sample consisted of 40 Prathomsuksa five students of Rajini School, during the second
semester of academic year 2004. The students studied the ten “CALL” reading exercises. The duration
of experiment covered 10 class sessions over a two week period.

    The instruments used for gathering data were; 1) the “CALL” reading exercises 2) a
reading proficiency test, used as a pretest and posttest and 3) a questionnaire on opinions toward the
“CALL” reading exercises.

     The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ English reading
ability before and after using the “CALL” reading exercises. In addition, the mean and standard
deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward the ten “CALL” reading
exercises.

     The results of the study were :
     1)  The effectiveness of the “CALL” reading exercises was 74.73/80.63. This means that

the efficiency of the “CALL” reading exercises was at the acceptable level and the formative test
scores was at the best level.

      2) The students’ reading ability after using the “CALL” reading exercises was significantly
higher at the 0.05 level.

      3)  The students had a very high opinion toward the “CALL” reading exercises.
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
     ในยุคขอมูลขาวสารและเทคโนโลย ี  ภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลในการติดตอส่ือสาร  
สารสนเทศโดยสวนมากที่เขามายังประเทศไทยลวนเปนภาษาอังกฤษทั้งสิน้  และคนไทยจะเสาะ
แสวงหาความรูและเทคโนโลยีใหมๆ นี้ไดดวยการอาน  ซึ่ง  คุรุรักษ  ภิรมยรักษ (2540, อางถงึใน
พรรณศรี ปทุมสิริ 2541:2) กลาววา  การอานเปนทกัษะที่มีความสาํคัญอยางยิ่งตอวิถีชีวติของผูคน
ในสังคมโลกปจจุบัน คือ ชวยใหผูทีเ่ขาถงึการอานสามารถดําเนนิชีวิตไดตามที่ตนตองการ  มีความ
เขาใจสังคมโลกและสามารถอยูในสังคมโลกไดอยางมีความสุข แมสังคมโลกจะเขาถึงสารสนเทศที่
กาวหนา การอานกย็ังคงมคีวามสาํคัญอยูตลอดเวลา  จากความสาํคัญดังกลาวจะเหน็ไดวา  การ
อานเปนทกัษะที่ผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศตองการและจําเปนตองใชและยังคงใช
อยูตลอดชีวิต 

     จากงานวิจัยตางๆ  จะเห็นไดวา  ความสามารถในการอานของนักเรียนไทยอยูในระดับ
คอนขางต่ํา  ดังเชนผลการวิจัยของวีณา สังขทองจีน (2529) พบวาความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตนอยูในระดับตํ่า   สอดคลองกับผลการวิจัยของ
ไกรคุง อนัคฆกุล (2525 : 53, อางถึงใน ปณพร สุวรรณไตรย 2539 : 2) พบวาความสามารถดาน
การอานภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากวาเกณฑที่หลักสูตรกําหนด   
(สุมณฑา วิรูหญาณ 2531:82) ในขณะที่ความตองการในการใชภาษาอังกฤษของหนวยราชการและ
รัฐวิสาหกิจพบวา ทักษะที่หนวยงานจําเปนใชมากที่สุดคือ ทักษะการอาน ทวีศักดิ์ ไชยมาโยและ
คณะ (2541 : 80) กลาววา ดานเทคนิคการอานจับใจความภาษาอังกฤษ นักเรียนไมสามารถจดจํา
คําศัพท เสียงพยัญชนะ และสระแตละคําได สวน จันทรา ตันติพงศนุรักษ (2541 : 50 ) กลาววาครู
มักสอนทักษะการอานโดยใชวิธีสอนแบบเดิม คืออานตามครูจากหนังสือ ผูเรียนจึงมีปญหาในดาน
ทักษะการอาน และจากการสัมภาษณครูผูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีพบวา นักเรียน
ที่เรียนวิชาภาษาอังกฤษสวนใหญขาดทักษะการอาน จากการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม โดย
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สวนรวมอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ (สิริวัฒน  ทองเลิศ 2543 : 5)  จากกรายงานผลการสอบวัด
คุณภาพการศึกษาระดับชาติปการศึกษา 2546 (ระดับประถมศึกษาปที่ 6 )  พบวาวิชาภาษาอังกฤษ
เปนวิชาที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด (คาเฉลี่ย 16.46) โดยเฉพาะทักษะการอาน นักเรียนทําคะแนนไดนอย
ในสวนที่เปนการอาน  นอกจากนี้จากการสอบถามความคิดเห็นของครูผูสอนและความคิดเห็นของ
นักเรียนวาตัวนักเรียนขาดทักษะใดและตองการพัฒนาทักษะใดมากที่สุดของ สิริวัฒน ทองเลิศ 
(2543) พบวานักเรียนสวนใหญขาดทักษะการอานและตองการแบบฝกเสริมการอานมากที่สุด 

     จะเห็นไดวาการอานของนักเรียนไทยยังคงมีปญหา ซึ่งหากพิจารณาแลวจะพบวาสาเหตุ
ที่สําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการอานของนักเรียนไมอยูในเกณฑดีนักมาจากการที่นักเรียนไมมีนิสัย
รักการอานเทาที่ควร  ซึ่ง มณนิภา ชุติบุตร (2542 : 44)    ไดศึกษาสภาพการเรียนรูจากการอานของ
นักเรียน       ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จากการศึกษาพบวา การเรียนรูจากการอานของนักเรียนอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 1.78) ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ระพีพรรณ  มาลัย (2535, อางถึงใน 
มณนิภา ชุติบุตร 2542 : 44) ที่กลาววาคนไทยไมรักการอานเทาที่ควร เพราะไมไดรับการปลูกฝงให
รักการอานตั้งแตเยาววัย อีกทั้งถูกขัดขวางไมใหอานหนังสือบางประเภท นอกจากนั้นสิ่งแวดลอมใน
สังคม เชน วิทยุ โทรทัศน ภาพยนตร วีดิทัศน ฯลฯ ยังทําใหนักเรียนไมเห็นคุณคาของหนังสือ  ไมวา
จะเปนหนังสือประเภทใดก็ตาม ปญหานี้เปนปญหาที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เพราะเด็กคือ
อนาคตของชาติ   หลายหนวยงานไดเห็นความสําคัญและพยายามที่จะชวยกันแกไขปญหานี้โดย
การรณรงคใหคนไทยหันมาใหความสําคัญและประโยชนของการอาน   โดยทางกระทรวง- 
ศึกษาธิการไดจัดใหป  2546 เปนปแหงการสงเสริมการอานและการเรียนรู  ยิ่งแสดงใหเห็นวาการ
อานมีความสําคัญเปนอยางมาก  และนอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆ ที่สงเสริมการอานเกิดข้ึน
มากมาย  อาทิเชน  การจัดหองสมุดเคลื่อนที่  และโครงการหนังสือมือสอง  เปนตน   

    การอานเปนการใหขอมูลกับสมอง  โดยเฉพาะการอานนิทานเปนการกระตุนใหเด็กไดคิด
ไดฝน  ซึ่งเปนการสงเสริมพลังสมองใหมีความรูแตกฉาน  (ศันสนยี  ฉัตรคุปต 2546 : 3)   อีกทั้ง
ลักษณะของนทิานโดยทั่วไป มักสอดแทรกคติสอนใจมาในรูปของความบันเทงิ  มุงใหผูฟงและผูอาน
กระทําความด ี  มีจิตใจออนโยน  เมตตาปราณี  ซึ่งผูอานหรือผูฟงจะไมรูสึกวากาํลังถกูสอนอยูแต
กลับรูสึกเพลดิเพลินสนุกสนานและเปนการผอนคลายความเครียด  ซึ่งเปนวิธีการอยางหนึง่ในการ
ปลูกฝงคุณธรรมใหกับเด็ก (ไพพรรณ อินทนิล 2534 : 24) 

     มีผูนํานิทานมาทําการวิจัยกับเด็กทั้งการเลาและการอาน ซึ่งผลการวิจัยตางพบวา  
นิทานสามารถสงเสริมใหนักเรียนเกิดการพัฒนาทักษะตางๆ ในตนเอง  รวมทั้งเกิดความรักใน    
การอานมากขึ้น เชน งานวิจัยของวีรชาติ  ชัยเนตร (2541) ที่ไดนํานิทานพื้นบานมาสรางเปน
บทเรียนเสริมการอานใหกับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ซึ่งผลการวิจัยพบวานักเรียน              
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มีผลสัมฤทธิ์ทางการอานดีข้ึน นอกจากนี้นักเรียนยังเกิดเจตคติที่ดีตอการอานภาษาอังกฤษ ซึ่ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ บอสมา (Bosma 1981)ที่ไดศึกษาการนํานิทานมาใชเพื่อสอนสําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในโรงเรียนชั้นประถมของมลรัฐมิชิแกน (Michigan)  ประเทศ
สหรัฐอเมริกา จํานวน 99 คน  ซึ่งผลการวิจัยพบวา  นักเรียนมีความกาวหนาในการอาน  และ
นอกจากนี้ยังพบวา  นิทานพื้นเมืองทําใหนักเรียนสนใจวรรณกรรมมากขึ้น  ในขณะที่ เอ็มมา(Emma 
1997) ทําการวิจัยศึกษาการเพิ่มประสบการณการอานหนังสือนิทาน (Storybook) เพื่อพัฒนา
ความสามารถทางภาษาของเด็กหูตึงจํานวน  3 คน  ใชระยะเวลาการทดลอง 1 ป  ผลการวิจัยพบวา  
หลังการทดลอง 1 ป  เด็กทั้ง 3 คนเริ่มอานหนังสือที่บาน  กระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรมการอาน  
ตามเวลาที่กําหนดและหาหนังสืออานเองโดยไมตองจัดเตรียมไวให และสามารถเลาเรื่องจาก
หนังสือเลมที่เคยอานมาแลวได  จะเห็นไดวาการใหเด็กอานนิทานหรือการนํานิทานมาใชสอนใน  
ชั้นเรียนทําใหเด็กเกิดการพัฒนาทักษะการอานและยังนําไปสูการมีนิสัยรักการอานดวย 

     จากปญหาการอานของนักเรียนไทยดังกลาว นักการศึกษาหลายทาน รวมทั้งครู 
อาจารยในสถานศึกษาตางๆ ไดใหความสนใจที่จะแกปญหาโดยการนําวิธีการสอนใหมๆ ที่จะชวย
กระตุนใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน  อีกทั้งไดคิดคนและพัฒนาสื่อชนิดตางๆ  ที่จะ
นํามาใชในการเรียนการสอนแลวกอใหเกิดประสิทธิผลกับผูเรียนมากที่สุด  ซึ่ง เสงี่ยม โตรัตน   
(2538 : 49) ไดเสนอขั้นตอนในการตัดสินใจพัฒนาสื่อการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  
ไววา 1) ตองวิเคราะหความตองการของนักเรียน 2) ตรวจสอบเปาหมายของรายวิชา  3) สํารวจ
แบบเรียนในทองตลาด ถาหากมีแบบเรียนที่นาพอใจก็นําแบบเรียนนั้นมาใช โดยตรวจสอบดูวามี
อุปกรณหรือส่ือเสริมอ่ืนๆ  ประกอบเพิ่มเติมที่นาพอใจหรือไม  หรือถาพอใจแบบเรียนที่มีอยูแลว ก็
นําแบบเรียนนั้นมาใชแตอาจทําใหพอใจมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมหรือดัดแปลงสื่อ ซึ่งหากพิจารณา
แลว  ส่ือการสอนที่ไดรับการพัฒนาและมีความทันสมัยมากที่สุด อีกทั้งหลายฝายไดใหความสนใจ 
คือ  คอมพิวเตอรนั่นเอง   

     เนื่องจากความเจริญกาวหนาและพัฒนาการทางดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรไดดําเนิน
ไปอยางรวดเร็วมากในระยะเวลาที่ผานมา ประสิทธิภาพในการทํางานของเครื่องคอมพิวเตอรไดรับ
การพัฒนาใหกาวหนาอยางรวดเร็ว สามารถจัดการกับขอมูลในลักษณะตัวเลข  ภาษาหรือรูปภาพ
ไดงายและรวดเร็ว (ปวีณา ธิติวรนันท 2538 : 1)  และการนําคอมพิวเตอรเขามาใชในการเรียน    
การสอนไดรับความนิยมและแพรหลายมากขึ้นเปนลําดับ โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเครื่องคอมพิวเตอร
และชุดคําสั่ง (Software) มีราคาถูกลง  ประกอบกับปจจุบันมีโปรแกรมสําเร็จรูปใหเลือกเปนจํานวน
มาก (ผาน บาลโพธิ์ 2539 :1)  อีกทั้งสื่อชนิดนี้มีความนาสนใจสามารถจูงใจใหผูเรียนเกิดการอยาก
เรียนรูมากขึ้น  ซึ่ง  กิดานันท  มลิทอง  ไดกลาววา  การเรียนดวยคอมพิวเตอรเปนประสบการณ      

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 4

ที่แปลกใหมชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนใหตองการเรียนรูและทํากิจกรรมตางๆ โปรแกรมบทเรียน
สามารถนํามาใชไดในลักษณะของการศึกษารายบุคคล  โดยผู เ รียนสามารถเรียนไปตาม
ความสามารถของตนเองอยางไมรีบเรงหรืออายผูอ่ืน  (กิดานันท  มลิทอง 2536 :198) จากงานวิจัย
หลายชิ้นแสดงใหเห็นวา คอมพิวเตอรเปนสื่อที่ทันสมัยและสามารถจูงใจใหผูเรียนหันมาสนใจในการ
เรียนมากขึ้น ซึ่งแรงจูงใจมีความสําคัญมากในการเรียนภาษาอังกฤษ ถาผูเรียนไดรับแรงจูงใจอยาง
ดีแลวก็จะเกิดความรักในการเรียนและสามารถเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ สพอลดิง (Spaulding 
1992 : 4-5)  ไดกลาวไววา  นักจิตวิทยาไดแบงแรงจูงใจออกเปน 2 ชนิด คือ  แรงจูงใจภายนอก 
(Extrinsic motivation) และแรงจูงใจภายใน (Intrinsic motivation)  ซึ่งแรงจูงใจทั้งสองประเภท
นับวามีบทบาทที่สําคัญยิ่งตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผูที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูง สวนใหญจะ
ประสบผลสําเร็จทางดานการเรียนสูง ตรงขามกับผูที่ไมประสบผลสําเร็จมักจะเปนผูที่มีแรงจูงใจใฝ
สัมฤทธิ์ต่ํา แตแรงจูงใจภายในของผูเรียนเปนสิ่งที่สําคัญตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมากกวา
แรงจูงใจภายนอกอื่นๆ (สุปาณี สนธิรัตน : 21, อางถึงใน สุวรรณี เวทไธสง 2544 : 27)  ซึ่งสอดคลอง 
กับแนวคิดของ  สมพร  พรหมจรรย (2540 : 14) ที่กลาววา  แรงจูงใจภายในมีคามากกวา แรงจูงใจ
ภายนอก  แตแรงจูงใจภายในปลูกฝงใหเกิดกับผูเรียนไดยากกวา  ดังนั้นในการใชแรงจูงใจกับเด็ก  
มักใชแรงจูงใจภายนอกกอนแลวจึงสรางใหเกิดแรงจูงใจภายในในภายหลัง  ในการเรียนการสอน
โดยทั่วไปจําเปนจําเปนตองใชแรงจูงใจภายนอกเพื่อชักนําใหผูเรียนสนใจในการเรียน  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเมื่อตองเรียนในสิ่งที่มีประโยชน แตวาสิ่งนั้นคอนขางอยูไกลตัวหรือหางจากความตองการ  
ที่แทจริงของเขาในขณะนั้น แตหลังจากที่ผูเรียนมีความเขาใจมากขึ้นและเห็นความสําคัญของสิ่งนั้น
แลว  การใชแรงจูงใจภายนอกก็จะคอยๆ ลดลงกลายเปนการเรียนดวยแรงจูงใจภายใน  คือ      
เรียนดวยความรัก  ความสนใจในเนื้อหานั้นๆ อยางแทจริง 

    ในปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือเรียกยอวา CAI  
ได เขามามีบทบาทตอการเรียนการสอนของไทยมากขึ้นตามลําดับเนื่องดวยสื่อชนิดนี้มี            
ความนาสนใจและสามารถดึงดูดความสนใจของเด็กไดเปนอยางดี อีกทั้งในปจจุบันนี้เครื่องและ
โปรแกรมคอมพิวเตอร (Software) มีราคาถูกลงมากและมีการผลิตโปรแกรมในลักษณะมัลติมีเดีย
หรือส่ือผสมออกจําหนายเปนจํานวนมากเชนกัน  ซึ่งโปรแกรมลักษณะนี้สามารถสื่อความหมายได
อยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งผูเรียนสามารถเรียนไดตามความสามารถของตนเอง กลาวคอื 
ไมตองเรียนอยางรีบเรงหรืออายผูใดถามีการตอบคําถามผิดหรือใชเวลานานในการคิดหาคําตอบนั้น   

    ฮาดิสต้ี และวินเดท (Hardisty and Windeatt 1989 : 26 - 29 ) ไดกลาววา การนํา
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษนั้นก็เพื่อตอบสนองความตองการ
และแกไขปญหาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในหลายๆ จุด เชน ความแตกตางของผูเรียน  ความ
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ยากของเนื้อหาวิชาซึ่งทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนาย จึงไดมีการพัฒนาจากคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาทั่วๆ ไป (CAI :Computer Assisted Instruction)ใหแคบลงโดยเปนคอมพิวเตอรที่มีจุดมุงหมาย 
เพื่อใชในการเรียนการสอนภาษาเทานั้น (CALL : Computer– Assisted Language Learning)  
ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนํามาชวยในการจัดกิจกรรมการเรียนภาษาอังกฤษไดดี
เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนมีทั้งเนื้อหาสาระและภาพประกอบ  อีกทั้งยังมีวิธีการเสริมแรงเปน
ขอความชมเชยเมื่อนักเรียนประสบความสําเร็จในแตละขั้น  และใหกําลังใจเมื่อทําผิดพลาด  ทําให
ผูเรียนมีพฤติกรรมการอยากเรียนรูสูงกวาปกติ (Hardisty and Windeatt 1989 : 26 -29, อางถึงใน  
กษมา นิลแดง 2544 : 1) ลี (Lee 2000 : 1) กลาววา  ครูสอนภาษาทุกคนควรเรียนรูการใช
คอมพิวเตอร โดยเฉพาะคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ซึ่งเปนโปรแกรมที่สามารถสงเสริมการเรียนรู
และการฝกฝนทักษะทางภาษาในรูปแบบที่หลากหลาย  ใหขอมูลยอนกลับที่มีประสิทธิภาพแก
ผูเรียน สามารถเรียนเปนคูหรือกลุม  สนับสนุนการเรียนรูแบบสํารวจและการเรียนรูโลก  สงเสริม
ความสําเร็จของผูเรียน  กอใหเกิดการปฏิสัมพันธที่ดี  ตอบสนองการเรียนรูของแตละคนและกระตุน
ใหผูเรียนเกิดการเรียนรู  ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอรไมเพียงสนองตอบและกระตุนการเรียนรูของ
ผูเรียนแตละคนเทานั้น  แตยังสามารถนํามาสอนเสริม หรือสอนแทนครูไดในกรณีที่ครูไมอยูหรือ 
ขาดแคลนครู  เพราะเนื่องจากในปจจุบันนี้ครูมีภาระหนาที่นอกเหนือจาการสอนมากมาย  อีกทั้ง
ผูเรียนสามารถทบทวนหรือเรียนดวยตนเองตามถนัด  และจะเรียนกี่คร้ังก็ไดจนกวาจะเขาใจ  ซึ่ง
สอดคลองกับทิศทางและแนวโนมในการจัดการเรียนการสอนในปจจุบัน  คือ  มีแนวโนมเนนให
ผูเรียนเปนผูสรางความรูข้ึนเองไมใชเปนเพียงผูรับ  เนนความแตกตางระหวางบุคคล  การสราง
แรงจูงใจ  ทัศนคติที่ดีในการเรียน  สรางความเชื่อมั่นใหผูเรียน  เนนความตองการในการเรยีนรูแตละ
กลุม  เนนการนําเอาเทคโนโลยีมาใชอยางสรางสรรค เนนใหครูเปนผูอํานวยความสะดวก  และเปน
ผูจัดประสบการณใหผูเรียนไดเรียนรูเอง  (กรมวิชาการ 2543 ข : บทนํา)  

       นอกจากนี้ ขนิษฐา ชานนท (2532 : 8, อางถึงใน บุญเชิด เกตุแกว 2540 : 2) กลาวถึง
ความสําคัญ และประโยชนของคอมพิวเตอรวาการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อ ผูเรียนสามารถ
ศึกษาการเรียนตางๆ ไดดวยตนเอง สามารถตรวจคําตอบและศึกษาคําอธิบายเพิ่มเติม โดยมีการให
ขอมูลยอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนโดยทันที นอกจากนี้ คอมพิวเตอรสามารถนํามาใชเปนสื่อใน
ทักษะการอาน เพื่อกอใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนแกผูเรียนได ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของทักษิณา 
สวนานนท (2530 : 207, อางถึงใน ฉันแข  อองลํายอง 2535 : 2) กลาววาผูเรียนที่เรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจะเรียนอยางมีชีวิตชีวา ตั้งใจเรียนเหมือนกับมีครูมาสอนใหตัวตอตัว เพราะมี
การโตตอบกันตลอดเวลาระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร และจากงานวิจัยของโอนีล และปารีส 
(O’Neil and Paris 1981: 3, อางถึงใน ฉันแข  อองลํายอง 2535 : 2) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวย
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สอนสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนการสอนโดยชวยใหการเรียนการสอนมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและคงตัว เรียนไดแมในที่หางไกล ผูเรียนสามารถทดลองปฏิบัติไดดวยตนเอง 
และเปนการเรียนการสอนเนนรายบุคคล 

      จากขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวและจากการศึกษางานวิจัยตางๆ  พบวา  
นักการศึกษาหลายทานไดใหความสนใจตอประสิทธิภาพของการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชใน
การเรียนการสอนและไดทําการศึกษาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอนที่นํามาใชในการ
พัฒนาการสอนภาษา  ซึ่งพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีข้ึน อาทิเชน  งานวิจัยของสุพักตรา  เวสอุรัย (2536) ไดทําการพัฒนาและทดลองใช
คอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะการอานภาษาอังกฤษหาความหมายจากบริบทกับนักศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนบดินทรเดชา พบวาผูเรียนมีทักษะในการอานภาษาอังกฤษโดยการหา
ความหมายจากบริบทสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญ  ซึ่งสอดคลองกับ จิราภรณ  พลางวัน (2540)  ที่ได
ทดลองพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยระบบมัลติมีเดีย เพื่อใชสอนเสริมการใช
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 30 คน  พบวา  
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังใชบทเรียนสูงกวากอนการใชบทเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01   ในขณะที่เวียงศิริ  ไกรเกตุ (2545)  ไดทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
ภาษาอังกฤษ เร่ืองคํากริยา สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  จํานวน 30 คน  ไดผลการทดลอง
ในลักษณะเดียวกันคือ   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 
     ผูวจิัยในฐานะทีเ่ปนครูผูสอนในระดับประถมศึกษา โรงเรียนราชนิ ี ไดเห็นปญหาในการ
อานของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที ่ 5 วานักเรียนไมมีนิสัยรักการอานเทาที่ควร และคะแนนสอบ
การอานของนกัเรียนโดยสวนใหญอยูในระดับตํ่า  ซึง่จากการสอบถามนักเรียนพบวา  นกัเรียนเกิด
ความเบื่อหนายและไมชอบอานหนงัสือภาษาองักฤษ  เพราะรูสึกวาเนื้อหาที่อานยากไมคุนเคย  ไม
สามารถแปลได  อีกทัง้เปนเรื่องที่นกัเรียนไมชอบ โดยผูวิจัยไดสังเกตและสอบถามนักเรียนบางคน
ถึงเนื้อเร่ืองและประเภทของหนงัสือทีน่ักเรยีนพงึพอใจและอยากใหครูนํามาสอนอานในชัน้เรียน ผล
จากการสอบถามนกัเรียนทุกคนชอบอานเนื้อเร่ืองที่มีคําศัพทงายๆ มีภาพประกอบ และเรื่องที่
นักเรียน  สวนใหญตองการใหนาํมาเปนบทอานในชัน้เรยีนก็คือ  นิทาน  นัน่เอง 

    จากปญหาขางตน ผูวิจัยมีความตั้งใจที่จะแกปญหาการอานของนักเรียน และเล็งเห็น
ประโยชนของการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนใหกับผูเรียน โดยมุงที่จะใหการสอนอานภาษาอังกฤษ
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จึงเกิดความสนใจที่จะพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรมนิพนธ 
Hot Potatoes ซึ่งจากการศึกษางานวิจัยตางๆ พบวายังไมมีผูใดทดลองสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
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ชวยสอนโดยใชโปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes สําหรับผูเร่ิมเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทย และ
ผูวิจัยเชื่อวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการพัฒนาโดยใชโปรแกรมนี้จะชวยพัฒนาทักษะ
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  อันจะเปนพื้นฐานในการอานชั้นสูงตอไป 

 
วัตถุประสงคในการวิจยั 

   1.  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทกัษะการอานโดยใชนทิาน
สอนใจ สําหรบันักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนราชนิี  ใหมปีระสิทธิภาพตามเกณฑ  75/75 

    2.  เพื่อเปรียบเทียบคะแนนการอานภาษาองักฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนราชิน ีกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 

    3.  เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 โรงเรียนราชนิี ที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 
 
ปญหาการวจิัย   

    1.  บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทกัษะการอานโดยใชนิทานสอนใจที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ หรือไม   

     2. นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลการอานสงูขึ้นหรือไมหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน 

     3.   นักเรียนมีความคิดเห็นอยางไรตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น 
 
สมมติฐานการวิจยั 

    1.  บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทกัษะการอานโดยใชนิทานสอนใจที่
ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 

    2.  นักเรียนมีสัมฤทธิ์ผลการอานสงูขึ้นหลังไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอน 

    3.  นักเรียนมีความคิดเหน็ที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

    1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
         ประชากร  ไดแก  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนราชิน ี สังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชน  กรงุเทพมหานคร  จํานวน 7 หองเรยีน รวมทัง้สิ้น 300 คน  ทีก่ําลังศกึษาอยูใน
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2547   
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        กลุมตัวอยาง ไดแก นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนราชนิี สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จาํนวน 40 คน  ทีก่ําลังศกึษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา 
2547   ไดมาโดยวิธีการสุมอยางงาย (simple random sampling) 

    2.  ตัวแปรที่ศึกษา 
         2.1  คะแนนการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 

โรงเรียนราชิน ี
         2.2  คะแนนแบบฝกทายบทการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 

โรงเรียนราชินหีลังการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
         2.3  คะแนนการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนราชนิี

หลังการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
         2.4  ความคิดเหน็ของนักเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนราชินีทีม่ีตอบทเรียน 

คอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ขอตกลงเบื้องตน 
1. เกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนครัง้นี้กาํหนดไวตามเกณฑ 

ของ ชยัยงค  พรหมวงศ และคณะ (2520 : 134-142) ซึ่งใหถือความคลาดเคลื่อนในการยอมรบั
หรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนไวรอยละ 2.5 – 5 กลาวคือ 

           1.1 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนสูงกวาเกณฑที่ตัง้ไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป ถือวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพดีมาก 
            1.2 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนเทาเกณฑแตไมเกินรอยละ 2.5  ถือวาบทเรียนมี
ประสิทธิภาพดี 
            1.3  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวาเกณฑที่ตัง้ไวแตไมเกินรอยละ 2.5   ถือวา
บทเรียนมีประสิทธิภาพยอมรับไดหรืออยูในระดับพอใช  แตถาประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวา
เกณฑและมากกวารอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพต่ํา 

     2.  คะแนนที่ไดจากการสอบกอนการเรียน (pretest) เปนเครื่องชี้บอกความสามารถทาง 
การอานของนกัเรียนแตละคนกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

     3.  ผลสัมฤทธิ์ที่ไดจากการสอบหลังการเรียน (posttest) เปนเครื่องชี้บอกความสามารถ 
ทางการอานของนักเรียนแตละคนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
       1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสอนใจ หมายถึง บทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใชเปนแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  ที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes มีการบรรจุนิทานสอนใจซึ่งผูวิจัยนํามา
เปนตัวเสริมสรางทักษะการอานใหกับนักเรียนโดยผานคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งไดรับการคัดเลือก
ความยากงายและความเหมาะสมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โดยพิจารณาเลือกนิทาน
อีสปซึ่งสอดแทรกขอคิด หรือปลูกฝงคุณธรรมที่มีคุณคาใหกับเด็ก (ทิพยสุดา นิลสินธพ 2524, อาง
ถึงใน นุสรา  กฤษณะเศรณี 2540 : 76) คําศัพทและสํานวนอยูในระดับที่เหมาะสม  และโครงสราง
ไวยากรณไมซับซอนจนเกินไปอีกทั้งเนื้อเร่ืองมีภูมิหลังที่คุนเคย และมีความนาสนใจ  ไมส้ันหรือยาว
จนเกินไป (Bright and McGregor 1982:59-61) โดยมีความยาวอยูระหวาง 50-100 คํา (Heaton 
1975:113) และบรรจุแบบฝกหัด  6 ชนิดดวยกัน ไดแก แบบตัวเลือก(JBC) แบบตอบสั้นๆ (Jquiz) 
แบบเติมคํา (Jcloze) เกม  Crossword puzzles (Jcross) แบบเรียงประโยคหรือคํา (Jmix) และ
แบบจับคู (Jmatch) โดยผูเรียนจะตองมีปฏิสัมพันธกับเครื่องคอมพิวเตอรและดําเนินการเรียนรูดวย
ตนเองทั้งหมด ครูเปนเพียงผูอธิบายขั้นตอนในการเรียนและคอยชวยเหลือเมื่อผูเรียนมีปญหาในการ
ใชโปรแกรมเทานั้น 

     2. ความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  ความคิดเห็นของนักเรียนที่
เกิดจากการไดเรียนการอานนิทานสอนใจภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่งวัดไดจาก
แบบสอบถามวัดความคิดเห็นในการเรียนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้นและหาคุณภาพแลว ตาม
หลักการสรางแบบสอบถามประเมินคาของลิเคิรท (Likert)    โดยแบงการสอบถามออกเปน 3 ดาน  
คือ  ดานเนื้อหา ดานรูปแบบ  และดานประโยชนที่ไดรับ 

     3.  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง แบบประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยดัดแปลงมาจากแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนของ วุฒิชัย  ประสารสอย (2543 : 46-47) เปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 
จํานวน 30 ขอ โดยใชเกณฑประเมินของลิเคิรท (Likert) เพื่อใหผูเชี่ยวชาญประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยแบงการสอบถามออกเปน 5 ดาน  คือ  ดานรูปแบบของ
โปรแกรม ดานเนื้อหา ดานภาพและเสียง ดานการใหผลยอนกลับ  และดานเทคนิคตางๆ  
      4. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถงึ  คะแนนความสามารถของนักเรียน
แตละคนที่ทาํการวัดโดยใชแบบทดสอบวดัความสามารถในการอานภาษาองักฤษกอนและหลงัการ
อานนิทานโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนแลว 
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      5.  แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถงึ  แบบทดสอบที่
ผูวิจัยสรางขึ้น มีจุดประสงค 3 ขอ ไดแก บอกรายละเอียดที่สําคัญของนิทานได เติมคําศัพทโดย
อนุมานความคําศัพทจากบริบทได และบอกความหมายของคําศัพทใหมได เพื่อใชวัดความสามารถ
ทางการอานของนักเรียนกอนและหลงัการเรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  ผูวิจัยไดศึกษา
หลักการสรางแบบทดสอบของ อัจฉรา วงศโสธร (2539) และ Heaton (1990) ซึ่งแบบทดสอบที่
สรางขึ้นเปนแบบทดสอบชนดิเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  จํานวน 40 ขอ  เวลาในการทาํ 60 นาที  

    6.   นักเรียน  คือ  นักเรียนทีก่ําลงัศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่5  ภาคเรียนที ่2 
ปการศึกษา 2547  โรงเรียนราชินี เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร 

   ส
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บทที่ 2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 
               การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร ตํารา และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัยดังนี้  

   1.   เอกสารและทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 
             1.1   ความหมายของการอาน 

                     1.2   ความเขาใจในการอาน 
             1.3   ความสามารถในการอาน 
             1.4   ทฤษฎีโครงสรางความรู 

                2.   เอกสารเกี่ยวกับนิทานและการใชนิทานประกอบการสอนภาษาอังกฤษ 
              2.1  ประเภทของนิทาน 

  2.2  องคประกอบพื้นฐานของนิทาน 
  2.3  ประโยชนของนิทานที่มีตอการเรียนการสอนภาษา 

                      2.4  แนวทางในการคัดเลือกนิทาน 
  3.   เอกสารเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน 

               3.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
   3.2  คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

          3.3  จุดมุงหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
               3.4  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
               3.5  ตัวอยางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
               3.6  ขอดีและขอจํากัดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
               3.7  แนวคิดและขั้นตอนในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
               3.8  โปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes  
               3.9  หลักการประเมิน 

 4.   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
               4.1  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอนอาน 
               4.2  งานวิจัยที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
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1.   เอกสารและทฤษฎีเกี่ยวกับการอาน 
 
1.1  ความหมายของการอาน 

     นักการศึกษาหลายทานไดใหความสําคัญกับการอานเพราะเห็นวาการอานเปนทักษะที ่
สําคัญในการดําเนินชีวิต  จึงทําการศึกษาและไดใหความหมายของการอานไวดังนี้ 

     กูดแมน และคณะ (Goodman and others 1973 : 5 - 11) กลาวไววา  การอาน  
หมายถึง  กระบวนการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา  ซึ่งในขณะที่อานผูอานจะเลือกตัวชี้แนะ 
(Clue) ที่ปรากฏในขอความเพื่อเดาความหมายของเนื้อความทั้งหมด  นอกจากนั้นการอานยังเปน
กระบวนการที่เร่ิมตนดวยการรับรูของสมอง  และในขณะที่สมองรับรูตัวอักษรนั้น  ผูอานตองมีการ
คาดการณลวงหนา  โดยอาศัยพื้นฐานของความรูและประสบการณเดิมของผูอาน 

      แฮริสและสมิธ  (Harris and Smith 1976 : 14)  ไดใหความหมายของการอานวา 
หมายถึง  รูปแบบหนึ่งของการสื่อความหมาย  เปนการแลกเปลี่ยนความคิด  ขาวสารและความรู
ระหวางผูเขียนและผูอาน  ในลักษณะของการสื่อความซึ่งกันและกัน  โดยที่ผูเขียนจะแสดงความ
คิดเห็นของตนเองดวยภาษาตามลักษณะการเขียนของแตละบุคคล  สวนผูอานจะพยายามหา
ความหมายของสิ่งที่ผูเขียนไดเขียนไว  ความสามารถที่จะทํานายหรือถอดความจากขอความที่อาน
ข้ึนอยูกับประสบการณเดิมของผูอาน  ไดแก  ความคุนเคยในหัวขอเร่ือง  ความคิดที่สําคัญๆ ของ
เร่ือง  ตลอดจนความรูทางภาษาของผูอานเองดวย   

      คูเปอร (Cooper 1979 : 3) ไดกลาววา  การอาน  หมายถึง  กระบวนการสรางหรือการ
พัฒนาความหมายของเนื้อหาที่เปนตัวอักษรซึ่งผูอานตองนําความรูและประสบการณเดิมมา
เชื่อมโยงในการอานโดยกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานและเนื้อความ 

     แครเรล และ ไอซเตอรโฮลด (Carrell and Eisterhold 1980 : 553) ไดกลาวถึงการอาน
วา เปนขบวนการในการเชื่อมโยงขอมูลจากเรื่องที่อานกับขอมูลเดิมที่อยูในตัวผูอาน ดังนั้นการอาน
จึงไมใชเปนการรับขอมูลเพียงประการเดียวแตการอานเปนเรื่องของการตีความขอมูล นั่นคือ การที่
จะเขาใจในสิ่งที่อานยอมข้ึนอยูกับความรูเดิมที่มีอยูในเรื่องนั้นๆ ผนวกกับการยอมรับความรูใหมที่
ไดมาจากการอาน และการปรับปรุงความรูเดิมดังนั้นการอานจึงเกิดจากมีปฏิสัมพันธระหวางงาน
เขียนกับผูอานงานเขียนนั้นๆ 

     วิลเลียมส (Williams 1986 : 2-3) มีความเห็นวา การอานเปนกระบวนการที่ผูอานมอง
และทําความเขาใจในสิ่งที่อาน ไมใชเพียงการอานออกเสียงไดหรือการเขาใจความหมายของคําทุก
คํา การอานที่มีประสิทธิภาพคือ การอานเปนกลุมคําและเลือกที่จะทําความเขาใจกับสวนหนึ่งของ
เนื้อความ ไมใชเนื้อความทั้งหมด 
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      วิลเลียมสัน (Williamson 1988 : 7- 8) กลาวสรุปวา การอาน หมายถึง กระบวนการ
การมี ปฏิสัมพันธและการตีความ กลาวคือ ในการอานนั้นผูอานจะตองมีปฏิสัมพันธกับเร่ืองที่อาน 
ซึ่งการที่ผูอานจะสามารถตีความในเรื่องที่อานไดมากนอยเทาใดนั้นขึ้นอยูกับความรูเดิม (Schema) 
และความสามารถในการคาดเดา (Expectation) 

     เฮอรแมน (Hermann 1990 : 81-96) ใหความหมายของการอานวา การอานเปน
กระบวนการการแปลความที่ผูอานตองมีความตระหนักในกระบวนการคิดและสามารถควบคุม
กระบวนการคิดอยางมีเหตุผลในการทําความเขาใจกับบทอาน กลาวคือ ผูอานตองรูจักนําความรู
เดิมมาชวยในการคาดคะเนเนื้อหาที่อาน ประเมินความเขาใจโดยตรวจสอบวาสิ่งที่คาดคะเนไวตรง
กับขอความที่ปรากฎหรือไม นอกจากนั้นผูอานยังตองเดาความหมายของศัพท 

      ครอเลย  (Crawley 1995 : 14 - 15)  ไดใหความหมายของการอานไววา  การอานเปน
กระบวนการที่ซับซอน  ซึ่งตองใชกระบวนการคิดระลึกถึงคําตางๆ ที่ทําใหเกิดการปฏิสัมพันธ
ระหวางความคิดกับส่ิงที่มองเห็น  แลวจึงสื่อความหมายจากสัญลักษณที่อาน 

      เดย  และ  แบมฟอรด  (Day and Bamford 1998 : 12)  กลาววา  การอานเปนการ
สรางความหมายจากขอความที่เขียนหรือพิมพ  ซึ่งผูอานจะตองใชกระบวนการคิดเชื่อมโยงระหวาง
ขอความหรือขอมูลที่อานกับความรูและประสบการณเดิม  เพื่อใหเขาใจความหมายที่ผูเขียน
ตองการสื่อสารไดอยางถูกตอง 

      พรรณี  เศวตมาลย  (2540 : 9) กลาววา  การอาน  หมายถึง  กระบวนการปฏิสัมพันธ
ระหวางผูอานและผูเขียน  โดยอาศัยตัวอักษรเปนสื่อกลางในการสื่อสาร  ซึ่งผูอานเปนผูรับสารและ
พยายามตีความวา  สารของผูเขียนหมายถึงอะไร  โดยผูอานบูรณาการทักษะทางภาษา  ความคิด  
ความรูสึก  จินตนาการ  การคาดเดา  ตลอดจนความรูและประสบการณเดิมเขาดวยกัน  เพื่อให
เขาใจความหมายของสิ่งที่อานได 

      สุเมธ  แสงนาทร (2542 : 33) สรุปไววา การอาน คือ ขบวนการของการเชื่อมโยงขอมูล 
เพื่อเปนสื่อในการแสดงออกทางความคิดเห็นของผูเขียนไปสูผูอาน ผูอานจะตองใชสติปญญาในการ
ตีความใหเกิดความเขาใจอยางถูกตองและลึกซึ้ง การจะตีความใหเกิดความเขาใจไดถูกตองนั้น
ประกอบดวย 

       1. การมีความรูในความหมายของคํา 
       2. การมีความรูในการเรียบเรียงคําและสรางปฏิสัมพันธของคํา 
       3. การเขาใจในการแปลความหมายและตีความ 
       4. การสรางปฏิสัมพันธของความรูและประสบการณเดิม (Schema) กับขอมูลใหมที่

กําลังอาน แลวจะเกิดความรูใหมเพิ่มข้ึน 
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      จากความหมายของการอานขางตน  พอสรุปไดวา  การอาน   หมายถึง    กระบวนการ
ในการปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียนโดยผานสัญลักษณ  ซึ่งผูอานตองเชื่อมโยงขอมูลที่อาน
กับความรูเดิมที่มีอยู ทําความเขาใจ คาดคะเนความและถอดความหมายของสัญลักษณนั้นโดย
อาศัยพื้นของความรูทางภาษาศาสตร และประสบการณเดิมที่มีอยู 
 
1.2  ความเขาใจในการอาน 

    ความเขาใจในการอานเปนจุดมุงหมายที่สําคัญที่สุดในการอาน  ดังนัน้จึงมีนักการศึกษา  
หลายทานไดทําการศึกษาวธิีการสอนอานเพื่อความเขาใจและไดใหความหมายเกี่ยวกับความเขาใจ
ในการอานไวดังนี ้

     จอรนสันและบารเรต (Johnson and Barrett 1981 : 74) กลาววา การที่จะเขาใจสิ่งที่
อานไดนั้นควรไดรับการพัฒนาความสัมพันธระหวางคําที่ปรากฏในประโยค   ยอหนาและ
ความสัมพันธระหวางเนื้อหาและประสบการณเดิมของเขา 

     โจนส  (Jones 1982 : 724)  กลาวถึงความเขาใจในการอานวา  ผูอานจะอานเรื่องได
เขาใจหรือไมนั้น ไมไดข้ึนอยูกับความรูทางดานตัวภาษาเพียงอยางเดียว  ตองอาศัยความรูรอบตัว
ดวย  ผูอานจะประสบความสําเร็จมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับวาเขามีความรูเร่ืองที่อานมากนอย
เพียงใด  ถาผูอานมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่อานมาก  ผูอานก็จะสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดมาก
เชนกัน 

      สตีเวนส (Stevens 1982 : 151-154) ที่พบวาในการอานขอความในแบบทดสอบ        
วัดความเขาใจในการอาน นักเรียนกลุมที่มีความรูในเรื่องนั้นๆ มากกวา จะมีความเขาใจเรื่องราวที่
อานซึ่งเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ ไดดีกวากลุมที่มีพื้นความรูในเรื่องนั้นๆ นอย 

      คาร  และคณะ (Carr and others 1983 : 1-2) กลาววา  ความเขาใจในการอาน  คือ  
การตีความหมายจากเรื่องที่อานและปฏิสัมพันธระหวางเรื่องที่อานกับความรูเดิมของเรื่องที่อาน  ซึ่ง
ผูอานจะใชความรูเดิมในการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ผูอานคิดวาจําเปนจะตองเขาใจและเลือกความรูเดิม
กับความรูใหมใหเหมาะสมกัน 

      แอนเดอรสัน (Anderson 1985 : 372 - 375) มีความเห็นวา การอานเพื่อความเขาใจ
เปนกระบวนการคนหาความหมายในหลายระดับ กลาวคือ ผูอานจะตองใชความสามารถทางภาษา
หลายระดับพรอมกันตั้งแตระดับตัวอักษรหรือระดับคํา ไปจนถึงระดับโครงสรางไวยากรณและระดับ
ความหมาย นอกจากนั้น ยังเปนกระบวนการที่ชวยสรางสมมติฐานเกี่ยวกับเร่ืองการอาน นั่นก็คือ 
ผูอานที่อานคลองแคลวแลวจะสามารถทํานายเรื่องและอางอิงขอมูลจากการอานไดดวย  

      แฮรริส และ สมิธ (Harris and Smith 1986 : 226 - 227) ไดแบงปจจัยตางๆ ที่ผูอานใช
เพื่อใหเกิดความเขาใจในการอานวา ประกอบดวยปจจัยภายใน ซึ่งไดแก พื้นความรูของผูอานใน
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เร่ืองที่อาน ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการคิด ความสนใจ แรงจูงใจ ทัศนคติ ความ
เชื่อซึ่งเปนเรื่องของจิตใจ และจุดประสงคของการอานและปจจัยภายนอก ซึ่งไดแก ลักษณะของ   
ตัวเรื่องเอง สําหรับปจจัยภายในที่กลาวไปแลวทั้งหมด แฮรริสและสมิธใหความสนใจกับปจจัย 2 
ประการ ซึ่งไดแก พื้นความรูในเรื่องที่อานและความสามารถทางภาษาเปนพิเศษ โดยใหความเห็น
วา ในเรื่องพื้นความรูและประสบการณนั้น  หากผูอานไมเคยมีพื้นความรูหรือประสบการณในเรื่องที่
อานมากอน เร่ืองที่อานนั้นก็ไมมีความหมายสําหรับผูอานเพราะอานไมรูเร่ือง นอกจากนั้น ผูอาน
ตองมีความสามารถทางภาษาพอสมควรดวย จึงจะเขาใจเรื่องที่อานไดและทําใหเร่ืองนั้นมี
ความหมาย 

      เมเลนเดซ (Melendez 1987:1) กลาวถึง กระบวนการเรียนรูทางทฤษฎีพื้นความรูวา 
เมื่อผูอานอานขอมูลใหม สมองจะสงขอมูล ซึ่งเปนพื้นความรูของผูอานเองในเรื่องที่อานออกมาปรับ
ความคิด หากขอมูลที่สมองสงออกมานั้นสอดคลองสัมพันธกับขอมูลที่พบ ก็จะเกิดการผสม
กลมกลืนระหวางพื้นความรูกับความรูใหมที่จะทําใหผูอานเขาใจสิ่งที่อานได หากขอมูลที่สมอง
สงออกมาไมตรงกับความรูใหม ก็จะเกิดการเสียสมดุลระหวางความรูเดิมกับความรูใหม ทําใหผูอาน
ตองคนหาความรูสวนอ่ืนๆ ออกมาปรับใชกับขอมูลใหม ถาผูอานปรับไดโดยที่พื้นความรูนี้ผสม
กลมกลืนไปกับขอมูลใหม ผูอานจะเกิดความเขาใจในสิ่งที่อานแตถาไมสามารถหาขอมูลพื้นความรู
หรือประสบการณที่มีอยูมาปรับใหเขากับขอมูลใหมนี้ไดผูอานก็จะอานเรื่องนั้นๆ ไมเขาใจ 

      มิลเลอร (Miller 1990 : 2-7)  กลาววา  ความเขาใจในการอานจัดเปนกระบวนการสราง
ความเขาใจในสัญญลักษณที่เปนตัวแทนความคิดของผูเขียน  โดยผูอานตองใชประสบการณเดิมที่
ตนมีอยูมาปฏิสัมพันธกับส่ิงที่ผูเขียนนําเสนอในบทอาน 

      สวอน (Swan 1990 : 1) ไดกลาวถึงความหมายของความเขาใจการอาน  สรุปไดวา  ถา
นักเรียนผูหนึ่งมีความเขาใจในการอานเปนอยางดี  นั่นหมายถึงวานักเรียนผูนั้นสามารถอานไดอยาง
ถูกตอง  และมีประสิทธิภาพ  คือสามารถไดขอมูลจากบทอานมากที่สุดและเกิดความเขาใจผดิผลาด
นอยที่สุด  ซึ่งอาจใหนักเรียนแสดงความเขาใจในการอานโดยใหแสดงออกเกี่ยวกับเนื้อหาของ     
บทอาน เชน การเขียนประโยคหรืออนุเฉทในการตอบคําถาม  หรือโดยการสรุปเร่ืองที่อาน 

      เพียรสัน และคณะ (Pearson and others 1992 : 149) กลาววา  ความเขาใจในการ
อาน  คือ  การสรางความหมายในเรื่องที่อานโดยตัวผูอานเอง  ซึ่งความหมายนั้นอาจคลายคลึงกับ
ความหมายหมายที่อยูในความคิดของผูเขียนซึ่งถายทอดจากปากกาลงสูกระดาษ  แตไมมีผูอานคน
ใดที่จะสามารถสรางความหมายรูปแบบเดียวกับผูเขียน  หรือไมมีผูอานคนใดเลยที่จะเกิดความ
เขาใจในเรื่องที่อานเชนเดียวกัน  แตละคนยอมมีพฤติกรรมการอานของตนเอง 
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      จากขอมูลขางตนกลาวไดวา ความเขาใจในการอานคือ ความสามารถในการ
ตีความหมาย ของส่ิงที่อานโดยการเชื่อมโยงขอมูลของสิ่งที่อานกับพื้นความรูเดิม  ซึ่งผูอานจะอาน
ไดเขาใจมากนอยเพียงใดก็ข้ึนอยูกับวามีพื้นความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ืองที่อานแคไหน  ถามีพื้นความรู
เดิมมากก็สามารถนํามาเชื่อมโยงกับส่ิงที่อานไดมากและสามารถเขาใจเรื่องที่อานไดในเวลาสั้น   
ในทางตรงกันขาม  ถามีพื้นความรูเดิมเกี่ยวกับส่ิงที่อานนอยก็ตองใชเวลามากขึ้นเปนลําดับ 
 
1.3 ความสามารถในการอาน 

      การจะอานเรื่องไดเขาใจหรือไมข้ึนอยูกับปจจัยหลายประการ  ข้ันแรกคือตองสามารถ  
อานเรื่องไดเพราะถาไมสามารถอานเรื่องไดก็จะไมเขาใจเรื่องที่อาน ดงันั้นจงึมีผูเชีย่วชาญทางการ
อานไดเหน็ความสําคัญและไดใหความหมายเกีย่วกบัความสามารถในการอานดังนี ้

      แฮริส (Harris 1969 : 59) กลาววา  ความสามารถในการอานนั้นจะตองอาศัย
องคประกอบหลายประการ  เชน  ตองมีความเขาใจภาษา สามารถจับใจความสําคัญและ
รายละเอียดปลีกยอยได  สามารถสรุปความคิดจากการอานไดถูกตอง  สามารถเขาใจเจตคติของ
ผูเรียนจากขอความที่อานและวัดลีลาในการเสนอความคิดของผูเรียนได  

      ฮีตัน (Heaton 1974 : 103-104)  กลาวถึงความสามารถในการอานวาแบงไดดังนี้ 
      1.  เขาใจความหมายของคําและกลุมคําในบริบทตางๆ  

  2.  เขาใจความสัมพันธและลําดับเหตุการณของเรื่องที่อาน 
      3.  เขาใจบทอาน ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง 

  4.  อานและเขาใจเรื่องโดยสรุปได 
5. อานและหาขอมูลที่ตองการได 

      ฟนอคเชียโร และซาโกะ (Finocchiaro and Sako 1983 : 131 - 132) กลาวถึง
ความสามารถในการอานวา ความสามารถในการทําความเขาใจคําศัพทและโครงสรางประโยคที่
ปรากฏในขอความ สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องและรายละเอียดปลีกยอยได สามารถเขาใจ
ความสัมพันธของสิ่งตางๆ ที่อาน สามารถสรุปตีความและเขาใจความหมายแฝง รวมทั้งสามารถ
ประเมินสิ่งที่อาน ทราบแนวการเขียน อารมณ หรือแนวคิดของผูเขียน  และอานดวยความทราบซึ้ง 

      เกรย (Gray1984 : 35-36) กลาววา ความสามารถทางการอานนั้นขึ้นอยูกับทักษะ
ดังตอไปนี้   

      1. รูจักคํา (Perception of the Words Used)ผูอานจะอานหนังสือไดเขาใจ ตอเมื่อมี
ความสามารถในการอานตัวอักษร  และเขาใจความหมายตรงกับผูเขียน  เกรย  กลาววา  การเขาใจ
ความหมายของคําเปนทักษะเบื้องตนของการอานทุกประเภท 
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      2.  การเขาใจความคิดของผูเรียน  (Comprehension of the Idea Expressed)   
      3.  การมีปฏิกิริยาโตตอบความคิดของผูเขียน (Reaction to Their Ideas) เปนการ 

ประเมินความคิดของผูเขียนจากเรื่องที่อาน ซึ่งผลของการประเมินจะเห็นดวยหรือไมเห็นดวยก็ได 
      4. ทักษะในการผสมผสานความคิดใหมกับความคิดเกาจากเรื่องที่อาน  (Integration of 

Ideas) ซึ่งหมายถึงการรวมความคิดที่ไดรับจากเรื่องที่อานกับประสบการณเดิมของผูอาน 
      จากการศึกษาถึงองคประกอบและความหมายของความสามารถในการอานทั้งของ   

แฮริส (Harris 1969 : 59)  ฮีตัน (Heaton 1974 : 103 -104) ฟนอคเชียโร และซาโกะ (Finocchiaro 
and Sako 1983 : 131 - 132) และเกรย (Gray 1984 : 35 – 36)  ผูวิจัยสามารถสรุปไดวา 
ความสามารถในการอานแบงไดดังนี้ 

     1.  เขาใจความหมายของคําศัพทและกลุมคําในบริบท 
 2.  เขาใจถึงใจความสําคัญ และรายละเอียดของบทอาน 
 3.  อานและสรุปเร่ืองได 
4. เขาใจความสัมพันธของเหตุการณตางๆ ในเรื่อง และเรียงลําดับเหตุการณได 
5. อานโดยการกวาดตาและหาขอมูลที่ตองการได  

 
1.4  ทฤษฎีโครงสรางความร ู  (Schema Theory) 

    ทฤษฎีโครงสรางความรูเปนปจจัยสําคัญประการที่จะทําใหผูอานอานเรื่องไดเขาใจมาก
หรือนอย  รูเมลฮารท (Rumelhart 1981 : 5 อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543 : 20) ใหคําจํากัดความ 
คําวา “โครงสรางความรู” วาเปนโครงสรางของขอมูลที่แสดงถึงความคิดรวบยอดทั่วไปซึ่งเก็บไวใน
ความทรงจํา มีโครงสรางของขอมูลที่แสดงถึงความคิดรวบยอดตางๆ เกี่ยวกับวัตถุ สถานการณและ
ลําดับของเหตุการณ การกระทําและลําดับของการกระทําตางๆ แวคคา (Vacca  et al. 2003 : 16) 
กลาววา ความรูเดิมจะสะทอนใหเห็นความรู ประสบการณ ความคิด ความเขาใจคานิยม ทักษะ 
กระบวนการตางๆ ที่ผูอานนํามาใชในการอานในสถานการณตางๆ และเดอรคิน (Durkin1980 :193 
quoted in Rude 1984 : 193) กลาววา ความเขาใจเรื่องขึ้นอยูกับขอมูลที่เราไดรับมากอนที่จะอาน
ส่ิงนั้นๆ  ซึ่ง แคเรล (Carrel 1987, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543 : 23 -24) ไดแบงโครงสรางความรู
ที่ผูอานนํามาตีความเนื้อเร่ืองขณะที่อานไว  2 ชนิด คือ 

1. โครงสรางความรูดานเนื้อหา (Content Schema) คือ โครงสรางความรูเกี่ยวกับ      
เนื้อหา ของเรื่องที่อานซึ่งผูอานมีอยูเดิม ถาผูอานคุนเคยกับเนื้อหาที่อานมากอนยอมเขาใจเนื้อเร่ือง
ไดดี  แตถาเปนเนื้อหาที่ไมคุนเคยมากอนยอมเกิดความยากลําบากในการทําความเขาใจ 

2. โครงสรางความรูดานรูปแบบ (Formal Schema)  คือ โครงสรางความรูอีกประเภท 
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หนึ่งซึ่งชวยใหผูอานสามารถทําความเขาใจบทอานไดอยางมีประสิทธิภาพ จากผลการวิจัยของ
แมนดเลอรและจอหนสัน (Mandler and Johnson 1977)  พบวา โครงสรางความรูดานรูปแบบมี
อิทธิพลตอการอานภาษาแมของผูใหญและเด็ก 
                 จากการศึกษาทฤษฎีโครงสรางความรู (Schema Theory) ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเห็น
ความสําคัญและประโยชนของทั้งโครงสรางความรูดานเนื้อหา (Content Schema) และโครงสราง
ความรูดานรูปแบบ (Formal Grammar) ที่มีผลตอการอานบทอาน ผูวิจัยจึงไดสอบถาม ศึกษา
รวบรวมและคัดเลือกบทอานที่นักเรียนมีความภูมิหลังคุนเคยทั้งทางดานเนื้อหาและรูปแบบมาใชใน
การวิจัย 
    

2.  เอกสารเกี่ยวกับนิทานและการใชนิทานประกอบการสอนภาษาอังกฤษ 
 

      คําวา “นิทาน”  หมายถึง  เรื่องเลาสืบตอกันมา  (กิ่งแกว อัตถากร  2519  : 12)  แตไม 
ทราบแนชัดวา เร่ิมตนเลากันตั้งแตเมื่อใดเพราะไมมีหลักฐานยืนยันแนนอน (ฉวีวรรณ  กินาวงศ 
2533 : 101)  นิทานเปนการผูกเรื่องขึ้นเพื่อใหผูฟงเกิดความสุขและสนุกสนาน แฝงคําสอนจรรยาใน
การใชชีวิต การเลานิทานเปนการถายทอดวัฒนธรรมตอเนื่องของผูเลาใหคนรุนใหมฟง  นิทานมีอยู
กับตัวของผูใหญทุกคน ดังนั้นเด็กๆ จะไดฟงนิทานตั้งแตอยูกับครอบครัว เร่ืองเลาเปนการถายทอด
ประสบการณ  ความคิดแทรกเรื่องจริยธรรมและการปฏิบัติเพื่อใหผูฟงไดรับแตเร่ืองที่ดีงาม
ประทับใจ  และมีความสัมพันธใกลชิดกับผูเลา (เกริก  ยุนพันธ  2543 : 8) จุดใหญก็เลาเพื่อมุงที่จะ
สนองความตองการทางดานจิตใจของผูฟง  ในบางครั้งก็สอดแทรกคติสอนใจเอาไวดวย  (ภิญญาพร  
นิตยะประภา 2534 : 32)   

     สรุปไดวา  นิทานหมายถึง เร่ืองราวที่ถายทอดตอๆ กันมาโดยอาศัยการเลาจากปากตอ
ปาก เพื่อมุงใหผูฟงเกิดความเพลิดเพลินสนุกสนาน  แตแฝงดวยคติธรรมและคําสอนเพื่อใหทุกคน
เปนคนดีและอยูรวมกันอยางมีความสุข 
 
2.1  ประเภทของนิทาน  

     มีนักการศึกษาไดจัดแบงประเภทของนิทานออกเปนหลายประเภทดวยกัน  ดังนี้ 
     ประคอง  นิมมานเหมินทร (2531 : 133 – 196) ไดจัดประเภทนิทานพื้นบานตามรูปแบบ

โดยจัดเปน 11 ประเภทดังนี้  
     1. นิทานเทวปกรณ (Myth) เปนเรื่องอธิบายกําเนิดจักรวาล เทวดา กษัตริย กําเนิด

มนุษยและสัตว ปรากฏการณธรรมชาติ  เชน ลม  ฝน กลางวัน กลางคืน จันทรคราส สุริยคราส ฟา
แลบ ฟารอง รวมถึงบทบาทหนาที่ของเทวดา และผูปกครองแผนดิน  
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     2. นิทานศาสนา (Religious tale) เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับพระพุทธเจา พระโพธิสัตวและ
บุคคลสําคัญในสมัยพุทธกาล เนื้อเร่ืองจะเนนคติธรรมทางพุทธศาสนา  

     3. นิทานคติธรรม (Fable) เปนนิทานที่มีเนื้อเร่ืองขนาดไมยาว ดําเนินเรื่องไมซับซอนตัว
ละครเปนคนหรือสัตว มีแนวคิดสําคัญคือทําความดียอมไดดี ทําความชั่วยอมไดรับผลชั่ว โดยผูเลา
จะเนนแนวคิดดังกลาวไวทายเรื่อง  

     4. นิทานมหัศจรรย หรือเทพนิยาย (Fairy tale) มักเปนนิทานขนาดยาวมีเนื้อเร่ือง
เกี่ยวของกับความหัศจรรย เชน มีของวิเศษ  ความสามารถพิเศษ  มีอมนุษย เปนตน  

     5. นิทานชีวิต (Novella) เปนนิทานที่มีขนาดคอนขางยาว และมีตัวละครหลายตัว ตัว
ละครสวนใหญเปนคน อาจมีตัวละครเปนสัตวและอมนุษย เชน ผีสาง  เทวดา นิทานชีวิตมีลักษณะ
เปนเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริง มีการบอกชื่อและฐานะตําแหนงของตัวละครและสถานที่ที่เกิดเหตุการณ
อยางชัดเจน  

     6. นิทานประจําถิ่น (Saga) เปนเรื่องที่เลาสืบตอกันมา มีเนื้อเร่ืองที่เชื่อวาเคยเกิดขึ้นจริง 
และมักอธิบายความเปนมาของสิ่งที่มีอยูในทองถิ่น ซึ่งเปนสิ่งที่มีอยูโดยธรรมชาติ เชน ทะเล ภูเขา 
เกาะ เปนตน และส่ิงที่มนุษยสรางขึ้นเนื่องจากศาสนา เชน เจดีย  พระธาตุ  เปนตน ขนาดของนทิาน
มีทั้งสั้นและยาว นิทานประจําถิ่นบางเรื่องอาจจัดเปนนิทานประเภทอื่นดวยก็ได  

     7. นิทานอธิบายเหตุ (Explanatory tale) มักเปนนิทานที่มีขนาดสั้น เนื้อเร่ืองอธิบายที่มี
ของสิ่งตาง ๆ เชน คน สัตว พืช ปรากฏการณธรรมชาติ พิธีกรรม ขนบประเพณี  อาหาร และเครือ่งใช
ตาง ๆ  

     8. นิทานสัตว (Animal tale) คือ นิทานที่มีตัวละครเปนสัตว เนื้อเร่ืองแสดงถึงนิสัย
สันดานที่แทจริงของสัตว สัตวโง  สัตวฉลาด สัตวเจาเลห และสัตวดี  

     9. นิทานเรื่องผี (Ghost tale)เปนเรื่องเลาเกี่ยวกับภูตผีตาง ๆ  คือ ผีคนตาย  ผีบาน ผี
เรือน ผีประจําตนไม ผีปา ผีที่สิงอยูในรางกาย และผีเบ็ดเตล็ด  

     10. นิทานมุขตลก (Jest) เปนเรื่องเลาที่ใหความตลกขบขันแกผูฟง เนื้อเร่ืองกลาวถึง
ความฉลาด ความโง  หรือเปน ความเกียจคราน เร่ืองเพศ คนพิการ นักบวช  และคนตางถิ่นหรือ
ตางชาติ  

     11. นิทานเขาแบบ (Formula tale) หมายถึง นิทานที่มีแบบสรางพิเศษ นิทานประเภทนี้
เปนการเลาเพื่อความสนุกสนานของผูเลาและผูฟงโดยแท  เชน นิทานไมรูจบผูเลาสามารถเลาไปได
นานเทาที่ผูฟงตองการ  โดยเรื่องไมมีวันจบ นิทานลูกโซที่เปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณหนึ่งที่เกิดซ้ํา  ๆ 
หลายครั้ง นิทานลูกโซที่คนไทยรูจักดีก็คือ เร่ืองยายกับตาปลูกถั่วปลูกงาใหหลานเฝา  
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     วรรณี  ศิริสุนทร (2542 : 13 ) แบงนิทานออกเปนชนิดใหญ ๆ ดังนี้  
     1. นิทานเกี่ยวกับสัตวพูดได (Talking – Beast tales) มีตัวละครเปนสัตวพูดจาโตตอบ

กัน บางครั้งสัตวก็พูดจาโตตอบกับคนดวย เชนเรื่อง The Three Little Pigs, The Little Red Hen, 
และ Puss in Boots  

     2. นิทานไมรูจบ (Cumulative tales) เปนนิทานเรื่องธรรมดาพื้น ๆ แตเนื้อเร่ืองมีการ
กระทําตอเนื่องไปเรื่อย ๆ และซ้ํา ๆ กัน เชน Old Macdonald’s Farm, The Old Woman and Her 
Pig, Chicken Little, This is the House That Jack Built, The Pancake, และ I Know an Old 
Lady Who Swallowed a Fly.  

     3. นิทานตลกขบขัน (The Drolls หรือ Humorous tales) เนื้อเร่ืองสวนใหญเปนทํานอง
ไรสาระหรือโงเขลา แปลกประหลาด ชวนใหเห็นเปนเรื่องตลกขบขัน บางครั้งก็เปนการใชปฏิภาณ
ไหวพริบ เชน เร่ือง How the Peasant Helped His Horse, และ Who am I?  

     4. นิทานอธิบายเหตุ (Pour quoi stories หรือ Tales that tell why) เปนนิทานที่อธิบาย
หรือตอบคําถามของเด็ก ๆ วาทําไม เชน เร่ือง Why the Sun and the Moon Live in the Sky และ 
How Summer Came to Canada.  

     5. เทพนิยาย (Fairy tales) บางครั้งเรียกวา นิทานเกี่ยวกับเวทยมนตคาถา (Tales of 
magic) ลักษณะของนิทานชนิดนี้ที่เห็นเดนชัดคือ เร่ืองมักยาว ซับซอน ตัวละครมักมีอิทธิฤทธิ์ปาฎิ
หารยสามารถบันดาลสิ่งที่ดงีามหรือส่ิงที่ชั่วรายได  

     นอกจากนี้ยังสามารถแบงตามลักษณะของเรื่อง (genre) ซึ่งสามารถแบงได 5 ประเภท 
(Tompkin and McGee  1993,  อางถึงใน  มนวิภา  เสนียวงศ ณ อยุธยา 2545 : 33) ดังนี้ คือ 

1. นิทานพื้นบาน (folk tales) เชน เร่ือง The Ugly Duckling (Cauley 1979)  
Goldilocks and the Three Bears (Cauley 1981) The Three Little Pigs (Galdone 1970) และ 
Little Red Riding Hood (Hyman 1983) 

2. นิทานสอนคติธรรม (fables) เชน เร่ือง The Hare and The Tortoise  
(Wildsmith1966) และ The Lion and The Rat ( Wildsmith 1966)   
                  3. นิทานเกี่ยวกับอภินิหารและตํานาน (myths and legend) เชน  เร่ือง Rip Van 
Winkle (Howe 1988) และ Robin Hood of Sherwood Forest (McGovern 1968) 
                  4. นิทานจินตนาการ (fantasies) เชน เร่ือง Alice’s Adventures in Wonderland 
(Carroll 1985) และ Charlotte’s Web (White 1952) 
                  5. นิทานที่อิงจากเรื่องจริง (realistic fiction) เชน เร่ือง Little House in the Big Woods 
(Wilder 1953) และ How Many Days to America (Bunting 1988) 
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2.2    องคประกอบพื้นฐานของนิทาน 
                  การนํานิทานมาใชในการดรียนการสอนนั้น  มีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบ
องคประกอบพื้นฐานของนิทานกอน  เพื่องายในการจัดกิจกรรม  และเปนพื้นฐานใหนักเรียนในการ
อานนิทานเรื่องตอไป 

            ดอนนา (Donna 1993 : 435 – 436) ไดกลาววา การประเมินนิทานจะตองดูที่โครงสราง
เร่ือง (plot) ความขัดแยง (conflict) บุคลิกลักษณะของตัวละคร (characterization) ฉาก (setting) 
แกนเรื่อง (theme) และรูปแบบ (style)   

            1.  โครงสรางเรื่อง (Plot) เนื้อเร่ืองในหนังสือเด็กสวนใหญจะนําเสนอลักษณะของตัว 
ละครและปญหาในตอนเริ่มแรกของเรื่อง  ความขัดแยงจะตามมาจนกระทั่งถึงการไขปญหาลุลวง  

       2.  ความขัดแยง (Conflict) ความสนุกตื่นเตนของเรื่องจะเกิดขึ้นตอนที่ตัวเอกของเรื่อง 
พบกับอุปสรรค  ในหนังสือสําหรับเด็กสวนใหญจะพบลักษณะของความขัดแยงอยู 4 ลักษณะ  

                 1)  ความขัดแยงระหวางบุคคล                  
                 2)ความขัดแยงระหวางบุคคลกับสังคม 
                 3)  ความขัดแยงระหวางบุคคลกับธรรมชาติ     
                 4)  ความขัดแยงภายในของตัวละครเอง 

       3.  บุคลิกลักษณะของตัวละคร (Characterization)  ลักษณะของตัวละครควรมี 
ความนาเชื่อถือ มีการพัฒนา  จดจําไดงาย และตองเหมือนคนปกติ คือมีทั้งสวนดีและสวนเสีย 

       4.  ฉาก (Setting)  หมายถึงสถานที่ตั้งของเรื่องและเวลาที่เกิด 
       5.  แกนเรื่อง (Theme) ความคิดหรือขอคิดที่ซอนอยูในเรื่องไมบอกตรงๆ  ผูอานจะรู 

โดยตองอาศัยองคประกอบตางๆในนิทาน  
       6.  รูปแบบ (Style)  คือ รูปแบบของภาษาที่ผูเขียนเลือกใชในการบรรยายลักษณะหรือ 

เหตุการณตางๆ ภายในเรื่อง 
 
2.3  ประโยชนของนิทานที่มีตอการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  

     การนํานิทานมาสอนอานในชั้นเรียนนั้น  นักการศึกษาหลายทานไดใหความสนใจและ 
สนับสนุนเปนจํานวนมาก  เนื่องจากมีงานวิจัยหลายชิ้นสนับสนุนวาการสอนอานโดยใชนิทานกับ
ผูเรียน  โดยเฉพาะนักเรียนในระดับอนุบาลและระดับประถมศึกษาไดผลเปนอยางดี 

      ไรท (Wright 1995 : 6 - 8) ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของนิทานที่มีตอเด็กวา มนุษยทกุคน
ตองการฟงนิทานเพื่อความสุขทางใจมากเทาๆ กับที่ตองการอาหารเพื่อหลอเลี้ยงรางกาย นทิานชวย
ใหเด็กมีความรูเทาทันโลกและรูจักแลกเปลี่ยนเรื่องราวตางๆ กับเพื่อน เด็กๆ กระหายที่จะฟงนิทาน
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ทุกครั้งที่พวกเขาเขามาในชั้นเรียน เขาเขามาพรอมกับความตองการที่จะรูเร่ืองราวตางๆ และได
กลาวถึงความสําคัญของการเลานิทานในชั้นเรียนไวดังนี้  

     1. ดานแรงจูงใจ (Motivation) นักเรียนมีความตองการที่จะฟงหรืออานนิทานอยูเสมอ 
     2. ดานความหมาย (Meaning) นักเรียนตองการหาความหมายของนิทาน ดังนั้นพวก

เขาจึงตั้งใจฟง และถานักเรียนเขาใจเรื่องจะเกิดแรงจูงใจและพยายามพัฒนาความสามารถในการ
ทําความเขาใจความหมายมากยิ่งขึ้น  

     3.  ดานความคลองในการใชภาษา (Fluency)  
          3.1 ความคลองในการฟงและการอาน การฟงและการอานภาษาตางประเทศไม

จําเปนตองรูคําศัพททุกคํา และการใชนิทานในการเรียนการสอนจะเปนการกระตุนใหเกิดการฝก
ทักษะในการคนหาความหมาย (meaning) ทํานายเรื่อง (predicting) และคาดเดาเรื่อง (guessing)  

          3.2 ดานความคลองในการพูดและเขียน การใชนิทานเปนวิธีการเรียนแบบธรรมชาติ
ซึ่งครูตองเปนผูสรางสถานการณใหนักเรียนไดใชภาษาอยางคลองแคลว ไมทําใหนักเรียนรูสึกกลัว
หรือวิตกกังวล  
                 4. ความตระหนักในภาษา (Language awareness) นิทานชวยใหนักเรียนตระหนักถึง
ความรูสึกและเสียงของภาษาตางประเทศ นักเรียนจะเก็บสะสมหนวยยอยของภาษา เกิดเขาใจ
องคประกอบทางภาษาไดดวยตนเอง  และสามารถผลิตภาษาที่คุนเคยไดเองเมื่อมีความพรอม 
                 5. นิทานเปนสิ่งกระตุนการพูดและเขียน (Stimulus for speaking and writing) การฟง
เร่ืองกระตุนใหเกิดการพูดและเขียน ไดแสดงความรูสึกและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่
นักเรียนไดยินหรือไดอาน  
                 6. การติดตอส่ือสาร (Communication) การฟงและอานเรื่อง การโตตอบโดยการฟงและ
เขียน เปนการใหนักเรียนไดรวมแบงปนและสงเสริมทางดานภาษาซึ่งกันและกัน  
                 7. นิทานมีความสอดคลองกับหลักสูตรการเรียนวิชาอื่น ๆ ชวยพัฒนาความสามารถของ
เด็กดานการคิดวิเคราะห การแสดงออก เหมือนวิชาอื่นที่นักเรียนไดเรียนในโรงเรียนเชน วิชา
ภาษาไทย สังคมศึกษา ภูมิศาสตร ประวัติศาสตร คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร  
 
2.4  แนวทางในการคัดเลือกนิทาน 

     การนํานิทานมาประกอบการเรียนการสอนในชั้นเรียนนั้นจะตองคํานึงถึงองคประกอบ 
หลายประการ เพราะนิทานแตละเรื่องยอมมีความเหมาะสมกับวัยของเด็กที่แตกตางกัน 
                 ปเดอรสัน (Pederson 1995 : 2-3) ไดใหแนวทางแกครูในการเลือกไวดังนี้  
                 1.  การอานเรื่องทุกประเภทสามารถทําใหครูเลือกเรื่องไดอยางมีประสิทธิภาพ     
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                 2. เลือกเรื่องที่ครูชอบ เพราะครูจะสามารถสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ หากเริ่มใชนิทาน
สอนใหม ๆ ควรเริ่มจากการใชนิทานพื้นบาน (Folk tales)  ที่มีโครงสรางเรื่องและภาษาไมซับซอน  
                 3. เลือกเรื่องที่เหมาะสมกับนักเรียน หาเรื่องที่นักเรียนชอบและเหมาะสมกับวัยและ
ระดับความสามารถทางภาษา 
                 4.  เลือกเรื่องที่มีโครงเรื่องงาย ๆ ไมยาวเกินไป  
                 5.  เลือกเรื่องที่มีลักษณะเปนไปในทางที่ดีและสัมพันธกับส่ิงที่ครูจะสอนตอไป  

     6.  ศึกษาภูมิหลังของเรื่องเชน วัฒนธรรม สังคม ประวัติศาสตร ถาครูไมเขาใจหรือ 
เห็นวาไมมีความเปนสากลก็ควรเลือกเรื่องอื่น          

     7.  ทดลองและสังเกตวานักเรียนชอบหรือไม  
                 ไรท (Wright 1995 : 14-15) ไดกลาวถึงการเลือกเร่ืองที่เหมาะสมกับการสอนโดยใช
นิทานวา ควรจะเปนเรื่องที่มีคุณลักษณะดังตอไปนี้  

     1.  นักเรียนเขาใจไดทันทีที่อานหรือฟง 2-3 ประโยคแรก  
      2.   ครูชอบ  
      3.   เหมาะสมกับวัยของนักเรียน  
      4.   ใหประสบการณทางภาษาแกนักเรียน  
      5.   ไมยาวเกินไป  

6. เหมาะสมกับโอกาสและสัมพันธกับส่ิงที่ครูจะสอนตอไป  
7. ครูรูสึกวาตนเองสอนเรื่องนั้นไดดี  

     วิลเฮม (Wilhelm 1999 : 27 - 28) แนะการเลือกนิทานวาควรจะพิจารณาดังนี้          
     1.  ระดับความยากงายของเนื้อเร่ืองและคําศัพทใหเหมาะสมกับวัยของผูเรียน  
     2.  ครูควรเลือกเรื่องที่ตนเองสนใจ  
     3.  เนื้อหาของเรื่องควรมีลักษณะชวยกระตุนพัฒนาการทางภาษา ตลอดจนความคิด 

รวบยอด (Concept) และการคิดอยางมีวิจารณญาณ (Critical thinking)  
     4.  เร่ืองไมซับซอนวกวน ตัวละครไมมากจนเกินไป  
     5.  เปนเรื่องที่นักเรียนมีโอกาสคาดเดา ทํานายเหตุการณตอไปของเรื่องได                
    สําหรับนิทานที่ไมควรเลือกมาเลาหรือใหเด็กอานนั้น เกริก  ยุนพันธ (2543 : 66)  ศรีรัตน  

เจิงกลิ่นจันทร (2541 : 69 - 70) วรรณี  ศิริสุนทร (2539 : 30) และไพพรรณ  อินทนิน (2534 : 80) 
กลาววาควรมีลักษณะดังนี้         

     1.  เร่ืองที่กลาวถึงความนากลัว ทํารายกัน ทารุณเด็กหรือสัตว  
     2. เร่ืองที่ไมสรางสรรค สงเสริมคานิยมผิดๆ และจบลงอยางไมสมเหตุสมผล ไมยุติธรรม  
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     3.  เนื้อเร่ืองยืดยาด วกวน มีรายละเอียดมาก และไมสงเสริมความคิดสรางสรรค 
     4.  เร่ืองที่มีการสั่งสอนมากเกินไป ทําใหเด็กไมอยากฟง ทําใหการเลาเรื่องลมเหลว  
     5.  เร่ืองที่ไมสุภาพหรือทําใหเกิดความขยะแขยง  
     6.  เร่ืองที่ แฝงปรัชญา หรือธรรมชาติของมนุษยที่อธิบายใหแจมชัดไมได   
     สรุปวา การเลือกนิทานเปนสิ่งสําคัญที่ครูตองศึกษาหลักเกณฑการเลือก  อีกทั้งตองใช

วิจารณญาณและประสบการณมาชวยในการเลือกนิทานที่จะนํามาสอนนักเรียน  และสิ่งที่ตอง
คํานึงถึงคือ  ควรเปนเรื่องที่นักเรียนสนใจ ระดับความยากงายของเนื้อหา และคําศัพทตองเหมาะสม
กับวัยของนักเรียน  มีการสอดแทรกขอคิดหรือคติธรรม ใหนักเรียนมีโอกาสไดคาดเดา ทํานาย
เหตุการณตอไปของเรื่องได และเนื้อเร่ืองตองไมยาวและซับซอนวกวน   นักเรียนอานแลวสามารถทาํ
ความเขาใจเรื่องไดงาย  จากการศึกษาแนวทางในกรคัดเลือกนิทานดังกลาวผูวิจัยไดคัดเลือกนิทาน
โดยใชแนวทางในการคัดเลือกนิทานของไรท (Wright 1995 : 14-15) ปเดอรเซน (Pedersen 1995 : 
2-3) วิลเฮลม (Wilhelm 1999 : 27-28) และวรรณี  ศิริสุนทร (2539 : 30)   
 

3.   เอกสารเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

     วงการศึกษาเริ่มมีการใชคอมพิวเตอรเปนครั้งแรกในระยะปลายทศวรรษที่ 1950 ซึ่งใน
ขณะนั้นมหาวิทยาลัยขนาดใหญหลายแหงในสหรัฐอเมริกาไดนําคอมพิวเตอรมาใชในงานดาน
บริหาร  เชน  ดานการบัญชีและการเก็บขอมูลเกี่ยวกับผูเรียน  ขณะเดียวกันก็มีผูนําคอมพิวเตอรมา
ใชในงานเกี่ยวกับการวิจัยการเรียนการสอน  ตอมาในกลางทศวรรษที่ 1970 ไดมีบริษัทคอมพิวเตอร 
3 บริษัท  พยายามคิดคนประดิษฐเครื่องไมโครคอมพิวเตอรข้ึนและประสบความสําเร็จในป ค.ศ. 
1977 นับเปนการนําไปสูการปฏิวัติในการใชเครื่องไมโครคอมพิวเตอรในวงการศึกษา  
สถาบันการศึกษาในระดับโรง เรียนทั้ ง ระดับประถม   มัธยมและมหาวิทยาลัยก็ ไดนํ า
ไมโครคอมพิวเตอรมาใชกันอยางกวางขวาง (Alessi and Trollip 1985: 47-50) 

     สําหรับในประเทศไทย การนําคอมพิวเตอรมาใชในดานการศึกษา เปนไปในลักษณะ
เดียวกันคือเร่ิมตนนําคอมพิวเตอรมาใชในมหาวิทยาลัยกอนในป พ.ศ. 2503 เปนคอมพิวเตอรขนาด
ใหญโดยนํามาใชงานดานบริหาร (นงนุช วรรธนวหะ 2535 : 69 - 71) ในป พ.ศ.2529 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชไดทําสัญญากับมหาวิทยาลัยกัลฟ (The University of Gulph) 
ประเทศแคนาดาเพื่อรวมกันพัฒนาระบบไวทัล (VITAL) และระบบโทด(TOAD - Test on A Disk) 
ซึ่งเปนระบบคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบรายบุคคล (นิพนธ ศุขปรีดี 
2532 : 24-25) สําหรับในโรงเรียนในป พ.ศ.2526 โรงเรียนไดนําคอมพิวเตอรมาใชงานโดยระยะแรก
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ใชเครื่อง Apple และตอมาในป พ.ศ.2530 ทางโรงเรียนไดเปลี่ยนความนิยมมาใชเครื่อง
คอมพิวเตอรแบบในปจจุบันแทน (นงนุช  ววรรธนวหะ 2534 : 69-71) 
 
3.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

      มีคําภาษาอังกฤษที่ใชเรียกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแตกตางกันหลายคํา  แตคํา
ที่มักพบบอย  ไดแก (วิภา อุตมฉันท 2544 : 79)  

      Computer-Assisted Instruction        -        CAI 
      Computer-Aided Instruction        -        CAI 
      Computer-Assisted Learning        -        CAL 

                  Computer-Aided Learning        -        CAL 
                  Computer-Based Instruction        -        CBI 

      แตคําที่นิยมใชคอมพิวเตอรชวยสอนมี 2 คําที่ใชกันอยางแพรหลาย คือ CAI – 
Computer - Assisted Instruction  และ  CAL – Computer - Assisted Learning  โดยคําวา CAI 
เปนคําที่นิยมใชในสหรัฐอเมริกาและ CAL นิยมใชในกลุมประเทศยุโรป  แตก็มีความหมายอยาง
เดียวกัน (วสันต  จันทโรภพ 2536 : 12 - 13, อางถึงใน กษมา นิลแดง 2544 : 8) และตอมาไดมีการ
พัฒนานําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษจึงมีชื่อเรียกคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษอีกชื่อหนึ่งคือ CALL – Computer - Assisted Language Learning (ผาน บาลโพธิ์ 
2539 : 37) 

     นักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของคําวา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) 
ไวดังนี้ 

     ลีวี (Levy1997 : 1, quoted in Torut 1999 : 1) ไดใหความหมายของคําวาคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษา (CALL)  ไวอยางสั้นๆ วาคือ  การศึกษาและการคนควาเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอร
ไปใชในการเรียนการสอนภาษา ซึ่งบํารุง โตรัตน (Torut 1999 : 1) ไดกลาวเสริมวา  จุดมุงหมาย
หลักของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) ก็คือ  การศึกษาถึงวิธีการใชคอมพิวเตอรเพื่อ
จุดประสงคในการเรียนการสอนภาษานั่นเอง     

     ผาน บาลโพธิ์ (2539 : 37) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL)คือ การใช
คอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งในการเรียนการสอนภาษา เปนการใหผูเรียนไดเรียนภาษาจากโปรแกรม 
หรือซอฟแวรที่เปนแบบฝกหัด  หรือบทเรียน  โดยมี 3 ลักษณะใหญๆ คือ  

     1. ใชเปนสวนหนึ่งของรายวิชาหรือสวนหนึ่งของบทเรียน   
     2. ใชเปนบทเรียนหรือแหลงความรูสําหรับผูสนใจทั่วไปที่ตองการศึกษาภาษาดวยตนเอง 
     3. ใชกับกิจกรรมการสอนเปนกลุมใหญ กลุมยอย หรือรายบุคคล  ข้ึนอยูกับ 
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จุดมุงหมายการสอนและจํานวนเครื่องคอมพิวเตอรที่มี 
  
3.2   คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 

     วอรซาเออร (Warschauer, quoted in Torut 1999 : 2 - 6)  ไดแบงการพัฒนา
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) ออกเปน 4 ยุค  ดังนี้   

     1. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม  (Behavioristic CALL) 
     2. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Communicative CALL) 
     3. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย  (Integrative 

CALL-Multimedia CD-ROM) 
     4. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ต  (Integrative CALL-

Internet) 
 
    1.  คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม  (Behavioristic CALL) 
           แนวความคิดของวิธีการสอนในยุคนี้คือ  ทฤษฎีการใชความชํานาญ  (Empiricist 

theory)ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม  (Behaviorism)  ทฤษฎีการฟงพูด  (Audiolingualism)   และทฤษฎี 
ภาษาศาสตรโครงสราง (Structural Linguistics) ซึ่งมีหลักในการเรียนรูภาษาที่สําคัญคือ ให
ความสําคัญกับส่ิงเรา การตอบสนอง การเสริมแรง (stimulus, response, reinforcement) การ
เรียนรูภาษาคือ กระบวนการของการสรางความเคยชินจนเกิดเปนนิสัย (habit-formation)ให
ความสําคัญกับการปฏิบัติและฝกฝน (drill and practice) เรียนรูโดยการเลียนแบบและทําซ้ําๆ 
(imitation and repetition) ใหผลสะทอนกลับ(feedback) อยางรวดเร็ว และการสอนแตละบุคคล
ข้ึนอยูกับความกาวหนาของผูเรียน 

           ลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้คือ  ยึดถือทฤษฎีการเรียนรู
แบบพฤติกรรมนิยม  ใหความสําคัญกับการฝกฝนซ้ําๆ  ซอฟแวรสวนใหญเปนแบบฝกหัดเพื่อปฏิบัติ
และฝกฝน  คอมพิวเตอรเปนเหมือนผูชวยสอน (tutor) กิจกรรมในการเรียนรูสงเสริมความถูกตอง
ของภาษามากกวาความคลองแคลวในการใชภาษา ซอฟแวรถูกออกแบบใหใชไดกับคอมพิวเตอร
ขนาดใหญ (mainframe)  และคอมพิวเตอรขนาดเล็ก  (mini computer)  

           ตัวอยางของคอมพิวเตอรชวยสอนในยุคนี้ เชน โปรเจคทพลาโต(PLATO project)  
ซึง่มีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธเรียนรูความกาวหนาของตนเองโดยใชคอมพิวเตอรขนาด
ใหญ 

           ในขณะที่ขอเสียของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยมคือ  ไมไดรับ
การยอมรับในเชิงเหตุผลและการสอนจากนักทฤษฎีและนักปฏิบัติ 
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               2. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Communicative 
CALL) 

           แนวความคิดของวิธีการสอนในยุคนี้คือ ทฤษฎีความรูความเขาใจ (Cognitive) 
ทฤษฎีทางจิตวิทยา (Psychology)  การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  (Communicative Language 
Teaching)  และไวยากรณปริวรรต (Transformational Grammar) ซึ่งทฤษฎีเหลานี้มีหลักการใน
การเรียนรูภาษาที่สําคัญคือ การเรียนรูเปนกระบวนการของการคนพบ (discovery)  การแสดง
ความหมาย  (expression) และการพัฒนา(development) ใหความสําคัญกับหนาที่ของภาษาเนน
การนําภาษาไปใช การใชภาษาใหเขากับปริบทเปนเรื่องสําคัญ  ความสามารถในการสื่อสารเปน
เปาหมายสูงสุด  ใหความสําคัญกับรูปแบบของภาษาที่ใช  สอนไวยากรณเปนสวนนอย  และกระตุน
ใหนักเรียนไดใชภาษา 

           ลักษณะสําคัญของคอมพิเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารคือ  ให
ความสําคัญกับการสื่อสารที่แทจริงมากกวาการฝกฝนและทําแบบฝกหัด  นําเสนอกิจกรรมทุกอยาง
บนคอมพิวเตอร  ใหความสําคัญกับการใชภาษาในสถานการณตางๆ  ไมมีรูปแบบของการฝกฝน
ภาษาซ้ําๆ  ใชวิธีการสรางขอความใหมๆ  ใชการอานเพื่อช้ีนํา  ใชแบบฝกหัดเติมคําในชองวาง 

            ตัวอยางของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้เชน การอานเรื่อง (storyboard)  
การสรางขอความใหม (text reconstruction) แบบฝกหัดเติมคําในชองวาง เปนการประยุกตส่ือการ
สอนเพื่อใชในการเรียนการสอนที่จริงจังขึ้นและเปนการเขาสูมิติใหมของการใชคอมพิวเตอรสวน
บุคคล  (personal computer)  

            ขอเสียของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้คือ คอมพิวเตอรยังไมไดบูรณาการ
เขากับหลักสูตรอยางเต็มที่ การใชสวนใหญเปนการทดลองยังไมไดใชเปนพื้นฐานของการศึกษา
โดยรวม  
               3. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบรูณาการแบบสื่อหลากหลาย  (Integrative 
CALL-Multimedia CD-ROM) 

           แนวความคิดของการสอนในยุคนี้คือ  ทฤษฎีมนุษยนิยม  (Humanistic Approach)  
ซึ่งมีหลักในการเรียนรูภาษาที่สําคัญคือ  ใหความสําคัญกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  เนนที่
ความหมายของภาษา  ใชส่ือที่เหมาะกับสถานการณ มีความหมายและนําไปใชไดจริง ความคลอง
แคลวในการใชภาษาเปนเปาหมายที่สําคัญที่สุด ใหความสําคัญกับการเรียนรูภาษาแบบมี
ปฏิสัมพันธ  พิจารณาปจจัยของผูเรียน เชน อายุ ความสนใจ รูปแบบการเรียนรู แรงจูงใจ ภาระงาน
เกี่ยวของกับความสนใจและประสบการณในชีวิตจริงของผูเรียน เนนในการนําภาษาไปใช  ครูเปน
เพียงผูอํานวยความสะดวก (facilitator)  มากกวาจะเปนผูปอนขอมูล 
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            ลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการสื่อหลากหลายคือ 
คอมพิวเตอรซอฟแวร  ประกอบดวยสื่อหลายประเภท เชน ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว  
และเทปโทรทัศน ซึ่งมีความเร็วสูง มีการพัฒนาซอฟแวรที่ใชในการเขียนโปรแกรม เชน Toolbook, 
Authorware และ Director ใหใชงายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น สรางจากแนวการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารใหเพื่อสรางแรงจูงใจจากภายในของนักเรียน กระตุนใหเกิดกิจกรรมระหวางผูเรียนกับ
ผูเรียน และผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการรวบรวมสื่อหลากหลายไวดวยกัน ผูเรียนสามารถเรียนรูและ
ประเมินความกาวหนาไดดวยตนเองโดยการใชเมาส สภาพแวดลอมในการเรียนภาษาอยูใน
สถานะการณที่เปนจริงมากขึ้น  ผูเรียนไดใชทักษะทั้งสี่ดานของภาษา  คือ ฟง พูด อาน และเขียน  
ผูเรียนสามารถเรียนรูบทเรียนตางๆ เชน คําอธิบายไวยากรณ (grammatical explanation)  อภิธาน
ศัพท  (glossaries)  การออกเสียง  (pronunciation)  แบบฝกหัด (exercise)  เปนตน 

            ตัวอยางของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้เปนซอฟแวรแบบส่ือหลากหลาย
เชน  Toolbook, Authorware,  Planet English,  Real English,  Wiser Educator.  
 
               4. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ต  (Integrative CALL- 
Internet) 

            แนวความคิดของการสอนในยุคนี้ คื อ   การสอนภาษาเพื่ อการสื่ อสาร  
(Communicative  Language Teaching) ซึ่งมีหลักในการเรียนรูภาษาคือ ใหความสําคัญกับการใช
อินเตอรเน็ตในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  การเรียนภาษาตางประเทศเปนการเรียนรูเนื้อหาของ
ภาษาผานการมีสวนรวมที่มีจุดหมายและมีผลสะทอนกลับ  หลักสูตรสามารถเปลี่ยนแปลงได  
บทบาทของครูเปนผูอํานวยความสะดวกและผูแนะแนวความคิดซึ่งชวยสรางแรงจูงใจของนักเรียน  
ผูเรียนมีความรับผิดชอบ  เห็นความผิดพลาดของตนเอง  และมีความคิดสรางสรรค  หนังสือเรียนจะ
เปนแหลงความรูควบคูไปกับส่ือทางอิเล็กทรอนิคส หองเรียนจะกลายเปนศูนยรวมความทันสมัย
ขนาดยอมที่เต็มไปดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิคส 

             ลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ตคือ  
เปนที่รวบรวมสื่อหลากหลายประเภทจากอินเตอรเน็ต มีการเชื่อมแหลงความรูตางๆ ทาง
อินเตอรเน็ตเขาดวยกันดวยความเร็วสูง  ยึดตามแนวทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กระตุนให
มีกิจกรรมระหวางผูเรียนและผูใชอินเตอรเน็ตทั่วโลก สภาพแวดลอมในการเรียนรูภาษาอยูใน
สถานการณที่เปนจริงมากขึ้น ผูเรียนไดใชทักษะทั้งสี่ดานของภาษา  คือ  ฟง  พูด  อาน  และเขียน  
ใหความสําคัญกับเนื้อหาที่หลากหลายและวัฒนธรรมที่แตกตางกัน 
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             ตัวอยางของการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชชวยในการสอนภาษาในยุคนี้ เชน  
            1. อีเมล  (E-mail)  ผูเรียนไดติดตอส่ือสารโดยตรงกับคนรอบโลก 

         2. การถายโอนขอมูล  ( FTP)  ผูเรียนและครูไดดาวนโหลดเอกสาร  ภาพ  เสียง   
เทป  โทรทัศน  และภาพเคลื่อนไหว 

             3. เวิลดไวดเว็บ (www) ผูเรียนไดคนหาและศึกษารูปแบบที่ตางกันบนอินเตอรเน็ต   
             4.  การคุยกัน (chat)  ผูเรียนไดฝกสื่อสารในเวลาและสถานการณจริง  
 

3.3 จุดมุงหมายของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
    ในการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอนภาษานั้น ผาน  บาลโพธิ์  

(2539 : 41 - 42)  ไดใหขอเสนอแนะไววา  ควรมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนวาตองการใหผูเรียนฝกหรือ
เรียนรูส่ิงใด  และไดกลาวถึงจุดมุงหมายทั่วไปของการใชโปรแกรมชวยการเรียนภาษาดังนี้ 
                1.  เพื่อฝกความคลอง ความคลอง (fluency)  เปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งตาม
แนวการสอนเพื่อการสื่อสาร การที่ผูเรียนสามารถใชภาษาไดจนคลองก็ถือไดวาผูเรียนสามารถใช
ภาษาไดอยางเปนธรรมชาติ (Brumfit 1984 : 56) ดังนั้นโปรแกรมชวยการเรียนภาษาจึงเปดโอกาส
ใหผูเรียนใหฝกใชภาษาที่ไดเรียนจนคลอง นอกจากนี้ผูเรียนมักไมมีโอกาสที่จะใชความรูที่ไดเรียนมา
ในชีวิตประจําวัน ดังนั้นการนําคอมพิวเตอรมาเสริมส่ิงที่ขาด  ก็อาจชวยผูเรียนใชภาษาเปาหมายได
ดียิ่งขึ้น   

     2. เพื่อฝกความแมนยํา แมวาในปจจุบัน  แนวการสอนภาษาจะไมเนนความถูกตองเปน
ประเด็นที่สําคัญที่สุด แตก็มิไดหมายความวาความถูกตองแมนยํา (accuracy) เปนสิ่งที่ผูเรียนไม
ตองเรียนรู  ผูสอนควรพยายามใหผูเรียนใชภาษาถูกตองตามไวยากรณเสมอ  จึงจะสามารถสื่อ
ความไดตรงกับความตองการอยางแทจริง  อยางไรก็ตามความแมนยํามิไดหมายถึงเฉพาะความ
แมนยําดานไวยากรณเทานั้น แตรวมไปถึงความแมนยําในการเลือกใชภาษาใหเหมาะสมกับ
จุดมุงหมายและบริบท  (context)  ดวยเชนกัน 

     3. เพื่อเปนแหลงความรู เนื่องจากในกระบวนการเรียนการสอนในปจจุบนั  ผูสอนอาจจดั
ใหผูเรียนไดเรียนรูจากกิจกรรมและสื่อการเรียนตางๆ โปรแกรมชนิดนี้จึงอาจเปนแหลงความรู 
(source of knowledge) ที่ผูเรียนสามารถเรียนไดคลายกับการเรียนจากแบบเรียน (textbook)  หรือ
บทเรียนโปรแกรม (programmed text)คือ  จะมีเนื้อหาที่ตองการสอน  ตัวอยาง  แบบฝกหัด  และ
อาจมีแบบทดสอบในตอนทาย  และเนื่องจากคอมพิวเตอรมีขอดีเหนือส่ิงอื่นรวมทั้งสื่อส่ิงพิมพหลาย
ประการดวยกัน การสอนดวยคอมพิวเตอรจึงสามารถสอนความรูตางๆ ไดอยางนาสนใจ  นาติดตาม  
สามารถตรวจสอบความเขาใจ  และการเรียนรูของผูเรียนยังสามารถใหขอมูลยอนกลับไดอยาง
รวดเร็วอีกดวย 
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     4. เพื่อการทดสอบและการประเมินผล การใชโปรแกรมชวยการเรียนภาษาก็เพื่อการ
ทดสอบและการประเมินผล (testing and evaluation)  การเรียน  โปรแกรมชนิดนี้จะมีขอแนะนําใน
การทําแบบทดสอบ ตัวอยาง และแบบทดสอบ เมื่อผูเรียนทําแบบทดสอบเสร็จแลวโปรแกรมอาจ
รายงานผลการทดสอบหรือไมก็ได การรายงานผลอาจรายงานทางจอภาพเพียงอยางเดียวหรืออาจ
ใหผูเรียนพิมพรายงานนั้นออกทางเครื่องพิมพไดดวยและหากไมมีการรายงานผลทันที  โปรแกรม
อาจจะบอกใหผูเรียนบันทึก (save)  คําตอบไว  แลวนําแผนดิสกสงใหผูสอนตรวจตอไป  

      5. เพื่อเปนสิ่งเราหรือเปนขอมูล บางครั้งโปรแกรมคอมพิวเตอรก็อาจใชเปนสิ่งเรา 
(stimulus) หรือเปนขอมูล (data)  สําหรับใหผูเรียนทํากิจกรรมเพื่อการเรียนรูภาษา  เปนตนวาอาจ
ใชเปนขอมูลสําหรับการพูด  หรือการเขียน  เชน  โปรแกรมอาจเสนอกราฟ  ตาราง  ภาพ  หรือ
ขอความเกี่ยวกับเร่ืองใดเรื่องหนึ่ง  

     6. เพื่อเปนเครื่องมือหรือส่ิงอํานวยความสะดวก โปรแกรมชนิดนี้เปนโปรแกรมใชงาน
โดยเฉพาะ  เปนตนวา  ใชสําหรับตรวจไวยากรณ  เชน  โปรแกรม Correct Grammar ของบริษัท 
Microsoft  หรือโปรแกรมที่แนะนําเกี่ยวกับงานเขียน  เชน  อาจบอกวาประโยคยาวกินไปหรือส้ัน
เกินไป  ตัวอยางโปรแกรมชนิดนี้ไดแกโปรแกรม RightWriter ของบริษัท  RightSoft  โปรแกรมชนิดนี้ 
มีประโยชนทั้งตอผูเรียนและผูสอน เพราะเทากับเปนการตรวจงานขั้นตนกอนที่ผูสอนจะตรวจดวย
ตนเอง 
 
3.4   ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ 

    ในปจจุบันการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนภาษาไดรับความนิยมและแพรหลาย 
มากข้ึนเปนลําดับโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรและชุดคําสั่งมีราคาถูกลง  ซึ่งผาน   
บาลโพธิ์ (2539 : 44-45) ไดสรุปชนิดของโปรแกรมคอมพิวเตอรที่นิยมใชในการเรียนการสอนภาษา
ไววามีอยู 4 ชนิด  ดังนี้ 

1. โปรแกรมฝก (Drill and practice) เปนโปรแกรมที่ใชสําหรับฝกเพื่อใหเกิดความ 
คลอง (fluency)  หรือความแมนยํา (accuracy)  การฝกจะเนนเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
โปรแกรมชนิดนี้จะใชหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนหนาที่ (function) และรูปแบบ (form)  ของภาษาจาก
การสอนในหองเรียนปกติไปแลว  โปรแกรมการฝกโดยทั่วไปจะเริ่มดวยการเสนอเนื้อหาหรือคําถาม  
เมื่อผูเรียนปอนคําตอบแลว  โปรแกรมจะตรวจคําตอบและใหขอมูลปอนกลับ 

2. โปรแกรมการสอน  (Tutorial)  เปนโปรแกรมที่ใชที่สอนเนื้อหา (content)  ซึ่งอาจ 
ประกอบดวยการสอนหนาที่และรูปแบบภาษาหรืออาจสอนมโนทัศน (concept) วิธีการ (strategy)  
หรือข้ันตอน (step or procedure) ในการใชภาษาเพื่อจุดประสงคอยางใดอยางหนึ่ง  โปรแกรมชนิด
นี้ประกอบดวยสวนสําคัญตางๆ หลายสวน  เชน  สวนที่เปนเนื้อหาหรือเปนความรูที่จะนําไปใชใน
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การทํากิจกรรมทางภาษา ตัวอยาง แบบฝกหัดและแบบทดสอบ โดยจะมีรายงานผลการฝกและการ
ทดสอบ โดยปกติเมื่อเขาสูโปรแกรมแลว จะมีเมนูหรือรายการใหผูเรียนเลือกวาตองการทํากิจกรรม
ใด ในแตละแบบฝกจะมีการชี้แนะ การบอกใบคําตอบหรือการเฉลยคําตอบ ส่ิงสําคัญของโปรแกรม
ชนิดนี้ไดแก  การใหขอมูลปอนกลับที่มีประโยชนและสงเสริมการเรียนรู 

3. โปรแกรมสถานการณจําลอง  (Simulation)  เปนโปรแกรมที่มีการสมมติ 
สถานการณและใหผูเรียนแกไขปญหาอยางใดอยางหนึ่ง ในการแกปญหาผูเรียนตองใชภาษาได
อยางถูกตองเหมาะสมและทันเวลาจึงจะแกปญหาไดสําเร็จ เชน สมมติสถานการณใหผูเรียนเปน
นักทองเที่ยวที่ตองการซื้อของฝากหลายอยาง โดยกําหนดใหนักทองเที่ยวผูนี้ตองใชภาษาเพื่อ
จุดประสงคตางๆ ไมวาจะเปนการถามขอมูล  การซื้อส่ิงของและการใชภาษาเพื่อจุดประสงคอ่ืนๆ  
อีกหลายประการ 

4. โปรแกรมเกม (Game) เปนโปรแกรมเกมเพื่อการเรียนรูภาษา  ผูเรียนตองใชความรู 
ความสามารถทางภาษาจึงจะเลนเกมไดสําเร็จ เชน โปรแกรมปริศนาอักษรไขว (crossword)   
                บํารุง โตรัตน (Torut 1999 : 7 - 13)  ไดแบงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งใชเพื่อ
จดุประสงคในการเรียนการสอนภาษาเปน 6 ประเภท ดังนี้ 
                1.   แบบฝกหัดและแบบฝกทบทวน  (Drill and practice) เปนบทเรียนเนนการฝกหัด
ตามความรูพื้นฐานของผูเรียนและชวยใหผูเรียนมีความรูความชํานาญในทักษะทางภาษาที่ตองการ  
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาประเภทนี้พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยม (Behavior 
Learning Theory) และทฤษฎีการฟงพูด (Audiolingual Approach) โดยแบบฝกจะแบงเปนสาม
ข้ันตอน คือ การนําเสนอสิ่งเรา  การรับการตอบสนองจากผูเรียน  และใหผลยอนกลับทันที  ลักษณะ
บทเรียนจะมีคําถาม  ใหผูเรียนตอบหลายรูปแบบ 

     2.   การสอนเนื้อหา  (Computer as tutor)  นําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนในรูปแบบของ  
กราฟฟก เทปโทรทัศน ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพเลื่อน ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการเรียนรูประเภท
แบบฝกหัดดวย  โปรแกรมลักษณะนี้จะประกอบดวยขั้นตอนดังนี้คือ  ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ัน
นําเสนอเนื้อหา  แบบฝกหัด  หรือแบบทดสอบ  และการใหขอมูลยอนกลับ 

     3.  สถานการณจําลองและการแกปญหา  (Computer used for simulation / Problem-
solving) เปนบทเรียนเพื่อใชสงเสริมใหมีการวิเคราะห  คิดอยางมีระบบ  มีการอภิปราย  และใช
กิจกรรมการเขียน  รูปแบบของโปรแกรมชนิดนี้ไมนิยมใชในการสอนเนื้อหา  แตมีจุดประสงคเพื่อ
สรางการมีปฏิสัมพันธทางภาษาผานสถานการณที่ตองแกปญหา  มีเงื่อนไขหรือปญหาที่ทาทายให
ผูเรียนทําการแกไข 
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     4.   เกมคอมพิวเตอร (Games on computer) หลักการสําคัญของการใชเกม
คอมพิวเตอร คือ เพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู จุดประสงคหลักเพื่อสรางสภาพแวดลอม
ทางการเรียนที่สนุกสนาน และเพื่อจูงใจนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ  อยางไรก็ตามเกมการศึกษาที่
ดีควรมีจุดประสงคทางการเรียนที่ชัดเจนดวย เกมของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนและเกม
สถานการณจําลองมีความคลายคลึงกันคือ ถูกออกแบบมาเพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดการเรียนรูโดย
ผานความบันเทิง  อยางไรก็ตาม  เกมทั้งสองชนิดมีความแตกตางกันคือ  เกมแบบสถานการณจํา
ลองใช ส่ิงเรา  เชน  สถานการณที่ เปนจริง  ในการนําเสนอรูปแบบของเกม  ในขณะที่ เกม
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาใหความสําคัญกับการนําเสนอความสนุกสนานในสภาพแวดลอมที่ทา
ทายตอผูเรียน 

     5.   เปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียน (Computer as a tool for teachers and 
learners)  แบงเปนดานตางๆ ไดดังนี้ 

           5.1 ใชประมวลขอความ (Word processors)  เปนเครื่องมือที่นิยมใชมากที่สุด  
เพื่อสรางเอกสารในการเรียน  ส่ิงพิมพตางๆ จดหมาย 
                       5.2  ใชตรวจคําผิด  (Spelling checkers)  เปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียน 
เพื่อใชตรวจการสะกดคํา  ซึ่งโดยปกติโปรแกรม  Word Processing  สวนใหญจะบรรจุโปรแกรม
ตรวจคําผิดไวอยูแลว 

           5.3 ใชตรวจไวยากรณ  (Grammar checkers)  ครูผูสอนภาษาอังกฤษอาจใช
โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณในการชวยตรวจแกงานเขียน  แตอยางไรก็ตามโปรแกรมตรวจ
ไวยากรณนี้ก็ยังมีความสามารถในการใชจํากัด และถูกสรางมาเพื่อเจาของภาษามากกวาผูที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  จึงอาจทําใหเกิดการสับสนในการใชได 

           5.4 ใชเพื่อหาขอมูลที่มีความสัมพันธกัน (Concordances) ครูและผูเรียนสามารถ 
ใชโปรแกรมนี้ในการคนหาฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อหาคําที่ตองการ 

           5.5 ใชเพื่อการเขียนแบบรวมมือ  (Collaborative writing)  เปนโปรแกรมที่ชวย
ผูเรียนในการเขียนรวมกับคอมพิวเตอร  ซึ่งถูกเชื่อมในเครือขายของทองถิ่น  ซึ่งโปรแกรมนี้จะ
ประกอบไปดวยการอภิปรายที่ใชตามเวลาจริง  การประมวลขอความ  จดหมายอิเลคทรอนิกส  การ
ระดมความคิด  และพจนานุกรม 

           5.6 ใชเพื่อเปนโปรแกรมอางอิง  (Reference software)   ในปจจุบันมีโปรแกรมของ
เอ็นไซโคลปเดีย  พจนานุกรม  อภิธานศัพท  แผนที่  และอ่ืนๆ ที่ผูสอนและผูเรียนสามารถนํามาใชได 

           5.7   ใชเพื่อเขียนโปรแกรม  (Authoring )  โดยทั่วไปแลวครูที่สอนภาษาอังกฤษจะ
ใชโปรแกรมที่มีขายทั่วไป แตโปรแกรมจํานวนมากไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนไดหรือ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 33

อาจไมเหมาะกับจุดประสงคการเรียนรู โปรแกรมที่ใชชวยเขียนโปรแกรมจึงทําใหผูสอนสามารถ
เลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและกิจกรรมการสอนที่ตรงตามความตองการของผูเรียนได   

     6. การใชอินเตอรเน็ต(Internet application) อินเตอรเนตเปนสื่อการสอนแบบ
หลากหลายที่มีทั้งขอความ รูปภาพ เสียง  เทปโทรทัศน  และภาพเคลื่อนไหว  รูปแบบการใช
อินเตอรเน็ตในการเรียนการสอนภาษามีดังนี้ 

            6.1 จดหมายอิเลคทรอนิกส  (Electronic mail (E-mail))  ผูเรียนสามารถสื่อสารใน 
สถานการณจริงกับผูสอน เพื่อนรวมชั้นเรียน หรือคนทั่วโลกโดยการใชจดหมายอิเลคทรอนิกส  แตมี
ปญหาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธก็คือ การติดตอดวยจดหมายอิเลคทรอนิกสนั้น การสื่อสารระหวาง
ผูรับกับผูสงไมไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 

            6.2  การถายโอนขอมูล  (File Transfer Protocol (FTP))  ครูผูสอนสามารถใช
โปรแกรมนี้ดาวนโหลดขอมูลเชน  โปรแกรมตางๆ  ขอความ  รูปภาพ  เสียง  วีดีโอ  เพื่อใชในการ
เรียนการสอนภาษาได 

            6.3 เครือขายขอมูล  (World Wide Web (WWW))  เครือขายคอมพิวเตอรทําให 
ผูใชสามารถเชื่อมโยงกับขาวสารขอมูลไดทั่วโลก  และสามารถใชเอกสารไดเปนลานๆ เอกสาร  เชน  
ขอความ  รูปภาพ  เสียง  เทปโทรทัศน  และภาพยนตร  ซึ่งเครือขายขอมูลในปจจุบันสามารถทําให
การสื่อสารเกิดข้ึนไดพรอมกันระหวางผูรับและผูสงสาร  สามารถประชุมพรอมกันโดยไมตองอยูใน
สถานที่เดียวกันได   และยังเต็มไปดวยแหลงขอมูลที่เปนสื่อแบบแทจริงในการเรียนการสอนภาษา
อีกดวย 
                  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการพัฒนามาจากรูปแบบของบทเรียน
สําเร็จรูปหรือบทเรียนแบบโปรแกรม  ซึ่ง บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ (2538 : 23 - 25) ไดกลาววา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมี 2 รูปแบบใหญ คือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนตรง (Linear 
program) และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแตกกิ่ง (Branching program) 
                 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแนวเสนตรง (Linear program) รูปแบบโครงสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนลักษณะนี้ประกอบดวยกรอบบทเรียนที่มีลําดับการตอบสนองอยาง
ตอเนื่อง เปนเทคนิควิธีการที่สรางไดงาย ประกอบดวยกรอบเนื้อหาหรือกรอบคําถามเรียงตอกันไป
ในทิศทางเดินทางเดียว แตไมเปนที่นิยมเพราะจัดเรียงเนื้อหาตายตัว ผูเรียนตองเรียนเนื้อหา
เหมือนกันหมด ไมเอื้อตอความแตกตางระหวางบุคคล หากบทเรียนตอบสนองตอผูเรียนโดยแตก
ยอยเปนขั้นตอนที่คอนขางละเอียดก็อาจทําใหผูเรียนที่เรียนไดเร็วรูสึกเบื่อ จึงไมเหมาะกันผูเรียนที่มี
ความสามารถตางกัน ซึ่งตองเรียนผานกรอบบทเรียนทุกกรอบมาทีละกรอบเหมือนกันทุกคน 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 34

 
 
แผนภูมิที่ 1  แผนภาพแสดงโครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแนวเสนตรง 
ที่มา : บุปผชาติ ทัฬหิกรณ,“มัลติมีเดียสัมพันธ,” เอกสารประกอบการประชุมอบรมสัมมนา 
ศึกษานิเทศก (กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2538), 25.  
 

  2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแตกกิ่ง (Branching program) รูปแบบ 
โครงสรางบทเรียนลักษณะนี้ ไดรับความนิยมมากกวารูปแบบโครงสรางแบบแนวเสนตรง เพราะมี
ลักษณะทาทายและนาสนใจกวาเหมาะตอการเรียนรูของผูเรียน เพราะจะทําใหทางเลือกแกผูเรียน
ตามระดับความรูความเขาใจและความสามารถของผูเรียน 

 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 2  แสดงภาพโครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบแตกกิ่ง 
ที่มา : บุปผชาติ ทัฬหิกรณ,“มัลติมีเดียสัมพันธ,” เอกสารประกอบการประชุมอบรมสัมมนา 
ศึกษานิเทศก (กรุงเทพฯ : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2538), 25.  
     

  จากลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลาวมาแลว จะเห็นไดวาลักษณะของ
บทเรียนจะประกอบไปดวยรูปแบบใหญๆ 2 รูปแบบ คือ แบบเสนทางเดียวและแบบแตกกิ่ง ซึ่งการ
นําเอารูปแบบใดไปใชนั้นจะขึ้นอยูกับประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะนําไปใช และ
การนําเอารูปแบบโครงสรางบทเรียนนั้นไปใชไมจําเปนที่จะตองยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง อาจ
ประยุกตโดยนํารูปแบบของการนําเสนอแบบตางๆ มาผสมผสาน หรือกําหนดโครงสรางที่คิดวาจะ
เหมาะตอการเรียนรูของผูเรียนใหม 
 
3.5  ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน 

    ในปจจุบันมีหลายบริษัทที่ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเพื่อสนอง 
ความตองการในการเรียนรูและฝกฝนดวยตนเองหรือเพื่อใชเปนสื่อในชั้นเรียนเปนจํานวนมาก  แต
โดยสวนใหญจะผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษในดานคําศัพทและไวยากรณมาก  
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ทางดานการอานมีนอย  ตอไปนี้คือตัวอยางบริษัทหรือหนวยงานที่ผลิตบทเรียนสอนการอานที่วาง
จําหนายอยูในขณะนี้ 
                   1.    บริษัท ซัคเซส มีเดีย จํากัด   เชน  เศรษฐีกับชายยากจน  พินอคคิโอ  ลูกหมูสาม
ตัวกับหมาปา   และเด็กผูหญิงผมทองกับหมีสามตัว  ซินเดอรเรลา เปนตน 
                   2.     บริษัท เจเนซิส มีเดียคอม จํากัด หนูนอยหมวกแดง   เตาหมุน  สโนไวทกับเด็กดี
ทั้ง 7  และบลิงกี้ บิลล ผจญถ้ําผีสิง เปนตน 
 
3.6   ขอดีและขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 
              3.6.1   ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอน 
                              จากการศึกษาเกี่ยวกับขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาคอมพิวเตอรชวย
สอนมีประโยชนตอการเรียนการสอน  ทั้งตอผูเรียนและครูผูสอนหลายประการ    ซึ่งมีนักการศึกษา
หลายทานไดกลาวถึงประโยชนและขอดีไวหลายทาน   อาทิเชน   กฤษมันต  วัฒนาณรงค   (2536 : 
61)  ไดกลาววาคอมพิวเตอรมีประโยชนอยางมากตอการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน ดังนี้ 

                  1. คอมพิวเตอรชวยสอนเปนประสบการณที่แปลกใหม เปนการกระตุนและเพิ่ม
แรงจูงใจแกผูเรียนไดอยางดี ผูเรียนจึงมีความกระตือรือรนที่จะเรียน 

                  2. สามารถใหภาพและเสียงตลอดจนขอความที่เคลื่อนไหวได  ทําใหมี
ความสามารถเหมือนจริงมากขึ้น  สามารถสรางเสริมประสบการณไดกวางขวางครอบคลุมได
มากกวาครู 

                  3. สามารถใชในการบันทึกและตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียน  ตอบสนอง
ปรัชญาการเรียนการสอนเปนรายบุคคล 

                  4. คอมพิวเตอรชวยสอนจะออกแบบใหปรับไดกับผูเรียน  ผูเรียนชาก็สามารถ
เรียนไดหรือผูเรียนออนก็สามารถลองผิดลองถูกไดตามความเร็วของแตละคน   

                  5. สามารถสับเปลี่ยนโปรแกรมและเพิ่มเติมขยายไดอยางรวดเร็ว  ทําให
สามารถปรับปรุงบทเรียนไดทันสมัยกับเหตุการณไดเปนอยางดี 

                  6. บทบาทของครูเปลี่ยนไปทําใหครูมีเวลาในการติดตาม  และตรวจสอบ
ความกาวหนาของผูเรียนไดมากขึ้น 

                  7. สรางเสริมใหผูเรียนมีเหตุผล  ผูเรียนจะตองทําอยางมีข้ันตอนระเบียบและ  
มีเหตุผลพอสมควร  เปนการฝกลักษณะนิสัยที่ดี  จัดเปนหลักสูตรที่ซอนเรนโดยที่สามารถ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมของผูเรียนได 

                  8. การโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรโดยมากจะผาน Keyboard  จึงเปนการฝก
ใหผูเรียนสามารถใช  Keyboard  ไดอยางดีและแมนยําในการใชตัวอักษรอีกดวย 
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                  9. คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนไดอยางคงที่  โดยไม
เหนื่อยลาหรือหลงลืม 

                  ถนอมพร ตันพิพัฒน (2539 : 7-8) และบุญชม ศรีสะอาด (2537 : 123-124) 
ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 

                  1. ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระ กาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูของตนเอง 
ผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูเร็วก็ไมตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนาย รําคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการ
เรียนรูชา ก็ไมตองประสบกับปญหาตามบทเรียนไมทัน ไมตองวิตกตอความรูสึกของคนอื่นๆ 

                  2. ผูเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามตองการ ไมจําเปนที่จะตอง
กําหนดเวลาตายตัว 

                  3. ในบทเรียนที่สรางขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือก
บทเรียนที่มีความเหมาะสมกับความตองการและสอดคลองกับระดับความสามารถของตน 
คอมพิวเตอรจะจดจําคําตอบของผูเรียน ใหคะแนนคําตอบ แลวจัดใหไดบทเรียนที่เหมาะสมกับ
ผูเรียนคนนั้น 

                  4. ผูเรียนไดรับขอมูลสะทอนกลับทันที เปนการย้ําความเขาใจและการเรียนรู 
                  5. สามารถใชเทคนิคที่ดึงดูดความสนใจไดหลายๆ เทคนิคอยางมีประสิทธิภาพ 

เชน การแสดงดวยเสนกราฟ ดนตรี การใชภาพเคลื่อนไหว เปนตน 
                 6. สามารถกระทํากิจกรรมที่ซับซอน จําลองสถานการณ ทําใหผูเรียนไดฝก

ทดลองกับขอมูลหลายชนิด หลายแบบ แกปญหาที่ซับซอนได จึงชวยใหเกิดการเรียนรูอยาง
กวางขวาง 

                 7. เหมาะสําหรับการสอนทักษะที่เปนงานเสี่ยงอันตรายในระยะตนๆ ของการฝก
ทักษะนั้น เชน การควบคุมการจราจร การขับเครื่องบิน เปนตน 

                 8. เหมาะสมที่สุดสําหรับการเรียนรูที่ตองการสิ่งแวดลอมที่ไมมีชีวิตจริง เชน 
สภาวะไรน้ําหนัก ความเฉื่อย ซึ่งสามารถใชการจําลองสถานการณ 

                 9. คอมพิวเตอรเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ ไมมีความเหน็ดเหนื่อย ไม
แสดงอาการเบื่อหนาย 

                 นอกจากนี้  ผาน  บาลโพธิ์  (2539 : 8-9) และ วิภา  อุตมฉันท (2544 : 83-84) 
ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนไวสอดคลองกันหลายประการ  ดังนี้ 

                 1.  สามารถเปนตัวแทนครูนําเสนอบทเรียนผานคอมพิวเตอรใหผูเรียนสามารถ
เรียนไดดวยตนเองเพราะไดรับการออกแบบมาใหมีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนสามารถมีอิสระใน
การควบคุมการเรียนไดดวยตนเอง 
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                   2.   สามารถเก็บขอความและขอมูลตางๆ ไดเปนจํานวนมาก  เพราะ
คอมพิวเตอรมีหนวยสํารองขอมูลหรือมีความจุในการเก็บขอมูลสูง  และสามารถแสดงขอความหรือ
เก็บขอมูลที่มีความสลับซับซอนไวไดอยางรวดเร็ว 

                   3.  สามารถแสดงไดทั้งภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว  การนับขอความและ
สัญลักษณทางวิชาการตางๆ  รวมทั้งนําเสนอเสียง  ยิ่งทําใหบทเรียนมีความนาสนใจมากขึ้น 

                   4.  คอมพิวเตอรสามารถใหขอมูลยอนกลับทันที  และสามารถใหการเสริมแรง  
คําแนะนํา  คําอธิบาย  หรืออาจบอกใบคําตอบได 

                   5.   ผูเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรได  ซึ่งขอดีในขอ
นี้ทําใหมีการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนอยางแพรหลาย 

                   6.   สามารถจับเวลาในการฝกหรือการทดสอบได 
                   นักการศึกษาหลายทานได เล็ง เห็นถึงประโยชนและขอดีของการนํา

คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอน  ซึ่งประโยชนทั้งหลายที่มีตอทั้งผูเรียน  ครูผูสอน
และการเรียนการสอน  สามารถกลาวโดยสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเปนตัวแทนครูใน
การใชสอนแทนครูหรือสอนเสริมใหแกผูเรียน  โดยคอมพิวเตอรสามารถกระตุนใหนักเรียนเกิด
พฤติกรรมอยากเรียนรูและนักเรียนสามารถเรียนไดตามความถนัดของตนเองอีกดวย 
 
               3.6.2   ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน 

                   แมคอมพิวเตอรจะมีประโยชนตอการเรียนการสอนมากมาย  อยางไรก็ตาม  
คอมพิวเตอรชวยสอนก็ยังพบอุปสรรคและปญหาบางประการ  ซึ่งกฤษมันต  วัฒนาณรงค (2536 : 
138 - 139) ไดกลาวถึงขอจํากัดของการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน  ดังนี้ 

                   1. การออกแบบโปรแกรมเปนงานที่ใชเวลาและความสามารถมาก  และครูผูรู
เนื้อหา วิชา  แตไมสามารถสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนไดดวยตนเอง  การพึ่งพา
โปรแกรมเมอรยังคงตองพบกับอุปสรรคและขอจํากัดอยู 

                   2. โปรแกรมคอมพิวเตอรไมสามารถสอนบางเนื้อหาในลําดับข้ันสูงๆ ของ 
Cognitive Domain  ได  ทั้งนี้ยังไมรวมถึง  Affective  และ  Psychomotor Domain  ซึ่งมีขอจํากัด
มากขึ้นอีก 

                   3. เมื่อเวลาผานไปผูเรียนจะเริ่มเคยชินกับคอมพิวเตอร  ซึ่งเกิดขึ้นแลวบางใน
บางสังคม  ทําใหความกระตือรือรนและแรงจูงใจที่จะเรียนดวยเครื่องคอมพิวเตอรลดลง บางครั้ง
ใหผลตรงขาม  ผูเรียนไมชอบที่จะเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร 

                   4. บทเรียนคอมพิวเตอรไมสงเสริมพัฒนาการทางสังคม เพราะผูเรียนจะใช
เวลาและทักษะของการโตตอบกับเครื่องคอมพิวเตอรมากกวาผูเสอนหรือเพื่อนรวมชั้นเรียนเดียวกัน 
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                  5. ผูเรียนบางประเภท  โดยเฉพาะกลุมผูใหญไมชอบเรียนตามลําดับข้ัน 
                  6. ถึงแมวาราคาของเครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณลดลง แตส่ิงแวดลอมใน

การเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร  เชน  หองเรียน  สถานที่  และฐานขอมูลตางๆ  ยังมีราคาสูง   
                  7. ในประเทศไทย บุคลากรที่มีความรูดานคอมพิวเตอรทางการศึกษามีจํากัด

ตลอดจนขาดแคลนโปรแกรมที่จะสรางงานคอมพิวเตอรชวยสอน การพัฒนาโปรแกรมตางๆ มุงไป
ทางธุรกิจมากกวาการศึกษา 

                  8. โปรแกรมสวนมากไมสงเสริมความคิดสรางสรรค  สวนมากจะถูกจํากัด
ความคิดใหอยูในกรอบที่ผูสรางโปรแกรมเมอรไดทําไว 

                  9. ปญหาทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณประกอบการเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  คุณภาพของสินคาที่ผลิตออกมาจากแหลงตางๆ มีคุณภาพที่ไมเทาเทียมกัน
และความรูของผูใชยังไมทันกับความเปลี่ยนแปลงกลไกทางการตลาด  ทําใหผูใชไดสินคาดอย
คุณภาพทั้งๆ ที่จายไปในราคาคุณภาพ 

                  ซึ่งขอจํากัดของกฤษมันต  วัฒนาณรงค (2536 : 138 -139)  สอดคลองกับ กิ
ดานันท  มลิทอง (2540 : 26 )  ที่กลาววา  ถึงแมวาคอมพิวเตอรและอุปกรณ (Hardware)  แต
โปรแกรมซอฟตแวรบางประเภทมีราคาสูงพอสมควรและนอกจากนี้การเขียนโปรแกรมยังตองอาศัย
ผูเชี่ยวชาญในการเขียนโปรแกรมบทเรียน  เนื่องจากครูผูสอนยังไมสามารถสรางโปรแกรมเองได 
 
3.7  แนวคิดและขั้นตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความยุงยากมาก แตในขณะนี้ไดมีบริษัทผลิต 
โปรแกรมสําเร็จรูปที่อํานวยความสะดวกแกผูสอนและไมยุงยากในการสราง แตทั้งนี้เพื่อใหได
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพจึงตองคํานึงถึงขั้นตอนในการสรางเชนเดียวกัน 
                 เสงี่ยม โตรัตน (2538 : 49) ไดเสนอขั้นตอนในการตัดสินใจพัฒนาสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  ไววา 1) ตองวิเคราะหความตองการของนักเรียน 2) ตรวจสอบ
เปาหมายของรายวิชา  3)สํารวจแบบเรียนในทองตลาด ถาหากมีแบบเรียนที่นาพอใจก็นําแบบเรียน
นั้นมาใช โดยตรวจสอบดูวามีอุปกรณหรือส่ือเสริมอ่ืนๆ  ประกอบเพิ่มเติมที่นาพอใจหรือไม  หรือถา
พอใจแบบเรียนที่มีอยูแลว ก็นําแบบเรียนนั้นมาใชแตอาจทําใหพอใจมากยิ่งขึ้น โดยเพิ่มเติมหรือ
ดัดแปลงสื่อ โดยใชความคิดของตนเองและจากแบบเรียนเลมอ่ืนๆ รวมดวย แตถาหากไมพอใจ
แบบเรียนที่มีอยูในทองตลาด และตองการลักษณะของภาระงานที่ใชเปนแบบฝกทางภาษาที่ตรงกับ
ภาระงานจริงของนักเรียน ครูควรจะพัฒนาสื่อใชเอง  
                ซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 50 – 52)  ไดเสนอขั้นตอนการสราง
แบบฝก มีสวนประกอบดังตอไปนี้ คือ 
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                1. การวิเคราะหปญหา กําหนดปญหาการสอน โดยรวบรวมปญหาจากการประเมนิความ
ตองการของผูเรียน 
                 2. การวิเคราะหภาระงาน โดยรวบรวมขอมูลจากทักษะตางๆ รวมถึงพฤติกรรมทางการ
เรียนและทัศนคติ จากนั้นจึงวิเคราะหวิธีการสอนเพื่อกําหนดวิธีที่ตองการ 
                 3. การเขียนจุดประสงคเชิงพฤติกรรม กําหนดเกณฑการทดสอบใหสัมพันธกับ
จุดประสงค 
                 4. การกําหนดกลวิธีการสอนหรือสวนประกอบของการสอน 
                 5. การเลือกรูปแบบการสอนและสื่อที่จะนํามาสรางเปนแบบฝก 
                 6. การวางแผนผลิตพัฒนาสื่อ ตรวจสอบการพัฒนาสื่อใหสอดคลองกับโครงการสอน 
                 7. การวางแผนและกําหนดกลวิธีที่จะใชในการประเมินผลข้ันปฏิบัติการ รวบรวมขอมูล 
ในขั้นการวัดการเรียนรูรายจุดประสงคเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุง หรืออาจมีการทดสอบใหม 
                 8. การวางแผนขั้นตอนการใชเครื่องมือ 
                 9. การดําเนินการประเมินผลขั้นสรุป 
                 10. การนําแบบฝกที่ผลิตออกเผยแพร  
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสรางแบบฝกตามแบบของ ซีลส และ กลาสโกว 
ที่มา : B. Seels and Z. Glasgow, Exercise in Instructional Design (U.S.A.) : Merrit 
Publishing Company, 1990), 50. 
 
                  ฉะนั้นในการสรางภาระงาน ครูควรพิจารณาสื่อที่ครูมีอยูกอนวาตรงกับความตองการ
และชวยใหผูเรียนพัฒนาทักษะที่ตองการหรือไม ถาตองการสรางภาระงานเพิ่มก็ควรเลือกเนื้อหาที่
สอดคลองกับจุดประสงคของหลักสูตร ระดับความสามารถ ความตองการ ความสนใจของผูเรียน
และไมลาสมัย เมื่อฝกทําภาระงานแลว ทําใหผูเรียนมีความมั่นใจวาการเรียนรูไดพัฒนาข้ึน ชวยให
ผูเรียนเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนและมีนิสัยรักการอาน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย

ประเมิน
ผล 
7 

วิเคราะห
ปญหา 

1 

วิเคราะห 
ภาระงาน 

2 

จุดประสงค
และการ
ทดสอบ 

3 

กลยุทธ 
การสอน 

4 

พิจารณา
เลือกสื่อ 

5 

พัฒนา
สื่อ 
6 

การ
นําไปใช  

8 

ประเมิน
ผลสรุป 

9 

นําออก 
เผยแพร 

10 
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สอนการอานโดยนําแนวคิดในการตัดสินใจพัฒนาสื่อของ เสงี่ยม โตรัตน (2538 : 49)  และขั้นตอน
การสรางแบบฝกของซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 50 - 52)  โปรแกรมที่ใชใน
การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งนี้ คือ โปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes 
 
3.8   โปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes  

    โปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes เปนโปรแกรมที่รวมกันผลิตโดย Half Baked Software 
และศูนยการพัฒนาโปรแกรมชวยสอนภาษาของมหาวิทยาลัยวิกตอเรีย  (Victoria)    ประเทศ 
ออสเตรเลีย โปรแกรมนี้ชวยใหครูสามารถสรางแบบฝกหัดที่สามารถใชผานระบบอินเตอรเน็ตและ
บนเครื่องคอมพิวเตอรธรรมดาที่ไมไดตองตออินเตอรเน็ต เพียงแตใหมีโปรแกรม Browser ที่สามารถ
อานโปรแกรมที่สรางดวยภาษา HTML ได เชน Netscape Communicator หรือ Internet Explorer  
                  Hot Potatoes (Martin Holmes, Half Baked Software and the University of 
Victoria Language Center,  1998 – 2000, อางถึงใน บํารุง  โตรัตน 2543 : 1) คือโปรแกรมนิพนธ
ที่ประกอบดวยโปรแกรมนิพนธยอยสําหรับสรางแบบฝกหัดการเรียนภาษา 6 ประเภท คือ แบบ
เลือกตอบ (Multiple Choice) แบบเติมคําหรือโคลซ (Cloze) แบบเรียงคําหรือประโยค (Scramble) 
แบบจับคู (Matching) แบบเขียนตอบ (Short Answers) และยังมีโปรแกรมที่ชวยใหครูสามารถสราง
เกมอักษรไขว (Crossword puzzles) ได โปรแกรมที่สรางดวย Hot Potatoes สามารถอานไดดวย
โปรแกรม Browser ที่ใชไดทั่วไป เชน Netscape Communicator และ Internet Explorer 
นอกจากนี้เนื่องจากโปรแกรม Hot Potatoes สรางดวยภาษาคอมพิวเตอรชั้นสูงคือ Java Scripts จงึ
สามารถสรางโปรแกรมลักษณะปฏิสัมพันธ (Interactive) ได มีการโตตอบระหวางผูเรียนกับ
โปรแกรม นอกจากนี้มีคุณลักษณะอื่น ๆ เชน ความสามารถในการ drag-and-drop ซึ่งนักเรียน
เพียงแตใชเมาสลากคํา หรือรูปภาพและไปวางลงในตําแหนงที่กําหนด โปรแกรมก็จะใหผลยอนกลับ
มาทันที แตมีขอแมวาโปรแกรม Browser ที่ใชนั้นตองอานภาษา DHTML (Dynamic HTML หรือ 
HTML ชั้นสูง) ได เชน โปรแกรม Netscape Communicator ตั้งแต Version 4.6 ข้ึนไป  
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             แบบฝกหัดแตละชนิดของโปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes 
   1. JBC ใชในการสรางแบบฝกหัดแบบเลือกตอบ (Multiple Choice)  ซึ่งตัวเลือกสามารถ

มีไดมากเทาที่ตองการ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

    2. Jquiz ใชสรางแบบฝกแบบตอบสั้นๆ โดยนักเรียนตองพิมพคําตอบเอง 
 
 
 
 
 
 
 

              
    3.  Jmix  ใชสรางแบบฝกหัดเรียงคําหรือประโยคซึ่งนักเรียนตองเปนผูจัดเรียงเอง  โดย

การใชเมาสลากคําหรือขอความนั้นมาวางเรียงใหเปนคําหรือประโยคที่ตองการ 
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                   4.   Jcross   ใชสรางเกมอักษรไขว (Crossword puzzles) ซึ่งจะมีตารางและตัวชี้แนะ 
(clues) ของแตละคําโดยดูไดจากการคลิก (click) ตัวเลขของคําที่ตองการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   5. Jcloze  ใชสรางแบบฝกแบบเติมคําลงในชองวาง  โดยในการสรางครูตองพิมพ
ขอความทั้งหมดแลวจึงเลือกตัวที่ตองการเวนวาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    6. Jmatch  ใชสรางแบบฝกแบบจับคู  โดยโปรแกรมจะจัดแบงเปนสองคอลัมน 
(column)  สามารถใสรูปภาพ  และกราฟฟกเพื่อสรางแบบฝกจับคูรูปภาพกับรูปได 
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              3.8.1  ขอดีของโปรแกรม Hot Potatoes  
  โปรแกรมชนิดนี้สรางไดงาย ไมซับซอน ครูไมจําเปนตองมีความรูคอมพิวเตอร 

หรือภาษาคอมพิวเตอรแตอยางใด ครูมีหนาที่เพียงใสเนื้อหาภาษา คําถามแลว Compile เปนไฟล
นําไปใสไวบน Website ซึ่งโปรแกรมนี้ใชเวลาเรียนเพียงไมกี่ชั่วโมงก็สามารถสรางแบบฝกหัดได  

    3.8.2   ขอจํากัดของโปรแกรม Hot Potatoes 
   อยางไรก็ตามโปรแกรมนี้ก็มีขอจํากัดเชนเดียวกับโปรแกรม Customized หรือ  

Template อ่ืน ๆ คือสามารถสรางบทเรียน ไดเฉพาะรูปแบบไมกี่ชนิด  ไมสามารถสรางบทเรียนที่มี
ความหลากหลายได  
 
3.9   หลักการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
                  การประเมินเปนกระบวนการในการตัดสินคุณคาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซึ่ง
ตองดําเนินการในลักษณะของการทดสอบ การแกไขปรับปรุงหลายๆ คร้ัง โดยมีข้ันตอนยอย 3 
ข้ันตอน คือ 
                  1. การสับเปล่ียนกันประเมิน คือ การใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหามาประเมินสื่อและ
ผูออกแบบสื่อประเมินเนื้อหาขอมูลบนจอภาพและการใชงาน 
                  2. การตรวจสอบจากตัวแทน คือ การใหตัวแทนผูเรียนทดลองใชและใหขอมูลยอนกลับ
ดานคุณภาพ 
                  3. การทดสอบประสิทธิภาพ คือ การนําสื่อไปทดลองใชกับผูเรียนในสถานการณทั่วไป 
และส่ิงที่สําคัญอยางยิ่งคือตองประเมินและปรับปรุงแกไขจนมีคุณภาพจึงนําไปใชได 
                  ในการประเมินขั้นสุดทายนี้  บทเรียนคอมพิวเตอรที่ถูกสรางขึ้นจะตองไดรับการ
ตรวจสอบคุณภาพและความเชื่อมั่นใหอยูในระดับที่ยอมรับไดกอนนําไปใชจริง โดย วุฒิชัย    
ประสารสอย (2543 : 31)  ไดกลาววา  การตรวจสอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหอยูในเกณฑที่
ยอมรับได โดยการใชวิธีนําบทเรียนที่สรางขึ้นไปใหผู เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
องคประกอบของบทเรียนวาเห็นดวย / ไมเห็นดวย  หรือ ใชได / ใชไมได  การแสดงความคิดเห็น
ดังกลาวเปนการแสดงทัศนะของผูเชี่ยวชาญที่มองไปที่องคประกอบตางๆ ของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน  เมื่อไดรับการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวจึงนําขอมูลจากแบบประเมินที่ได
ไปทําการวิเคราะหอีกครั้งหนึ่ง 
                   การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสิ่งที่จําเปนและสําคัญมากเทาๆ กับการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ผูประเมินตองมีการศึกษาขอมูล มีการวางแผน และดําเนินตาม
ข้ันตอนอยางละเอียดรอบคอบ เพื่อใหไดขอมูลในการนําไปปรับปรุงและแกไขใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด กอนการนําไปใชจริงตอไป  
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ตัวอยางเครื่องมือประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(คัดลอกบางสวนจาก วุฒิชัย, 2542 หนา 68) 

คําช้ีแจง : โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน  โดยกาเครื่องหมาย ลงในชองระดับความคิดเห็นตามความหมายของระดับ
ประมาณคาคุณภาพของบทเรียน CAI ซ่ึงกําหนดเกณฑตัดสินคุณภาพเปน 5 ระดับ  ดังนี้ 
    ระดับ 9 –10 หมายถึง  ดีมาก                ระดับ 7 – 8  หมายถึง  ดี               ระดับ 5 – 6  หมายถึง  พอใช                
    ระดับ 3 – 4  หมายถึง  ควรปรับปรุง      ระดับ 1 – 2  หมายถึง  ไมเหมาะสม 

ระดับความคิดเห็นของผูทรงคุณวฒิุ 

ดีมาก ดี พอใช ควร
ปรับปรุง 

ไม
เหมาะสม รายการประเมิน 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
1.   ดานเนื้อหาและการนําเสนอ 
      1.1   เนื้อหาบทเรียนครอบคลุมวัตถุประสงค           
      1.2   การจัดลําดับขั้นนําเสนอเนื้อหา           
      1.3   ความถูกตองของเนื้อหา           
      1.4   เนื้อหาเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน           
      1.5   ความนาสนใจของเนื้อหาบทเรียน           
2.   ดานภาพ เสียง และการใชภาษา 
      2.1   ขนาดภาพที่ใชประกอบบทเรียนเหมาะสม           
      2.2   การสื่อความหมายของภาพประกอบบทเรียน           
      2.3   การเราความสนใจดวยเสียงประกอบบทเรียน           
      2.4   ความชัดเจนของเสียงบรรยายประกอบบทเรียน           
3.   ดานการออกแบบจอภาพ 
      3.1   ขนาดตัวอักษรในการนําเสนอเนื้อหา           
      3.2   ความเหมาะสมของการเลือกใชสีตัวอักษร           
      3.3   ความเหมาะสมของการเลือกใชสีพื้นจอภาพ           
4.   การจัดการในบทเรียน           
      4.1   คําอธิบายการปฏิบัติในบทเรียนชัดเจน           

4.2 การเปดโอกาสใหผูเรียนควบคุมบทเรียน             
ขอเสนอแนะ :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ลงช่ือ ……………………………………………. ผูประเมิน                                             วันที่ ………../…………/……… 
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4.   งานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 
                 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยทั้งในและตางประเทศที่เกี่ยวของกับการเรียนการสอนโดยมี
นิทานเปนองคประกอบและการใชบทเรียนคอมพิวเตอรในการสอนภาษาตางประเทศ สามารถ
รวบรวมไดดังนี้  
4.1   งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอนอาน 
              มีผูใหความสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับการอานโดยมีนิทานเปนองคประกอบดวยกันหลาย
ทาน รวบรวมไดดังนี้ 

     ปรียาลักษณ  พิลากุล  (2535)   ศึกษาผลสัมฤทธิ์และความสนใจในการเรียนวิชา
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  ดวยหนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม  โดย
หนังสือเรียนเลมเล็กเชิงวรรณกรรม  หมายถึงหนังสือที่ผูวิจัยสรางขึ้น  โดยมีเนื้อหาเชิงวรรณกรรมใน
รูปนิทาน  นิยาย  หรือเร่ืองสั้น  กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6  โรงเรียนหมากมาย  
จังหวัดอุบลราชธานี  จํานวน 60 คน  แบงเปนกลุมควบคุม 30 คน  และกลุมทดลอง  30 คน  กลุม
ควบคุมเรียนดวยวิธีการสอนตามคูมือครู  และกลุมทดลองเรียนดวยหนังสือเลมเล็กเชิงวรรณกรรม  
ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยหนังสือเลมเล็กเชิงวรรณกรรม  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ
มีความสนใจในการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนวิธีการสอนตามคูมือครู 

     วีรชาติ  ชัยเนตร  (2541)   ไดทําการสรางบทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใช
นิทานพื้นบานไทย  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนนครขอนแกน  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนนครขอนแกน  จํานวน 40 คน  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
บทเรียนเสริมการอานสรางจากนิทานพื้นบานจํานวน 6 บทเรียน   ผลการวิจัยสรุปไดวา    บทเรียน
เสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานพื้นบานไทยมีประสิทธิภาพ 86.68 / 79.31  ความสามารถ
ในการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนกลุมทดลองสูงกวากอนเรียนดวยบทเรียนเสริมอยางมี
นัยสําคัญที่ 0.01  สรุปไดวาบทเรียนเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานพื้นบานไทยมี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  

    สุจิตรา  ศาสตรวาหา   (2541)   ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใชการสอนภาษาแบบสื่อสาร โดยมีนิทานเปน
องคประกอบ   กลุมตัวอยางคือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 จํานวน 30 คน แบงเปนกลุมทดลอง 
15 คน กลุมควบคุม 15 คน กลุมควบคุมไดรับการสอนตามคูมือครู   และกลุมทดลองไดรับการสอน
ตามแนวสื่อสารโดนมีนิทานเปนสื่อการอานจํานวน 3 เร่ือง  นิทานที่นํามาสอนเปนนิทานพื้นบาน
ของชนชาติอ่ืน ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนในกลุมทดลอง
สูงกวานักเรียนในกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แสดงใหเห็นวาแนวทางในการ
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เรียนการสอนแบบสื่อสารโดยมีนิทานเปนองคประกอบเปนแนวการสอนที่ดีมีประสิทธิภาพ  สงผลให
นักเรียนมีความกาวหนาและพัฒนาทักษะทางภาษาทั้ง 4   ดาน  และจากการสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรูในขณะที่เรียน พบวา นักเรียนในกลุมทดลองมีพฤติกรรมสนใจเขารวมกิจกรรมการเรียน มี
ความคิดสรางสรรค  นําไปใชประโยชน  เขาใจเนื้อหาและใชภาษาไดคลองกวานักเรียนในกลุม
ควบคุม 

     อุไรวรรณ ปราบริปู (2543) ไดศึกษาผลของการใชบทเรียนภาษาอังกฤษที่มีนิทานเปน
องคประกอบตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและพัฒนาการทางการใชภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียนบานกรวดวิทยาคม จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
ประกอบดวย แผนการสอน แบบทดสอบ และแบบสังเกตพฤติกรรม ผลการวิจัยปรากฏวา การใช
บทเรียนที่มีนิทานเปนองคประกอบสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น 
โดยผลสัมฤทธิ์หลังการทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
นักเรียนมีพัฒนาการดานความคลองในการใชภาษาอยูในระดับสูง และดานความถูกตองในการใช
ภาษาในระดับกลาง 

    รุงวนา  สุดจิตต (2545) ไดพัฒนาสื่อการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทย 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนไทรโยคนอยวิทยา จังหวัดกาญจนบุรี  จํานวน 38 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย ส่ือการอาน-เขียนภาษาอังกฤษจากนิทานพื้นบานไทยจํานวน 
8 บท แบบทดสอบวัดโครงสรางความรูเดิมเกี่ยวกับนิทานพื้นบานไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ 
แบบสอบถามความคิดเห็น และแบบสอบถามเจตคติ ผลการวิจัยพบวา ความสามารถทางการอาน-
เขียนภาษาอังกฤษโดยใชนิทานหลังเรียนสูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียน
มีความคิดเห็นที่ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีนิทานเปนองคประกอบ 

     มนวิภา  เสนียวงศ ณ อยุธยา (2545) ไดพัฒนาบทเรียนนิทานเพื่อเพิ่มความสามารถ
ดานการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย  
จํานวน 50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนบทเรียนนิทาน แบบทดสอบ และ
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา การใชบทเรียนนิทานเพื่อเพิ่มความสามารถทางการเขียนของ
นักเรียนสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเขียนภาษาอังกฤษสูงขึ้น โดยผลสัมฤทธิ์หลังการ
ทดลองสูงกวากอนการทดลองอยางมันัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่
ดีตอการเรียนวิชาภาษาอังกฤษโดยมีนิทานเปนองคประกอบ 
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             งานวิจัยตางประเทศ 
             มีนักการศึกษาชาวตางประเทศทําการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับการอานโดยมีนิทานเปน
องคประกอบดวยกันหลายทาน รวบรวมไดดังนี้ 

    บอสมา (Bosma 1981)  ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  การศึกษาเชิงทดลองเพื่อกําหนดความ
เปนไปไดของการนํานิทานมาใชเพื่อสอนสําหรับนักเรียนเกรด 6 ในโรงเรียนชั้นประถมของมลรัฐ
มิชิแกน  (Michigan)  ประเทศสหรัฐอเมริกา  จํานวน 99 คน  ผลการวิจัยพบวา  กลุมทดลองมี
ความกาวหนาในการอาน  โดยคะแนนกอนและหลังเรียนของนักเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกจากนี้ยังพบวา  นิทานพื้นเมืองทําใหนักเรียนสนใจวรรณกรรมมากขึ้น 

     มิสรา และซิลเวสเตอร (Misra and Sylvester 1990 : 43-45) ไดศึกษาการนํานิทานมา
เปนองคประกอบในการสอนภาษาอังกฤษ กลุมทดลองคือ นักเรียนชาวอินเดียเกรด 8 ที่มีอายุ
ประมาณ 13-14 ป ในการทดลองนั้น ใชนิทาน 4 เรื่อง เร่ืองละ 2 คาบเรียน ผลการทดลองพบวา 
การใชนิทานในการเรียนการสอนภาษาเหมาะที่จะใชพัฒนาทักษะฟง พูด อาน และเขียน ไดดีกวา
การใชบทความ และนักเรียนยังมีอิสระในการจินตนาการเรื่องและแสดงความคิดเห็น โดยสามารถ
ผสมผสานประสบการณเดิมเขากับนิทานที่ไดอาน 

     เอ็มมา (Emma 1997) ทําการวิจัยศึกษาการเพิ่มประสบการณการอานหนังสือนิทาน  
(Storybook)  เพื่อพัฒนาความสามารถทางภาษาของเด็กหูตึงจํานวน  3 คน  ใชระยะเวลาการ
ทดลอง 1 ป  ผลการวิจัยพบวา  หลังการทดลอง 1 ป  เด็กทั้ง 3 คนเริ่มอานหนังสือที่บาน  
กระตือรือรนที่จะรวมกิจกรรมการอานตามเวลาที่กําหนดและหาหนังสืออานเองโดยไมตองจัดเตรียม
ไวให  และสามารถเลาเรื่องจากหนังสือเลมที่เคยอานมาแลวได 

     แอชเชอร (Asher 2000, อางถึงใน มนวิภา เสนียวงศ ณ อยุธยา 2545 : 61) ไดศึกษา
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของการสอนโดยการเลานิทานประกอบทาทาง (TPR Storytelling) กับการ
สอนแบบฟงพูด (Audio-Lingual Method) โดยทําการศึกษาวิจัยนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอน
ปลายในโรงเรียนระดับกลาง กลุมทดลองเปนนักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชนิทานประกอบทาทาง 
จํานวน 30 คน และกลุมควบคุมไดรับการสอนแบบฟงพูด จํานวน 30 คน โดยทั้งสองกลุมไดฟง
นิทานที่ไมเคยไดยินมากอนและใชวงคําศัพทจํานวนเทากัน ผลการวิจัยพบวา จากแบบทดสอบหลัง
เรียน 10 ขอ นักเรียนกลุมทดลองมีคาเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน 7.6 และกลุมควบคุมมี
คาเฉลี่ยจากแบบทดสอบหลังเรียน 5.83 สรุปไดวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยเลานิทานประกอบ
ทาทางมีความเขาใจในบทเรียนมากกวานักเรียนที่ไดรับการสอนแบบฟงพูดอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 

     จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับการนํานิทานมาเปนสื่อการอานใหกับนักเรียนในชั้น
เรียน สรุปไดวา  นิทานเปนสื่อการอานที่สามารถเราความสนใจของนักเรียนใหรูสึกตองการอานและ
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รักในการอาน  ชวยสรางปฏิสัมพันธระหวางนักเรียนกับนักเรียน  และนักเรียนกับครู ทําให
บรรยากาศในชั้นเรียนไมตึงเครียด  และครูสามารถนํานิทานมาสอนอานไมเฉพาะแตเพื่อความ
สนุกสนาน  แตสามารถเปนตัวเสริมสรางความรูทางภาษาในชั้นเรียนไดอีกดวย 

     กลาวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการใชนิทานประกอบการสอน พบวา 
งานวิจัยที่มีนิทานเปนองคประกอบมักใชนิทานพื้นบานเปนสื่อเพื่อเสริมสรางความสามารถในการ
อานและการเขียน โดยนําเสนอการสอนในรูปแบบตางกัน เพื่อเสริมสรางใหนักเรียนเกิดการ
พัฒนาการทางภาษา รักการอานและมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาตางประเทศ 
  
4.2   งานวิจัยในประเทศที่เกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
              มีผูใหความสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเพื่อพัฒนาทักษะ
ทางภาษาใหกับผูเรียนดวยกันหลายทาน ดังนี้ 

     ฉันแข  อองลํายอง  (2535)  ทําการทดลองเปรียบเทียบการเรียนการสอนทักษะการ 
อานภาษาอังกฤษกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสิรินธร  จังหวัดสุรินทร  โดยเปรียบเทียบ
สองกลุม  คือ  วิธีสอนแบบธรรมดา   และกลุมทดลองที่ เ รียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนที่ เ รียนดวย
คอมพิวเตอรสูงกวาผูเรียนดวยวิธีแบบธรรมดาและมีทัศนคติตอการอานภาษาอังกฤษของทั้งสองวิธี
ไมแตกตางกัน 
                 สุพักตรา เวสอุรัย (2536) ทําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษ การหาความหมายของคําศัพทจากบริบท สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนบดินทรเดชา  จํานวน 30 คน  โดยทดสอบกอนเรียน  และเรียนดวยบทเรียนแลวทดสอบ
หลังเรียน  ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ 93.28 / 83.51  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 
80 /80 ที่ตั้งไว  คะแนนทดสอบกอนการเรียนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแตกตางกัน  
นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น 
                 บุญเชิด เกตุแกว (2540) ไดทําการศึกษาถึงการสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร เร่ือง "กาล" เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทาง
ไวยากรณภาษาอังกฤษเรื่อง "กาล" และเพื่อเจตคติของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร เปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2540 ของโรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี 
โดยทําการสุมหองเรียนมา 1 หองจาก 3 หองเรียน ไดนักเรียนที่เปนตัวอยาง 50 คน ทําการทดลอง
โดยใหนักเรียนตัวอยางเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 5 หนวยการเรียน ใช
เวลาในการทดลอง 20 คาบ รวม 5 สัปดาห ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ คือ 1) ประสิทธิภาพของบทเรยีน
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คอมพิวเตอรชวยเรียนไวยากรณภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร "กาล" มีคา 74.97/74.28 ซึ่งอยูใน
เกณฑใชได  2) ความสามารถทางไวยากรณภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  3) นักเรียนมีเจตคติที่ดีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรอยูในระดับปานกลาง 
                 สุพัฒน  สุกมลสันต  (2541)  ไดทําการวิจัยการสรางและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนแบบสื่อหลากหลายเพื่อสอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1 เพื่อใชสอนทักษะการฟงความเขาใจ  
การอานเขาใจความ  คําศัพท  และทักษะกึ่งการเขียนแกนิสิตชั้นปที่ 1 ของจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยั   
3  กลุม  คือ กลุมเกง  ปานกลาง  และออน  ผลการวิเคราะหขอมูลโปรแกรมดังกลาวมีประสิทธิภาพ
ในระดับคอนขางสูง  โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมีสวนชวยทําใหสมิทธิภาพทั่วไปทาง
ภาษาอังกฤษของพลวิจัยเพิ่มข้ึน  และมีแนวโนมวาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผลสัมฤทธิ์
ในการเรียนรายวิชา  FE 1 ของพลวิจัยเฉพาะที่ทดสอบดวยแบบทดสอบปรนัยสูงกวาผลสัมฤทธิ์ของ
นิสิตที่ไมไดใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนรายวิชา FE 1 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
                  ธนสิทธิ์  ศรีรัตน  (2543)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ชุด  "เกมคําศัพท
ภาษาอังกฤษ"  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตราฐาน 90 
/90 ผลการวิจับพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ชุด  ""เกมคําศัพทภาษาอังกฤษ"  สําหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ใหมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตราฐาน 90 /90  และมีคุณภาพเปน
ที่ยอมรับของผูเชี่ยวชาญดานภาษาอังกฤษและดานคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในเกณฑดี 
                  อภิญญา  โภคาพานิชวงษ  (2543)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชา
ภาษาอังกฤษเทคนิค 2 เร่ือง  สัญลักษณและคําแนะนําในการใชงาน  ตามเกณฑที่กําหนด 80/80  
ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาภาษาอังกฤษเทคนิค 2 เร่ือง  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
มีประสิทธิภาพ 83.84/81.85  สูงกวาเกณฑที่กําหนด 
                  เวียงศิริ  ไกรเกตุ  (2545)  ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  วิชาภาษาอังกฤษ  
เ ร่ืองคํากริยา  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนวัดโตนด  กรุงเทพมหานคร  
ผลการวิจัยพบวา  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี  และ
กลุมตัวอยางมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนการเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

     ปรัศนี  จิรวงศรุงเรือง (2545) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประกอบวิชา
ภาษาอังกฤษหลักเรื่อง EAT WELL AND STAY HEALTHY สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 
โรงเรียนบรรหารแจมใสวิทยา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางมีจํานวน 80 คน แบงเปนกลุม
ทดลอง 40 คน ที่ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และกลุมควบคุมจํานวน 40 คน 
ที่ไดรับการสอนแบบปกติ ใชเวลาในการทดลอง 8 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที เครื่องมือที่ใชใน
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การวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แผนการสอนโดยวิธีปกติ แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01  

     สุชาดา   โพธิสมภาพวงษ (2545) ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ
ประกอบการสอนเสียงภาษาอังกฤษที่เปนปญหา สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ของโรงเรียน
พระปฐมวิทยาลัย จังหวัดนครปฐม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมินรายบท ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการฟง
และการออกเสียงภาษาอังกฤษหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดัย 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อีก
ทั้งจากการสัมภาษณพบวา นักเรียนมีความสนุกและมีความสุขในการเรียนมาก 
              บุญพา  คําวิเศษณ (2546) ไดพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับ
ทองถิ่นภูเก็ต พรอมแบบฝกคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปที่ 2 (ปวช. 
2)  โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย บทเรยีนเสรมิทกัษะ
การอาน พรอมแบบฝกคอมพิวเตอรจํานวน 8 บท แบบทดสอบ และแบบสอบถามความคิดเห็น  
ผลการวิจัยพบวา ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดัย 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนเสริมทักษะการอานพรอม
แบบฝกคอมพิวเตอร 
 
            งานวิจัยตางประเทศ 
             มีนักการศึกษาชาวตางชาติใหความสนใจทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาใหกับผูเรียนดวยกันหลายทาน ดังนี้ 

   จอหนสัน  (Johnson 1985 : 2178 - A)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู
คําศัพทของผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2  โดยไดศึกษากับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอน
ปลาย  โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรในรูปแบบ Total Physical Response  เปรียบเทียบกับวิธีเรียน
ดวยเทป  ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู
คําศัพทสูงกวานักเรียนที่เรียนดวยเทป  และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร  มคีวามเชือ่มัน่
ในการใชคําศัพทสูงกวานักเรียนที่เรียนจากเทป 
                 โลวียและบิคเกล (Lowe and Bickel 1993 : 46) ไดทําการทดลองใชบทเรียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนทางดานการเขียนและไวยากรณ  โดยทําการทดลองเปรียบเทียบกับนักเรียน
ในวิทยาลัยชุมชนแอปปาลาเซีย (Applachia) ในเวอรจิเนียตะวันตก 2 กลุม กลุมแรกจํานวน 20 คน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 51

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางขึ้น และกลุมหลังจํานวน 13 คน เรียนดวยวิธีการสอนแบบ
ทั่วไปในหองเรียน เปนระยะเวลา 1 ภาคเรียน 
                 ผลจากการศึกษาพบวา กลุมนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากลุมที่เรียนแบบทั่วไป และนักเรียนที่เรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ความสนุกสนานในการเรียนมากกวากลุมที่เรียนแบบธรรมดา 
                 อิซาเบล (Isabel 1994 : 2927 - A) ไดทําการศึกษาถึงผลของการใชวิดิทัศน ที่มี          
คําบรรยายใตภาพ (subtitles) จากบทเรียนคอมพิวเตอรส่ือผสม (multimedia) กับนักศึกษาที่เรียน
ภาษาฝรั่งเศสในเทอมที่ 5 จํานวน 44 คน โดยแบงออกเปน 4 กลุม เครื่องมือที่ใชคือภาระงาน (task) 
ที่จัดไวในบทเรียนคอมพิวเตอรส่ือหลากหลาย โดยผูวิจัยเปนผูสรางออกเพื่อการทดลองในครั้งนี้ 
นักศึกษาทั้ง 4 กลุม จะไดรับการทดลองดังตอไปนี้ 
                 กลุมที่ 1   ดูวิดิทัศน ที่มีคําบรรยายใตภาพ และมีภาระงานที่มีความยากงายต่ํา 
                 กลุมที่ 2   ดูวิดิทัศน ที่ไมมีคําบรรยายใตภาพ และมีภาระงานที่มีความยากงายต่ํา 
                 กลุมที่ 3   ดูวิดิทัศน ที่มีคําบรรยายใตภาพ และมีภาระงานที่มีความยากระดับสูง 
                 กลุมที่ 4   ดูวิดิทัศน ที่มีคําบรรยายใตภาพ และมีภาระงานที่มีความยากระดับสูง 
                 นักเรียนแตละกลุมจะไดดูวิดีโอ 2 คร้ัง ที่ตัดตอเรียบรอยแลวจากคอมพิวเตอรส่ือผสม
ชวยเรียนภาษา แลวตอบคําถาม จากนั้นนักเรียนก็จะลอกเนื้อหาจากเรื่องที่ดู แลวพูดเกี่ยวกับส่ิงที่
ออกมาเปนเวลาไมเกิน 3 นาที พรอมทั้งทําการบันทึก 
                  ผลจากการทดลองสรุปไดวา กลุมที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรส่ือผสมชวยเรียนภาษา
ฝร่ังเศสโดยมีคําอธิบายใตภาพ (subtitles) ชวยพัฒนาความสามารถในการพูดและมีทัศนคติที่ดีสูง
กวากลุมที่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรส่ือผสมที่ไมมีคําอธิบายใตภาพ (subtitles) 
                  อัลคาทานิ (AlKahtani 1999) ศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการสอนอานภาษาอังกฤษ
เปนภาษาที่สอง  โดยใหนักเรียนอานขอความบนจอคอมพิวเตอรและตอบคําถาม  ผลปรากฎวา
นักเรียนมีความกาวหนาในการอานเพิ่มมากขึ้นและใหขอเสนอแนะวาครูควรใชคอมพิวเตอรใน
หองเรียนเพราะมีประโยชนมาก  ซอฟตแวรในการอานจะทําใหผูเรียนไมเครงเครียด  นักเรียนจะรูสึก
อิสระ  และโปรแกรมมีประโยชนตอครูและนักเรียนในการทําใหบรรลุเปาหมายในการเรียนการสอน 

     กรูท (Groot 2000 : 1-26) ศึกษาการนําคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทสําหรับผูเรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง โดยใชโปรแกรม CAVOCA  ( Computer Assisted Word 
Acquisition Program) โดยทําการวิจัยในหัวขอ “COMPUTER ASSISTED SECOND 
LANGUAGE  VOCABULARY ACQUISITION”  ของมหาวิทยาลัย Utrecth University ผลปรากฏ
วา โปรแกรมสามารถพัฒนาคําศัพทของนักเรียนไดดี ทําใหผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น 
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    เอสกานาซิ (Eskenazi 2001 : 62 – 76) ศึกษาการใชคอมพิวเตอรชวยสอนการออกเสียง
ภาษาอังกฤษดวยโปรแกรม FLUENCY ซึ่งมหาวิทยาลัย Carnegie Mellon University สรางขึ้น 
โดยสามารถวิเคราะหเสียงพูดผูที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง และภาษาตางประเทศ โดยการ
ใหพูดตามประโยคยาวๆ ซึ่งมีลักษณะพิเศษในคอมพิวเตอร และเปรียบเทียบภาษาตางประเทศกับ
เสียงของเจาของภาษา ผลการทดลองปรากฎวา โปรแกรมสามารถทําใหนักเรียนเกิดพัฒนาการออก
เสียงภาษาตางประเทศไดดี 
                แพทริค (Patrick 2003) ไดศึกษาผลของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนกับนักเรียนที่มี
ความสามารถในการเรียนรูที่ตางกัน กลุมตัวอยางมีจํานวน 161 คน ซึ่งมาจากหองเรียนตางๆ ไดแก 
นักเรียนพิเศษ  นักเรียนที่มีความสามารถปกติ ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีความสามารถปกติมี
ผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกวานักเรียนพิเศษ 

    จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน
ขางตน  สรุปไดวา  การเรียนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ทําใหนักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียนและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น   

    กลาวโดยสรุป จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการ
เรียนการสอนภาษา พบวา นักการศึกษาหลายทานไดนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนสอนเพื่อ
แกไข ตอบสนองและสงเสริมการเรียนรูของแตละบุคคล เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถจูงใจ 
และทําใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนในการเรียน ตอบสนองการเรียนรูของแตละบุคล อีกทั้งเปน
ส่ือการสอนที่สนับสนุนใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น แตงานวิจัยสวนมากเปนการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา  โดยใชโปรแกรม Authorware ซึ่ง
เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมมาก บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
มีเปนจํานวนนอย  โดยเฉพาะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน 
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บทที่ 3 

 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
     การวิจัยเรื่อง  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี” เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (experimental research) โดยใชรูปแบบ one – group – pretest – posttest design มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และศึกษา
ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดดําเนินการวิจัยตามหัวขอ
ตอไปนี้  
 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

    ประชากร  ไดแก  นกัเรยีนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชนิี  สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  จํานวน 7 หองเรยีน รวมทัง้สิ้น 300 คน  ทีก่ําลังศกึษาอยูใน
ภาคเรียนที ่2  ปการศึกษา 2547   

    กลุมตัวอยาง  ไดแก  นกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนราชนิ ี สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร จํานวน 40 คน  ทีก่ําลังศกึษาอยูในภาคเรียนที่ 2  ปการศกึษา 
2547 ไดมาโดยวิธกีารสุมอยางงาย (simple random sampling) 
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
     ตัวแปรที่ศึกษา คือ  

    1.   คะแนนการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนของนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที่ 5 โรงเรียน
ราชิน ี

    2.  คะแนนแบบฝกทายบทการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนราชินหีลังการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
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    3.  คะแนนการอานภาษาอังกฤษของนกัเรียนชัน้ประถมศึกษาปที ่5 โรงเรียนราชนิ ี
หลังการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 

    4.  ความคดิเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินตีอบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน 
 
ระยะเวลาในการทดลอง  

     ใชเวลาทดลอง  2  สัปดาห  เปนเวลา  10  วัน  วันละ 1 ชั่วโมง  เวลา  7.20 – 8.20 น. 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  
     เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี  4  ประเภท  ดังนี้  
     1.   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสรางทักษะการอานโดยใช

นิทานจํานวน  10  บท  
     2.   แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่  5  เปน

แบบทดสอบทักษะการอานแบบปรนัยชนิด  4  ตัวเลือก จํานวน   40  ขอ  เพื่อใชทดสอบกอนและ
หลังการสอน 

     3.   แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัย
สรางขึ้นเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ  จํานวน  20  ขอ  ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นตาม
หลักการสรางแบบสอบถามประเมินคาของลิเคิรท (Likert)  

     4.   แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนแบบประเมินที่ผูวิจัยดัดแปลง 
มาจาก แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของวุฒิชัย   ประสารสอย (2543 : 46 – 47) โดย
ปรับตามหลักการสรางแบบสอบถามประเมินคาของลิเคิรท (Likert) เปนแบบสอบถามมาตราสวน
ประมาณคา   5  ระดับ  จํานวน   30  ขอ  
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ  
      ผูวิจัยไดดําเนินการสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัยคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน
โดยนําแนวคิดในการตัดสินใจพัฒนาส่ือของ เสงี่ยม โตรัตน (2538 : 49)  และประยุกตข้ันตอนการ
สรางแบบฝกของซีลสและกลาสโกว (Seels and Glasgow 1990 : 50-52) มี 3 ข้ันตอนใหญ ดังนี้ 

1. ข้ันกอนการพัฒนาแบบฝก  ในขั้นนี้จะเปนการสํารวจและวิเคราะหปญหา  
ตรวจสอบความตองการของผูเรียนและเลือกสื่อ ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชนิทานอีสปและ
โปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes  
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    2.  ข้ันพัฒนาแบบฝก  ในขั้นนี้จะเปนการคัดเลือกนิทาน กําหนดจุดประสงคและเกณฑ 
การทดสอบ กําหนดรูปแบบการพัฒนาสื่อ ลงมือปฏิบัติ และตรวจสอบขั้นตนโดยผูผลิตสื่อ 
     3.  ข้ันประเมินสื่อ ในขั้นนี้จะเปนการตรวจสอบสื่อโดยผูเชี่ยวชาญและปรับปรุงหากสื่อ
ยังมีขอผิดผลาด กอนที่จะนําสื่อไปใชจริง 

          การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสราง
ทักษะการอานโดยใชนิทานนั้น เนื่องจากผลการสอบถามนักเรียนถึงบทอานที่นักเรียนใหความสนใจ
วาคือ นิทานผูวิจัยจึงเลือกใชนิทานอีสปมาทําแบบฝกเสริมการอาน เนื่องจากวานิทานอีสปมีความ
เหมาะสมหลายประการที่จะนํามาเปนสื่อการอานสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษา กลาวคือ  เปน
นิทานที่สอดแทรกขอคิด หรือปลูกฝงคุณธรรมที่มีคุณคาใหกับเด็ก (ทิพยสุดา   นิลสินธพ 2524, อาง
ถึงใน นุสรา  กฤษณะเศรณี 2540 : 76)  คําศัพทและสํานวนอยูในระดับที่เหมาะสม  และโครงสราง
ไวยากรณไมซับซอนจนเกินไป อีกทั้งเนื้อเร่ืองตองมีภูมิหลังที่คุนเคยและมีความนาสนใจ (Bright 
and McGregor 1982 : 59 – 61) โดยกําหนดใหมีความยาวประมาณ   50 – 100 คํา (Heaton 
1975 : 113)  ผูวิจัยไดทําการคัดเลือกนิทานโดย   

     1.  รวบรวมนิทานสอนใจจากแบบเรียนและหนังสือของสํานักพิมพตาง ๆ  
     2.  คัดเลือกนิทานตามเกณฑของไรท (Wright 1995 : 14 - 15) ปเดอรเซน (Pedersen 

1995 : 2 - 3) วิลเฮลม (Wilhelm 1999 : 27 - 28) และวรรณี  ศิริสุนทร (2539  : 30)  ดังตารางที่ 1 
ตอไปนี้  
 
ตารางที่ 1    วิเคราะหขอมูลของหลักเกณฑในการคัดเลือกนิทาน  

แนวคิด ลําดับที่ ลักษณะเนื้อหาทีค่วรคัดเลือก 
ไรท ปเดอรเซน วิลเฮลม วรรณ ี

1. เลือกเรื่องที่ครูชอบ      
2. ครูมีความรู   ภูมิหลังอยูบางในเรื่องของวัฒนธรรม  สังคม  และ

ประวัติศาสตร      

3. เร่ืองที่เหมาะกับวัยของนักเรียน      
4. ภาษาที่ใชเหมาะสมกับระดับความสามารถทางภาษาของนักเรียน      
5. โครงสรางเรื่องไมซับซอนและเรื่องไมควรยาวเกินไป      
6. เนื้อหาของเรื่องชวยกระตุนพัฒนาการทางภาษาแกนักเรียน      
7. นักเรียนมีโอกาสไดคาดเดาทํานาย    เหตุการณของเรื่องตอนตอไป      
8. การกระทําของตัวละครเห็นไดอยาง   ชัดเจนไมคลุมเครือ      
9. ตัวละครมีไมมากจนเกินไป     
10. เนื้อหาของเรื่องมีความสัมพันธกับสิ่งที่ครูจะสอนตอไป      
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     จากแนวคิดในการเลือกนิทานของนักการศึกษาทั้ง  4  ทาน ผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาว
ทั้งหมดมาพิจารณาเลือกนิทานเพื่อนํามาใชพัฒนาเปนสื่อการอาน  
      3. นําหัวเรื่องนิทานที่ไดคัดเลือกไวตามเกณฑการคัดเลือกนิทานในขอ 2 จํานวน  20 
เร่ือง  ใหครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โรงเรียนราชินี  จํานวน  10  คน ที่มีประสบการณในการสอน
อยางนอย  5  ป ใชดุลพินิจและประสบการณจากการสอนมาคัดเลือกเร่ืองที่มีความเหมาะสมที่จะ
นําไปใชเปนสื่อการอานแกนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5  จํานวน  10 เร่ือง (ภาคผนวก ก)  
      4.  นําขอมูลที่ไดจากการสํารวจนิทานตามความคิดเห็นของครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ
จํานวน  10  เร่ือง  มาปรับระดับความยากงายของคําศัพทโดยปรับเปล่ียนคําศัพทที่ยากดวยคําที่
งายกวาแตยังคงความหมายเดิมและปรับจํานวนคําใหมีประมาณ   50 – 100  คํา ทั้งนี้เร่ืองยังคง
ความหมายเดิมอยู  เพื่อนําไปพัฒนาสื่อการอานภาษาอังกฤษจากนิทานจํานวน   10  บท   

     5.  นํานิทานที่ไดปรับระดับความยากงายใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเปนอาจารยที่สอนใน
ระดับประถมศึกษา โดยเปนอาจารยชาวไทย 3 คน และชาวตางประเทศ 2 คน ตรวจสอบความยาก
งายของภาษาและนําขอมูลที่ ไดมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 : 456) ไดคาความสอดคลอง 0.96 (ภาคผนวก ข) 
      6.  ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูกลุมภาษาตางประเทศ ในหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ 2544 :  19 – 20)  

          เพื่อศึกษาคุณลักษณะของผูเรียนอันพึงประสงคตามจุดมุงหมายของหลักสูตร และ
การกําหนดองคความรู  กระบวนการเรียนรู และคุณธรรม  จริยธรรม คานิยมที่ผูเรียนพึงมีตามที่ได
กําหนดไวหลักสูตรและศึกษาหนังสือ  ตํารา และเอกสารที่เกี่ยวของกับการสอนอาน  
           จากการศึกษาสาระการเรียนรูภาษาอังกฤษ  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ครูในหมวดวิชาภาษาตางประเทศไดวิเคราะหและเขียนวัตถุประสงคของการอาน
ในระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6)  โดยยึดมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการเปนหลักไดดังนี้  

          1.  อานออกเสียงคํา ประโยค และขอความงาย ๆ ไดถูกตองตามหลักการออกเสียง  
          2.  เขาใจประโยค ขอความสั้น ๆ โดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ และถาย 

โอนจากภาพหรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้น ๆ 
          3.  ขอมูลจากภาพและสัญลักษณเปนประโยค หรือขอความสั้น ๆ ได  
          4.  เขาใจบทสนทนา เร่ืองสั้น  เรื่องเลา และนิทาน  
          จากวัตถุประสงคการอานในระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – ป6) และจากการศึกษา

โครงสรางพื้นฐานของนิทาน ผูวิจัยไดนํามาเปนแนวทางในการกําหนดจุดประสงคการเรียนรู     การ
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อานนิทานในระดับประถมศึกษาปที่  5  เพื่อใหสอดคลองกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการได
ดังนี้  

          1.   บอกความหมายของคําศัพทใหมได 
          2.   บอกใจความสําคัญของนิทานได  
          3.   อนุมานความคําศัพทจากเรื่องที่อานได  
          4.   เรียงลําดับประโยคจากเรื่องที่อานได  
    7.  นําจุดประสงคที่ไดจากการวิเคราะหและนํานิทานที่ไดรับการปรับระดับความยากงาย

แลวจํานวน  10  เร่ือง ไปดําเนินการสรางตารางกําหนดโครงสรางเนื้อหา   
     8.   เขียนบทเรียนตามตารางกําหนดเนื้อหาบทเรียนจํานวน 10 บท โดยในแตละบทจะ
ประกอบดวยคําศัพท  เนื้อเร่ือง   และแบบฝกหัด  6  ชนิด ซึ่งเวลาทําแบบฝกหัดตองเรียงลําดับการ
ทําดังตอไปนี้  

          1.  ทําความเขาใจเนื้อเร่ือง  
          2.  แบบฝกหัดแบบจับคูคําศัพทกับความหมาย  (Matching)  แบบฝกชนิดนี้จะ 

ชวยและตรวจสอบวานักเรียนเขาใจความหมายของคําศัพทที่พบในนิทานหรือไม โดยอาศัยความ
เขาใจจากคําที่แวดลอมคําศัพทนั้น (Heaton 1975 : 104-124)  

          3.   แบบฝกหัดแบบเลือกตอบ   (Multiple Choice) แบบฝกชนิดนี้จะตรวจสอบ 
ชวยในการทําความเขาใจบทอานโดยใหนักเรียนสามารถหาใจความสําคัญและรายละเอียดได 
(Heaton 1975 : 104-124) 

          4.   แบบฝกหัดแบบเติมคํา  (Cloze Test) แบบฝกชนิดนี้จะชวยนักเรียนในการ 
สรุปเร่ืองและอนุมานความ (Heaton 1975 : 104-124) 

          5.   แบบฝกหัดแบบตอบสั้น ๆ  (Short Answer) แบบฝกชนิดนี้จะชวยนักเรียนใน 
การอานทบทวนซ้ําและหาขอมูลเฉพาะ (Heaton 1975 : 104-124)   

          6.   แบบฝกหัดแบบเรียงประโยค  (Rearrange sentences) แบบฝกชนิดนี้จะ 
ชวยใหนักเรียนทําความเขาใจลําดับเหตุการณของเรื่อง (Heaton 1975 : 104-124)  

           7.   แบบฝกหัดแบบเกม  (Crossword Puzzle) แบบฝกชนิดนี้เพื่อทบทวนความรู
เกี่ยวกับคําศัพทและความหมาย เปนการใชความสามารถทางภาษา (ผาน  บาลโพธิ์ 2539: 44-45) 
และเพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู (บํารุง โตรัตน 1999)   

          8.   ทําแบบสอบถามความคิดเห็น   
          9.   ทําแบบทดสอบหลังเรียน  (ดูขอ 11) 
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    9.  นําตารางโครงสรางเนื้อหา (ภาคผนวก  ค)  พรอมนิทานและแบบฝกหัด (ภาคผนวก 
ง)ใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน โดยเปนอาจารยสอนภาษาอังกฤษชาวไทย 3 คน และชาวตางประเทศ 2 คน
สอบความเที่ยงตรง ตรวจความถูกตองและความเหมาะสมของแบบฝกหัดและนําขอมูลเชิงปริมาณ
มาหาคาสอดคลอง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 : 456) โดยการนําตารางมาวิเคราะหคา
ความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  1.00   
    10. แมวานิทานและแบบฝกหัดจะไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 แตผูเชี่ยวชาญ
ไดใหขอแนะนําในการปรับรูปแบบภาษาและคําถามบางขอที่ใชใหเหมาะกับระดับของผูเรียน อีกทั้ง
มีบางคําที่พิมพผิด ผูวิจัยจึงไดแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลวจึงนําแบบฝกหัดมาพัฒนา
เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม Hot   Potatoes   
    11.  คัดเลือกนิทานอีก 10 บท เพื่อพัฒนาเปนแบบทดสอบหลังเรียนรายบทหลังจากเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว โดยคัดเลือกจากนิทานอีสปที่มีลักษณะการดําเนินเรื่องและ
คติสอนใจที่คลายคลึงกับเนื้อเร่ืองนิทานในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละบทจํานวน  10  
เร่ือง  นํามาปรับระดับความยากงายของคําศัพทโดยปรับเปลี่ยนคําศัพทที่ยากดวยคําที่งายกวาแต
ยังคงความหมายเดิมและปรับจํานวนคําใหมีประมาณ   50 – 100  คํา ทั้งนี้เร่ืองยังคงความหมาย
เดิมอยู    

   12.  แบบทดสอบแตละบทจะประกอบไปดวยนิทานอีสป 1 เร่ือง ที่มีลักษณะการดําเนิน
เร่ืองและคติสอนใจที่คลายคลึงกับเนื้อเร่ืองนิทานในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละบท
คําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง 5 ขอ และจับคูคําศัพทกับความหมาย 5 ขอ  

   13. นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเปนอาจารยที่สอนภาษาอังกฤษใน
ระดับประถมศึกษา โดยเปนอาจารยชาวไทย 3 คน และชาวตางประเทศ 2 คน ตรวจสอบความยาก
งายของภาษา  และนําขอมูลที่ ไดมาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง  (IOC) 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2535 : 456) ไดคาความสอดคลอง 0.96 (ภาคผนวก จ) 

    14.  นําแบบทดสอบที่ไดรับการตรวจสอบแลวมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง  กอนนําไปใช
ในการทดลองภาคสนามและการทดลองจริง (ภาคผนวก ฉ)  
 
     โปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ โปรแกรมนิพนธ Hot   
Potatoes  ที่จัดทําขึ้นโดยบริษัท Half  Baked  Software, Inc. สามารถนําขึ้นเว็บได งายตอการ
ผลิตและการใชงาน เพียงแตมีเบราเซอรของ Netscap หรือ Internet  Explorer แบบฝกหัดสามารถ
ใชโดยไมตองตอกับอินเตอรเน็ตก็ได ใช HTML และ JavaScript  ในการจัดการปฏิสัมพันธ ซึ่งมี  6  
เมนู ไดแก  JBC (แบบตัวเลือก)   Jquiz (แบบตอบสั้น ๆ )  Jcloze (แบบเติมคํา)  Jcross (สรางเกม 
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Crossword  puzzles)  Jmix   (เรียงประโยคหรือคํา)  Jmatch  (จับคู)  (บํารุง  โตรัตน 2543 : 1– 2) 
ผูวิจัยไดดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ันตอนดังตอไปนี้  

    1.  ศึกษาเอกสารการสอนคอมพิวเตอรชวยสอน ตําราทางวิชาการตางๆ และงาน วิจัยที่
เกี่ยวของกับการใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

2. ศึกษาการใชงานและขีดความสามารถของโปรแกรม  Hot  Potatoes โดยการ 
ศึกษาจากการใชงานโปรแกรมดวยตนเอง  และเรียนปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญอื่น ๆ  
ที่ชํานาญในการใชโปรแกรมนี้  

    3. วางรูปแบบการสรางโปรแกรม นําเนื้อหาและแบบทดสอบที่ไดรับการแกไขแลวมา 
สรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

    4.  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญ 5 คน ซึ่งเปนอาจารย
ที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชาวไทย 1 คน ชาวตางประเทศ 1 คน อาจารยฝายวัดผล 2 
คน และผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรชวยสอน 1 คน ตรวจสอบความถูกตอง โดยใชแบบประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจากแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ของวุฒิชัย  ประสารสอย (2543: 46–47) ผลการประเมินพบวาผูประเมินมีความคิดเห็นที่ดีมาก 
( X = 4.51) ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

    5.  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับกลุมตัวอยาง 
จํานวน 40 คน ในการทดลองภาคสนามซึ่งเปนการวิจัยเชิงทดลอง (experimental   research)  
แบบ  one–group  pretest–posttest design  (บํารุง   โตรัตน  2543 : 29–31)  ซึ่งมีรูปแบบดังนี้  
 

สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
T 1 X T2 

 
 

T 1   แทน   การสอบกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
X  แทน  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
T2    แทน  การสอบหลังการใชคอมพิวเตอรชวยสอน  

 
ข้ันตอนการทดลองภาคสนาม  มีดังนี้  
           1. ข้ันทดสอบกอนการเรียน(pretest)ใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถทางการอานกอนเรียน  กอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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           2. ข้ันการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (teaching experiment) ใหกลุม
ตัวอยางเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 10 บท บทละ 1 ชั่วโมง  และทํา
แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังการเรียนแตละบท รวม 10  คร้ัง  
          3. ข้ันทดสอบหลังเรียน (posttest) ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการอานหลังเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครบ  10  บท  
 
           จากขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเพื่อเสริมสราง
ทักษะการอานโดยใชนิทาน สามารถสรุปข้ันตอนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 4    แผนภูมิสรุปข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 

ผาน 

ผาน 

ผาน 
นําบทเรียนไปทดลองใชกับนักเรียน

ครั้งที่ 1 จํานวน 1 คน 

ศึกษาหลักสูตรเพื่อกําหนดจุดประสงคการอาน 

คัดเลือกนิทาน สรางตารางกําหนดเนื้อหาภาษา  กิจกรรม  และ

ศึกษาการใชงานโปรแกรม Hot Potatoes  และ

สรางบทเรียนโดยนําเนื้อหาและแบบทดสอบที่ปรับปรุงแลวมา
สรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ปรับปรุงความยากงาย
ของภาษาในนทิาน 

ปรับปรุงความยากงาย
ของแบบฝก ความถูกตอง

ของภาษา 

นําบทเรียนไปใชจริงกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน 

นําบทเรียนไปทดลองใชกับนักเรียน
ครั้งที่ 2 จํานวน 10  คน 

ปรับปรุงความยากงาย
ของแบบฝก ความถูกตอง

ของภาษา 
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แผนภูมิที่ 5    แผนภูมิสรุปข้ันตอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

    การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  
      เพื่อวัดความสามารถทางการอานของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนผูวิจัยสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัความสามารถในการอานตามขั้นตอนดังตอไปนี้  
     1.   ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนังสือเทคนิคการสรางขอสอบ
ภาษาอังกฤษของ อัจฉรา   วงศโสธร (2539) และฮีตัน (Heaton 1990)   
     2.  จากจุดประสงคการเรียนรูที่เกี่ยวกับการอานวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
ในระดับชวงชั้นที่ 2 (ป.4 – 6) โรงเรียนราชินี ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2544”  มี
ดังนี้  

สอบกอนเรียน 

Jcross 
เกม Crossword ทบทวนคําศัพท 

แนะนําจุดประสงคและขั้นตอนในการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

นักเรียนเปดโปรแกรมเขาสูหนาแรก 

เนื้อเร่ือง 
Jmatch 

สอนคําศัพท 
JBC 

ถามรายละเอียด 

Jquiz 
ถามรายละเอียดของเนื้อเร่ือง 

Jcloze 
เขียนสรุปเนื้อเร่ือง 

แบบสอบถามความคิดเห็น 

Jmix 
เรียงลําดับเรื่อง 

แบบทดสอบหลังเรียนรายบท 

แบบทดสอบหลังเรียน 
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           1.  อานออกเสียงคํา  ประโยค  และขอความงาย ๆ ไดถูกตองตามหลักการออกเสียง  
           2.  เขาใจประโยค  ขอความสั้น ๆ โดยถายโอนเปนภาพหรือสัญลักษณ และถายโอน 

จากภาพหรือสัญลักษณเปนประโยคหรือขอความสั้น ๆ 
           3.  ขอมูลจากภาพและสัญลักษณเปนประโยค หรือขอความสั้น ๆ ได  
           4.  เขาใจบทสนทนา เร่ืองสั้น  เรื่องเลา และนิทาน  
           จากจุดประสงคขอที่ 4  ผูวิจัยไดนํามาสรางเปนจุดประสงคการอานที่จะนํามาสราง

แบบทดสอบจํานวน  3  ขอ ไดแก   
           1. บอกรายละเอียดที่สําคัญของนิทานได  
           2. เติมคําโดยอนุมานความคําศัพทจากบริบทได  
           3. บอกความหมายของคําศัพทใหมได  

     3. สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test Specification) ใหครอบคลุม
จุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไวใน ขอ 2 (ภาคผนวก ช)  

    4. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานจากตารางกําหนดเนื้อหาแบบทดสอบ
โดยสรางแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือก  จํานวน 60  ขอ  จํานวน 1 ฉบับ  ใชเวลาในการ
ทําแบบทดสอบ 90 นาที นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตอง ความ
เหมาะสมของเนื้อหา  
     5. นําแบบทดสอบไดรับการตรวจสอบกลับมาแกไขปรับปรุงดานตัวเลือก ขอคําถามและ
ภาษา ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ ทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ และนําไปทดลองใชกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนราชินี  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร   ที่ไมใชกลุมตัวอยาง
จํานวน  141  คน  
     6. นําผลการสอบมาวิเคราะหขอสอบรายขอเพื่อหาคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.2 – 
0.8 คาอํานาจจําแนก (r) ตั้งแต  0.2 ข้ึนไป โดยใชโปรแกรม CTIA  ที่ไดรับการพัฒนาโดย สุพัฒน   
สุกมลสันต  ไดขอสอบที่มีคาความยากงาย (p) ระหวาง 0.41–0.75 คาอํานาจจําแนก (r) 0.21 –
0.71 และคํานวณหาคาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่คัดเลือกไว โดยใชสูตร KR–20 
ของคูเดอร  ริชารดสัน (Kuder Richardson)  ไดคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ คือ 0.86  
     7.  นําแบบทดสอบที่ไดรับการวิเคราะหแลวมาปรับปรุงแกไขอีกครั้งหนึ่ง  แลวคัดเลือก
ขอสอบที่มีคาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนกตามเกณฑในขอ  6  จํานวน 40 ขอ  แลว
นําไปใชจริง (ภาคผนวก ซ)  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 63

     จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5  สามารถสรุปข้ันตอนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภูมิที่ 6   แผนภูมิข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษชัน้ 
                   ประถมศึกษาปที่ 5 
 
             การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
     เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี  เขตพระนคร  
กรุงเทพมหานคร เพื่อการปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผูวิจัย
จึงไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ จํานวน 20 ขอ  (ภาคผนวก ฌ ) โดยใชเกณฑ
ประเมินของลิเคิรท (Likert)  
     1. ศึกษาหลักการและทฤษฎีการสรางแบบถามของเบสท (Best 1986 :181–182)  และ
กันตดนัย   วรจิตติพล  (2542 : 64 – 65)  
     2. สรางแบบสอบถามตามหลักการสรางแบบสอบถามที่ดี โดยสรางเปนแบบมาตรสวน
ประมาณคา  5  ระดับ ไดแก  5  หมายถึง  ดีมาก   4 หมายถึง  ดี  3 หมายถึง ปานกลาง  2 
หมายถึง พอใช   1 หมายถึง  ควรปรับปรุง  (Likert  quoted in Best 1986 : 181)  

ศึกษาแนวการสรางแบบทดสอบ 

สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Test Specification) 

สรางแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน  60  ขอ 
และนําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 

นําไปใชกับนักเรียนจํานวน 141 คน 

วิเคราะหผลการสอบรายขอและคัดลอกขอสอบเหลือ 40 ขอ 

นําไปใชจริง 
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         ในแบบสอบถามผูวิจัยไดแบงหัวขอในการประเมินออกเปน  3  สวนดวยกัน คือ สวนที่  
1   ดานเนื้อหา  สวนที่  2  ดานรูปแบบ และสวนที่  3  ดานประโยชนที่ไดรับ  
     3. นําแบบสอบถามที่สรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ  จํานวน  5  ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตามเกณฑการประเมิน และรูปแบบของภาษาที่ใช แลวนํามา
ปรับปรุงอีกครั้งหนึ่ง  
     4. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดรับการปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนที่
ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในการทดลองรายบุคคลและการทดลองกลุมเล็ก  โดยให
นักเรียนทําแบบสอบถามหลังการเรียนแตละบทแลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมัน่โดย
ใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา ( ∝  Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach  1974 : 161) ไดคาความ
เชื่อมั่นเทากับ 0.91  
     5. นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลวไปใชกับ
กลุมตัวอยางทําแบบสอบถามหลังการเรียนแตละบท รวมทั้งสิ้น   10  คร้ัง  
 
     จากขั้นตอนการสรางแบบทดสอบวัดความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  
สามารถสรุปข้ันตอนเปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 7  แผนภูมิข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความคิดเหน็ในการเรียนวิชาภาษาองักฤษ 
 

ปรับปรุง 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการสรางแบบทดสอบวัดความคิดเห็น 

สรางแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ 

นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความถูกตองตามเกณฑ 

นําไปใชกับนักเรียน 

นําไปใชจริง 
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             การสรางและพัฒนาแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
     เพื่อประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยไดนําแบบประเมิน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ วุฒิชัย  ประสารสอย (2543 : 46–47) มาปรับใหเปนแบบ
ประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยตองนําไปใหผูเชี่ยวชาญประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ซึ่งแบบประเมินเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5  ระดับ จํานวน  30 ขอ 
(ภาคผนวก  ญ)  โดยใชเกณฑประเมินของลิเคิรท (Likert)  

    1.  ศึกษาหลักการและทฤษฎีวิธีการสรางแบบประเมินของเบสท (Best 1986 :181–182)  
    2.  ศึกษาแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของวุฒิชัย  ประสารสอย (2543 :  

46–47) และนําแบบประเมินดังกลาวมาปรับการสอบถามออกเปน  3 สวน ไดแก ดานรูปแบบของ
โปรแกรม ดานเนื้อหา  ดานภาพและเสียง  และดานเทคนิคตาง ๆ ผูวิจัยไดปรับแบบประเมินใหเปน
แบบมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับไดแก   5  หมายถึง  ดีมาก   4 หมายถึง  ดี  3 หมายถึง ปาน
กลาง   2 หมายถึง พอใช   1 หมายถึง  ควรปรับปรุง (Likert, quoted in Best 1986 : 181)  

    3.  นําแบบประเมินที่ผูวิจัยสรางขึ้นใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมตาม 
เกณฑการประเมิน และรูปแบบของภาษา  แลวนําขอมูลเชิงปริมาณที่ไดมาหาคาความสอดคลอง 
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช  2535 : 456)  โดยการนําตารางมาวิเคราะหคาความสอดคลอง 
(IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ  0.98   

    4. นําแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุง
แกไขแลวพรอมกับแผนโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ใหผูเชี่ยวชาญจํานวน 5  คน ซึ่งเปน
อาจารยที่สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาชาวไทย 1 คน ชาวตางประเทศ 1 คน อาจารยฝาย
วัดผล 2 คน และผูเชี่ยวชาญดานคอมพิวเตอรชวยสอน 1 คนประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผลการประเมินพบวาผูประเมินมีความคิดเห็นที่ดีมาก ( X = 4.51) ตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  
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      จากขั้นตอนการสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถสรุปขั้นตอน
เปนแผนภูมิไดดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 8   แผนภูมิข้ันตอนการสรางแบบประเมินบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
 
การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
      การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง   10  บท  ที่สรางขึ้น
เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดคือ  75/75  โดยดําเนินการหาประสิทธิภาพของบทเรียน
ตามขั้นตอนตอไปนี้ 
      1.  คร้ังที่ 1 ทดลองรายบุคคล (One - to - one  testing) ทดลองกับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี  เขตพระนคร   กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจํานวน   1  
คน เพื่อดูประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานกอนการเรียน (pretest) ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด  4 ตัวเลือก  
จํานวน 40  ขอ  จํานวน 1 ฉบับ  ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาทีจากนั้นจึงเรียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนครบทั้ง  10 บท ทําแบบทดสอบรายบทหลังการเรียนบทเรียนนิทานแตละบท
รวมทั้งสิ้นจํานวน   10  คร้ัง แลวใหทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังเรียน (posttest) 
ซึ่งเปนฉบับเดี่ยวกับแบบทดสอบกอนเรียน เพื่อนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบทุกบท  และ
คะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังเรียน (Posttest) มาคํานวณหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามเกณฑ 75/75 แลวปรับปรุงใหดีข้ึนเพื่อนําไป
ทดลองใชข้ันตอไป ซึ่งคาประสิทธิภาพของบทเรียนในขั้นทดลองรายบุคคลไดผลดังตารางที่ 2  

ผาน 

ศึกษาหลักการและทฤษฎีการสรางแบบประเมิน 
และศึกษาแบบประเมินของวุฒิชัย  ประสารสอย(2543 :46-47) 

นําแบบประเมินของ วุฒิชัย  ประสารสอย (2543 :46-47) 
มาปรับเปนแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา  5  ระดับ 

นําไปใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบ 
ความถูกตองตามเกณฑ 

นําไปใชจริง 

ปรับปรุง 
   ส
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ตารางที่ 2    ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน  6  บท และแบบทดสอบหลังเรียน 
       ในขั้นทดลองรายบุคคล  

คะแนนแบบทดสอบรายบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม รอย

ละ 

คะแนน
สอบ 

หลังเรียน 
รอยละ 

นักเรียน 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 
1. 3 5 4 5 5 4 6 3 5 5 45 45 29 72.5 
รวม 3 5 4 5 5 4 6 3 5 5 45 45 29 72.5 

   
   จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวา ในขั้นการทดลองรายบุคคลซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน  

1คน นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได   45  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  100  คะแนน 
คิดเปนรอยละ 45 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนได  29 คะแนน จากคะแนนเต็ม  40 คะแนน  
คิดเปนรอยละ  72.5  สรุปผลของประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นทดลอง
รายบุคคล     E 1/ E2 = 45 / 72.5  หลังจากการทดลองในขั้นนี้ผูวิจัยไดปรับความยากงายรูปแบบ
ภาษา และขอคําถามของแบบทดสอบรายบทกอนนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป 
      2. คร้ังที่ 2 ทดลองแบบกลุมเล็ก (small group testing) เมื่อปรับปรุงบทเรียนในครั้งที่ 1 
แลว นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการปรับปรุงแลวทดลองใชกับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5  โรงเรียนราชินี  เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางจํานวน  10 คน เพื่อดู
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานกอนเรียน (pretest)จากนั้นจึงเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครบทั้ง  10 บท  ทํา
แบบทดสอบรายบทหลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละบทรวมทั้งสิ้นจํานวน 10 คร้ัง  
และทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังเรียน (posttest) เพื่อนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบทุกบท  และคะแนนจากแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังเรียน (posttest) 
มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามเกณฑ  75/75 และปรับปรุง
แกไข บทเรียนเพื่อนําไปใชในการทดลองขั้นตอไป ซึ่งคาประสิทธิภาพของบทเรียนในขั้นทดลองแบบ
กลุมเล็กไดผลดังตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3      ผลคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทจํานวน   10   บท  และแบบทดสอบหลัง 
         เรียนในขั้นทดลองแบบกลุมเล็ก  

คะแนนแบบทดสอบรายบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม รอย

ละ 

คะแนน
สอบ 
หลัง
เรียน 

รอย
ละ นักเรยีน 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 
1. 7 10 9 10 10 8 9 9 10 10 92 92 39 97.5 
2. 9 10 9 1 0 9 9 9 10 9 10 94 94 38 95 
3. 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 96 96 33 82.5 
4. 7 8 10 7 6 5 8 9 8 8 76 76 33 82.5 
5. 7 4 5 8 6 5 7 6 7 9 64 64 33 82.5 
6. 5 3 3 6 5 7 5 3 6 6 49 49 25 62.5 
7. 7 8 7 10 7 8 8 10 7 9 81 81 32 80 
8. 4 7 6 6 4 6 7 3 5 7 55 55 26 65 
9. 7 7 9 6 7 4 5 5 8 7 65 65 28 70 
10. 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 98 98 36 90 
รวม 72 76 78 81 74 72 76 75 80 86 770 77.00 323 80.75 

คะแนน
เต็ม 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1000  400  

 
     จากตารางที่ 3 แสดงใหเห็นวา ในขั้นทดลองแบบกลุมเล็ก ซึ่งทดลองกับนักเรียนจํานวน  

10  คน  นักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบรายบทไดคะแนน  770  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   
1,000 คะแนน คิดเปนรอยละ  77.00 และทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม  323  
คะแนน จากคะแนนเต็ม  400  คะแนน  คิดเปนรอยละ   80.75  สรุปผลของประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นทดลองแบบกลุมเล็ก  E 1/ E2 =  77.00 / 80.75  
 
การเก็บรวบรวมขอมูล  
      ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้  

1. นําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปยังผูบริหารโรงเรียนราชินี     
เขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร  เพื่อขออนุญาตในการดําเนินงานวิจัย ในภาคเรียนที่ 2   
 ปการศึกษา 2547  

     2.   สุมนักเรียนกลุมตัวอยาง ดวยวิธีการสุมอยางงายจากนักเรียนทั้งหมด 300 คน ได
กลุมตัวอยางจํานวน  40 คน  

     3.   นําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานกอนเรียน ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางซึ่ง 
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เปนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา  2547  จํานวน  40 
คน แลวตรวจใหคะแนน และบันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคนไว  

     4.   ดําเนินการทดลอง โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น  ใชระยะเวลาใน 
การเรียนรวม  2 สัปดาห  สัปดาหละ  5 วัน  วันละ 1 ชั่วโมง  เวลา 7.20–8.20 น.  รวมทั้งสิ้น  10 
บทเรียน สําหรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นผูวิจัยไดปฐมนิเทศนักเรียนกอนการ
เรียนจริงเพื่อใหนักเรียนไดเขาใจรูปแบบของโปรแกรมและวิธีการทําแบบฝกแตละชนิด  

     5.   เมื่อนักเรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  หลังการเรียนในแตละบท  
นักเรียนไดทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในการเรียน
ภาษาอังกฤษ โดยนักเรียนทําแบบสอบถามหลังจากเรียนจบในแตละบท ใชเวลาประมาณ  10 นาที  
ในการทําแบบสอบถามแตละครั้ง  โดยครูอานคําถามทีละ 1 ขอพรอมอธิบายความหมายเพิ่มเติม
แลวใหนักเรียนทําเครื่องหมายลงในแบบสอบถามของตนเอง  
      6.   หลังจบการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นแลว นักเรียนจะไดทําแบบทดสอบหลังเรียนในเวลา 11.30 -12.00 น. ของแตละวัน เพื่อ
ผูวิจัยไดตรวจและบันทึกคะแนนได ทั้งนี้เนื่องจากบทเรียนในคอมพิวเตอรไมสามารถบันทึกคะแนน
ได นักเรียนจึงตองทําแบบทดสอบทายบทของแตละบทในแบบทดสอบที่เปนกระดาษ ซึ่งเนื้อเร่ือง
เปนนิทานอีสปที่มีการดําเนินเรื่องเหมือนกันและมีคติสอนใจคลายกับเร่ืองที่นักเรียนไดเรียนจาก
คอมพิวเตอรแลว ขอคําถามมี 10 ขอ 10 คะแนน ขอที่ 1 – 5 เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบเพื่อวัด
ความรูเกี่ยวกับรายละเอียดของเรื่อง สวนขอที่     6 – 10 เปนแบบทดสอบแบบจับคูเพื่อวัดความรู
ดานความหมายของคําศัพท   

     7.   เมื่อนักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครบ  10  บทแลว  ใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน (posttest) ซึ่งเปนฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน (pretest) จากนั้นตรวจใหคะแนน 
และนําคะแนนที่ไดไปคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียน และเปรียบเทียบความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 
การวิเคราะหขอมูล  
      ผูวิจัยใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้  
      1.  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสราง
ทักษะการอานโดยใชนิทานที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพหรือไม ผูวิจัยไดคํานวณคาสถิติพื้นฐาน 
ไดแก  คะแนนเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคารอยละ นํามาวิเคราะหหาประสิทธิภาพของ
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บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามเกณฑ 75/75  โดยใชสูตรการคํานวณหาประสิทธิภาพ  E1/E 2  
(ชัยยงค   พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136 – 142)  
 
            สูตรที่ 1 

              E1   =  100)/( x
A

NX∑   
 
            เมื่อ E1   คือ   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
              Xi    คือ    คะแนนรวมของแบบทดสอบทายบททุกบทของผูเรียนคนที่  i 
              A     คือ    คะแนนเต็มของแบบทดสอบทายบทของทุกบทรวมกัน 
              N    คือ   จํานวนผูเรียน 
 
             สูตรที่ 2 

              E2  = 100)/( x
B

NFi∑  
             เมื่อ E2  คือ   ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถในการเรียนจาก 
                                                 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนของผูเรียน 
               Fi   คือ   คะแนนผลสอบหลังเรียนของผูเรียนคนที่ i 
              B   คือ    คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
              N   คือ    จํานวนผูเรียน 
 
       2. เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการ
ทดลองโดยใชการทดสอบทีแบบจับคู (paired t-test)  

      3. วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพวิเตอรชวยสอนโดยใชคาสถิติพื้นฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
       ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอคอมพิวเตอร
ชวยสอน    ผูวิจัยสามารถแปลความหมายระดับความคิดเห็นซึ่งดัดแปลงมาจากเบส  (Best 1986 : 
181)  ดังนี้  

       1.00 < X < 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับไมดีอยางมาก 
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       1.50< X < 2.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับไมดี       

        2.50 < X < 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

        3.50 < X <4.50 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

        4.50 < X <5.00 หมายถึง  นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 
 

       ในการวิเคราะหขอมูลจากแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยสามารถ
แปลความหมายระดับความคิดเห็นซึ่งดัดแปลงมาจากเบส (Best 1986 :  181)  ดังนี้  

       1.00< X <1.50 หมายถึง ผูประเมินมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับไมดีอยางมาก 

       1.50< X <2.50 หมายถึง  ผูประเมินมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับไมดี 

        2.50< X <3.50 หมายถึง  ผูประเมินมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

        3.50< X <4.50 หมายถึง  ผูประเมินมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 

        4.50< X <5.00 หมายถึง  ผูประเมินมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีมาก 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
      การวจิัยเรือ่ง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทกัษะการอาน
ภาษาอังกฤษ โดยใชนทิานสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศกึษาปที ่5 โรงเรยีนราชนิ”ี  ผูวิจัยไดนําเสนอ
ผลการวิจยัเปน  3  ตอน  ดังตอไปนี้  
 
      ตอนที ่ 1 นําเสนอการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอนตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136-142)  จากการทดลองกับกลุม
ตัวอยางจํานวน 40 คน  
      ตอนที ่ 2 นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบผลสมัฤทธิท์างการอานของ
กลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
      ตอนที ่  3  นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลคะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง  10  บท  
 
ผลการวิเคราะหขอมูล  
      ตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถปุระสงคการวจิัยขอที่ 1  คือ พัฒนาและหาประสทิธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวจิัยไดดําเนนิการ  2  ข้ันตอน ดงันี ้ 
      1. ใหกลุมตัวอยางทัง้  40  คน ทาํแบบทดสอบรายบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
แตละบทจากนั้นจงึวเิคราะหคะแนนเฉลีย่ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละ (%) 
ของคะแนน และจัดลําดับคะแนนเฉลีย่ของแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 4  
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ตารางที่  4     คะแนนเฉลีย่ ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คารอยละ (%) และลําดับของ 
        คะแนนเฉลี่ยจากการทาํแบบทดสอบรายบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน          
        แตละบท  

บทที่ เรื่อง คะแนนเต็ม X  SD รอยละ ลําดับที่ 

1  THE DOG AND HIS SHADOW 10 6.65 2.09 66.5 8 

2  THE BOY AND THE WOLF 10 7.68 2.18 76.8 3 

3  THE ANT AND THE GRASSHOPPER 10 7.3 2.31 73 6 

4  THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE 10 8.23 1.85 82.3 1 

5  THE FROGS DESIRED A GUARDIAN 10 7.3 2.03 73 6 

6  THE DONKEY AND THE MERCHANT 10 6.65 2.12 66.5 7 

7  A BUNDLE OF STICKS 10 7.55 1.63 75.5 5 

8  BELLING THE CAT 10 7.55 2.22 75.5 5 

9  THE BULLFROGS AND THE OX 10 7.63 2.02 76.3 4 

10  THE RABBIT AND THE CROCODILE 10 8.2 1.84 82 2 
 

        จากตารางที่ 5 แสดงใหเห็นวา กลุมตัวอยางสามารถทําแบบทดสอบรายบทของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทัง้  10  บท  สูงกวารอยละ  80  ข้ึนไป มีทัง้หมด   2  บท  ตามลาํดับ
ดังนี้    บทที ่4 The Town Mouse and The Country  Mouse (82.3%) บทที่ 10 The Rabbit and  
The Crocodile (82%)  แบบทดสอบรายบทของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนทีก่ลุมตัวอยางทํา
คะแนนเฉลีย่รอยละสูงกวารอยละ  75 แตไมเกินรอยละ  80  มีทั้งหมด  4  บท ตามลําดับดังนี ้บทที ่
2  The Boy  and The  Wolf (76.8%)  บทที่  9  The Bullfrogs and The Ox (76.3%)  บทที่ 7 A 
Bundle of  Sticks (75.5%)  บทที ่ 8  Belling The Cat (75.5%) และแบบทดสอบรายบทของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยต่ํากวารอยละ 75  มีทั้งหมด 4  บท  
ตามลําดับดังนี้  บทที่ 3  The  Ant  and  The  Grasshopper (73%)  บทที่ 5 The  Frogs  Desired  
A Guardian  (73%)  บทที ่ 1 The Dog and His Shadow  (66.5%) และบทที่ 6  The Donkey   
and The  Merchant  (66.5%)  
         2. วิเคราะหหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยหาคารอยละของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทัง้ 10 บทและคารอยละ
ของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุมตัวอยาง   40  คน ผลการวเิคราะหแสดงใน
ตารางที่ 5  
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ตารางที่ 5    คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบรายบท  จํานวน 10 บท และคารอยละ   
                  ของคะแนนจากการทาํแบบทดสอบหลงัเรียนของกลุมตัวอยาง  จํานวน   40  คน  
 

คะแนนแบบทดสอบรายบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม รอยละ 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

รอยละ 
นักเรียน 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 
1 7 8 7 10 7 8 8 10 7 9 81 81 32 80 
2 8 6 7 9 7 7 7 8 7 9 75 75 29 72.5 
3 7 5 4 7 5 4 6 6 6 7 57 57 30 75 
4 3 9 4 5 6 6 6 6 5 10 60 60 27 67.5 
5 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 98 98 40 100 
6 5 9 10 10 9 6 9 5 10 10 83 83 32 80 
7 7 10 9 10 10 8 9 9 10 10 92 92 39 97.5 
8 6 6 4 10 5 5 10 8 4 9 67 67 31 77.5 
9 10 9 10 10 9 10 9 9 8 9 93 93 35 87.5 

10 10 9 10 10 9 10 8 9 8 9 92 92 35 87.5 
11 8 10 10 9 9 9 9 9 10 7 90 90 33 82.5 
12 5 6 5 6 8 6 5 7 5 6 59 59 29 72.5 
13 6 10 5 10 5 5 7 9 6 6 69 69 28 70 
14 5 9 8 8 7 6 9 6 9 8 75 75 30 75 
15 8 10 8 10 9 8 10 8 10 10 91 91 36 90 
16 4 8 10 10 10 6 7 10 7 10 82 82 38 95 
17 7 7 6 10 8 7 9 8 7 9 78 78 34 85 
18 5 3 3 6 5 7 5 3 6 6 49 49 25 62.5 
19 6 6 8 10 7 10 8 10 9 10 84 84 38 95 
20 9 9 10 9 9 10 7 10 10 10 93 93 38 95 
21 7 10 10 10 6 7 10 9 9 8 86 86 39 97.5 
22 9 10 9 10 9 9 9 10 9 10 94 94 38 95 
23 3 5 4 5 5 4 6 3 5 5 45 45 29 72.5 
24 7 8 7 7 6 5 8 10 8 9 75 75 30 75 
25 9 9 10 9 10 10 9 10 10 10 96 96 33 82.5 
26 2 4 4 4 3 4 3 4 2 2 32 32 32 80 
27 4 7 6 6 4 6 7 3 5 7 55 55 26 65 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
คะแนนแบบทดสอบรายบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
รวม รอยละ 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 

รอยละ 
นักเรียน

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 
28 5 10 7 8 10 5 9 7 6 10 77 77 34 85 
29 10 10 10 9 10 10 9 10 10 10 98 98 36 90 
30 6 5 7 5 7 4 7 5 9 6 61 61 29 72.5 
31 7 8 10 7 6 5 8 9 8 8 76 76 33 82.5 
32 8 10 5 9 9 7 6 8 9 8 79 79 32 80 
33 9 10 10 10 9 9 9 10 10 10 96 96 37 92.5 
34 7 5 4 8 3 5 7 6 6 6 57 57 27 67.5 
35 7 7 9 6 7 4 5 5 8 7 65 65 28 70 
36 5 5 7 9 5 5 6 9 8 8 67 67 25 62.5 
37 8 8 7 6 8 6 6 6 8 7 70 70 26 65 
38 7 4 5 8 6 5 7 6 7 9 64 64 33 82.5 
39 3 4 7 6 7 4 6 6 5 6 54 54 31 77.5 
40 7 9 6 9 8 4 8 6 9 8 74 74 33 82.5 
รวม 266 307 292 329 292 266 302 302 305 328 2989 74.725 1290 80.63 
รอยละ 66.5 76.75 73 82.25 73 66.5 75.5 75.5 76.25 82  E1  E2 
  

     จากตารางที ่ 5 แสดงใหเหน็วา  กลุมตัวอยางทาํคะแนนจากแบบทดสอบรายบทได
คะแนนรวม  2,989  คะแนน  จากคะแนนเต็ม   4,000  คะแนน  คิดเปนรอยละ  74.73  และทํา
คะแนนแบบทดสอบหลังเรียนไดคะแนนรวม  1,290  คะแนน  จากคะแนนเต็ม  1,600  คะแนน คดิ
เปนรอยละ  80.63  ดังนัน้ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขัน้ทดลองภาคสนามมี
คาเทากับ  74.73/80.63 ซึ่งมีคะแนนทดสอบรายบทต่าํกวาเกณฑทีก่ําหนดไวคือ 75 แตไมต่ํากวา  
2.5  จึงจัดวามีประสิทธิภาพยอมรับได  สวนคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกวาเกณฑที่กาํหนดไวคือ  
75  สูงกวาเกณฑที่กาํหนดไวรอยละ  2.5  ถือวาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพดีมาก 
ดังนัน้แสดงวา บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กาํหนดไว
คือ 75/75 
       ตอนที่ 2  เพื่อตอบวัตถปุระสงคการวจิัยขอที่ 2  คือ เปรียบเทียบความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดให
กลุมตัวอยางทั้ง 40  คน ทาํแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลงัการ
ทดลอง ซึ่งเปนแบบทดสอบชุดเดียวกนัและมีคะแนนเตม็  40  คะแนน  จากนั้นจึงหาคาผลตาง  (D) 
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จากการทดสอบกอนและหลงัการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน และนาํคะแนนที่ไดจากการ
ทดสอบทัง้ 2  คร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  ผลการ
วิเคราะหแสดงในตารางที่  6  และ   7  ตามลําดับ  
 
ตารางที่  6   คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการ 

      ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบ  
      ทัง้ 2 คร้ัง  

     คะแนนเตม็ 40       คะแนนเตม็ 40  คนที่ 
 กอน หลัง 

ผลตาง 
(D)  

คนที่ 
 กอน หลัง 

ผลตาง 
(D) 

1 20 32 12  21 16 39 23 
2 20 29 9  22 21 38 17 
3 18 30 12  23 14 29 15 
4 17 27 10  24 14 30 16 
5 29 40 11  25 19 33 14 
6 20 32 12  26 10 32 22 
7 22 39 17  27 19 26 7 
8 18 31 13  28 21 34 13 
9 28 35 7  29 23 36 13 
10 23 35 12  30 18 29 11 
11 21 33 12  31 18 33 15 
12 12 29 17  32 20 32 12 
13 16 28 12  33 18 37 19 
14 16 30 14  34 17 27 10 
15 22 36 14  35 14 28 14 
16 22 38 16  36 11 25 14 
17 21 34 13  37 12 26 14 
18 14 25 11  38 17 33 16 
19 23 38 15  39 15 31 16 
20 27 38 11  40 19 33 14 
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     จากตารางที่ 6 แสดงใหเห็นวา คะแนนความสามารถในการอานภาษาองักฤษของกลุม
ตัวอยางทกุคนสูงขึน้หลงัการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง  10  บททีผู่วิจัยสรางขึ้น คา
ผลตางของคะแนนจากการทดสอบกอนและหลังการใชบทเรียนนทิานสูงสุดมีคาเทากับ  23  และ
ต่ําสุดมีคาเทากับ   7  จากคะแนนเต็ม  40  คะแนน   
 
ตารางที่  7    เปรียบเทียบคะแนนเฉลีย่  ( X )  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย      
                    (D)  และคาสถิติของกลุมตัวอยาง  
การทดสอบ คะแนนเต็ม X  S.D. D  S.D. t t  table 
กอนเรียน  40 18.63 4.35 
หลังเรียน 40 32.25 4.22 

13.62 3.33 25.850* 1.684 

 * มีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ   0.05  
  

     จากตารางที ่ 7 แสดงใหเห็นวา คาเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ
กลุมตัวอยางกอนการทดลองสูงกวาหลังการทดลองอยางมนีัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดย
คาเฉลี่ยของคะแนนหลังการทดลองใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเทากับ 32.25 คะแนน  ซึ่งสูง
กวาคาเฉลี่ยของคะแนนกอนการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคาเทากบั 18.63  
คะแนน  และผลตางเฉลี่ยระหวางหลงัการใชบทเรียนนทิานและกอนการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอนเทากับ  13.62  คะแนน คา t  เทากบั  25.850  สูงกวาคา  t  จากตาราง (1.684)  ดังนัน้แสดง
วา  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลงัการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทัง้  10  บท  สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลงัการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอนอยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่  2  
 
      ตอนที่  3  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มี
ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดใหกลุมตัวอยางทั้ง  40  คน ทําแบบสอบถามความ
คิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในดานเนื้อหา รูปแบบ และประโยชนที่ไดรับจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  จํานวน   20   ขอ    หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รวม
ทั้งสิ้น  10  คร้ัง  จากนั้นนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
แลวนําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว  ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8  
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ตารางที่  8    คาระดับเฉลี่ย ( X ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ความคิดเหน็ของนักเรียนที ่
       มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน จาํนวน  10  บท  
ขอความ บทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย เฉลี่ย

อันดับที่ 

x  4.25 4.55 4.60 4.70 4.70 4.70 4.68 4.83 4.73 4.63 4.64  ดานเนื้อหา 
 1. เนื้อเร่ืองมีความนาสนใจ S.D. 0.67 0.55 0.50 0.46 0.46 0.56 0.47 0.38 0.51 0.59 0.52 

2 
  

x  4.42 4.52 4.58 4.60 4.63 4.58 4.50 4.78 4.58 4.45 4.56  2. การแนะนําคําศัพทที่ยากกอน 
 การอานชวยใหนักเรียน  เขาใจ 
 บท เรียนมากขึน้ S.D. 0.78 0.60 0.55 0.59 0.49 0.55 0.51 0.48 0.55 0.64 0.57 

6 

x  4.63 4.50 4.40 4.43 4.60 4.53 4.45 4.70 4.55 4.50 4.53  3. ความยากงายของนิทานมีความ  
 เหมาะสมกับความสามารถของ  
 นักเรียน S.D. 0.58 0.60 0.55 0.59 0.50 0.51 0.60 0.46 0.64 0.60 0.56 

7 
  

x  4.45 4.57 4.58 4.55 4.65 4.65 4.68 4.80 4.65 4.45 4.60  4. จํานวนขอคําถามตอเนือ้หาใน   
 แตละเรื่องมีความเหมาะสม S.D. 0.64 0.59 0.55 0.60 0.48 0.48 0.47 0.41 0.53 0.55 0.53 

4 

x  4.45 4.57 4.60 4.63 4.63 4.60 4.63 4.80 4.63 4.65 4.62  5. เนื้อเร่ืองมีความยาวเหมาะสม 

S.D. 0.68 0.59 0.55 0.49 0.49 0.50 0.54 0.41 0.59 0.48 0.53 
3 
  

x  4.52 4.57 4.60 4.63 4.75 4.73 4.65 4.72 4.73 4.58 4.65  6. มีระยะเวลาเพียงพอในการอาน 
 แตละเรื่อง S.D. 0.60 0.55 0.55 0.49 0.44 0.51 0.53 0.51 0.51 0.55 0.52 

1 
  

x  4.45 4.53 4.55 4.55 4.57 4.62 4.63 4.75 4.70 4.62 4.60  7. การตอบคําถามหลงัการอานชวย 
 ทบทวนความเขาใจในการอานของ 
 ตนเอง S.D. 0.71 0.55 0.55 0.55 0.50 0.49 0.49 0.44 0.56 0.54 0.54 

4 
  

x  4.08 4.65 4.63 4.67 4.63 4.68 4.63 4.68 4.65 4.63 4.59  8. แบบฝกมีความหลากหลาย 

S.D. 0.80 0.48 0.49 0.47 0.49 0.47 0.49 0.47 0.53 0.54 0.52 
5 
  

x  4.41 4.56 4.57 4.60 4.65 4.64 4.61 4.76 4.65 4.56 4.60 คาระดับเฉลี่ยรวมดานเนื้อหา 

S.D. 0.68 0.56 0.54 0.53 0.48 0.51 0.51 0.45 0.55 0.56 0.54 
 1 
  

x  4.37 4.75 4.52 4.58 4.60 4.55 4.73 4.63 4.63 4.73 4.61  รูปแบบ 
 9. รูปแบบการตกแตงโปรแกรม 
 ชวยใหการอานนิทานนาสนใจ S.D. 0.74 0.49 0.60 0.55 0.55 0.50 0.45 0.59 0.54 0.45 0.55 

2 
  

x  4.22 4.47 4.53 4.70 4.70 4.68 4.70 4.75 4.70 4.65 4.61 10. รูปแบบตัวอักษรและขนาด 
 อานงายและชดัเจน S.D. 0.62 0.51 0.51 0.52 0.46 0.47 0.46 0.44 0.52 0.53 0.50 

2 
  

x  4.43 4.62 4.68 4.70 4.70 4.70 4.73 0.68 4.70 4.60 4.25 11.ภาพประกอบเนื้อเร่ืองเหมาะสม
กับเนื้อหา S.D. 0.59 0.67 0.53 0.52 0.52 0.52 0.45 0.47 0.46 0.55 0.53 

4 
  

x  4.45 4.62 4.70 4.62 4.87 4.75 4.77 4.83 4.68 4.60 4.69  12. ภาพประกอบเนื้อเร่ืองชวยทาํ  
 ใหการอานเขาใจงายขึน้ S.D. 0.71 0.54 0.46 0.49 0.33 0.44 0.42 0.38 0.47 0.59 0.48 

1 
  

x  4.18 4.35 4.20 4.48 4.60 4.58 4.45 4.50 4.68 4.63 4.47  13. เสยีงเพลงประกอบเนื้อหาทํา 
 ใหเราความสนใจมากขึ้น S.D. 0.71 0.66 0.56 0.55 0.59 0.50 0.55 0.60 0.47 0.54 0.57 

 
3 

x  4.60 4.60 4.37 4.60 4.70 4.62 4.65 4.75 4.60 4.58 4.61  14. เสียงอานประกอบเนื้อเร่ืองมี 
 ความชัดเจน S.D. 0.59 0.50 0.63 0.50 0.46 0.49 0.48 0.44 0.59 0.50 0.52 

2 
  

x  4.38 4.57 4.50 4.61 4.70 4.65 4.67 4.02 4.67 4.63 4.54 คาระดับเฉลี่ยรวมดานรูปแบบ 

S.D. 0.66 0.56 0.55 0.52 0.49 0.49 0.47 0.49 0.51 0.53 0.53 
2  
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ตารางที่  8  (ตอ)  
            

ขอความ บทที ่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลี่ย เฉลี่ย
อันดับที่ 

x  4.37 4.30 4.35 4.53 4.60 4.53 4.50 4.70 4.70 4.55 4.51  ประโยชนที่ไดรับ 
 15. มีความมั่นใจมากขึ้นในการ 
 ตอบคําถาม S.D. 0.74 0.56 0.62 0.60 0.55 0.51 0.51 0.46 0.46 0.60 0.56 

6 
  

x  4.55 4.55 4.53 4.65 4.75 4.62 4.62 4.80 4.55 4.70 4.63  16. เกดิความกระตือรือรนและมี  
 ความสนกุในการเรยีน S.D. 0.55 0.50 0.60 0.53 0.44 0.54 0.54 0.41 0.55 0.46 0.51 

2 
  

x  4.45 4.50 4.60 4.67 4.75 4.70 4.70 4.70 4.45 4.43 4.60 17. รูสึกวาการอานภาษาอังกฤษ 
 ไมนาเบ่ือเสมอไป S.D. 0.68 0.51 0.50 0.47 0.44 0.46 0.46 0.46 0.68 0.55 0.52 

3 
  

x  4.58 4.40 4.53 4.45 4.78 4.50 4.68 4.65 4.58 4.52 4.57  18. ทําใหอานภาษาองักฤษได 
 คลองขึน้ S.D. 0.55 0.59 0.51 0.50 0.44 0.51 0.47 0.53 0.55 0.64 0.53 

4 
  

x  4.70 4.60 4.65 4.68 4.70 4.67 4.70 4.80 4.70 4.63 4.68  19. รูคําศัพทเพิ่มขึ้น 

S.D. 0.46 0.50 0.53 0.53 0.52 0.47 0.46 0.46 0.46 0.59 0.50 
1 
  

x  4.73 4.45 4.45 4.53 4.63 4.67 4.53 4.70 4.73 4.62 4.60  20. สามารถนําคําสอนที่อยูในบท 
 เรียนไปใชในการ ดําเนินชวีิตได S.D. 0.45 0.60 0.50 0.51 0.49 0.53 0.51 0.46 0.45 0.59 0.51 

3 
  

x  4.56 4.47 4.52 4.59 4.70 4.62 4.62 4.73 4.62 4.58 4.60 คาระดับเฉลี่ยรวมดาน 
ประโยชนที่ไดรับ 

S.D. 0.57 0.54 0.54 0.52 0.48 0.50 0.49 0.46 0.53 0.57 0.52 
 1 
  

x  4.45 4.53 4.53 4.60 4.68 4.63 4.63 4.50 4.64 4.59 4.58 คาเฉลี่ยรวมแตละบท 

S.D. 0.63 0.55 0.54 0.52 0.48 0.50 0.49 0.46 0.53 0.55 0.53  
 

      จากตารางที่ 8  แสดงใหเห็นวา นกัเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน
ทั้ง  10  บท โดยเฉลี่ยรวมอยูในระดับดีมาก ( x = 4.58, S.D. = 0.53) จึงสรุปไดวานกัเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรบับทเรียนที่ไดรับคาระดับเฉลี่ยดีที่สุด ไดแก 
บทที ่ 5 The Frogs Desired A Guardian ( x = 4.68, S.D. = 0.48) ซึ่งถือไดวานกัเรียนมีความ
คิดเห็นที่ดีตอบทเรียน สวนบทเรยีนที่ไดคะแนนเฉลีย่ต่ําสุด ไดแก บทที่ 1 The Dog and His  
Shadow ( x = 4.45, S.D. = 0.63) ซึ่งยังถอืไดวานักเรยีนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนเชนเดียวกัน 
และจากการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานเนื้อหา รูปแบบ  
และประโยชนที่ไดรับจากบทเรียน  ผลการวิเคราะหพบวาดานเนื้อหาขอ 1-8 และดานประโยชนที่
ไดรับจากบทเรียน ขอ 15- 20 นักเรียนมคีวามคิดเหน็ที่ดีมาก ( x = 4.60, S.D. = 0.54) และ ( x = 
4.60, S.D. = 0.52) ตามลําดับ และดานที่มีระดับความคิดเห็นต่าํทีสุ่ด คือ ดานรูปแบบขอที่ 9 - 14 
( x = 4.54, S.D.= 0.53) ซึ่งถือไดวานักเรียนมีความคิดเหน็ที่ดีมากเชนเดียวกนั  
 
      จากตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของนักเรียนทีม่ีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน สรุปไดดังนี้  
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      1. ดานเนื้อหาขอ 1 - 8 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก ( x  = 4.60, S.D. = 0.54) 
ซึ่งในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอที่  6 มีระยะเวลาเพียงพอในการ
อานแตละเร่ือง ( x = 4.65, S.D.= 0.52) ขอที่ 1 เนื้อเร่ืองมีความนาสนใจ ( x = 4.64, S.D.= 0.52) 
ขอที่  5  เนื้อเร่ืองมีความยาวเหมาะสม ( x = 4.62, S.D. = 0.53) ขอที่ 4 จํานวนขอคําถามตอเนือ้หา
ในแตละเร่ืองมีความเหมาะสม ( x  = 4.60, S.D. = 0.53) ขอที่ 7  การตอบคําถามหลังการอานชวย
ทบทวนความเขาใจในการอานของตนเอง  (X = 4.60, S.D. = 0.54) ขอที่ 8 แบบฝกมีความ
หลากหลาย ( x = 4.59, S.D. = 0.52) ขอที่ 2 การแนะนําคําศัพทที่ยากกอนการอานชวยใหนักเรียน
เขาใจบทเรียนยากขึ้น ( x = 4.56, S.D.= 0.57) ขอที่ 3 ความยากงายของนิทานมีความเหมาะสมกบั
ความสามารถของนักเรียน ( x = 4.53, S.D. = 0.56)  
      2. ดานรูปแบบขอ 9 -14 พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก ( x = 4.54, S.D. = 0.53) 
ซึ่งในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากไปนอย ดังนี้  ขอที่  12 ภาพประกอบเนื้อเร่ืองชวยให
การอานเขาใจงายขึ้น ( x = 4.69, S.D. = 0.48) ขอที่ 9  รูปแบบการตกแตงโปรแกรมชวยใหการอาน
นิทานนาสนใจ ( x = 4.61, S.D. = 0.55) ขอที่  10 รูปแบบตัวอักษรและขนาดอานงายและชัดเจน 
( x  = 4.61, S.D. = 0.50) ขอที่14 เสียงอานประกอบเนื้อเร่ืองมีความชัดเจน ( x = 4.61, S.D.= 
0.52) ขอที่13 เสียงเพลงประกอบเนื้อหาทําใหเราความสนใจมากขึ้น ( x = 4.47,S.D.= 0.57) ขอที่  
11  ภาพประกอบเนื้อเร่ืองเหมาะสมกับเนื้อหา ( x = 4.25, S.D. = 0.53)  
      3. ดานประโยชนที่ไดรับจากบทเรียน ขอ 15 - 20  พบวานักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก 
( x = 4.60, S.D. = 0.52) ซึ่งในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอที่ 19 รู
คําศัพทเพิ่มข้ึน ( x = 4.68, S.D. = 0.50) ขอที่ 16 เกิดความกระตือรือรนและมีความสนุกในการ
เรียน ( x  = 4.63, S.D.=0.51) ขอที่ 17 รูสึกวาการอานภาษาอังกฤษไมนาเบื่อเสมอไป ( x  = 4.60, 
S.D. = 0.52) ขอที่ 20 สามารถนําคําสอนที่อยูในบทเรียนไปใชในการดําเนินชีวิตได ( x  = 4.60, 
S.D. = 0.51) ขอที่ 18 ทําใหอานภาษาอังกฤษไดคลองขึ้น ( x  = 4.57, S.D. = 0.53) ขอที่ 15 มี
ความมั่นใจมากขึ้นในการตอบคําถาม ( x = 4.51, S.D. = 0.56)  
     จากผลการวิเคราะหตารางที่ 8 แสดงใหเห็นวาโดยภาพรวมแลว นักเรียนกลุมตัวอยางที่
ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 3  
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บทที่ 5 
 

สรุป  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
     การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชนิทาน  สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี” เปนการวิจัยเชิง
ทดลอง (experimental  research) โดยใชรูปแบบ  one - group - pretest - posttest  design  มี
วัตถุประสงคเพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานภาษาอังกฤษโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน เปรียบเทียบคะแนนการอานของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ ผูวิจัยสรางขึ้นและศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน   กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ใน
ภาคเรียนที่  2   ปการศึกษา   2547   โรงเรียนราชินี   จังหวัดกรุงเทพมหานคร   ใชวิธีการสุมอยาง
งาย  (simple  random  sampling) ไดกลุมตัวอยาง   40  คน  จากประชากรจํานวน   300  คน  
 
เครื่องมือที่ใชในการวจิัยครั้งนี้คือ  

    1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทกัษะการอานโดยใชนิทานจํานวน 10  
บท เปนบทเรียนที่สรางจากนิทานอีสป  ที่ไดผานการคดัเลือกจากผูเชี่ยวชาญ  ซึง่มีความยากงาย
เหมาะสมสาํหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  5   โดยใชโปรแกรมนิพนธ  Hot   Potatoes  ซึ่งผูวิจยั
ไดบรรจุนิทานอีสปและแบบฝกหัด  6  ชนดิ  ไดแก แบบจับคู (Jmatch) แบบตัวเลอืก (JBC)  แบบ
ตอบสั้น ๆ (Jquiz) แบบเติมคํา (Jcloze)  แบบเรียงลําดับประโยค (Jmix) และเกมอักษรไขว 
(Jcross)  ซึ่งไดผานการทดลองและแกไขปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญแลว 
      2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนชัน้ประถมศึกษาป
ที่ 5 จํานวน  1  ฉบับ  เพื่อใชวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนกอนและหลัง
การใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน  ซึง่เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลอืก  จาํนวน  40  
ขอ  ใชเวลาในการทดสอบ  60 นาที  ซึ่งขอสอบฉบับนี้มคีาความเชื่อมัน่เทากับ  0.86  
     3. แบบสอบถามความคดิเห็นของนักเรยีนในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยแบงเปน   3  
ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานรูปแบบและดานประโยชนทีไ่ดรับจากการเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จํานวน  20  ขอ  ซึ่งเปนแบบประมาณคา   5  ระดับ  แบบสอบถามนี้ไดรับการตรวจสอบ
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ความเหมาะสมเกณฑการประเมิน และรูปแบบของภาษาที่ใช จากอาจารยที่ปรึกษาและผูเชี่ยวชาญ
ทั้งหมด  5  ทาน และไดทดลองใชเพื่อวิเคราะหหาคาความเชื่อมัน่โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (∝ 
Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) มีคาความเชื่อม่ันเทากบั  0.91  

     4. แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนแบบประเมินที่ผูวิจัยดัดแปลงมาจาก
แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ วุฒิชัย   ประสารสอย (2543 : 46-47) โดยแบงการ
ประเมินเปน 4 ดาน ไดแก ดานรูปแบบของโปรแกรม ดานเนื้อหา  ดานภาพและเสียง  และดาน
เทคนิคตาง ๆ จํานวน 30  ขอ  ซึ่งเปนแบบประมาณคา  5 ระดับ  ซึ่งไดรับการตรวจสอบความ
ถูกตองเหมาะสมตามเกณฑการประเมิน และรูปแบบของภาษาจากอาจารยที่ปรึกษาและผู       
เชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน แลวนําขอมูลเชิงปริมาณที่ไดมาหาคาความสอดคลอง (มหาวิทยาลัย- 
สุโขทัยธรรมาธิราช  2535 : 456) โดยการนําตารางมาวิเคราะหคาความสอดคลอง (IOC) ไดคาดัชนี
ความสอดคลองเทากับ  0.98   
       การดําเนนิการวิจัย ผูวิจัยเปนผูดําเนินการวิจยักบักลุมตัวอยางดวยตนเองในภาคเรียน
ที่ 2  ปการศึกษา  2547  และไดดําเนินการทดลองตามลําดับข้ันตอนในการดําเนนิการวิจยัครั้งนี ้ 
       1.  ทําการทดสอบกอนการเรียนโดยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทาํแบบทดสอบ             
วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  ซึง่เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จํานวน  
40  ขอ  ใชเวลาในการทาํ  60 นาที  
       2. ดําเนนิการทดลอง  ผูวิจยัดําเนินการทดลองโดยใหนักเรยีนกลุมตัวอยางเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นดวยตนเอง  ใชระยะเวลาในการเรียน  2  สัปดาห เปน
เวลา 10 วนั  วันละ 1  ชั่วโมง  เวลา  7.20 - 8.20 น. 
       3.  ใหนักเรียนทาํแบบทดสอบรายบท  หลงัการเรียนในแตละบท  รวมทัง้สิน้  10 คร้ัง  
       4.  ใหนักเรียนทําแบบทดสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
หลังการเรียนในแตละบทรวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามหลังบทเรียนแตละบท  
       5. เมื่อทาํการทดลองครบทั้ง  10  บท ใหนกัเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษหลงัการเรียน  ซึง่เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกบัแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเรียนภาษาองักฤษกอนการเรียน  
       6. นําคะแนนที่ไดจากแบบทดสอบรายบทและแบบทดสอบหลังเรียนไปคํานวณหา
ประสิทธิภาพของบทเรียน เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และนําขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาวิเคราะหโดยใชวิธีการทางสถิติเพื่อตรวจสอบ
สมมติฐานดังนี้  
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            6.1 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น โดยเปรียบเทียบ
คาเฉลี่ยรอยละของคะแนนจากแบบทดสอบรายบททั้ง 10 บท  และคาเฉลี่ยรอยละของคะแนนสอบ
วัดความสามารถในการอานหลงัการเรียน ดวยเกณฑ  75/75 (ชัยยงค  พรหมวงศ และคณะ 2520 : 
136 - 142)  
            6.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยใช t-test แบบจับคู  ดวยโปรแกรม  SPSS  
            6.3 วิเคราะหระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ทั้ง 10 บท  โดยใชคาสถิติพืน้ฐาน  ไดแก  คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนํา
ผลที่ไดไปแปลความหมายตามเกณฑ  ซึง่ดัดแปลงมาจากเบส ( Best 1986 : 181)  
 
สรุปผลการวจิัย  
     จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวจิัย  สรุปผลไดดังนี้  
     1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธภิาพ 74.73 / 80.63  กลาวคือ  มี
คะแนนทดสอบรายบทต่าํกวาเกณฑที่กําหนดไว  75 รอยละ 0.27 แตไมต่ํากวารอยละ  2.5  ซึ่งถือ
ไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรทีส่รางขึ้นมีประสิทธิภาพยอมรับได สวนคะแนนสอบหลังเรียนสงูกวา
เกณฑที่กําหนดไว 75 สูงกวาเกณฑที่กาํหนดไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป ซึ่งถือไดวาบทเรียนมีประสิทธภิาพ
ดีมาก  ดงันัน้  แสดงวาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนที่สรางขึน้มีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กาํหนด
ไว  คือ   75/75  
      2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลงัการทดลองสงูกวากอน
การทดลองอยางที่นยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคาเฉลี่ยของคะแนนหลงัการทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับ  32.25 คะแนน  สูงกวาคาเฉลีย่ของคะแนนกอนการทดลองใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งมีคาเทากับ 18.63 คะแนน และผลตางเฉลี่ยของคะแนนทั้ง  2  คร้ัง  
มีคาเทากับ 13.62คะแนน แสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรยีนกลุมตัวอยาง
หลังการทดลองสูงกวากอนทดลอง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ 2   
      3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึง่สามารถสรุป
ผลการวิจยัไดดังนี ้  นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยมีคะแนน
เฉลี่ยเทากับ  4.58  คะแนน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่  3  จากการศึกษาระดับความคิดเหน็ของ
นักเรียนซึ่งแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานเนื้อหา ดานรูปแบบ และดานประโยชนที่ไดรับจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทผลการวิเคราะหพบวา ดานเนื้อหาและดานประโยชนที่ไดรับนั้น 
นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก มีคาเฉลี่ยสูงเทากนั  คือ  ดานเนื้อหา  ขอ 1-8 มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
เทากับ 4.60 คะแนน และดานประโยชนที่ไดรับจากบทเรียน ขอ 15-20 มีคาเฉลี่ยความคิดเห็น
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เทากับ 4.60 คะแนน  เชนเดียวกนั  และดานทีม่ีคาเฉลีย่ความคิดเหน็ต่ําทีสุ่ด  คือ ดานรูปแบบ   ขอ  
9-14 มีคาเฉลีย่ความคิดเหน็เทากับ 4.54 คะแนน ซึง่ยงัคงมีคาเฉลี่ยความคิดเหน็ที่ดีมากเหมือนกับ
คาเฉลี่ยดานเนื้อหาและดานประโยชนที่ไดรับ ผลการวิเคราะหความคดิเห็นในแตละดานสรุปไดดังนี้  
            3.1  ดานเนื้อหาขอ 1-8 พบวานกัเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก  ( x = 4.60, S.D.= 
0.54) โดยในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอที่  6 มีระยะเวลาเพยีงพอ
ในการอานแตละเรื่อง ( x = 4.65, S.D. = 0.52) ขอที่ 1 เนือ้เร่ืองมีความนาสนใจ ( x  = 4.64, S.D. = 
0.52) ขอที่  5  เนื้อเร่ืองมีความยาวเหมาะสม ( x  = 4.62, S.D. = 0.53) ขอที่ 4 จํานวนขอคําถาม
ตอเนื้อหาในแตละเรื่องมีความเหมาะสม ( x = 4.60, S.D. = 0.53) ขอที่ 7  การตอบคําถามหลงัการ
อานชวยทบทวนความเขาใจในการอานของตนเอง  ( x = 4.60, S.D. = 0.54) ขอที่ 8 แบบฝกมี
ความหลากหลาย ( x  = 4.59, S.D. = 0.52) ขอที่ 2 การแนะนาํคําศพัทที่ยากกอนการอานชวยให
นักเรียนเขาใจบทเรียนยากขึ้น ( x = 4.56, S.D. = 0.57) ขอที่ 3 ความยากงายของนิทานมีความ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ( x  = 4.53, S.D. = 0.56)  
            3.2  ดานรูปแบบขอ 9 -14 พบวานกัเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมาก ( x = 4.54, S.D. = 
0.53) ซึ่งในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลําดับจากไปนอย ดงันี ้  ขอที่  12 ภาพประกอบเนื้อเร่ือง
ชวยใหการอานเขาใจงายขึน้ ( x = 4.69, S.D. = 0.48) ขอที่ 9  รูปแบบการตกแตงโปรแกรมชวยให
การอานนทิานนาสนใจ ( x = 4.61, S.D. = 0.55) ขอที่  10 รูปแบบตัวอักษรและขนาดอานงายและ
ชัดเจน ( x  = 4.61, S.D. = 0.50) ขอที่ 14  เสียงอานประกอบเนื้อเร่ืองมีความชัดเจน ( x  = 4.61, 
S.D. = 0.52) ขอที่ 13 เสียงเพลงประกอบเนื้อหาทาํใหเราความสนใจมากขึ้น ( x = 4.47, S.D. = 
0.57) ขอที่  11  ภาพประกอบเนื้อเร่ืองเหมาะสมกับเนือ้หา ( x  = 4.25, S.D. = 0.53)  
            3.3  ดานประโยชนทีไ่ดรับจากบทเรียน ขอ 15 - 20  พบวานักเรียนมีความคดิเห็นที่
ดีมาก ( x = 4.60, S.D. = 0.52) ซึ่งในแตละขอไดคาเฉลี่ยเรียงตามลาํดับจากมากไปนอยดังนี ้ ขอที ่
19 รูคําศัพทเพิ่มข้ึน ( x  = 4.68, S.D. = 0.50) ขอที่ 16 เกิดความกระตือรือรนและมีความสนุกใน
การเรียน ( x  = 4.63, S.D.=0.51) ขอที่ 17 รูสึกวาการอานภาษาอังกฤษไมนาเบื่อเสมอไป ( x = 
4.60, S.D. = 0.52) ขอที่ 20 สามารถนําคาํสอนทีอ่ยูในบทเรียนไปใชในการดาํเนนิชีวิตได ( x = 
4.60, S.D. = 0.51) ขอที ่18 ทําใหอานภาษาอังกฤษไดคลองขึ้น ( x  = 4.57, S.D. = 0.53) ขอที ่15 
มีความมั่นใจมากขึ้นในการตอบคําถาม ( x = 4.51, S.D. = 0.56)  
 
การอภิปรายผลการทดลอง  
      จากผลการวิเคราะหขอมูล  สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี้  
      1. จากผลการวิจยัขอที ่ 1 พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  มี
ประสิทธิภาพเทากับ  74.73 / 80.63  ถือวามีประสิทธิภาพยอมรับได  กลาวคือ  คาประสิทธิภาพตัว

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 85

แรกคิดเปนรอยละ  74.73  ซึ่งไดมาจากคะแนนเฉลีย่รอยละของการสอนรายบทของบทเรียนทัง้  10  
บท ซึง่ต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมเกินรอยละ 2.5  และคาประสิทธิภาพตัวหลังคิดเปนรอยละ  80.63  
ซึ่งไดมาจากคะแนนเฉลีย่รอยละของการทดสอบวัดความสามารถในการอานหลังการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งสงูกวาเกณฑ และสูงกวารอยละ 2.5 ซึง่แสดงวาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวจิยัสรางขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑด ี ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากสาเหตุ
ดังตอไปนี้  
            1.1 เร่ืองที่นํามาสรางเปนบทอานในคอมพิวเตอรชวยสอนทุกบท ถึงแมวาจะพัฒนา
มาจากนิทานอีสปซึ่งไดรับการพัฒนาความยากงายและความเหมาะสมแลว แตเนื่องดวยเนื้อความ
เปนภาษาอังกฤษและมีคําศัพทยากบางคําที่หลีกเลี่ยงการใชไมได และนักเรียนตองเรียนรูการอาน
ดวยตนเอง อยางไรก็ตามนักเรียนก็สามารถทําคะแนนไดถึงรอยละ  74.73  ซึ่งยังถือวาอยูในเกณฑ
ที่ดี และสาเหตุที่นักเรียนยังคงทําคะแนนไดคือรอยละ  74.73 อาจเนื่องมาจากถึงแมวานักเรียนตอง
อานบทอานภาษาอังกฤษ แตบทอานทุกบทนํามาจากนิทานอีสป  ซึ่งนักเรียนมีความคุนเคย  และ
การดําเนินเรื่องและรูปแบบของนิทานไมซับซอน  สามารถคาดเดาหรือจินตนาการได  อีกทัง้บทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางจากโปรแกรม Hot  Potatoes  ชวยทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการ
เรียน  โดยที่ผูเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองอยางไมรีบเรงหรืออายผูอ่ืน         
(กิดานันท  มลิทอง 2536 : 198) สามารถขอตัวชวย (Hint) และตรวจคําตอบเองได  นักเรียนไดรับ
ขอมูลยอนกลับทันที  เปนการย้ําความเขาใจและการเรียนรู (ถนอมพร   ตันพิพัฒน 2539 : 7 - 8 ; 
บุญชม  ศรีสะอาด 2537 : 123 - 124) และเนื่องดวยแบบฝกมีความหลากหลาย ทําใหนักเรียนได
ทบทวนความเขาใจหลายครั้ง  ไมวาจะเปนแบบฝกที่ 1 จับคูคําศัพทกับความหมาย (Jmatch) แบบ
ฝกที่ 2 เลือกตอบ  4 ตัวเลือก  (JBC) แบบฝกที่ 3 เติมคํา (Jcloze) แบบฝกที่ 4 ตอบคําถามสั้น ๆ 
(Jquiz) แบบฝกที่ 5 เรียงลําดับประโยค (Jmix) และแบบฝกที่ 6 เกมอักษรไขว (Jcross) ดังนั้น  การ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  ผนวกกับเนื้อเร่ืองที่
มีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน (ระดับความคิดเห็นของนักเรียน x = 4.53)  และ  
การทําแบบฝกทบทวนความเขาใจที่หลากหลาย (ระดับความคิดเห็นของนักเรียน x = 4.59) อีกทั้ง 
มีรูปภาพประกอบชวยทําใหการอานเขาใจไดงายขึ้น (ระดับความคิดเห็นของนักเรียน x  = 4.69)  
ทําใหนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบรายบทไดดี  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ฉันแข   ออง
ลํายอง  (2535)  สุพักตรา   เวสอุรัย (2536)  บุญเชิด   เกตุแกว (2540) ธนสิทธิ์   ศรีรัตน (2543) 
สุพัฒน   สุกมลสันต (2541) ธนสิทธิ์  ศรีรัตน  (2543)  อภิญญา  โภคาพานิชวงษ (2543) เวียงศิริ  
ไกรเกตุ (2545)  
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            1.2   นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยรอยละของคะแนนแบบทดสอบวัดความ 
สามารถในการอานหลงัการเรียนไดถึง  80.63  ซึ่งสงูกวาคะแนนเฉลีย่รอยละของแบบทดสอบราย
บท  เพราะนกัเรียนไดเรียนจากคอมพวิเตอรชวยสอนอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอถงึ  10  คร้ัง  ทาํให
นักเรียนเกิดความคลอง (fluency) และความแมนยํา  (accuracy) ในการใชภาษา (ผาน   บาลโพธิ์  
2539:41 - 42) และแบบทดสอบวัดความสามารถหลังการเรียนนี ้ ม ี 3 ตอน เปนแบบทดสอบที่
สอดคลองกับแบบฝกในบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนคือ ตอนที่ 1 และ 2 เนือ้เร่ืองทีน่ํามาเปน
แบบทดสอบเปนนทิานอีสปทั้งหมดจํานวน  6  เร่ือง  ตอนที่ 1 เปนแบบทดสอบวัดความเขาใจใน
การอาน  จาํนวน  3  เร่ือง   ตอนที่  2  เปนแบบทดสอบวัดการอนมุานความหมายคําศัพท   ที่ไดรับ
การสุมจากเรือ่งที่เรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  3  เรื่อง ตอนที่  3 เปนการทดสอบการรู
ความหมายของคําศัพท   10  ขอ  ที่ไดเรียนมาแลวเชนเดียวกัน  ลักษณะของคําถามและวิธีการทํา
แบบทดสอบเปนรูปแบบทีน่กัเรียนไดฝกฝนมาจนคลอง  ทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญ  และ
พัฒนาการอานของตนเองดข้ึีน 
            1.3   ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึน้มปีระสิทธภิาพ
ดี เพราะ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น  ไดพัฒนาอยางเปนระบบ ตลอดจนมีผูเชี่ยวชาญ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชแบบประเมินคุณภาพที่
ผูวิจัยไดดัดแปลงมาจากแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ วุฒิชัย  ประสารสอย 
(ภาคผนวก ญ)  จึงทําใหบทเรียนมีประสิทธิภาพดี  
     2. จากผลการวิจยัขอที่ 2  พบวา  ความสามารถในการอานของนักเรียนกลุมตัวอยาง
หลังการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนสูงกวาความสามารถในการอานกอนการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งเปนไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว  อาจ
เนื่องมาจากสาเหตุดังตอไปนี้  
             2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถชวยพฒันาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียน จงึทาํใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานที่ดีข้ึนหลงัจากเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทัง้นี้เพราะนักเรียนมีทัศนคตทิี่ดีในการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ทั้งนี้ดูไดจากผลของแบบสอบถามความคดิเห็นซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของ สุพักตรา  เวสอรัุย 
(2536) บุญเชิด เกตุแกว  (2540)  และอิซาเบล  (Isabel 1994 : 2927 - 4) นอกจากมทีัศนคตทิี่ดี
แลว การเรียนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนยงัชวยเพิ่มแรงจงูใจในการเรียน (กิดานันท มลิทอง 
2536 : 198) ดังนั้นนักเรยีนกลุมตัวอยางจึงสามารถพฒันาความสามารถในการอานภาษาองักฤษ
ของตนเองไดสูงขึ้น  
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             2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ มีนทิานสอนใจเปนตวั
เสริมสรางทักษะการอานใหกับนักเรยีน แสดงใหเห็นวา การใชนิทานสอนใจเพื่อชวยพฒันา
ความสามารถในการอานมีประสิทธิภาพทีด่ี กลาวคือ บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีนทิานสอนใจ
เปนตัวเสริมสรางทกัษะการอานทั้ง 10 บท  ซึง่นักเรียนทกุคนมีความคุนเคยและมีภูมิหลังเกี่ยวกับ
การฟงและการอานนทิานสอนใจมาบาง ซึ่งโครงสรางของนิทานจะมีลักษณะคลายกนัทาํใหทําให
นักเรียนนาํความรูและประสบการณเดิมมาใชในการอาน ซึง่เดอรคิน (Durkin 1980 : 193 quoted 
in Rude 1984 : 193) ไดกลาวไววา ความเขาใจเรื่องขึน้อยูกับขอมูลที่ผูอานไดรับมากอนที่จะอาน
ส่ิงนัน้ๆ  ผนวกกับนกัเรียนตองอานนทิานสอนใจอยางตอเนื่องถึง 10 คร้ัง ทาํใหตองนําความรูเดิมมา
ผสมผสานกับความรูใหมทุกครั้งในการทําความเขาใจเรื่อง ซึง่ทกุครั้งนักเรียนจะมโีครงสรางความรู 
(Schemata) ทางดานเนื้อหา (Content) และรูปแบบ (Form) เพิ่มมากขึ้นเปนลําดบั ดังที่รูเมลฮารท 
(Rumelhart 1981 : 5 อางถงึใน วิสาข จัติวัตร 2543 : 20)  ไดกลาวถงึโครงสรางความรูไววา 
โครงสรางความรูแสดงถึงความคิดรวบยอดของลําดับเหตุการณตางๆ   ทีถู่กเกบ็ไวในความทรงจํา 
ส่ิงเหลานีท้ําใหนกัเรียนคอยๆ พัฒนาทักษะการอานของตน  ซึง่จากผลการวิจัยพบวานกัเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนการอานโดยใชนทิานเปนตวัเสริมสรางดีข้ึน ซึง่สอดคลองกับงานวจิัยของ 
ปรียาลักษณ  พิลากุล (2535)    วีรชาติ   ชัยเนตร (2541)  สุจิตรา  ศาสตรวาหา (2541)  อุไรวรรณ 
ปราบริปู (2543)  มนวิภา    เสนียวงศ  ณ อยุธยา (2545)  บอสมา  (Bosma 1981) เอ็มมา (Emma 
1997) และแอชเชอร (Asher 2000, อางถงึใน มนวิภา เสนียวงศ ณ อยุธยา 2546 : 61)    ทีพ่บวา 
นิทานชวยทําใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิท์างการเรียนที่ดีข้ึน  

2.3   จากผลการวิจัยขอที ่2 พบวา ความสามารถในการอานของนักเรยีน 
กลุมตัวอยางหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวากอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ทั้งนี้ เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดบรรจุบทอานนิทานอีสปและมีแบบฝกที่
หลากหลายจํานวน 6 แบบฝกในแตละบท (ภาคผนวก ค)  ไดแก แบบฝกที่ 1 จับคูคําศัพทกับ
ความหมาย (Jmatch) แบบฝกชนิดนี้จะชวยและตรวจสอบวานักเรียนความเขาใจความหมายของ
คําศัพทที่พบในนิทานหรือไม โดยอาศัยความเขาใจจากคําที่แวดลอมคําศัพทนั้น (Heaton 1975 : 
104-124)   แบบฝกที่ 2 เลือกตอบ  4  ตัวเลือก (JBC) แบบฝกชนิดนี้ชวยนักเรียนในการทําความ
เขาใจนิทานโดยการหารายละเอียดตางๆ ของเรื่อง (Heaton 1975 : 104-124) ซึ่งขอคําถามจะถาม
ตามลําดับเหตุการณตางๆ ของเรื่อง   แบบฝกที่ 3 เติมคํา (Jcloze) แบบฝกชนิดนี้จะชวยนักเรียนใน
การสรุปเร่ืองและอนุมานความคําศัพท  (Heaton 1975 : 104-124)  แบบฝกที่ 4 ตอบคําถามสั้น ๆ 
(Jquiz) แบบฝกชนิดนี้จะชวยนักเรียนในการอานทบทวนซ้ําและหาขอมูลเฉพาะ (Heaton 1975 : 
104-124)   แบบฝกที่ 5 เรียงลําดับประโยค (Jmix) แบบฝกชนิดนี้จะชวยใหนักเรียนทําความเขาใจ
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ลําดับเหตุการณของเรื่อง (Heaton 1975 : 104-124)  และแบบฝกที่ 6  เกมอักษรไขว (Jcross)  
แบบฝกชนิดนี้เพื่อทบทวนความรูเกี่ยวกับคําศัพทและความหมาย เปนการใชความสามารถทาง
ภาษา (ผาน  บาลโพธิ์ 2539: 44-45) และเพื่อความสนุกสนานในการเรียนรู (บํารุง โตรัตน 1999)   

                    ซึ่งนกัเรียนตองอานเนื้อเร่ืองและฝกทําแบบฝกทัง้ 6 แบบฝก จํานวน  10  บท 
แตละแบบฝกนั้นนักเรียนสามารถขอตัวชวย (Hint) ตรวจคําตอบและไดรับผลยอนกลับทนัท ี ทําให
นักเรียนไดฝกอาน ทําแบบฝกหัดเพื่อทบทวน และตรวจสอบความเขาใจของตนเองอยางตอเนื่อง 
เกิดการเรียนรู และสามารถพัฒนาทักษะการอานของตนเองได ดงัที ่ ลี (Lee 2000 ; Warshauer 
and Healey 1998)  ไดกลาววา คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาเปนโปรแกรมทีส่ามารถกระตุนให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู และการฝกฝนทักษะทางภาษาในรูปแบบทีห่ลากหลายใหขอมูลยอนกลับทีม่ี
ประสิทธิภาพแกผูเรียน กอใหเกิดปฏิสัมพันธที่ดี ตอบสนองการเรยีนรูของแตละบุคคล ดังนั้นการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนจงึชวยพฒันาความสามารถในการอานของนกัเรียนใหสูงขึน้ 
สอดคลองกับงานวิจยัของอลัคาทาน ิ (Alkahtani 1999) ที่ไดศึกษาการใชคอมพวิเตอรในการสอน
อานภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  โดยใหนักเรียนอานขอความบนจอคอมพิวเตอรและตอบคําถาม  
ผลปรากฎวานักเรียนมีความกาวหนาในการอานเพิม่มากขึ้นและใหขอเสนอแนะวาครูควรใช
คอมพิวเตอรในหองเรียนเพราะมีประโยชนมาก  ซอฟตแวรในการอานจะทาํใหผูเรียนไมเครงเครียด  
นักเรียนจะรูสึกอิสระ  และโปรแกรมมีประโยชนตอครูและนักเรียนในการทําใหบรรลุเปาหมายในการ
เรียนการสอน 
            2.4 นักเรียนกลุมตัวอยางสามารถทําคะแนนสอบหลังการเรียนไดดี เนื่องจากเนื้อหา
ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานซึ่งเปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก  
(Multiple Choice) จํานวน  40  ขอ เนื้อหาของแบบทดสอบแบงเปน  3 สวน เปนแบบ ทดสอบที่
สอดคลองกับแบบฝกในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ สวนที่ 1 และ 2 เนื้อเร่ืองที่นํามาเปน
แบบทดสอบเปนนิทานอีสปทั้งหมดจํานวน  6 เร่ือง สวนที่ 1 เปนแบบทดสอบวัดความเขาใจในการ
อาน จํานวน  3 เร่ือง สวนที่ 2 เปนแบบทดสอบวัดการอนุมานความหมายคําศัพทที่ไดรับการสุมเร่ือง
จากที่เรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  3  เร่ือง สวนที่ 3 เปนการทดสอบการรูความหมายของ
คําศัพท  10  ขอ ที่ไดเรียนมาแลวเชนเดียวกัน ลักษณะของเนื้อเรื่องคําถามและวิธีการทํา
แบบทดสอบเปนรูปแบบที่นักเรียนไดฝกฝนมาคลอง ทําใหนักเรียนเกิดความชํานาญและพัฒนาการ
อานของตนเองดีข้ึน  ดังที่ มิลเลอร (Miller  1990 : 2 - 7) ไดกลาววา ความเขาใจในการอานตองใช
ประสบการณเดิมที่ตนมีอยูมาปฏิสัมพันธกับส่ิงที่ผูเขียนนําเสนอในบทอาน และการทําแบบทดสอบ
ลักษณะนี้ กลาวคือ ลักษณะของคําถาม รูปแบบของแบบทดสอบ และเนื้อเร่ืองนิทานอีสป ซึ่งมี
โครงสรางคลายคลึงกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่นักเรียนไดเรียนทั้ง 10 บท  ทําใหผูเรียนเกิด
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ความคุนเคยในการทําแบบทดสอบ  ไมเกิดความวิตกกังวลจนเกินไปในขณะที่ทําแบบทดสอบ  ทํา
ใหสามารถทําคะแนนไดดี  
      3. จากผลการวิจยัขอที ่ 3 พบวา นักเรยีนมีระดับความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน กลาวคือ มีคะแนนเฉลี่ยเทากับ   4.58  ซึง่หากพิจารณาระดับความคิดเห็น
รายบทจะเหน็ไดวาคะแนนเฉลี่ยแตละบทมีคาใกลเคียงกันมาก บทที ่ 1 The Dog and His  
Shadow ( x =4.45, S.D.=0.63) บทที่ 2  The Boy and The wolf  ( x =4.53, S.D.=0.55)  บทที ่3 
The Ant and The Grasshopper ( x = 4.53, S.D. = 0.54)  บทที ่4 The Town Mouse and The 
Country Mouse ( x = 4.60, S.D. = 0.52) บทที่ 5 The  Frogs  Desired A Guardian ( x = 4.68, 
S.D. = 0.48) บทที่ 6  The Donkey and The Merchant ( x = 4.63, S.D. = 0.50) บทที่ 7  A 
Bundle of Sticks ( x = 4.63, S.D. = 0.49) บทที ่8 Belling The Cat  ( x = 4.50, S.D. = 0.46) บท
ที่ 9 The Bullfrogs and The Ox ( x = 4.64, S.D. = 0.53) บทที่ 10 The Rabbit and The 
Crocodile ( x = 4.59, S.D. = 0.55)   ทัง้นี้เพราะ บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนทกุบทมกีารวาง
รูปแบบในการพัฒนาเปนแนวทางเดียวกนั ไมวาจะเปน เนื้อความและจํานวนคาํของนิทาน รูปภาพ
สวยงาม เสยีงอานประกอบ เสียงดนตรีประกอบ  และการไมจํากัดเวลาในการอานและทําแบบฝก 
ทําใหระดับความคิดเหน็ของนักเรียนที่ไดมรีะดับใกลเคียงกันมากซึ่งสามารถการอภิปรายผลแตละ
ดานไดดังนี ้ 
            3.1 ดานเนื้อหา พบวานักเรียนมคีวามคิดเหน็ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดย
เฉล่ียรวม 4.60  คะแนน ซึ่งอยูในระดับความคิดเหน็ที่ดีมาก เมื่อพิจารณาดานเนื้อหารายขอ  มี
ระดับความคดิเห็นเฉลีย่โดยเรียงคะแนนจากมากไปนอยดังตอไปนี ้  ขอที ่ 6 มีระยะเวลาเพยีงพอใน
การอานแตละเรื่อง ( x = 4.65, S.D. = 0.52) ขอที่ 1 เนื้อเร่ืองมีความนาสนใจ ( x  = 4.64, S.D. = 
0.52) ขอที่  5  เนื้อเร่ืองมีความยาวเหมาะสม ( x  = 4.62, S.D. = 0.53) ขอที่ 4 จํานวนขอคําถาม
ตอเนื้อหาในแตละเรื่องมีความเหมาะสม ( x = 4.60, S.D. = 0.53) ขอที่ 7  การตอบคําถามหลงัการ
อานชวยทบทวนความเขาใจในการอานของตนเอง  ( x = 4.60, S.D. = 0.54) ขอที่ 8 แบบฝกมี
ความหลากหลาย ( x  = 4.59, S.D. = 0.52) ขอที่ 2 การแนะนาํคําศพัทที่ยากกอนการอานชวยให
นักเรียนเขาใจบทเรียนยากขึ้น ( x  = 4.56, S.D. = 0.57) ขอที่ 3 ความยากงายของนิทานมีความ
เหมาะสมกับความสามารถของนักเรียน ( x = 4.53, S.D. = 0.56) สรุปไดวานักเรียนมีความคิดเหน็
ที่ดีมากกับทุกขอในดานเนื้อหา สําหรับขอที่มีระดับความคิดเหน็มากที่สุดคือขอที ่ 6 มีระยะเวลา
เพียงพอในการอานแตละเรื่อง   

                  สามารถอภิปรายไดวา การที่ใหนักเรียนไดเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดวยตนเอง  นักเรียนแตละคนจึงสามารถใชเวลาในการอานเนื้อเร่ืองไดตามความสามารถและ
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ความเร็วของแตละคน  และจากการสอบถามนักเรียนถึงระยะเวลาในการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้น นักเรียนรูสึกพอใจมากที่ไดอานและทําแบบฝกโดยไมจํากัดเวลา และไม
ตองเรงรีบที่จะอานใหจบทําใหนักเรียนเกิดความพึงพอใจมาก ดังที่  ถนอมพร  ตันพิพัฒน  (2539 : 
7 - 8) และบุญชม  ศรีสะอาด (2537 : 123 - 124) ไดกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนไววา 
ผูเรียนไดเรียนรูอยางอิสระกาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูของตนเอง ผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูเร็วก็
ไมตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนายรําคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูชา  ก็ไมตองประสบกับ
ปญหาตามบทเรียนไมทัน  ไมตองวิตกตอความรูสึกของคนอื่น ๆ สวนขอ 1  เนื้อเร่ืองมีความ
นาสนใจ และขอ  5  เนื้อเร่ืองมีความยาวเหมาะสม ซึ่งมีระดับความคิดเห็นมากรองลงมา  สามารถ
อภิปรายไดวา  ผูวิจัยเลือกนํานิทานอีสปมาเปนตัวเสริมสรางทักษะการอานใหกับนักเรียน 
เนื่องจากวานิทานอีสป เปนนิทานที่สอดแทรกคติสอนใจ  ใหความบันเทิงและความเพลิดเพลินแก
ผูฟงและผูอาน  ดังที่ ศันสนีย  ฉัตรคุปต (2546 : 3) ไดกลาววา  การอานนิทานเปนการกระตุนให
เด็กไดคิดไดฝน  ซึ่งเปนการสงเสริมพลังสมองใหมีความรูแตกฉาน  ซึ่งผูอานหรือผูฟงจะไมรูสึกวา
กําลังถูกสอนอยู  แตกลับรูสึกเพลิดเพลินสนุกสนานและเปนการผอนคลายความเครียด (ไพพรรณ  
อินทนิล 2534 : 24) และความยาวของนิทานที่นํามาใหนักเรียนอานก็มีความเหมาะสม ดังที่ ฮีตัน 
(Heaton 1975 : 113) ไดกลาวไววา บทอานสําหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษาควรมีความยาว  
50 -100 คํา สอดคลองกับ ปเดอรสัน (Pederson 1995 : 2-3) และ  ไรท (Wright 1995 : 14 -15) ที่
กลาววา การเลือกนิทานควรเลือกนิทานที่ไมยาวเกินไป  
           3.2 ดานรูปแบบ พบวานักเรียนมคีวามคิดเหน็ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวนสอนโดย
เฉล่ียรวม 4.54  คะแนน ซึ่งอยูในระดับความคิดเหน็ที่ดีมาก เมื่อพิจารณาดานรูปแบบรายขอ มี
ระดับความคดิเห็นเฉลีย่เรียงจากมากไปนอยดังตอไปนี ้ ขอที่ 12 ภาพประกอบเนือ้เร่ืองชวยใหการ
อานเขาใจงายขึ้น ( x  = 4.69, S.D. = 0.48) ขอที่ 9  รูปแบบการตกแตงโปรแกรมชวยใหการอาน
นิทานนาสนใจ ( x  = 4.61, S.D. = 0.55) ขอที่  10 รูปแบบตัวอักษรและขนาดอานงายและชัดเจน 
( x = 4.61, S.D. = 0.50) ขอที่ 14  เสียงอานประกอบเนือ้เร่ืองมีความชัดเจน ( x = 4.61, S.D. = 
0.52) ขอที่ 13 เสียงเพลงประกอบเนื้อหาทําใหเราความสนใจมากขึน้ ( x  = 4.47, S.D. = 0.57) ขอ
ที่  11  ภาพประกอบเนื้อเร่ืองเหมาะสมกับเนื้อหา ( x  = 4.25, S.D. = 0.53)  สรุปไดวานักเรียนมี
ความคิดเหน็ที่ดีกับทกุขอในดานรูปแบบ สําหรับขอทีม่ีระดับความคิดเห็นที่มากที่สุด คือ ขอ 12 
ภาพประกอบเนื้อเร่ืองชวยใหการอานเขาใจงายขึน้ และเปนขอที่มีระดับความคิดเหน็สูงสุดของ
แบบสอบถาม สามารถอภิปรายไดวา บทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนทีบ่รรจุบทอานนิทานอีสปและมี
ภาพสวยงามประกอบทัง้  10  บท ชวยทาํใหนักเรยีนอานเนื้อเร่ืองไดเขาใจมากยิ่งขึน้  สามารถ
ทํานายความหมายของเนื้อเร่ือง และสรางจนิตนาการได ประกอบกับมีเสียงอานของเจาของภาษา
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และเสียงดนตรีประกอบ ซึง่ชวยเพิ่มความนาสนใจและความเพลิดเพลินในการอาน ทาํใหนักเรยีน
เกิดแรงจูงใจ และสนุกในการอานมากยิง่ขึ้น   

                  ซึ่งจากการสังเกตจะพบวาเมื่อนักเรียนเขาโปรแกรมแลวนักเรียนจะจดจอกับ
การเปดบทเรียนและดูรูปภาพ (ภาคผนวก ฎ) เปนสิ่งแรกกอนที่จะอานชื่อเร่ืองหรือเนื้อเร่ือง ซึ่งจาก
การสัมภาษณ ไดความวา การดูภาพประกอบกอนเพื่อชวยทบทวนความรูเดิมวาเคยพบบทอานนัน้ๆ 
มากอนหรือไม ถาเคยจะทําใหอานไดเขาใจงายขึ้น แตถาไมเคยจะทําใหเดาเรื่องไดและอานไดเขาใจ
งายขึ้นเชนเดียวกัน การอานเรื่องโดยมีรูปภาพประกอบนั้น สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศศิธร      
จางภากร (2531 : 83) สมใจ  สืบวัฒนพงษกุล (2537 : 98) และกันดดนัย  วรจิตติพล (2542 : 90) 
ที่พบวา บทเรียนที่มีการนําเสนอเนื้อหาแตละขั้นอยางเปนระบบ และมีรูปภาพประกอบสวยงาม 
เหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน ตลอดจนรูปภาพที่ชวยใหนักเรียนสามารถเขาใจเนื้อเร่ืองเปน
ส่ิงสําคัญประการหนึ่งที่สงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจและกระตือรือรนในการพัฒนาทักษะทาง
ภาษา   (มนวิภา  เสนียวงศ ณ อยุธยา 2545 : 101)  
            3.3 ดานประโยชนทีไ่ดรับจากบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน พบวานกัเรียนมีระดับ
ความคิดเหน็ตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉลี่ยรวม 4.61 คะแนน ซึ่งอยูในระดับความ
คิดเห็นที่ดีมาก เมื่อพิจารณาดานประโยชนที่ไดรับรายขอ  มีระดบัความคิดเหน็เฉลี่ยเรียงจากมาก
ไปนอยดังตอไปนี้ ขอที่ 19  รูคําศัพทเพิ่มข้ึน ( x = 4.68, S.D. = 0.50) ขอที่ 16 เกิดความ
กระตือรือรนและมีความสนกุในการเรียน ( x = 4.63, S.D.=0.51) ขอที่ 17 รูสึกวาการอาน
ภาษาอังกฤษไมนาเบื่อเสมอไป ( x = 4.60, S.D. = 0.52) ขอที่ 20 สามารถนาํคําสอนที่อยูใน
บทเรียนไปใชในการดําเนนิชีวิตได ( x  = 4.60, S.D. = 0.51) ขอที่ 18 ทําใหอานภาษาองักฤษได
คลองขึ้น ( x = 4.57, S.D. = 0.53) ขอที่ 15 มีความมัน่ใจมากขึ้นในการตอบคําถาม ( x = 4.51, 
S.D. = 0.56) สรุปไดวานักเรียนมีความคดิเห็นที่ดีมากกับทุกขอในดานประโยชนทีไ่ดรับ สําหรับขอที่
มีระดับความคิดเห็นมากทีสุ่ด และมีระดับความคิดเห็นสงูเปนอันดับที่ 2 ของแบบสอบถามคือขอ 
19 รูคําศัพทเพิ่มข้ึน  สามารถอภิปรายไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทีผู่วิจัยสรางขึ้นสามารถ
ชวยพฒันาและเพิ่มการรูความหมายคาํศพัทของนักเรยีน ทัง้นี้เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผูวิจยัสรางขึน้ มีแบบฝกทบทวนการรูความหมายของคําศัพทโดยเฉพาะ ไดแก แบบฝกการจบัคู
คําศัพทกับความหมาย  (Jmatch) ทําใหนักเรียนไดฝกทบทวนและจดจําคําศัพทและความหมาย
โดยการจับคู และแบบฝกทบทวนความรูความหมายคาํศัพท (JCross) ซึ่งการเรียนดวยคอมพวิเตอร
ชวยสอน นักเรียนสามารถฝกไดบอยเทาที่ตองการ ฝกไดโดยไมตองอายหรือวิตกกังวลเมื่อตอบผิด 
และเมื่อโตตอบกับคอมพวิเตอรแลว โปรแกรมจะใหขอมูลยอนกลับในทนัท ี  ทาํใหนกัเรียนรูสึกผอน
คลายเกิดแรงจูงใจในการเรยีน ไมวิตกกังวล  รูสึกสนุกสนานเหมือนกับการเลนเกมคอมพิวเตอร ทาํ
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ใหนักเรียนนักเรียนรูความหมายคําศพัทเพิ่มข้ึน เขาใจบทอานมากขึน้ รักการอานมากขึ้น  มทีัศนคติ
ที่ดีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน จนนําไปสูการประสบความสาํเร็จในการพฒันาความสามารถ
ในการอานของนักเรียนแตละคน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 และ 3 และสอดคลองกับงานวจิัย
ของ ฉันแข  อองลํายอง (2535) สุพักตรา   เวสอุรัย (2536) ธนสทิธิ์  ศรีรัตน  (2543)  
        สําหรับขอที่ไดคะแนนนอยที่สุดในดานประโยชนที่ไดรับคือ ขอที่ 15 มีความ
มั่นใจมากขึ้นในการตอบคําถาม ( x = 4.51, S.D. = 0.56) สามารถอภปิรายไดวา สาเหตทุี่นกัเรียน
ยังไมคอยมัน่ใจในการตอบคาํถามนัน้ เนือ่งมาจากนักเรียนวิตกกังวลกับคะแนนที่ตนเองจะไดหลงั 
จากการตอบคําถามในแตละขอ ทั้งนี้เพราะรูปแบบการใหคะแนนของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จะใหคะแนนเมื่อตอบถูกและลดคะแนนเมือ่ตอบผิด ทําใหนกัเรียนตั้งใจในการอานเรื่องและตอบ
คําถามมากขึน้ แตมั่นใจไมมากเพราะกลัววาจะตอบผิด แตหากพิจารณาระดบัความคิดเหน็ที่ได
แลวจะพบวา ความคิดเห็นอยูในระดบัที่ดีมากเชนเดียวกับขออ่ืนๆ ในดานนีแ้ละในทัง้สามดาน 
ผูวิจัยไดพูดคยุกับนกัเรียนเกี่ยวกบัการตอบคําถาม ไดคําตอบวาการตอบคําถามและใหคะแนนใน
ลักษณะนีเ้หมอืนการเลนเกม และทาํใหตองตั้งใจในการตอบคําถามมาก เพราะวามกีารหกัคะแนน
จะตอบโดยไมคิดไมได เปนการทาทายความสามารถ ทาํใหรูสึกสนุกและตื้นเตนไปพรอมๆ กัน 
 
ปญหาที่พบในการวิจัย  

1.  ปญหาการพฒันาแบบฝกโดยใชโปรแกรม  Hot Potatoes 
      1.1   การปรับรูปแบบภาษาและจาํนวนคําของนิทานสอนใจคอนขางยาก เนื่องจาก 

ตองปรับใหนทิานมีจาํนวนคําและความยากงายเหมาะกับระดับของผูเรียน แตตองคงความหมาย
และลําดับเหตกุารณของเนื้อความทั้งหมดไว ทาํใหผูวิจยัตองระมัดระวังในการปรับภาษา คําศพัท 
และจํานวนคาํอยางมาก 

1.2   เนื่องจากโปรแกรมนิพนธ Hot Potatoes บันทึกคะแนนไมได  ทําใหไม 
สามารถทดสอบหลังเรียนโดยใชโปรแกรมนี้ได ผูวิจัยจึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบทที่เปน
กระดาษ โดยคัดเลือกนิทานที่มีลักษณะการดําเนินเรื่องและคติสอนใจที่คลายคลึงกันมาปรับแกไข
จํานวนคําและความยากงายใหเหมาะสมกับระดับของนักเรียนกอนนํามาทําแบบทดสอบ  โดย
แบบทดสอบมี 10 ขอ 10 คะแนน โดยขอ 1 – 5 เปนการถามรายละเอียดของเรื่อง และขอ 6 – 10 
จับคูคําศัพทกับความหมาย (ภาคผนวก ฉ) 

            1.3  เนื่องจากโปรแกรม Hot  Potatoes มีรูปแบบที่คงที่ไมหลากหลาย ไมสามารถ
สรางบทเรียนที่มีความหลากหลายเหมือนโปรแกรม Authorware  หรือ โปรแกรมสื่อหลากหลาย
ชนิดอ่ืน ทําใหแมวานักเรียนจะเกิดแรงจูงใจและกระตือรือรนในการเรียน แตในบางครั้งก็เกิดความ
เบื่อหนายเมื่อตองเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีรูปแบบซ้ํา ๆ กัน  
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2. ปญหาดานการจัดการ 
2.1 ปญหาเรื่องเวลาที่ใชในการทดลอง เนื่องจากชัว่โมงสอนของผูวิจยักบัช่ัวโมง 

วางของหองคอมพิวเตอรวางไมตรงกนั ผูวิจัยจงึไมสามารถใชเวลาที่เปนชั่วโมงเรยีนทําการทดลอง
ได จําเปนตองใชเวลา  7.20 - 8.20 น. เปนเวลาชวงเชากอนโรงเรียนเขา ทาํการทดลอง ซึ่งเปนเวลา
คอนขางเชาทาํใหบางวันมนีกัเรียนมาสาย ไมทันเรียน ผูวิจัยตองนัดหมายใหนกัเรียนมาเรยีนในตอน
เย็นหลังเลกิเรยีน 
 
ขอเสนอแนะ  

     1.   การสอนภาษา 
1.1   การนาํโปรแกรม Hot Potatoes มาพฒันาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ภาษา ควรใหความสาํคัญกบัทุกทักษะทางภาษา  เพื่อนําไปเปนสื่อการอานในหองศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง    เพื่อใหนักเรียนสามารถพฒันาความสามารถในการใชภาษาไดบอยเทาที่ตองการ 
             1.2  การจัดชั้นเรียนเพื่อใหนักเรียนไดใชบทเรียนคอมพวิเตอรใหเกิดประโยชนมาก
ที่สุด ควรใหนกัเรียน 1 คน ตอเครื่องคอมพิวเตอร 1 เครื่อง และควรมีครู 2 คน คอยอํานวยความ
สะดวกใหกับนักเรียน โดยเปนครูสอนภาษาอังกฤษ 1 คน และครูคอมพิวเตอร 1 คน  

1.3  การจัดการเรียนการสอนโดยใชบทเรยีนคอมพิวเตอรควรจัดขั้นตอนกิจกรรม 
ใหรัดกุม และควรมีการประเมินผลดานคติสอนใจทีไ่ดรับจากการอานนิทานอยางชัดเจนมากขึ้น 
อาจโดยเมื่อเรียนจบบทเรียนแลว นกัเรยีนเขียนเหตุการณใกลตัวทีส่ามารถเชื่อมโยงกับคติสอนใจที่
ไดเรียน แลววเิคราะหถงึเหตุและผลจากการกระทําดงักลาว 
             1.4  ควรใหความสําคัญกับการประเมินผลการเรียนรูของนักเรียนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยแบงการประเมินเปน 3 ดาน คือ ดานกระบวนการและทักษะใน
การใชคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา  ดานผลสัมฤทธิ์ในการเรียน  และดานคานิยมและการนําความรูที่
ไดไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
      2.   การพฒันาโปรแกรม 

    2.1   โปรแกรม Hot Potatoes  มีขอจํากัดในเรื่องการบันทึกคะแนน หากสนใจที่จะ 
พัฒนาบทเรียนโดยใชโปรแกรมนี้ ควรวางแผนการทดสอบหลังเรียนใหรอบคอบ เพื่อใหการวัดผลมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด  ทัง้นี้โปรแกรมนีย้งัอยูในขัน้พัฒนา ในอนาคตอาจสามารถบนัทกึคะแนนได 
ซึ่งจะกอใหเกดิประโยชนแกวงการการศึกษาเปนอยางมาก 

 2.2    การคัดเลือกนิทานเพื่อนํามาพัฒนาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควร 
คํานึงถึงความยากงายและโครงสรางของนิทานใหเหมาะสมกับระดับของนักเรียน ความนาสนใจ
ของตัวละคร  เนื้อเร่ืองและภูมิหลังของนักเรียน  
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  2.3   กอนการนําโปรแกรมมาพฒันาเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรศึกษา 
รูปแบบและโครงสรางของโปรแกรม รวมทัง้ขอจํากัดตาง ๆ กอนเพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่ตรงตามวัตถุประสงคและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหเกิดประโยชนแกผูเรียนมากที่สุด 

  2.4   การเลอืกโปรแกรมทีจ่ะนํามาพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ควรเลือก 
โปรแกรมที่สามารถพฒันาและกอใหเกิดการปฏิสัมพันธ (Interactive) ระหวางคอมพิเตอรและ
ผูเรียนใหมากที่สุด ตองคาํนึงถงึการใชงานไดสะดวก ติดตั้งงาย สามารถโตตอบกบัผูเรียนไดอยาง
สม่ําเสมอ ทางการเดนิบทเรยีน (Navigation) ชัดเจนถูกตอง สามารถยอนไปยงัจุดตางๆ ไดงาย 

2.5   ส่ิงที่ตองคาํนงึถึงนอกจากความถูกตองของเนื้อหาแลว  คือ รูปภาพประกอบ 
บทเรียน ตองเปนภาพที่ส่ือความหมายไดชัดเจน (meaningful) เพื่อชวยเพิม่ความหมายใหกับ     
บทอาน นอกจากนี้สีกม็ีสวนสาํคัญที่ชวยเพิ่มความนาสนใจของบทเรียน ควรเลอืกสีโทนเยน็มอง
แลวสบายตา หากตองการใสสีมากกวา 1 สี ควรศึกษาทฤษฎีของสีดวย  เพื่อชวยใหไดบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ดึงดดูความสนใจของนักเรียน  

2.6 กอนการสอนดวยบทเรยีนคอมพิวเตอร ครูควรศึกษาเนือ้เร่ือง ตัวคําถามและ 
คําตอบใหละเอียดกอนทุกครั้ง เพราะครูตองคอยอํานวยความสะดวกใหกับนักเรียน ทําใหการเรียน
ของนักเรียนราบรื่น  

3. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป  
3.1   ควรทําการวจิัยเปรียบเทียบการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการ 

อานโดยใชนทิานกับกลวธิีการสอนแบบอืน่ ๆ ในชัน้เรียน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียน และดู
วาผลการเรียนดวยวิธทีั้ง  2  ของแตกตางกันหรือไม  

3.2   ควรมกีารวิจยัเปรียบเทยีบการสอนภาษาอังกฤษโดยมนีิทานเปนองคประกอบ  
โดยการสอนดวยวธิีปกติในชัน้เรียน และมีโปรแกรม Hot Potatoes  เปนตัวแบบฝกทบทวนสิ่งที่เรียน 
กับการสอนโดยไมมีโปรแกรม  Hot Potatoes   เปนตัวแบบฝกทบทวน เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของ
การเรียนทัง้ 2 วิธ ี

3.3   ควรทําวิจัยการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม Hot  
Potatoes หรือโปรแกรมอื่น เชน  Authorware  และ  Real  English  เปนตน กับชวงชั้นอืน่  เพื่อดูวา
ผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของแตละชวงชัน้วาเปนอยางไร บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเหมาะที่จะใช
กับนักเรยีนในชวงชัน้ใด 

3.4   ควรมกีารวิจยัการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนโดยใชโปรแกรม Hot    
Potatoes  เพือ่พัฒนาทกัษะหรือความสามารถทางภาษาดานอืน่ๆ เชน ทกัษะการฟง ดานไวยากรณ 
เปนตน  
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แบบสํารวจหัวเรื่องนิทาน 
 
คําชี้แจง   เลือกนทิานทีท่านคิดวาความเหมาะสมที่จะนาํมาใชเปนสื่อการอานสําหรับนักเรียนชัน้ 

     ประถมศึกษาปที ่5  จํานวน 10 เร่ือง   โดยทําเครื่องหมาย / ใหตรงกับช่ือเร่ือง 
 

เรื่องที่  ช่ือนิทาน เหมาะสม 
1. THREE MISCHIEF FRIENDS   (สามเกลอจอมยุง) 4 
2. THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE   (สองหนูผจญภัย) 6 
3. THE FOX AND THE STORK   (สุนัขจิ้งจอกกับนกกระสา) 4 
4. THE RABBIT AND THE CROCODILE   (กระตายนอยรอยเลห) 5 
5. WOLF AND GOAT   (หมาปากับแกะ) 3 
6. THE DONKEY AND THE MERCHANT  (ลาโงกับพอคา) 7 
7. THE BOY AND THE WOLF  (เด็กเล้ียงแพะ) 7 
8. BELLING THE CAT  (เอากระพรวนไปผูกคอแมว) 6 
9. THE LION AND THE MOUSE    (ราชสีหกับหนู) 3 

10. THE DOG AND HIS SHADOW   (สุนัขกับเงา) 7 
11. THE BULLFROG AND THE OX  (อึ่งอางกับวัว) 7 
12. THE HARE AND THE TORTOISE   (กระตายกับเตา) 3 
13. THE ANT AND THE GRASSHOPPER  (มดกับตั๊กแตน) 6 
14. THE WOLF IN SHEEP’ CLOTHING   (หมาปากับเส้ือคลุมหนังแกะ) 2 
15. THE ASS IN THE LION’S SKIN   (ลากับเสื้อคลุมหนังสิงโต) 4 
16. THE  LION AND HIS BREATH  (กล่ินปากสิงโต) 3 
17. THE COCK AND THE FOX  (ไกโตงกับสุนัขจิ้งจอก) 1 
18. THE FROG DESIRE A GUARDIAN   (กบเลือกนาย) 8 
19. THE TIGER AND THE GIRL   (เสือเบาปญญา) 4 
20. A BUNDLE OF STICKS   (ไมเรียวกําหนึ่ง) 10 
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แบบสอบถามความยากงายทางภาษาของนิทาน 
 

 โปรดพิจารณาเนื้อหานิทานที่ไดแนบมาดวยวา มีเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 หรือไม 
 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เลือก 

-1 หมายถงึ ความยากงายทางภาษาไมเหมาะสมกับนกัเรียน  
        0   หมายถงึ ไมแนใจวาความยากงายทางภาษาเหมาะสมกับนกัเรียนหรือไม 

+1 หมายถงึ ความยากงายทางภาษาเหมาะสมกับนักเรียน 
 

บทที ่ นิทาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

1. THE DOG AND HIS SHADOW -1 0 +1  

2. THE BOY AND THE WOLF     

3. THE ANT AND THE GRASHOPPER     

4. THE TOWN MOUSE AND THE 
COUNTRY MOUSE 

    

5. THE FROG DESIRE A GUARDIAN     

6. THE DONKEY AND THE MERCHANT     

7. A BUNDLE OF STICKS     

8. BELLING THE CAT      

9. THE BULLFROG AND THE OX     

10. THE RABBIT AND THE CROCODILE     
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คาดัชนีความสอดคลองของความยากงายทางภาษาของนิทาน 
 

คะแนนผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่) บทที ่ นิทาน 

1 2 3 4 5 

 
รวม IOC 

1. THE DOG AND HIS SHADOW 1 1 1 1 1 5 1 

2. THE BOY AND THE WOLF 1 1 1 1 1 5 1 

3. THE ANT AND THE GRASHOPPER 1 1 1 1 1 5 1 

4. THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY 
MOUSE 

1 1 1 1 1 5 1 

5. THE FROG DESIRE A GUARDIAN 1 1 1 1 1 5 1 

6. THE DONKEY AND THE MERCHANT 1 1 1 1 1 5 1 

7. A BUNDLE OF STICKS 0 1 1 1 1 4 0.8 

8. BELLING THE CAT  1 1 1 1 1 5 1 

9. THE BULLFROG AND THE OX 1 0 1 1 1 4 0.8 

10. THE RABBIT AND THE CROCODILE 1 1 1 1 1 5 1 

 
หมายเหต ุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช  

(2535 : 456) 
   

IOC   = ∑ R  

        N 

 
 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
  R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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แบบสอบถามความสอดคลองของเนือ้หาและแบบฝกหัดของนิทาน 
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แบบสอบถามความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหา 
 

โปรดพิจารณาโครงสรางเนือ้หาของนิทานที่ไดแนบมาวามีโครงสรางความเหมาะสมกับ
นักเรียนในระดับประถมศึกษาปที ่5 หรือไม   

 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เลือก 

 -1 หมายถงึ ความยากงายทางภาษาไมเหมาะสมกับนกัเรียน  
    0   หมายถงึ ไมแนใจวาความยากงายทางภาษาเหมาะสมกับนกัเรียนหรือไม 
 +1 หมายถงึ ความยากงายทางภาษาเหมาะสมกับนักเรียน 
 

บทที ่ นิทาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

1. THE DOG AND HIS SHADOW -1 0 +1  

2. THE BOY AND THE WOLF     

3. THE ANT AND THE GRASHOPPER     

4. THE OWN MOUSE AND THE COUNTRY 
MOUSE 

    

5. THE FROG DESIRE A GUARDIAN     

6. THE DONKEY AND THE MERCHANT     

7. A BUNDLE OF STICKS     

8. BELLING THE CAT      

9. THE BULLFROG AND THE OX     

10. THE RABBIT AND THE CROCODILE     
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คาดัชนีความสอดคลองของโครงสรางเนื้อหา 
 

คะแนนผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่) บทที ่ นิทาน 

1 2 3 

 
รวม IOC 

1. THE DOG AND HIS SHADOW 1 1 1 3 1 

2. THE BOY AND THE WOLF 1 1 1 3 1 

3. THE ANT AND THE GRASHOPPER 1 1 1 3 1 

4. THE OWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE 1 1 1 3 1 

5. THE FROG DESIRE A GUARDIAN 1 1 1 3 1 

6. THE DONKEY AND THE MERCHANT 1 1 1 3 1 

7. A BUNDLE OF STICKS 1 1 1 3 1 

8. BELLING THE CAT  1 1 1 3 1 

9. THE BULLFROG AND THE OX 1 1 1 3 1 

10. THE RABBIT AND THE CROCODILE 1 1 1 3 1 

 
หมายเหต ุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของมหวทิยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

(2535 : 456) 
   

IOC   = ∑ R  

        N 

 
 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
  R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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Table of Content Specifications of EFL “CALL” Reading Exercises by Using Fables 
for  Prathomsuksa Five Students of Rajini School Bangkok 

 

Unit Learning Objective Skills Focus Language 
Input 

Text 
Types CALL Activities Evaluat

ion 

4. - To identify the 
meaning of new 
words. 
- To identify the story 
features. 
• Setting 
• Characters 
• Conflict / 

Problems 
• Outcome 
• Moral 
- To complete a 
reading passage. 
- To rearrange the 
events. 

Reading 
- Reading for 
main ideas / 
details / 
conclusion. 
Writing 
- Complete the 
given passage 

Vocabulary 
- delicious 
- noise 
- hid 
- safety 
Structure 
- Past simple 
tense 

Fable : 
The Town 
Mouse 
And The 
Country 
Mouse 

-Jmatch  
Match the new 
words and the 
meanings. 
-JBC  
Read the tale 
and answer the 
questions. 
-Jcloze  
Complete the 
story. 
-Jquiz  
Read the tale 
and give short 
answers. 
-Jmix  
Rearrange the 
sentences to a 
story. 
-Jcross 
Crossword 
puzzles. 
 

- M/C 
  0 - 1 
- 
Matchi
ng 
  0 – 1  
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Unit Learning Objective Skills Focus Language 
Input 

Text 
Types CALL Activities Evaluation 

10. - To identify the 
meaning of new 
words. 
- To identify the story 
features. 
• Setting 
• Characters 
• Conflict / 

Problems 
• Outcome 
• Moral 
- To complete a 
reading passage. 
- To rearrange the 
events. 

Reading 
- Reading for main 
ideas / details / 
conclusion. 
Writing 
- Complete the 
given passage 

Vocabulary 
- noticed 
- sprang up 
- swallowed 
- pretended 
- several 
- pulled out 
Structure 
- Past simple 
tense 

Fable : 
The Rabbit 
And The 
Crocodile 

-Jmatch  
Match the new 
words and the 
meanings. 
-JBC 
Read the tale 
and answer the 
questions. 
-Jcloze  
Complete the 
story. 
-Jquiz  
Read the tale 
and give short 
answers. 
-Jmix  
Rearrange the 
sentences to a 
story. 
-Jcross 
Crossword 
puzzles. 
 

- M/C 
  0 - 1 
- Matching 
  0 - 1 
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ตัวอยางนทิานและแบบฝก 
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The Town Mouse and The Country Mouse 
 
 Once two mice were friends. One mouse lived in the town. Another mouse lived in 
the country. After many years, the town mouse went to see the country mouse at his 
house. The country mouse gave him a lot of fruit. “It is not delicious,” said the town 
mouse. “Let’s go to my house.” 
 Then they went to town and had dinner. Suddenly they heard a great noise. The 
town mouse cried, “Run! Run! The cat is coming!” They ran away and hid. 
 The country mouse said, “I want to go home. I feel safe there. Goodbye.” 

Source : Aesop’s Fable 
 
JBC 
1.   The country mouse and the town mouse were ______________________. 
       a.   relatives b.   cousins  c.   enemies  d.   friends 
2.   At the country mouse’s house, they ate _______________. 
       a.   bread  b.   fruit   c.   cheese  d.   rice 
3.   They had dinner at ____________________. 
       a.   the town mouse’s house b.   the country mouse’s house 
       c.   a restaurant   d.   a department store 
4.  At  the town mouse’s house, they ran away from ___________________. 
      a.   the house owner  b.   the country mouse 
      c.   a cat    d.   the town mouse 
5.   This story teaches us that __________________. 
      a.   you shouldn’t go outside with your friend. 
      b.   you must be careful in your life. 
      c.   having dinner at home is better. 
      d.   each person likes his own way of doing something.   
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Jmatch 
1.   delicious  means  tastes  good 
2.   noise      “  sound 
3.   hid       “  pt.  hide /  keep out of sight 
4.   safety      “   freedom from danger 
 
Jmix 
1.   The town mouse ate some food at the country mouse’s house. 
2.   But the town mouse didn’t like it. 
3.   They went to the town mouse’s house and had dinner there. 
4.   They ran away and hid because a cat was coming. 
 
Jcloze 
 One day a town mouse went to a country mouse’s house. They ate a lot of fruit. “ 
It’s not delicious,” said the town mouse. “Let’s go to my house.” 
 They went to the town and had dinner. Then the town mouse cried,” Run! Run! 
The cat is coming!” They ran away and hid.  
 The country mouse said, “I wanted to go home. I feel safe there. Goodbye.” 
 
Jquiz 
1.   How many mice are there in this story?     

(Two / Two mice) 
2.   Where did the country mouse see the town mouse?   

(His house / At his house) 
3.   What did they eat at the country mouse’s house?   

( Fruit  /  A lot of fruit) 
4.   Did the town mouse like the fruit?    

(No, it didn’t.) 
5.   Why did the town mouse cry “Run! Run!”   

(Because the cat was coming.) 
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Jcross 
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The Rabbit And The Crocodile 
 
 One day a rabbit came to the river to drink water. He noticed that there was a 
crocodile in the river. The crocodile wanted to eat the rabbit, so he came closer. 
Suddenly, the crocodile sprang up and swallowed the rabbit into his stomach. 
 In the crocodile’s stomach, the rabbit pretended to be happy and said, “You 
cannot open your mouth for several days after eating me.” Then the crocodile opened his 
mouth and laughed loudly. At this time, the rabbit ran out of its stomach and pulled out 
the crocodile’s tongue. 

Source : Storytime 
 
JBC 
1.   The rabbit went  to the river to _____________________. 
      a.   drink water b.   swim c.   take a bath  d.   see the crocodile   
2.   In the river, there was a _________________________. 
      a.   rabbit  b.   fish  c.   buffalo  d.   crocodile 
3. The crocodile swallowed the rabbit into its_____________________. 
      a.   mouth  b.   stomach c.   hands  d.   tongue 
4.   The rabbit pulled out the crocodile’s _____________________. 
      a.   mouth  b.   ear  c.   tongue  d.   stomach 
5.   This story teaches us about ___________________________. 
      a.   not being  reckless  b.  why crocodiles have no tongue 
      c.   the foolish crocodile             d.  rabbits being more dangerous than crocodiles 

 
Jmatch 
1.   noticed  means    pt. notice / see 
2.   sprang up        “    pt. spring up / jump 
3.   swallowed       “    pt. swallow / to pass food from the mouth into the  

   stomach 
4.   pretended        “    pt. pretend / to put in a claim 
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5.   several            means    many 
6.   pulled out         “     pt. pull out / bring something out 
 
Jmix 
1.   A rabbit came to the river to drink water. 
2.   A crocodile came closer and swallowed the rabbit. 
3.   The rabbit was in the crocodile’s stomach. 
4. The rabbit pretended to be happy so the crocodile laughed. 
5. The rabbit ran out and pull out the crocodile’s tongue. 
 
Jcloze 
 One day a rabbit came to the river to drink water. In the river, there was a 
crocodile. It came closer and sprang up and swallowed the rabbit.  
 The rabbit was in the crocodile’s stomach. And it said, “ You cannot open your 
mouth for several day.” The crocodile laughed loudly. At this time, the rabbit ran out of its 
stomach and pulled out the crocodile’s tongue. 
 
Jquiz 
1.   Where did the rabbit go to drink water?  

(A river) 
2.   What was in the river?  
 (A crocodile / The crocodile) 
3.   Who wanted to eat the rabbit?     
 (The crocodile) 
4.   Why could the rabbit run out of the crocodile’s stomach?    

(Because the crocodile opened its mouth) 
5.   Why does the crocodile have no tongue?  

(Because the rabbit pulled out its tongue.) 
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Jcross 
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แบบสอบถามความยากงายทางภาษาของนิทาน 
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แบบสอบถามความยากงายทางภาษาของนิทาน 
 

 โปรดพิจารณาเนื้อหานิทานที่ไดแนบมาดวยวา มีเนื้อหาเหมาะสมกับนักเรียนชัน้
ประถมศึกษาปที่ 5 หรือไม 
 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่เลือก 

-1 หมายถงึ ความยากงายทางภาษาไมเหมาะสมกับนกัเรียน  
        0   หมายถงึ ไมแนใจวาความยากงายทางภาษาเหมาะสมกับนกัเรียนหรือไม 

+1 หมายถงึ ความยากงายทางภาษาเหมาะสมกับนักเรียน 
 

บทที ่ นิทาน ความคิดเห็น ขอเสนอแนะ 

1. THE DOG AND HIS SHADOW -1 0 +1  

2. THE BOY AND THE WOLF     

3. THE ANT AND THE GRASHOPPER     

4. THE OWN MOUSE AND THE COUNTRY 
MOUSE 

    

5. THE FROG DESIRE A GUARDIAN     

6. THE DONKEY AND THE MERCHANT     

7. A BUNDLE OF STICKS     

8. BELLING THE CAT      

9. THE BULLFROG AND THE OX     

10. THE RABBIT AND THE CROCODILE     

 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 126

คาดัชนีความสอดคลองของความยากงายทางภาษาของนิทาน 
 

คะแนนผูเชี่ยวชาญ 
(คนที่) บทที ่ นิทาน 

1 2 3 4 5 

 
รวม IOC 

1. THE DOG AND HIS SHADOW 1 1 1 1 1 5 1 

2. THE BOY AND THE WOLF 1 1 1 1 1 5 1 

3. THE ANT AND THE GRASHOPPER 1 1 1 1 1 5 1 

4. THE OWN MOUSE AND THE COUNTRY 
MOUSE 

1 1 1 1 1 5 1 

5. THE FROG DESIRE A GUARDIAN 1 1 1 1 1 5 1 

6. THE DONKEY AND THE MERCHANT 1 1 1 1 1 5 1 

7. A BUNDLE OF STICKS 0 1 1 1 1 4 0.8 

8. BELLING THE CAT  1 1 1 1 1 5 1 

9. THE BULLFROG AND THE OX 1 0 1 1 1 4 0.8 

10. THE RABBIT AND THE CROCODILE 1 1 1 1 1 5 1 

 
หมายเหต ุ คํานวณคาดัชนีความสอดคลอง โดยใชสูตรของมหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

(2535 : 456) 
   

IOC   = ∑ R  

        N 

 
 เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 
  R แทน คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบทดสอบทายบทนิทาน 
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Test 4: The Fox And The Stork   Name………………………………………… 
 Once a fox and a stork were friends. One day the fox invited the stork to have 
dinner at his home. When the stork arrived, the fox brought a flat plate of soup to the 
stork. The stork who has a long beck could not eat the soup, so she went home hungry 
and angry. 
 Two days later, the stork invited the fox to have dinner in return. She brought the 
fox a tall jug of soup. The stork could easily eat the soup while the fox could not eat it. 
Therefore the fox had to go home hungry.  
Choose the best answer. 
1. The fox invited the stork to have dinner at _______________. 

a.   a restaurant      b.   a shop           c.   a canteen        d.   his house 
2. The fox brought the stork __________________. 

a. a bowl of soup    b.   a tall jug of soup 
c.   a flat plate of soup   d.   a small plate of soup 

3. The stork could not eat the soup because __________________. 
a.   she could not eat too much  b.   she had a long beak 
c.   she was not hungry   d.   she didn’t like soup 

4. The fox could not eat soup in _________________. 
a.   a tall jug       b.   a flat plate c.   a bowl          d.   a cup 

5.   This story teaches us that ________________. 
a.   each person is not master of everything  
b. you should have dinner at your own home 
c. if you treat somebody badly, they will treat you the same way  
d.  you should  think carefully before making any decision 

Matching 
……….1.     stork  a.   the meal in the evening 
……….2.     dinner  b.   asked someone to go somewhere 
……….3.     beck    c.   a white bird with a long beak, neck and legs 
……….4.     hungry  d.   feeling hunger; needing food 
……….5.     invited  e.   a bird’s mouth 
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Test 10: The Hare and The Tortoise  Name……………………………………….… 
 A hare and a tortoise had a race. The hare was so confident that he would win the 
race that he stopped for a nap in the middle of the race. 
 While the hare was taking a nap, the tortoise came to where he was sleeping. The 
tortoise kept going to the finish line. The careless hare had slept until late in the evening. 
When the hare awoke, he was shocked and ran off as fast as he could. 
 However, when the hare arrived at the finish line, he found that the tortoise was 
already there waiting for him.  
Answer the questions. 
1. A hare had a  race with _______________________. 

a.   a tortoise      b.   a rabbit    c.  a fox           d.   a lion 
2. The hare stopped for a nap because _______________. 

a. he was so tired.   b.   it was the time to take a nap. 
c.   he thought he would be the winner d.   the tortoise told him to. 

3. When the hare stopped for a nap, the tortoise _____________________. 
a.   took a nap too.    b.   continued walking. 
c.   went home.    d.   waited for the hare.    

4. The hare was a loser because ________________. 
a.   he ran slowly.    b.   he hurt his legs. 

      c.   he was sick.    d.   he was careless. 
5.   The story teaches us that ____________________. 

a. carelessness brings sadness.  b.   we should not get up late. 
c.   sleeping in the evening is not good. d.   no one will always be the winner. 

Matching 
……….1.     a hare  a.   a short sleep    
……….2.     race  b.   to be the first in a contest 
……….3.     win  c.   a contest in speed 
……….4.     a nap  d.   make complete or perfect 
……….5.     finish   e.   a field animal like a rabbit but larger 
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ภาคผนวก ช 
 

ตารางกาํหนดเนื้อหาขอสอบวัดความสามารถการอาน 
(Table of Test Specification) 
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Table of Test Specification 
 

Terminal Objective Mode Text type Skill 
level 

Testing 
Technique 

No. 
of 

item 

Scoring 
40 

Weight 
% 

Time 
 60 mns. 

- To identify the story 
features. 
•  Setting 
• Characters 
• Conflict / Problems 
• Outcome 
• Moral 
- To complete the 
given tales. 
- To define the 
meaning of new 
words. 

R 
 
 

 
 
 
 
 
R / W 
 
R / W 

Tales 
 
 
 
 

 
 
 

Tales 
 
Vocabulary 

K / T 
 
 
 
 
 
 

 
K / T  

 
K / T 

 
 

M / C 
 

 
 
 
 
 

 
M / C 

 
M / C 

 
 

15 
 
 
 
 

 
 

 
15 

 
10 

15 
 
 
 
 
 
 

 
15 

 
10 

37.5 
 
 
 
 
 
 

 
37.5 

 
25 

25 
 
 
 
 
 
 

 
25 

 
10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 132

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ซ 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน 
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Reading Test 
 
Prathomsuksa 5                            Time 60 mins. 
Read the story and answer the questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. What was the weather like? 

a.   cold   b.   hot   c.   warm  d.   cloudy 
2. What did the crow want? 

a.   food   b.   a pitcher  c.   pebbles  d.   water 
3. Why could the crow not reach the water? Because _______________ . 

a. he had a short beak.   b.   the pitcher had a narrow neck. 
c.   there was little water in the pitcher. d.   the pitcher was very tall.      

4. What did he drop in the pitcher? 
a.   pebbles  b.   wood  c.   his beck  d.   water 

5. What does the story teach us? 
a. Pebbles are dirty.   
b.   We should solve a problem through thinking. 
c.  Crows are always clever animals.  
d.   Animals always drink water in pitchers. 
 
 
 

The Crow and The Pitcher 
 On a summer day, there was a crow who felt very thirsty. She flew out to 
look for some water. Then she saw a pitcher, but there was little water in it. She 
put her mouth into the pitcher, but she could not reach the water. The crow 
looked around the place. She saw some pebbles around, so she picked up the 
pebbles and dropped them in the pitcher. She did that for a long time. Finally, 
the water came up almost to the brim of the pitcher, so the crow drank the water 
easily. 
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6. What was the lion doing when the mouse came? 

a. He was sleeping.    
b.   He was sitting under the tree. 
c.   He was waiting for the mouse.   
d.   He was running away from the hunter. 

7.   Why did the lion get angry at the mouse?  
a. He called the lion.    
b. He woke the lion up. 
c. He asked the lion a question.   
d.   He laughed at the lion. 

8.   Who trapped the lion? 
      a.    The mouse b.   The lion  c.   Tarzan  d.   The hunter 
9.   Who bit the net? 
      a.    Himself  b.   The hunter  c.   The mouse  d.   Tarzan 
10.   What does the story teach us? 

a. Recklessness brings sadness.    
b.   Mice always help lions. 
c.   We shouldn’t look down on the things smaller than ourselves.  
d. The reckless lion sleeps a lot.  

 
 

The Lion and The Mouse 
 Once upon a time there was a lion sleeping under a tree. Then a little 
mouse came along and disturbed the lion. The lion woke up and was angry. He 
wanted to kill it. “Please let me go. Some day I may have a chance to help you in 
return,” the mouse cried. The lion laughed and said, “Go away.” 
 Many days later the lion was trapped in a hunter’s net. The mouse came 
and helped him by biting the net until there was a big hole. The lion was safe and 
he thanked the mouse for his good heart.   
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11. _____________ was on the tree. 

a.   A mouth b.   A fox    c.   A crow      d.   A piece of meat 
12. The fox wanted ________________. 

a. to listen to the song    
b.   to climb up the tree 
c.   to have a piece of meat   
d.   to hear the beautiful voice 

13. The meat fell on the ground because _______________. 
a. the fox didn’t listen to the song  
b.   the crow opened its mouth 
c.   the meat was too big   
d.   the crow gave it to the fox 

14.  In the end, _________________ had the meat. 
a.   The ground    b.   The crow  c.   The fox     d.   b. and c. 

15. This story teaches us that _________________. 
a. we should not be greedy   
b.   we should not  believe in foxes 
c.   Crows eat meat    
d.   someone can fool you with sweet words 

 

The Crow And The Fox 
 A crow with a piece of meat in its mouth was on the tree. Then a fox saw 
the piece of meat in the crow’s mouth. The fox wanted the meat, but it could not 
climb the tree. 

 It wanted the crow to open its mouth, so the fox said, “Good morning, Mrs. 
Crow. You are beautiful. Can you sing?”   

“Oh, yes,” the crow said and began to sing. When the crow opened its 
mouth, the meat fell on the ground. The fox didn’t listen to the song. It took the 
meat and ran away. 
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Fill in the blanks with the suitable words. 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.   a.   a   b.   an   c.   some  d.   the 
17.   a.   water   b.   rabbit  c.   log   d.   fish 
18.   a.   it   b.   she   c.   we   d.   they 
19.   a.   crocodile  b.   river  c.   water  d.   rabbit 
20.   a.   tail   b.   eye   c.   tongue  d.   leg 
 
 
 
 
 
 
 
21.   a.   in   b.   on   c.   at   d.   under 
22.   a.   a   b.   an   c.   any   d.   some 
23.   a.   her   b.   my   c.   his   d.   your 
24.   a.   talked   b.   saw  c.   ate   d.   met 
25.   a.   ground  b.   dish  c.   glass  d.   water 
 
 
 
 

 One day a dog stole a piece of meat from a butcher’s shop and he ran to 
the bridge over a small river. There, he saw himself __(21)__ the water but he 
thought it was another dog with __(22)__meat looking bigger. So he opened 
__(23)__ mouth because he wanted the meat from the dog he __(24)__ in the 
water. The piece of meat fell into the __(25)__because the dog was greedy.   
 

 One day a rabbit came to the river to drink water. In the river, there was 
___(16)___crocodile. It came closer and jumped up and swallowed 
the___(17)___.  
 The rabbit was in the crocodile’s stomach. And ___(18)___ said, “ You 
cannot open your mouth for several day.” The crocodile laughed loudly. At this 
time, the ___(19)____ ran out of its stomach and pulled out the 
crocodile’s___(20)___. 
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26.   a.   drove   b.   jumped   c.   walked  d.   ran 
27.   a.   animal   b.   plane  c.   man  d.   pet 
28.   a.   as   b.   than  c.   more  d.   the most 
29.   a.   a   b.   an   c.   the   d.   -  
30.   a.   He   b.   They  c.   You   d.   She 
Find the meanings of these words. 
31.   a master 

a. a leader   b.   a big piece of wood   
c.   a large bird   d.   a river 

32.   butcher 
a. want  so much   b.   a person who  cuts up and sells meat for food 
c.   collect    d.   many 

33.   delicious 
a. no sound  b.   wait  c.   taste good  d.   sweet 

34.  field 
a. an area of land for growing crops    
b.   a leader 

      c.   a small area of still water     
      d.   a group of people 
35.  meeting 
       a.   to go away from    b.   a group of people     
       c.   something not true   d.   coming together 
 

 An ox was eating some grass in the field. It stepped on some bullfrogs. 
One of the bullfrogs ___(26)___home and told its mother. “Mother! A very big 
___(27)___ stepped on us,” it said. Its mother tried to make her mouth ___(28)___ 
big as a ball and as big as a balloon. But __(29)___young bullfrog said, “It was 
much bigger.” The mother tried again. ___(30)___became as big as a drum and 
then she burst. 
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36.  quiet 
       a.   nothing    b.   empty   
       c.   take something secretly  d.   no sound 
37.  stick 
       a.   area of land for growing crops  b.   a little piece of wood 
       c.   some snack    d.   a group of people 
38.  a grasshopper 
       a.   a bag filled with gas 
       b.   a jumping insect which makes a shrill noise with its wings 
       c.   a large bird with  long legs and a long neck 

d. an area of land for growing crops 
39.  nothing 
       a.   get ready   b.   not anything / empty       
       c.   no    d.   keep out of sight 
40.  shepherd 

a. a person who hates you   
b.   a person who  cuts up and sells meat for food 

      c.   a man or boy  who takes care of sheep  
      d.   a sheep 
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ตารางแสดงคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ 
 

ขอที่ คาความยากงาย 
( p ) 

คาอํานาจจําแนก 
( r ) ขอที่ คาความยากงาย 

( P ) 
คาอํานาจจําแนก 

( r ) 
1* 0.82 0.18 21 0.55 0.23 
2 0.68 0.50 22 0.40 0.23 
3 0.69 0.31 23 0.58 0.71 
4 0.66 0.47 24* 0.29 0.13 
5 0.56 0.52 25 0.70 0.52 
6 0.75 0.31 26 0.43 0.44 
7 0.67 0.60 27 0.66 0.52 
8 0.68 0.47 28 0.49 0.52 
9* 0.92 0.10 29 0.34 0.39 
10 0.74 0.31 30 0.53 0.55 
11 0.55 0.60 31 0.54 0.31 
12 0.75 0.47 32 0.73 0.42 
13 0.65 0.63 33 0.75 0.44 
14 0.58 0.65 34 0.60 0.57 
15 0.45 0.47 35 0.41 0.26 
16 0.56 0.31 36 0.63 0.57 
17 0.56 0.21 37 0.40 0.26 
18 0.66 0.42 38 0.42 0.28 
19 0.72 0.55 39 0.57 0.50 
20 0.54 0.26 40 0.54 0.52 

 
* ขอที่ 1 ขอที ่9 และขอ 24 ไมตัดทิ้งเนื่องจากเปนคําถามเกี่ยวกับลําดับเหตุการณของเรื่อง ไดปรับ
ขอคําถามและคําตอบกอนนําไปใชจริง   
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ภาคผนวก ฌ 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียน 
ที่มีตอบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสรมิสรางทักษะการอาน 

คําชี้แจง   ใหนักเรียนทาํเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของนักเรียนมากที่สุดเพยีง
ชองเดียว 

ระดับความคิดเห็น 
ขอความ 

ดีมาก ดี ปาน
กลาง พอใช ควร     

ปรับปรุง 
ดานเนื้อหา 
1.   เนื้อเร่ืองมีความนาสนใจ 

     

2.   การแนะนําคําศัพทที่ยากกอนการอานชวยใหนักเรียน  เขาใจ
บทเรียนมากขึ้น 

     

3.   ความยากงายของนิทานมีความเหมาะสมกับความสามารถของ
นักเรียน 

     

4.   จํานวนขอคําถามตอเนื้อหาในแตละเรื่องมีความเหมาะสม      
5.   เนื้อเร่ืองมีความยาวเหมาะสม      
6.   มีระยะเวลาเพียงพอในการอานแตละเรื่อง      
7.   การตอบคําถามหลังการอานชวยทบทวนความเขาใจในการอาน
ของตนเอง 

     

8.   แบบฝกมีความหลากหลาย      
รูปแบบ 
9.   รูปแบบการตกแตงโปรแกรมชวยใหการอานนิทานนาสนใจ 

     

10.   รูปแบบตัวอักษรและขนาดอานงายและชัดเจน      
11.  ภาพประกอบเนื้อเร่ืองเหมาะสมกับเนื้อหา      
12.   ภาพประกอบเนื้อเร่ืองชวยทําใหการอานเขาใจงายขึ้น      
13. เสียงเพลงประกอบเนื้อหาทําใหเราความสนใจมากขึ้น      
14.   เสียงอานประกอบเนื้อเร่ืองมีความชัดเจน      
ประโยชนที่ไดรับ 
15.   มีความมั่นใจมากขึ้นในการตอบคําถาม 

     

16.   เกิดความกระตือรือรนและมีความสนุกในการเรียน      
17.   รูสึกวาการอานภาษาอังกฤษไมนาเบื่อเสมอไป      

18.   ทําใหอานภาษาอังกฤษไดคลองขึ้น      

19.   รูคําศัพทเพิ่มขึ้น      
20. สามารถนําคําสอนที่อยูในบทเรียนไปใชในการ ดําเนินชีวิตได      
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ภาคผนวก ญ 
 

แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทาน  โดยกาเครือ่งหมาย  ลงในชองที่ตรงกับระดับความ 
คิดเห็นของทานมากที่สุด 
 

ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน ดี

มาก ดี พอใช 
ควร
ปรับ
ปรุง 

ไม
เหมาะสม 

รูปแบบของโปรแกรม 
1. โปรแกรมสงเสริมรูปแบบการเรียนรูของผูเรียน (Learning style)      

2. โปรแกรมกอใหเกิดการเรียนแบบมีปฏิสัมพันธ  ระหวางผูเรียนกับเคร่ือง
คอมพิวเตอร    

  

3. โปรแกรมสามารถเก็บและแสดงคะแนนของนัก เรียนไดในภายหลัง      
4. แบบฝกหัดในโปรแกรมสามารถทําใหนักเรียนไดทํางานเปนคู  กลุม  และ

เด่ียว 
   

  

5. สามารถตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนไดตลอดเวลา      
6.   โปรแกรมใชงานงายและสะดวกในการติดต้ัง      
7.    ผูเรียนสามารถยอนกลับไปยังแบบฝกกอนหนาได      
8. ผูเรียนสามารถเขาและออกจากโปรแกรมไดตลอก เวลา      
9.    โปรแกรมสามารถตอเขากับอินเตอรเน็ตได      
ดานเนื้อหา 
10.   เนื้อหาสัมพันธกับวัตถุประสงค      

11.   เนื้อหาตรงตามหลักสูตร      
12.   แบบฝกมีความหลากหลาย      
13.   ความนาสนใจของบทเรียน      
12.  คําศัพทและโครงสรางเหมาะสมกับระดับของผู เรียน      
13.   ครูสามารถปรับปรุง  เพิ่มเติม  หรือ update  เนื้อหาได      
16.    ขนาดของตัวอักษรมีความเหมาะสม      
17.     บทอานมีความชัดเจนและอานเขาใจงาย      
ดานภาพและเสียง 
18.    ภาพประกอบเนื้อหามีขนาดเหมาะสม      

19.  ภาพประกอบเหมาะสม  ใหความหมายสัมพันธกับบทเรียน      
20.    การสื่อความหมายของภาพประกอบบทเรียน      
21.    ความชัดเจนของเสียงประกอบบทเรียน      
22.    เสียงประกอบบทเรียนเราความสนใจ      
การใหผลยอนกลบั  (Feedback) 
23.   โปรแกรมใหผลยอนกลับทันทีอยางเหมาะสมแก นักเรียน      

24.    ผูเรียนสามารถทําซํ้าไดถาทําผิด      
25.    มีการใหความชวยเหลือในการตอบคําถาม (hint)      
26.    เสียงของผลยอนกลับเหมาะสม        
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ระดับความคิดเห็น 
รายการประเมิน ดี

มาก ดี พอใช 
ควร
ปรับ
ปรุง 

ไม
เหมาะสม 

เทคนิคตางๆ 
27.    โปรแกรมทํางานไดดีไมมีติดขัด      

28.    มีคูมือการใชโปรแกรมประกอบ      
29.    มีเฉลยแบบฝกหัดสําหรับครู      
30.    มีคูมือการใชโปรแกรมสําหรับนักเรียน      

 
ขอเสนอแนะ  
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
............………………………………………………………………………....................... 

 
----------------------------------------------- 

             วันที-่----- / ------ / ----- 
                      (ผูประเมิน) 
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ภาคผนวก ฎ 
ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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THE TOWN MOUSE AND THE COUNTRY MOUSE 
 

Jmatch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JBC 
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Jmix 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jquiz 
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Jcloze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jcross 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ – สกุล  นางเสาวนยี  กลับสง 
ที่อยู   19  ซอยวัดดงมูลเหล็ก  ถนนอิสระภาพ  แขวงบานชางหลอ   

เขตบางกอกนอย  จงัหวัดกรงุเทพมหานคร  10700 
ที่ทาํงาน  โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลัย  เลขที่ 35 ถนนประมวญ แขวงสีลม 
   เขตบางรัก  จงัหวัดกรุงเทพมหานคร    
 
ประวัติการศกึษา 
          พ.ศ. 2530 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จากโรงเรยีนเทพกาญจนา
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร  
          พ.ศ. 2536 สําเร็จการศึกษาระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่6 จากโรงเรียนศึกษานารี 
   จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
          พ.ศ. 2540 สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ศษ.บ.) วิชาเอกภาษาอังกฤษ  
   วิชาโทบริหารการศึกษา จากมหาวทิยาลยัศิลปากร 
           พ.ศ. 2543 ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 
ภาควิชาหลักสูตรและวิธสีอน  บัณฑิตวทิยาลัย  
มหาวิทยาลยัศิลปากร 

 
ประวัติการทาํงาน  
          พ.ศ. 2541 - 47 ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
   โรงเรียนราชิน ี จังหวัดกรงุเทพมหานคร 
           ปจจุบนั               ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ 
    โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวทิยาลยั  จังหวดักรุงเทพมหานคร 
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