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The purposes of the research were to develop and test the efficiency of Computer-Assisted Language 

Learning lessons (CALL) as Supplementary English Communicative Reading Material Based on Authentic Texts for 
grade 10 high school students, Phimanphitthayasan school, Satun, to compare the students’ English reading 
achievement before and after using the CALL lessons and to survey the students’ opinions toward the CALL lessons. 

The subjects consisted of the 40 tenth grade high school students of Phimanphitthayasan school Satun, 
during the first academic year 2005. The instruments used for this experiment were ten units of CALL lessons of 
English Communicative Reading based on authentic texts, the English reading achievement test, and a questionnaire 
was used for surveying the subjects’ opinions on the efficiency of the constructed material. 

The experimental process and data collection were conducted as follows.  The subjects were given      
a 40 item English reading achievement pretest. Then, the 10 units of CALL lessons to teach English Communicative 
Reading based on authentic texts were used for 20 class sessions in 10 weeks. After the completion of each unit,    
the English reading formative test was administered to measure the subjects’ English reading achievement and          
a questionnaire was used for surveying the subjects’ opinions on the CALL lessons.  

The t-test was used to analyze the data to measure the subjects’ English reading achievement before 
and after using the CALL lessons. The average of the ten English reading formative test scores was compared with 
the posttest scores in order to determine the efficiency of the constructed materials. The mean and standard deviation 
of the questionnaire scores were used to measure the students’ opinions toward the constructed materials. 

The results of the study were as follows: 
1. The efficiency of the material was 80.38 for the English reading formative test and 80.81 for the 

posttest. Therefore, the CALL lessons constructed were highly effective. 
2. The students’ English reading achievement after using the ten CALL lessons was significantly higher 

than that before using the ten CALL lessons constructed at the 0.05 level. 
3.  The students’ opinions toward the ten CALL lessons were highly positive. 
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ในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 

กราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ประทิน  คลายนาค  ผูชวยศาสตราจารย ฐาปนีย  
ธรรมเมธา   อาจารย ดร.  ณัฐกานต อางทอง  ผูชวยศาสตราจารย พุทธชาติ ราชปรีชา  อาจารยสุมา   
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มธุรส  อาจารย Samuel Grubbs  อาจารย Roger Hooper และอาจารย Glyn Davies ที่กรุณาให
ความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
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2546 

กราบขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ที่ใหความอนุเคราะห
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ขอบพระคุณอาจารยเอกสิทธิ์- อาจารยสุรัฐพงศ  หมันใจดี  และอาจารยสุรเชษฐ        
สุนทรากร   ที่ใหความชวยเหลือดานโปรแกรมคอมพิวเตอร  อาจารยนุชรี  วัชนุชา อาจารยอุษา
มะหะหมัด  อาจารยสุวิภา ชมภูบุตร  อาจารยยุพาวรรณ  เฮงมา  และครอบครัว  รวมทั้งรุนพี่     
รุนนองนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศทุกทานที่ให
ความชวยเหลือและกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้ 

คุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยนี้  ผูวิจัยขอมอบเพื่อกราบบูชาบุพการีและสมาชิกใน
ครอบครัวศุทธิวรรณรักษทุกทาน  ตลอดจนครู-อาจารยผูประสาทวิชาความรูทุกทานทั้งในอดีต
และปจจุบัน  
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 กระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญ และความจําเปนของทักษะและความรู
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ   จึงไดจัดใหมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษขึ้นในโรงเรียน  
และไดพยายามปรับปรุง และปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษใหมีมาตรฐานเดียวกันและ  
ตอเนื่องตลอด 12 ป ตั้งแตระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (Achara  
Wongsothorn  1999 : 57)  ดังจะเห็นไดจากโครงสรางหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  
2544   ซึ่งกําหนดใหเรียนภาษาอังกฤษทุกชวงชั้น  ทั้งนี้เปาหมายในการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
เนนใหผูเรียนไดฝกทักษะตางๆ ทั้งดานการฟง การพูด การเขียนและการอานไปพรอมๆ กัน 
สามารถนําความรูที่ได ไปใชเปนประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง (แรมสมร  อยูสถาพร  
2539 : 7)  ซึ่งทักษะทั้ง 4 ดานมีความสําคัญเทาๆ กัน  หากแตทักษะการอาน ถือวามีบทบาท
สําคัญในสังคมปจจุบัน   เนื่องจากเอกสารสิ่งพิมพ วารสาร หนังสือ ตําราเรียน ปายประกาศ  
ฉลากยา  ฉลากคําแนะนําในการใชผลิตภัณฑตางๆ ปายชื่อถนนหนทาง ลวนแตเปนสิ่งจําเปนที่ 
ทุกคนตองอานในชีวิตประจําวัน ซึ่งตองอาศัยทักษะการอานเปนสําคัญ (พรเพ็ญ  พุมสะอาด  
2543 : 1 ; ฉวีวรรณ คูหาภินันท 2542 : 3) การอานจึงมีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตในสังคม    
ทุกยุคทุกสมัย   เพราะการอานเปนเครื่องมือที่ สําคัญอยางหนึ่งในการคนควาหาความรู         
ความเจริญกาวหนา และความบันเทิง (กรองแกว  กรรณสูต  2543 : 75) อนึ่ง ขอมูลขาวสารและ
ความรูใหมๆ  ในปจจุบันมักจะไดรับการถายทอดเปนภาษาอังกฤษ  ผูที่มีความสามารถใน       
การอานภาษาอังกฤษไดดี   จึงเขาถึงวิทยาการตางๆ ไดอยางกวางขวางรวดเร็วและถูกตอง      
การอานจึงชวยใหคนเรารอบรู  ฉลาดทันโลก ทันเหตุการณ  และเปนกุญแจไขไปสูความสําเร็จ 
ดังนั้นทักษะการอานจึงเปนทักษะที่จําเปน และใหประโยชนแกผูที่เรียนภาษาอังกฤษมากที่สุด    
(จิดาภา  ฉันทานนท 2541 : 52 ; วิสาข  จัติวัตร 2543 : คํานํา) 
 อยางไรก็ตามความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของผูเรียนในประเทศไทย ยังอยู
ในระดับที่ไมนาพอใจ   ทั้งๆ ที่ผูเรียนใชเวลาเรียนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาเปนระยะเวลานาน 
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ดังจะเห็นไดจากการวิจัยของกรมสามัญศึกษา (กรมสามัญศึกษา, หนวยศึกษานิเทศก 6  2531,
อางถึงใน วิสาข   จัติวัตร 2543 : 1) เกี่ยวกับความสามารถทางการอานของนักเรียนมัธยมศึกษา
ของประเทศไทย พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา 
ยังอยูในเกณฑไมนาพอใจ  โดยไดทําการประเมินคุณภาพการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 5 
ในดานทักษะการอานโดยรวมอยูในระดับตํ่า โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเปนรอยละ 32.96 ของ  
คะแนนรวมและจากงานวิจัยทางการอานของ สุมณฑา วิรูหญาณ (2531 : 82-83) ที่พบวา
ความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายต่ํากวาเกณฑที่
หลักสูตรกําหนดและมีความบกพรองในการอานระดับส่ือสาร  ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ 
วีณา สังขทองจีน (2530 : 82-88, อางถึงใน จินตอาภา ผลบุญยรักษ 2544 : 2) ที่พบวา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนตน และนักเรียน
ในระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนปลายยังไมอยูในระดับส่ือสารได  และจากประสบการณการสอน  
ของผูวิจัยและการสอบถามครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน     
พิมานพิทยาสรรคอยางไมเปนทางการ  พบวานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  มีความรูทางดาน
ทักษะการอานภาษาอังกฤษยังไมเปนที่นาพอใจ ดังจะเห็นไดจากความสามารถทางการเรียน
วิชาการอานภาษาอังกฤษ  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปที่ 4  ปการศึกษา 2544-2546 โดยรวม
อยูในระดับดีถึงดีมากจํานวนนอย   ทั้งนี้เกณฑกําหนดระดับดีไวรอยละ 70 และระดับดีมาก     
รอยละ 80 (กระทรวงศึกษาธิการ  2533 : 24) กลาวคือ จํานวนนักเรียนที่ไดคะแนนระดับดี 
31.10% และระดับดีมาก 12.06 % ในขณะที่นักเรียนที่ไดระดับคะแนนไมผานเกณฑ 2.41 %ผาน
เกณฑที่ตองปรับปรุง 33.78 %และคะแนนระดับพอใช 20.38 % (โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค 
2545, 2546, 2547) จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปญหาทักษะการอานที่ยังคงมีอยูทุกระดับชั้น 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากตัวผูเรียนเอง ครูผูสอน รวมทั้งวิธีสอน  ดังบทสรุปของ วิสาข  จัติวัตร (2528 :  
41) ที่กลาววา การที่ผูเรียนมีความสามารถในการอานต่ํา  อาจเนื่องจากครูผูสอนยังคงใชวิธีสอน
โดยยึดครูเปนศูนยกลางในการเรียนการสอน ไมเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรยีน
การสอนเทาที่ควร  สอดคลองกับ เสนห  อวมพยัพ (2533 : 2) ที่สรุปวาปญหาที่ทําใหการสอนอาน
ลมเหลวมีสาเหตุจากครูผูสอนไมไดสอนใหนักเรียนฝกฝนกระบวนการอานของตนเอง นอกจากนี้ 
ขจรสุข  รังสรรค (2533 : 45) สรุปเกี่ยวกับปญหาการอานวาเกิดจากการที่นักเรียนรูคําศัพท   
อยางจํากัด  ไมเขาใจเรื่องของโครงสรางของขอเขียน  จึงไมสามารถเดาความจากบริบท  และที่
สําคัญนักเรียนไมสามารถหาใจความสําคัญรวมทั้งรายละเอียดของเรื่องที่อานได  ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของจรัล  ล่ิมหัน (2540 : บทคัดยอ)  ที่ศึกษาความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ
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ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษาในจังหวัดภูเก็ต พบวา
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนสวนใหญอยูในระดับไมนาพอใจ กลาวคือไม
ถึงเกณฑรอยละ 75 ที่กําหนด   และไมอยูในระดับปานกลางเมื่อเทียบกับเกณฑการใหระดับผล
การเรียนของกระทรวงศึกษาธิการ สวน อิสรา  สาระงาม (2529 : 5-7)  ไดทําการศึกษาปญหาการ
ใชเทคนิคการสอนอานภาษาอังกฤษของอาจารยที่สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายใน
จังหวัดภาคเหนือดวยเทคนิคการสอนอาน 17 เทคนิค   พบวาระดับการใชเทคนิคการสอนอานของ
อาจารยที่สอนนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดภาคเหนือ  ยังไมประสบผลสําเร็จ
มากนัก   เนื่องจากปญหาตางๆ เรียงลําดับตามความสําคัญตอไปนี้ คือ พื้นฐานความรูของ
นักเรียนต่ํา นักเรียนชอบใหครูสอนดวยวิธีแปล  ครูใชเทคนิคการสอนแลวนักเรียนไมสนใจเทคนิค
การสอนอานตางๆ ตองใชเวลามาก ครูเกรงวาจะสอนไมทันตามหลักสูตรกําหนด  ขาดบทอานและ
แบบฝกการอานที่มีคุณภาพเพื่อฝกทักษะการอานในแตละเทคนิค  ทั้งนี้สอดคลองกับความคิดเห็น
ของเวอรนา (Verna 1997) ที่กลาววาสาเหตุที่ทําใหการสอนอานภาษาอังกฤษไมคอย               
ประสบความสําเร็จ   เนื่องจากการขาดแคลนสื่อหรือแบบฝกเสริมทักษะการอานสอดคลองกับ
ความตองการของนักเรียน   เนื้อหาที่ ใช เปนสื่อในการสอนนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่มีผลตอ
ความสามารถในการอานของผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ  จากการศึกษา
แบบเรียนการอานภาษาอังกฤษที่จัดพิมพและไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหใชเปน
แบบเรียน  พบวาลักษณะเนื้อหาสวนใหญเปนเรื่องเกี่ยวกับเหตุการณ สถานที่ และบคุคล ในสงัคม
และสิ่งแวดลอมของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศที่เปนเจาของภาษาหรือของผูเขียน ซึ่งเปน
เร่ืองไกลตัวที่ผูเรียนไมคุนเคย  ทําใหยากตอการทําความเขาใจในการอาน  ดังนั้นหนาที่ของ
ครูผูสอนทักษะการอานคือ การเลือกสื่อประกอบการสอนอานใหสอดคลองกับจุดประสงค        
การเรียน  เนื้อหามีความหลากหลาย  เปนเรื่องที่นาสนใจ ทันสมัย  เหมาะกับระดับความยากงาย
ตามระดับช้ันและสอดคลองกับภูมิหลังของผูเรียน  ทั้งนี้ครูสามารถสรางสื่อประกอบการสอนอาน
โดยรวบรวมจากแหลงตางๆ เชน ขาว หนังสือพิมพ คูมือการทองเที่ยว นิตยสาร  คําโฆษณา 
ประกาศ  คูมือการใชสินคา  ตําราอาหาร  ซึ่งเปนเอกสารจริงตีพิมพเปนภาษาอังกฤษในบริบท
เกี่ยวกับเหตุการณ  สถานที่ และบุคคลในสิ่งแวดลอมและสังคมของประเทศไทย  ปณพร     
สุวรรณไตรย (2539 : 2) กลาวสอดคลองกันวาปญหาสวนหนึ่งในการสอนอานคือ ปญหาจาก
แบบเรียนภาษาอังกฤษ  ซึ่งไดรับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการใหใชเปนแบบเรียน พบวา
ลักษณะเนื้อหาสวนใหญ และกิจกรรมไมเอื้อตอการพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร แมจะ
ปรากฏสวนที่ เปนเนื้อหาที่ เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันอยูบางแตก็เปนสวนนอย   จันทรา           
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ตันติพงศนุรักษ (2541 : 45-47) แสดงความเห็นวา  จากประสบการณทางดานการสอน และจาก
การสังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู เ รียนในหองเรียน  แสดงให เห็นชัดเจนวาการเรียน
ภาษาตางประเทศจะใหไดผลมากที่สุด  ถาครูใหนักเรียนฝกใชภาษาในสถานการณที่สอดคลองกบั 
สถานการณจริง  นอกจากนั้นยังเนนหลักสําคัญที่วาผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดดี ถามีโอกาสใช
ภาษาในสถานการณที่เหมือนจริง  และผูเรียนจะใชภาษามากขึ้นถามีความสนใจเนื้อหาที่เรียน  
ดังนั้นผูสอนจึงตองนํา เนื้อหาในลักษณะที่ เปนภาษาจริง (Authentic-Language)ภายใต
สถานการณการเรียนรูที่สมจริง นั่นคือการใชเอกสารจริง (Authentic Materials) วิลเลียมส  
(Williams  1993 : 25)  ไดใหความหมายของเอกสารจริง  หมายถึง เอกสารหรือส่ือส่ิงพิมพที่ผลิต
ข้ึนเพื่อเปนสื่อผานขาวสารขอมูล  เชน ปายโฆษณา หนังสือแนะนํา คูมือการเดินทาง หนังสือพิมพ 
บทความในนิตยสาร เร่ืองสั้น จดหมาย ฯลฯ   วิสาข   จัติวัตร (2528 : 42) ไดเสนอแนวคิดการสอน
อานเพื่อการสื่อสารวา ขอความที่ตัดตอนมาใหผูเรียนอานเพื่อฝกใชภาษาควรมีลักษณะเปน
ธรรมชาติ  คลายกับบทสนทนา และเปนขอความที่ตัดตอนมาจากของจริง (Authentic Texts)  
โดยไมควรแกไขใหภาษางายขึ้น หรือสรุป ยอ ทําใหขอความผิดไปจากเดิม โดยผูเรียนสามารถใช
ความรูเดิมของตนเปนภาษาไทยโยงกับเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ เพื่อจะทําความเขาใจ ตีความ 
วิเคราะห สังเคราะหขอมูลที่ไดจากเนื้อหาที่เรียน และใชทักษะทางภาษาเปนเครื่องมือในการ
คนควาขอมูลเพิ่มเติม  ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 15    
ที่กลาวถึงการศึกษาตามอัธยาศัยวา เปนการศึกษาที่ใหผูเรียนเรียนรูตามความสนใจ ศักยภาพ 
ความพรอมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ สังคม สภาพแวดลอม ส่ือ หรือแหลง
ความรูอ่ืน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  2542 : 9) 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพุทธศักราช 2542 มาตรา 22 ระบุวาในการ         
จัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวา
ผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด ครูเปนผูชวยเหลือ สงเสริม สนับสนุนผูเรียนในการแสวงหาความรู
จากสื่อและแหลงเรียนรูตางๆ  เพื่อนําขอมูลเหลานั้นไปใชสรางสรรความรูของตน การเรียนรู       
ในสาระการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีกระบวนการและวิธีการ
ที่หลากหลาย   ผูสอนตองคํานึงถึงพัฒนาการทางดานรางกายและสติปญญา  วิธีการเรียนรู   
ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน  ดังนั้นการจัดการเรียนรูในแตละชวงชั้น ควรใชรูปแบบ / 
วิธีการที่หลากหลาย  เนนการจัดการเรียนการสอนตามสภาพจริง การเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรู
รวมกัน การเรียนรูจากธรรมชาติ  การเรียนรูจากการปฏิบัติจริง และการเรียนรูแบบบูรณาการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ  2544 : 21) 
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 การนําคอมพิวเตอรมาใชกับการศึกษา ในลักษณะของคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการ
ยอมรับจากนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการเรียนการสอนวา เปนสื่อที่มีความเหมาะสมกับ
สภาพการเรียนการสอนในปจจุบันที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเปนอยางยิ่ง  เนื่องจากขอดีหลาย
ประการ กลาวคือ เปนการเรียนการสอนที่คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล   คํานึงถึงวิธีเรียน
ที่ผูเรียนตองการศึกษาดวยตนเอง  ทั้งนี้เพราะการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน   ผูเรียนมีสวน
ลงมือกระทํากิจกรรมรวมกับคอมพิวเตอรเปนรายบุคคลในลักษณะของสื่อการสอนสองทาง   
ผูเรียนสามารถเรียนไปตามความสามารถของตนเองตามอัตราความเร็วในการเรียนรูโดยไมตองรอ
หรือเรงใหไปพรอมๆ กับเพื่อนในชั้นเรียน จึงมีลักษณะเปน  การเรียนที่เนนความแตกตางระหวาง
บุคคลไดอยางชัดเจน (ทักษิณา  สวนานนท  2530 : 208)  วาเล็ท และ ดิสิค(Valette and Disick 
1972 : 4)  กลาววา ผูเรียนที่มีวิธีการเรียนและความสามารถในการเรียนแตกตางกัน ทําใหเกิด
ปญหาในการจัดการเรียนการสอน  ฉะนั้นครูผูสอนควรเปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกสิ่งที่เหมาะสม
กับความตองการและความสนใจและตัดสินใจในการเรียนของตนเอง  รวมถึงการเลือกเนื้อหาการ
กําหนดเวลาและไดรับขอมูลยอนกลับโดยทันที  ในกรณีนี้การเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอน 
สามารถลดปญหาความแตกตางระหวางบุคคลกับผูเรียนได  ทั้งนี้นักการศึกษาเชื่อวาการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนอยางจริงจัง  ผูเรียนลงมือทํากิจกรรมการเรียน
เอง  ทําใหความสามารถทางการเรียนสูงขึ้น  
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนการสอนที่มีการนําเสนอเนื้อหาผานจอ 
คอมพิวเตอร   โดยผูเรียนตองอาศัยการดูภาพและการอานเนื้อหาที่เสนอทางจอภาพเปนสําคัญ  
ซึ่งนักการศึกษาเชื่อวาการอานบนจอคอมพิวเตอร   เปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจในการอาน        
และการเสนอเนื้อหายังเปนสิ่งที่สรางปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อหาที่อานอีกดวย (Duchastel 
1989, อางถึงใน จรรยา  บุญปลอง 2541 : 2)  ดวยคอมพิวเตอรมีคุณสมบัติหลายประการที่      
ชวยสงเสริมความกาวหนาและความสนใจแกผูเรียน  หรือแมแตการใหโอกาสผูเรียนในการกําหนด
อัตราเวลาเรียน   การกําหนดวัตถุประสงคการเรียน   หรือการเลือกบทเรียนที่ตนสนใจ            
ปจจัยดังกลาวลวนสนับสนุนใหเกิดความสามารถในการเรียนทั้งสิ้น  เชน การศึกษาเกี่ยวกับ        
อัตราความเร็วในการอานโดยใชส่ือส่ิงพิมพ  และไมโครคอมพิวเตอรของมอรรีส (Morris 1986, 
อางถึงใน จรรยา  บุญปลอง 2541 : 2 ) ที่ทดลองโดยใหนักศึกษาระดับปริญญาตรีอานเนื้อหา    
20 เ ร่ือง   ผลการทดลองพบวากลุม ผู เ รียนที่มีการควบคุมเวลาในการอาน  กลุมที่ ใช
ไมโครคอมพิวเตอร  และกลุมที่ใชส่ือส่ิงพิมพ ใชเวลาในการอานแตกตางกัน  กลาวคือกลุมที่มี   
การควบคุมเวลาในการอาน  และกลุมที่ใชไมโครคอมพิวเตอรอานไดเร็วกวากลุมควบคุม และ    

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 6

ทั้งสองกลุมมีความเขาใจในการอานแตกตางจากกลุมควบคุมอีกดวย  นอกจากนี้เมื่อพิจารณา
ความสามารถทางการอานระหวางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการสอน
ตามปกติ   พบวาการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ทําใหผูเรียนไดคะแนนสูงกวากลุม
ที่สอนตามปกติ และสูงกวากอนการทดลองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (อิทธิพร พิมพพยอม 2537 ; 
Kerr 1995, อางถึงใน จรรยา  บุญปลอง  2541 : 3)   
  นอกจากนี้ยังมีงานวิจัยที่ยืนยันถึงประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาอังกฤษจํานวนมากที่ทําในตางประเทศ เชน งานวิจัยของแพตเตอรสัน(Patterson 2001)   
จุง (Jung  2001) ฮวง และ ลุย (Huang and Lui 2000) และดันน (Dunn 2002)  เปนตน งานวิจัย
ภายในประเทศ เชน สิริวัฒน  ทองเลิศ (2543) พยุงศรี  หอมสุวรรณ (2546) จิตติมา  ชูพันธุ 
(2546) ธัญลักษณ เพียรจัด (2547) และ ณัฐธยาน  ออนมั่น (2547)  เปนตน พบวาการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  ทําใหความสามารถในการเรียนของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษาสูงขึ้น   รวมทั้งทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนมากขึ้น   ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณลักษณะที่ดีหลายประการทั้งตอผูเรียนและผูสอน กลาวคือ 
ดานผูเรียน ชวยใหเรียนรูไดมากขึ้น  จําไดนานขึ้น  ชวยปรับปรุงแกไขทัศนคติของผูเรียนใหเห็น
คลอยตามจุดมุงหมายที่วางไว  เปนสื่อที่ชวยใหเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยใหเขาใจ
เนื้อหาที่ยุงยากและสลับซับซอนในเวลาอันสั้น  ชวยกระตุนและสรางความสนใจใหแกผูเรียน ทํา
ใหเกิดความสนุกสนานและไม เบื่อหนาย  (กิดานันท  มลิทอง  2543  : 227 ) ผูเรียนสามารถ
ประเมินการเรียนรูดวยตนเองโดยไมตองกลัวการลงโทษเมื่อตอบผิด  จัดเปนการเรียนที่ปราศจาก
แรงกดดัน   ลดความกังวลของผูเรียน   นับวาเปนการเรียนรูในทางบวกมากกวาทางลบ  สวนใน
ดานครูผูสอน  ชวยใหมีเวลาในการดูแลนักเรียนมากขึ้น  มีเวลาในการศึกษาหาความรูเพิ่มเติม  
เพื่อพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพในการเรียนการสอน  
  ถึงแมจะมีการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการศึกษามากขึ้น  แตส่ิงที่เปนปญหา
ในขณะนี้ คือ  การขาดแคลนโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคุณภาพและตรงตาม
หลักสูตร  บทเรียนคอมพิวเตอรที่ไดรับการพัฒนาสวนใหญ มีการนําเสนอเนื้อหาโดยมีแตขอความ  
มีการลําดับเร่ืองคลายกับการเปดตําราอานทีละหนาจนจบโปรแกรม  จึงทําใหไมเกิดประโยชนตอ
ผูเรียนเทาที่ควร  นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวนมากที่ผลิตออกมาเพื่อประโยชน
ทางการคามากกวาเพื่อประโยชนทางการศึกษา  สังเกตไดจากตลาดที่วางขายซอฟตแวรจะมี
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตรนอย  เมื่อเทียบกับซอฟตแวรทางดาน
ธุรกิจ (กฤษมันต  วัฒนาณรงค 2536 : 139 ; อนุรัตน ขันธวิธิ 2539 : บทคัดยอ)  ผูผลิตบทเรียน

  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 7

คอมพิวเตอรชวยสอนสวนใหญเปนนักคอมพิวเตอร   จึงมักใหความสนใจในศักยภาพของ
คอมพิวเตอรมากกวาผลการสอนและกระบวนการสอน  บทเรียนคอมพิวเตอรเหลานั้นจึงดูนา
ตื่นเตน   เต็มไปดวยเทคนิคใหมๆ ทางคอมพิวเตอร  แตขาดคุณคาทางการเรียนรู  ขณะเดียวกัน
ผูเชี่ยวชาญในการสอนก็ขาดความรูและทักษะการใชคอมพิวเตอร  ในการสรางและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   การนําเสนอบทเรียนจึงออกมาในลักษณะเรียบงาย  ไมนาสนใจ 
  จากประโยชนและปญหาของคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลาวมาขางตน  ผูวิจัยเห็นวา     
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ยังตองการการปรับปรุงเพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่ได รับการออกแบบเหมาะสมกับผูเรียน  และสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน        
อยางแทจริง   จึงมีความสนใจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษอยางยิ่ง   และจากการพูดคุยและสอบถามเกี่ยวกับความตองการในการใชแบบฝก
เพื่อเสริมทักษะการอานของครูผูสอนวิชาการอานภาษาอังกฤษ  ระดับช้ันมัธยมศกึษาปที ่4  พบวา
สวนใหญเห็นดวยกับความสําคัญของการผลิตสื่อที่จะนํามาใชในการแกปญหาดานทักษะการอาน  
แตทั้งนี้ครูผูสอนเห็นวาขั้นตอนการผลิตและพัฒนาส่ือตองใชเวลามาก  ภาระหนาที่ในการ
เตรียมการสอนในแตละวันนั้น  ทําใหครูไมสามารถจัดทําเอกสารหรือหาวิธีฝกฝนทักษะ          
ดานการอาน  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของสมลักษณ  สุเมธ(2539 : 4,อางถึงใน อารีย            
วาศนอํานวย  2545 : 9)  พบวาปญหาที่ครูโรงเรียนเอกชนไมใชส่ือการสอน  เนื่องจากครูมีชั่วโมง
สอนมากและมักมีหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากการสอนที่โรงเรียนมอบหมายใหทํา  ดังนั้นครูผูสอน
วิชาการอานภาษาอังกฤษสวนใหญจึงเห็นดวยหากมีการสรางและพัฒนาส่ือเพื่อเสริมทักษะ     
การอาน   รวมทั้งหากมีการนําแนวการจัดกิจกรรมการสอนตามแนวการสื่อสารมาใชในการจัด 
การเรียนการสอนดวยแลว  นาจะทําใหการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวมากยิ่งขึ้น   
อีกทั้งครูสวนใหญเห็นดวยกับการสรางสื่อในรูปบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน    
โดยนําสื่อส่ิงพิมพภาษาอังกฤษที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจําวันมาใชเปนเนื้อหาในการสอนอาน    
และเห็นดวยวาการใชคอมพิวเตอรมาชวยในการสอน  ทําใหครูสามารถจัดการเรียนการสอนให
นักเรียนสนใจ  และผูที่ไมมีความรูดานคอมพิวเตอรโดยตรงก็สามารถใชส่ือชนิดนี้ในการเรียน    
การสอนได  ดวยเหตุนี้ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  ซึ่งมีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนา
ความสามารถทางดานการอานของนักเรียนใหดีข้ึน  สามารถนําความรูที่ไดจากการอานไปใช
ประโยชนในชีวิตประจําวันไดอยางแทจริง   ตลอดจนเปนแนวทางแกผูสอนในการนําไปใชไดอยาง
สรางสรรคตอไป                                                                     
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 ในการสรางและออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน             
เพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงในครั้งนี้  ผูวิจัยยึดหลักการออกแบบและพัฒนา
คอมพิวเตอรชวยสอนของ สุกรี  รอดโพธิ์ทอง, อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง   และวิชุดา  รัตนเพียร(2540) 
และคํานึงถึงเนื้อหาและกิจกรรมภาษาที่มีความหลากหลายตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร  
ออกแบบตามขั้นตอนการฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร  จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญทางการ
สอน เชน วิสาข  จัติวัตร (2543) เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990) สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535) 
และอรุณี  วิริยะจิตรา และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ  (2531)  บทเรียนประกอบดวยขั้นตอนที่เปดโอกาส
ใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานอยางตอเนื่องตามลําดับจากกิจกรรมที่งายไปหายาก  เร่ิมต้ังแตข้ัน
เตรียมความพรอมกอนการอาน (Pre-reading Activity) ในดานคําศัพทและไวยากรณ  ข้ันระหวาง
การอาน (While-reading Activity) นักเรียนไดฝกทักษะภาษาอังกฤษจากกิจกรรมการอานเพื่อ
การสื่อสาร เชน ฝกกรอกขอมูลลงตาราง การตอบคําถาม การจับคู การเดาความหมายคําศัพท
จากบริบท เปนตน   นอกจากนี้นักเรียนยังมีโอกาสในการทบทวนเนื้อหา  หรือทักษะที่ไดเรียนจาก
กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activity) ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนไดตรวจสอบความเขาใจในการ
อาน  แตละกิจกรรมอาศัยพื้นฐานของทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรู (Learning  Psychology) เพื่อ
ชวยใหผู เรียนพัฒนากระบวนการเรียนรู  ที่จะนําไปสูการเรียนรูดวยตนเอง  (Self-access 
Learning) มุงเนนใหผูเรียนไดรับประสบการณการใชภาษาอังกฤษจากสถานการณจริงแบบไทยๆ  
และใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการปฏิบัติกิจกรรม  สงเสริมใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล 
บทเรียนจะกระตุนใหนักเรียนรูจักวิธีการเรียนรู  และใหคําแนะนําในการทํากิจกรรม    ผูเรียนจะได
ฝกทักษะและเรียนรูเทคนิคในการอานเพื่อใหไดขอมูล   อันจะเปนพื้นฐานในการนําไปใชประโยชน
ในการแสวงหาความรู  ขอมูลขาวสารในชีวิตประจําวัน  ประโยชนในการศึกษาตอและการ
ประกอบอาชีพตอไป 
 
วัตถุประสงค 

 1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล ใหไดตามเกณฑ  75/ 75  

 2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอน
และหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร              
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โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค       
จังหวัดสตูล 
 3. เพื่อศึกษาความคิดเหน็ของนักเรียน ชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค 
จังหวัดสตูล ที่มีตอบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง 
 
ปญหาในการวิจัย 
  1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร      
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค     
จังหวัดสตูล  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดหรือไม 
  2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4             
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล   หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ 
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สูงกวาความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษกอนใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ               
เพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง หรือไม 
  3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล มีความ
คิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
เนื้อหาจากเอกสารจริงที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นอยางไร 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดย
ใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค      
จังหวัดสตูล  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ   75/ 75  
 2. ความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน    
พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สูงกวาความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  มีความ
คิดเห็นระดับดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
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โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค       
จังหวัดสตูล  ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
 
ขอบเขตการวิจัย 

  1.  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
      ประชากร  คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค จังหวัด

สตูล  ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201)   ในภาคเรียนที ่ 1 ปการศึกษา 
2548 โปรแกรมวิชาวิทย-คณิต 4 หอง มจีํานวนนักเรียนทัง้สิ้น  160 คน 
      กลุมตวัอยาง คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค  จังหวัด
สตูล ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201)ในภาคเรียนที1่ ปการศึกษา 
2548 โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากหองเรียนไดนักเรียน
กลุมตัวอยาง  โปรแกรมวิชาวิทย-คณิต   ชั้น ม.4/1 จาํนวนนกัเรียน  40  คน 

  2.  ตัวแปรที่ศกึษา  ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 
2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ที่ 

เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) กอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจาก     
เอกสารจริง 
      2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201)  ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง   
 
ขอตกลงเบื้องตน 
              1.  เอกสารจริงที่นํามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษา 
อังกฤษเพื่อการสื่อสาร  เปนเอกสารจริงในบริบทการใชภาษาอังกฤษในประเทศไทย มีเอกสารจาก
ตางประเทศบางแตก็เปนสวนนอย ซึ่งไดแก หนังสือพิมพ  นิตยสาร หนังสือแนะนําการทองเที่ยว 
บทความจากอินเตอรเน็ต  ตําราอาหาร หนังสือแนะนําหรือคูมือการใชสิ่งของ  ซึ่งมีความยากงาย
ของภาษาอยูในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย   การสรางกิจกรรมเนนการพัฒนาทักษะการอาน
เพื่อการสื่อสาร  โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห             
(อ 41201) ตามสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544   กิจกรรม
การอานเปนการสรางขึ้นโดยสอดคลองกับขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสาร
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ของวิสาข  จัติวัตร (2543)  เดวีส และคณะ (Davies et al.  1990)  สุมิตรา   อังวัฒนกุล (2535) 
และอรุณี วิริยะจิตรา และคณะ (2531)            
  2.  การกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ       
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง   สําหรับนักเรียน                
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล ในการวิจัยครั้งนี้กําหนดไว 75/75 
(ชัยยงค  พรหมวงศ 2520 : 136-138) ใหคาความคลาดเคลื่อนในการยอมรับหรือไมยอมรับ
ประสิทธิภาพของบทเรียนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นไวรอยละ 2.5 - 5  กลาวคือ 

  2.1 เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน       
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สูงกวาเกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ข้ึนไป 
ถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพดีมาก 

  2.2  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทกัษะการอาน      
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงเทากับเกณฑที่ตั้งไวแตไมเกินรอยละ 
2.5   ถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพด ี

  2.3  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทกัษะการอาน      
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงต่ํากวาเกณฑที่ตั้งไวแตไมต่ํากวา     
รอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับได หรืออยูในระดับที่พอใช  
   2.4  เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนต่ํากวาเกณฑที่กําหนด และมากกวารอยละ 2.5  
ถือวาเปนเกณฑที่มีประสิทธิภาพต่ํา 
 3.  คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งแรก (Pretest) เปนเครื่องชี้บอกถึงความสามารถ
พื้นฐานในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคน   กอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง 
 4 . คะแนนที่ไดจากการสอบครั้งหลัง (Posttest)  เปนเครื่องชี้บอกถึงความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษของนักเรียนแตละคน หลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ     
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 

 1. บทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเสรมิทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการ 
สื่อสารโดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนา
ข้ึนประกอบรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) เพื่อใชฝกทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  และเพื่อใหผูอานไดฝกการอานอยางมีจุดประสงค  ซึ่งมีเนื้อหาทาง
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ภาษาอังกฤษที่คัดสรรมาจากเอกสารจริง  จํานวน  10 บท   โดยใชโปรแกรม  Authoware  
Professional Version 7  ทั้งนี้ยึดหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของ 
สุกรี  รอดโพธิ์ทอง  และคณะ (2540) เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเนนทักษะการอาน
ดังนี้  การระบุคําอางอิง  การรูจักเหตุและผล  การอานเพื่อจับใจความสําคัญ  การเดาความหมาย
จากบริบท  การหาประโยคหลักของเรื่อง  การอานแลวเรียงลําดับเหตุการณ    การอานเพื่อหา
รายละเอียดขอมูล  และการระบุขอคิดเห็นและขอเท็จริง  บทเรียนคอมพิวเตอรทั้ง 10 บท  เปน
แบบศึกษาเนื้อหา(Tutorial)  มีโครงสรางบทเรียนแบบสาขา โปรแกรมจะนําเสนอเนื้อหาทีละสวน   
มีแบบฝกหัด  การทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนปรากฏบนจอภาพ   ผูเรียนตอบสนองตอ
กิจกรรมตาง ๆ ทางแปนพิมพและเมาส 
 2. การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หมายถึง การสอนอานภาษาอังกฤษตาม
แนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร   เนนการพัฒนากระบวนการอาน   ซึ่งผูอานตองใชความรูและ
ประสบการณเดิมมาเชื่อมโยงกับเนื้อหาที่อานในการทําความเขาใจ  เพื่อใหไดขอมูลตาม
วัตถุประสงคในการอาน   และสามารถนําสาระที่ไดจากการอานไปใชในชีวิตประจําวัน 
 3. เอกสารจริง  (Authentic Materials) หมายถึง เอกสารที่จัดทําขึ้นเพื่อการนําเสนอ
ขอมูล ขาวสารและความรู หรือความบันเทิง  โดยไมมุงเจตนาใหเปนสื่อการสอนภาษาโดยตรง 
ประกอบดวยเนื้อหาที่ใหสาระความรูทั่วเกี่ยวกับชีวิต สังคม วัฒนธรรม ขอมูลสินคา  ประกาศ 
โฆษณา สถานที่ทองเที่ยว  ตําราอาหาร  เปนตน  โดยไมมีการปรับดัดแปลงภาษาหรือขอความ
จากเอกสารจริง  

 4. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจาก
การทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเนื้อหาจากเอกสารจริง 

 5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  หมายถึง แบบทดสอบ
ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  โดยอิงจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห          
(อ 41201) เพื่อใชวัดความสามารถในการอาน  โดยทดสอบทักษะการอานดังนี้ การระบุคําอางอิง  
การรูจักเหตุและผล  การอานเพื่อจับใจความสําคัญ  การเดาความหมายจากบริบท  การหา
ประโยคหลักของเรื่อง  การอานแลวเรียงลําดับเหตุการณ  การอานเพื่อหารายละเอียดขอมูล  และ
การระบุขอเท็จจริงกับความคิดเห็น 

 6. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชวยสอนเสริมทักษะการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง หมายถึง ความสามารถใน
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การอานของนักเรียน   ตามเกณฑที่ใชในการกําหนดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรที่  
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยผูวิจัยตั้งเกณฑไว 75/75 คือ 

  - 75 ตัวแรก  หมายถึง  ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบฝกหัดรายบท
ระหวางเรียน  โดยคิดเปนคารอยละ 75 

  - 75 ตัวหลัง  หมายถึง  ผลรวมเฉลี่ยของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลัง  
การเรียนของนักเรียน  โดยคิดเปนคารอยละ 75 

 7. นักเรียน หมายถึง ผูที่กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน        
พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห      
(อ 41201) ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 

 8.  แบบสอบถามวัดความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล หมายถึง แบบสอบถาม        
แบบประเมินคา (Rating Scales) ที่สรางขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจาก    
เอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล        
จํานวน 29 ขอ ในดานตางๆ  ดังนี้  ดานการออกแบบบทเรียน  ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม และดาน
ความพึงพอใจในการเรียน  ซึ่งผูวิจัยสรางและพัฒนาข้ึนจากวิธีการสรางแบบสอบถามตามวิธีของ
เบสท (Best  1986 : 181-182) 
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บทที่  2 
 

เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

การวิจยัในครัง้นี ้ ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวจิัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวจิัยดังนี ้
 1. การอานและทฤษฎีการสอนอาน 

     1.1 ความหมายของการอาน 
    1.2 การอานอยางมีประสิทธภิาพ 
  1.3 ความสัมพันธของความเขาใจในการอานกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม 
     1.4 ทักษะและวิธีการสอนอาน 
    1.5 เทคนิคการสอนอานภาษาตางประเทศ 
     1.6 ระดับข้ันความเขาใจในการอานและการประเมินผลความเขาใจในการอาน  
2. การสอนภาษาตางประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     2.1  ทฤษฎีการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     2.2  การสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     2.3 หลักการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร 
     2.4 กิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสาร 
     2.5 ภาระงานการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
     2.6  การสรางแบบประเมินการอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 
 2.7 การเลือกสื่อการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพือ่การสื่อสาร 
3. เอกสารจริง 
     3.1 ความหมายเอกสารจริง  
     3.2 ความสําคญัและประโยชนของเอกสารจริง 
    3.3 ประเภทของเอกสารจริง 
    3.4 การเลอืกและการนําเอกสารจริงไปใชในการเรียนการสอน 
4. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
    4.1  ความหมายของคอมพวิเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
   4.2 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
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    4.3  ขอดีและประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
   4.4 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
   4.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานแบบศึกษาเนื้อ (Tutorial) 
   4.6  โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Authoring Programs) 
   4.7 บทบาทของครูกับการใชคอมพิวเตอรชวยในการสอนภาษา 
   4.8  การประเมนิบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 

 5. คอมพิวเตอรชวยสอนกับการอานภาษาอังกฤษ 
                    5.1 รูปแบบคอมพิวเตอรชวยฝกทกัษะการอาน 

 6. งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
   6 .1งานวิจัย เกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจจากเอกสารจริง 

   6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพวิเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
 

1. การอานและทฤษฎีการสอนอาน 
 

1.1  ความหมายของการอาน 
การอานภาษาอังกฤษมีบทบาทสําคัญมากในยุคขอมูลขาวสาร  เพราะขอมูลความรู

ใหมๆ มักไดรับการถายทอดเปนภาษาอังกฤษ  ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษไดดีจึง
เขาถึงวิทยาการตาง ๆ ไดอยางกวางขวาง  ดังนั้นการฝกใหนักเรียนมีความรูความสามารถในดาน
ทักษะการอานจึงเปนสิ่งจําเปน  นักภาษาศาสตรนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอานหลาย
ทานไดใหความหมายของการอานไวหลากหลายทัศนะตามแงมุมในการพิจารณาของแตละบุคคล  
ดังนี้ 

การอานเปนการทําความเขาใจความหมายของสาร จากลายลักษณอักษร ถอยคํา 
เครื่องหมายตางๆ ที่ผูสงสารตองการสื่อสารไปยังผูอาน เพื่อใหผูอานเกิดความรู ความคิด      
ความเขาใจและสามารถนําความคิด  ความเขาใจนั้นๆ ไปใชใหเกิดประโยชน กลาวคือ ผูเขียน   
ทําหนาที่ใสรหัสขอมูล  เพื่อนําเสนอและถายทอดความคิดตางๆ ในรูปแบบของการเขียน         
สวนผูอาน   ทําหนาที่ถอดรหัสขอมูล  โดยใชภาษาเปนสื่อในการสื่อสารจากการตีความ 
(Goodman 1995 : 12 ; ฉวีวรรณ  คูหาภินันทน  2542 : 1 ; วาสนา  บุญสม 2542 : 58) 

จากความหมายดังกลาว สอดคลองกับแนวคิดของ เมเยอร และ คีฟ (Meyer and 
Keefee 1990 : 6 – 7) ซึ่งกลาววา การอานเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นจากการมองเห็นตัวอักษร   
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ส่ิงพิมพ  ซึ่งความเขาใจจะเกิดขึ้นเมื่อผูอานมีความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน  ถาผูอานมีประสบการณ
หรือความรูเดิมไมตรงกับจุดมุงหมายของผูเขียนที่ตองการสื่อมายังผูอาน ความเขาใจก็อาจจะไม
เกิดขึ้น  นอกจากนี้ความเขาใจในการอานยังขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ  กลวิธีการจําคําศัพท  
ความสามารถในการใหเหตุผล จุดมุงหมายในการอาน รวมถึงความยากงายของบทอาน 
(Heilman, Blaire, and Rupley 1994 : 3 – 4) 
 รูบิน (Rubin 1993 : 6 – 7) อธิบายความหมายของการอานวา เปนกระบวนการที่
เกิดขึ้นจากการบูรณาการองคประกอบดานตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

1. ความรูสึก (Affective Domain)  หมายถึง  สภาพจิตใจ  อารมณ  และทัศนคติที่มี
ตอการอาน ซึ่งมีผลตอการตีความหรือการตัดสินใจที่จะเลือกอาน  เชน  ในขณะอานผูอานรูสึกหิว 
อาจจะทําใหมองเห็นคําวา “fool”  เปนคําวา “food” 

2. ความสามารถในการรับรูและจดจํา (Perceptual Domain) หมายถึง ความรูเดิม
และประสบการณที่ผูอานสามารถนํามาชวยในการตีความในขณะอาน 

3. กระบวนการคิด  (Cognitive Domain)  ผูอานที่ไมเขาใจในระบบสัญลักษณ ยอม
ทําใหเกิดความยุงยากในการอานหรือมีความสามารถในการตีความ แตนําประสบการณเดิมมาใช
ไมสอดคลองกับเนื้อเร่ืองที่อาน ความเขาใจในการอานอาจจะไมเกิดขึ้น 

จากความหมายดังกลาวสอดคลองกับทฤษฎีการอานในแนวปฏิสัมพันธ (Interactive 
Theory) ซึ่งเสนอวา การอานเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับเนื้อเรื่อง เพื่อสราง 
ความหมาย  และในขณะเดียวกันกระบวนการทางจิตใจของผูอานก็มีปฏิสัมพันธซึ่งกันและกันใน
ระดับตางๆ คือ ระดับตัวอักษร คําศัพท โครงสรางหรือความหมาย  เพื่อทําใหเนื้อเร่ืองมี     
ความหมายขึ้น 

นอกจากนี้การอานยังเกี่ยวกับกระบวนการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา  ซึ่งกูดแมน   
(Goodman 1967, quoted in Grabe 1991 : 376 – 378)  ไดกลาววา การอานไมใชกระบวนการ
รับสารจากขอความที่อานแบบคําตอคํา แตเปนกระบวนการเลือกสรร ผูอานตองใชความรูที่       
เกี่ยวของกับส่ิงที่อานและตองมีการคาดการณขอความที่อานลวงหนา การสุมเนื้อหา และ        
การสนับสนุน  การคาดการณ  โดยแสดงใหเห็นรายละเอียดตามลําดับข้ันตอน  ดังตอไปนี้ 

1. การจดจําตัวอักษร (Recognition Initiation)  เปนขั้นตอนที่สมองระลึกหรือจดจํา
ตัวอักษรไดตามที่ผูเขียนเขียนไว  เปนการมองเห็นคําแลวจําไดวา  คําคํานั้นเขียนแทนคําพูดวา
อะไร และการอานก็จะเริ่มข้ึน หรือการอานอาจจะเริ่มดวยการมองเห็นรูปภาพ รูปภาพก็จะเปน   
ตัวเริ่มในการอานไดอีกลักษณะหนึ่ง 
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ความสามารถเชิงความคดิ
Conceptual abilities 

(Intellectual capacity) 

ความรูเดิม 
Background knowledge 

กลวิธกีระบวนการ
Process strategies 

2. การคาดคะเน (Prediction) เปนการคาดการณวาเรื่องนัน้เปนอยางไร และจะดําเนิน
ไปในลักษณะใด 
 3. การยืนยัน (Confirmation) เปนการหาขอมูลยืนยันวา ส่ิงที่ตนคาดการณไวนั้น
ถูกตองหรือไม  เปนการหาคํายืนยันในความคิดของผูอ่ืน 

4. การแกไข (Correction) เปนการแกไขหรือปรับกระบวนการคิด เมื่อผูอานพบวาสิ่งที่
คาดการณไวนั้นไมถูกตอง 

5. การสิ้นสุดการอาน (Termination) ผูอานจะยุติการอานเมื่อไดทํากิจกรรมทั้งหมด
เรียบรอย  อาจจะไมใชเพราะอานจบแลว แตเปนเพราะผูอานจับความหมายในการอานไดนอย
หรือผูอานทราบเรื่องที่จะอานแลว มิฉะนั้นอาจจะเปนเพราะเรื่องนั้นไมนาสนใจก็ได 

จากกระบวนการอานดังกลาวขางตนสรุปไดวา กระบวนการอานทางภาษาศาสตร    
เชิงจิตวิทยา หมายถึง  การอานเปนเกมการเดาที่ผูอานจะตองเปนผูสรางความหมายจากสิ่งที่อาน
โดยมีข้ันตอนที่สําคัญ ดังนี้ สุมเรื่อง เดาเรื่อง ยืนยัน และแกไข 

นอกจากนี้ยังมีกระบวนการอานอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งโคดี้ (Coady 1979 : 5 – 12)  ได
ปรับจากกระบวนการอานของกูดแมนมาใชกับผูอานที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองเรียกวา  
กระบวนการอานของโคดี  ซึ่งเปนกระบวนการอานที่เกิดจากปฏิสัมพันธของปจจัย 3 ประการ     
ดังรูป 

 
 
 
 
 

 
 
แผนภูมิที่ 1  แบบจําลองการอานสาํหรับผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองของโคดี 
ที่มา  :  Coady, อางถึงใน  วิสาข  จัติวัตร,  การสอนอานภาษาอังกฤษ , พิมพคร้ังที่ 2 (นครปฐม :  
คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 18.  
 

จากแผนภูมิดังกลาว อธิบายไดดังนี้ 
1. ความสามารถเชิงความคิด (Conceptual Ability) หมายถึง ศักยภาพทางเชาวน

ปญญา หรือความสามารถทางสติปญญา 
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2. ความรูเดิม (Background Knowledge) เปนปจจัยที่สําคัญในการเรียนภาษา ซึ่ง
ความรูเดิมนี้สามารถชวยใหอานไดดีคือ ชวยลบลางขอบกพรองทางดานวากยสัมพันธ(Syntax)ได 
แตผูอานตองมีความสนใจและความรูเดิมสอดคลองกับเนื้อหานั้นมากอน 

3. กลวิธีกระบวนการ (Process Strategies) หมายถึง องคประกอบยอยตางๆ ในการ
อาน เชน ความสัมพันธระหวางหนวยเสียงและหนวยคํา ความหมายจากหนวยคําและพยางค 
ความหมายทางดานวากยสัมพันธ (ความหมายลึกและความหมายพื้นผิว) ความหมายของคําและ
ความหมายของปริบท 

สรุปไดวาการอานเปนการสื่อความหมายระหวางผู เขียนกับผูอาน  เปนการ        
ปฏิสัมพันธของภาษาและความคิดระหวางผูเขียนและผูอาน ซึ่งผูอานจะตองบูรณาการความรู  
ความคิด  ความสามารถ  ประสบการณเดิม  และความรูเดิมที่เกี่ยวของกับเนื้อเร่ืองที่ปรากฏใน  
บทอาน เพื่อใหสามารถเขาใจเรื่องที่อาน จับใจความสําคัญและสรุปตีความไดตรงตามจุดประสงค
ที่แทจริงของผูเขียน  จึงทําใหการอานนั้นมีประสิทธิภาพ  

 
1.2 การอานอยางมีประสิทธิภาพ 
 เนื่องจากการอานเปนกระบวนการทางดานความคิด  จึงทําใหนักวิจัยและนักการศกึษา
ทําการศึกษาและคนควาเพื่อเลือกหาแนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาตัวผูอาน  เพื่อใหเปนผูอาน
ที่ดีและมีประสิทธิภาพ  คุณสมบัติโดยตรงของการอานอยางมีประสิทธิภาพมีดังนี้ (Grabe  1991 : 
375-382) 
 1. การอานอยางมีประสิทธิภาพตองอานเร็ว 

2. ความรูทางดานคําศัพทและโครงสรางประโยคจะชวยใหการอานงายขึ้น 
3. ความรูทางดานโครงสรางเรื่อง การเรียงลําดับของเรื่องมีผลตอความเขาใจเนื้อหาที่

อาน 
 4. ความรูเดิมทางดานเนื้อหามีบทบาทสําคัญตอการอาน  ผูอานที่มีประสิทธิภาพตอง
ใชประโยชนจากความรูเดิมดานเนื้อหาและความรูจากสิ่งที่กําลังอานอยูทําความเขาใจสิ่งที่อาน 
 5. ทักษะในการประเมินและตีความสิ่งที่ผูเขียนตองการถายทอดในบทอาน และการ    
ตัดสินวาเนื้อหาที่อานนั้นมีประโยชนหรือไม  นาสนใจ  นาเบื่อ  หรือนาตื่นเตน 
 6. ความสามารถในการเลือกใชกลวิธีการอานหลายชนิดเพื่อใหการอานมีประสิทธิภาพ  
เชน  การปรับเปล่ียนความเร็วในการอาน  การอานขาม  การใชชื่อเร่ือง  หัวเรื่อง  ภาพ  และ
โครงสรางของบทอานเพื่อทํานายเหตุการณในบทอาน  เปนตน 
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 สรุปไดวา การอานอยางมีประสิทธิภาพ  ตองมีความยืดหยุนในการปรับเปลี่ยน
ความเร็วในการอาน รูจักใชกลวิธีในการอานที่หลากหลาย เพื่อความเขาใจในเรื่องที่อาน  สามารถ
จับใจความสําคัญและสรุปตีความเกี่ยวกับเร่ืองราว  โดยอาศัยความรูดานศัพทและโครงสราง
ประโยค สามารถถายโอนความรูที่อานกับประสบการณเดิม จะเห็นไดวาการอานอยางมี
ประสิทธิภาพมีความสําคัญอยางยิ่งตอผูอาน        
 วิลเลี่ยม  (William  1986 : 3-7,  อางถึงใน  สุมิตรา  อังวัฒนกุล  2537 : 31-32)  ได
กลาวถึงองคประกอบที่จะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพไวดังนี้ 
 1. ความรูในระบบการเขียน (Knowledge  of  Writing  System)  ดานการสะกดคํา
และการออกเสียง  ปญหาหนึ่งของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ คือ ไมมีความรู   
คําศัพทมากพอเมื่ออานเนื้อความที่เปนภาษาอังกฤษ 
 2.  ความรูเร่ืองภาษา  ( Knowledge  of  Language)  ผูอานที่ประสบความสําเร็จใน
การอานจําเปนตองมีความรูเร่ืองรูปแบบของคํา  การเรียบเรียงคํา  โครงสรางและไวยากรณของ
ภาษา  ปญหาสําคัญบางประการของผูเรียนภาษาตางประเทศ คือ  ไมมีความรูเพียงพอในเรื่อง
ภาษา  ซึ่งทําใหมีความยากลําบากในการอานเนื้อความบางเรื่อง 
 3.  ความสามารถในการตีความ  (Ability  of  Interpretation)  เนื่องจากการอานไมใช
การทําความเขาใจขอความแตละประโยค  โดยไมสัมพันธกับประโยคอื่น  ผูอานจึงตองเขาใจ     
จุดประสงคของขอความ  รูวิธีการเรียบเรียงประโยคเปนขอความที่ตอเนื่องกัน  และเขาใจ
ความสัมพันธระหวางประโยค 
 4. ความรูรอบตัวทั่วไป (Knowledge of the World) ไมวาจะเปนลักษณะของ        
ขอความ  วัฒนธรรม  เหตุการณปจจุบันหรือความรูรอบตัวอื่น ๆ  ตลอดจนประสบการณตาง ๆ 
 5. เหตุผลในการอานและวิธีการอาน (Reason  of  Reading  and  Reading  Style) 
เหตุผลของการอานแตละคนยอมตางกันไป  และเหตุผลหรือความตองการในการอานนี้เองมีผลตอ
การเลือกวิธีอาน  ดังนั้นเมื่อตองการอานจึงตองทราบวา  อานอะไร  อานทําไม และจะอานอยางไร 

สมุทร  เซ็นเชาวนิช  (2539 : 15-18) กลาววา  การอานอยางมีประสิทธิภาพตองใช
สติปญญา และประสบการณของแตละคนมาประกอบ  โดยการอานที่ดีและมีประสิทธิภาพนั้น
ประกอบดวยคุณลักษณะเฉพาะสําคัญดังตอไปนี้ 
 1.  ความยืดหยุน ( Flexibility) คือ การรูจักปรับความเร็วและการเลือกใชเทคนิคการ
อานไดเหมาะสมถูกตองตามกาลเทศะ จุดมุงหมายและแนวความคิดที่ตนตองการ ควรรูวาจะ
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ยืดหยุน หรือเปล่ียนแปลงความเร็วในการอาน  หรือจะใชเทคนิควิธีการอานอยางไรนั้น  ข้ึนอยูกับ
เนื้อหาและเรื่องราวที่อาน 
 2.  ความเขาใจ (Comprehension) คือ ความสามารถที่จะอนุมานขอสนเทศ หรือ         
ความหมายอันพึงประสงคจากขอความที่อาน ใหไดมากอยางมีประสิทธิภาพที่สุด โดยมี            
องคประกอบ ที่สําคัญ ๆ ดังนี้ 

    2.1 สามารถจดจําเรื่องราวที่อานมาแลวได เมื่อถึงคราวจําเปนที่ตองการเอามาใช 
ประโยชนก็สามารถทําไดงาย 

    2.2 สามารถจับใจความสําคัญได  สามารถระบุหรือแยกแยะประเด็นหลักออกจาก 
ประเด็นยอยที่ไมจําเปนหรือสําคัญเกี่ยวของมากนักได สามารถประเมินไดวาอะไรควรสนใจเปน
พิเศษ และอะไรควรตัดทิ้งไป 

     2.3สามารถตีความเกี่ยวกับเรื่องราว   หรือขอคิดเห็นที่อานมาแลวไดวามี
ความสําคัญลึกซึ้งมากนอยเพียงใด 

    2.4 สามารถสรุปลงความเห็นเรื่องที่อานไดอยางถูกตอง  มีเหตุผล เชื่อถือได 
สามารถใชวิจารณญาณของตนพิจารณาไตรตรอง  ขอสรุปหรือการอางอิงตาง ๆ ของผูเขียนได
อยางถูกตอง เปนระบบ 

  2.5 สามารถถายโอน หรือประสมประสานความรูจากการอานและประสบการณ 
อ่ืน ๆ ไดอยางเหมาะสมตามกาลเทศะ 
 3. สมาธิ (Concentration) คือ มีจิตใจม่ันคงแนวแนในขณะที่อาน ถาหากเกิดอาการ     
รูสึกเบื่อหนาย  หรือเมื่อยสายตาเมื่อไรก็ตาม ควรหยุดพักหรือเปลี่ยนอิริยาบถเสีย 

4. การอานวลี (Phrase  Reading)คือ กระบวนการสัมพันธที่เกิดขึ้นอยางนอย 2 
ข้ันตอน 1)ความสัมพันธระหวางสายตาของผูอานกับตัวหนังสือบนหนากระดาษ 2) ความสัมพันธ
ระหวางตาของผูอานกับความรูสึกนึกคิด  ดังนั้นขั้นตอนแรก ถือวาเปนความสัมพันธแบบกลไก
อัตโนมัติ  ในขณะที่ข้ันตอนที่สอง  จะมีวิจารณญาณของผูอานเขามาเกี่ยวของดวย   โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเวลาอานเพื่อประเมินคุณคา 
 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา การอานอยางมีประสิทธิภาพนั้นผูอานตองอานอยางมี
จุดมุงหมาย  อานอยางมีปฏิสัมพันธ  มีความเขาใจในเรื่องที่อาน อานไดเร็ว มีกลวิธีและมีการ
พัฒนาตามขั้นตอน  รวมทั้งตองมีทักษะที่สําคัญในการอานอยางนอย  2 ประการคือ ความรูทาง
ภาษาและความรูในดานอื่นๆ  โดยเฉพาะประสบการณสวนตัว  ความรูรอบตัวดานตางๆ สามารถ
ถายโยงความรูที่อานกับประสบการณอ่ืนๆ ไดอยางเหมาะสม 
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1.3 ความสัมพันธของความเขาใจในการอานกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม 

ความหมายของโครงสรางความรูเดิม 
นักการศึกษาไดใหความหมายของทฤษฎีโครงสรางความรู เดิมวาหมายถึง              

การบรรยายขอมูลเกี่ยวกับบุคคล  สถานที่  ส่ิงของและเหตุการณตาง ๆ ซึ่งสามารถบันทึกไวใน
ระบบความจําของแตละคน จัดอยูเปนกลุมตามลักษณะที่คลายคลึงกัน มีความสัมพันธซึ่งกันและ
กัน และสามารถนํามาใชเพื่อทําความเขาใจบทอานไดมากนอยตางกันขึ้นอยูกับระดับของขอมูลที่
สะสมไว (Casper, Catton, and Westfall  1999) สอดคลองกับรูเมลฮารท (Rumelhart 1981 : 5, 
อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร  2543 : 20) ที่ใหคําจํากัดความ “โครงสรางความรู” วาเปนโครงสรางของ
ขอมูลที่แสดงถึงความคิดรวบยอดทั่วไป ซึ่งเก็บไวในความทรงจํา ความคิดรวบยอดเกี่ยวกับวัตถุ  
สถานการณ   เหตุการณ  ลําดับของเหตุการณการกระทํา   และลําดับของการกระทํา  แฮคเคอร 
(Hacker  1981 :211, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543 : 21)กลาววา  โครงสรางความรู คือ ลักษณะ
ของความคิดรวบยอดในแตละระดับชั้นโครงสรางความรู  จะมีลักษณะเปนเครือขายที่เรียงจากสูง
มาต่ํา โครงสรางในระดับสูงจะประกอบดวยโครงสรางความรูอ่ืนๆ ที่มีอยูในระดับตํ่า 

จากการอธิบายความหมายของโครงสรางความรูเดิมสรุปไดวา โครงสรางความรูเดิม 
หมายถึง ความรูที่เก็บสะสมจากประสบการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับบุคคล ส่ิงของ สถานที่ และ
เหตุการณ ซึ่งแตละคนจะมีโครงสรางความรูเดิมแตกตางกันไปขึ้นอยูกับความรูและประสบการณ
ของแตละคน 

ปจจุบันนักการศึกษาไดยอมรับวา แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมมี
บทบาทสําคัญและมีผลตอความเขาใจในการอาน   ทั้งที่เปนภาษาตางประเทศและภาษาที่หนึ่ง 
กลาวคือ  ความรูเดิมและประสบการณจะเปนตัวกําหนดวาผูอานจะทราบความหมายไดมากนอย
เพียงใด  ความหมายที่แฝงในเนื้อเร่ืองที่อานจะมีปฏิสัมพันธกับโครงสรางความรูเดิมแลว           
จึงประมวลเปนความหมายที่ผูอานเขาใจ ซึ่งอาจกลาวไดวา ความรูเดิมมีความสําคัญตอผูอาน
มากกวาความรูที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงเพียงอยางเดียว  เนื่องจากความรูเดิมหมายรวมถึงความ
เขาใจที่มีพื้นฐานมาจากประสบการณและการตีความ  โดยอาศัยคานิยมทางวัฒนธรรมและสังคม  
การกระตุนความรูเดิม  จะมีสวนชวยใหผูอานพัฒนาทักษะการอาน  ชวยใหผูอานรูวาควรให
ความสําคัญในตอนใดของเรื่อง   ซึ่งครูผูสอนสามารถชวยใหผูเรียนนําความรูเดิมไปใชประโยชน
ในการอาน  โดยการจัดกิจกรรมกอนการอาน ที่ใหนักเรียนไดมีโอกาสไดกระตุนความรูเดิม หรือ
เตรียมผูเรียนใหมีพื้นความรูที่เกี่ยวของสัมพันธกับเร่ืองที่อาน  การอานทั้งในภาษาที่หนึ่งและ
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ภาษาตางประเทศ ผูอานจําเปนตองมีความรูเดิมในเรื่องที่อาน   เพื่อนําไปเปนขอมลูพืน้ฐานในการ
เปรียบ-เทียบ เพื่อหาความหมายของทั้งสองภาษา และควรมีความสามารถในการถอดรหัส
คําศัพท สํานวน ประโยค ควบคูกันไปดวย   ดังนั้นความเขาใจในการอานของทุกภาษาจะเกิดขึ้น
ไดดีเมื่อผูอานมีความรูเดิมและความรูทางภาษา (Kurland 1995 : 37 ; Malinee  Chandavimol 
1999 : 34 – 35 ; Parmer  2000) 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความรูเดิมสามารถสรุปไดวาความรูเดิมมีบทบาทสําคัญในการ
อาน จัดเปนองคประกอบหนึ่งที่มีผลตอความเขาใจในการอาน   ความรูเดิมชวยเปนพื้นความรูให
ผูอานตีความขอมูลที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายในบทอาน  ทั้งที่ผูเขียนกลาวไวโดยตรงตาม
ตัวอักษร หรือ ความหมายที่ผูเขียนไมไดระบุไวโดยตรงในเนื้อเร่ือง  โดยอาศัยโครงสรางความรูทั้ง
ทางดานเนื้อหา และความรูดานรูปแบบ ซึ่งเปนความรูเดิมที่ชวยทําใหผูอานเขาใจเรื่องราวที่อาน
ไดมากขึ้น 
  ประเภทของโครงสรางความรูเดิม 
 ทฤษฎีโครงสรางความรูเดิมมีบทบาทสําคัญยิ่งในการสอนความเขาใจในการอาน  ซึ่งมี
นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอานไดจําแนกประเภทโครงสรางความรูเดิม  ดังนี้   

 แคเรล  (Carrell 1984 : 87 – 89)  ไดจําแนกโครงสรางความรูเดิมออกเปน 2 ประเภท 
ดังตอไปนี้ 

 1. โครงสรางความรูเดิมทางเนื้อหา (Content  Schemata)  คือ การที่ผูอานมีความรู
เกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งมากอน เชน เศรษฐกิจ การแพทย ธุรกิจ เปนตน 
จะชวยทําใหเกิดความเขาใจดีข้ึน   ผูอานที่มีโครงสรางความคิดในสาขาวิชาเหลานี้จะรับรูเร่ืองได
เร็วกวาผูที่ไมเคยมีประสบการณความรูทางเนื้อหาเหลานี้มากอน   ทั้งนี้รวมถึงความรูเกี่ยวกับ
วัฒนธรรมของชาติตาง ๆ ดวย 

 2. โครงสรางความรูเดิมทางรูปแบบ  (Formal Schemata)  คือ  การที่ผูอานมีความรู
เกี่ยวกับลักษณะลีลาการเขียน และโครงสรางเรื่องแบบตาง ๆ เชน การเขียนเชิงพรรณนา นิทาน 
เร่ืองสั้น เทพนิยาย วิทยาศาสตร หนังสือพิมพ ประกาศโฆษณา เมื่อผูอานมีความรูเกี่ยวกับ
ลักษณะโครงสรางการเขียน และรูจักใชความรูเดิมใหเปนประโยชนในขณะที่อาน จะเกิดความ  
เขาใจและการจดจําขอมูลไดเปนอยางมาก 

โดแนลดสัน และ แฮกสตรอม  (Donaldson and Haggstrom  2000)  ใหความเห็นวา
โครงสรางความรูเดิมทั้งทางดานเนื้อหาและทางดานรูปแบบ  ตางมีความสําคัญตอความเขาใจใน
การอาน กลาวคือ ถาผูอานมีความรูหรือมีความคุนเคยกับรูปแบบของเนื้อหาก็จะทําใหเขาใจและ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

23
 
จดจํา  เนื้อหาไดมากขึ้น ขณะเดียวกันก็ควรมีทักษะและไดรับการฝกฝนเกี่ยวกับการเดา
ความหมายของคําศัพทหรือประโยคจากบริบท คําศัพทและนําไปสูความเขาใจเนื้อหา 

จิดาภา ฉันทานนท (2541 : 53) แสดงความคิดเห็นวา องคประกอบของโครงสราง
ความรูหรือพื้นความรูที่สงผลตอความสามารถในการอาน มี 3 ดาน ดังนี้ 
 1. พื้นความรูดานภาษา (Linquistic  Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับตัวอกัษร  การ
สะกดคํา คําศัพท โครงสรางไวยากรณ  และสัมพันธภาพในขอความ 

2.พื้นความรูดานเนื้อหา (Content  Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรม 
ความรูรอบตัวทั่วไป และความรูในเนื้อหาเฉพาะดาน ตามที่ปรากฏหรือเกี่ยวของกับเนื้อหาใน      
บทอาน 

3.พื้นความรูดานโครงสรางบทอาน (Formal  Schema) หมายถึง ความรูเกี่ยวกับ   
โครงสรางของงานเขียนประเภทตาง ๆ ที่ใชในการนําเสนอเนื้อหาในบทอาน  ซึ่งมีอยูหลายประเภท 
เชน ประเภทบรรยาย (Descriptive) ประเภทเรื่องเลา (Narrative) ประเภทเปรียบเทียบ 
(Comparison) 

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความรูเดิมมีความสําคัญตอความเขาใจในการอาน 
ทั้งความรูดานภาษา  ความรูดานเนื้อหา  ความรูดานโครงสรางบทอาน  เพราะมีผลตอ
ความสามารถในการเขาใจเนื้อหาที่อานไดเร็วขึ้น และจดจําเนื้อหาไดนานมากขึ้น ดังนั้นครูผูสอน
ทักษะการอานควรจัดกิจกรรมที่สนับสนุนใหผูเรียนไดกระตุนความรูเดิม เพื่อชวยใหเกิดความ
เขาใจในการอานมากขึ้น 

การสอนอานตามแนวทฤษฎีโครงสรางความรูเดิม ควรเนนที่ข้ันตอนกอนการอาน     
(Pre – Reading) มากที่สุด  เพราะกิจกรรมกอนการอานจะชวยเตรียมผูเรียนใหพรอมสําหรับการ
อานเพื่อความเขาใจ  โดยใหผูเรียนไดตระหนักในพื้นความรูที่ตนมีอยูและนําความรูนั้นมาใชใน
การทําความเขาใจในบทอาน เพื่อกอใหเกิดความเขาใจในการอานไดดีที่สุด กิจกรรมที่ครูสามารถ
จัดในข้ันตอนกอนการอานประกอบดวยกิจกรรมหลัก 4 ประการ ดังนี้ (จิดาภา  ฉันทานนท 2541 : 
52 – 59) 

1. การตรวจสอบพื้นความรูของนักเรียน  ครูควรเลือกใชกิจกรรมที่สามารถตรวจสอบ
พื้นความรูไดอยางสะดวกและรวดเร็ว  เชน  การสอบถามนักเรียนโดยตรงโดยพูดคุย  ซักถามหรือ
อภิปราย ใหนักเรียนตอบแบบประเมินหรือแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบดูวานักเรียนรูอะไรบางใน
เร่ืองที่จะอาน 
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2. การกระตุนใหนักเรียนตระหนักถึงพื้นความรูที่มีอยู  กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงคเพื่อให
นักเรียนดึงความรูออกมาชวยทําความเขาใจในการอาน โดยเชื่อมโยงพื้นความรูกับขอมูลใหมใน
บทอาน กิจกรรมในขั้นตอนนี้ทําไดหลายวิธี เชน การตั้งคําถามหรือใชรูปภาพเพื่อชวยใหนักเรียน
คิดวาตนมีความรูอะไรบางในเรื่องนั้น ๆ เปนตน 

3.  การขยายขอบเขตความรูจากที่รูอยูเพียงเล็กนอยหรือบางสวนใหมีความรูมากขึ้น    
ซึ่งจะชวยใหนักเรียนเขาใจสิ่งที่อานไดดีข้ึน  ครูสามารถจัดกิจกรรมโดยการเลาเรื่องเกร็ดเล็กๆ  
นอยๆ เพิ่มเติม หรือ การเพิ่มความรูทางคําศัพทใหครอบคลุมแงมุมตางๆ เพิ่มข้ึน  

4. การเชื่อมโยงขอมูลเขากับพื้นความรู  ครูสามารถใชวิธีการตั้งคําถามใหนักเรียนคิด 
เชน คิดเปรียบเทียบความเหมือน ความแตกตาง คิดเชื่อมโยงโดยจัดกลุม จัดประเภท จัดลําดับ  
ซึ่งนักการศึกษาจํานวนมากใหความเห็นวาการคิดเปรียบเทียบเปนวิธีการที่มีประโยชนที่สุดในการ
เชื่อมโยงขอมูลใหมเขากับพื้นความรูที่มีอยู 

ฮัฟแมน (Huffman  1996 : 470-471) กลาววา ครูควรนํากิจกรรม KWL ไปใชในการ
กระตุนความรูเดิมของผูเรียน ซึ่งลําดับข้ันการจัดกิจกรรมที่ใหผูเรียนบอกวารูอะไรบางเกี่ยวกับเร่ือง
ที่อาน (What we know) และตองการจะรูอะไรบาง (Want to know) ชวยใหครูประเมินระดับ 
ความรูเดิมของผูเรียน และนําไปสูการจัดกิจกรรมในขั้นตอนที่ใหผูเรียนไดสรุปผลและประเมินวา
หลังจากไดกระตุนความรูเดิมแลวจะเกิดความเขาใจและเรียนรูอะไรบาง (What we learned) 

อัลวาเรซและริสโก (Alvarez and Risko  2000) เสนอกิจกรรมที่ชวยกระตุนความรูเดิม
เพื่อพัฒนาทักษะการอานและใหเกิดความเขาใจในการอาน ดังนี้ 

1. การคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนกิจกรรมที่ชวยใหผูเรียนสามารถพยายาม
วิเคราะหเนื้อเร่ืองกํากวม   เพื่อหาทางเลือกในการตีความ ตัดสินใหไดขอมูลที่สมเหตุสมผล โดย
อาศัยความรูหรือประสบการณของตน 

2. การใชแผนภูมิความหมาย  เพื่อชวยใหผูเรียนสรางความเขาใจจากบทอาน หรือ    
เนื้อเร่ืองที่กํากวม ซึ่งจะชวยใหครูสามารถตรวจสอบไดวาผูเรียนเขาใจหรือไมเขาใจในเนื้อเร่ือง
ตอนใด 
 นอกจากนี้เมื่อครูผูสอนพบวา  นักเรียนขาดความรูเดิมที่จะชวยใหเกิดความเขาใจใน  
การอาน   ครูควรจัดกิจกรรมการสอนคําศัพทกอนอานเนื้อเร่ือง  ซึ่งครูควรสอนคําศัพทเฉพาะที่
เปนคําสําคัญ (Key words) ที่อยูในบทอาน   ครูควรอธิบายความหมายของคําศัพทที่สอดคลอง
กับหัวเรื่องและสาระสําคัญของเรื่อง   จากนั้นครูและนักเรียนควรสนทนาเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน 
เพื่อใหนักเรียนสามารถจับประเด็นสําคัญของเรื่องที่อาน  และใหนักเรียนมีความรู ความเขาใจ
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เกี่ยวกับการหาโครงเรื่องที่สําคัญ และการจัดลําคับความสําคัญของขอมูลใหอยูในรูปแบบของ            
แผนภูมิความหมาย   หลังจากการอาน การจัดกิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ครูสามารถทําไดโดยจัดทําแบบ
ฝกเสริมโดยการเขียนบทอานขึ้นใหม โดยใชเนื้อหาที่นักเรียนมีความรูเดิมอยูแลว การออกแบบ
แผนภูมิความหมายที่เหมาะกับเนื้อหาของแบบเรียนแตละเลม การจัดกิจกรรมโครงงานที่ให
นักเรียนกําหนดหัวเรื่องขึ้นเอง แลวไปอานศึกษาเพิ่มเติมพรอมทั้งเขียนรายงานนําเสนอครูและ
เพื่อน (Christen and  Murphy  2000) 

ปจจุบันแนวคิดเกี่ยวกับการอานตามทฤษฎีโครงสรางความรู  คือ กระบวนการอาน
แบบปฏิสัมพันธ (Interactive Process) ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง กระบวนการอานแบบนี้
อธิบายวา  ในการอานเพื่อความเขาใจ ผูอานจะใชความรูทางภาษาในการวิเคราะหตั้งแตระดับ
ตัวอักษร  ความหมายของคําศัพท  โครงสรางไวยากรณ จนถึงระดับความสัมพันธระหวางประโยค   
และขอความทั้งหมดที่อาน  ซึ่งเปนกระบวนการอานแบบลางสูบน (Bottom – Up Process) ใน
ขณะเดียวกัน  ผูอานก็ใชพื้นความรูและประสบการณที่สะสมไวเปนตัวชี้แนะแนวทางในการทํา
ความเขาใจสิ่งที่อานดวย   ซึ่งเปนกระบวนการอานแบบบนสูลาง (Top – Down Process) 
โดยเฉพาะอยางยิ่งหากผูอานมีพื้นความรูในเรื่องที่อานเปนอยางดี  ก็จะสามารถนําไปใชชวยให
เกิดความเขาใจในการอานไดมากขึ้น ในกระบวนการอานทั้งสองนี้จะเกิดขึ้นไปพรอม ๆ กัน โดยไม
รูตัว เมื่อใดที่กระบวนการอานแบบลางสูบนเกิดปญหาขึ้น เชน บทอานใชภาษากํากวม หรือผูอาน
มีความบกพรองทางภาษา กระบวนการอานแบบบนสูลางก็จะชวยแกปญหาดังกลาว โดยผูอานจะ
พยายามใชพื้นความรูมาคาดคะเนเรื่องที่อานเพื่อชวยใหเกิดความเขาใจไดมากขึ้น (จิดาภา  
ฉันทานนท 2541 : 53-55)   

แนวคิดเกี่ยวกับการอานตามทฤษฎีโครงสรางความรูสรุปไดวากิจกรรมที่สงเสริมให
ผูเรียนไดนําความรูเดิมมาชวยใหเกิดความเขาใจในการอาน   ผูสอนสามารถเลือกนํามาใชได
หลายวิธี ทั้งนี้จะตองพิจารณาจากระดับความรู ความสามารถของผูเรียน และสิ่งที่สําคัญอีก
ประการหนึ่งในการสอนอานคือ การสอนทักษะและเทคนิคตางๆ ในการอาน ซึ่งในการอานให
เกิดผลสัมฤทธิ์นั้น ผูอานจะตองอาศัยทั้งการกระตุนความรูเดิมประกอบการเลือกใชทักษะการอาน
ที่เหมาะสมเพื่อทําความเขาใจบทอาน 

 
 

1.4 ทักษะและวิธกีารสอนอาน 
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   การอานเปนกระบวนการหนึ่งที่จําเปนตองใชทักษะตาง ๆ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ที่ตนตองการ  ปเตอร (Peter, quoted in Otto et al. 1977 : 10 – 11)  ไดเสนอทักษะการอานที่
สําคัญ ดังนี้ ทักษะการจับใจความสําคัญ  (Main Idea)  ทักษะในการลําดับความ  (Sequence)  
ทักษะการหารายละเอียด  (Details)  ทักษะการเดาความหมายของคําโดยการแยกสวนตาง ๆ ของ
คํา  (Affixes)  ทักษะการใชบริบท  (Use of Context)  ทักษะการหาเหตุผล  (Reasoning)  เปนตน 
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  (2532 : 84)  ที่กลาววาในการฝกทักษะ
การอาน  ผูเรียนไมจําเปนตองรูความหมายของคําทุกคํา คือ ผูเรียนจะตองใชความรู ประสบการณ
ตางๆ และการเดาความหมายของคําจากปริบท (Context) มาชวยเพื่อความเขาใจเนื้อเร่ือง และ
จะตองรูจักการทํานายความที่จะปรากฏไดลวงหนา (Prediction) อยางมีแนวทาง และฝกฝนใหมี
ความเขาใจในเรื่องความสัมพันธระหวางประโยคที่มีขอมูลสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยวิธีวิเคราะห
ภาษาในระดับที่สูงกวาระดับประโยค (Discourse  analysis) เพื่อใหผูเรียนสามารถรวบรวม
ประโยคตาง ๆ ในบทอานเขาเปนใจความที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน  และมีคุณคาในการสื่อสารได
นอกจากนี้กระบวนการอานยังประกอบไปดวย ทักษะที่สําคัญอีกหลายอยาง ดังที่เกรย  (Gray 
1984 : 35 – 37)  ไดแบงไวดังนี้ 

1. ทักษะการรูจักใชคํา  ผูอานจะสามารถอานหนังสือไดเขาใจ  เมื่อมีความสามารถใน
การอานตัวอักษร  และเขาใจความหมายตรงกับผูเขียน 

2. ทักษะการเขาใจความคิดของผูเขียน  ผูอานจะสามารถเขาใจความคิดของผูเขียน
ไดโดยตีความจากขอความที่ผูเขียนใชในเรื่อง 

3. ทักษะการมีปฏิกิริยาโตตอบความคิดของผูเขียน  เปนการประเมินความคิดของ
ผูเขียนจากเรื่องที่อาน  ซึ่งผลของการประเมินจะเปนการเห็นดวยหรือไมก็ได 

4. ทักษะในการผสมผสานความคิดใหมจากเรื่องที่อานเขากับความรูเดิม หมายถึง 
การรวมความคิดที่ไดรับจากเรื่องที่อานเขากับประสบการณเดิมของผูอาน 

นอกจากสิ่งที่กลาวมาแลว ยังมีผูอธิบายลักษณะของการอานโดยใชแบบฝกทักษะ 2 
ประเภทใหญ คือ ทักษะในเชิงสํารวจหรือคาดการณเร่ืองราวที่อานและทักษะเชิงพินิจ เพื่อทํา
ความเขาใจในสาระสําคัญของเรื่องที่อาน เพื่อใหเกิดความรูและแนวคิดที่จะนําไปประยุกตใช
ตอไป (Harmer, อางถึงใน อุทัย  ภิรมยร่ืน 2530 : 3)   

  
 
ประเภทที่ 1 ทักษะเชิงสํารวจหรือคาดการณในภาพรวมของการอาน 
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1. ทักษะเชิงทํานาย (Predictive Skills)  เวลาอานหนังสือผูอานมักจะคาดการณวา
เร่ืองที่อานจะเปนอยางไร จึงมีการตรวจสอบอยูเสมอวาการคาดการณถูกตองหรือไม ซึ่งนําไปสู
การแสดงปฏิกิริยาตอส่ิงที่อาน 

2. การหาขอมูลเฉพาะ (Extracting Specific Information)  ตามความสนใจ หรือตาม
ความตองการของผูอานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง   เปนการอานแบบกวาดสายตาหาขอมูล (Scanning) 

3. การมองภาพรวมจากเรื่องที่อาน (Getting the General Picture) เพื่อคนหา
สาระสําคัญหรือจับใจความสําคัญของเรื่องแตไมสนใจรายละเอียดมากนัก เปนการอานแบบ     
จับใจความสําคัญ (Skimming) 

ประเภทที่ 2  ทักษะเชิงพินิจเก็บรายละเอียดของเรื่อง 
4. การอนุมานความคิดเห็นและเจตคติ  (Inferring Opinion and Attitude) ผูอานจะ

แยกแยะขอความเพื่อคนหาขอมูลวาเปนความคิดเห็นและเจตคติของผูเขียนในดานใด 
5. การทําความเขาใจความหมายจากบริบท  (Deducing Meaning from Context)     

ผูอานจะเดาความหมายของคําศัพทใหมจากขอความที่อยูแวดลอมคําศัพทนั้น 
6. การรับ รู ในหน าที่ และรูปแบบความสัมพันธ ของข อความและตั วชี้ แนะ 

(Recognizing Functions and Discourse Patterns and Markers)  ขอความที่เขียนขึ้นมักจะมี
กลุมคําซึ่งเปนตัวชี้แนะความตอเนื่องหรือการสัมพันธของขอความ เชน ในภาษาอังกฤษจะมีวลี  
“For example”  เพื่อแสดงตัวอยาง  หรือ  “In conclusion”  เพื่อจัดลําดับความกลาวสรุป  เปนตน  
ผูอานที่รูจักสังเกตตัวชี้แนะที่ใชในการเชื่อมประโยคและยอหนาตางๆ จะเขาใจเร่ืองราวไดอยาง
ตอเนื่อง 

นัททอล (Nuttal  1982) ไดกลาวถึงทักษะและวิธีการอานอยางกวางๆ ไว 4 ประการ 
คือ 

1. ทักษะที่เกี่ยวกับเทคนิคการอาน  เชน  การปรับอัตราความเร็วในการอาน โดยใช
การอานแบบกวาดสายตาหาขอมูล  (Scanning)  การอานแบบจับใจความสําคัญ  (Skimming)  
และการศึกษาทักษะการอาน  เปนตน 

2. ทักษะในการใชขอมูลที่เปนสวนประกอบของขอความที่อาน เชน สวนอางอิง ภาพ
แผนผัง  แผนภูมิ เปนตน 

3. ทักษะในการเขาใจความหมายของคํา ไดแก การทําความเขาใจความหมายของ      
คําใหม  โดยวิธีวิเคราะหรูปคํา ขอสรุปจากปริบท หรือพจนานุกรม เปนตน 
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4. ทักษะในการทําความเขาใจเนื้อหาหรือขอความที่อาน ไดแก กระบวนการในการ    
ตีความเนื้อเร่ืองที่อานทั้งหมด  โดยใชตัวชี้แนะตางๆ ที่ปรากฏในขอความหรือเร่ืองที่อานรวมทั้ง
โครงสรางของประโยคที่ใชคําเชื่อม  ซึ่งบอกความสัมพันธของขอความในแตละยอหนาของเนื้อหา  
ที่อาน 

จากลักษณะของทักษะการอานที่ผูเชี่ยวชาญการอานไดจําแนก และจัดกลุมไวแลวนั้น 
จะเห็นไดวาการอานเปนทักษะที่ตองอาศัยความรูทางภาษา ความรูดานเนื้อหา ความรูของรูปแบบ
บทอาน และความคิดของผูอานในการทําความเขาใจแนวคิดและจุดประสงคของผูเขียน โดยผาน
ทางสื่อภาษาเขียนในระดับคํา ประโยคและขอความ การอานจัดเปนกิจกรรมเฉพาะตัวของผูอาน 
ดังนั้น ผูอานจะประสบความสําเร็จ หรือมีประสิทธิภาพ ข้ึนอยูกับพื้นความรูและประสบการณของ
ผูอาน ความรูในเรื่องกลวิธีการอาน หรือเทคนิคการอานเพื่อความเขาใจซึ่งตองอาศัยการฝกฝนจน
เกิดความชํานาญ  ตลอดจนการควบคุมและการประเมินผลการอานดวยตนเอง 

 
1.5 เทคนิคการสอนอานภาษาตางประเทศ 

เทคนิคการอานเปนสิ่งที่ผูอานสามารถพัฒนาได  เมื่อไดรับการฝกฝนที่ถูกตองและ
สม่ําเสมอ ดังนั้นผูสอนควรคํานึงถึงความจําเปนในการสอนทักษะการอานและเทคนิคการอาน  
เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานของผูเรียนและพัฒนาการสอนอานใหมีประสิทธิภาพ           
ผูเชี่ยวชาญดานการอานไดเสนอหลักการและเทคนิคการอาน ดังนี้ 
 สมิธ (Smith, อางถึงใน สุมณฑา  วิรูหญาณ 2531 : 26)  ไดเสนอแนะวิธีการสอนอาน
ภาษาตางประเทศไวดังนี้ 

1. ควรจัดเวลาสําหรับการเรียนฟงและพูดกอนเริ่มสอนอาน ระยะเวลาการเรียนฟง
และพูดขึ้นอยูกับความจําเปนทางดานภาษาศาสตรของผูเร่ิมตนอานแตละคน 

2. การเริ่มอานควรเปนการอานทั้งประโยคจากเนื้อหาที่รูจักแลว 
3. จะตองดึงเอาคําที่อยูในขอความออกมาและนําเอาคํานั้นมาฝกทั้งในรูปที่เปนคํา

เดียวและในรูปที่ ต องใช ในขอความ  เพื่ อช วยพัฒนาให รู จั กคํ านั้ น เมื่ อ เห็นคํ านั้ น อีก                       
 4. คําหนึ่งๆ ประกอบดวยความสัมพันธของเสียงตางๆ จะตองนํามาแสดงใหเห็นโดย
ชัดเจนทั้งที่อยูในขอความและที่ปรากฏอยูเดี่ยวๆ  ความสัมพันธระหวางเสียงและสัญลักษณ
จะตองแสดงออกมาในรูปของการสรุปความเขาใจ และจะตองมีการฝกฝนอยางเพียงพอ 

5. การฝกฝนความหมายของคําจากขอความที่อยูใกลเคียง   ซึ่งจะตองเร่ิมตนทันทีที่
เห็นคําใหมนั้นในเรื่องที่อาน การใชคําถามนําและการฝกหัดจะเปนการฝกที่ดี 
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6. การวิเคราะหโครงสรางของประโยคในขั้นตน เปนสิ่งจําเปนในการฝกอาน ทั้งนี้เพื่อ
ชวยใหรูจักการเปลี่ยนแปลงคําเพื่อเปลี่ยนความหมายหรือหนาที่ทางไวยกรณ (Inflected Forms 
เชน boys = boy + plural, walked = walk + past tense เปนตน) 

7. การหาความหมายตามตัวอักษร  ตองทําโดยมีจุดมุงหมายและตองเปนไปตาม     
แนวทางที่จะนําไปสูความเขาใจในระดับที่สูงขึ้น 

8. การฝกแปลความหมายและการอานแบบวิเคราะห  ควรเริ่มตนพรอมกับการฝก      
การอานและจะตองทวีความสําคัญมากยิ่งขึ้นในโครงการอานเมื่อผูอานพัฒนามากขึ้น 

9. กิจกรรมที่ใชในการอานออกเสียง หรือการอานในใจ  ควรมีการวางแผนเปนอยางดี  
และจะตองจัดกิจกรรมโดยสม่ําเสมอ  เพื่อพัฒนาความสามารถในการอานทั้ง 2 ชนิด 

อิสรา  สาระงาม (2529 : 17-36) ไดรวบรวมเทคนิคในการสอนอานภาษาอังกฤษ     
โดยยกเวนวิธีการสอนโดยการแปล ทั้งหมด 17 เทคนิค  คือ 

เทคนิคที่ 1 การสอนใหนักเรียนเดาความหมายคําศัพทยากจากคําหรือประโยคที่อยู
ใกลเคียง (Context)  วิธีนี้จะตองพึ่งขอความหรือใจความที่อยูใกลๆ กับขอความที่กําลังอาน  ซึ่ง
อาจจะมาขางหนาหรืออยูถัดไปก็ได  โดยอาศัยเงื่อน (Clue)  เชน 

- It’s  difficult to pick out or choose a present for my friend.  
เทคนิคที่ 2 การสอนใหนักเรียนเดาความหมายโดยการสังเกตการใชคําหรือประโยคที่

มีความหมายตรงกับคําศัพทที่มีความหมายเดียวกัน (Synonym) วิธีนี้ผูเขียนอาจจะใชคําหรือวลี
ตางๆกัน ตั้งแต 2 คํา หรือ 2 วลี หรืออาจจะมากกวาแสดงความหมายที่เหมือนกัน แตจะตองมี    
คําหนึ่งหรือวลีหนึ่งที่ผูอานจะตองเขาใจดวย เชน 

- A svelte, or very thin, woman entered the room  
เทคนิคที่ 3 การสอนใหนักเรียนเดาความหมายโดยการสังเกตการใชคําหรือประโยคที่

มีความหมายตรงกันขามกับคําศัพทยาก (Antonym) วิธีนี้ผูเขียนอาจจะใชการเปรียบเทียบคาํศพัท
นั้นๆ กับคําที่คิดวาผูอานเคยชิน หรือพบเห็นบอยๆ ซึ่งอาจจะพบในลักษณะของขอความ          
เชิงปฏิเสธ เชน 

- He was boisterous, not calm and quiet, when he left the party. 
เทคนิคที่ 4 การสอนใหนักเรียนเดาความหมายของขอความหรือคําศัพทยาก  จาก

การยกตัวอยางในขอความที่อาน (Examples) วิธีนี้ผูเขียนอาจจะใหตัวอยางของคํานั้นๆ ไว  
เพื่อใหผูอานเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคย เชน  
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- San Diego Zoo keeps many kinds of carnivorous animals, for example, 
wolves,bears,tigers, snake etc. 

เทคนิคที่ 5  การสอนใหนักเรียนเดาความหมายคําศัพทยากจากคําอธิบายหรือนิยาม
ที่อยูขางหลังคําศัพทยากนั้น (Definitions) เมื่อผูเขียนใชศัพทยากหรือศัพทเฉพาะ หรือคําที่ผูเขียน
ไมแนใจวาผูอานจะเขาใจตรงกัน  ผูเขียนจะใหคําจํากัดความไวโดยมีตัวชี้แนะ (Clues) ซึ่งอาจจะ
เปนคําเชื่อมเปนเครื่องชี้แนะใหทราบวาผูเขียนกําลังจะใหคําจํากัดความ หรือความหมายของคํา
นั้น ๆ ไว  เชน 

- A body of water surrounded by land is usually called a lake 
เทคนิคที่ 6 การสอนใหนักเรียนเขาใจถึงหนาที่และความหมายของเครื่องหมายวรรค

ตอน (Punctuations) เครื่องหมายวรรคตอน ในภาษาอังกฤษเปนสิ่งจําเปนมาก  เพราะนอกจาก
จะทําหนาที่ทางไวยากรณแลว  ยังใชในการสื่อความหมายอีกดวย  เชน เครื่องหมาย . (Full  Stop 
หรือ Period) ใชแสดงการจบประโยค  เครื่องหมาย ? (Question Mark) ใชแสดงวาเปนประโยค
คําถาม เครื่องหมาย , (Comma) ใชแยกขอความ เปนตน  เครื่องหมายเหลานี้นอกจากจะทํา
หนาที่ตางๆ กันแลว  ยังใชส่ือความหมายและชวยในการเดาความหมายของคําศัพทไดดวย  

-Deglutition, or swallowing, moves food from the mouth to the stomach. 
เทคนิคที่ 8  การสอนใหนักเรียนสังเกตหนาที่ของคํา ซึ่งปกติจะมีความหมายตางกัน  

ถามีหนาที่ตางกันในรูปประโยค  (Part of  Speech)  พิจารณาความสัมพันธของคําที่ไมทราบ
ความหมายกับคําตาง ๆในประโยคนั้น  เชน  ถาคําที่ไมทราบเปน noun ลองดูวามีคํา adjective 
ขยายบางไหม  หรือมี verb ตัวใดที่เกี่ยวของกับ noun นั้นบาง หรือถาคํานั้นเปน verb ก็ดูวา
สัมพันธกับ  noun ใดบาง  และมี adverb ขยายหรือไม 

เทคนิคที่ 9 การสอนใหนักเรียนรูจักหาความสัมพันธของความคิดในขอความที่อาน
โดยอาศัยคําบอกทิศทาง (Transitional  Markers) ซึ่งตัวบอกทิศทางของความคิด เชน  

- The teacher had her students write 3 essays. In addition, they were made to 
memorize 10 poems. 

เทคนิคที่ 10  การสอนใหนักเรียนรูจักวิเคราะหโครงสรางของคํา (Morphology) ที่
สรางขึ้น โดยการประสมคํานามกับคําชนิดอ่ืนๆ  เชน man-of–war, guard-ship หรือโดยการเติม 
วิภัติ-ปจจัย (Prefix-Suffix)  เชน  Unkindness   ซึ่งสามารถวิเคราะหโครงสรางคําไดดังนี้  

ตัวอยางการวิเคราะหโครงสรางคํา 
Unkindness         =  prefix (un-)  + root word (kind) + suffix (-ness) 
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เทคนิคที่ 11 การสอนใหนักเรียนเขาใจความหมายของโครงสรางไวยากรณ
ภาษาอังกฤษแทนที่จะสอนเพียงกฎไวยากรณ  เชน The bird has eaten.  The bird has been 
eaten. สองประโยคนี้มีความหมายแตกตางกัน ถาผูอานไมเขาใจโครงสรางไวยากรณ จะทําให
ตีความหมายของสองประโยคนี้ผิดไป 

เทคนิคที่ 12  การสอนใหนักเรียนเขาใจวาสรรพนามในขอความที่อาน  อางถึงสวนใด
ของประโยคที่กลาวมาแลว (Pronominal Reference) ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการกลาวถึงสิ่งที่กลาว
มาแลวซ้ํา ๆ ซาก ๆ เชน 

- A Roman empiror in the first century, Caesar Augustus, started the first real 
postal system. He needed a good communications system to hold his empire together. 

เทคนิคที่ 13 การสอนใหนักเรียนรูจักตีความหมายในการวิเคราะหคําเปรียบเปรยใน 
ขอความที่อาน (Metaphor and Simile) คําเปรียบเปรยเปนคําที่ใชพูดเปรียบเทียบระหวางการ
กระทําของคนกับส่ิงอื่นๆ โดยมากเปรียบเทียบกับสัตว ส่ิงของ และอากัปกริยาของสิ่งตางๆ       
ดังนั้นกอนที่จะเขาใจความหมายของคําเปรียบเปรยนั้นๆ จะตองรูจักรูปราง หนาตา ทาทาง 
อุปนิสัยใจคอของสิ่งนั้นๆ เสียกอน จึงจะสามารถแปลได  เชน 

- Betty, your bedroom is a jungle. 
เทคนิคที่ 14 การสอนใหนักเรียนเขาใจในการเลือกความหมายของคําศัพทยากจาก

พจนานุกรมใหตรงกับความหมายของขอความที่อาน (Dictionary) 
เทคนิคที่ 15  การสอนใหนักเรียนรูจักประโยคนําความคิด (Topic Sentence) ของ   

ขอความที่อาน  ซึ่งเปนวิธีการหาประโยคที่บรรจุความคิดหลัก (Main Idea)ของเรื่อง ปกติ   
ประโยคหลัก (Topic  Sentence) มักจะพบที่ประโยคแรกของยอหนา (Paragraph) แตบางครั้ง
ผูเขียนอาจสรุปส่ิงสําคัญไวตอนทาย หรือตอนกลางของยอหนา (Paragraph) ก็ได ดังนั้นผูอานจึง
ไมควรพะวงกับตําแหนงของมัน  แตควรอานเนื้อเร่ืองทั้งหมดกอนแลว  จึงวินิจฉัยวาประโยคใด
ครอบคลุมประเด็นสําคัญของเรื่อง  การที่สามารถหาประโยคหลัก (Topic  Sentence) ไดจะเปน
ประโยชนตอการหาความคิดหลัก (Main  Idea) เชน  

- The world faces a serious problem of overpopulation. Right now many 
people starve from lack of food. Efforts are being made to increase the rate of food of 
production, but the number of people to be fed increase at a faster rate. 

เทคนิคที่ 16  การสอนใหนักเรียนรูจักสรุปใจความสําคัญ  (Main Idia)ของขอความ       
ที่อาน  ปกติในเรื่องหนึ่งผูเขียนจะแสดงความคิดหลัก ไวเพียงความคิดเดียวเทานั้นที่เหลือจะเปน
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เพียงขอความขยาย (Supporting Details) การที่จะทราบความคิดหลักของผูเขียนเปนอยางไร   
ใหสังเกตวาผูเขียนกลาวถึงความคิดนั้นเสมอ ๆ หรือไม  หรือพิจารณาจากประโยคตางๆ วา
เชื่อมโยงสูความคิดใด  นอกจากนี้แลว ชื่อเร่ืองก็อาจบอกความคิดหลักไดดวยเชนกัน 

ลักษณะทั่วไปของเรื่อง หรือบทความหนึ่งจะประกอบดวย (1) หัวเรื่อง (Topic)               
(2) ความคิดหลักของเรื่อง (Main idea) (3) ความคิดหลักของแตละยอหนา(Main Idea of Each 
Paragraph)  (4) ขอความสนับสนุน (Supporting  Details) ซึ่งขอความสนับสนุน อาจเปนได
หลายลักษณะดังนี้ 

1. เปนขอความสนับสนุน (Supporting  Details) ที่ใหตัวอยางเพื่อสนับสนุนใจความ 
สําคัญ เชน ประโยคที่มีคํา For example, For instance, Such as 

2. เปนขอความสนับสนุน (Supporting  Details) ที่เปนประโยคกลาวซ้ําใจความ
สําคัญนั้นอีกหลาย ๆ คร้ัง (Restatement) เชน การใชวลี In other words หรือ That is to say 

3. เปนขอความสนับสนุน (Supporting  Details) ที่ใหคําอธิบาย (Explanation)  
ใจความสําคัญนั้น 

4. เปนขอความสนับสนุน (Supporting  Details) ที่บอกสาเหตุหรือผลของใจความ
สําคัญนั้น (Cause and Effect) ซึ่งอาจจะใชคําหรือวลี Thus, For this reason, Because of this, 
Consequently หรือ As a result ก็ได 

5. เปนขอความสนับสนุน (Supporting  Details) ที่เปนประโยคเปรียบเทียบ
(Comparison)เพื่อสนับสนุนใจความสําคัญ เชน การใชคําหรือวลี Similarly, In the same way 
หรือ Like 

6. เปนขอความสนับสนุน (Supporting  Details) ที่เปนประโยคเทียบความแตกตาง 
(Contrast)เพื่อใหเขาใจ Main Idea ซึ่งอาจใชคําหรือวลี In contrast, On the other hand หรือ  
Whereas 

เทคนิคที่ 17 การสอนใหนักเรียนรูจักหาขอความสรุป (Conclusion) ใน ขอความที่
อาน โดยผูเขียนอาจใชวิธีสรุปความคิด หรือใจความสําคัญที่แสดงออกในลักษณะตางๆ กันดวย
คําๆ เดียว หรือประโยคเดียวก็ได 

 เชน - The house was all in disorder, completely disheveled. Pillows, books, 
and clothes were thrown all about the place. 

คอลลินส และ สมิธ (Collins and Smith, อางถึงใน อุทัย  ภิรมยร่ืน  2530 : 10) เสนอ
วิธีแกปญหาทักษะการอาน ดังนี้ 
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1. เมื่อผูอานพบคําที่ไมเขาใจใหขามไปกอน  อานตอไป เพราะคําเหลานั้นไมสําคัญ  
เทาใดนัก 

2. เมื่ออานประโยคไมเขาใจ  ไมตองหยุด  ใหอานประโยคตอไป เพราะจะชวยใหเขาใจ 
ไดในภายหลัง 

3. ในขณะที่อานควรตั้งสมมติฐาน เพื่อทดสอบดูวาที่เราตีความไวนั้นเปนจริงหรือไม 
4. อานซ้ําประโยคที่ไมเขาใจ  หรืออานเพื่อทดสอบสมมติฐาน 
5. อานทบทวนขอความเดิมที่พบวาใจความไมตอเนื่องกัน  เพื่อคนหาขอขัดแยงหรือ

เพื่อเปนการเชื่องโยงดานความหมาย 
6. ถาอานแลวยังไมรูเร่ือง  ก็ควรสอบถามผูรูหรือคนหาคําตอบจากแหลงอางอิง 
กลาวไดวาเทคนิคการสอนอานภาษาตางประเทศ ในขั้นพื้นฐาน  ผูสอนควรเริ่มสอน

ทักษะการอานในระดับตํ่าคือ เร่ิมสอนจากโครงสรางไปสูความหมาย (Bottom–Up) ไดแก สอน
เร่ืองการวิเคราะหตั้งแตระดับตัวอักษร ความหมายคําศัพท โครงสรางไวยากรณ การเดา        
ความหมายของคําจากตัวชี้แนะทางไวยากรณ และตัวชี้แนะจากบริบท  หรือสังเกตจากวิธีใช 
เครื่องหมายวรรคตอน  การใชคําเชื่อมตางๆ เปนตน ทั้งนี้เพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหกับ     
ผูเรียนใหมีพื้นความรูทางดานภาษาศาสตร ซึ่งจะเปนตัวชี้แนะแนวทางในการทําความเขาใจสิ่งที่
อานจากความหมายสูโครงสราง (Top-Down) นับวาเปนการสอนทักษะอานระดับสูง เชน การจับ
ใจความสําคัญ  การคาดเดาเนื้อเร่ือง  หรือการทํานายเหตุการณลวงหนาจากเรื่องที่อาน ฯลฯ  
ทักษะการอานสามารถพัฒนาขึ้นได หากผูเรียนไดรับการฝกหัดเทคนิคการอานในรูปแบบที่   
หลากหลาย   ผูสอนจึงตองเขาใจบทบาทและหนาที่ของตน  โดยการกระตุนและจัดกิจกรรมที่     
สงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะดังกลาว  และสอดแทรกกลวิธีหรือเทคนิคตางๆ ในกระบวนการ
อานเพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีสมรรถวิสัย หรือ ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร ซึ่ง  
หมายถึงสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองเหมาะสมตามปริบทในสังคม ตลอดจนมีความรูเกี่ยวกับ
กฎเกณฑไวยากรณ  ซึ่งเปนประโยชนในการตีความประโยค หรือนําไปใชในการพูด เขียน
ติดตอส่ือสาร และสามารถนําความรูที่ไดจากการอาน ไปใชในสถานการณจริงได 

 
1.6 ระดับความเขาใจในการอานและการประเมินผลความเขาใจในการอาน  

ระดับความเขาใจในการอาน 
ความสามารถในการอานเขาใจความถือเปนทักษะที่จําเปนและเปนเปาหมายสูงสุด

ของการอาน เนื่องจากความเขาใจในการอาน หมายถึง การที่ผูอานสามารถเขาใจขอความ หรือ
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ภาษาที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายไดตรงกับความตั้งใจของผูเขียน   ดังนั้น วัตถุประสงคหลัก
ในการสอนอาน คือ การพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการอานเพื่อความเขาใจ กรองแกว กรรณสูต 
(2542-2543 : 75) กลาววา หนทางหนึ่งที่จะชวยสรางและพัฒนาทักษะการอานเพื่อความเขาใจ
คือ  การจัดเนื้อหาวิธีการเรียนการสอนและการประเมินผลใหสอดคลองกัน  ซึ่งสามารถทําไดโดย          
การวิเคราะหความสามารถในการอานวาเปนอยางไร  พฤติกรรมใดที่เปนเครื่องบงชี้วาผูอานมี
ความเขาใจในสิ่งที่อาน และความสามารถในการอานมีความลึกซึ้งซับซอนเพียงใด  จึงไดมีนักการ
ศึกษาและนักจิตวิทยาหลายทาน เสนอแนวคิดหรือทฤษฎีเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางของระดับข้ัน
การเรียนรู (Structural Model of a Learning Hierarchy) ข้ึนมาหลายรูปแบบ แบงระดับข้ันความ
เขาใจในการอานแตกตางกันออกไปดังนี้ 

บลูม (Bloom 1956, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร  2543 : 215) ไดกลาวถึงระดับของ
ความรูความเขาใจ 6 ระดับคือ 

1. ความรู (Knowledge) เปนการใชภาษาที่เกิดจากการจําหรือระลึกถึงขอมูลที่ทองจํา
ไวมาใช 

2. ความเขาใจ (Comprehension) เปนการนําขอมูลหรือส่ิงที่เขาใจแปลเปนรูปอ่ืน เชน
การเปลี่ยนขอมูลเปนภาษาสัญลักษณ และคนพบความสัมพันธระหวางความจริง ขอสรุป          
คําจํากัดความ คานิยม และทักษะ 

3. ประยุกต (Application) เปนการเขาใจหรือมองเห็นหลักการ แลวนําหลักการไปใช
จนประสบผลสําเร็จ เชน  หลักการแกปญหาที่ เหมือนกับปญหาจริงในชีวิต ซึ่งตองอาศัย
ความสามารถในการระบุปญหา การเลือกทักษะ และขอสรุปที่เหมาะสม 

4. วิเคราะห (Analysis) เปนการเขาใจโดยการวิเคราะหองคประกอบยอยที่ประกอบใน
สวนเต็ม เชน การแกปญหาโดยใชความรูและรูปแบบของการคิดในลักษณะตาง ๆ 

5. สังเคราะห (Synthesis) เปนการเขาใจโดยการนําความคิดจากองคประกอบยอย ๆ 
มาผสมผสานเรียบเรียงขึ้นใหม เชน การแกปญหาโดยใชความคิดสรางสรรคใหม ๆ มาผสมผสาน
เรียบเรียงเปนความคิดความเขาใจ 

6. ประเมินคา (Evaluation) เปนการเขาใจโดยการตัดสินสิ่งที่อานตามกฎเกณฑที่วาง
ไว เชน การตัดสินเรื่องราวบุคคลที่อานวาดีหรือเลว ถูกหรือผิด ตามกฎเกณฑตาง ๆ ที่วางไว 

โอลเซ็น(Olsen 1991,อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543 : 216) ไดเสนอแนะกิจกรรมของ
นักเรียนที่สัมพันธกับระดับความรูความเขาใจของบลูม ดังแผนภูมิ  
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 ระดับความรูความเขาใจ                กิจกรรมของนักเรียน 

ความรู บอกชื่อ ใหคําจํากัดความ ทบทวนความจํา วงกลมคําตอบ จับคู 
ความเขาใจ ตอบโดยใชคําพูดของตนเอง พูดซ้ํา อธิบาย บรรยาย ทําตามคําสั่ง 
การประยุกต          นําความรูมาใชในสถานการณจริง เชื่อมโยงประสบการณของตน  
                             เขากับเร่ืองที่อาน 
การวิเคราะห บอกชื่อหรือแสดงสวนตาง ๆ ของสิ่งของ หนาที่ตาง ๆ หรือ                                   
                             กระบวนการตาง ๆ 
การสังเคราะห สรุป แนะนํา เปรียบเทียบสิ่งที่เหมือนกันหรือตางกัน  
                             ทํานายเรื่อง ใหแตกตางออกไป 
การประเมินผล ตัดสิน อธิบายวาชอบหรือไมชอบ บรรยายวาอะไรทําใหตัดสินใจ  
                            อยางนั้นหรือสรุปอยางนั้น 
 

แผนภูมิที่ 2  แสดงความสัมพันธระหวางระดับความรูความเขาใจของบลูมกับกิจกรรม                       
                  ของนักเรียน 
ที่มา : Olsen 1991:238-239, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร  การสอนอานภาษาอังกฤษ , พิมพคร้ังที่ 2 
(นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 216. 

 
วาเล็ตและดิสิค (Valette and Disick 1972 : 41)  ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน

ออกเปน 5 ระดับ โดยคํานึงถึงพฤติกรรมที่เกิดขึ้นภายในตัวผูอานเปนพื้นฐาน เรียงลําดับจากงาย
ไปหายาก ดังนี้ 

1. ระดับทักษะกลไก (Mechanical Skills) คือ ผูอานสามารถเห็นความแตกตาง
ระหวางตัวสะกดในภาษาตางประเทศ  สามารถบอกความเหมือนและความแตกตางได   ในขั้นนี้
ผูอานไม  จําเปนตองเขาใจในส่ิงที่เห็น  เนื่องจากการใชภาษาในขั้นนี้เกิดจากการฝกจนคลองเปน
อัตโนมัติ 

2. ระดับความรู/ความจํา(Knowledge)ผูอานสามารถอานประโยคหรือขอความที่
คุนเคยไดอยางเขาใจความหมายตามที่ไดทองจํา สามารถบอกไดวาคําใดหรือขอความใด
สอดคลองกับรูปภาพที่เห็น การอานในขั้นนี้มักเปนการอานทีละประโยค  

3. ระดับการถายโอน (Transfer) คือผูอานสามารถเขาใจขอความใหมที่มีคําศัพทและ
โครงสรางไวยากรณที่เรียนมาแลว 
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4. ระดับการสื่อสาร (Communication) คือ ผูอานสามารถอานขอความที่มีคําศัพท
และโครงสรางใหม ๆ หรือคําที่มีรากศัพทเกี่ยวกับคําที่ผูอานเคยอานมาแลวไดเขาใจ ถึงแมจะไม
เขาใจทุกคํา แตก็สามารถจับใจความสําคัญของเรื่องได  การทดสอบภาษาในระดับนี้ เปนการ
ทดสอบความเขาใจ และส่ือความหมายโดยการพูดและการเขียนอยางเสรี 

5. ระดับการวิเคราะหวิจารณ  (Criticism)  คือ  ผูอานสามารถเขาใจความหมายแฝง  
เขาใจจุดมุงหมาย ความคิดเห็น ทัศนคติ และระดับภาษาที่ผูเขียนใช  จากการตีความ  วิเคราะห 
และสังเคราะหเนื้อหา เพื่อส่ือความหมายในระดับวิพากษ วิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ  

เดอชองท (Dechant 1982 : 313-314) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานไว 6 ระดับ 
ดังนี้ 

1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal Comprehension) คือ ผูอานสามารถ
อธิบายลักษณะไดชัดเจน สามารถจําและระลึกถึงความคิดหรือรายละเอียดของขอมูลที่อานได 

2. ระดับการเรียบเรียงลําดับขอความ (Reorganization) ในระดับนี้ตองอาศัยการ
วิเคราะหและสังเคราะห หรือการเรียงลําดับความคิดที่ระบุไวอยางชัดเจนในขอความที่อาน ทั้งนี้
รวมไปถึงการจัดลําดับ การวางโครงเรื่อง การยอและสังเคราะห 

3. ระดับสรุปความจากการอางอิง (Inference) เปนการรวบรวมเนื้อหาเพื่อที่จะสรุป  
เกี่ยวกับเร่ืองที่อาน โดยอาศัยความนึกคิดของผูอาน คําอธิบายตามตัวอักษรที่ปรากฏ  ความรู  
สวนบุคคล การหยั่งรูและจินตนาการ การสรุปความนี้อาจจะเปนลักษณะที่เปนความคิดเห็นที่ 
สอดคลองกันระหวางผูอานและผูเขียน (Covergent Inference) ซึ่งจะยืนยันไดวา การสรุปความ
นั้นถูกตอง  สวนอีกลักษณะหนึ่งคือการสรุปความที่ตัดสินไมไดวาถูกหรือผิด  (Divergent 
Inference) เปนการสรุปความที่ตองอาศัยจินตนาการ และความคิดสรางสรรคของแตละบุคคล 
เชน ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวละครและประเมินสถานการณตาง ๆ เปนตน 
 4. ระดับการประเมินผลหรือระดับวิพากษวิจารณ (Evaluation or Critical Reading) 
คือ ผูอานตองประเมินหรือวิจารณเกี่ยวกับเร่ืองที่อานได โดยใชขอมูลที่ผูเขียนเขียนไวในเนื้อเร่ือง
เปนสวนประกอบ 

5. ระดับความซาบซึ้ง (Appreciation) คือ ผูอานตองสามารถบอกเทคนิคและรูปแบบ
ที่ผูเขียนใชในการกระตุนผูอานใหมีปฏิกริยาโตตอบ  ผูอานจะตองมีอารมณรวมตอแนวคิดของ
เร่ืองสามารถบรรยายลักษณะของตัวละครและเหตุการณตางๆ ได มีปฏิกริยาตอบโตตอการใช
ภาษาของผูเขียนและสรางจินตนาการเองได 
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 6. ระดับความเขาใจขั้นผสมผสาน (Integrative Comprehension) คือ การรวบรวม 
ประสิทธิภาพในการจดจําขอมูล  เพื่อนําไปประยุกตกับประสบการณในอดีตของแตละคนเพื่อ
ประโยชนในการอานทั่วๆ ไป เชน การอานกราฟ แผนที่ และการใชพจนานุกรม 
 นอกจากนี้ ส่ิงที่ ผูสอนจะตองตระหนักคือความเขาใจในการอาน  ซึ่งมี 3 ระดับ             
ดังรายละเอียดตอไปนี้ (Akmar 1999) 
 1. การเขาใจความหมายตามตัวอักษร (Literal Comprehension) เปนสิ่งที่เห็นไดชัด
ที่สุดเพราะเปนความเขาใจในระดับพื้นผิว ครูผูสอนสามารถตั้งคําถามที่ผูเรียนหาคําตอบไดจาก
บทอาน เชน การทดสอบคําศัพท เปนตน 
 2. การเขาใจความหมายในระดับการตีความหรืออางอิง (Interpretive or Referential 
Comprehension) ในระดับนี้ผูอานตองทําความเขาใจในระดับที่ลึกลงไปโดยตองใชวิจารณญาณ
และวิเคราะหส่ิงที่อาน ผูเรียนตองเขาใจความสัมพันธของความคิด รวมไปถึงการสรุปและการคาด
เดาเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป  การวัดความเขาใจในระดับนี้ ครูสามารถใหผูเรียนจัดเรียง
ความคิดและหัวขอตางๆ ที่มีในบทอานใหม บอกจุดประสงคของผูเขียน สรุปใจความสําคัญและ
ส่ิงที่ไดจากการอานโดยใชถอยคําของตนเอง 
 3. การอานอยางมีวิจารณญาณ (Critical Reading) เปนการประเมินขอมูลและ
ความคิดในบทอาน  ความสามารถในการประเมินขอมูลจะเกิดขึ้นไดก็ตอเมื่อผูอานเขาใจความคิด
และขอมูลตางๆ ที่ผูเขียนนําเสนอ ความเขาใจในระดับนี้ผูเรียนจะตองสามารถแยกแยะขอเท็จจริง 
ออกจากความคิดเห็นได สามารถเขาใจลักษณะประโยคแบบตางๆ ได และสามารถตัดสินความ
ถูกตองของขอมูลที่มีในบทอานได 
 จากการแบงระดับความเขาใจของนักการศึกษาจะเห็นวา ความเขาใจของบุคคลจะเริ่ม
ตั้งแตระดับความเขาใจระดับงายไปสูระดับที่ยากขึ้น กลาวคือระดับความเขาใจตามตัวอักษรที่ 
ปรากฎ  ระดับความเขาใจที่ตองอาศัยการพิจารณาถึงความสัมพันธระหวางขอเท็จจริง การสรุป
ความ และคุณคาตางๆ และระดับความเขาใจที่ตองอาศัยความคิดวิเคราะหวิจารณโดยอาศัย
ประสบการณเดิมและความคิดสรางสรรค ดังนั้นผูสอนสามารถนําเอาระดับความเขาใจเหลานี้ไป
กําหนดขอบขายของวัตถุประสงคทางการเรียนการสอน เพื่อใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ตลอดจนการวัดผลและการประเมินผลการเรียนรูใหสอดคลอง
กับระดับความเขาใจในการอานที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียน 
 ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยสนใจรูปแบบที่นําเสนอโดย วาเล็ตและดิสิค  (Valette and 
Disick ) ในการประเมินระดับข้ันความเขาใจในการอาน เพราะผูวิจัยเห็นวาความสามารถในการ
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อานเปนความสามารถในการเรียนรูที่เกิดจากความสัมพันธดานพุทธิวิสัย (Cognitive Domain) 
จิตวิสัย (Affective Domain) และทักษะวิสัย (Psychomotor Domain) กลาวคือ ความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจมิใชเปนเพียงความสามารถดานความรู ความเขาใจ หากแตตอง
ประกอบดวยทักษะซึ่งเกิดจากการฝกฝนจนเกิดความชํานาญ สามารถใชภาษาในการสื่อ
ความหมายความเขาใจ อันเกิดจากการตีความ วิเคราะห และสังเคราะหเนื้อหา ไดอยาง
คลองแคลว แมนยําเปนอัตโนมัติ และตองประกอบดวยความรูสึกนึกคิด ตัดสินคุณคาของสิ่งที่
อาน  โดยสามารถวิพากษ วิจารณไดอยางมีประสิทธิภาพ  และผูวิจัยเห็นวาความสามารถใน    
การอานเปนความสามารถในการเขาใจที่เรียงลําดับเปนขั้นๆ โดยเรียงลําดับจากงายไปยาก 
  การวัดและประเมินผลความเขาใจในการอาน 
 การวัดความสามารถในการอานของผูเรียนเปนสิ่งที่มีความสําคัญ เพราะเปนสิ่งที่จะ
ชวยใหผูเรียนประเมินความสามารถของตนในการทําความเขาใจเร่ืองที่อานซึ่งผูสอนควรจะ
เลือกใชวิธีการวัดที่ เหมาะสม  เชน ลักษณะการตั้งคําถาม และกิจกรรมที่จะใชในการวัด         
ความเขาใจ เปนตน ดังที่ เกรลเล็ต (Grellet 1981 : 5) ไดกลาวถึงชนิดของคําถามที่ใชในการวัด
ความเขาใจในการอานวามี 2 ชนิด คือ 
 1.คําถามที่เกี่ยวกับโครงสรางของเรื่องที่อาน เชนการถามเกี่ยวกับ 
   1.1 ลักษณะของเรื่อง 
   1.2 โครงสรางของเรื่องแบบทั่วไป เชน โครงสรางเรื่องแบบโตแยง 
   1.3 ลักษณะของภาษาที่ใช เชน การใชภาษาในการเปรียบเทียบความเหมือนและ
ความแตกตาง 
   1.4 การเชื่อมโยงเนื้อหาในเรื่อง 
   1.5 ความสัมพันธภายในประโยค 
 2.คําถามเกีย่วกับเนื้อหาของเรื่องที่อาน เชน 
     2.1 ขอเท็จจริงทั่วไปที่ปรากฎในเรื่องทีอ่าน (Direct  Reference) 
     2.2 ขอเท็จจริงตามนัย ซึง่ไมปรากฎชัดเจนในเรื่องที่อาน (Inference) 
     2.3 การคาดเดาความหมายของเรื่อง 
                   2.4 การประเมินเรื่องที่อาน 
 การวัดและประเมินผลมีความสําคัญมากในกระบวนการเรียนการสอนไมยิ่งหยอนไป
กวากิจกรรมการเรียนการสอน ดังนั้น ครูผูสอนจึงตองมีหลักเกณฑในการประเมินผลเพื่อให     
สอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน  นั่นคือสอนสิ่งใดควรวัดหรือทดสอบสิ่งนั้น  
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2. การสอนภาษาตางประเทศตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสือ่สาร 
 

2.1 ทฤษฎกีารสอนเพื่อการสือ่สาร 
การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร มีแนวคิดพื้นฐานที่เชื่อวาภาษาเปนเครื่องมือในการ     

ส่ือสารหรือส่ือความหมาย และเปาหมายของการสอนภาษา (สุมิตรา อังวัฒนกุล 2537 : 108)  
ความสามารถในการสื่อสาร หมายถึง ความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสารหรือตีความ
ภาษา ไดถูกตอง เหมาะสม เมื่อมีปฏิสัมพันธกับบุคคลในสังคม โดยเปนความสามารถที่จะรูไดวา
เมื่อไรควรจะพูด และควรจะพูดอะไร กับใคร เมื่อไร ที่ไหน และในลักษณะอยางไร (Hymes 1981 : 
13-15) 

ซาวียอน (Savignon  1983 : 36-38, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร  2543 : 49) ไดแสดง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับจุดมุงหมายของแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร คือ การสรางสมรรถวิสัย หรือ
ความสามารถในการสื่อสาร (Communicative Competence) ซึ่งแบงออกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1. ความสามารถดานกฎเกณฑ และโครงสรางของภาษา (Linguistic or Grammatical 
Competence) หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับศัพท หนวยคํา โครงสราง หรือไวยากรณ และการ
ออกเสียง  ผูที่เรียนภาษาควรนําความรูเกี่ยวกับกฎเกณฑ  และโครงสรางภาษาไปใชในการพูด  
ติดตอส่ือสารได 

2. ความสามารถดานภาษาศาสตรเชิงสังคม (Sociolinguistic Competence) 
หมายถึง  ความสามารถในการใชภาษาไดถูกตอง เหมาะสมตามกฎเกณฑทางสังคมและ
วัฒนธรรม เชน รูวาควรพูดอยางไรในสถานการณใด  โดยคํานึงถึงบทบาทของตนเองและคูสนทนา 
จุดประสงคของการปฏิสัมพันธ   ตลอดจนกฎเกณฑที่เปนที่ยอมรับในสังคมนั้นๆ 

3. ความสามารถดานความสัมพันธของขอความ (Discourse Competence) 
หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะหตีความ ความสัมพันธระหวางประโยคตางๆ สามารถ
เชื่อมโยง ความหมายและโครงสรางไวยากรณเพื่อพูด หรือเขียนสิ่งตาง ๆ ที่ตอเนื่อง และมี
ความหมายที่สัมพันธกัน เชน การเลาเรื่อง การเขียนจดหมาย หรืออธิบายวิธีการทําสิ่งตาง ๆ 

4. ความสามารถดานการใชกลวิธีในการสื่อความหมาย (Strategic  Competence) 
หมายถึง ความสามารถในการใชกลวิธีตางๆ เชน การถอดความ การพูดซ้ํา การพูดออมๆ  หรือการ
เดาเพื่อชวยในการสื่อความหมาย  เมื่อเกิดความไมเขาใจในการสื่อสารหรือไมสามารถสื่อสารให
อีกฝายเขาใจได เชน เมื่อผูพูดลืมคําศัพทคําวา“ไปรษณีย”อาจอธิบายถอดความวาเปน“สถานที่ที่
สงจดหมาย” เปนตน 
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วิลเลี่ยมส (Williams1995 : 12) แสดงแนวคิดเกี่ยวกับการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร
ดังนี้ 

1. ใหความสําคัญกับการใชภาษาอยางแทจริง และเนนการใชส่ือที่หลากหลาย 
2. จัดภาระงานที่สงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางผูเรียนกับผูเรียน 

และผู เ รี ยนกับค รู ผู สอนให ความสํ าคัญในการ ใช ข อมู ลที่ ผู เ รี ยนสามารถ เข า ใจ ได 
(Comprehensible  Input) 

3. เนนใหผู เรียนมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  โดยเฉพาะใน
สถานการณ ที่คับขัน 

4. ไมเนนรูปแบบของภาษา หรือไวยากรณ ซึ่งรวมถึง ไมมีการแกไขภาษาที่ผูเรียนใช
ผิด เนนการสอนกฎเกณฑทางภาษาเพียงเล็กนอย 

5. ใหอิสระแกผูเรียนในการเลือกเนื้อหาที่จะเรียน 
กุลยา  เบญจกาญจน (2530 : 22) กลาววา การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร หมายถึง 

การสอนใหผูเรียนเรียนรูภาษา   โดยใชภาษาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ มากกวาการเรียน
เพื่อสรางประโยคที่ถูกตองทางไวยากรณเทานั้น  แตทั้งนี้ไมไดหมายความวาไวยากรณมี
ความสําคัญนอยลง  ความจริงแลวไวยากรณยังมีความสําคัญอยู   ซึ่งสอดคลองกับความคิดเห็น
ของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2537 : 107) ที่วาการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ควรสอนใหผูเรียน
สามารถนําภาษาไปใชในการสื่อสาร  หรือส่ือความหมายในสถานการณที่เหมาะสมกับสังคมไม
ควรสอนเฉพาะรูปแบบหรือโครงสรางไวยากรณเทานั้น  หลักการจัดการเรียนการสอนภาษาเพื่อ
การสื่อสารดังที่ สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537 : 110 -111) กลาวไวดังตอไปนี้ 

1. ตองใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายของการเรียน   และการฝกใชภาษาวากําลังทําอะไร   
เพื่ออะไร  ทั้งนี้เพื่อใหการเรียนภาษามีความหมายตอผูเรียน  ใหผูเรียนรูสึกวาเมื่อเรียนแลว
สามารถทําบางสิ่งบางอยางเพิ่มข้ึนได  เชน ในทักษะการอาน เมื่อเรียนหรือฝกแลวผูเรียนสามารถ
อานคําแนะนําวิธีใชอุปกรณบางอยางได เปนตน 

2. การสอนภาษาใหสอนในลักษณะบูรณาการในชีวิตประจําวัน เนื่องจากการใชภาษา
เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจําวันตองใชทักษะหลายๆ ทักษะรวมกัน  ดังนั้นผูเรียนควรไดฝกและใช
ภาษาในลักษณะของทักษะรวมเชนเดียวกับชีวิตจริง 

3. ตองใหผูเรียนไดทํากิจกรรมการใชภาษา  ที่มีลักษณะเหมือนในชีวิตประจําวันให
มากที่สุด   เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชไดจริงในชีวิตประจําวัน   นอกจากนี้ในการทํากิจกรรม
การใชภาษา   ควรใหผูเรียนมีโอกาสเลือกใชขอความที่เหมาะสมกับบทบาทและสถานการณดวย 
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4. ตองใหผูเรียนไดฝกทํากิจกรรมหลากหลายรูปแบบ  เชน  กิจกรรมชองวางของขอมูล 
(Information  Gap) เกม (Games)  การแกปญหา (Problem  Solving) การแสดงบทบาทสมมติ 
(Role Play) 

5. ใหความสําคัญกับการใชภาษา (Use) มากกวาวิธีใชภาษา(Usage)  ดังนั้นครูผูสอน 
ไมจําเปนตองแกไขขอผิดพลาดของผูเรียนทุกครั้งควรแกเฉพาะที่จําเปน เพราะอาจทําใหผูเรียน
ขาดความมั่นใจ   และไมกลาใชภาษาในการทํากิจกรรมตาง ๆ  นอกจากนี้ควรใหความสําคัญกับ
ความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) เปนอันดับแรก  ภาษาที่ใชอาจไมถูกตองนักแตส่ือ
ความหมายได  สวนความถูกตองของการใชภาษา (Accuracy) ก็ควรคํานึงดวย 
 นอกจากนี้ จอหนสัน (Johnson 1982 : 163-172)  ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรม 
เพื่อการสื่อสารวาจะตองยึดหลัก 5 ประการ ซึ่งพอสรุปไดดังนี้ 

1. หลักการถายโอนขอมูล (The information transfer principle) ลักษณะที่สําคัญ
อยางหนึ่งของการสอนเพื่อการสื่อสารคือ การนําเอาสิ่งที่นักเรียนสนใจที่นักเรียนไดจากการอาน
หนังสือหรือการฟงแลวถายทอดขอมูลนั้นใหอยูในรูปแบบอื่นๆ เชน ฟง หรือ อานบทความ บท
สนทนา   แลวนําขอมูลที่ไดมากรอกแบบฟอรม  หรือเขียนลงตาราง  กราฟ  แผนภูมิ  การที่
นักเรียนสามารถถายโอนขอมูลไดนั้น  นักเรียนตองเขาใจเนื้อหาที่อานหรือฟง 

2. หลักเติมชองวางของขอมูล (The information gap principle)  ยึดหลักการวาการ 
ส่ือสารจะเกิดไดเมื่อเกิดชองวางของขอมูล (Information gap) กลาวคือ นักเรียนจะไดขอมูลที่ไม
สมบูรณ นักเรียนตองอาศัยขอมูลจากอีกฝายหนึ่งในการตัดสินใจวา ตนควรจะพูดหรือเขียนอะไร   
การสรางสถานการณในลักษณะนี้ชวยใหเกิดการสื่อสารที่แทจริง 

3. หลักการตอขอมูลใหสมบูรณ (The jigsaw principle) หลักการนี้เดิมใชกับการฟง 
คือ ใหนักเรียนฟงเรื่องราวคนละสวนกันแลวนํามาปะติดปะตอเปนเรื่องราว การนําหลักการนี้มาใช  
คือ การใหนักเรียนทํากิจกรรมที่แตกตางกันไป  กิจกรรมที่ทําอาจเปนลูกโซ เชน ครูอาจใหนักเรียน 
ก  เร่ิมอานจดหมายสมัครงาน แลวกรอกแบบฟอรมสมัครงาน  นักเรียน ข อาจใหเขียนแบบฟอรม  
แลวนํามาเขียนในรูปของจดหมายสมัครงาน  ทุกคนทําสลับกันไป   แตทุกคนไดทําเหมือนกันหมด 

4. หลักการพึ่งพาภาระงาน (The task dependency principle) จากหลักการนี้
กิจกรรมที่ครูใหนักเรียนทําตองอาศัยการพึ่งพาซึ่งกันและกัน เชน เมื่อนักเรียนเขียนจดหมายก็จะ
เอาจดหมายที่เขียนไดนั้น  ไปใหเพื่อนอีกคนหนึ่งกรอกขอความลงในใบสมัคร  การที่กิจกรรมนี้จะ
เสร็จสมบูรณ  นักเรียนแตละคนตองทําในสิ่งที่ไดรับมอบหมายใหดีที่สุด  เพื่อวาเพื่อนจะไดรับ
ขอมูลที่ดีและถูกตอง 
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5. หลักการตรวจสอบความถูกตองของขอมูล (The correction for content principle)  
เปนหลักการการประเมินผลกิจกรรมการสื่อสาร  จะประเมินตรงจุดที่วา กิจกรรมตางๆ ที่ครูให  
นักเรียนทํานั้น นักเรียนสามารถสื่อสารกันไดอยางถูกตองหรือไม  ถาการสื่อสารนั้นนักเรียนเขาใจ
และทํากิจกรรมที่ครูใหทําไดเปนสวนใหญก็ถือวาใชได  โดยที่ครูจะไมมาแกไขความผิดในเรื่องของ
ไวยากรณ 

เรฟเวล (Revell 1979:10-90) ไดเสนอเทคนิคบางประการที่สามารถนํามาใชรวมกับ
การจัดกิจกรรมการสื่อสารดังนี้ 

1. การเนนใหนักเรียนเขาใจและรูจักการใชกริยาทาทาง  เพราะการสื่อความหมายใน
ชีวิตจริงนั้น  มีทั้งการแสดงออกทางวาจา  กริยาทาทางรวมทั้งน้ําเสียง ซึ่งแฝงในอารมณและ
ความรูสึกดวย 

2. การนําสื่อของจริงมาชวยสอน เชน ขาวจากหนังสือพิมพ บทความจากวารสาร แผน
ที่ การตูน  รายการอาหาร ตารางตาง ๆ เปนตน 

3. ใชบัตรที่กําหนดบทบาทใหนักเรียนแสดง  โดยใหนักเรียนสองคนไดรับบัตรที่แสดง
รายละเอียดหรือบทบาทที่ไมเหมือนกัน  เขาจะไมทราบลวงหนาวาคูสนทนาจะพูดอะไร 

4. ใหนัก เ รี ยนสนทนารูปแบบตาง  ๆ  ทั้ งที่ เปนบทสนทนาเพื่ อนันทนาการ 
(Recreational dialogue) หรือบทสนทนาที่กําหนดให (Scripted dialogue) ใหนักเรียนไดฝก
สนทนาที่หามาให 

5. การใชคําถาม Yes / No question เพื่อถามความเขาใจเร่ืองที่ฟงและควรใช           
Wh - question  เมื่อนักเรียนมีความเขาใจดีพอแลว  ใหนักเรียนแสดงความคิดเห็นของตัวเอง 

 จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  มีจุดประสงคเพื่อ
พัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร (Use) โดยการใชภาษาไดอยาง
ถูกตอง เหมาะสมตามบุคคล สถานที่  โอกาส (Accuracy)  ตลอดจนมีความรูในเรื่องเกี่ยวกับ
กฎเกณฑไวยากรณ  ซึ่งเปนประโยชนในการตีความประโยค  หรือนําไปใชในการพูด เขียน
ติดตอส่ือสารไดอยางหลากหลายมีความคลองแคลวในการใชภาษา (Fluency) และสามารถใช
ภาษาในสถานการณจริงได 

 
2.2 การสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

การอานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการสื่อสาร ดังนั้น การสอนอานจึงควรมุงเนนให      
นักเรียนมีสมรรถวิสัยในการสื่อสารดานการอาน การมีสมรรถวิสัยในดานการอาน คือ การที่ผูอาน
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สามารถเขาใจขอความและสามารถนําขอความที่อานแลวเขาใจมาใชใหเปนประโยชน ดังนั้น    
จุดประสงคของการเรียนการสอนอานเพื่อการสื่อสาร คือ การใหนักเรียนมีสมรรถวิสัยในการอาน
เพื่อที่จะนําไปใชจริงในชีวิตประจําวัน ดวยหลักการนี้ ในการสอนอานจึงควรใหนักเรียนมี             
จุดมุงหมายในการอานทุกครั้ง โดยการสรางวัตถุประสงคในการอานใหนักเรียน  และเพื่อใหการ
อานบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  วัตถุประสงคที่ตั้ง ควรเปนวัตถุประสงคที่นักเรียนปฏิบัติได    
(อรุณี  วิริยะจิตรา และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ  2531 : 15 ) ซึ่งสอดคลองกับสุมิตรา อังวัฒนกุล 
(2537 : 178) ที่กลาววา การอานเพื่อการสื่อสาร  เปนการอานเพื่อวัตถุประสงคใดวัตถุประสงค
หนึ่งที่นอกเหนือ  ไปจากการอานเพื่อศึกษาตัวภาษา  เพราะในชีวิตจริงการอานสิ่งตางๆ  เชน การ
อานหนังสือพิมพ ปายประกาศ โฆษณา หรือแมแตนวนิยาย ผูอานไมไดสนใจตัวภาษา หากแต
สนใจสาระที่ไดรับจากการอานมากกวา   หลังจากนั้นก็อาจมีการแสดงออกตอส่ิงที่อานในรูปแบบ
ตางๆ เชน เมื่ออานพบประกาศรับสมัครงาน   ก็อาจเขียนจดหมายไปสมัครหรือไปเลาใหเพื่อนฟง
ถึงความสนุกสนานที่ไดรับจากการอานนวนิยาย   ดังนั้นจึงกลาวไดวาสวนสําคัญของการอานเพื่อ
การสื่อสารจึงอยูที่จุดมุงหมายในการอาน  ซึ่งผูอานแสดงออกมาหลังจากมีปฏิสัมพันธกับสาระ
เนื้อหาที่ไดรับ ทั้งนี้สอดคลองกับ ไวท ( White 1981 : 87-88) ที่วาเหตุผลในการอานขึ้นอยูกับ
จุดมุงหมายในการอานมากกวามุงเนนที่ตัวภาษา  ผูอานตองใชความสามารถที่จะเขาใจ และ
ตีความสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายไดตรงตามจุดประสงคของผูเขียนที่แสดงออกทาง
ขอความนั้นมาก กวาการอานตัวภาษา  ดังนั้นในการเรียนการสอนอานจึงควรใหนักเรียนฝกคนหา
เนื้อหาหรือ ความหมายของขอความที่อาน ไมใชอานเพื่อเรียนรูตัวภาษาที่ใชในการเขียน  และ
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 84) แสดงความคิดเห็นวา การอานเพื่อการสื่อสารนั้นเนนให
ผูอานมีเหตุผลในการอานคือ  รูวาอานเพื่อจุดประสงคอะไร เชน อานเพื่อจะแกปญหา อานเพื่อ
ถอดความออกเปนภาพ  นอกจากนี้การอานยังเปนบันไดไปสูกิจกรรมตางๆ ที่ตองใชทักษะฟง พูด 
เขียนและการแลกเปลี่ยนขาวสาร   ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูเขียนสื่อสารกับผูอาน ในลักษณะเดียวกับผู
พูดสื่อสารกับผูฟงหรืออาจกลาวไดวา ผูอานกับผูเขียนมีปฏิกริยาโตตอบกันอยางเงียบๆ ทั้งนี้ผูฟง
หรือผูอานสามารถทํานายไดวาผูเขียนหรือผูพูดจะสื่อความหมายอะไรตอ  โดยอาศัยความรู
เกี่ยวกับรหัสและปรากฏการณที่นาจะเกิดขึ้น  ความรูเกี่ยวกับเร่ืองที่อานและความรูเกี่ยวกับ
ความสัมพันธระหวางเรื่องที่กําลังสื่อความหมายกับขอเท็จจริงตางๆ ที่ปรากฏมาชวย 
 จากทัศนะของนักการศึกษาดังกลาวจะเห็นไดวา  การอานเพื่อการสื่อสารมีความ
แตกตางจากการอานเพื่อศึกษาตัวภาษา  เนื่องจากผูอานตองมีจุดประสงคในการอาน และผูอาน
ไมใชเปนเพียงผูรับสารเทานั้น หากแตเปนการอานที่ผูอานเปนผูกระทําหรือมีปฏิสัมพันธกับเนื้อหา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

44
 
เพื่อใหไดรับขอมูลที่ตองการ โดยอาศัยความรู ขอเท็จจริง  และประสบการณตางๆที่เกี่ยวของกับ
เนื้อหาที่อานมาชวย  และสามารถนําสาระที่ไดจากการอานมาใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 
 
2.3 หลักการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

 การอานเปนการรับรูดวยการมองเห็นไดดวยตา ผูเรียนจึงจําเปนตองรูจักสัญลักษณ
ของเสียง และความสัมพันธระหวางเสียงและคําแลวจึงอานออกเสียงคํา วลี ประโยค แลวพัฒนา
ไปตามลําดับข้ันจนถึงอานอนุเฉท (Paragraph) อานปริเฉท (Passage) และอานงานเขียน (Text)  
ดังนั้นในการอานผูสอนตองคํานึงถึงสิ่งที่จะชวยใหบรรลุผลสําเร็จ 3 ประการคือ การมีวุฒิภาวะ
พรอมที่จะอาน (Maturation)  คือ จัดเนื้อหาที่เหมาะกับระดับอายุของผูอาน แรงจูงใจที่จะอาน 
(Motivation) คือใหมีสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการอานและความหมาย(Meaning) ใหผูเรียนมีความ
เขาใจความหมายของเรื่องที่อาน (Dubin 1982 : 15, อางถึงใน สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  2532 : 
85)  นอกจากนี้ วิสาข  จัติวัตร (2543 : 49-52) ไดเสนอหลักการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อ
การสื่อสารสามารถสรุปไดดังนี้ 
 1. การสอนทีเ่นนทักษะในระดับสูงไปสูทกัษะในระดับพื้นฐาน  กลาวคือ ผูอานตอง 
เขาใจความหมายรวม ๆ ของบทอานกอนที่จะทําความเขาใจในรายละเอียดตามขั้นตอนตอไป 
 
ศึกษาโครงรางของบทอาน                      สรางสมมติฐาน                เตรียมการคาดหวังลวงหนาวาจะหาขอมูล 
โดยสังเกตหัวขอเรื่อง ความยาว               เกี่ยวกับเนื้อหา                มายืนยันสมมติฐานที่ตั้งขึ้นจากแหลงใด   
รูปภาพ และลักษณะตัวพิมพ                 และหนาที่ทางภาษา       โดยอาศัยความรูเดิมที่มีเกี่ยวกับลักษณะ 
                                                                                      ของโครงสรางเรื่องนั้นๆ 
อานครั้งที่สองให                   ทํานาย                  หาขอมูลมายืนยัน                   อานคราวๆตลอดบทอาน 
ละเอียดอีกครั้ง                    เนื้อหาตอไป           หรือแกไขสมมติฐานที่ตั้งไว                      
                                        
แผนภูมิที่ 3  แบบจําลองของแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร  
ที่มา  :  Grellet, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร,  การสอนอานภาษาอังกฤษ , พิมพคร้ังที่ 2 (นครปฐม :  
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543) , 50. 
 
 2. ทักษะการอานเปนกระบวนการที่ผูอานตองใชความคิดที่วองไว(Active  Process) 
ความสามารถในการอาน   ตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร  แบงออกเปน 2 ระดับ คือ (1) ความ
เขาใจ (Comprehending) ซึ่งตองอาศัยความสามารถทางไวยากรณและโครงสรางภาษาเพื่อแปล
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ความหมายโดยตรงของประโยค (2) ความสามารถในการตีความหมาย(Interpreting) ซึ่งเปน
ความสามารถในการตีความหมายของประโยคตางๆ  โดยการอนุมานความจากความสัมพันธของ
ประโยค 
 3. บทอานเปรียบเสมือนบทสนทนาระหวางผูอานกับผูเขียน กลาวคือ ในขณะที่กําลัง
เขียนเรื่อง   ผูเขียนสามารถสวมบทบาทเปนผูอาน และนึกถึงคําถามตางๆ ที่คาดวาผูอานนาจะ
ถามผูเขียน  ดังนั้นผูเขียนจึงสามารถเขียนขอความที่เปรียบเสมือนการโตตอบคําถามของผูอาน  
ซึ่งทําใหการอานมีความคลายคลึงกับการพูด 
 4. การออกแบบประมวลการสอนเกี่ยวกับการอาน  ควรเนนความตองการของผูเรียน
เปนสําคัญ  ทั้งนี้เนื่องจากการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารความสําคัญอยูที่เหตุผลหรือ   
จุดมุงหมายในการอาน ซึ่งผูอานยอมมีเหตุผลในการอานแตกตางกัน เชน อานเพื่อหาขอมูล อาน
เพื่อพัฒนาสติปญญา และอานเพื่อความบันเทิง  ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอนอานจึงตอง
ปรับทักษะการอานใหเหมาะสมกับจุดประสงคในการอาน  เชน ฝกทักษะในการอานแบบ
เฉพาะเจาะจง (Scanning) เพื่อหาขอมูลเกี่ยวกับรายชื่อนักฟุตบอล ใชทักษะอานแบบคราวๆ ไป
อยางรวดเร็ว (Skimming) เพื่อรูขอมูลอยางคราว ๆ หรืออานแบบวิจารณ (Critical Reading) เมื่อ
อานตําราเพื่อพัฒนาสติปญญา 
 5. การสอนควรเนนการสื่อสารอยางมีความหมาย  วิธีสอนอานเพื่อการสื่อสารจึงเนน
เทคนิคดังตอไปนี้ 
    5.1 การเติมขอมูลที่ขาดหายไป (Information  Gap) 
    5.2 การอานเพื่อแกปญหา (Problem  Solving) 
                    5.3 การอานเพื่อถายโอนขอมูล (Information  Transfer) 
 6. บทอานที่นํามาใชสอนตองเปนเอกสารจริง (Authentic  Material) นักทฤษฎีที่เชื่อ
ในแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสาร มีแนวคิดวาบทอานควรมีลักษณะที่เปนเอกสารจริงซึ่งใชใน
ชีวิตประจําวัน เชน โฆษณา ขาว ฉลากยา ปายประกาศ เปนตน   ทั้งนี้เพื่อสนองความตองการใน
การอานขอความเหลานี้ในชีวิตประจําวันของผูเรียน การนําเอกสารจริงมาใชไมควรแกไขใหภาษา
งายขึ้น สรุป หรือยอทําใหขอความผิดไปจากเดิม  ทั้งนี้เพราะในชีวิตจริง ไมมีใครมาปรับระดับ
ความยากงายให ผูเรียนจึงตองเตรียมพรอมที่จะอานเอกสารที่อาจมีระดับความยากงายตรงตาม
ความเปนจริง 
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 7. แบบฝกหัดอานไมควรมุงที่จะทดสอบความเขาใจในการอาน  แตควรชวยทําให
ผูอานเขาใจขอความดีข้ึน เชน แบบฝกหัดในรูปของตาราง  แผนภูมิ  แผนที่  กราฟ  และรูปภาพ 
ซึ่งจะชวยใหผูอานสามารถสรุปใจความสําคัญของเรื่องที่อานใหเขาใจบทอานดีข้ึน 
 8. การสอนทักษะอานไมควรแยกสอนจากทักษะอื่นๆ เนื่องจากทักษะฟง พูด อาน 
เขียน เปนทักษะที่สัมพันธกันในชีวิตจริง 
 อนึ่ง หลักการสอนอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารของวิสาข  จตัิวัตร สอดคลอง
กับหลักการสอนอานเพื่อการสื่อสารของเดวีส (Davies et al . 1990 : 100) ดังนี ้
                1. ใหผูเรียนไดถายโอนขอมูลจากภาษาแมไปสูภาษาองักฤษ 
              2. เนื้อหาที่ใชควรเปนเอกสารจริง หรือมาจากแหลงขอมูลทางภาษาอยางแทจริง 
                3. ข้ันนําเขาสูกิจกรรม ควรมีความสาํคัญทัง้การอานและการเขียน 
                4. ใชรูปแบบภาษาเขียนที่คลายกับทีพ่บเห็นในขอความในชีวิตประจําวัน 
                5. เนนทักษะสัมพันธ คือ ฟง  พูด  อาน  เขียน 
 หลักการสอนอานเพื่อการสื่อสาร  มุงเนนที่เหตุผลหรือจุดมุงหมายในการอานของ
ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยการจัดกิจกรรมการอานที่หลากหลายเพื่อสนองตอบจุดประสงคในการอาน
ที่แตกตางกัน  และเพื่อพัฒนาความสามารถในการอานและเตรียมความพรอมใหผูอานที่จะอาน
เอกสารที่อาจมีระดับความยากงายตรงตามความเปนจริง 
 
2.4 กิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสาร  

กิจกรรมการสอนถือวาเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหการเรียนการสอนบรรลุผลสําเร็จตามที่ 
คาดหวังไว   กิจกรรมที่ใชในการสอนอานเพื่อการสื่อสารควรมุงเนนใหนักเรียนไดพัฒนาความ 
สามารถในการอานเพื่อส่ือความหมายในชีวิตประจําวัน  โดยอาศัยหลักการของภาษาศาสตรเชิง
สังคมวิทยา (Sociolinguistics) ที่วาดวยเนื้อหาในปริบทและวัฒนธรรมที่แตกตางกันในแตละ
ชุมชน 

กระบวนการสอนตามแนวทฤษฎีนี้  จะเนนปฏิสัมพันธในการใชภาษาระหวางผูสอนกบั 
ผูเรียนและระหวางผูเรียนกับผูเรียนเปนสําคัญ  เนื้อหาที่จัดขึ้นเปนบทเรียนควรเปนปริบททาง
ภาษาที่มีความหมายแกผูเรียนตามหลักการใชภาษาในสังคมในสถานการณตางๆ ไดอยาง
เหมาะสมตามกาลเทศะมากกวาจะจัดแบบวิเคราะหภาษาใหนักเรียนเรียนเพื่อเขาใจระบบของ
เสียง คํา และไวยากรณเทานั้น นอกจากนั้นในการจัดกิจกรรมการเรียน  ควรจัดใหผูเรียนทุกคนมี
สวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมภาษาในลักษณะปฏิสัมพันธระหวางกัน  และฝกใชภาษาไดอยาง
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เปนธรรมชาติ   เปดโอกาสใหผูเรียนไดลองผิดลองถูกและแกไขขอบกพรองดวยตนเอง โดยมีผูสอน
คอยแนะนําชวยเหลือ กิจกรรมดังกลาวไดแกกิจกรรมกลุมยอย กิจกรรมคู เพื่อฝกใหผูเรียนทํางาน
รวมกันแกปญหารวมกันในเรื่องที่อาน (ศศิวิมล  กังลี่  2544 : 40) จากแนวคิดและทฤษฎีการอาน      
วิสาข  จัติวัตร (2543 :  52-58)ไดสรุปกลยุทธ (Strategies) และกิจกรรมการสอนอานเพื่อการ
ส่ือสารดังนี้  

1.  กอนการอานขอความใดๆ ผูอานควรทํานายขอความที่จะอานลวงหนาจาก          
หัวขอเร่ือง หัวขอยอย โดยใชความรูของตนที่มีอยูเกี่ยวกับเร่ืองนั้นๆ 

2. ผูอานควรมีจุดประสงคในการอาน เชน อานเพื่อหาขอมูลบางอยางโดยใชเทคนิค 
Scanning กวาดสายตาอานขอความอยางรวดเร็ว เพื่อหาขอความที่ตองการ  ทั้งนี้ผูเขียนอาจตั้ง   
คําถามหรือปญหาใหผูอานหาคําถามกอนที่จะอานขอความเพื่อใหผูอานมีวัตถุประสงคในการอาน 

3. การตีความหมายของศัพทยากจากขอความในบริบท (Context) โดยผูอานอาจจะ
อนุมาน (Infer) ความหมายของศัพทไดจากคําที่มีความหมายคลายกัน  คําที่มีความหมายตรง   
กันขาม โครงสรางของคํา และจากประสบการณของผูอาน 

4. ผูอานควรทราบความสัมพันธของประโยคตางๆ และโครงสรางของยอหนาที่อาน
โดยใชความรูเกี่ยวกับศัพท ไวยากรณ และคําที่ใชเชื่อมประโยคตางๆ  

5. การสรางแบบฝกหัดการอานตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสารที่แปลกใหมและชวย
ใหผูอานเขาใจขอความที่อานไดดียิ่งขึ้น  คือ การถอดถายขอมูลที่อานในรูปแบบตางๆ (Trasfer of 
Information) ดังนี้ 

    5.1 การถายโอนขอมูลจากขอความที่อานมาเปนแผนผัง ตาราง รูปภาพ แผนที่ 
และแผนภูมิ เปนตน 

    5.2 การถายโอนขอมูลจากแผนผัง ตาราง แผนที่ แผนภูมิ และรูปภาพมาเปน       
ขอความภาษาอังกฤษ 

    5.3 การยอขอความที่อานในรูปของตารางหรือยอหนาสั้นๆ 
  5.4 การอานเพื่อแกปญหาใชหลัก Jigsaw Reading คือผูอานพยายามอานเพื่อหา

ขอมูลมาปะติดปะตอกันเพื่อแกปญหาบางอยาง 
สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2537:178) ไดเสนอขั้นตอนของการสอนอานเพื่อการสื่อสารซึ่ง

ครูผูสอนสามารถจัดกิจกรรมในการสอนอานเพื่อการสื่อสารไดดังนี้ 
1.  กิจกรรมกอนการอาน (Pre -  reading Activities) เปนการสรางความสนใจและปู

พื้นความรูในเรื่องที่อาน ตัวอยางกิจกรรมในขั้นนี้ไดแก 
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  1.1 ใหคาดคะเนเรื่องที่อานเปนการกระตุนใหผูเรียนนึกถึงความรูเดิมแลวนํามา
สัมพันธกับเร่ืองที่อาน  การคาดคะเนอาจผิดหรือถูกก็ได 

     1.2 ใหเดาความหมายของคําศัพทจากบริบท  โดยดูจากประโยคขางเคียงหรือจาก  
รูปภาพและการแสดงทาทาง 

2. กิจกรรมระหวางการอาน (While – reading Activities) เปนการทําความเขาใจ   
โครงสราง และเนื้อความในเรื่องที่อาน กิจกรรมในขั้นนี้ไดแก 

    2.1 ใหลําดับเร่ืองโดยใหตัดเรื่องออกเปนสวนๆ (Strip Story) อาจจะเปนยอหนา
หรือเปนประโยคก็ได แลวใหผูเรียนในกลุมลําดับขอความกันเอง 

    2.2 เขียนแผนผังโยงความสัมพันธของเนื้อเร่ือง (Semantic Mapping) 
    2.3 เติมขอความลงไปในแผนผังของเนื้อเร่ือง (Graphic Organizer) 
    2.4 เลาเรื่องโดยสรุป (Conclusion) 
3. กิจกรรมหลังการอาน (Post – reading Activities) เปนการตรวจสอบความเขาใจ

ของผูเรียน กิจกรรมที่ทําอาจจะถายโยงไปสูทักษะอื่น ๆ เชนทักษะการพูดและเขียนก็ได 
        3.1 ใหแสดงบทบาทสมมุติ 

    3.2 ใหเขียนเรื่องหรือเขียนโตตอบ เชน เขียนจดหมาย เขียนแบบฟอรม วาดรูป     
เปนตน 

    3.3 พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน 
ข้ันตอนดังกลาวนี้สอดคลองกับแนวคิดของอรุณี  วิริยะจิตรา และ สรณี วงศเบี้ยสัจจ 

(2531 : 20-21) ที่กลาวเกี่ยวกับแนวทางวิธีการเรียนการสอนการอานวา การเรียนการสอนการ
อานขึ้นอยูกับข้ันตอนการสอนการจัดการเรียนและบทบาทของครูและนักเรียน และไดแบงขั้นตอน    
การสอนเปน 3 ข้ันตอน ในแตละขั้นตอนมีการจัดการเรียนและบทบาทของครูและนักเรียน
ดังตอไปนี้ คือ 

1. ข้ันตอนกอนการอาน ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีข้ึนเพื่อจุดประสงคดังตอไปนี้ คือ 
 1.1 กระตุนใหนักเรียนมีความสนใจใครรูในเนื้อหาที่จะอาน การทําเชนนี้จะทําให  

นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรู  
 1.2 เตรียมนักเรียนลวงหนาเพื่อใหมีความพรอมในการรับสารนั้น เพื่อที่นักเรียนจะ

ไดเขาใจเนื้อหาของเรื่องราวไดงายขึ้น การเตรียมนักเรียนอาจทําไดดังนี้ คือ 
 1.2.1 เตรียมนักเรียนใหมีความรูพื้นฐานพอควรเกี่ยวกับเนื้อหาของเรื่องที่จะ

อาน 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49
 
              1.2.2 เตรียมนักเรียนใหรูความหมายของคําศัพทสําคัญๆ ที่จะพบในเรื่องราว
นั้นกอนการอานทั้งนี้เพื่อที่จะไดอานอยางตอเนื่อง 
              1.2.3 เตรียมนกัเรียนใหรูโครงสรางทางภาษาทีจ่ําเปนเพือ่ที่จะไดรับรูเร่ืองราว
ไดอยางถกูตอง 
              1.2.4 เตรียมนักเรียนใหมีกลวิธีการอานที่จะชวยใหการอานมีประสิทธิภาพ    
ยิ่งขึ้น  ซึ่งในขั้นกอนอานนี้นักเรียนอาจทํากิจกรรมรวมกันทั้งชั้นเรียน ทําเปนคู เปนกลุม หรือทํา 
คนเดียวก็ได บทบาทของครูในชวงนี้คือสรางความสนใจของนักเรียนตอบทอาน สรางความมั่นใจ
ใหแกนักเรียน  สรางบรรยากาศในหองเรียนใหนาสนใจ  และเปนผูใหคําตอบหรือคําอธิบายแก    
นักเรียนเมื่อนักเรียนตองการ สําหรับบทบาทของนักเรียน คือ เปนผูมีสวนในการทํากิจกรรมเปนผูที่
พยายามหาขอมูลเกี่ยวกับเร่ืองที่จะอานจากเพื่อน หรือครู และพยายามทบทวนความรูที่ตนมีอยู
เกี่ยวกับเร่ืองที่จะอาน 

2. ข้ันตอนขณะอาน ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีข้ึนเพื่อจุดประสงคดังตอไปนี้ 
  2.1 ใหจุดมุงหมายในการอานแกนักเรียนดวยการสรางสถานการณเพื่อที่นักเรียน

จะไดมีเหตุผลในการอานนั้น ๆ และเพื่อที่นักเรียนจะไดกําหนดกลวิธีในการอานไดถูกตอง 
    2.2 ใหนักเรียนหาขอมูลตางๆ จากบทอานดวยตนเองโดยใชกลวิธีการอานให 

เหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว ในขั้นตอนขณะอานนี้ นักเรียนจะเปนคนอานและทํากิจกรรม
ประกอบบทอานในการอานนักเรียนจะอานดวยตนเอง  โดยอาศัยความรู ขอเท็จจริง และ
ประสบการณเกี่ยวกับบทอานมาชวยในการตีความ เพื่อส่ือความหมายใหถูกตอง และเหมาะสม 
สวนการทํากิจกรรมนั้นอาจทําคนเดียว เปนคู หรือเปนกลุมก็ได ครูเปนผูใหจุดมุงหมายของการ
อาน อธิบายคําสั่ง ดูแลใหนักเรียนอาน ควบคุมเวลา คอยชวยเหลือเมื่อนักเรียนมีปญหาในการ
อาน ประเมินผลการอาน และใหความกระจางสําหรับขอสงสัยในเรื่องตางๆ แกนักเรียน  
 3. ข้ันตอนหลังการอาน ข้ันตอนนี้เปนขั้นตอนที่มีข้ึนเพื่อจุดประสงคดังตอไปนี้ 

  3.1 เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดจากการอานมาสัมพันธกับความรู ความคิด และ
ความเห็นของตนเอง 

    3.2 เพื่อใหนักเรียนนําขอมูลที่ไดรับจากการอานมาทํากิจกรรมตอเนื่องในทักษะ
อ่ืนๆ  กิจกรรมในขั้นตอนนี้อาจไมเกี่ยวของกับบทอานโดยตรง แตเปนการพัฒนาความรู ความคิด
จากบทอาน เพื่อใหการอานในชั้นเรียนคลายคลึงกับการอานจริงในชีวิตประจําวัน คือสามารถนํา
ขอมูลที่ไดรับจากการอานมาสัมพันธกับความรู  ความคิด หรือความเห็นของตน หรือนําเฉพาะ
ขอมูลที่ไดรับจากการอานมาใชในการตัดสินปญหาอยางใดอยางหนึ่ง นํามาวิพากษวิจารณ หรือ
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นํามาทํากิจกรรมตอเนื่องในทักษะอื่นๆ เชน เขียนบทสรุป เลนละคร เปนตน ซึ่งในขั้นตอนหลังการ
อานนี้ นักเรียนอาจทํางานรวมกันทั้งชั้น ทําเปนกลุม เปนคู หรือทําคนเดียว ครูมีหนาที่อธิบาย
คําสั่ง  แนะแนวการทํากิจกรรมควบคุมหองเรียน  หาทางชวยใหนักเรียนทํากิจกรรม และ
ประเมินผลงานของนักเรียน เปนตน 

จากแนวคิดของ สุมิตรา  อังวัฒนกุล และ อรุณี  วิริยะจิตรา และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ
สอดคลองกับแนวคิดของเดวีส  และคณะ ที่ไดเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมการสอนเพื่อการสือ่สาร 
จะเห็นไดวากิจกรรมการสอนอานเพื่อการสื่อสาร  เนนใหผูเรียนไดฝกใชภาษาอยางมีความหมาย
ในปริบทที่สมจริงและสามารถสื่อความหมายได  ไมใชมุงเนนที่การตรวจสอบความ เขาใจในการ
อานแตเพียงอยางเดียว  เนื้อหาที่นํามาสรางเปนภาระงานหรือกิจกรรมควรมีความหลากหลายเพือ่
เปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนรูสถานการณของเนื้อหาและไดสํารวจ หรือ ทํานายเนื้อหาที่จะเรียน
มากกวาที่จะอานทีละบรรทัด   รวมทั้งฝกเดาความหมายจากขอความในปริบทภาษารวมไปถึง
สัญลักษณ   ทางภาษาและภาษาทาทางดวย  กิจกรรมกอนการอาน ควรใหนักเรียนไดจับคูเลน
เกมคําศัพท   สวนขั้นดําเนินกิจกรรมผูเรียนจะไดเรียนรูลีลาและหนาที่ของภาษา จากนั้นเปนข้ัน
ทบทวนการอาน   เพื่อใหทราบเรื่องคราวๆ (Skimming) และอานเพื่อหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) 
แลวใหผูเรียนทํานายและทํากิจกรรมถายโอนขอมูลโดยการพูด หรือเขียน เชน คําถามที่ตอบดวย 
Yes / NoหรือTrue / False แบบมีตัวเลือกใหตอบและแบบเติมคํา  ควรนํามาใชเพื่อเปนคําถามนํา  
เพราะถือวาเปนเทคนิคที่มีประโยชน  กิจกรรมหรือภาระงานควรกระตุนใหผูเรียนนําความรูเดิมมา
ใชในการอานดวย 

   
2.5 ภาระงานการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  

การสรางภาระงานเพื่อการสื่อสาร (Communicative  task)  มุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติ 
กิจกรรม  เพื่อใหเกิดความเขาใจทางภาษา  สามารถถายโอนภาษาที่ไดรับจากการฝกในชั้นเรียน
ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน ดังที่ นูแนน (Nunan 2001:10) ไดสรุปความหมายของภาระงาน
เพื่อการสื่อสารวา หมายถึง ชิ้นงานในชั้นเรียนที่เกี่ยวของกับผูเรียนในดานเสริมสรางความเขาใจ 
สามารถปฏิบัติได ผลิตภาษาได และสรางปฏิสัมพันธโดยใชภาษาเปาหมาย โดยใหความสําคัญ
กับความหมายทางภาษามากกวารูปแบบภาษา ภาระงานเพื่อการสื่อสารตองมีความสมบูรณใน
ตัวเองและประกอบดวยสถานการณที่ ส่ือสารไดในตัวเอง กิจกรรมตางๆ แสดงออกถึงการมี      
ปฏิสัมพันธในรูปลักษณที่หลากหลาย  ผลสัมฤทธิ์หรือผลลัพธของภาระงาน (Task outcome) เปน
ปจจัยที่สําคัญ  ซึ่งประเมินผลไดจากการปฏิบัติงานของผูเรียน (Skehan 1996 : 38-62)นอกจากนี้ 
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ริชารด แพลทท และวีเบอร (Richards, Platt  and Weber 1986, quoted in Nunan 2001 : 6) 
และบรีน (Breen 1987 : 23) กลาวสอดคลองกันวา ภาระงาน หมายถึง กิจกรรมใดๆ ที่กอใหเกิด
กระบวนการและความเขาใจภาษา ดําเนินไปตามจุดประสงคที่ชัดเจน มีข้ันตอนการดําเนินงาน
เฉพาะเจาะจง  และแสดงผลการปฏิบัติงานของผูเรียน เชน  การเขียนแผนที่ขณะฟงเทป การฟง 
คําสั่ง แลวออกคําสั่งได  

จากความหมายของภาระงานที่กลาวมาสรุปไดวา ภาระงานเพื่อการสื่อสารหมายถึง 
กิจกรรมตางๆที่มีวัตถุประสงคแนนอนและมีความสมบูรณในตัวเอง  เปนกิจกรรมที่ปฏิบัติไดในชั้น
เรียนและสงเสริมใหผูเรียนเกิดการเรียนรูภาษา  สามารถผลิตและสรางสรรคภาษาโดยสามารถ
ถายโอนภาษาไปใชใหเปนประโยชนในชีวิตประจําวันได  เนนการใชภาษาในสถานการณที่มี  
ความหมายมากกวากฎเกณฑไวยากรณ   เนื่องจากแนวคิดหลักของทฤษฎีการสอนอานเพื่อการ
ส่ือสารที่วา ผูเรียนสามารถเรียนรูภาษาไดดีถามีโอกาสใชภาษาในสถานการณจริงและผูเรียนจะใช
ภาษา มากขึ้นถามีความสนใจในเนื้อหาที่เรียน ภาระงานที่สงเสริมการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร   
พึงมีองคประกอบของการสรางภาระงานเพื่อการสื่อสาร 6 ประการไดแก วัตถุประสงคขอมูลของ
ภาษา  กิจกรรมการเรียนรูบทบาทของครูผูสอนบทบาทของผูเรียน  และสถานการณในการเรียน
การสอน  ดังแผนภูมิ 

 
องคประกอบของภาระงานเพื่อการสื่อสาร 
นูแนน(Nunan1995:47-77) กลาววา ภาระงานเพื่อการสื่อสารมีองคประกอบ

ดังตอไปนี้ 
 

 วัตถุประสงค                                บทบาทของครู  
                 (goals)                                                                                               (teacher  role) 

 ขอมูลทางภาษา                   ภาระงาน                      บทบาทของผูเรียน  
                (input)                                              (task)                                       (learner role) 

 กิจกรรม                                                       สถานการณ  
 (activities)                                                                                  (settings) 
 

แผนภูมิที่  4  องคประกอบของภาระงานตามแนวคิดของนูแนน (Nunan) 
ที่มา  :  David  Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom,15th ed. 
(Cambridge : Cambridge University Press, 2001),48. 
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 1. วัตถุประสงค (Goals) หมายถึง จุดมุงหมายกวางๆ ของภาระงานการเรียนรู          
วัตถุประสงคเปนจุดเชื่อมความสัมพันธระหวางภาระงานและหลักสูตร วัตถุประสงคอาจเกี่ยวของ
กับผลลัพธของภาระงาน เชน  ดานการสื่อสาร จิตพิสัย หรือพุทธิพิสัย หรืออาจจะสะทอนใหเห็น 
ถึงคุณลักษณะทางพฤติกรรมของครูผูสอนและผูเรียนโดยตรง   ในการเรียนการสอนภาษาเพื่อ 
การสื่อสารมีวัตถุประสงคเชิงสื่อสาร 3 ดาน ไดแก 
      1.1 เพื่อมุงสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางบุคคล โดยอาศัยหลักการแลกเปลี่ยนขอมูล
ซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนแนวคิด และเปลี่ยนความคิดเห็น ทัศนคติ อารมณ ความรูสึก 
      1.2 เรียนรูขอมูลทางภาษาที่ใชภาษาเปาหมายจากแหลงสื่อทางภาษาทั่วไปใน
ชีวิตประจําวัน เชน หนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ แผนพับ สัญลักษณ ภาพยนตร ส่ือ
โทรทัศน สไลด วิทยุ เทปคาสเซ็ท เปนตน 
      1.3 ใหผูเรียนสนุกกับการใชทักษะทางภาษาโดยใชภาษาเปาหมายอยาง 
สรางสรรคและสรางจิตนาการ เชน บทกลอน เพลง บทละคร เปนตน ทั้งนี้เพื่อสงเสริมใหผูเรียน
สรางสรรและผลิตภาษาไดดวยตนเอง 
  2. ขอมูลทางภาษา (Input) หมายถึง ขอมูลหรือส่ือทางภาษาที่นําไปสูการปฏิบัติ    
ภาระงาน   แหลงขอมูลภาษาของภาระงานเพื่อการสื่อสารมีหลายชนิด  ซึ่งบรอสแนน และคณะ 
(Brosnan et al.1984, quoted in Nunan 2001 : 58) กลาววา เนื้อหาทางภาษาที่นักเรียนอาน
ควรเปนเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตจริงเกี่ยวกับเร่ืองรอบๆ ตัวของผูเรียน เชน การอานฉลากสินคา และ
บรรจุภัณฑสินคา เปนตน โดยที่ครูผูสอนจะตองเลือกใชขอมูลทางภาษาจากสื่อที่หลายหลายให
เหมาะกับความตองการ ความสนใจ และความสามารถของผูเรียน 
 3. กิจกรรมการเรียน (Activities) นูแนน กลาววา กิจกรรมการเรียนควรประกอบดวย
คุณลักษณะตอไปนี้ 
       3.1 เนนการฝกเพื่อนําไปใชในชีวิตจริง (Rehearsal for the real world) โดยใช     
กิจกรรมที่เนนความสมจริง (Authenticity) 
       3.2  สงเสริมการเรียนรูทักษะทางภาษาและการใชทักษะทางภาษา (Skill getting  
and Skill using) โดยการออกแบบกิจกรรมที่สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนรูทักษะทางภาษา และ
สามารถนําทักษะเหลานั้นไปใชผลิตภาษาเพื่อการสื่อสารได 
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    ความรู ความเขาใจ  การรับรู (บทเรียน  หนาที่ทางภาษา) 
        (Cognition)                               (Perception) 
การเรียนรูทักษะ                                          การสรุป(กฎ ซึ่งเกี่ยวของกับประเภท  
  (Skill getting)                                                           และหนาที่ทางภาษา )  (Abstraction) 
                                                                                  การออกเสียง (การฝกการออกเสียง) 
                                                                                                      (Articulation) 
                                    การผลิต 
                  (Production)                            การสราง (ฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสาร 
                                                                                                     (Construction) 
                                                                                    การรับ (ความเขาใจขอมูลขาวสาร) (Reception) 
                                                                                                         แรงจูงใจ (ในการสื่อสาร)  (Motivation) 
  การใชทักษะ           การปฏิสัมพันธ                                           
(Skill using)                (Interaction)                                            การแสดงออก (สงหรือแสดงความหมาย) 
                                                                                                                   (Expression)                                                     
                                                                                      
                                                                
แผนภูมิที่ 5  กระบวนการในการเรียนรูภาษาเพื่อการสื่อสารจากแนวคิดของรีฟเวอรสและ           
                  เทมเพอรเลย 
ที่มา :  David  Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom , 15th ed.  
(Cambridge : Cambridge University Press, 2001),61. 
 
       3.3 เนนความถูกตองแมนยําและความคลองแคลวในการใชภาษา (Accuracy and 
Fluency) บรัมฟต (Brumfit 1984, quoted in Nunan 2001 : 63) ไดกลาวเสริมวา การมุงพัฒนา
ทั้งความถูกตองแมนยําและความคลองแคลวในการใชภาษาเปนสิ่งที่ตองกระทําควบคูกันไป แต
ถาพบวากิจกรรมใดขัดแยงกันก็ควรปรับปรุงแกไข  ซึ่งจะตองพิจารณาถึงระดับการควบคุม
กิจกรรมของครูผูสอนและกิจกรรมของผูเรียนดวย 
        3.4 เลือกรูปแบบกิจกรรมที่เหมาะสม 
 4. บทบาทของผูเรียน (Learner’s roles) หมายถึง การมีสวนรวมของผูเรียนในการ
ดําเนินการปฏิบัติภาระงานเพื่อการเรียนรู ริชารดส และรอดเจอรส (Richards and Rodgers 
1986, quoted in Nunan 2001 : 79-80) วิเคราะหบทบาทของผูเรียนตามแนวการสอนเพื่อการ
ส่ือสารไวดังนี้ 
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     4.1 แสดงบทบาทเปนผูรับสารโดยออม (Passive recipient) เปนการแสดงบทบาท
ในสถานการณจําลองที่เกีย่วของกับเหตกุารณนอกหองเรียน 
                     4.2 แสดงบทบาทผูสรางปฏิสัมพันธ (Interaction) ผูเรียนเปนทั้งผูใหและผูรับขอมูล 
       4.3 แสดงบทบาทของผูฟงและผูปฏิบัติ (Listener and Performer) 
       4.4 บทบาทของผูเรียนเกี่ยวของกับพัฒนาการเฉพาะบุคคล 
       4.5 บทบาทของผูเรียนเกี่ยวของกับกิจกรรมทางสังคม  บทบาททางสังคมและ
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลของผูเรียนไมสามารถแยกออกจากกระบวนการเรียนรูเชิงจิตวิทยาได 
       4.6 ผูเรียนตองมีความรับผิดชอบตอการเรียนรู พฒันาทักษะการเรียนรูของตนเอง 
 5. บทบาทของครูผูสอน (Teacher’s roles) ครูผูสอนมีสวนชวยใหการใชส่ือการสอน
อยางมีประสิทธิภาพ  และบรรลุวัตถุประสงคในการสอน  ซึ่งริชารดสและรอดเจอรส (Richards 
and Rodgers 1986, quoted in Nunan 2001 : 84) กลาววา บทบาทของผูเรียนนั้น ใกลเคียงและ
เกี่ยวของกับหนาที่และสถานภาพของครูผูสอน กลาวคือ ผูสอนอาจแสดงบทบาทเปนผูควบคุม 
เปนผูกระตุนการเรียนการสอน  เปนที่ปรึกษา  หรือผูแนะแนว เปนตน นอกจากนี้ยังพบวา บทบาท
ของผูสอนนั้นเกี่ยวของกับลักษณะดังตอไปนี้ 
         5.1 รูปแบบของบทบาทหนาที่ของครู ผูสอนนั้นได รับการคาดหวังให เปน
ผูอํานวยการฝกภาษา ที่ปรึกษา หรือเปนแบบอยาง เปนตน 
                    5.2 ระดับการควบคุมของครูผูสอนมีผลตอการเรียนการสอนในชัน้เรียน 
                    5.3 บทบาทของครูผูสอนขึ้นอยูกับระดับความรับผิดชอบเนื้อหาในดานการเรียน
การสอน 
                    5.4 บทบาทของครูผูสอน ข้ึนอยูกับรูปแบบของปฏิสัมพันธ ระหวางบุคคลของ          
ครูผูสอนและผูเรียน 
 6. ฉากหรือสถานการณ (Settings) หมายถึง การจัดชั้นเรียนใหเปนสถานการณเฉพาะ
สถานการณใดสถานการณหนึ่งที่เกี่ยวของกับสถานการณในสังคมนอกชั้นเรียน เชน การปฏิบัติ 
กิจกรรมรวมกันทั้งชั้นเรียน กิจกรรมกลุมยอย หรือกิจกรรมคู นอกจากนี้ นูแนน (Nunan 2001 : 
92-93) ยังแบงสถานการณในการเรียนออกเปน 2 แบบ คือ 
     6.1 รูปแบบการปฏิบัติการเรียนรู (Learning mode) หมายถึง รูปแบบการจัดชั้น
เรียนโดยแบงเปนกลุมทั้งชั้นเรียน แบบกลุมยอย แบบเปนคู หรือรายบุคคล เพื่อใหผูเรียนเรียนรู
ดวยตัวเอง  ซึ่งอาจมีครูเปนผูกํากับช้ันเรียน 
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     6.2 สภาพแวดลอม (Environment) หมายถึง สถานที่ที่เกิดการเรียนรู เชน 
หองปฏิบัติการภาษา ชั้นเรียนทั่วไป หรือศูนยการเรียนดวยตนเอง (Self-access learning center) 

นอกจากนี้ เอลลิส (Ellis 1997 : 38) กลาววา หากพิจารณาภาระงานเฉพาะดาน      
ควรคํานึงถึงองคประกอบตอไปนี้ 

1. ขอมูลทางภาษา (Input) เปนขอมูลทางภาษาที่กําหนดใหผูเรียนปฏิบัติภาระงาน 
เชน ขอมูลทางภาษาแบบใชคําพูด และไมใชคําพูด (Verbal and non - verbal) 

2. สถานการณในการสอน (Conditions) ควรกําหนดรูปแบบของสถานการณใน
ปฏิบัติภาระงาน เชน กิจกรรมทั้งชั้นเรียน หรือกิจกรรมกลุมยอย เปนตน 

3. กระบวนการสอน (Procedures) ควรระบุข้ันตอนในการสอน เพื่อใหผูเรียนใช
ประกอบการปฏิบัติภาระงานใหเสร็จสมบูรณ เชน ผูเรียนตองเตรียมตัวกอนปฏิบัติภาระงานหรือไม 

4. ผลลัพธของภาระงาน (Outcomes) เมื่อผูเรียนปฏิบัติภาระงานเสร็จสมบูรณคือ  ส่ิง
ที่บงบอกถึงความสําเร็จ   ผลลัพธของภาระงานเกิดจากผลผลิตของความสามารถในการปฏิบัติ
ภาระงานของผูเรียนและกระบวนการที่ใชในการปฏิบัติภาระงาน เชน เมื่อผูเรียนประสบปญหาใน
การสื่อสาร   ผูเรียนอาจใชวิธีการแกไขขอผิดพลาดหรือถามคําถาม เพื่อขยายความหัวเรื่องเปนตน 

องคประกอบของการสรางภาระงานเพื่อการสื่อสารกลาวโดยสรุปมี 6 ประการ ไดแก 
วัตถุประสงค ขอมูลของภาษา กิจกรรมการเรียนรู บทบาทของครูผูสอน บทบาทของผูเรียน และ
สถานการณในการเรียนการสอน  ครูผูสอนอาจยึดแนวคิดของนักการศึกษาทานใดทานหนึ่ง หรือ
ผสมผสานกันเปนแนวทางในการสรางภาระงานเพื่อการสื่อสาร ทั้งนี้หัวใจหลักของการสราง     
ภาระงานเพื่อการสื่อสารคือ การสงเสริมใหผูเรียนฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารจากรูปแบบ ภาระ
งานเพื่อการสื่อสารที่หลากหลาย  อีกทั้งชวยใหผูเรียนไดพัฒนาทักษะที่ตองการและเตรียมผูเรียน
ในการนําความรูไปใชในชีวิตจริง 

รูปแบบภาระงานเพื่อการสื่อสาร  
รูปแบบภาระงานเปนองคประกอบหนึ่งที่ สําคัญนอกเหนือจากขอมูลทางภาษา 

เนื่องจากการสอนอานเพื่อการสื่อสาร  มุงเนนใหผูเรียนฝกปฏิบัติเพื่อใหเกิดความเขาใจในภาษา
สามารถนําภาษาในชั้นเรียน   ถายโอน และนําไปใชประโยชนในสภาพการดําเนินชีวิตจริง           
มีนักการศึกษาไดแบงประเภทของรูปแบบภาระงาน ดังนี้ 

นูแนน (Nunan  2001 : 40-45)  แบงภาระงานเพื่อการสื่อสารออกเปน 2 ประเภท 
1. ภาระงานที่สามารถนําไปใชไดจริง (Real – world  Tasks) เปนภาระงานที่ตองการ

ใหผูเรียนทราบแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนํามาใชในการดําเนินชีวิตของความเปนจริง กลาวคือ 
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นําความรูมาใชนอกชั้นเรียนได  ตัวอยางเชน ฝกใหผูเรียน ฟงคําพยากรณอากาศ แลวใหระบุ
อุณหภูมิสูงสุดจากคําพยากรณอากาศวันนี้  หรือใหผูเรียนฟงการพยากรณอากาศ แลวตัดสินใจวา
วันนี้ควรนํารม หรือสวมเสื้อกันหนาวมาโรงเรียน เปนตน 

2. ภาระงานที่ใชในการปฏิบัติงานในชั้นเรียน (Pedagogic  Tasks)  เปนภาระงานที่
ชวยใหผูเรียนปฏิบัติภาระงานในชั้นเรียน อาจไมสามารถนํามาใชนอกชั้นเรียน โดยจุดประสงคเพื่อ
ฝกปฏิบัติการใชภาษาและกระตุนการเรียนรู  ตัวอยางเชน ใหผูเรียนฟงบทสนทนาแลวตอบคําถาม 
หรือ ใหระบุวาขอความนั้นถูกหรือผิด 
 
 ภาระงานเพือ่การสื่อสารในชั้นเรยีน (Communicative  Classroom  Tasks) 
 
รูปแบบของภาระงาน                             ภาระงานที่สามารนําไปใชใน             ภาระงานที่ใชในการสอน 
(Task  Type)                                    ชีวิตจริง (Real-world)                              (Pedagogic  Task) 
 
หลักการ(Rationale)                          การฝกปฏิบัติ (Rehearsal)                          ภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยา 
                                                                                                                            (Psycholinguistic) 
ทฤษฎีอางอิง(Reference)                   การวิเคราะหความตองการ                    ทฤษฎี/งานวิจัยเกี่ยวกับการ                     
                                                                  (Need  analysis)                        เรียนรูภาษาที่สอง 
                                                                                                                      (SLA -  theory   research)   
 
แผนภูมิที่ 6  ความแตกตางของภาระงานเพื่อการสื่อสารในชั้นเรียน  
ที่มา :   David  Nunan, Designing Tasks for the Communicative Classroom , 15th ed. 
(Cambridge : Cambridge University Press, 2001), 40. 
 

จากแผนภูมิดังกลาวจะเห็นวาภาระงานที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริง(Real-world 
Task) ใชหลักการในการฝกใชภาษา เพื่อเตรียมการใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตจริงได  และ
อางอิงทฤษฎีดานการวิเคราะหความตองการ (Need  Analysis) สวนรูปแบบของภาระงานที่ใชใน
การปฏิบัติในการเรียนการสอน (Pedagogic  Task) ใชหลักการทางภาษาศาสตรเชิงจิตวิทยาและ
อางอิงทฤษฎีหรืองานวิจัยเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาที่สอง (Second Language Acquisition 
(SLA)theory  research 

จากความแตกตางระหวางรูปแบบของภาระงานทั้ง 2 ประเภท ครูผูสอนอาจสราง  
ภาระงานโดยใชหลักการเกี่ยวกับเอกสารจริง มาใชในการปฏิบัติการสอน โดยใชปริบทของเนื้อหา   
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เกี่ยวกับชีวิตจริง เปนแนวทางในการสรางภาระงานในการเรียนการสอน มีนักการศึกษาหลายทาน
ที่สนับสนุนการสรางภาระงาน โดยใชเอกสารจริง เชน ซิลเบอรสไตน (Silberstein 1994 : 111)  
และ ยุค-ชุน ลี (YuK-Chun Lee 1995 : 323) แสดงความคิดเห็นสอดคลองกันวา กิจกรรมการอาน
ควรมีลักษณะเปนจริงสอดคลองกับความสามารถ  และวัตถุประสงคของผูเรียน ดังนั้น วิธีการ
สรางภาระงานจากเอกสารจริงเพื่อใหสอดคลองกับ  วัตถุประสงคของการสื่อสารในรูปแบบที่
แตกตางกัน จึงควรสรางภาระงานแบบทักษะสัมพันธ  เนื้อหาที่นํามาสรางภาระงาน ควรเปน
เนื้อหาที่เปดโอกาสใหผูเรียนไดฝกการใชภาษาที่เปนธรรมชาติ  มีความหมายและตรงตามความ
ตองการของผูเรียน  ภาระงานชวยพัฒนาความสามารถทางภาษาที่ผูสอนตองการใหผูเรียนฝก
และสัมพันธกับเอกสารจริงที่เลือก  ภาระงานที่ใชในชั้น กอนเรียน ระหวางเรียน หรือหลังเรียน ตอง
คํานึงถึงจุดประสงครายวิชาและความตองการของผูเรียน 

เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990 : 1) ใหแนวคิดวา ภาระงานจะชวยเตรียม
นักเรียนในการอานภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน หลังจากทําภาระงานไปแลวนักเรียนจะมี
ความรูสึกวาอานไดดีข้ึนและมั่นใจขึ้นกวาเดิม โดยนักเรียนจะเปนผูกระทําภาระงานทั้งหมด สวน
ครูจะเปนผูใหคําแนะนําชวยเหลือ ลักษณะภาระงานควรเปนกิจกรรมสงเสริมให นักเรียนเรียนรู
หรือฝกปฏิบัติดวยตนเอง ซึ่งเดวีส และคณะ ไดเสนอรูปแบบภาระงานการอานวาประกอบดวย  
กิจกรรมกอนการอาน (Pre-text  Work)  นําเสนอเนื้อหา (Presentation) วิเคราะห ตัดทอนและ 
ถายโอนขอมูล (Analysis, Extraction and Transference) และตรวจสอบกิจกรรมที่ไดเรียนในแต
ละหนวย (Checking of Learning) 

รูปแบบภาระงานการอานของเดวีสและคณะประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้ 
1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-text Work) เปนการสรางความสนใจโดยใหผูเรียน      

คาดคะเน ระดมความคิด สอบถามประสบการณเดิมของผูเรียนที่สัมพันธกับเนื้อหา จัดหาสื่อที่
เกี่ยวของมากระตุนความสนใจของผูเรียน 

2. นําเสนอเนื้อหา (Presentation) ตรวจสอบชนิด ลีลาและหนาที่ของภาษา แลวให     
ผูเ รียนใชกลวิธีตางๆ ในการอาน เชน การอานแบบกวาดสายตา  (Scanning) เพื่อทํานาย    
สถานการณหรือเนื้อเร่ือง  และใชวิธีการอานแบบขามคํา (Skimming) เพื่อหาใจความหลักของ  
เนื้อเร่ือง จากนั้นใหผูเรียนทํางานเดี่ยวหรือกลุมยอย 

3. วิเคราะห ตัดทอนและถายโอนขอมูล (Analysis, Extraction and Transference) 
ในขั้นนี้ผูเรียนทํางานเดี่ยว คู หรือกลุมข้ึนอยูกับความสามารถของแตละคนในการถายโอนขอมูล
ในภาระงานหรือกิจกรรมที่กําหนดให 
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4. ตรวจสอบกิจกรรมที่ไดเรียนในแตละหนวย (Checking of Learning) โดยใหผูเรียน
ไดทํากิจกรรมดังนี้ 
     4.1 ตรวจสอบชนิดของเนื้อหา 
     4.2 หนาที่ทางภาษา 
                     4.3 ทักษะที่ใชรวมไปถึงคาํศัพทหรือสํานวนที่ใชในบทนั้น ๆ 
 จากความคิดของนักการศึกษาสรุปไดวา   รูปแบบภาระงานการอานเพื่อการสื่อสารคือ  
รูปแบบภาระงานที่มุงใหผูอานทราบแนวทางปฏิบัติกิจกรรมการอาน  เพื่อนําไปใชในการดําเนิน
ชีวิตจริง สามารถนําความรูมาใชนอกชั้นเรียน  ทั้งนี้ผูสอนจะตองมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับ
กระบวนการสราง  และองคประกอบของภาระงาน  ซึ่งทําใหผูสอนสามารถวางขอบเขตของการ
เรียนการสอนทักษะการอาน  เพื่อเตรียมนักเรียนในการอานภาษาอังกฤษทั้งในและนอกชั้นเรียน  
กิจกรรมตางๆ รวมทั้งสื่อการสอนอานลวนมีความสําคัญในการชวยใหผูอานเกิดความเขาใจ 
ฉะนั้นครูผูสอนอาจจะยึดรูปแบบการสรางภาระงานของนักการศึกษาทานใดทานหนึ่งหรือ
ผสมผสานกันก็ตามแต แตส่ิงที่ตองคํานึงคือ การพัฒนาผูอานใหมีทักษะที่ตองการและเปนรูปแบบ
ภาระงานที่เตรียมผูอานในการนําความรูไปใชในชีวิตจริง 
 
2.6 การสรางแบบประเมินการอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

เนื่องจากทักษะการอานเปนทักษะที่เสริมการพัฒนาการสอนทักษะอื่นๆคือ  ฟง – พูด
และเขียน  ฉะนั้นการประเมินผลการอานอาจทําไดโดยใหผูเรียนอานแลวแสดงความเขาใจในเรื่อง
ที่อาน  โดยแสดงออกมาโดยใชทักษะฟง – พูดหรือเขียน (สุภัทรา  อักษรานุเคราะห 2532 : 91-93) 
ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของวิสาข  จัติวัตร (2543 : 306) ที่วาแนวการสอนอานเพื่อการสื่อสารเปน
แนวการสอนอานที่เนนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารมากกวาเนนการใชโครงสรางทางภาษาศาสตร 
ดังนั้นการประเมินผลการอาน  จึงตองประเมินแบบบูรณาการมากกวาแบบจุลทักษะ กลาวคือ ไม
เนนเพียงทักษะใดทักษะหนึ่ง  

นักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอานเสนอแนวการสรางแบบทดสอบเพื่อประเมิน
ความเขาใจในการอานแบบบูรณาการ(Integrative  Tests) ดังนี้ (Heaton 1990:79 – 113 ;    
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห  2532 : 91-93 ; วิสาข  จัติวัตร 2543 : 307-308  ; อัจฉรา วงศโสธร  
2544 : 182) 

1. อานแลวหาความหมายของคําศัพทจากประโยคที่กําหนดให 
2. อานแลวบอกคําบงชี้ความสัมพันธความระหวางประโยค (Discourse  Features) 
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3. อานแลวตอบคําถามเกี่ยวกับเร่ืองที่อาน โดยใชคําถามแบบมีคําตอบใหเลือก 
4. อานแลวเรียงลําดับใหถูกตอง 
5. อานแลวเลือกคําตอบมาเติมแผนภูมิ แผนที่ ตาราง ฯลฯ ใหสมบูรณ 
6. อานแลวเขียนตอบสั้น ๆ หรือ อานแลวเขียนรายงาน เขียนสรุป เขียนแปล 
7. อานแลวโยงเสนแสดงความสัมพันธหรือความตอเนื่อง หรือ อานแลวจับคูขอความ 
8. อานแลววาดภาพ เขียนกราฟ สรางตาราง แผนภูมิ แผนที่ แผนผัง 
9. อานแลวเติมคําในชองวางโดยวิธีโคลซ (Cloze Test) 
10.อานแลวตอบคําถามแบบถูก/ผิด 
11.อานแลวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองที่อานอยางงายๆ 
12.อานแลวเขียน หรือบอกชื่อเร่ืองได 
สุภัทรา  อักษรานุเคราะห (2532 : 93) ไดเสนอแนวคิดในการตรวจใหคะแนนทักษะ

การอาน จากลักษณะของขอทดสอบมี 4 ประการ คือ 
1. ขอสอบปรนัย ไดแก ผิดถูก เลือกตอบ เติมคํา และถามตอบ ใหคะแนน 0 เมื่อตอบ

ผิด และ 1 เมื่อตอบถูก 
2. การแสดงออกทางกิริยาทาทาง การใหคะแนนพิจารณาตามระดับความสามารถ 

ดังนี้ 
  4 คะแนน - อานครั้งเดียว แลวทําตามคําสั่งไดถูกตอง 
  3 คะแนน - ทําตามคําสั่งไดถูกตอง หลังการอาน 2 คร้ัง 
  2 คะแนน - อานแลวทําตามคําสั่งไมถูกตองแตแกไขไดเอง ไมตองอานใหม 2 คร้ัง 
  1 คะแนน - อานแลวทําตามคําสั่งไดไมถูกตอง แตแกไขไดเองโดยตองอาน 2 คร้ัง 
  0 คะแนน - อานแลวทําตามคําสั่งไดไมถูกตอง 2 คร้ัง 
3. การตรวจใหคะแนนขอสอบโคลซ มี 2 วิธีเหมือนการตรวจใหคะแนนทักษะฟงคือ 
    3.1 ใหคะแนนคําตอบที่ตรงตามคําที่ถูกตัดออกไป (Exact  Word) 
    3.2 ใหคะแนนคําที่ใกลเคียง คือคําที่เปนที่ยอมรับวาไปดวยกันได (Acceptable  

Answer) คือเปนคําที่เหมาะสม และไมทําใหความหมายเปลี่ยนไป การพิจารณาคะแนนขึ้นอยูกับ 
ผูตรวจวาจะมีเกณฑอยางไร โดยปกติจะไมหักคะแนนที่สะกดผิด ถาคําๆ นั้นพอจะอานได 

จากแนวคิดดังกลาวสรุปไดวา  การวัดผลและประเมินผลความเขาใจในการอานใน
ปจจุบัน  เนนการใชภาษาในการสื่อสารมากกวาเนนการใชโครงสรางทางภาษาศาสตร  ดังนั้น การ
สรางแบบทดสอบวัดความเขาใจในการอาน  จึงตองสรางแบบวัดทักษะสัมพันธ  โดยมุงเนนเพือ่วดั
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ความเขาใจและความสามารถในการใชภาษาในสถานการณตางๆ ในชีวิตจริง  ซึ่งถือเปน
เปาหมายหลักของการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  อนึ่ง  การวัดผลและประเมินผลการอานเพื่อการ
ส่ือสาร  สามารถทําไดหลายรูปแบบ เชน การใชแบบทดสอบชนิดใหตัวเลือกในการตอบ เลือก
คําตอบที่ถูก เลือกคําตอบที่ผิด  การถายโอนขอมูลที่จากการอานในรูปแบบตางๆ การเรียงลําดับ
ความใหมใหถูกตอง ฯลฯ  ทั้งนี้หัวใจหลักของการวัดผลและประเมินผลทักษะความเขาใจในการ
อานคือ ตองวัดผลและประเมินผลใหสอดคลองกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอน              
มีจุดประสงคและเกณฑในการการวัดที่แนนอนชัดเจน ในขณะที่เตรียมการประเมินผูสอนตองมี
ความมั่นใจวาบทอานที่เลือกมาใชมีความเหมาะสม  ภาษาในบทอานเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียนและขอมูลทั้งหมดในบทอานถูกนํามาใชในการประเมิน ในการวิจัยครั้งนี้
ผูวิจัยใชแบบทดสอบในการวัดผลและประเมินผลทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร  ดวยแบบทดสอบ
ชนิดเลือกตอบจากตัว เลือกที่ ให เลือกตอบแบบเลือกคําตอบที่ถูก  เลือกคําตอบที่ ผิด         
เรียงลําดับความ  และถอดความในรูปแบบตางๆ  โดยการเรียงลําดับความและการถอดความที่ถูก
จากตัวเลือกที่ให 
 
2.7 การเลือกสื่อการสอนอานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร 

ส่ือการสอนในที่นี้หมายถึง หนังสือเรียน คูมือครู อุปกรณการสอนรวมทั้งกิจกรรมตางๆ
ที่ครูสอนภาษาอังกฤษใชในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ เอลลิส (Ellis 1984 : 9, อางถึงใน      
พูนทรัพย  นาคนาคา 2539 : 59) กลาวถึงลักษณะของสื่อการสอนที่นํามาใชในการเรียนการสอน
ภาษาเพื่อการสื่อสารวา   ควรมีจุดประสงคที่จะฝกการใชภาษาเพื่อการสื่อสารโดยเฉพาะ  ทั้งนี้
พิจารณาถึงกิจกรรมที่จัดไวนั้น  ตองเปนกิจกรรมที่กระตุนผูเรียนใหเกิดความตองการในการ
ส่ือสารจริงๆ กลาวคือผูเรียนตองพยายามสื่อความหมายเพื่อใหไดขอมูลที่ตองการ  เปนกิจกรรมที่
ปรับเปลี่ยนได  ไมใชกําหนดคําตอบไวตายตัว 

ประทิน  พิมสาร (2530:73-77) ไดใหความเห็นในการเลือกลักษณะแบบเรียนที่ใชใน
การอานเพื่อการสื่อสารวา ควรคํานึงถึงหลักการ 3 ประการ คือ 

1. ความยากงายของภาษา (Readability) ในการเลือกแบบเรียนหรือบทอานโดย
คํานึงถึงความยากงายของภาษาที่ใช ตั้งแตคําศัพท (Lexical) โครงสรางภาษา (Linguistic 
structrue) ตลอดจนการเรียบเรียงภาษาหรือการเขียน (Rhetorical Structure) องคประกอบ
เหลานี้ควรมีความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
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2. ความเหมาะสมของเนื้อหา (Suitability of Context) เนื้อหาของบทเรียนนั้นควรอยู
ในความสนใจของผูเรียน มีลักษณะที่ทาทายใหผูเรียนอยากเรียนรู มีคําศัพท โครงสรางของ
ประโยค และสํานวนภาษาที่เหมาะสม และใหผูเรียนมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่อาน ได
คนควา หรืออานเพิ่มเติมเพื่อปลูกฝงนิสัยรักการอาน 

3. บทเรียนควรเอื้ออํานวยใหเกิดการเรียนรู (Exploitability) แบบเรียนที่เลือกมาควร
ประกอบดวยบทเรียนที่ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูหรือเกิดประโยชนแกผูอาน  ผูเรียนไดรูคําศัพท
มากข้ึน  อานไดเขาใจเร็วขึ้น  สามารถแสดงความคิดเห็น วิพากษวิจารณ วิเคราะหส่ิงที่อานได 
สามารถแยกแยะขอเท็จจริงจากความคิดเห็น  รวมทั้งรูจุดมุงหมายและความรูสึกของผูเขียน 

นัททอล (Nuttal 1982, อางถึงใน วิสาข  จัติวัตร 2543 : 257) ไดใหขอเสนอแนะ     
เกี่ยวกับการเลือกบทอานสรุปไดดังนี้ 

1. ระดับความยากงายของบทอาน (Readability) การเลือกบทอานใหเหมาะสมกับ
ระดับความยากงาย โดยคํานึงถึงความยากงายของคําศัพทและความยากงายของโครงสราง
ประโยค 

2. ความเหมาะสมของเนื้อหา (Suitability of Content) ครูควรเลือกเนื้อหาที่นักเรียน
สนใจโดยการสังเกตวา หนังสือประเภทไหนที่ผูเรียนสนใจมากที่สุด ในการเลือกเนื้อหาควร
คํานึงถึงสิ่งตอไปนี้ 

    2.1 เปนเนื้อหาที่บอกนักเรียนในสิ่งที่เขาไมรูมากอน 
  2.2 แนะนําใหนักเรียนคิดในสิ่งใหม ๆ ที่เขาไมเคยคิดมากอน 
   2.3 ชวยใหเขาใจวาคนอื่นคิดและรูสึกอยางไร 
  2.4 ทําใหอยากอานหนังสือตอไป 
    นอกจากนี้ควรเลือกบทอานที่ทาทายสติปญญาของนักเรียนโดยไมตองอาศัย

ความรูภาษาอังกฤษมากนัก  มีคําศัพทที่มีคุณคาตอการเรียนรู  ไมควรมีคําศัพทใหมๆ มากเกินไป      
ควรเปดโอกาสใหนักเรียนฝกเดาความหมายของคําจากบริบท 

3. ประโยชนของบทอาน (Exploitability) เนื้อหาของบทอานนั้นควรใชสอนไดทั้งภาษา
และเนื้อหาควบคูกันไปเพื่อใหนักเรียนใชภาษาเพื่อส่ือเนื้อหาตางๆ  และเนื้อหาของบทอานควร
สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

4. ความเหมาะสมทางดานการเมืองและวัฒนธรรม(Political and Cultural 
Appropriateness)  ควรเลือกบทอานที่เหมาะสมกับวัฒนธรรมและสภาพการเมืองของประเทศไม
ควรใชเนื้อหาที่ไมเปนที่ยอมรับของวัฒนธรรมไทย 
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5. ลักษณะรูปเลม (Appearance) เนื้อหาของบทอานมีภาพหรือแผนภูมิที่ชวยให       
บทอานมีลักษณะที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน และงายตอการทําความเขาใจเนื้อหายิ่งขึ้น 

6. ควรเลือกบทอานที่เปนเอกสารจริงหรือเร่ืองที่ทําใหงายขึ้น (Simplified or 
Authentic Text) ครูควรเลือกบทอานที่มีความยากงายเหมาะสมกับนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนได
พัฒนาความสามารถอยางอิสระ  ถาไมสามารถเลือกบทอานที่เปนเอกสารจริงในระดับที่เหมาะสม
กับความสามารถของนักเรียนก็ควรทําใหบทอานงายขึ้น เชน ใหคําศัพทที่งายขึ้น ทําโครงสราง
ประโยคไมซับซอน  ถาครูสามารถหาเรื่องที่เขียนใหงายขึ้นกวาฉบับเดิมไดก็ควรกระทาํเพราะดกีวา
ใหนักเรียนอานสิ่งที่เขาไมสามารถจะอานไดเองตามลําพัง 

นอกจากนี้ บรินตัน และ เวชชีย (Brinton and  Weshe 1997, อางถึงใน จันทรา        
ตันติพงศนุรักษ 2541 : 48) ไดใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการเลือกบทอานสรุปไดดังนี้ 

1. เนื้อหาของบทเรียนเปนเรื่องจริง (Content Authenticity) ทันสมัย มีขอมูลที่
สามารถพัฒนาทักษะทางภาษาของผูเรียนได 

2. งานหรือกิจกรรมสอดคลองกับสถานการณจริง (Task  Authenticity) กิจกรรมเปด
โอกาสใหผูเรียนพัฒนาความคิดเชิงสรางสรรค และวิพากษวิจารณอยางมีเหตุผล 

3. บทเรียนนาสนใจ ( Interest  Level)  
4. ความยากงายของเนื้อหาเหมาะกับระดับของผูเรียน (Difficult Level) บทอานมี    

ขอมูลเพียงพอและมีความยาวพอเหมาะ 
5. เนื้อหาเขาใจได (Accessibility) ผูเรียนมีความรูพื้นฐานเกี่ยวกับบทอานและ

สามารถเขาใจประเด็นทางวัฒนธรรม  การเรียบเรียงเนื้อหา  ตลอดจนสํานวนภาษาที่เหมาะสม 
6. รูปแบบของบทเรียน (Packaging) นาสนใจ  การจัดหนา ตัวพิมพ ภาพ สีสัน ชวย

ใหผูเรียนเขาใจไดงายขึ้น 
7. บทเรียนยืดหยุนได (Flexibility) บทเรียนเหมาะที่จะใชสอนทักษะสัมพันธ เปด

โอกาสใหผูเรียนไดทํากิจกรรมที่หลากหลาย  และเอื้อตอผูเรียนที่มีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน 
8. แหลงเนื้อหา (Source) บทเรียนมาจากแหลงเนื้อหาและรูปแบบที่หลากหลาย 
9. สวนประกอบของบทเรียน (Texual  Aids) เชน คําอธิบายศัพท คําถามใหคนควา

เพิ่มเติม หรือดัชนีคํา ซึ่งชวยใหผูเรียนเขาใจและจําเนื้อหาที่เรียนได 
10.ส่ือการสอนเสริม (Supporting  Materials)อาจมีคูมือเฉลยคําตอบ หรือแบบฝกหัด

เสริม 
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การเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศจะเห็นไดวา ส่ือการเรียน  
การสอนเปนองคประกอบที่สําคัญประการหนึ่ง ที่มีความสัมพันธกับความสามารถในการอานเพื่อ
ความเขาใจ หากครูสามารถพัฒนาสื่อการเรียนที่มีความเหมาะสมกับสภาพสังคม ความสามารถ
และความสนใจของผูเรียน มีความยากงาย มีเนื้อหาที่นาสนใจ และสามารถนําไปใชประโยชนใน
ชีวิตประจําวันได  ส่ือการเรียนนั้นยอมจะชวยใหเกิดประโยชนแกผูเรียนในการเรียนภาษาอังกฤษ
มากยิ่งขึ้น  การเลือกสื่อการสอนหรือบทเรียนนับเปนขั้นตอนที่สําคัญที่สุด  เพราะผูสอนจะตองหา
เนื้อหาที่คาดวาผูเรียนสนใจ สามารถเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหมที่ไดจากการอาน อันนํามา
สูความรูความเขาใจในเนื้อหา  ตลอดจนสามารถพัฒนาทักษะการคิดในระดับสูงไดอีกดวย เชน 
การตีความ วิเคราะห และสังเคราะห อยางมีหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง โดยสรางองคความรู
ของตนเอง   ดังนั้นผูสอนสามารถอาศัยหลักการจัดทําสื่อการสอนอานจากเอกสารจริงที่สนับสนุน
ใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการ  และเหมาะสมกับสภาพสังคมและ
วัฒนธรรมของผูเรียน  ทําใหผูเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณตามสถานการณที่สมจริง  ซึ่งจะ
ชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอานมากยิ่งขึ้น 
 

3. เอกสารจริง 
 

3.1 ความหมายเอกสารจริง  
หัวใจของการเรียนการสอนอาน คือ การใหนักเรียนมีสมรรถวิสัยในการอาน เพื่อที่จะ

นําไปใชในชีวิตจริง ดวยหลักการนี้ในการเรียนการสอนอานจึงควรหาบทอานชนิดตางๆ ที่พบเห็น
ในชีวิตประจําวัน ซึ่งนักการศึกษาและผูเชี่ยวชาญดานการอาน เรียกวา เอกสารจริง (Authentic 
Materials) มาใหนักเรียนฝกอานเพื่อเตรียมนักเรียนในการอานจริง  เนื่องจากรูปแบบภาษาเปน   
รูปแบบที่เจาของภาษาใชกันในชีวิตประจําวัน   อีกทั้งเนื้อหาสาระมีความเกี่ยวของกับส่ิงที่เจาของ
ภาษาใชจริงในชีวิตประจําวัน ไดแก ส่ือโฆษณาตางๆ ปายสัญลักษณ หนังสือแนะนํา คูมือการ
เดินทาง ตําราอาหาร เปนตน  จึงสามารถสรุปไดวา เอกสารจริงหมายถึง เอกสารหรือบทอานที่  
เจาของภาษาเขียนขึ้นเพื่อส่ือความหมาย ใหเจาของภาษาดวยการอาน (Swaffar 1985:15) กลาว
อีกนัยหนึ่งคือ เปนสื่อผานขาวสารขอมูลระหวางเจาของภาษาไปยังกลุมชนในรูปแบบตางๆ แต
ไมไดเปนแบบอยางในการใชภาษา เชน บทความในนิตยสาร หนังสือพิมพ จดหมาย เปนตน 
(Williams 1993:25) เอกสารจริงจึงถือไดวาเปนสื่อการอานที่มาจากแหลงตางๆ ที่ไมใชตําราหรือ
บทเรียนที่จัดพิมพใหผูเรียนใชเรียน   ซึ่งแนวคิดนี้สอดคลองกับ วิลคินส (Wilkins 1976:79) ที่วา
เอกสารจริงเปนเอกสารที่ผลิตขึ้นเพื่อสนองความตองการใชภาษาในสังคม   จึงสามารถนํานักเรียน
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ไปสูการเรียนรูในสังคมจริง ซึ่งการอานของนักเรียนมุงเนนการคนหาเนื้อหาหรือความหมายของ
ขอความที่อานไมใชอานเพื่อเรียนรูภาษาที่ใชในการเขียน  จึงมีผูเสนอแนวคิดและทําการวิจัย
เกี่ยวกับการเลือกใชส่ือเพื่อบรรลุวัตถุประสงคของการอานโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชส่ือที่เปน
เอกสารจริง (Authentic  material) ซึ่งไดรับการยอมรับวา เปนสื่อที่สอดคลองกับแนวการสอนอาน
เพื่อการสื่อสาร 

เอกสารจริงจึงสามารถสรุปไดวาหมายถึง เอกสารชนิดตางๆ ที่เกี่ยวของกับเจาของ
ภาษาไดใชในชีวิตประจําวัน  รูปแบบภาษาที่เขียนขึ้นมา  มีความเหมาะสมกับปริบททั้งทางดาน
วัฒนธรรมและสถานการณเหมือนกับที่เจาของภาษาใช  เปนสื่อที่ไมไดผลิตเพื่อใชในการเรียนการ
สอน แตใชในการติดตอส่ือสาร   เพราะเปนสื่อที่มุงใหผูเรียนมีความสามารถในการใชภาษาในชีวติ
จริง  การใชเอกสารจริงในการเรียนการสอนอาน  ชวยใหผูเรียนไดเห็นตัวอยางของภาษาที่ใชใน
ชีวิตจริงอยางหลากหลาย  และเปนการสงเสริมใหผูเรียนไดใชภาษาตามแบบที่เจาของภาษาใช  
ดวยความสําคัญของเอกสารจริง ที่สามารถเปนสื่อการอานที่สอดคลองกับแนวการสอนอานเพื่อ
การสื่อสาร  จึงไดรับความสนใจจากนักการศึกษาทางดานการอาน ในการนํามาประยุกตใชในการ
เรียนการสอนอาน ทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนเกิดความคุนเคยและไดประสบการณในชีวิตจริง นําความรูที่
ไดทั้งทางดานภาษาและวัฒนธรรมไปปรับใชใหเหมาะสมกับตนเองในชีวิตจริง  อันนําไปสูหัวใจ
หลักของการสอนอานเพื่อการสื่อสาร 

 
3.2 ความสําคัญและประโยชนของเอกสารจริง  

การนําเอกสารจริง มาใชในการเรียนการสอนถือวาเปนสิ่งสําคัญ  เพราะเปนการเปด
โอกาสใหผูเรียนไดเห็นรูปแบบของภาษา ที่เจาของภาษาใชจริงในชีวิตประจําวัน  ซึ่งแตกตางจาก
รูปแบบของภาษาในหนังสือแบบเรียน สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 18) กลาววา ถาครูสามารถ   
ตัดสินใจไดวา เอกสารจริงเปนที่สนใจในชั้นเรียน เชน บทกวี หนังสือพิมพ หรือรายการทางดาน
วิทยาศาสตร  จะทําใหการเรียนการสอนนั้น มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ขอความจากเอกสารจริงมี
ความสมบูรณ และมีลักษณะของขอความที่ไมไดจํากัดทั้งผูเรียนและผูสอนในดานเทคนิค กลวิธี
การเรียนการสอน สงเสริมใหผูเรียนมีอิสระในการเรียน  ไดรับประสบการณในการเรียนในรูปแบบ
ที่หลากหลาย  ภายใตการใชภาษาในสถานการณจริง เปดโอกาสใหผูเรียนไดเลือกเรียนตาม  
ความสนใจ ทําใหมีแรงจูงใจในการเรียน อันกอใหเกิดผลสัมฤทธิ์ในการอานตามมา ขอความจาก
เอกสารจริงยังชวยเสริมใหผูเรียนใชความรูเดิม หลักการเดาความหมายเนื่องจากเนื้อหาเปนเรื่องที่
ผูเรียนคุนเคย จึงทําใหผูเรียนไดเรียนรูและฝกการใชภาษารวมทั้งมีประสบการณตามสถานการณ
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ที่สมจริง เชน ประสบการณทางดานวัฒนธรรม ในการสั่งอาหารตามภัตตาคาร วัฒนธรรมในการ
ทักทาย เปนตน  ดังนั้นเอกสารจริงจึงสงเสริมใหผูเรียนไดพัฒนากลวิธีในการเรียนรูทั้งวิชา
ภาษาอังกฤษและสาขาวิชาอื่น ๆ อีกดวย (สาวิตรี  วุฒิคะโร 2530 : 39 ; Wong et al. 1995 : 318)  

นอกจากนี้ วิลเลียมส (Williams 1993 : 25) เสนอแนะวา การนําเอกสารจริงมาใชใน
การเรียนการสอน  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมีประสบการณ ใชภาษาที่ใชกันจริง ๆ  และชวยให 

ผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน เพราะเมื่ออยูในสถานการณนอกหองเรียนไป
แลว ผูเรียนก็ตองเผชิญกับภาษาที่ใชอยูจริง และในแนวความคิดของ ยุค-ชุน ลี (Yuk-Chun Lee 
1995 : 324) กลาววา เอกสารจริงนาสนใจกวาตําราเรียน  เพราะเนื้อหามีความทันสมัยเกี่ยวของ
กับกิจกรรมในชีวิตประจําวันแตภาษาที่ใชอาจอยูในระดับที่ยาก เพราะไมมีการปรับเปลี่ยนทั้งดาน
โครงสรางทางภาษาและคําศัพท   

ดวยเหตุผลดังกลาว เอกสารจริงจึงเปนเอกสารที่ผลิตขึ้นมา ทั้งที่มีขอความและไมมี    
ขอความ มีวัตถุประสงคเพื่อใชในการสื่อสาร เนื้อหามีความนาสนใจ ภาษาที่ใชในเอกสารจริงเปน
ภาษาที่ใชกันทั่วไป ผูเรียนจะเรียนรูไดเร็วเพราะเปนการเรียนรูโดยธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหผูเรียนได
รูเห็นตัวอยางของภาษาที่ใชในสถานการณจริง  การใหเอกสารจริงแกผูเรียนมากเทาใดก็จะเปน
การใหโอกาสแกผูเรียนในการสรางสรรคภาษามากขึ้นเทานั้น  ดังนั้นครูจึงควรใหความสําคัญตอ
เอกสารจริงที่จะใชในการเรียนการสอนภาษา   เนื่องจากเอกสารจริงเหลานั้น กอใหเกิดผลในดาน
แรงจูงใจ และจะทําใหนักเรียนมีความจดจํา  ทั้งยังเปนการใชภาษาเพื่อการสื่อสารในการเชื่อมโยง
ภาษาที่นักเรียนไดเรียนในหองเรียนกับภาษาในสถานการณที่เกิดขึ้นจริงในชีวิตประจําวัน ดังนั้น
ถาผูเรียนไดฝกภาษาที่ใชในสถานการณจริงก็จะเปนประโยชนตอผูเรียนมาก 

  
3.3 ประเภทของเอกสารจริง 

เอกสารจริงมีหลายลักษณะตาง ๆ กัน ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไว          
เชน สวอฟฟาร (Swaffar 1985 : 17-18)   ไดแบงเอกสารจริงเปน 2 ประเภท คือ เอกสารจริงที่
นําเสนอสาระทางวัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกคนอ่ืนๆ ในกลุมวัฒนธรรมนั้น และเอกสารจริงที่
ผลิตขึ้นมาเพื่อใชส่ือสารในชั้นเรียน หรือเพื่อช้ีนําหรือสงผลตอพฤติกรรมของนักเรียน ซึ่งอาจเปน
วิธีสอน  หรือกิจกรรมที่จัดขึ้นในลักษณะที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ  หรือเปนกิจกรรมที่ฝกตามหนาที่
ของภาษา   รวมไปถึงการจัดเนื้อหารายวิชาที่ ผู เ รียนจําเปนตองเรียน  เชน  สังคมวิทยา 
ประวัติศาสตร หรือ รายวิชาอื่น ๆ ซึ่งเปนการใหขาวสารแกผูเรียนมากกวาตองการปรับภาษาให
งายขึ้น  
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อารเฮลลัล (Ahellal 1990 : 39) กลาววาสื่อการสอนจากเอกสารจริงสามารถแบง
ออกเปน 2 ประเภท คือ ส่ือที่ไมมีขอความไดแก รูปภาพ แผนภูมิ และภาพเขียน เปนตน ส่ือที่มี         
ขอความไดแก แผนพับ หนังสือพิมพ นิตยสาร สลากยา สมุดบัญชีธนาคารและรายการอาหาร  
อรุณี  วิริยะจิตรา และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ (2531 : 16) ไดยกตัวอยางเอกสารจริงเพิ่มเติม ดังนี้ 
เร่ืองสั้น ชีวประวัติ จดหมาย ไปรษณียบัตร บทความ โฆษณาตางๆ การตูน เอกสารทางวิชาการ 
แผนปลิว โปสเตอร ปายประกาศ คูมือตางๆ แผนภูมิ ตารางเวลา สมุดโทรศัพท พจนานุกรม 
สารานุกรม คําสั่ง คําเตือน คําแนะนํา แบบฟอรม ฯลฯ  

จากการศึกษาประเภทของเอกสารจริง  ดังที่นักการศึกษาหลายทานไดกลาวไวขางตน 
สามารถจําแนกประเภทของเอกสารจริงตามรูปแบบการพิมพ  ไดแก ส่ิงพิมพที่มีขอความและ      
สิ่งพิมพที่ไมมีขอความ   และจําแนกตามวัตถุประสงคในการผลิต  เชน เพื่อนําเสนอสาระและ 
วัฒนธรรมของเจาของภาษาและเพื่อใชในการสื่อสารในชั้นเรียน  แมวาการจําแนกประเภทของ
เอกสารจริงของนักการศึกษาจะแตกตางกัน  แตนักการศึกษาตางยอมรับถึงความสําคัญของ
เอกสารจริงในการเปนสื่อการสอนอานตามแนวการสื่อสาร  โดยคํานึงถึงความสามารถในการ
นําเสนอภาษา และรูปแบบการใชภาษาในสถานการณจริง  ใหผูเรียนฝกใชภาษาตามแบบที่
เจาของภาษาใช 

อยางไรก็ตาม การนําเอกสารจริงมาใชใหเปนประโยชนตอการเรียนการสอนอาน 
ผูสอนจําเปนตองมีความรูในการเลือกเอกสารจริงใหเหมาะกับระดับความรู ความสามารถ 
ตลอดจนความสนใจของผูเรียน  และควรคํานึงถึงปญหาเกี่ยวกับการใชเอกสารจริงดวย  เนื่องจาก
เอกสารจริงมีหลายรูปแบบและมีระดับความยากงายแตกตางกัน  
 
3.4  การเลือกและการนาํเอกสารจริงไปใชในการเรยีนการสอน 

เนื่องจากเอกสารจริงมีเนื้อหาที่เปนธรรมชาติ มุงเนนในการนําเสนอเนื้อหาสาระทาง
วัฒนธรรมภาษาแมตอสมาชิกในกลุมวัฒนธรรมนั้น ๆเปนหลัก เนื้อหาจึงมีความหลากหลายและมี
ระดับความยากงายแตกตางกัน  ผูสอนควรมีหลักเกณฑในการนําเอกสารจริงมาใช  นักการศึกษา
และผูเชี่ยวชาญดานการอานไดเสนอแนะดังนี้ 
 สาวิตรี  วุฒิคะโร (2530 : 38) ไดเสนอหลักในการเลือกใชเอกสารจริงยึดหลักดังนี้ 

1. ขอความที่เลือกมาควรจะตองเหมาะสมกับความตองการและความสนใจของ
ผูเรียน 
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2. ผูเรียนและผูสอนชวยกันเลือกบทอานหลายๆ ประเภท โดยพิจารณาความตองการ
และความสนใจของผูเรียน ความเหมาะสมกับระดับความรูของผูเรียน  และจุดประสงคของ        
บทเรียน  

3. ควรแบงประเภทของขอความตามประเภทของทักษะ  ความสั้นยาว  ศัพท เปนตน 
โดยยึดจุดประสงคการเรียนรูของผูเรียนเปนหลัก  

4. ในดานผูสอนควรเลือกเรื่องที่ผูเรียนมีความคุนเคย เพราะจะทําใหผูเรียนเขาใจเรื่อง
นั้นไดเร็ว   และความคุนเคยยังชวยเพิ่มความสามารถของผูเรียนในการคาดคะเนเดาเรื่องที่ไมเคย
เขาใจได  

5. ขอความที่เลือกมาควรชัดเจน ไมวกวน มีความเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ทํามาแลวใน
ชั้นเรียน และมีเนื้อหาสัมพันธกับวิชาอื่นๆ ในหลักสูตรของโรงเรียน เพื่อผูเรียนจะไดมีความสนใจ
มากขึ้น และเห็นความเกี่ยวของของการเรียนภาษาตางประเทศกับวิชาอื่นๆ  

6. การตัดสินวาบทอานที่เลือกมางายหรือยากนั้น  จะตองพิจารณาที่ความเขาใจของ    
ผูอาน ดังนั้น ควรเลือกมาหลาย ๆ เร่ือง  แลวเปรียบเทียบความเขาใจในการอานแตละเรื่อง        
ถาผูอานตอบคําถามความเขาใจในการอานเรื่องนั้นๆ ไดดี ก็แสดงวาเรื่องนั้นงายและเหมาะสม
สําหรับผูอาน   
 นอกจากนี้ยังไดเสนอหลักในการใชเอกสารจริงไวดังนี้ 

1. บทบาทของผูสอนควรเปนเพียงผูจัดประสบการณจริงใหกับผูเรียน ผูสอนจึงเปน
เพียงผูชี้แนะเทานั้น ผูเรียนจะเก็บใจความสําคัญของเรื่องเอง ผูสอนไมจําเปนตองอธิบายศัพทให
ทุกคํา 

2. ผูสอนควรจัดใหมีกิจกรรมหลายๆ กิจกรรมที่เนนการสื่อสาร หลังจากที่ผูเรียนได
อานหรือฟงเรื่องที่สมจริง (authentic) 

3. อาจใชเปนบทเรียนเสริมบทเรียนที่เรียนมาแลว 
ทั้งนี้เอกสารจริงไมควรมีการดัดแปลง  เนื่องจากตองฝกใหผูเรียนไดใชภาษาตามจริง 

การนําขอความมาดัดแปลง จะทําใหบทความเขาใจยากขึ้น เนื่องจากบทความที่ถูกดัดแปลงแกไข
แลวมักจะขาดระบบการใชคํานาม หรือสรรพนาม คําเชื่อม และขาดการพูดซ้ํา (Grellet 1981 : 7 ; 
Candlin 1985 : 53 ) 

การเลือกเอกสารจริงมาใชควรคํานึงถึงความสนใจ และความเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียน มีความสัมพันธสอดคลองกับจุดมุงหมายในการเรียนรูและจุดประสงค
รายวิชา  ทั้งนี้นักการศึกษาไดเสนอแนวคิดที่สอดคลองตรงกันวา การนําเอกสารจริงมาใช ไมควร
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ปรับหรือดัดแปลงขอความในเอกสารจริง  เพราะอาจทําใหความหมายผิดไปจากเดิม และเนื้อหา
ไมควรยาวเกินไป ควรพิจารณาจุดมุงหมายของการอานเพื่อการสื่อสารเปนหลัก อันสงผลตอ 
ความสามารถในการใชภาษาในทักษะอานของนักเรียน กลาวคือ ทําใหผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
ทางการอานดีข้ึน เชน ดานความเขาใจการอานและมีผลตอแรงจูงใจที่ดีอีกดวย จึงนับไดวา
เอกสารจริงมีสวนในการพัฒนาการอานของนักเรียนใหมีประสิทธิภาพ   

การอานเปนกระบวนการที่ซับซอน  ครอบคลุมทฤษฎียอยตางๆ ครูผูสอนจะตองนํา
เทคนิคการสอนอานวิธีตางๆ มาใช   เพื่อใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานสูงขึ้น ส่ิงสําคัญอีก
ประการหนึ่ง คือ ครูผูสอนตองตระหนักถึงการจัดเตรียมสื่อการอาน ที่มีความเหมาะสมกับสภาพ
สังคม  ความสามารถและความสนใจของผูเรียน มีความยากงาย มีเนื้อหาที่นาสนใจ และสามารถ
นําไปใชประโยชนในชีวิตประจําวันได  นอกจากนี้แลวครูผูสอนตองพยายามหาแนวทางที่
สนับสนุนใหนักเรียนไดศึกษาคนควาหาความรูดวยตนเอง  จัดเตรียมสื่อการสอนที่เนนความ
แตกตางระหวางบุคคล   เพื่อใหผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคตามเวลาที่ผูเรียนตองการและมีอิสระใน
การฝก  ผูเรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนที่ตนสนใจและการไดรับขอมูลยอนกลับทันที  ทําให
ผูเรียนไดทราบถึงพัฒนาการดานการอานของตน  และนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อความสําเร็จใน   
การอานของตน   ดังนั้นการเลือกสื่อการสอนรายบุคคลอยางเชน คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อ       
ฝกทักษะการอานจึงมีความเหมาะสมยิ่ง  ดังที่ วชิราพร  อัจฉริยโกศล (2536, อางถึงใน จรรยา  
บุญปลอง  2541 : 8) กลาววา  คอมพิวเตอรมีสมรรถนะสูงในการสนองความตองการที่แตกตาง
กันระหวางผูเรียนแตละคน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสนองอัตราความเร็วในการเรียนรูของผูเรียน  
ทั้งยังเปนสื่อที่นาสนใจและมีความหมายตอการสอนรายบุคคล  คอมพิวเตอรชวยสอนมีความ
สะดวกในการใชคนเดียว มีความยืดหยุนในเรื่องเวลาเรียน สามารถตอบสนองโตตอบ บอกผลการ
ตอบสนองแกผูเรียนไดทันที มีความสมบูรณเบ็ดเสร็จในตัวเองตั้งแตตนจนจบในการสอนเนื้อหา
หนึ่งๆ 

การใชคอมพิวเตอรในการสอนเนื้อหามีขอไดเปรียบกวาบทเรียนที่เปนหนังสือ เพราะ
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอเนื้อหาไดรวดเร็วฉับไว ในขณะเดียวกันคอมพิวเตอรชวยสอน
ยังสามารถเก็บขอมูลเนื้อหาไดมากกวาหนังสือหลายเทา  และสามารถเสนอเนื้อหาเพิ่มเติมไดใน
กรณีที่นักเรียนตองการคนควาเนื้อหาเพิ่มเติม   เพื่อที่จะนําความรูที่ไดไปใชในการทําแบบทดสอบ
ใหม   คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถนําเสนอเนื้อหาทั้งในรูปแบบตัวหนังสือ ภาพ  เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว กราฟก วีดีโอ ภาพยนตร นอกจากนี้แลว คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถโตตอบกับ
ผูเรียนโดยการเสนอคําถาม แบบฝกหัด บทอานและรับคําโตตอบจากผูเรียน ตรวจคําตอบและ
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แสดงผลยอนกลับ (Feedback) ไหกับผูเรียนไดทันทีซึ่งถือเปนขอไดเปรียบและเปนจุดเดนประการ
สําคัญของการใชคอมพิวเตอรในการสอนเนื้อหาเมื่อเทียบกับส่ือประเภทอื่นๆ 
 

4. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
 

4.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
การนําคอมพิวเตอรมาชวยสอน  เปนวิธีการจัดการเรียนการสอนวิธีการหนึ่งที่ใช            

คอมพิวเตอรเปนตัวถายทอดเนื้อหา หรือ บทเรียนไปสูผูเรียนแทนผูสอน ทําใหผูสอนสามารถเพิ่ม
ศักยภาพการเรียนการสอนไดมากขึ้น  ผูเรียนสามารถเรียนตามความสนใจและความสามารถของ
ตนเอง มีบทบาทในการชวยใหผูเรียนไดเรียนรูมากขึ้น  และสามารถสนองตอบตอความแตกตาง
ของผูเรียนได บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถแสดงทั้งภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และสามารถ       
โตตอบกับผูเรียน  ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญของการเรียนการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร  จึงทําใหใน
ปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรเขามาชวยในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอยางกวางขวาง จึงมีชื่อ
เรียกเฉพาะเจาะจงลงไป คือ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ หรือ 
CALL – Computer Assisted Language Learning ซึ่งเปนชุดคําสั่งที่ใชในการเรียนการสอน
ภาษาโดยเฉพาะ  โปรแกรมนี้มีลักษณะเหมือนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั่วไป กลาวคือ มีการ
นําเสนอเนื้อหาหรือเนื้อเร่ือง  มีการถาม การตอบ การแนะนํา การอธิบาย การใหผลยอนกลับ  
ทั้งนี้สอดคลองกับ โจนส และ ฟอรเตสคูว (Jones and Fortescue 1987 : 5) ที่กลาววา
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา คือ เครื่องมือในการแสดงเนื้อหา เปนตัวเสริมแรง  และชวยในการ
ทดสอบโครงสรางทางภาษาโดยเฉพาะ  โดยคอมพิวเตอรจะแสดงตัวอยางของกฏการใชภาษาให 
ผูเรียน  จากนั้นผูเรียนตองตอบคําถาม เพื่อทดสอบความรูเกี่ยวกับกฏนั้น  และคอมพิวเตอรจะ
ใหผลยอนกลับที่เหมาะสม  ดังนั้น คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เปนเครื่องมือสําหรับผูเรียนที่จะ 
เรียนรูประสบการณทางการเรียนดวยตนเอง (Phillips 1986 : 7) 

จากความหมายตางๆ ของผูศึกษาดานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) ที่กลาวไว
ขางตนพอจะสรุปความหมายของ CALL ไดวาคือ เทคโนโลยีส่ือการสอนที่ทันสมัย  ซึ่งอยูในรูป
ของซอฟตแวรคอมพิวเตอรที่ครูใชเพื่อชวยสงเสริม การเรียนรูของผูเรียนที่มีความสามารถในการ
เรียนรูตางกัน   ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง  ซึ่งนับเปนเครื่องมือการสอนที่สนองความ
แตกตางระหวางบุคคลไดเปนอยางดี  เพราะคอมพิวเตอรสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน
ตลอดเวลาโดยการตั้งคําถามและเสริมแรงผูเรียนทันที  จึงสามารถชวยใหคนเกงมีผลการเรยีนดข้ึีน 
ในขณะเดียวกันคนออนก็สามารถพัฒนาผลการเรียนใหมีมาตรฐานสูงขึ้น 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

70
 
 
4.2 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 

ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ  ซึ่งนักการศึกษามีความเห็น
สอดคลองกันวา การแบงประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนขึ้นอยูกับลักษณะการใช หรือจุดประสงค
ในการเรียนการสอนภาษา ดังนี้ 

บํารุง  โตรัตน (Bamrung  Torut  2000 : 136-145) ไดแบงประเภทคอมพิวเตอร     
ชวยสอนซึ่งใชเพื่อจุดประสงคในการเรียนการสอนภาษา เปน 6 ประเภท ดังนี้ 

1. แบบฝกหัด แบบฝกทักษะปฏิบัติ แบบฝกทบทวน (Drill and Practice) เปน
บทเรียนเนนการฝกหัดตามความรูพื้นฐานของผูเรียน และชวยใหผูเรียนมีความรูความชํานาญใน
ทักษะทางภาษาที่ตองการ คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาประเภทนี้พัฒนามาจากทฤษฎีการเรียนรู
แบบพฤติกรรมนิยม (Behavior Learning Theory) และทฤษฎีการฟง-พูด (Audiolingual 
Approach) โดยแบบฝกจะแบงเปนสามขั้นตอนคือ การนําเสนอสิ่งเรา การรับการตอบสนองจาก
ผูเรียน และใหผลยอนกลับทันที ลักษณะบทเรียนจะมีคําถามใหผูเรียนตอบหลายรูปแบบ เปน
บทเรียนคอมพิวเตอรที่ไมไดมีการนําเสนอเนื้อหาใหม แตมีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนไดฝกความ
คลองแคลว  แมนยํา และใชเวลาในการทํากิจกรรม  ทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาแลว  รูปแบบภาระ
งานในบทเรียนรูปแบบนี้  คอมพิวเตอรจะเสนอคําถาม ตั้งปญหา กําหนดสถานการณแลวให
นักเรียนตอบ  แกปญหาโดยการเลือกพิมพขอความ คอมพิวเตอรจะตรวจคําตอบและใหขอมูล
ยอนกลับทันที  ถาคําตอบถูกนักเรียนสามารถศึกษาปญหาตอไป แตถาตอบผิดนักเรียนตอง
พยายามหาคําตอบใหม  บทเรียนประเภทนี้เหมาะสําหรับการฝกทบทวนกอนที่จะเรียนเนื้อหาใหม  
หรือเรียนทักษะยอยกอนที่จะเรียนทักษะอื่นๆ ตอไป   

2. การใชคอมพิวเตอรเปนผูสอนเนื้อหา (Computer as Tutor / Tutorial) บทบาทของ
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้คือ นําเสนอบทเรียนใหกับผูเรียนในรูปแบบของ
กราฟฟค เทปโทรทัศน ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพเลื่อน  ซึ่งรวมถึงกิจกรรมการเรียนรูประเภท
แบบฝกหัดดวยโปรแกรมลักษณะนี้จะประกอบดวยขั้นตอนดังนี้คือ  ข้ันตอนการเขาสูบทเรียน  การ
นําเสนอเนื้อหาแบบฝกหัดหรือการทดสอบและการใหผลยอนกลับ  มีการเสริมแรงตลอดเวลา   
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้โดยทั่วไปจะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ แบบสาขา  
(Branching Tutorial) จะมีการแสดงกรอบเนื้อหาที่สอน มีการถามคําถาม มีการตรวจคําตอบและ
มีการใหขอมูลยอนกลับ ถาผูเรียนตอบถูกจะไดเรียนกรอบตอไป ถาตอบผิดจะมีการชวยเหลือและ/
หรือสอนซอมเสริมกอน  แลวจึงกลับไปถามคําถามเดิม อีกแบบหนึ่งคือ แบบเสนตรง (Linear 
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Turorial) จะมีการแสดงกรอบเนื้อหาที่สอนและกรอบคําถามใหผูเรียนไดตอบ การตอบทุกครั้งจะ
ถูกประเมิน และกรอบสอนกรอบใหมที่เหมาะสมจะแสดงออกมา โดยมีพื้นฐานอยูบนการ
ตอบสนองของผูเรียน   

3. แบบสถานการณจําลองและการแกปญหา (Simulation / Problem Solving / 
Discovery) เปนบทเรียนเพื่อใชสงเสริมใหมีการวิเคราะห คิดอยางมีระบบ มีการอภิปรายและใช
กิจกรรมการเรียน  รูปแบบของโปรแกรมชนิดนี้มีจุดประสงคเพื่อสรางการปฏิสัมพันธทางภาษา
ผานสถานการณที่ตองแกปญหา มีเงื่อนไขหรือปญหาที่ทาทายใหผูเรียนทําการแกไข คนหา
คําตอบ  โดยคอมพิวเตอรจะทําหนาที่ในการเสนอสถานการณการเรียน  ซึ่งสัมพันธกับลักษณะ
ของความเปนจริง  เสนอปญหาใหผูเรียน ดวยการลองผิดลองถูก ผูเรียนจะตองเรียนรูในการ
ตัดสินใจจากการคนพบคําตอบและการโตตอบกับคอมพิวเตอรคลายอยูในเหตุการณจริง โดย
โปรแกรมคอมพิวเตอรจะใหขอมูลแกผูเรียนเพื่อชวยในการคนพบจนกวาจะไดขอสรุปที่ดีที่สุด  
จากนั้นคอมพิวเตอรจะแสดงผลที่ไดจากการตัดสินใจนั้น  ซึ่งการคนพบคําตอบเปนการเปดโอกาส
ใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากประสบการณของตนเองใหมากที่สุด  

4. แบบเกมคอมพิวเตอร(Games on Computer/ Instructional Games)หลักการใน
การใชรูปแบบเกมคอมพิวเตอรคือ  เพื่อใหเกิดความสนุกสนานในการเรียนรู  จุดประสงคหลักเพื่อ
สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนที่สนุกสนานและเพื่อจูงใจนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษ  อยางไร
ก็ตามเกมการศึกษาที่ดีควรจะมีจุดประสงคทางการเรียนที่ชัดเจนดวย   โปรแกรมคอมพิวเตอรชวย
สอนมีความคลายคลึงกับเกมแบบสถานการณจําลอง  ในดานที่เปนการจูงใจใหผูเรียนเกิดการ
เรียนรูผานความบันเทิง แตขอที่แตกตางกันก็คือ เกมแบบสถานการณจําลองใชส่ิงเรา เชน 
สถานการณที่เปนจริงในการนําเสนอรูปแบบของเกม ในขณะที่เกมคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ให
ความสําคัญกับการนําเสนอความสนุกสนานในสภาพแวดลอมที่ทาทายตอผูเรียน  เกมการสอน
ยุทธศาสตรของบทเรียนประเภทนี้อยูที่การสรางแรงจูงใจ  มีการกําหนดกฎเกณฑใหมีผูชนะใน
ตอนจบ  ผูเรียนจึงไดรับทั้งความรู  ทักษะและความสนุกสนานไปในตัวจนลืมไปวากําลังเรียนอยู 
(ถนอมพร   ตันพิพัฒน  2539 : 4)  
 5. คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียน (Commputer as a Tool for 
Teachers and Learners) แบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ 
    5.1 ใชประมวลขอความ (Word Processors) เปนเครื่องมือที่นิยมใชมากที่สุดเพื่อ
สรางเอกสารในการเรียน ส่ิงพิมพตางๆ จดหมาย 
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    5.2 ใชตรวจคําผิด (Spelling Checkers) เปนเครื่องมือสําหรบัผูสอนและผูเรียนเพื่อ
ใชตรวจการสะกดคํา ซึ่งโดยปกติโปรแกรมเวิรดโปรเซสซิ่งสวนใหญจะบรรจุโปรแกรมตรวจคําผิดไว
อยูแลว 
    5.3 ใชตรวจไวยากรณ (Grammar Checkers) ครูผูสอนภาษาอังกฤษอาจใช
โปรแกรมตรวจสอบไวยากรณในการชวยตรวจแกงานเขียน แตอยางไรก็ตามโปรแกรมตรวจ
ไวยากรณนี้ก็ยังมีความสามารถในการใชจํากัดและถูกสรางมาเพื่อเจาของภาษามากกวาผูที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง จึงอาจทําใหเกิดความสับสนในการใชได 
    5.4 ใชเพื่อขอมูลที่มีความสัมพันธกัน (Concordancers) ครูและผูเรียนสามารถใช
โปรแกรมนี้ในการคนหาฐานขอมูลขนาดใหญเพื่อหาคําที่ตองการ 
                    5.5 ใชเพื่อการเขียนแบบรวมมือ (Collaborative Writing) เปนโปรแกรมที่ชวยให       
ผูเรียนในการเขียนรวมกับคอมพิวเตอร ซึ่งถูกเชื่อมในเครือขายของทองถิ่น โปรแกรมนี้จะประกอบ
ไปดวยการอภิปรายที่ใชตามเวลาจริง การประมวลขอความ จดหมายอิเล็กทรอนิกส การระดม  
ความคิด และพจนานุกรม 
                   5.6 ใชเพื่อเปนโปรแกรมอางอิง (Reference  Software) ในปจจุบันมีโปรแกรมของ
แผนที่ เอ็นไซโคลปเดีย พจนานุกรม อภิธานศัพท และอ่ืน ๆ ที่ผูสอนและผูเรียนสามารถนํามาใชได 
    5.7 ใชเพื่อเขียนโปรแกรม (Authoring) โดยทั่วไปแลวครูผูสอนภาษาอังกฤษจะใช
โปรแกรมที่มีขายทั่วไป แตโปรแกรมจํานวนมากไมสามารถสนองความตองการของผูเรียนได หรือ
อาจไมเหมาะกับจุดประสงคทางการเรียนรู โปรแกรมที่ใชชวยเขียนโปรแกรม  จึงทําใหผูสอน
สามารถเลือกเนื้อหาที่เหมาะสมและกิจกรรมการเรียนที่ตรงตามความตองการของผูเรียนได 
 6. การใชอินเทอรเน็ต (Internet Application) อินเทอรเน็ตเปนสื่อการสอนแบบ      
หลากหลายที่มีทั้งขอความ รูปภาพ เสียง เทปโทรทัศน และภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการใช
อินเทอรเน็ตในการเรียนการสอนภาษามีดังนี้ 
   6.1  จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail, E-mail) ผูเรียนสามารถสื่อสารใน
สถานการณจริง กับผูสอน เพื่อนรวมชั้นเรียน หรือคนทั่วโลกโดยการใชจดหมายอิเล็กทรอนิกส แต
มีปญหาเกี่ยวกับการปฏิสัมพันธก็คือ การติดตอดวยจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้น การสื่อสารระหวาง
ผูรับกับผูสงไมไดเกิดขึ้นในเวลาเดียวกัน 
     6.2  เครือขายขอมูล (World Wide Web) เครือขายคอมพิวเตอรทําใหผูใชสามารถ
เชื่อมตอกับขอมูลขาวสารทั่วโลก และมีเอกสารที่สามารถเลือกใชไดเปนลานๆ ชิ้น เชนขอความ 
รูปภาพ เสียง เทปโทรทัศน และภาพยนต   ซึ่งเครือขายขอมูลในปจจุบันสามารถทําใหการสื่อสาร
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เกิดขึ้นไดพรอมกันระหวางผูรับและผูสงสาร สามารถทําการประชุมพรอมกันโดยไมตองอยูใน
สถานที่เดียวกันได   และยังเต็มไปดวยแหลงขอมูลที่เปนสื่อแบบแทจริงในการเรียนการสอนภาษา
อีกดวย 
 จากประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศประเภทตางๆ ที่กลาวมาขางตน 
สามารถสรุปถึงประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนหลักๆ ไดคือ แบบฝกหัดหรือปฏิบัติ (Drill and 
Practice) ซึ่งใชเพื่อการฝกทักษะโดยฝกฝนกับแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอรตามความสามารถและ
ความเร็วของแตละบุคคลแบบสอนเนื้อหาวิชา (Tutorial) ซึ่งใชเพื่อการสอนบทเรียนใหมใหกับ
นักเรียน  และถามคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจในส่ิงที่นักเรียนพึ่งเรียนไป แบบสถานการณ
จําลอง (Simulation) ซึ่งใชเพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสวิเคราะหและตัดสินใจจากสถานณที่จําลองไว
ใหถายังไมมีโอกาสในการเผชิญกับสถานการณจริง แบบเกมการสอน (Instructional Games) 
เพื่อใหนักเรียนเกิดความสนุกสนาน และไดรับความรูไปในตัว มีการแขงขันกับเครื่องหรือกับผูเรียน
คนอื่นๆ แบบการแกปญหา (Problem Solving) และแบบการคนพบ (Discovery) เพื่อใหผูเรียนได
ฝกการคิดการตัดสินใจ ซึ่งไมวาจะเปนคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทใดก็ตามผูสอนสามารถศึกษา
และเลือกใชใหเหมาะสมกับช้ันเรียน จุดมุงหมาย และผูเรียนของตน เพื่อชวยสงเสริมใหการเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสื่อการสอนถือเปนเครื่องมือสําคัญ ในการชวยจัดการเรียน
การสอนของครูผูสอน การเลือกใชส่ือที่เหมาะสมและหลากหลายโดยเฉพาะสื่อที่มีความทันสมัย
อยางคอมพิวเตอรชวยสอน จะชวยใหผูเรียนมีความกระตือรือรน และมีพัฒนาการในการเรียนรูได
เร็วขึ้น 
 
4.3 ขอดีและประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 

คอมพิวเตอรชวยสอนนับเปนสื่อที่ทันสมัยและเปนสื่อที่รวมลักษณะเดนของสื่ออ่ืนๆ ไว
หลายชนิด  โดยเฉพาะสวนที่เกี่ยวกับภาพและเสียง นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมีขอดีหลายประการ 
ที่ส่ืออ่ืนๆ ไมมี (ฉลอง  ทับศรี  2535 : 2 ; ผาน  บาลโพธิ์ 2539 : 8-9 ; ดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล  
2541 : 46 – 47 ; ถนอมพร เลาหจัสแสง 2542 : 8-10)  ดังนี้ 

1. เสนอเนื้อหาไดรวดเร็วฉับไว แทนที่ผูเรียนจะตองเปดหนังสือบทเรียนทีละหนา  หรือ
ทีละหลายๆ หนา  ถาเปนคอมพิวเตอรก็เพียงแตกดแปนพิมพครั้งเดียว ที่สําคัญนักเรียนเรียนได
ดีกวาและเร็วกวาการสอนตามปกติ ลดการสิ้นเปลืองเวลาของผูเรียน  สามารถเก็บขอมูลเนื้อหาได
มากกวาหนังสือหลายเทา เชน อาจใชอาจใชคอมพิวเตอรสําหรับเก็บบทอาน  (Reading  
Passage) เก็บคะแนน และจํานวนครั้งของการตอบ 
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2. คอมพิวเตอรสามารถเสนอรูปภาพ หรือขอความที่เคลื่อนไหวได ทั้งยังสามารถเนน 
(Highlight) ขอความระดับตางๆ เชน อาจเนนคํา วลี ประโยค หรือ ยอหนา (Paragraph) ดวย
วิธีการตางๆ เชน อาจเนนดวยสี  การกระพริบ  หรือการตีกรอบขอความ  ซึ่งมีประโยชนมากในการ
เรียนสังกัป (Concept)  ที่สลับซับซอนตางๆ อีกทั้งมีเสียงประกอบได  ทําใหเกิดความนาสนใจและ
เพิ่มศักยภาพทางดานการเรียนภาษาไดอีกมาก  

3. สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติสามารถบันทึกผลการ
เรียน  ประเมินผลการเรียน และ ประเมินผูเรียน  ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) กับผูเรียนได
ทันที  

4. ผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนอยางแทจริง กลาวคือ มีการโตตอบระหวางบทเรียน
กับผูเรียนได  ส่ิงนี้ทําใหคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถควบคุมผูเรียนหรือชวยเหลือผูเรียนไดมาก 
ในขณะบทเรียนโปรแกรมผูเรียนสามารถโกงตัวเองโดยเปดผานเนื้อหาตางๆไปได แตคอมพิวเตอร    
ชวยสอน  นักเรียนทําอยางนั้นไมได 

5. อดทนทําซ้ําๆ โดยไมเหน็ดเหนื่อย  ทําใหผูเรียนสามารถฝกไดนานตามตองการ 
6. สงเสริมใหผูเรียนเรียนตามเอกัตภาพ   ผูเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน 

กลาวคือ ผูเรียนสามารถเลือกที่จะเรียนเนื้อหาสวนใด  ขามเนื้อหาสวนใด  ออกจากบทเรียนเมื่อใด 
หรือยอนกลับมาเรียนในสวนที่ยังไมไดศึกษาไดตลอดเวลา  เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนมีเมนู
หรือรายการที่แยกเนื้อหาตามหัวขออยางชัดเจน  หรือปุมควบคุมตางๆในบทเรียน ผูเรียนสามารถ
เลือกลําดับการเรียนกอนหลังดวยตนเอง เชน การเรียนเนื้อหาแบบโยงใยหรือส่ือหลายมิติ 
(Hypermedia) ซึ่งผูเรียนสามารถคลิกเลือกขอมูลที่ตองการตามความสนใจ ความถนัด หรือตาม
ความรูพื้นฐานของตน  นอกจากนี้แลวผู เ รียนสามารถจะออกจากแบบฝกหัดกอนจบ                  
อันเนื่องมาจากชิ้นงานอาจยากหรืองายเกินไปสําหรับผูเรียน หรือกลับไปทบทวนเนื้อหาใหม 
เนื่องจากคอมพิวเตอรชวยสอนไดจัดเตรียมปุมควบคุมไวทุกหนาจอของคอมําพิวเตอร เชน ปุมเลิก
ทําปุมกลับไปหนาเดิม  ทําใหผูเรียนมีความรูสึกอิสระในการแสดงออก  ซึ่งเปนประโยชนที่ยิ่งใหญ
ของคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถสนองความแตกตางระหวางบุคคลได  เลือกเวลาเรียนไดตาม
ตองการ  ใหความเปนสวนตัวแกผูเรียน  เปนการชวยใหผูเรียนชาสามารถเรียนตามความสามารถ
ของตนโดยไมตองอายผู อ่ืน และไมตองอายเครื่องเมื่อตอบคําถามผิด ดังนั้นจะเห็นไดวา
คอมพิวเตอรมีประโยชนมากมายกลาวคือ 

1. สามารถทําใหแบบฝกหัดที่นาเบื่อกลายเปนเกมที่สนุกสนาน 
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2. มีการปอนกลับ (Feed back) ทันที มีสีสัน ภาพและเสียง ทําใหผูเรียนเกิดความ
ตื่นเตน  ไมเบื่อหนาย 

3. ผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอน จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริง
กอนจึงจะผานบทเรียนนั้นไป 

4. ผูเรียนสามารถทบทวนเนื้อหาหรือบทเรียนที่เคยเรียนในหองเรียน 
5. ชวยใหผูเรียนคงไวซึ่งพฤติกรรมการเรียนไดนาน 
6. เปนการสรางนิสัยความรับผิดชอบใหเกิดในตัวผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับ

ผูเรียนใหเรียน แตเปนการใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
7. ผูเรียนจะเรียนเปนขั้นตอนทีละนอย จากงายไปยาก 
8. ทําใหมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
9. คอมพิวเตอรจะชวยเพิ่มแรงจูงใจใหแกผูเรียน  เนื่องจากการเรียนดวยคอมพิวเตอร

นั้นเปนประสบการณที่แปลกและใหม (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 253 - 254) 
10.เปนการชวยขยายขีดความสามารถของผูสอนในการควบคุมผูเรียนไดอยางใกลชิด

เนื่องจากสามารถบรรจุขอมูลไดงายและสะดวกในการนําออกมาใช (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 
253 - 254) 

คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนทั้งตอผูเรียนและผูสอนกลาวคือ ประโยชนตอผูเรียน 
ไดแก ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ตามอัตราความเร็วและความตองการของตน  สามารถ
ทบทวนเนื้อหาซ้ําแลวซ้ําอีกเมื่อไดรับผลยอนกลับที่บอกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไมได
มาตรฐาน  โดยไมรูสึกอาย  เปนการเรียนที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง และเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนมากขึ้น ทําใหมีความสนใจและ กระตือรือรน สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งการใช
คอมพิวเตอรในการเรียน นับเปนการเรียนแบบ active learning  สวนในดานประโยชนตอผูสอน 
เมื่อคอมพิวเตอรสามารถทําหนาที่เปนครูไดจึงลดเวลาและทุนแรงผูสอน ลดปญหาการขาดแคลน
ครู  ครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนมากขึ้น มีโอกาสศึกษาวิธีการ และนิสัยการเรียนของนักเรียนแตละ
คนไดอยางทั่วถึง คอมพิวเตอรจึงชวยเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปนผูอํานวยความสะดวก 
แมวาคอมพิวเตอรชวยสอน จะมีประโยชนและมีความเหมาะสมในการเรียนการสอน  แตผูสอน
ตองคํานึงถึงขอจํากัดของการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอนดวย  

 
4.4 การออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาตางประเทศ 
    จิตวิทยาการเรียนรูของมนุษยเพื่อการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาตางประเทศ 
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การออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพ  ผูสรางจําเปนตองพิจารณา
เกณฑในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนใหสอดคลองตามทฤษฎีการเรียนรูของมนุษย รวมทั้ง
ความสัมพันธกับจิตวิทยาการเรียนรูของมนุษยดวย  เพื่อนํามาประยุกตใชในการออกแบบ
คอมพิวเตอรชวยสอน 

เอเลสซี่และทรอลลิพ (Alessi and Trollip  2001 : 21-31) ไดสรุปความสัมพันธ
ระหวางการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนกับพื้นฐานทางจิตวิทยาการเรียนรู ไดแก ความสนใจ
และการรับรูที่ถูกตอง การจดจํา ความเขาใจ ความกระตือรือรนในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุม
การเรียน การถายโอนขอมูล และการตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล  โดยมีหลักสําคัญคือ 
การรับรูและการตอบสนอง  โดยกลาววาการเรียนรูของมนุษยข้ึนอยูกับส่ิงเราและการรับรูที่ถูกตอง  
ซึ่งการตอบสนองเปนสิ่งที่อยูระหวางสื่อกับผูเรียน  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนตองทําใหการ
ส่ือสารสามารถรับรูไดงายและถูกตอง โดยอาจใชองคประกอบตางๆ เชน ภาพ เสียง สี ขนาดอักษร 
ที่เหมาะสมและสอดคลองกับระดับของผูเรียน ความสนใจสวนบุคคล และพื้นฐานความรูของ      
นักเรียน ประการตอมาคือ ความจํา เปนการวัดวาสิ่งที่ผูเรียนไดรับรูนั้นจะสามารถเก็บและดึง
ออกมาใชในภายหลังไดมากนอยเพียงใด  ซึ่งขึ้นอยูกับระดับความสามารถในการจําของบุคคล  
การจัดโครงสรางขอมูลที่ผูเรียนตองใชเปนประจําหรือเกี่ยวของดวยบอยๆ  ยอมกอใหเกิดการจําได     
มากกวา และการเรียนรูที่ถูกตองไมใชเพียงการจําและเรียกสิ่งที่จํากลับคืนมาไดเทานั้น หากตอง
สามารถอธิบาย เปรียบเทียบ แยกแยะและประยุกตใชความรูในสถานการณที่เหมาะสม ซึ่งเปน 
ตัวบงชี้ถึงความเขาใจในเนื้อหา ในขณะที่การควบคุมการเรียนรูคือ การควบคุมเนื้อหา วิธีการ
เรียนรู การตอบสนอง  โดยพิจารณาองคประกอบดานผูเรียนและบทเรียน การควบคุมบทเรียนมี    
3 ลักษณะกลาวคือ (1) โปรแกรมเปนผูควบคุม (Program Control)เชน การเลือกสื่อการสอน หรือ
การใชกลวิธีและกระบวนการเรียนการสอน การจัดลําดับความยากงายของบทเรียน (2) ผูเรียน
เปนผูควบคุม (Learner Control) เชน การกําหนดอัตราความเร็วในการเรียน การทบทวน การขอ
ความชวยเหลือ ฯลฯ(3)การผสมผสานระหวางโปรแกรมและผูเรียน(Combination)เอเลสซี่และ
ทรอลลิพ กลาววา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร ควรใหโอกาสในการควบคุมทั้งผูเรียนและ
โปรแกรม  เพราะปจจัยบางอยางเหมาะใหผูเรียนควบคุมบทเรียนเอง แตปจจัยบางอยางควรให
โปรแกรมควบคุม  สวนการถายโยงการเรียนรูคือ การเรียนรูจากคอมพิวเตอรชวยสอนตองสามารถ
นําไปใชไดจริง  และเรื่องความแตกตางระหวางบุคคลนั้น   ผูเรียนแตละคนยอมมีความสามารถใน
การเรียนรูไดไมเทากัน  เคร่ืองมือบางชนิดยอมเหมาะสมหรือดีสําหรับผูเรียนบางคนเทานั้น  
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีตองสามารถประยุกตใหเขากับผูเรียน  ความสามารถเฉพาะบุคคล   
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ความฉลาดและกระตุนการตอบสนองของผูเรียน ประการสุดทายคือ แรงจูงใจเพื่อสรางความ   
นาสนใจและสรางความพอใจในการเรียนรูจึงตองมีส่ิงเรา จากงานวิจัยของเลปเปอร (Lepper 
1987, quoted in Alessi and Trollip 2001 : 26) เกี่ยวกับทฤษฎีแรงจูงใจภานนอกและแรงจูงใจ
ภายใน  พบวาแรงจูงใจภายนอกทําใหความสนใจในการเรียนลดลง  เนื่องจากเปาหมายในการ
เรียนคือ รางวัลมากกวาการเรียนรู สวนแรงจูงใจที่ทําใหผูเรียนรูสึกสนุกสนาน ถือเปนแรงจูงใจ
ภายในที่ดีตอการเรียน นอกจากนี้ ยังมีทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน (Malone’s Motivation Theory, 
quoted in Alessi and Trollip 2001 :25)ซึ่งประกอบดวยปจจัย 4 ประการ คือ ความทาทาย 
จินตนาการความอยากรูอยากเห็น  และความรูสึกที่ไดควบคุม และทฤษฎีแรงจูงใจของมาโลน 
(Malone’s Motivation Theory, quoted in Alessi and Trollip 2001 :25)ประกอบดวย การเรา
ความสนใจ  ความรูสึกเกี่ยวพันธกับเนื้อหา ความมั่นใจและความพึงพอใจของผูเรียน  
 สรุปไดวา  ในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอน   ควรพิจารณาถึง
ความสัมพันธระหวางทฤษฎีจิตวิทยาการเรียนรูและคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปนแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมและตอบสนองตอการเรียนรูในรูปแบบที่แตกตางกันเทาที่ขอจํากัด
ของคอมพิวเตอรชวยสอนพึงจะทําได   ครูผูสอนจะใชตามแนววิธีการสอนตามทฤษฎีจิตวิทยาใด 
หรือจะใชวิธีผสมผสานขอดีของแนวการสอนตามทฤษฎีจิตวิทยาตางๆ ซึ่งตองพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตอการเรียนรู  ความตองการผูเรียน รวมถึงความพรอมของเครื่องมือดวย ทั้งนี้เพื่อใหได
ส่ือการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ตอบสนองตอวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน และตอบสนอง
ลักษณะโครงสรางขององคความรูของสาขาวิชาตางๆ ที่แตกตางกันนั่นเอง 
   การออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองคํานึงถึงประสิทธิภาพของบทเรียนที่  
จะชวยใหการเรียนการสอนในเรื่องนั้นๆ บรรลุตามเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่วางไว  ดังนั้น    
การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ควรดําเนินการอยางเปนระบบและเปน
ข้ันตอน  ทั้งนี้เพื่อประสิทธิภาพและคุณคาของบทเรียนที่ได  นักการศึกษาหลายทานไดเสนอแนะ
ข้ันตอนในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้ 
 สุกรี  รอดโพธิ์ทอง, อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง และวิชชุดา  รัตนเพียร (2540 : 20-28) 
กลาวถึงการออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวาประกอบดวยขั้นตอนหลัก               
3 ข้ันตอนคือ 

1. การออกแบบบทเรียน ประกอบดวยขั้นตอน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1 การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา 
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     เนื้อหาบทเรียนไดมาจากการศึกษาและวิเคราะหรายวิชาและเนื้อหาของ
หลักสูตรรวมถึงแผนการเรียนและการสอนและคําอธิบายรายวิชา หนังสือ ตํารา และเอกสาร
ประกอบในการสอน หลังจากไดรายละเอียดของเนื้อหามาแลวดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 

    1.1.1  กําหนดวัตถุประสงคทั่วไป 
      1.1.2  จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน 
   1.1.3  เขียนหัวขอเร่ืองตามลําดับเนื้อหา 
   1.1.4  เลือกหัวขอเร่ืองและเขียนหัวขอยอย 
   1.1.5  เลือกเรื่องที่จะนํามาสรางบทเรียน 
    1.1.6 นําเรื่องที่เลือกมาแยกเปนหัวขอยอยแลวจัดลําดับความตอเนื่องและ

ความสัมพันธในหัวขอยอยของเนื้อหา 
     1.2 กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน 

   วัตถุประสงคควรบงบอกถึงสิ่งที่คาดหวังวาผูเรียนจะไดรับซ่ึงอาจจะเกิดขึ้น
ระหวางการเรียนหรือหลังการเรียนก็ได เชน ใชคําวา อธิบายได เปรียบเทียบได สามารถทําได
วิเคราะหได เปนตน ดังนั้น วัตถุประสงคที่ดีจึงควรเขียนเปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

  1.3 การวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม 
   โดยการกําหนดเนื้อหากิจกรรมการเรียนและจุดประสงคที่จะใหผูเรียนไดเรียนรู 

จากนั้นเขียนเนื้อหาสั้นๆ ทุกหัวขอยอยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
  1.4 การกําหนดขอบขายบทเรียน โดยการจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมในการ

นําเสนอใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยกิจกรรมดังกลาวจะรวมถึงกิจกรรมการเรียนและการฝก
ดวย  

 2  การสรางบทเรียน ในการสรางบทเรียนประกอบดวยขั้นตอนดังนี้ 
    2.1 การปอนขอมูลดานเนื้อหาและกิจกรรมโดยคํานึงถึงขอมูลที่จะแสดงบนจอ 

ส่ิงที่คาดหวังและการตอบสนอง และขอมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง 
    2.2 การพัฒนาบทเรียน โดยการใชโปรแกรมสําหรับการสรางบทเรียนโดยเฉพาะ

หรือใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง มีการตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ เชน รูปแบบคําสั่ง  
ผิดพลาด (Syntax Error) เปนการใชคําสั่งไมถูกตองตาขอกําหนดของภาษานั้น หรือแนวความคิด
ผิดพลาด (Logical Error) เปนขอผิดพลาดเนื่องจากผูเขียนเขาใจขั้นตอนการทํางานคลาดเคลื่อน 

  2.3 การทดสอบการทํางาน โดยการนําโปรแกรมที่สรางไปใหครูผูสอนเนื้อหาตรวจดู
ความถูกตองของเนื้อหาบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรมบางสวน และนําไปทดสอบกับผูเรียน
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ในสภาพการใชจริง  เพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาขอบกพรองที่คาดไมถึงเพื่อนํา    
ขอมูลเหลานั้นกลับมาปรับปรุงแกไขโปรแกรมเพื่อนําไปใชตอไป 

3  การประเมินบทเรียน การตรวจสอบและประเมินผลบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กอนที่จะนําเอาไปใชเปนสิ่งที่จําเปน  และจะตองทําตลอดเวลาในแตละขั้นตอนของการออกแบบ
บทเรียน ควรมีการทดสอบกอนนําไปใชงาน ซึ่งในการประเมินบทเรียนนี้ควรพิจารณาถึงสิ่งตอไปนี้ 

     3.1 ความถูกตองของเนื้อหา 
     3.2 ขอกําหนดดานการสอน 
     3.3 การใชหลักการเรียนการสอน หรือกลวิธีการสอน 
     3.4 การออกแบบบทเรียน 
     3.5 การออกแบบหนาจอ 
     3.6 การใชบทเรียน 
     3.7 การจัดเอกสาร 
     3.8 เครื่องมือชวยการเรียน 
นอกจากขั้นตอนหลัก 3 ข้ันตอนแลว ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 27-30) ไดเสนอ

ข้ันตอนการออกแบบการสอนในคอมพิวเตอรชวยสอนตามวิธีการออกแบบบทเรียน 9 ข้ันของ   
การเย (Gagne′) ไดแก. 

1. เราความสนใจ (Gaining Attention) เปนการกระตุนและใหแรงจูงใจแกผูเรียน
เพื่อใหเกิดความสนใจและความตองการเรียนเนื้อหานั้น ๆ 

2. บอกวัตถุประสงคของบทเรียน (Informatiom Learner of Lesson Objective) เพื่อ 
ใหผูเรียนทราบลวงหนาถึงประเด็นสําคัญและเคาโครงของเนื้อหา ซึ่งจะมีผลทําใหการเรียนรูมี  
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

3. ทบทวนความรูเดิม (Stimulating Recall of  Prior Knowledge) กอนใหความรูใหม
ควรทบทวนความรูเดิม โดยไมจําเปนตองเปนการทดสอบเสมอไป 

4. ใหความรูและการเสนอเนื้อหาใหม (Presenting Stimuli with Distinctive 
Features) การอธิบายเนื้อหาควรจะสั้น  เขาใจงาย ไดใจความ   การใชภาพประกอบจะทําให
เขาใจเนื้อหาไดงายและคงทนขึ้น 

5. ชี้แนวทางการเรียนรู (Guiding Learning) กระตุนใหผูเรียนวิเคราะหคําตอบแสดง
ใหผูเรียนเห็นความสัมพันธระหวางเนื้อหาสวนใหญกับเนื้อหาสวนยอย 
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6. กระตุนผูเรียนใหแสดงความรู (Eliciting Performance) การสงเสริมการโตตอบ
ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอร ยอมกอใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน  

7. ใหขอมูลยอนกลับ (Providing Information Feedback) เปนการใหผูเรียนทราบวา  
ผูเรียนอยูหางจากเปาหมายเทาใด 

8. ทดสอบความรู (Accessing Performance) เปดโอกาสใหผูเรียนไดประเมินตนเอง
หรือทดสอบวาผานเกณฑข้ันต่ําที่กําหนดหรือไม 

9. การจําและนําความรูไปใช (Enhancing Retention and Learning Transfer) ปกติ
การเรียนการสอนจะมีการซักถามปญหากอนจบบทเรียนหรือมีการแนะนําการนําไปใชสอดคลอง
กับแบบจําลองการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน 7 ข้ันตอนของอเลสซี่ และโทรลิบ (Alessi and 
Trollip 1991) ดังนี้ 

 1  ข้ันตอนการเตรียม (Preparation) 
  1.1 กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Determine Goals and Objectives) 
 1.2 เก็บขอมูล (Collect Resources) 
 1.3 เรียนรูเนื้อหา (Learn Content) 
 1.4 สรางความคิด (Generate Ideas) 

   2.ข้ันตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 
 2.1 ทอนความคิด (Elimination of Ideas) 
 2.2 วิเคราะหงาน และคอนเซ็ปต (Task and Concept Analysis) 
 2.3 ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) 
  2.4 ประเมิน และแกไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design) 
 3.ข้ันตอนการเขียนผังงาน (Flowchart  Lesson) 
 4.ข้ันตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create  Storyboard) 
 5.ข้ันตอนการสราง / เขียนโปรแกรม (Program  Lesson) 

   6.ข้ันตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce  Supporting  Materials) 
 7.ข้ันตอนการประเมิน และการแกไขบทเรียน (Evaluation and Revise) 
  การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนของอเลสซี่และ โทรลิบ (Alessi and 

Trollip 1991) ดังแผนภูมิ 
   
 ขั้นตอนที่ 1  ขั้นตอนการเตรียม 
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   กําหนดเปาหมาย                      เก็บ                     เรียนรู                   สราง                       
    วัตถุประสงค                           ขอมูล                  เนื้อหา                ความคิด                  ขั้นตอนที่ 2 
 
                  ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน 
 
    ทอน                  วิเคราะหงาน                 ออกแบบ                   ประเมินและแกไข 
  ความคิด              และแนวคิด               บทเรียนขั้นแรก                  การออกแบบ                 ขั้นตอนที่ 3 
           
 ขั้นตอนที่ 3-7 
 
  เขียน               สราง                     สราง                 ผลิตเอกสาร           ประเมินและ            
  ผังงาน           สตอร่ีบอรด             โปรแกรม             ประกอบ               แกไขบทเรียน                จบ 
 
 
แผนภูมิที่  7  แบบจําลองการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนของอเลสซี่และโทรลิป  
ที่มา :  Alessi and Trollip 1991, อางถึงใน ถนอมพร เลาหจรัสแสง, คอมพิวเตอรชวยสอน : 
หลักการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Multimedia Toolbook, พิมพคร้ังที่ 3 
(กรุงเทพ : บริษัทดวงกมลโพรดักชัน จํากัด, 2542), 30.  
 

บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ และคณะ (2544 : 43-68) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบ
และพัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนวา นอกจากองคประกอบดานการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอน
และการออกแบบการสอนในคอมพิวเตอรชวยสอนแลวยังมีองคประกอบดานการออกแบบหนาจอ 
(Screen Design) ซึ่งเกี่ยวของกับเทคนิคในการนําเสนอเนื้อหาบนจอภาพคอมพิวเตอร การจัด
องคประกอบของหนาจอ การใชภาพ เสียง สี และตัวอักษร เพื่อการนําเสนอเนื้อหาที่สอดคลองกับ
ทฤษฎีการเรียนรูและทฤษฎีการรับรูและเพื่อใหผูเรียนสามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพตามความถนัด และความสามารถของแตละคน 

การออกแบบหนาจอ(Screen Design) 
การออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธ ิฺภาพ มีองคประกอบหลักของหนาจอ 4

องคประกอบ คือ องคประกอบดานขอความ องคประกอบดานภาพและกราฟก องคประกอบดาน
เสียง และองคประกอบดานการควบคุมหนาจอ 

1. องคประกอบดานขอความ ประกอบดวย 
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  1.1 รูปแบบและขนาดตัวอักษร การเลือกรูปแบบและขนาดตัวอักษรที่เหมาะสมตอง
คํานึงถึงระดับของผูเรียนเปนหลัก ขนาดตัวอักษร 80 ตัวตอบรรทัด หรือ ขนาดตัวหนังสือ12-19 
พอยตและขนาดตัวอักษรที่เปนหัวเรื่อง 19-37 พอยต สวนรูปแบบของตัวอักษรควรใชควรใชตัวที่
อานงาย หากตัวอักษรที่ไมใชสวนของเนื้อหาหลัก เชน ตัวอักษรหัวเรื่องใหญ  ผูสรางอาจใช
ตัวอักษรรูปแบบและขนาดตางๆ กันออกไป นอกจากนี้ชองวางระหวางบรรทัดที่เหมาะสมมีผลให
การอานงายขึ้น 

  1.2 ความหนาแนนของตัวอักษร หมายถึง ความหนาแนนขององคประกอบอื่นบน
จอภาพดวย ความหนาแนนที่เหมาะสมประมาณ 40 –50 % ของพื้นที่หนาจอ 

 1.3 การใชสีและตัวอักษร ควรออกแบบการใชสีโดยมุงความสบายตา และผอน
คลายของผูใชเปนหลัก เนนใหเกิดความสวยงาม และความชัดเจน ควรพิจารณาความสัมพันธของ
คูสี เพื่อมิใหสีกลืนกันหมด จะทําใหภาพขาดความคมชัด  อํานวย เดชชัยศรี (2544 : 27) ไดเสนอ   
แนวคิดการใชคูสีระหวาสีพื้นกับสีตัวอักษรที่เหมาะสมกัน ดังนี้ 

 1.  อักษรสีดํา  บนพื้นสีเหลือง  6.  อักษรสีดํา  บนพื้นสีเหลือง  
 2   อักษรสีขาว  บนพื้นสีดาํ         7.  อักษรสีขาว  บนพื้นสีเขยีว  
 3.  อักษรสีดํา  บนพื้นสีเขยีว 8.  อักษรสีขาว  บนพื้นสนี้ําเงิน 

                        4. อักษรสนี้ําเงิน บนพื้นสีดาํ         9. อักษรสีขาว  บนพืน้สีมวง 
                       5. อักษรสีเหลอืง บนพืน้สีน้าํเงิน   10. อักษรสีเหลือง บนพืน้สีเขียว   
    1.4 การวางรูปแบบขอความ  ควรพิจารณาถึงความสมดุลของหนาจอโดยรวมและ
ความเรียบงายหมายถึง อานงาย เขาใจงาย 
 2. องคประกอบดานภาพและกราฟก การใชภาพเหมือนจริงใหประสิทธิภาพตอ          
การเรียน  จากผลการวิจัยไดสรุปหลักการใชภาพประกอบการสอน ดังนี้ (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  
และคณะ 2544  :  62-63)    
     2.1 เสนอภาพใหเปนระเบียบ สอดคลองกบัเนื้อหาและดงูาย 
      2.2 หลีกเลี่ยงการใชภาพจํานวนมาก 
    2.3 ใหผูเรียนควบคุมการเรยีนรูภาพ 
    2.4 ภาพหนึง่ๆ ควรใชเพื่อเสนอแนวคิดหลักแนวคิดเดียว 
    2.5 ลักษณะของภาพตองนาสนใจ มีขนาดพอเหมาะกบัหนาจอ 
    2.6 ภาพควรมีความชัดเจน 
 3. องคประกอบดานเสียง มีหลักการดังนี ้
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    3.1 เลือกลักษณะเสียงใหเหมาะสมกับเนือ้เร่ืองและระดับผูเรียน 
    3.2 คุณภาพของเสียงตองชดัเจนและถูกตอง 
    3.3 ผูเรียนสามารถปรับความดังของเสียง และเลือกที่จะฟงหรือไมฟงเสียงได 
    3.4 การใชเสยีงเพื่อบอกหนาที่ของปุมตางๆ หรือรายการใหเลือกควรสัน้และกระชับ 
    3.5 การใชเสียงเปนตัวปอนกลับเมื่อตอบคําถามถูก  ควรใชเสียงสูงและเราใจและ
หากตอบผิดควรใชเสียงสั้นและต่ําหรืออาจแสดงวาผิดดวยเครื่องหมายหรือรูปแบบอื่นๆที่ผูเรียนไม
ชอบ 

 4. องคประกอบดานการควบคุมหนาจอ ซึง่เกี่ยวของกับการนําเสนอบทเรียน การออก 
แบบพื้นที่หนาจอ User Interface คือ พื้นที่หนาจอบริเวณที่ผูใชจะมีปฏิสัมพันธกับโปรแกรม    
โปรแกรมที่ดีตองออกแบบตามหลักเกณฑในการออกแบบพื้นที่หนาจอ นั่นคือตองมีการแบงสวน
หนาจอออกเปนสวนตางๆ อยางชัดเจนซึ่งเรียกวา Functional Areas  

    บริเวณสวนบนของหนาจอ       วางหมายเลขหนา และ/หรือ ชื่อตอนของบทเรียน  
    บริเวณสวนกลางของหนาจอ    เนื้อหาบทเรียนหลกั ๆ  
    บริเวณสวนลางของหนาจอ  มีปุมควบคุม ปุมคําสั่งตางๆ ซึ่งชวยในการเปลี่ยน

หนา (Navigate)ในบทเรียน เชน ปุมรายการ ปุมออกจากโปรแกรม ปุมกลับหลัง และปุมเลื่อนไป
ขางหนา  เปนตน 
 จากการศึกษาขั้นตอนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลาวโดยสรุป 
ประกอบดวยขั้นตอนหลักๆ 5 ประการ คือ การวิเคราะหขอมูลหรือการเตรียมการ  การกําหนด
วัตถุประสงค  การออกแบบ  การสรางบทเรียน  การทดลองและการประเมินคาเพื่อแกไขปรับปรุง 
 สําหรับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยนําแนวคิด
จากการวิเคราะหข้ันตอนการออกแบบขางตนมาสังเคราะหเปนแบบจําลองขั้นตอนการออกแบบ
ดังนี้ (1) ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐาน (2) การออกแบบรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
(3) การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอ (4 )   การทดสอบประสิทธิภาพรูปแบบบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน และ (5)  การทดลองใชรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ดังแผนภูมิ 
            
 ข้ันตอนการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพืน้ฐาน 

1. แนวคิดเกี่ยวกับหลักสูตร และสาระการเรียนรูกลุมวิชาภาษาตางประเทศ  
2. แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลวิธีการสอนและกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสาร  
3.  แนวคิด  ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับเอกสารจริง 
4.  แนวคิด ทฤษฎี  และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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               ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนคอมฯ 
 1. กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน / วิเคราะหเนื้อหา  / . กําหนดแผนการจัดการเรียนรู 

2. ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฉบับราง (Storyboard) / ประเมินบทเรียนฉบับราง 
               ข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมฯ 

1. กําหนดวัตถุประสงคของหนวยการเรียน / กําหนดโครงสรางของการนําเสนอบทเรียน 
2. วิเคราะหเนื้อหา  วิเคราะหภาระงาน / เขียนโปรแกรม / ผลิตเอกสารประกอบบทเรียน 

                ข้ันตอนการตรวจสอบประสทิธิภาพ 
1. การตรวจสอบประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน / เอกสารประกอบบทเรียน 

                     โดยผูทรงคุณวุฒิ 
2. การตรวจสอบประสิทธิภาพบทเรียนโดยการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง 

                      2.1  การตรวจสอบแบบหนึ่งตอหนึ่ง (One to One tryout) 
                      2.2  การตรวจสอบกลุมยอย (Small  group  tryout) 
                ข้ันตอนการทดลองใชบทเรยีนคอมฯ 

1. คัดเลือกกลุมตัวอยาง  
2. ทดสอบกอนเรียน  /  กลุมตัวอยางเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
3. ทดสอบหลังเรียน / สอบถามความคิดเห็น  / วิเคราะหขอมูล 

 
แผนภูมิที่ 8  ข้ันตอนการออกแบบรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน                      
                  เพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง 
 
4.5 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานแบบศึกษาเนื้อหา(Tutorial) แบบ
สาขา (Branching) 
 การพัฒนารูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาทักษะตางๆ ใน
การอานเพื่อการสื่อสาร  ประกอบกับการอานเนื้อเรื่องจากเอกสารจริง  ซึ่งผูอานตองฝกตอบ
คําถามหรือคนหาคําตอบจากเนื้อเร่ืองในรูปแบบตางๆ  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษา
เนื้อหา เปนบทเรียนที่ไดรับความนิยมในการใชมากที่สุดประเภทหนึ่ง เนื่องจากการออกแบบ
ข้ันตอนการสอนที่ไมสลับซับซอน อีกทั้งยังสามารถออกแบบรวมกับคอมพิวเตอรชวยสอนประเภท
อ่ืนๆ เชน คอมพิวเตอรชวยสอนแบบฝกทักษะ คอมพิวเตอรชวยสอนแบบเกม คอมพิวเตอรชวย
สอนแบบการแกปญหา เปนตน (บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  และคณะ 2544 : 32) บทเรียนในแบบ
ศึกษาเนื้อหามีลักษณะโครงสรางบทเรียนที่เปนบทเรียนขั้นพื้นฐานของการใชคอมพิวเตอร       
ชวยสอน  ที่เสนอบทเรียนในรูปแบบบทเรียนโปรแกรมที่มีโครงสรางแบบสาขา  ซึ่งเปนโครงสราง
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บทเรียนที่สามารถปรับใหเหมาะกับผูเรียนรายบุคคล   และเหมาะในการใชสอนเกือบทุกวิชา เชน 
บทเรียนสอนภาษา ในสาขามนุษยศาสตรหรือวิชาตางๆ ทางดานสังคมศาสตร  คณิตศาสตร  และ
วิทยาศาสตร (กิดานันท  มลิทอง 2543 : 245 ; วิภา  อุตมฉันท 2544 : 88) ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึง
เลือกใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาเนื้อหา (Tutorial) ที่มีโครงสรางบทเรียนแบบสาขา ซึ่ง
ผลการวิจัยที่ผานมาไดขอสรุปแลววา  รูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้กอใหเกิดผลดีตอ
การเรียนสูง  เปนบทเรียนที่เหมาะสมในการเสนอเนื้อหาขอมูลที่เกี่ยวกับขอเท็จจริงเพื่อการเรียนรู
ดานกฎเกณฑ หรือดานวิธีการแกปญหา และตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล (Alessi and 
Trollip 2001 : 89-123 ;  กิดานันท  มลิทอง 2543 : 245  ) 
 โครงสรางทั่วไปของบทเรยีนคอมพิวเตอรแบบศึกษาเนื้อหา 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาเนื้อหาสวนใหญเร่ิมตนดวยการแนะนําผูเรียน
ใหเขาใจวัตถุประสงคและลักษณะของบทเรียนที่กําลังจะเรียน มีการนําเขาสูบทเรียน  มีการ       
ทบทวนความรูเดิม หรือใหความรูเพิ่มเติมกอนที่จะศึกษาเนื้อหาใหม จากนั้นจึงนําเสนอเนื้อหา
ใหมแกผูเรียนดวยขอความ ภาพ ภาพนิ่ง กราฟก ฯลฯ มีการประเมินในรูปของแบบฝกหัดหรือการ
ทดสอบ โดยคอมพิวเตอรถามคําถามใหผูเรียนตอบ ถาตอบถูกคอมพิวเตอรจะนําเสนอเนื้อหาใหม 
หากตอบผิด โปรแกรมจะนําผูเรียนไปสูเนื้อหาซอมเสริมกอนแลวจึงกลับไปถามคําถามเดิมจนกวา
ผูเรียนจะตอบถูก  แลวจึงตัดสินใจวาผูเรียนจะยังคงเรียนเนื้อหาในบทนั้นอีก หรือจะเรียนบทใหม
ตอไป กระบวนการเรียนรูเกิดจากที่ผูเรียนไดคิดทบทวนหรือแกปญหาเพื่อตอบคําถามใหถูกตอง  
โครงสรางโดยทั่วไปของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาเนื้อหามีลักษณะ  ดังแผนภูมิ 
 
 บทนํา           การนําเสนอเนื้อหา   คําถามและคําตอบ 
                                                                                     
 
 จบบทเรียน               ใหขอมูลยอนกลับหรือ    ตัดสินคําตอบ 
                   หรือใหเนื้อหาเสริม 
 
แผนภูมิที่ 9  โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบใชสอนเนื้อหา  
ที่มา :  Alessi and Trollip,  Multimedia for learning method and development , 3rd ed. 
 (Massachusetts : A pearson Education Company,2001), 90. 
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 องคประกอบที่สําคัญของบทเรียนคอมพวิเตอรแบบศึกษาเนื้อหา (Alessi and Trollip 
2001 : 48 –132 ; วิภา  อุตมฉันท  2544 : 89-95) 
 1. นําเขาสูบทเรียน (Introduction) เปนโครงสรางสวนแรกของบทเรียนคอมพิวเตอร
แบบศึกษาเนื้อหา  ซึ่งสามารถนําเขาสูบทเรียนโดยวิธีการตางๆ ดังนี้ 
      1.1 บอกหนาชื่อเร่ือง (Title  page) จะตองออกแบบใหผูเรียนสนใจ สรางเจตคติที่ดี
ตอบทเรียน และแสดงใหผูเรียนทราบเนื้อหาในเบื้องตนวา บทเรียนนั้นเกี่ยวกับอะไร การจัด
หนาจอมักจะใชภาพเคลื่อนไหว หรือกราฟก 
      1.2 บอกวัตถปุระสงค (Objectives) 
      1.3 ชี้แจงการใชบทเรียน (Directions) เชน การใชสัญลักษณ (Icon) ตางๆ และ
แนะนําวิธีการเรียนที่เหมาะสม 
      1.4 กระตุนความรูเดิม (Stimulating Prior Knowledge) 
    1.5 ทดสอบกอนเรียน (Pretest) เพื่อใหทราบวาผูเรียนพรอมที่จะเรียนบทเรียนนี้
หรือไม  ผูเรียนพรอมที่จะเรียนบทเรียนนี้แลว ผูเรียนรูเร่ืองนี้แลวไมจําเปนตองเรียนบทเรียนนี้อีก 
 2. การควบคุมโดยผูเรียน (Learner Control) การใหผูเรียนควบคุมบทเรียนเอง       
กลาวคือ ใหผูเรียนควบคุมลําดับการเรียนและเนื้อหาของบทเรียน ซึ่งเปนการใหสิทธิแกผูเรียนใน
การควบคุมบทเรียนดังนี้ 
    2.1 ใหสิทธิในการเลือกเดินหนาบทเรียน 
    2.2 ใหสิทธิในการยอนกลับไปทบทวนบทเรียนเกา ขอความชวยเหลือ และอาน 
ขอเสนอแนะ ตลอดจนเลือกดูความหมายจากอภิธานศัพท ไดทุกเวลาหากตองการ 
    2.3 ใหสิทธิตัดสินใจยุติการเรียนและกลับเขามาเรียนใหมไดตลอดเวลา 
 3. การกระตุนความสนใจ (Motivation) 
    3.1 ใชเทคนิคการสอนดวยเกม 
    3.2 ใชภาพเพือ่กระตุนความสนใจ  
    3.3 ใชเทคนิคตางๆ ที่ทาทายความสามารถ เพื่อกระตุนใหผูเรียนเกิดความอยากรู 
อยากเหน็ และใหกาํลังใจแมผูเรียนตอบคําถามผิด 
    3.4 เสริมการมีสวนรวมโดยใหผูเรียนไดใชจินตนาการของตนเอง 
    3.5 เนื้อหาควรมีสวนเกี่ยวของกับผูเรียน 
    3.6 ใหผูเรียนรูสึกพึงพอใจกบัสัมฤทธิผลการเรียน  เชน การตรวจคําตอบดวย 
คอมพิวเตอรตองถูกตอง และมีความรอบดาน ขอมูลยอนกลับตองตรงประเด็น 
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 4. การนาํเสนอเนื้อหา (Presentation of Information) 
    4.1 นาํเสนอเนื้อหาดวยภาพ ตัวหนังสือ กราฟก เสียง ในรูปแบบสื่อผสม  
    4.2 นาํเสนอเนื้อหาเปนตอนๆ แตละตอนควรสั้นเพื่อใหผูเรียนไดโตตอบกับ 
บทเรียนบอยๆ 
    4.3 นาํเสนอเนื้อหาใหเหมาะกับวยัของผูเรียน 
    4.4 ไมใชตัวหนังสือวิ่งจากบนลงลางหรือลางขึ้นบน 
    4.5 เนนสวนทีต่องการใหผูเรียนทําความเขาใจ โดยการเปรียบเทียบหรือช้ีแนะดวย 
การใชกราฟกและสีเนนสวนที่สําคัญ 
    4.6 หลีกเลี่ยงการใชสีในเนือ้หาทั่วๆ ไป 
    4.7 ตัวอักษรตองอานงาย 
    4.8 เนนความแตกตางระหวางหัวขอใหชัดเจน 
    4.9 เตรียมกรอบการเรียนทีผู่เรียนสามารถปฏิบัติไดและเตรียมกระบวนการ 
ชวยเหลือที่สามารถเรียกไดโดยงาย 
 5. คําถามและคาํตอบ (Question & Responses) 
    5.1 ตั้งคําถามเกี่ยวกับเนื้อหาใหนักเรียนตอบทันที เพื่อสรางความสัมพนัธในเชิง   
โตตอบระหวางผูเรียนและบทเรียน 
    5.2 ตัวกระพริบที่เปนเครื่องหมายใหผูเรียนตอบคําถาม ควรอยูใตคําถามใกลทาง 
ซายมือของจอภาพ 
    5.3 คําถามมปีรากฎใหผูเรียนตอบบอยๆ โดยเฉพาะคาํถามที่เกีย่วกบัความเขาใจ 
    5.4 ถามคําถามในจุดสําคัญของเนื้อหา 
    5.5 ยอมใหผูเรียนตอบไดมากกวาหนึง่ครัง้ในหนึง่คําถาม 
    5.6 ตองรูวาจะทดสอบความจําหรือความเขาใจ และเลอืกชนิดของคาํถามให 
เหมาะสม 
    5.7 ภาษาที่ใชควรมีระดับความยากงายเหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
    5.8 หลีกเลี่ยงคําถามแบบยอหรือแบบปฏิเสธ 
    5.9 คําถามจะแสดงบนจอเมือ่เรียนเนื้อหาในแตละตอนจบแลว 
 6. การตัดสินคําตอบ (Judging of Responses) เปนการตรวจสอบดูวาผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนหรือไมโดยใชวิธีการตางๆ ดังนี้ 

 6.1 ตองพิจารณาดูทั้งคาํตอบที่ถูกและคาํตอบที่คาดวาจะเปนคาํตอบที่ผิด 
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 6.2 ใหเวลาผูเรียนในการตอบคําถาม 
 6.3 ใหผูเรียนไดรับความชวยเหลือจนสามารถผานเกณฑได 

  รูปแบบการตัดสิน (Type of Judgement) 
 1.การตอบสนองนัน้ถูก 
 2.การตอบสนองยอมรับคําตอบที่ผิด แตตองใหขอมูลปอนกลับเพื่อแกไข 
 3.การตอบสนองบรรจุคําตอบที่ไมคาดคิด 
 4. การตอบสนองที่ไมมีคําตอบที่ถูกหรือผิด เชน การปอนชื่อ เลขประจําตัว เปนตน 
 รูปแบบคําตอบ (Response Types) 
 1.การเลือกคําตอบเดียว เชน แบบเลือกคําตอบจากหลายตัวเลือก และการเลือก 

คําตอบผิดหรือผิด 
 2.การเลือกหลายคําตอบ เชน การทาํเครื่องหมาย 
 3.การตอบเปนตัวเลข 
 4.การตอบเปนคําคําเดยีว หลายคาํ หรือวลี 
 5.การตอบที่เปนทัง้ตัวอักษรและตัวเลข 
 6.การใชเมาส (Mouse) ในการลากคําตอบไปวางตําแหนงที่ตองการ (Dragging  

and Dropping) 
 รูปแบบคําถาม (Question Types) 
 1.คําถามแบบใหเลือกขอทีถ่กู ไดแก คําถามประเภท 
    1.1 คําถามแบบหลายตัวเลือก ( Mulitple–choice Question) 
   1.2 คําถามแบบเลือกตอบวาถกูหรือผิด (True – False Question) 
    1.3 คําถามแบบจับคู (Matching Question) 
     1.4 คําถามแบบใหทําเครื่องหมาย (Marking Question) ซึ่งงจะมีคําตอบ 

มากกวา 1 คําตอบ 
    2. คําถามแบบเติมคํา  ควรเวนชองวางใหเติมตําแหนงทายของประโยค 
    3. คําถามแบบตอบสั้น ๆ  ควรเปนคําเดยีว 

 7. ใหขอมูลปอนกลับหรือการแกไข (Feedback about Responses) เพื่อใหผูเรียนได
ทราบผลการตอบสนองของผูเรียนเอง  โดยใชขอชี้แนะในการใหผลยอนกลับ ดงันี ้
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      7.1 ถารูปแบบคําตอบผิด ใหบอกวารูปแบบที่ตอบนั้นผิด  แลวบอกรูปแบบคําตอบ
ที่ถูกและใหตอบใหม เชน ใชตัวอักษรแทนที่จะใชตัวเลข  ดังนั้นจึงตองแจงใหผูเรียนตอบใหถูก
รูปแบบ 
      7.2 ถาเนื้อหาคําตอบผิด ใหขอมูลยอนกลับเพื่อแกไข แตถาเนื้อหาคําตอบถูกให    
ยืนยันคําตอบอีกครั้งหนึ่ง เชน ถูกตองคะ 
 8. การซอมเสริม (Remediation) เพื่อแกไขความเขาใจผิดของผูที่ตอบผิด และเปนการ
ชี้แนะหรือแนะนําใหผูเรียนไดเขาใจเพิ่มเติม 
      8.1 มีขอมูลเสริมใหผูเรียนในกรณีไมเขาใจเนื้อหาบทเรียนที่ผานมา  
    8.2 มีตัวอยาง หรือ คําอธิบายพรอมภาพประกอบ เสริมเนื้อหาเกา 
      8.3 ถาผูเรียนทําคําถามไมไดผลดีขอมูลซอมเสริมอาจเปนการแนะนาํใหไปศึกษา
ใหม หรือไปพบครู 

9. การลําดับบทเรียน (Sequencing) 
    9.1 บทเรียนแบบเสนตรง (Linear  Lesson) 

   บทเรียนโปรแกรมที่จัดทาํขึน้เพื่อใหผูเรียนไดเรียนหรือกระทาํการตอบสนอง 
เหมือนกันทุกคนและตองศึกษาทุกกรอบของบทเรียนเหมือนกัน  จึงไมคอยตอบสนอง             
ความแตกตางระหวางบุคคล  โปรแกรมจะถูกเรียงไวตามลําดับเพื่อใหนักเรียนไดเรียนอยางเปน
ข้ันตอนจากงายไปหายาก จนกระทั่งจบบทเรียนผูออกแบบอาจประเมินการเรียนรูโดยแทรกกรอบ
คําถาม หรือแบบฝกหัดเปนชวงสั้นๆ  ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความแนใจวา ผูเรียนเขาใจเนื้อหาในกรอบ
แรกกอนที่จะศึกษาในกรอบตอไป (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ  และคณะ 2544:32-33) ดังแผนภูมิ  
                             
 
                                                              หนานําเรื่อง 
 
                                                                  คําชี้แจงกอนเขาบทเรียน 
 
                                                                         เนื้อหาสวนที่ 1 
 
                  คําถามครั้งที่ 1 
 
                            เนื้อหาสวนที่ 2 
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                   คําถามครั้งที่ 2                       
 
                                                                       เนื้อหาสวนที่ 3 
                                                      
                  คําถามครั้งที่ 3   
 
                                                                           ตอ ๆ ไป 
 
แผนภูมิที่ 10  การลําดับบทเรียนแบบเสนตรง 
ที่มา : วิภา อุตมฉันท, การผลิตสื่อโทรทัศนและส่ือคอมพิวเตอร : กระบวนการสรางสรรคและ
เทคนิคการผลิต , พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : บุค พอยท, 2544), 93. 
 

9.2 บทเรียนแบบสาขา (Branching Lesson) 
    บทเรียนโปรแกรมที่จัดทําขึ้นเพื่อใหผูเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาและ
กิจกรรมในบทเรียนไดอยางหลากหลายตามความสนใจ เปดโอกาสใหนักเรียนไดเลือกคําตอบ
หลายทาง ถานักเรียนตอบถูกก็จะไดเรียนเนื้อหาตอไป ถาตอบผิดจะมีคําอธิบายที่เหมาะสมกับ
คําตอบแตละทางที่นักเรียนเลือกตอบ มีการยกตัวอยาง ใหคําแนะนํา หรือแสดงผลยอนกลับที่
หลากหลายรูปแบบ   เพื่อกระตุนใหผูเรียนไดคิดคน แสวงหาหรือสงเสริมใหผูเรียนเขาใจ เมื่อ
ผูเรียนไดรับคําอธิบายจนเขาใจก็จะกลับไปตอบคําถามอีกครั้งหนึ่ง(บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ
2544 : 34) ดังแผนภูมิ 
 
                                               เร่ิมตนบทเรียน 
                                                            หนานาํเรื่อง 
                                                    
                                                         คําชี้แจงกอนเขาบทเรียน 
                                                         เมน ู
                                                                                              แขนงที ่1 
 จบการเรียน                    ผูเรียนตัดสินใจ                         
                                                                    เลือก 
 

                              เนื้อหาสวนที่ 1 
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                                      คําถามที่ 1 
 

                                      คําถามที่ 2 
 

                                      คําถามที่ 3 
                                                                                                   แขนงที่ 2        
           ไมใช                          ตอบถูกทั้ง 3 ขอ    
                                                                                    ใช 

                              เนื้อหาสวนที่ 2 
 
                                                              เนื้อหาเพิ่มเติม 
 
                                                                     คําถาม 
                                                                                     ไมใช        แขนงที่ 3 
                                                                      ตอบถูก                ขอมูลซอมเสริม             ขอมูลซอมเสริม       
                                                                              ใช       
                                                                       ตอ ๆ ไป 
 
แผนภูมิที่ 11  การลําดับบทเรียนแบบสาขา 
ที่มา :  วิภา  อุตมฉันท, การผลิตสื่อโทรทศันและส่ือคอมพิวเตอร : กระบวนการสรางสรรคและ
เทคนิคการผลติ , พิมพคร้ังที ่2 (กรุงเทพฯ : บุค พอยท, 2544), 94. 
  จากแผนภูมิจะเห็นวา บทเรียนมีการลําดับแบบแตกแขนง ทั้งนี้ข้ึนอยูกับการ
ตัดสินใจและคําตอบของผูเรียน การแตกแขนงจะเกิดขึ้นถี่บอยเพียงใดขึ้นอยูกับการตอบสนองของ
ผูเรียน  โดยปกติการแตกแขนงมักจะเกิดขึ้นเมื่อมีการตอบคําถาม บางบทเรียนออกแบบใหมีการ
แตกแขนงทุกครั้งที่ผูเรียนตอบคําถามผิด(แขนงที่ 3) บางบทเรียนออกแบบใหการแตกแขนงเกิดขึ้น
หลังจากการรวมคะแนนในแตละชวงคําถาม (แขนงที่ 2) บางครั้งเกิดจากการที่ผูเรียนตัดสินใจ
เลือกดวยตนเอง (แขนงที่ 1) บางบทเรียนออกแบบใหมีการแตกแขนงเมื่อประเมินความกาวหนา
ในการเรียนของ    ผูเรียนแลวไมผานเกณฑที่กําหนด จึงพาผูเรียนยอนกลับไปศึกษาเนื้อหา
ใกลเคียงเนื้อหาเดิม แตปรับระดับความยากใหนอยลง  แลวทําการประเมินการเรียนรูใหม ดัง
แผนภูมิ (Alessi and Trollip 2001 : 127-128)   
                                       เร่ิมตนบทเรียน 
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                                                                                นําเสนอเนื้อหา 
 

                                                                                              เตรียมขอมูลที่มีความยากปานกลาง 
 

  ลดความยากใหงายลง                                                             คําถามที่ระดับความยากทั่วๆไป 
 

                                                                                   คําถามที่มีระดับ 
                                                                                                               ความยาก 5 ขอ ? 
       จัดการลด                                  
 ระดับความยาก ?                           ตอบถูกต่ํากวา 50 % ?                    ตอบถูกเกิน 90 % ? 
                                                                                                                         
          
       พบผูสอน                                               จบ                               ระดับความยากสูงสุด ?    
                                                                                                  

                                                                         เพิ่มระดับความยาก 
 
แผนภูมิที่ 12  โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบใชสอนเนื้อหาที่ปรับความยากของ  
                     เนื้อหาตามพฤติกรรมการเรียนของผูเรียน  
ที่มา : Alessiand Trollip, Multimedia for learning method and development , 3rd ed. 
(Massachusetts:A pearson Education Company, 2001), 128. 
 10.ส้ินสุดการเรียน (Closing) โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ดีตองไดรับการออกแบบให
ผูเรียนสามารถเลือกยุติการเรียนไดตลอดเวลา และพรอมที่จะใหผูเรียนเลือกวาตองการกลับไป
ทบทวนหรือเลือกเรียนหัวขอใตหัวขอหนึ่ง  ดังนั้นกอนจบสวนสุดทายของบทเรียนควรชวยผูเรียน 
ดังนี้ 
      10.1 สรุปเนื้อหาที่สําคัญ 
      10.2 แนะนําการคนควาหาความรูเพิ่มเติมจากแหลงขอมูลอ่ืน ๆ 
      10.3 บันทึกคะแนนและประวัติการใชบทเรียนที่ผานมาของผูเรียนกอนออกจาก
บทเรียน  ทั้งนี้เพื่อชวยใหผูเรียนที่ตองการออกจากบทเรียนในขณะที่ยังไมจบบทเรียนสามารถเขา
มาเรียนใหมในครั้งหนา 
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      10.4 มีคําถามเพื่อขอคํายืนยนัในการออกจากบทเรียน เพื่อปองกันความผิดพลาดที่
เกิดจากการกดปุมผิดหรือการลองปุม (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง 2542 : 75)   
 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ (2544 : 46-55)  มีความเห็นวากระบวนการเรียน     
การสอน 9 ข้ัน ของ Gagne′ สอดคลองกับรูปแบบคอมพิวเตอรชวยสอนแบบศึกษาเนื้อหา  ดังนี้ 

1. เราความสนใจ (Gain Attention) กอนเริ่มเรียนผูเรียนจะไดรับแรงกระตุนและ 
แรงจูงใจใหอยากเรียน  ควรจะเริ่มดวยลักษณะของการใชภาพ สีและเสียง หรือการประกอบกัน
หลาย ๆ อยางโดยสิ่งที่สรางขึ้นมานั้นเกี่ยวของกับเนื้อหาและนาสนใจ ซึ่งจะมีผลตอความสนใจ
จากผูเรียนและเปนการเตรียมผูเรียนใหพรอมที่จะศึกษาเนื้อหาไปในตัว การกระตุนขั้นแรกคือ   
การสรางชื่อเร่ือง (Title)  ของบทเรียน โดยออกแบบเพื่อใหสายตาผูเรียนอยูที่จอภาพ โดยมี
หลักการที่จะเราความสนใจดังนี้ 

        1.1 ใชกราฟกที่เกีย่วของกับสวนของเนื้อหา และมีขนาดใหญ งาย ไมซบัซอน 
       1.2 ใชภาพเคลื่อนไหวหรือเทคนิคอื่น ๆ เขาชวยเพื่อแสดงการเคลื่อนไหวแตควร 

ส้ันและงาย 
       1.3 ควรใชสีเขาชวยโดยเฉพาะสีเขียว แดง และน้าํเงนิ หรือสีที่ตัดกับสีพื้นชัดเจน 
       1.4 ใชเสียงใหสอดคลองกับกราฟกและเนือ้หาบทเรียน  
       1.5 กราฟกควรจะคางบนจอภาพจนกระทั่งผูเรียนกดเมาส หรือ คียบอรด 
       1.6 ในกราฟกดังกลาวควรบอกชื่อเร่ืองบทเรียนไวดวย 
        1.7 ควรใชเทคนิคการเขียนกราฟก ที่แสดงบนจอไดเร็ว 
        1.8 กราฟกนัน้นอกจากจะเกี่ยวของกับเนือ้หาแลวตองเหมาะสมกับวยัของผูเรียน 

2.  บอกวัตถุประสงค  (Specify Objectives)   
    การที่ผูเรียนไดรูลวงหนาถึงประเด็นสําคัญของเนื้อหาและทราบถึงโครงรางของ
เนื้อหาอยางกวางๆ จะชวยใหผูเรียนสามารถผสมผสานแนวคิดในรายละเอียดหรือสวนยอยของ
เนื้อหาใหสอดคลองและสัมพันธกับเนื้อหาในสวนใหญได  ซึ่งจะมีผลทําใหการเรียนรูมี
ประสิทธิภาพขึ้น  ผูเรียนที่ทราบวัตถุประสงคของการเรียนกอนเรียนบทเรียนจะสามารถจําและ
เขาใจในเนื้อหาไดดีกวา  ขอความที่เสนอบนจอภาพควรเปนขอความที่ส้ันไดใจความและมีสวน  
จูงใจผูเรียนดวย  ดังนั้น การบอกวัตถุประสงคในบทเรียน   จึงนิยมใชขอความที่ส้ันและโนมนาวใจ
ผูเรียนสวนจะเปนวัตถุประสงคกวางๆ หรือเชิงพฤติกรรมนั้นขึ้นอยูกับเจตนาของผูเขียนบทเรียน
และเนื้อหาของบทเรียน  การบอกวัตถุประสงคจะเปนประโยชนตอผูเรียนหากผูออกแบบบทเรียน 
คํานึงถึงหลักเกณฑตอไปนี้ 
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   2.1 ใชคําสั้นๆ และเขาใจงาย 

       2.2 หลีกเลี่ยงคําที่ยงัไมเปนที่รูจักและเขาใจโดยทั่วไป 
                    2.3  ไมควรกาํหนดวัตถุประสงคหลายขอเกินไป 

       2.4  ผูเรียนควรมีโอกาสทราบวาหลังจากเรียนจบแลวจะนําไปใชทาํอะไรไดบาง 
       2.5 หากบทเรยีนบอกวัตถุประสงคกวางๆ แลวควรจะตามดวยเมนูของบทเรียนยอย  

และหลังจากนั้นควรจะเปนวัตถุประสงคเฉพาะของแตละบทเรียนยอย 
       2.6 การกําหนดใหวัตถุประสงคปรากฏบนจอทีละขอเปนเทคนิคที่ดี  แตทั้งนี้ควร

คะเนเวลาระหวางชวงใหเหมาะสม หรือใหผูเรียนกดแปนพิมพ  เพื่อดูวัตถุประสงคขอตอไปทีละขอ 
 2.7 เพื่อใหวัตถุประสงคนาสนใจ อาจใชกราฟกงายๆ เขาชวย เชน กรอบ ลูกศร 

และรูปทรงเรขาคณิต การใชการเคลื่อนไหวยังไมจาํเปน 
   2.8 ใชการตั้งคําถามแทนการนําเสนอวัตถุประสงคก็ได 
   2.9 ในบางกรณีอาจออกแบบใหวัตถุประสงคแตละขอเปนเมนูของบทเรียน 

 3. ทบทวนความรูเดิม  (Activate Prior Knowledge) กอนที่จะใหความรูใหมแกผูเรียน  
ซึ่งในสวนของเนื้อหาและแนวความคิดนั้นๆ ผูเรียนอาจจะไมมีพื้นฐานมากอน มีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ออกแบบโปรแกรม  ควรจะตองหาวิธีการประเมินความรูเดิมในสวนที่จําเปนกอนที่จะรับ
ความรูใหม   ทั้งนี้นอกจากเพื่อเตรียมผูเรียนไดยอนไปคิดในส่ิงที่ตนรูมากอนเพื่อชวยในการเรียนรู
ส่ิงใหมอีกดวย 
   ข้ันนี้ไมจําเปนวาจะตองเปนการทดสอบเสมอไป   อาจสรางขึ้นเปนชุดบทเรียนที่
เรียนตอ ๆ กันไปตามลําดับ  อาจเปนไปในรูปแบบของการกระตุนใหผูเรียนคิดยอนหลังถึงสิ่งที่ได
เรียนมากอนหนานี้  อาจเปนคําพูด (คําอาน)หรือภาพ หรือเปนการผสมผสานกันแลวแตความ
เหมาะสมจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับความเหมาะสมของเนื้อหาดวย  ขอควรคํานึงถึงการออก
แบบเรียนขั้นนี้มีดังนี้ 

        3.1 ไมควรคาดเดาเอาวาผูเรียนมีความรูพื้นฐานกอนศกึษาเนื้อหาใหมเทากัน   ควร
มีการทดสอบหรือใหความรูเพื่อเปนการทบทวนใหผูเรียนพรอมที่จะรับความรูใหม 
                    3.2 การทบทวนหรือทดสอบควรใหกระชับและตรงจุด 

  3.3 ควรเปดโอกาสใหผูเรียนออกจากเนื้อหาใหมหรือออกจากการทดสอบเพื่อไป 
 ศึกษาทบทวนไดตลอดเวลา 

  3.4 หากไมมีการทดสอบความรูเดิม ผูเขียนโปรแกรมควรหาทางกระตุนใหผูเรียน 
ยอนกลับไปคิดถึงสิ่งที่ศึกษาไปแลว หรือส่ิงที่เด็กมีประสบการณแลว 
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  3.5 การกระตุนใหผูเรียนยอนคิด หากทําดวยภาพประกอบคําพูด จะทาํใหบทเรียน       
นาสนใจขึ้น 

 4. การเสนอเนื้อหาใหม (Present New Information)  
    การเสนอภาพที่เกีย่วของกับเนื้อหาประกอบกับคําพูดที่ส้ัน งายและไดใจความเปน 

หัวใจสําคัญของการเรียนดวยคอมพิวเตอร การใชภาพจะทําใหผูเรียนเขาใจเนื้อหางายขึ้นและ
ความคงทนในการจําจะดีกวาการใชคําพูด (คําอาน) เพียงอยางเดียว  ภาพชวยอธิบายสิ่งที่เปน
นามธรรมใหงายตอการรับรู การใชภาพเปรียบเทียบ (Analogical  Picture) เพื่อชวยอธิบาย
ความหมายนามธรรม   การใชแผนภูมิ แผนภาพ หรือ แผนสถิติในการออกแบบคอมพิวเตอรชวย
สอนอาจไมไดผลถาหากภาพนั้น มีรายละเอียดมากเกินไป ใชเวลามากไปในการปรากฎ              
ไมเกี่ยวของกับเนื้อหา  เขาใจยาก ไมเหมาะสมในเรื่องเทคนิคการออกแบบไมสมดุล เนื้อหาไมควร
มีมากจนเกินไป  เพราะนอกจากผูเรียนอาจรูสึกเบื่อที่ตองนั่งอานเฉยๆ โดยไมไดทําอะไรเลย 
แมกระทั่งกด แปนพิมพ การบรรจุขอความมากๆ และเบียดเสียดกันยังทําใหอานยากอีกดวย 

   การนาํเสนอเนื้อหาใหมใหนาสนใจ ผูออกแบบควรคํานึงถึงสิง่ตาง ๆ ดังนี ้
   4.1 ใชภาพประกอบการนําเสนอเนื้อหาโดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เปนเนื้อหา 

สําคัญ 
   4.2 ใชแผนภูม ิแผนภาพ แผนสถิติ สัญลักษณ หรือภาพเปรียบเทยีบ 

     4.3  ในการเสนอเนื้อหาที่ยากและซับซอนใชตัวชี้แนะ (Cue) ในสวนของขอความ
สําคัญ ซึ่งอาจเปนการขีดเสนใต  การตีกรอบ  การกระพริบ การเปลี่ยนสีพื้น การโยงลูกศร การใชสี 
ฯลฯ หรือการเปนการชี้แนะดวยคําพูด เชน “ดูที่ดานลางของภาพ”  เปนตน 

        4.4 ไมควรใชกราฟกที่เขาใจยาก และไมเกี่ยวของกับเนือ้หา 
       4.5 จัดรูปแบบของคําอานใหนาอาน หากเนื้อหายาว ควรจัดแบงกลุมคําอานใหจบ 

เปนตอน 
        4.6 ยกตัวอยางที่เขาใจงาย 
       4.7 หากการแสดงกราฟกของเครื่องที่ใชทําไดชา ควรเสนอเฉพาะกราฟกที่จาํเปน 

เทานัน้ 
   4.8 หากเปนจอสี  ไมควรใชเกิน 3 สีในแตละเฟรม (รวมทั้งสีพื้น) ไมควรเปลี่ยนสี 
ไปมาโดยเฉพาะสีหลกัของ Text 

       4.9 คําที่ใชควรเปนคําที่ผูเรียนระดับนัน้ๆ คุนเคยและเขาใจตรงกนั 
        4.10 นานๆ คร้ังควรจะใหผูเรียนไดมีโอกาสทําอยางอื่นแทนที่จะใหกด Space Bar  
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อยางเดียว (เชน บอกวา “ลองพิมพคําวา TREE ซิ” หลังจากพิมพแลวกด Enter จะปรากฎภาพ
ตนไมหรือพิมพคําวา Balloon  แลวคําวา Balloonไปปรากฎอยูในลูกโปงที่วาดไวแลว เปนตน) 

 5. ชี้แนวทางการเรียนรู  (Guide Learning) 
     ผูเรียนจะจําไดดีหากมีการจัดระบบการเสนอเนื้อหาที่ดี และสัมพันธกับ 

ประสบการณ เดิมหรือความรูเดิมของผูเรียน พยายามหาเทคนิคในการที่จะกระตุนใหผูเรียนนํา
ความรูเดิมมาใชในการศึกษาความรูใหม พยายามหาวิถีทางที่จะทําใหการศึกษาความรูใหมของ
ผูเรียนนั้นมีความชัดเทาที่จะทําได เชนการใชเทคนิคการใชภาพเปรียบเทียบ การใหตัวอยาง
(Example)และตัวอยางที่ไมใชตัวอยาง (Non-Example) อาจใชหลักของ Guided Discovery ซึ่ง
หมายถึงการพยายามใหผูเรียนคิดหาเหตุผล คนควาและวิเคราะหคําตอบดวยตนเอง โดย
ผูออกแบบบทเรียนจะคอยๆ ชี้แนะจากจุดกวางๆ และแคบลงจนผูเรียนหาคําตอบไดเอง หรือ      
การใชคําพูดกระตุนใหผูเรียนไดคิด  ก็เปนเทคนิคอีกประการหนึ่งที่นาจะนําไปใช  มีขอควรคํานึง
ในการสอนขั้นนี้ มีดังนี้ 

        5.1  แสดงใหผูเรียนไดเห็นถึงความสัมพันธของเนื้อหาความรูและชวยใหเห็นวาสิ่ง
ยอยนั้นมีความสัมพันธกับส่ิงใหญอยางไร 
                    5.2  แสดงให เห็นถึงความสัมพันธของสิ่ งใหมกับส่ิงที่ ผู เ รียนมีความรูห รือ
ประสบการณมาแลว 
          5.3  พยายามใหตัวอยางที่แตกตางกันออกไป (เพื่อชวยอธิบาย Concept ใหม        
ใหชัดเจนขึน้ เชน ตัวอยางของถวยหลายๆ ชนิด หลายๆ ขนาด) 
                   5.4  ใหตัวอยางที่ไมใชตัวอยางที่ถูกตอง (เพื่อเปรียบเทียบกับตัวอยางที่ถูกตอง เชน 
ใหดูภาพกระปองน้ํา ภาพของจาน ภาพแกวน้ํา และบอกวาเหลานี้ไมใชถวย  เปนตน) 
                    5.5  การเสนอเนื้อหาที่ยาก ควรใหตัวอยางที่เปนรูปธรรมไปสูนามธรรม ถาเปน 
เนื้อหาที่ไมยากนัก  ใหเสนอตัวอยางจากนามธรรมในลกัษณะที่เปนรูปธรรม 

       5.6  กระตุนใหผูเรียนคิดถึงความรูและประสบการณเดิม 
 6. กระตุนการตอบสนอง  (Elicit Responses) 

                   การเรียนรูจะมีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดนั้น เกี่ยวของโดยตรงกับระดับและ
ข้ันตอนของการประมวลขอมูล หากผูเรียนไดมีโอกาสรวมคิด รวมกิจกรรมในสวนที่เกี่ยวกับเนื้อหา 
การถาม การตอบ ในดานของการจํานั้นยอมจะดีกวา  ผูเรียนโดยการอานหรือการคัดลอกขอความ
จากผูอ่ืนเพียงอยางเดียว  เพื่อใหการจําของผูเรียนดีข้ึน  ผูออกแบบบทเรียนจึงควรเปดโอกาสให
ผูเรียนไดรวมกระทําในกิจกรรมขั้นตอนตางๆ มีขอควรคํานึง ดังนี้ 
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        6.1 พยายามใหผูเรียนไดตอบสนองดวยวิธีใดวิธีหนึ่งตลอดการเรียนบทเรียนเปน
บางครั้งคราวตามความเหมาะสม ควรใหผูเรียนไดมีโอกาสพิมพคําตอบหรือขอความสั้นๆ เพื่อ
เรียกความสนใจ 
   6.2  ไมควรใหผูเรียนพมิพคาํตอบยาวเกนิไป 
                    6.3  ถามคําถามเปนชวง ๆ ตามความเหมาะสม 

              6.4  เราความคิด และจินตนาการดวยคําถาม 
                    6.5  ไมควรถามครั้งเดียวหลาย ๆ คาํถาม หรือถามคาํถามเดียวแตตอบไดหลาย
คําตอบ ถาจาํเปนควรใหเลอืกตอบตามตัวเลือก 
   6.6  หลีกเลี่ยงการตอบสนองซ้ํา ๆ หลายครั้ง เมื่อทําผิด เมื่อผิด 1 – 2 คร้ัง ควรจะ
ให feedback และเปลี่ยนทาํกิจกรรมอยางอื่นตอไป 

        6.7  การตอบสนองที่มีผิดพลาดบางดวยความเขาใจผิด อยางเชน การพิมพตัว L 
กับเลข 1 หรือ Space ในการพิมพอาจเกินไปหรือขาดหายไป บางครั้งใชตัวพิมพใหญ บางครั้ง   
ควรอนุโลม 
                   6.8  ควรจะแสดงการตอบสนองของผูเรียนบนเฟรมเดียวกับคําถามและ Feedback 
ควรจะอยูบนเฟรมเดียวกันดวย 

  7. ใหขอมูลยอนกลับ  (Provide Feedback) 
      การใหขอมูลยอนกลับเปนภาพ จะชวยเราความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งถาภาพ
นั้นเกี่ยวของกบัเนื้อหาทีเ่รียน และควรเปนภาพทางบวก เชน แลนเรือเขาหาฝง ขับยานสูดวงจนัทร 
ฯลฯ และจะไปถึงจุดหมายไดดวยการตอบถูกเทานั้น หากตอบผิดจะไมเกิดอะไรขึ้น เปนตน   
หลักการตอไปนี้  เปนคาํแนะนําในการใหขอมูลยอนกลับ  (Feedback)  
     7.1  ใหขอมูลยอนกลับ( feedback) ทันทหีลังจากผูเรียนตอบสนอง 
      7.2  บอกใหผูเรียนทราบวาตอบถูกหรือผิด 
                   7.3  แสดงคําถาม คําตอบ และ ขอมูลยอนกลับ (Feedback)   บนเฟรมเดียวกัน 
                   7.4  ใชภาพงายที่เกี่ยวของกับเนื้อหา 

       7.5 หลีกเลี่ยงผลทางภาพ (Visual Effects) หรือการใหขอมูลยอนกลับ 
(Feedback)  ที่ตื่นตาหากผูเรียนทําผิด 

      7.6  อาจใชภาพกราฟกที่ไมเกี่ยวของกับเนื้อหาได  หากภาพที่เกีย่วของไมสามารถ
ทําไดจริง ๆ 
             7.7  ใชเสียงไตข้ึนสูงสําหรบัคําตอบที่ถูกตอง และไลลงต่ําหากตอบผดิ 
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                  7.8  เฉพาะคําตอบที่ถูก หลังจากผูเรียนทําผิด 1 – 2 คร้ัง 
                  7.9  ใชการใหคะแนนหรือภาพเพื่อบอกความใกล-ไกล จากเปาหมาย 
              7.10 สุมขอมูลยอนกลับ( feedback) เพื่อเราความสนใจ 

 8. ทดสอบความรู  (Assess Performance) 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจัดเปนบทเรียนแบบโปรแกรมการทดสอบความรูใหม  

ซึ่งอาจจะเปนการทดสอบระหวางบทเรียน   หรือการทดสอบในชวงทายของบทเรียน  ขอแนะนํา
ตางๆ ในการออกแบบบทเรยีนเพื่อทดสอบในขั้นนี้ มีดงันี ้

        8.1 ตองแนใจวาสิง่ที่ตองการวัดนั้นตรงกับวัตถุประสงคของบทเรียน 
                    8.2 ขอทดสอบ คําตอบและ ขอมูลยอนกลับ( Feedback)   อยูบนเฟรมเดียวกนั 
และข้ึนตอเนื่องกนัอยางรวดเร็ว 
                    8.3 หลีกเลี่ยงการใหผูเรียนพิมพคาํตอบทีย่าวเกินไป นอกเสียงจากวาตองการจะ
ทดสอบการพมิพ 
                    8.4 ใหผูเรียนตอบครั้งเดียวในแตละคําถาม หากวาใน 1 คําถาม   มีคาํถามยอยอยู
ดวยใหแยกเปนหลายๆ คาํถาม 
                    8.5 บอกผูเรียนดวยวา ควรจะตอบคําถามดวยวธิีใด เชน ใหกด T ถาเห็นวาถูก และ
กด F ถาเหน็วาผิด 
                   8.6 บอกผูเรียนวามีตัวเลือกอยางอื่นดวยหรือไม อยางเชน  HELP OPTION 
               8.7 คํานงึถงึความแมนตรงและความเชื่อถอืไดของแบบทดสอบ 

   8.8 อยาตัดสินคําตอบวาผิดถาการตอบไมชัดแจง เชนถาคําตอบที่ตองการเปน 
ตัวอักษร แตผูเรียนพิมพเปนตัวเลข ควรจะบอกใหผูเรียนตอบใหม ไมใชบอกวาตอบผิด 

 8.9 อยาทดสอบโดยใชขอเขียนเพยีงอยางเดียว ควรใชภาพประกอบการทดสอบ 
อยางเหมาะสม 

 9. การจําและการนําไปใช  (Promote Retention and Transfer) 
   ในขั้นสุดทายนี้จะเปนการสรุปเฉพาะประเด็นสําคัญ รวมทั้งขอเสนอแนะตางๆ  

เพื่อใหผูเรียนไดมีโอกาสทบทวนหรือซักถามปญหากอนจบบทเรียน ในขั้นนี้เองที่ผูสอนจะได
แนะนําการศึกษาคนควาเพิ่มเติม ดังนั้น จึงขอเสนอแนะขอควรปฏิบัติ ดังนี้ 
   9.1บอกผูเรียนวาความรูใหมมีสวนสัมพันธกับความรูหรือประสบการณที่ผูเรียน 
คุนเคยแลวอยางไร 
              9.2 ทบทวนแนวคิดที่สําคัญเพื่อเปนการสรุป 
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              9.3 เสนอแนะสถานการณทีค่วามรูใหมอาจถูกนาํมาใชประโยชน 
              9.4 บอกผูเรียนถงึแหลงขอมูลที่เปนประโยชนตอเนื่อง 
 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานแบบศึกษาเนื้อหาในการวิจัยครั้งนี้ 
ยึดหลักการเรียนการสอนการอานเพื่อการสื่อสารเปนพื้นฐานเพื่อใหเกิดการเรียนรูโดยการประยุกต 
ใชกลวิธีกระบวนการเรียนการสอน 9 ข้ันของ Robert M Gagne′ใหเขากับกิจกรรมการอานเพื่อ
การสื่อสารของเดวีส  และคณะ (Davies et al. 1990 :100-101) ขอเสนอแนะของสุมิตรา     
อังวัฒนกุล  (2537 : 178) ยุทธวิธีในการอานเพื่อการสื่อสารของวิสาข  จัติวัตร (2543 :52-58) 
และวิธีการเรียนการสอนอานเพื่อการสื่อสารของ อรุณี วิริยะจิตรา และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ (2531 : 
20-21) ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
             1.ข้ันตอนกอนการอาน(Pre-reading)บทเรียนสวนนี้ประกอบดวยกิจกรรมในรูปแบบ 
ตางๆ เชน การจับคูคําศัพทกับความหมาย การจับคูรูปภาพ การคาดคะเนเรื่องที่อาน การเดา
ความหมายคําศัพทจากบริบท การเสนอโครงสรางทางภาษาที่จําเปน เพื่อจะไดรับรูเร่ืองราวได
อยางถูกตอง เปนตน จุดมุงหมายสําคัญของบทเรียนสวนนี้เพื่อกระตุนใหนักเรียนไดใชความรูเดิม
ในดานตางๆ  กระตุนใหนักเรียนเกิดความสนใจในบทอาน มีแรงจูงใจในการอาน   
 2.ข้ันตอนระหวางการอาน (While-reading)บทเรียนสวนนี้นําเสนอบทอาน(Text)ที่มี
เนื้อหานาสนใจและไมยากเกินระดับความรูของนักเรียน บทอานมีรูปแบบตางๆ เชน แผนพับ
โฆษณา บทความจากหนังสือพิมพหรือนิตยสาร หนังสือคูมือตางๆ ฯลฯ บทอานเหลานี้ใชภาษา
เหมือนจริง  มีกิจกรรมตางๆ เพื่อใหนักเรียนมีจุดมุงหมายในการอาน  นักเรียนมีโอกาสอานดวย
ตนเอง  และฝกหัดใชทักษะการอานแบบตางๆ เพื่อเลือกขอมูลใหตรงตามจุดมุงหมายในการอาน  
ฝกใหนักเรียนใชความคิดอยางมีเหตุผล เชน การกวาดสายอานขอความอยางรวดเร็วโดยใช
เทคนิค Skimmingเพื่อหาประโยคสําคัญ(Topic Sentence)และอานแบบหารายละเอียด 
(Thorough Reading) โดยใชเทคนิค Scanning เพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับเนื้อเร่ือง การลําดับเร่ือง 
การเติมขอความลงในตาราง  การเติมขอความลงในแผงผังของเนื้อเร่ืองเพื่อแสดงความสัมพันธ
ของเนื้อเร่ืองในเชิงบอกเหตุและผล เปรียบเทียบ หรือสรุปเร่ือง เปนตน บางบทเรียนมุงใหความรู
ดานวัฒนธรรมของเจาของภาษาที่เหมาะสมกับอายุ ขอบขายความสนใจ และระดับความเขาใจ
ของนักเรียน  
 3.ข้ันตอนหลังการอาน (Post-reading) บทเรียนสวนนี้นําเสนอบทอานที่มีเนื้อหา
ตอเนื่องกับบทอานในสวนขั้นตอนระหวางอาน พรอมดวยกิจกรรมประกอบบทอาน กิจกรรมสวน
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ใหญจะเปนลักษณะการตอบคําถาม เชน คําถามที่ตอบดวย Yes / No หรือ True / False คําถาม
แบบมีตัวเลือกใหตอบ คําถามแบบจับคูและคําถามแบบใหลากคําตอบ (drag and drop) เปนตน  
 
4.6 โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Authoring Programs) 
 ปญหาในการนําซอฟตแวรตางประเทศมาใช  ทําใหผูใชหรือครูผูสอนตระหนักถึง
ปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เชน เนื้อหาไมตรงตามหลักสูตร นักเรียนไมเขาใจภาษาที่ใช ปญหาลิขสิทธิ์ 
และการสูญเสียเงินตราใหตางประเทศ  ดังนั้นแนวทางหนึ่งในการแกปญหาดังกลาวคือ การที่
ผูสอนตองผลิตโปรแกรมบทเรียนขึ้นเอง การนําโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มาเพื่อใหผูผลิตบทเรียน โดยเฉพาะผูที่ไมมีความรูในการเขียนโปรแกรม  สามารถสรางบทเรียนได
อยางงายดายตามวัตถุประสงค  และตรงตามเนื้อหาที่จะใชสอนดวยตัวเอง เปนการชวยลดเวลา
ในการพัฒนาและผลิตบทเรียนลงได (ศิริรัตน  โตรอด  2536 : 69)  
  โปรแกรมชวยสรางบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอร     
ชวยสอน (Authoring System) เปนโปรกแรมที่มีความเหมาะสม  เพราะผูพัฒนาไมจําเปนตองมี
ความรูความสามารถทางดานคอมพิวเตอรชั้นสูง  เนื่องจากเปนโปรแกรมที่พัฒนาดวยผูชํานาญ
และผูเชี่ยวชาญทางดานการเขียนโปรแกรมทางคอมพิวเตอรชวยสอนโดยเฉพาะ ซึ่งออกแบบไว
สําหรับการสรางและการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรโดยเฉพาะ  ดังนั้นการใชงานจึงงาย และ
สะดวก ทํางานดวยเมนูตางๆ ที่มีการวางแผนและการจัดการอยางระมัดระวัง  จึงสะดวกตอครูและ
ผูสอนที่ไมมีทักษะทางการเขียนโปรแกรมเพื่อสรางและผลิตบทเรียน โปรแกรมชวยสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีการพัฒนาและเปนที่รูจัก ไดแก โปรแกรม Multimedia Authorware, 
Multimedia Tool Book, Macromedia Director เปนตน (กระทรวงศึกษาธิการ,                
กรมการศึกษานอกโรงเรียน  2546) ดังรายละเอียดตอไปนี้  
  Macromedia Director โปรแกรม Macromedia  Director มีขอเดนทางดานการทํา
ภาพเคลื่อนไหว มีภาษาสคริปตของตัวเองเรียกวา Lingo ชวยใหสามารถเขียนโปรแกรมทํางานได
ตามตองการ สามารถเขียนโปรแกรมในลักษณะวัตถุ (Object Oriented) ได   
 Multimedia ToolBook  ขอเดนที่โปรแกรมมีความยืดหยุน สามารถดําเนินเรื่องราวได
ตามที่นักออกแบบการเรียนการสอนตองการไดเปนอยางดี โดยการพิมพคําสั่ง (Script) ลงในแต
ละวัตถุ หนาแสดงผล (Page) หรือพื้นหลัง นอกจากนี้ยังมีตัวอยางพรอมใช (Widgets) เพื่อชวยใน
การสรางงาน และแบบฝกหัดในรูปแบบตาง ๆ ไดเปนอยางดี ปจจุบันโปรแกรมไดพัฒนาให
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สามารถบันทึกไฟลในรูปแบบ HTML เพื่อแสดงผลทางอินเทอรเน็ตไดเปนอยางดี
 Macromedia Authorware โปรแกรม Authorware จะมีขอเดนที่ความสามารถในการ
นําเสนอบทเรียนในลักษณะสาขา (Branching) และเปนโปรแกรมที่ใชไอคอน (Icon) ในการสราง
บทเรียน สามารถออกแบบบทเรียนใหผูเรียนมีการโตตอบ หรือมีปฏิสัมพันธ (Interaction) ใน
รูปแบบตาง ๆ เชน การเลือกตอบ การจับคู หรือการเติมขอความ เปนตน โปรแกรม Authorware มี 
Icon ที่สําคัญและมีหนาที่ ดังนี้ 
 

ประเภทไอคอน สัญลักษณ               ลักษณะการใชงาน 
Display  Icon  

 

สรางขอความ สรางภาพ สรางรูปทรง 
Motion  Icon  

 

ทําใหวัตถุเชน ขอความ รูปภาพ รูปทรงตาง ๆ เคลื่อนที ่
Erase  Icon  

 

ใชลบส่ิงที่ปรากฎบนจอ 
Wait  Icon  

 

ใหหยุดรอขณะที่แสดงผลบนจอ 
Navigate  Icon  

 

กําหนดทิศทางการดําเนนิไปของเนื้อหา 
Framework  Icon  

 

สรางกรอบการทํางาน 
Decision  Icon  

 

ตัดสินใจตามเงื่อนไขที่ผูสรางกําหนดหรือกําหนดทางเลอืก 
Interaction  Icon  

 

สรางการตอบสนองระหวางผูใชกับโปรแกรม 
Calculation  Icon  

 

กําหนดคาตัวแปรหรือฟงกชนั 
Map  Icon  

 

สรางเนื้อหาใหเปนกิ่งหรือสาขาแยกออกไป 
 

ประเภทไอคอน สัญลักษณ                ลักษณะการใชงาน 
Digital Movie  Icon  

 

สรางภาพยนตรและภาพเคลื่อนไหว 
Sound  Icon  

 

สรางเสียง 

Video  Icon  
 

 

สรางวีดีโอ 

Start  Icon  
 

กําหนดใหโปรแกรม CAI เร่ิม ณ ตําแหนงที่ตองการ 
Stop  Icon  

 

กําหนดใหโปรแกรม CAI หยดุ ณ ตําแหนงที่ตองการ 
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Color  Icon  

 

กําหนดสี Icon 
   
 นอกจากใชโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวแลว ยังตองมี
โปรแกรมเสริมอ่ืน ๆ มาชวยในการสรางสื่อ หรือ แปลงสื่อใหอยูในรูปแบบที่สามารถนํามาใชใน
คอมพิวเตอร เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง วิดีโอ เปนตน ซึ่งจะทําใหบทเรียนนั้นนาสนใจ
ยิ่งขึ้น โดยใชโปรแกรมที่เกี่ยวของ เชน Adobe Photoshop, MacromediaFlash เปนตน  
 ไดกลาวถึงการเลือกโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรพิจารณาวิล
ไฮม (Wilheim W.D. 1994, อางถึงใน สุกรี  รอดโพธิ์ทอง และคณะ 2540 : 32-34)ถึงลักษณะ
ตางๆ ของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนดังนี้ 
 1. ตัวอักษร ควรมีรูปแบบตัวอักษร (Font Type) ขนาดและสีของตัวอักษรที่หลากหลาย 
ลักษณะของตวัอักษรแบบตาง ๆ เชน ตัวหนา ตัวบาง เปนตน 
 2. กราฟก (Graphic) ควรมีเครื่องมือในการสรางกราฟกทีห่ลากหลาย เชน ภาพนิง่ 
ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เปนตน 
 3. เสียง (Sound) มีความสามารถในการสรางเสียงจากเสียงพูด หรือสามารถใชเสยีงที่
มีอยูในโปรแกรมได 
 4. การมีปฏิสัมพันธของบทเรียน มีรูปแบบของคําถาม คําตอบที่หลากหลาย เชน มีการ
ตอบแบบเลือกตอบได มีการติดตามการตอบที่ผิดพลาด สามารถสรางการตอบสนองที่เหมาะสม
กับผูเรียนและมีการสุมคําถามและคําตอบได 
 5. ความสามารถในการเชื่อมโยง สรางการเชื่อมโยงที่ไมจํากัดได สามารถเชื่อมโยงที่ไม
จํากัดได สามารถเชื่อมโยงโดยใชคําตอบ เวลา หรือจํานวนครั้งในการตอบ 
 6. การทํางานรวมกับส่ืออ่ืน ติดตอกับฮารแวรภายนอกและควบคุมไดอยางสะดวก      
ใชงานรวมกับส่ือประสมอ่ืนได เชน สามารถซอนภาพจากวีดีทัศนได 
 7. การควบคมุผูเรียน ผูเรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนได มีปุมที่เอื้ออํานวยให     
ผูเรียนสามารถเริ่มตนโปรแกรมใหมได หรือสามารถกลบัเขามาในตอนที่ตองการได ผูเรียนสามารถ
เขาสูการคนหาคําศัพทหรือขอมูลอ่ืนไดโดยงาย 
 8. การจัดการผลการเรียนรูของผูเรียน สามารถเก็บสะสมคะแนนของผูเรียน และ
แสดงผลการเรียนของผูเรียนได รวมทั้งเวลาที่ผูเรียนใชในการเรียนทั้งหมด 
 9. คาตัวแปร มีการใชคาตัวแปรในการสรางบทเรียน และมีตัวแปรที่หลากหลายให
เลือกใชและสามารถถายโอนคาระหวางโมดูลได 
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 10.การพิมพ สามารถพิมพขอความและภาพกราฟฟกทั้งหมดหรือบางสวนของ
โปรแกรมได 
 11.การทดสอบ สามารถทดสอบขณะสรางบทเรียนได สามารถแกไขขณะทดสอบได
และสามารถโยงไปมาระหวางการสรางบทเรียนและการทดสอบ 
 12. อ่ืนๆ มโีปรแกรมสาธิตวธิีใชงานโปรแกรม สามารถใชงานกับระบบควบคุมอ่ืนๆ ได 

 โปรแกรม Authorware เปนโปรแกรมที่มีความเหมาะสมมากในการนํามาใชในการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   เนื่องจากเปนโปรแกรมที่สะดวกตอผูใช โดยผูใชไมเปนตอง
มีทักษะในการเขียนโปรแกรมดวยภาษาคอมพิวเตอรแตอยางใด  เพียงแตลาก ไอคอน (Icon) มา
วางไวบนเสนลําดับเหตุการณ (Flow line)แลวดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนที่เลือกมา จัดวางตัวอักษร 
กราฟก  เสน ลวดลาย วิดีทัศน หรือเสียง ลงบนไอคอนที่เลือกมา ตองการสวนของเครื่อง
คอมพิวเตอรสําหรับพัฒนาโปรแกรมที่มีหนวยความจําอยางนอย  32 เมกกะไบต พื้นที่วางบน
ฮารดดิสกอยางนอย 125 MB จอภาพที่แสดงผลอยางละเอียดอยางนอย 800X600 ฟกเซล    
การดจอที่แสดงสีไดระดับ 256 สี  ภายใตระบบ Windows 98, Windows Millenium, Windows 
2000, Windows XP หรือWindows NT 4.0 มีเนื้อที่วาง  25 เมกกะไบต   และเครื่องคอมพิวเตอรที่
ใชรันโปรแกรมที่พัฒนาเสร็จแลว  ตองการเครื่องที่มีอุปกรณสนับสนุนงาน  Multimedia   เชน  
CD-ROM,  Sound Card,  Speaker,  Video Card,  Hard disk, Mouse     (สมรัก  ปริยะวาที  
2543 : 13)   

 
 
 

4.7 บทบาทของครูกับการใชคอมพิวเตอรในการสอนภาษา 
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาโดยนําคอมพิวเตอรมาใชเปนสื่อประกอบการ
สอนนั้นจะประสบผลสําเร็จมากนอยเพียงใด สวนหนึ่งขึ้นอยูกับบทบาทของครูผูสอน ซึ่งจะตอง
เปนผูที่ดําเนินการนําคอมพิวเตอรมาใชอยางเปนระบบและเปนขั้นตอน เพื่อชวยสงเสริมใหผูเรียน
เกิดการเรียนรู 
 ดังนั้นเพื่อใหการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนภาษาเกิดผลสําเร็จ 
กาญจนา  ปราบพาล (Kanchana Prapphal 1997 : 123) เสนอบทบาทและหนาที่ของครูที่สําคัญ
ดังตอไปนี้ 
 1.ในการเริ่มตนเรียนโดยใชคอมพิวเตอร ครูควรสนทนากับนักเรียนเพือ่แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับจุดประสงคในการเรยีนหรือระยะเวลาที่นกัเรียนจะไดใชคอมพิวเตอร 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

104
 
 2.ครูควรเลือกใชโปรแกรมที่นักเรียนสามารถเรียนรูทักษะทางภาษาตางๆ ซึ่งกอนที่จะ
นํามาใชควรจะมีการประเมินวานักเรียนจะไดรับประโยชนจากโปรแกรมคอมพิวเตอรมากนอย
เพียงใด 
 3.ในขณะเรียนครูควรใหความชวยเหลือเมื่อจําเปน  รวมทั้งฝกใหนักเรียนใชโปรแกรม
ประมวลผลคํา (Word Processor) เพื่อพิมพบันทึกขอมูล แลวนําไปรวบรวมไวในแฟมสะสม     
ผลงาน 
 4.หลังจากเรียนโดยใชคอมพิวเตอร  ครูและนักเรียนรวมกันสนทนาวาไดเรียนรูอะไรไป
บาง 
 บํารุง  โตรัตน (Bamrung Torut  2000 : 150-151) ไดเสนอกลวิธีสําหรับครูในการใช
คอมพิวเตอรในการสอนภาษาใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไดดังตอไปนี้ 
 1.ควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเพือ่จุดมุงหมายทางวิชาการ ไมควรใชตาม
ความนิยม หรือตามบุคคลอื่น ๆ แตควรพจิารณาวาคอมพิวเตอรใหคณุคาตอทางวชิาการอยาง  
แทจริงหรือไม 
 2.ไมควรแยกการเรียนจากคอมพิวเตอรจากการเรียนในวิชาอื่นที่อยูในหลักสูตรแตควร
จะบูรณาการการเรียนภาษากับเนื้อหาวิชาอื่น ๆ ดวย 
     3.ครูควรสอนโดยใชคอมพิวเตอร ประกอบกับส่ือการสอนอื่นๆ ดวย เชน หนังสือ
นิตยสาร วีดีโอ 
  4.ครูควรเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมกับระดับชั้น  อายุ  ความ
ตองการ  และความสนใจของผูเรียน 
 5.หลังจากเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน  ควรมกีจิกรรมการประเมินผล เชน การ
อภิปรายกลุมยอย เขียนรายงานผล ศึกษาและหาขอมูลอ่ืน ๆ เพิ่มเติม 
 6.ครูไมควรคาดหวังวานักเรียนทุกคนจะชอบและใหความสนใจในการเรียนโดยใช
คอมพิวเตอร ดังนั้น ครูควรเปดโอกาสหรือจัดกิจกรรมอ่ืน ๆ ใหกับนักเรียนที่มีความถนัดที่จะเรียน 
โดยวิธีการเรียนการสอนแบบเดิม 
 7.ครูควรใหนักเรียนไดฝกใชแปนพิมพหรือเมาส ใหคลองกอนที่จะเรียน เพื่อไมให
ผูเรียนที่เรียนไดชาเกิดความรูสึกทอแท  เมื่อทํากิจกรรมไดไมพรอมกับเพื่อน ๆ 
 8.ครูควรใหนักเรียนไดเรียนรูกิจกรรมอ่ืนๆ เชน การเขียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส  
(E-mail) โปรแกรมประมวลผลคํา 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

105
 
 9.ครูควรใหความรวมมือกันในการวางแผนการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนใน  
โรงเรียนในทกุข้ันตอนของการดําเนนิงาน เชน การติดตั้งอุปกรณคอมพิวเตอรในหองปฏิบัติการ
ทางภาษา การเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมกับนกัเรียน เปนตน 
         
4.8 การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 เนื่องจากในปจจุบันมีบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาจํานวนมากที่ครูสามารถ
เลือกใชใหเหมาะสมกับความสนใจและความตองการของผูเรียน ดังนั้น จึงเกิดขอคําถามวา “จะมี
วิธีการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางไร ประเมินอะไร และจะตัดสินดวยวิธีใด”      
นักการศึกษาหลายทานไดเสนอกระบวนการและเกณฑในการประเมินไวดังนี้ 
 วินเชอร และ ชวง (Winser and Cheung 1996) ไดเสนอเกณฑในการประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน จําแนกตามหัวขอตอไปนี้ 
 1. จุดประสงคและเนื้อหา (Purpose and Content)  เปนสวนที่สําคัญของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ถาผูสรางโปรแกรมกําหนดขึ้นไมชัดเจน คลุมเครืออาจจะทําใหผูเรียนเกิด
ความสับสน ดังนั้น การประเมินในดานจุดประสงคและเนื้อหาครูจะตองตั้งคําถามตอไปนี้ 
                    1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดกําหนดจุดประสงคของแตละภาระงาน /       
กิจกรรมหรือไม 
                    1.2  เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 
                    1.3  กิจกรรมในขั้นนําเสนอบทเรียนที่อยูในบริบทของ Socio Cultural  
เหมาะสมหรือไม 
 2. โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Structure) บทเรียนคอมพิวเตอร     
ชวยสอนที่ประเมิน มีลักษณะดังตอไปนี้หรือไม 
                    2.1 ชวยใหผูเรียนมกีารพฒันาทักษะทางภาษาและเพิ่มพูนความรู 
                    2.2 บูรณาการความรูใหมใหสอดคลองกบัความรูหรือประสบการณเดิมของ 
ผูเรียน 
                    2.3 ชวยใหผูเรียนสามารถจดจําและระลึกความรูใหมที่เรียน  
                   2.4 ผูเรียนสามารถเขาใจ ใชไดงายและไมสลับซับซอน 
                    2.5 มีขอเสนอแนะใหผูเรียนเกี่ยวกับการเรยีนภาษา 
 3. การควบคุมการเรียนของผูเรียน (Learner Control) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนดวยตัวเอง  จะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีข้ึนหรืออาจจะเกิดการเรียนรู
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ไดนอยลง ซึ่งอาจจะเกิดกับผูเรียนที่ไมมีความรูทางคอมพิวเตอรอยางเพียงพอ ดังนั้น ครูผูสอนที่
จะประเมินลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานการควบคุมการเรียนของผูเรียน
จะตองตั้งคําถามตอไปนี้ 
                    3.1 มีความเหมาะสมหรือไมที่จะใหผูเรียนเปนผูควบคุมบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอนดวยตัวเอง 

   3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนสรางองคความรูดวยตัวเองหรือไม 
    3.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหผูเรียนเลือกระดับความยากงายของ 

กิจกรรมหรือไม  
 4. รูปแบบการนําเสนอ (Presentation style) รูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจจะชวยให  
ผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน การใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดีโอ เสียงประกอบ 
                    4.1 การใชเสียงสามารถใชเพื่อเปนเสียงเตือน ใหแรงเสริม อธิบายเนื้อหา และให     
คําแนะนํา 
                    4.2  การใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ชวยเราความสนใจ ภาพประกอบชวยให      
ผูเรียนมองเหน็ภาพเนื้อหาที่เปนนามธรรมหรือกระบวนการตาง ๆ ทีเ่ปนรูปธรรมมากขึ้น 
    ดังนัน้ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรมีรูปแบบการนาํเสนอที่มทีัง้
ภาพประกอบและคําอธิบายอยางเพยีงพอ 
 5. การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) การใหขอมูลยอนกลับจัดเปนการใหแรงเสริม 
และการนําเสนอเนื้อหาที่ถูกตองในกรณีที่ผูเรียนตอบคําถามผิด ในการเรียนภาษาการใหขอมูล
ยอนกลับควรเปนการใหความรูทางหนาที่ของภาษาที่ถูกตอง  ตัวอยางเชน การใหขอมูลยอนกลับ
ที่เปนภาพนิ่ง หรือภาพเคลื่อนไหว จะชวยใหผูเรียนที่มีความรูทางดานคําศัพทเขาใจความหมายได
ดีข้ึน 
 บุปผชาติ ทัฬหิกรณ  และคณะ (2544 : 156 -163) ไดเสนอแนวคิดในการประเมิน
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหไดส่ือที่มีคุณภาพวา ควรประเมินทั้งคุณภาพของสื่อที่มีตอการ
เรียนการสอน  การออกแบบหนาจอ การใชงาน  รวมทั้งประเมินการเรียนรูของผูเรียน  และการหา  
 ประสิทธิภาพของสื่อดวย 
 การประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร 
 1. การออกแบบการสอน   การออกแบบบทเรียนที่ดีจะชวยจงูใจผูเรียนหรือใหความรู
แกผูเรียนตามวัตถุประสงคตองประกอบดวยสวนสาํคัญดังนี ้

 1.1. มวีัตถุประสงคการเรียนรูอยางชัดเจนวาเมื่อผูเรียนศึกษาบทเรยีนจนจบ ผูเรียน 
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จะไดความรูอะไร 

1.2  เนื้อหามีความถูกตองตามหลักวชิาและหลักการใชภาษาสอดคลองกับ         
วัตถุประสงค และการประยุกตใชในการเรียนการสอน ความยากงายเหมาะสมกับวัยของผูเรียน 
ส่ือความหมายชัดเจน  ตลอดจนความเหมาะสมในดานความยาวของการนําเสนอแตละหนวย/
ตอน 
    1.3  ปฏิสัมพนัธ บทเรียนมปีฏิสัมพันธกับผูเรียนอยางเหมาะสม กลาวคือ ผูเรียน 
สามารถแกไขขอผิดพลาดทีม่าจากการพมิพ ผูเรียนสามารถโตตอบและรับผลยอนกลับทั้งคําตอบ
ที่ถูกและคาํตอบที่ผิด มีการใหแรงเสริมทีเ่หมาะสม และมีการสรุปความสามารถของผูเรียนในรปู
คะแนน รอยละ ตาราง หรืออัตราสวนปฏสัิมพันธ ซึ่งผูเรียนสามารถเห็นผลการประเมินการเรียนรู
ของตนเอง 

 1.4  ปรับใชตามความตองการของผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนสามารถเลือกระดับความ 
ยากงายของบทเรียนไดตามตองการ  มีความยืดหยุน สนอลความแตกตางระหวางบุคคล 

1.5  การนําเสนอเนื้อหา การจัดวางตําแหนงของขอความ ขนาดของตัวอกัษร ความ 
กระทัดรัด มีภาพและเสยีงประกอบเหมาะสม 

1.6  การประเมินความสามารถของผูเรียน คําถามที่ใชประเมินความสามารถใน 
การเรียนรูของผูเรียน สอดคลองกับวัตถุประสงคที่จะประเมิน ไมวกวน ประเมินคําตอบไดทุกแบบ 
ไมทําใหผูเรียนเกิดความพะวงกับข้ันตอนหรือการหาคําตอบที่ถูกตอง  
 2. การออกแบบหนาจอ  
    2.1 การประเมินขอความ รูปแบบขอความอานงาย สบายตา ขนาดตัวอักษร ความ
หนาแนนของตัวอักษรเหมาะสมกับระดับผูเรียน สีของพื้นหลังและสีของขอความเขาคูอยาง  
เหมาะสม 

 2.2 การประเมินภาพกราฟก  ภาพมีความชัดเจน ดงูาย นาสนใจ มคีวามหมายและ 
มีขนาดพอเหมาะกับหนาจอ สอดคลองกับจุดมุงหมาย เนื้อหา และวัยของผูเรียน การเสนอภาพ
เปนระเบียบ มีลําดับข้ันตอนและดูงาย ภาพหนึง่ ๆ เสนอแนวคิดหลักแนวเดียว 

 2.3  การประเมินเสียง คุณภาพการใชเสียง ดนตรี ประกอบบทเรียน ชัดเจน ถูกตอง  
นาสนใจ   ชวนคิด นาติดตามเหมาะสมกบัเนื้อเร่ือง เวลา และระดับผูเรียน ผูเรียนสามารถสามารถ
เลือกที่จะฟงหรือไมฟง และปรับระดับความดังของเสียง  
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 2.4  การประเมินการควบคุมหนาจอเสนทางเดินและการใชงานงาย  สะดวกไม 
สรางความยุงยากและความสับสนใหกับผูเรียน มีความสะดวกในการใชเมนู คียบอรด หรือ
สวนประกอบอื่น ๆ มีคําสั่งที่ผูเรียนสามารถขามบางขั้นตอนตามตองการ ผูเรียนสามรถควบคุม
อัตราการแสดงผลทางหนาจอ จัดลําดับบทเรียน เลือกบทเรียนที่ตองการเรียน เลือกที่จะยอนไปดู
หนาที่ผานมา ลือกแบบการแสดงผล นอกจากนี้การออกแบบเสนทางการเดินของบทเรียน และปุม
ควบคุมหนาจอสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนที่สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง 
 3. การประเมนิการใชงาน 
    3.1 การนําไปใช บทเรียนสามารถใชงานงาย สะดวก ไมมีขอผิดพลาด (bug) 
สามารถทํางานไดโดยไมมีการสะดุด หรือหยุด คําสั่ง หรือรายละเอียดตาง ๆ ในโปรแกรมสามารถ
เขาใจงาย ผูเรียนไมจําเปนตองมีความรูเกี่ยวกับคอมพิวเตอรมากนัก และไมจําเปนตองใชคูมือ 
หรือใหผูสอนชวยตลอดเวลา  
    3.2 คูมือครู มีคูมือครู คําแนะนําการทําแผนการสอน และเครื่องมือหรืออุปกรณ
ประกอบที่จําเปน 
    3.3. เอกสารประกอบการใชงาน มีเอกสารประกอบการใชงานเขียนอยางชัดเจน 
และมีการสรุปประโยชนของการใชบทเรียน 
   การประเมินการเรยีนรูจากการใชสื่อมลัติมีเดีย   
              การประเมินการเรียนรูจากการใชส่ือมัลติมีเดีย  จะเปนการตรวจสอบความรูของผูใชที่
ไดรับจากการศึกษาสื่อมัลติมีเดียนั้นๆ ดังนั้น ในระหวางที่นําสื่อไปทดลองใช ผูประเมินจะตอง
สังเกตพฤติกรรมการแสดงออกของผูใชเปนหลัก ไมวาจะเปนสิ่งที่พูด หรือกระทํา เพื่อนํามาใช
ปรับปรุงสื่อใหดียิ่งขึ้น ซึ่งการประเมินในขั้นนี้มี 3 ข้ันตอนดวยกัน คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
กรมการศึกษานอกโรงเรียน 2546)  

 ขั้นที่ 1 ทดลองแบบรายบคุคล(One To One Testing or Individual Try Out) 
   โดยนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปทดลองใชกับผูศึกษาเพียง 1 คน เพื่อ
สํารวจการสื่อความหมายแลวใหผูใชแสดงความคิดเห็นจากนั้นนําขอสังเกต และขอเสนอแนะ
ที่ไดมาปรับปรุงแกไข แลวนําไปทดลองกับคนอื่นตอไป สําหรับจํานวนผูศึกษาที่ใชในการ
ทดลองขั้นนี้คงจะมีประมาณ 3-5 คน ในขั้นนี้ผูประเมินควรนําสื่อไปทดลองใชดวยตนเอง เพื่อ
จะไดทําการสังเกตปฏิกิริยา ฟงความคิดเห็น และสามารถแกปญหาที่อาจเกิดการติดขัดใน
การศึกษาไดทันที 
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                ขัน้ที่ 2 ทดลองแบบกลุมยอย (Small Group Testing or Group Try Out) 

          การทดลองแบบกลุมยอยนี้เปนการทดลองใชกับผูศึกษาเปนกลุม ไมตองทํา 
การสังเกตผูศึกษาแตละคน ดังนั้นจํานวนผูศึกษาในการทดลองแบบกลุมนี้ ควรจะมีระหวาง      
10-15 คน ก็ถือวาใชไดแลว ข้ันนี้เปนการศึกษาถึงขอผิดพลาดที่ผูเรียนทุกคนกระทํา แลวนําขอมูล
ดังกลาวมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองของสื่อ ควรมีการพูดคุยกับผูศึกษาหลังจากศึกษาเสร็จแลว
ถึงประสบการณการเรียนที่เขาไดรับ  
 ขั้นที ่3  ทดลองภาคสนาม (Field Testing or Try Out Testing) 

    เปนการทดลองในภาวะเหมือนการเรียนการสอนทั่วไป จํานวน 20-30 คน        
ผูประเมินสามารถใหผูอ่ืนชวยนําสื่อไปทดสอบภายใตสถานการณของการเรียนที่ปกติ จากนั้น
ใชขอมูล และขอเสนอแนะที่ไดรับมาปรับปรุงแกไข  ข้ันนี้เปนการตรวจสอบดูวา เมื่อส่ือถูก
นําไปใชโดยผูอ่ืนแลว จะมีผลอยางไร  โดยในการทดลองขั้นที่ 2 และ 3 นั้น จะตองทําการ
ทดสอบพื้นฐานความรูเดิม (Pre- Test) และเมื่อศึกษาสิ้นสุดการเรียนรูแลว ใหทําแบบทดสอบ
หลังเรียน (Pos-test) เพื่อเปนการเปรียบเทียบความรูกอนศึกษา และหลังศึกษาวา ผูศึกษามี
ความรูเพิ่มข้ึนมากเพียงใด แลวนําผลที่ไดไปวิเคราะหแลวนําไปปรับปรุงแกไขสื่อตอไป 

การหาประสทิธิภาพของสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีเกณฑดังนี้ 
 โดยทั่วไปวิชาประเภท เนื้อหามักจะกําหนดเปน 80:80 ถึง 90:90 สวนวิชาประเภท
ทักษะ จะกําหนดเปน 75:75 เปนตน หากคาประสิทธิภาพของสื่อที่หาไดมีคามากกวาเกณฑที่
กําหนด ก็แสดงวาสื่อมัลติมีเดียนั้น ๆ มีประสิทธิภาพในระดับที่ผูสรางตั้งใจไว การหาประสิทธิภาพ
ของสื่อมัลติมีเดียหาไดโดยใชสูตร   E = E1 : E2 โดยที่  
                 E หมายถงึ ประสิทธิภาพของสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

E1 หมายถงึ การประเมนิพฤติกรรมตอเนือ่งของการทํากิจกรรม หรือความรูทีเ่กิดขึ้น
ระหวางการใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  

E2 หมายถงึ การประเมนิพฤติกรรมขั้นสดุทาย โดยพิจารณาจากคะแนนสอบหลังการ
ใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 จากแนวคิดในการประเมินสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสอนตองพิจารณาการ
ประเมินทั้งคุณภาพของสื่อที่มีตอการเรียนการสอน  การออกแบบหนาจอ การใชงาน  รวมทั้ง
ประเมินการเรียนรูของผูเรียน  และการหาประสิทธิภาพของสื่อดวย ซึ่งเกณฑ หัวขอการประเมิน
หรือประเด็นองคประกอบดังกลาว สอดคลองกับองคประกอบหลักที่กรมวิชาการ ใชเปนมาตรฐาน
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การตรวจประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี้ (เยาวลักษณ  เตียรณบรรจง, 
อางถึงใน บุปผชาติ ทัฬหิกรณ  และคณะ 2544 : 192-194) 
               1. สวนนําของบทเรียน  เราความสนใจ  และใหขอมูลพืน้ฐานที่จําเปน  มเีสนทางการ
เดินของบทเรียนที่เหมาะสม   เชน มวีัตถปุระสงคเมนหูลัก สวนชวยเหลือ ฯลฯ 
               2. เนื้อหาของบทเรียน มีโครงสรางของเนื้อหาชัดเจน มีความกวาง ความลึก เชื่อมโยง
ความรูเดิมกับความรูใหมมีความถูกตองตามหลักวิชาสอดคลองกับวัตถุประสงคที่ตองการนําเสนอ   
การประยุกตใชในการเรียนการสอน มีความสัมพนัธตอเนื่อง มีความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน   
การใชภาษาถกูตอง ส่ือความหมายชัดเจนเหมาะสมกบัวัยของผูเรียน  ไมขัดตอคุณธรรม จริยธรรม
และความมัน่คงของชาติ    

 3. การออกแบบระบบการเรียนการสอน ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดี เนื้อหามี
ความสัมพันธตอเนื่อง  สงเสริมการพัฒนาความคิดสรางสรรค มีความยืดหยุน  สนองความ
แตกตางระหวางบุคคล สามารถควบคุมลําดับเนื้อหาบทเรียน มีลําดับการเรียนและแบบฝกหัด  
ความยาวของการนําเสนอแตละหนวย/ตอนเหมาะสม  กลยุทธในการถายทอดเนื้อหานาสนใจ  มี
กลยุทธในการประเมินผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางเหมาะสม มีความหลากหลาย  และ
ปริมาณเพียงพอที่สามารถตรวจสอบความเขาใจบทเรียนดวยตนเอง 

 4. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย (Multimedia) การออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอ
การใชกราฟก   ภาพประกอบ  ขนาดสี   ตัวอักษร  เสียง  สวยงาม   อานงาย   เหมาะสมกับระดับ      
ผูเรียน  และสอดคลองกับเนื้อหา   บทเรียนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียน ผุเรียนสามารถควบคุมเสนทาง
การเดินของบทเรียน มีการใหผลยอนกลับผูเรียนอยางเหมาะสม มีความคิดสรางสรรคใน         
การออกแบบและสรางภาพ คุณภาพการใชเสียง ดนตรี ประกอบบทเรียนเหมาะสม ชัดเจน 
นาสนใจ  ชวนคิด นาติดตาม 
 5. การออกแบบปฏิสัมพันธ ออกแบบใหใชงานงาย สะดวก โตตอบกับผูเรียนอยาง
สม่ําเสมอ การควบคุมเสนทางการเดินบทเรียน (Navigation) ชัดเจน ถูกตองตามหลักเกณฑ และ
ใหผลยอนกลับที่ใหความรูแกผูเรียน  เพื่อใหผูเรียนผูสอนสามารถวิเคราะหและแกปญหา 

   6. สวนประเมินการเรียนรู  สอดคลองกับเนื้อหาและวัตถุประสงค  ความยากงาย
เหมาะสม สงเสริมทักษะการคิด การประยุกตใช  มีรูปแบบการประเมินที่หลากหลาย และมี
ปริมาณเพียงพอที่จะทําใหเกิดการเรียนรู  ผูเรียนสามารถทําความเขาใจบทเรียนดวยตนเอง และ
สามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
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 7. องคประกอบทั่วไป ติดตั้งงาย สะดวก เหมาะสมกับฮารดแวรในปจจุบัน    
 การประเมินเปนกระบวนการในการตัดสินคุณคา ซึ่งมีความจําเปนอยางยิ่งในการ
ตรวจสอบคุณภาพของสื่อกอนนําออกไปใชงาน การประเมินสื่อโดยสรุปสามารถทําได 2 วิธี คือ 
การประเมินผลของผูเชี่ยวชาญ (Expert Evaluation) เพื่อประเมินคุณภาพของสื่อและนํา
ขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญมาทําการปรับปรุงแกไขสื่อ และการทดลองใชกับผูเรียน (Learner 
Try-out)  เพื่อประเมินการเรียนรูจากการใชส่ือและนําปญหาหรือขอบกพรองที่เกิดขึ้นในระหวาง
การทดลองไปปรับปรุงแกไขสื่อตอไป แบบประเมินที่ผูวิจัยใชใน การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงที่ผูวิจัยสรางขึ้นนี้ เปน
แบบประเมินของกรมวิชาการ ที่ใชตรวจประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนในปจจุบัน 
 

5.  คอมพิวเตอรชวยสอนกับการอานภาษาอังกฤษ 
 
5.1 รูปแบบคอมพิวเตอรชวยฝกทักษะการอาน 
 คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือที่ชวยเกี่ยวกับการอาน  ผูเรียนสามารถเลือกกิจกรรมการ
เรียนที่เหมาะสมกับความสามารถแตละคน ซึ่งสิ่งนี้เปนตัวกระตุนที่สําคัญมากที่จะทําใหการอานมี
ประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน 
 โจนส และฟอรเตสคูว (Jones and Fortescue 1987:31) ไดเสนอวธิีการพฒันาทกัษะ
การอานดวยคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษาไว สรุปไดวา มีลักษณะสําคัญ 3 รูปแบบ คือ 
 1. การอานทัว่ไป (Incidental reading) โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน
ภาษาทางดานการอานสวนใหญมีจุดประสงคหลัก คือ เพื่อใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการทาํ
กิจกรรม หรือบรรลุวัตถุประสงคในการอานทัว่ๆ ไป 
 2. การอานเพื่อความเขาใจ (Reading comprehension) เราสามารถนาํรูปแบบการ
ถาม-ตอบแบบดั้งเดิมในโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนมาใชในการฝกการอานได
เชนเดียวกับการฝกไวยากรณและคําศัพท 
 3. การยักยายเนื้อเร่ืองใหอาน (Text manipulation) คอมพวิเตอรสามารถนํารูปแบบ
การเสนอเนื้อเร่ืองที่หลากหลายมาผสมผสานกนัเพื่อใหผูเรียนศึกษาเกี่ยวกับเนื้อหาและโครงสราง
ของเรื่องได 
 โจนส และฟอรเตสคูว (Jones and Fortescue 1987:33-40) ไดเสนอรูปแบบโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยฝกทักษะการอาน สรุปไดดังนี ้

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

112
 
 1.การตั้งคําถาม-คําตอบ (Questions and Answers) โปรแกรมคําถาม เชน 
Traditional and Multiple-choice Programs ซึ่งคอมพิวเตอรเสนอคําถามแบบดั้งเดิมประเภทเตมิ
คําในชองวางและคําถามหลายตัวเลือก เพื่อตรวจสอบความเขาใจในการอานและฝ฿กทักษะการ
อาน เชน การเดาความหมายคําศัพทจากบริบท การหารายละเอียดของเรื่อง การจับใจความ
สําคัญ เปนตน 
 2. กอนการอาน (Pre-reading) โปรแกรมคอมพิวเตอรสามารถออกแบบใหดึงดูดความ
สนใจในการอานของนักเรียน เชน โปรแกรมถูก-ผิด (True/False Programs) ซึ่งคอมพิวเตอรเสนอ
คําถามที่มีขอความทั้งถูกและผิด เพื่อใหนักเรียนตอบคําถามโดนไมเห็นบทอาน จากนั้นบทอานจะ
ประกฎบนหนาจอคอมพิวเตอร  นักเรียนสามารถเรียงคําถามกับขอความในบทอานที่สัมพันธกัน
เพื่อคนหาขอมูลเพิ่มเติม  และในระหวางที่อานนักเรียนสามารถเปลี่ยนคําตอบไดเสมอ  ทุกครั้งที่
นักเรียนตอบคําถาม คอมพิวเตอรจะใหขอมูลยอนกลับ เพื่อใหนักเรียนไดทราบผลซึ่งสัมพันธกับส่ิง
ที่ปรากฎในบทอาน 
 3. การหาหนาที่หรือชนิดของคํา (Part of Speech) โปรแกรมคอมพิวเตอรนําเสนอ
เนื้อหาสั้นๆ แลวสุมโดยเนนคําที่เปนปญหาและแนะใหนักเรียนสังเกตชนิดของคําหรือเดา
ความหมายของศัพทยากจากบริบท  
 4. การเรียงโครงสรางประโยค (Sentence Structure) โปรแกรมคอมพิวเตอรเสนอ
ประโยคที่แบงออกเปนสวน ๆ แลววางสลับที่กัน  เพื่อใหนักเรียนไดฝกเรียบเรียงประโยคใหมให
ถูกตอง ทําใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาและโครงสรางเรื่องไดดียิ่งขึ้น เชน โปรแกรมการสรางประโยค 
(Sntence Bbuilding Program) 
 5. การกําหนดความเร็วในการอาน (Speed Reading) โปรแกรมพัฒนาความเร็วในการ
อาน เชน โปรแกรมอานเร็ว (Speedread  Program) ซึ่งประกอบดวยความเร็วตางกัน 9 ระดับ    
ใหนักเรียนฝกอานในเวลาจํากัด  แลวตอบคําถามเพื่อทดสอบความเขาใจ  ซึ่งคําถามมักเปน
คําถามแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก 
 6. การเรียงลําดับเนื้อเร่ือง (Jumbling) โปรแกรมเรียงลําดับเนื้อเร่ือง เชน Jumbler 
Program ซึ่งคอมพิวเตอรนําประโยคตางๆ ในเนื้อเร่ืองที่มีการเรียงลําดับไมถูกตอง เพื่อใหผูเรียน
พิจารณาเรียงลําดับใหมใหถูกตองบนจอคอมพิวเตอร ซึ่งเปนกิจกรรมเหมือนกับหลักการตอขอมูล
(Jigsaw  Reading) เทากับเปนการฝกผูเรียนใหรูจักคิดเชื่อมโยงประโยคหรือขอความที่สัมพนัธกนั 
แตคอมพิวเตอรทําไดนอกเหนือจากการตอขอมูล คือการใหขอมูลยอนกลับและการใหความ
ชวยเหลือผูเรียน เปนตน 
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 7.การหาชื่อเร่ือง (Close-up) โปรแกรมหาชื่อเร่ือง เชน Cloze-up Program โดย
คอมพิวเตอรเสนอเรื่องสั้นหลาย ๆ เร่ือง แลวพิมพคําบางคําในเรื่องหนึ่งที่สุมมาจากรายชื่อ เพื่อให
นักเรียนเดาวามาจากชื่อเร่ืองอะไร  โปรแกรมนี้อาจดัดแปลงไปใชกับบทสนทนา (Dialogue) เพื่อ
เดาสถานที่เกิดเหตุการณ หรืออัตชีวประวัติ เพื่อเดาวาเปนใคร 
 8. การเติมคําในชองวาง (Texts with gaps) โปรแกรมการเติมคําในชองวาง หรือ
แบบทดสอบแบบเติมคําหรือแบบทดสอบโคลซ (Cloze Test) เชน โปรแกรมโคลซ (Cloze 
Program) ซึ่ง มี 2 ประเภทคือ 
     8.1 แบบโคลซประยุกต (Adapted cloze) ผูสอนเปนผูกําหนดคําที่หายไปลวงหนา 
และจัดหาคําตอบที่เปนไปไดจํานวนหนึ่งในแตละชองวาง เปนตน 
        - Screentest for FCE เปนโปรแกรมที่ยอมใหมคีําตอบที่แตกตางกนัจํานวนหนึ่ง
สําหรับชองวางแตละชอง เมือ่พบคําตอบหนึ่งแลว คําๆ นั้นก็จะไปอยูในชองวาง แลวแสดงคําตอบ
อ่ืน ๆ ที่เปนไปไดใหผูเรียนเหน็บนหนาจอ 
        - Gapkit โปรแกรมนี้ในแตละชองวางมีคําตอบถูกเพียงคําตอบเดียวเทานั้นผูสอน
เปนผูกําหนดชองวางและเขียนรองรอย (clue) แตละชองวางที่จะปรากฎทันทีหลังจากตอบผิด 
Gapkit มีประโยชนสําหรับการสรางแบบฝกหัดเติมคําในชองวางตามจุดประสงคการเรียนการสอน 
ผูสอนสามารถกําหนดชนิดของคําที่เติมในชองวาง เชน คําบุพบท คาํนําหนานาม 
     8.2 แบบโคลซทั่วไป (Generative cloze) ผูเรียนเลือกความถี่ในการเวนชองวางเอง 
และคอมพิวเตอรจัดการเกี่ยวกับชองวางในเนื้อเร่ืองนัน้ เชน 
         - Clozemaster โปรแกรมนี้เปดโอกาสใหผูเรียนมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้น หลังจาก
เลือกเนื้อเร่ืองแลว ผูเรียนตัดสินใจไดวาตองการงานที่มีความยากมากนอยเพียงใด เขาสามารถลบ
คําทุก ๆ คําที่ 5 ถึงคําที่ 15 ตัวอยาง เชน ถาเขาเลือกลบทุกๆ คําที่ 7 คอมพิวเตอรก็จะใสหมายเลข
ชองวางทุกๆ คําที่ 7 เมื่อผูเรียนคนพบคําตอบดวยความสามารถ หรือโดยความบังเอิญ หรือ
หลังจากกดปุมชวยเหลือ คําตอบนั้นก็จะไปแทนที่ชองวางบนหนาจอ เนื้อเร่ืองเดิมสามารถนํามา
สรางใหมไดอีกโดยการเลือกเวนระยะชองวางตางกัน 
 9. การเสนอจอเรื่องราว (Storyboard) โปรแกรมการเสนอเรื่องไปสูนักเรียนโดยใช        
จอเร่ืองราว  โดยอาศัยหลักการของโคลซ กลาวคือ โปรแกรมคอมพิวเตอรจะลบคําทุกคําในเรื่อง
ส้ันเหลือไวเฉพาะชื่อเรื่อง เครื่องหมาย วรรคตอน และชองสี่เหลี่ยมที่บงบอกตัวอักษรของคําที่
หายไป เมื่อผูเรียนสามารถเดาคําที่ถูกตอง คํานั้นจะปรากฎในทุกตําแหนงที่มีในเนื้อเร่ือง และทํา
เชนนี้   ตอไปจนเนื้อเร่ืองที่สมบูรณ  
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 นอกจากนี้ฮิกกินสและคณะ (Higgins  et  al. 2003)ไดเสนอโปรแกรมพัฒนาทักษะการ
อาน ไดแก 
 1. โปรแกรม FINDWORD เปนโปรแกรมชวยฝกการใชพจนานุกรม ผูใชสามารถ
ตรวจสอบการสะกดคํา เชน ตองการทราบคําศัพททุกคําที่ข้ึนตน ลงทาย หรือชุดของตัวอักษรที่มี
ในคําศัพทที่ประกอบดวย<tch> และผูใชสามารถตรวจสอบการออกเสียง เชน การหาคําสัพททุก
คําที่ออกเสียง/tʃ/ (เชนในคํา church)หรือการหาคําศัพททุกคําที่สะกดดวย <ch> แตไมออกเสยีง 
/tʃ/โดยการปอนตัวอักษรตัวแรก ตัวสุดทาย หรือชุดของตัวอักษรคําศัพทที่ประกอบดวย<tch> 
จากนั้นโปรแกรมจะทําการประมวลคําศัพทตามที่ผูใชระบุ นอกจากนี้โปรแกรมยังสามารถหา
รายการคําศัพทที่ทําหนาที่ดานไวยากรณ เชน การใหโปรแกรมคนหาคําทุกคําที่สามารถเปนไดทั้ง
คําบุพบท และคําเชื่อมประโยค ซึ่งสามารถคนหาไดทั้งหมด 11 คํา ตั้งแตคําวา after ถึง untill และ
หาคําคุณศัพทที่มีหรือไมมีการเติม -er และ -est หรือหาหาคําทุกคําที่ลงทายดวย –ate เปนตน  
สรุปโปรแกรม FINDWORD เปนโปรแกรมที่ออกแบบมาเพื่อชวยผูเรียนในการคนหาความหมาย
คําศัพทและชนิดของคําตามที่ผูใชตองการ 
 2. โปรแกรม CLOZE เปนโปรแกรมฝกทักษะดานคําศัพท โดยโปรแกรมมีการนําเสนอ 
บทอานที่มีความหลากหลายและผูเรียนเปนผูกําหนดเงื่อนไขในการละคําศัพทในบทอาน ซึง่ผูเรียน
สามารถเลือกละคําศัพททั้งคํา ละเฉพาะตัวอักษรตัวแรกหรือตัวสุดทายของคําศัพท หรือละ
คําศัพทหรือไมละคําศัพทในสองบรรทัดแรกของบทอานก็ได 
 3. โปรแกรม ECLIPSE เปนโปรแกรมที่เสนอบทอานและละคําศัพทเพื่อใหผูเรียนเติม 
คําศัพทที่หายไป จึงเปนโปรแกรมที่เหมาะสําหรับการสรางแบบฝกหัดที่มีลักษณะเติมคําใน      
ชองวาง นอกจากนี้ โปรแกรมยังสามารถออกแบบในการอานจับเวลา เนื่องจากโปรแกรมสามารถ
ตั้งเวลาในการอานเปน 2 , 5 หรือ 9 วินาทีตอคํา ผูอานสามารถปรับเวลาในการอานใหเร็วหรือชา
โดยการกด “F” หรือ “S” 
 4. โปรแกรม MARKUP เปนโปรแกรมที่สวนประกอบตาง ๆ ของบทอานมกีารวางทัง้ 
คําศัพท เครื่องหมายวรรคตอนตาง ๆ ไวอยางไมถูกตอง ผูอานตองลากคําศพัทและเครื่องหมาย
วรรคตอนเหลานัน้มาสรางเปนบทอานที่ถกูตองและสมบูรณ 
 5. โปรแกรม HOPALONG เปนโปรแกรมที่มีการออกแบบเพื่อพฒันาระดับความเรว็ 
ในการอาน ในขณะที่อานโปรแกรมจะเนนขอความที่ผูอานกําลังอานอยู ซึ่งระดับความเร็วในการ
เนนขอความและการกวาดสายตาในการอานจะมีความสัมพันธกัน  โดยผูอานสามารถควบคุม
ความเร็วในการอานได 
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 6. โปรแกรม JACKASS เปนโปรแกรมทีม่ลัีกษณะคลายเกม 20 คาํถาม กลาวคือ  
คอมพิวเตอรจะพยายามตอบคําถามวาผูเรียนกําลังคิดถึงสิ่งของใด ในชวงตน ๆ ผูเรียนมักจะตอบ
ผิด ซึ่งทุกครั้งที่คอมพิวเตอรตอบผิด ผูเรียนจะตองอธิบายรายละเอียดของสิ่งนั้น ๆ โดยการปอน 
ขอมูลเพิ่มเติม จุดเดนของโปรแกรมนี้ คือ หลังจากที่คอมพิวเตอรทายสิ่งของไดถูกตองแลว ผูเรียน
สามารถนํารายละเอียดของขอมูลของสิ่งของนั้น ๆ มาเรียบเรียงและสรางเปนคําอธิบายสิ่งของที่  
ผูเรียนคิด  โดยผูเรียนสามารถเรียกใชตัวชวยทางดานไวยากรณจากโปรแกรมคอมพิวเตอรอยาง
สะดวก 
 สวนอัลคาทานิ (Alkahtani  1999) ไดเสนอโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน
พรอมวิธีดําเนินการ ดังนี้ 

1.  โปรแกรม Mac Reader เปนโปรแกรมที่เนนทักษะการอานเปนหลัก ซึ่งผูเรียน 
สามารถฝกทักษะการเขียนและการสรางคํา โดยครูเปนผูสรางบทอาน และมีการปรับเปลี่ยน
คําศัพทใหเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียนและสลับประโยคในบทอาน โปรแกรมมีการ
ออกแบบที่สามารถใชงานงาย เชน ผูเรียนสามารถเลือกทํากิจกรรมตาง ๆ จากเมนู แบบฝกหัด 
เชน การอาน (Reading) การอานแบบจํากัดเวลาการอาน (Timed - reading) การอานตามระดับ
ความสามารถ (Paced – reading) แบบฝกหัดเติมคําในชองวาง (Cloze) แบบฝกหัดสลับประโยค 
(Sentence gumble) แบบฝกหัดสลับยอหนา (Paragraph gumble) และประมวลคําศัพท 
(Glossary) นอกจากนี้ผูเรียนสามารถดูคะแนนที่ไดโดยการคลิกที่เมนู “Note” 

2.  โปรแกรม Story Board เปนโปรแกรมที่เนนพัฒนาทกัษะการอาน  โดยฝกใหผูเรียน 
พัฒนาการใชทักษะตางๆ ทางภาษาเขามาชวยในการเรียบเรียงเรื่องที่อานใหม เปนโปรแกรมที่
สามารถสรางกิจกรรมที่มีความยืดหยุน เชน แบบฝกการสะกดคํา (Spell master) แบบฝกหัดจับคู
คําศัพท (Match master) แบบฝกหัดหลายตัวเลิอก (Choice master) เปนตน ซึ่งครูสาสามารถนํา
กิจกรรมเหลานี้มาใชในการพัฒนาทักษะการอานของผูเรียน ฝกการสรางคําศัพทและกิจกรรมการ
เดาความหมายของคําศัพทจากบริบท  

3.  โปรแกรม Reading Galaxy เปนโปรแกรมที่ใชพฒันาทกัษะการอาน การฟงและการ  
คิดวิ เคราะห  นอกจากนี้ ผู อ านสามารรถฝกทักษะการอานเพื่อความเขาใจ  (Reading 
comprehension)ทักษะในการสรางคํา (Vocabulary building) ทักษะการอานเพื่อหารายละเอียด
ของขอมล (Reading for detail) ทักษะในการเดาความหมายของคําศัพททจากบริบท (Guessing 
the meaning from context clues) กิจกรรมการคิดอยางมีเหตุผล (Logical thinking) ผูสอน
สามารถนําโปรแกรม Reading Galaxy ไปใชในการสอนอาน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
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กิจกรรมกอนการอาน (Pre – reading) ครูเลือกบทอานในโปรแกรม Reading Galaxy  
แลวใหนักรียนคลิกปุม Read Passage และปุม Voice  โปรแกรมคอมพิวเตอรจะเริ่มอานบทความ
พรอมแสดงแถบสีที่ประโยคที่กําลังอาน ในขณะที่ฟงสามารถจดบันทึกขอมูล หลังจากนั้นครูตั้ง  
คําถามเพื่อกระตุนความสนใจและความรูเดิมของผูเรียน เพื่อทําความเขาใจเนื้อเร่ือง 

กิจกรรมระหวางการอาน (While - reading) ใหผูเรียนอานเพื่อจับใจความสาํคัญ      
ของเรื่อง  โดยการจํากัดเวลาในการอาน แลวทาํแบบทดสอบเพื่อวัดความเขาใจในการอาน 

กิจกรรมหลงัการอาน (Post – reading) ผูเรียนเลนเกมเกีย่วกับเร่ืองที่อาน ซึ่งจะชวยให      
ผูเรียนเขาใจ และจํารายละเอียดของเรื่องไดมากขึ้น                   
 การใชคอมพิวเตอรชวยฝกทักษะการอานทําไดหลายรูปแบบดังที่นักการศึกษากลาวไว
ขางตน  ผูสอนอาจจะนํารูปแบบการนําเสนอเรื่องที่แตกตางกันมาผสมผสานกัน  เพื่อใหบทเรียน
นาสนใจยิ่งขึ้น แตขณะเดียวกันก็ควรคํานึงถึงการใชโปรแกรมที่เหมาะสมกับจุดประสงคการเรียน
การสอน เนื้อหาและผูเรียนดวย  นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมีคุณสมบัติที่เอ้ือตอการเรียนการสอน
ทักษะการอาน เชน การใหขอมูลยอนกลับทันที การใหความชวยเหลือผูเรียนตลอดเวลา และเมื่อ
ผูเรียนไดฝกการอานมากขึ้นก็ยอมจะมีการพัฒนาทักษะ  ความรูและความสามารถทางภาษามาก
ข้ึนดวยตามลําดับ  นอกจากนี้ผูสอนยังสามารถปรับปรุงบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะการ
อานไดตลอดเวลา  เพื่อใหไดบทเรียนที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นสําหรับการเรียนการสอนตอไป  
 กลาวโดยสรุป  การใชคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนการสอน มีลักษณะเดนหลายประการ 
เชน ความสามารถของเครื่องที่โตตอบกับผูเรียนแตละคน  และสรางความสนใจใหกับผูเรียน ทําให
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรมีความใกลชิดกับผูเรียนมากขึ้น ในกรณีที่ครูผูสอนตองสอน  นักเรียน
จํานวนมากในแตละหองเรียน นอกจากนี้การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) มีผลตอ
ความสามารถทางการเรียนรูของผูเรียนดวย โธมัส (Thomas 1986 : 129, quoted in Nyns 1988 
: 255) ตั้งขอสังเกตวาเหตุผลสําคัญในการนําคอมพิวเตอรไปใชในชั้นเรียน เพราะคอมพิวเตอรเปน
ส่ิงจูงใจในการเรียนไดเปนอยางดีและมีประสิทธิภาพสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติ  
นอกจากนี้ คอมพิวเตอรจะไมรูสึกผิดหวัง โกรธ หรือลงโทษ ดังนั้นนักเรียนที่รูสึกอายเมื่อตอบผิดใน
ชั้นเรียนจะทําตัวตามสบาย เมื่อนั่งเรียนหนาจอคอมพิวเตอรมากกวาตอหนาครูและเพื่อน ๆดวย
เหตุนี้ คอมพิวเตอรชวยสอนจึงทําใหผู เ รียนมีทัศนคติที่ดีตอส่ือการเรียน ซึ่งสอดคลองกับ
ผลการวิจัยของเชมเบอรและสปรีเชอร (Chamber and Sprecher 1980, quoted in Emest 1986 
: 5) พบวา นักเรียนกลุมที่เรียนจากคอมพิวเตอรชวยสอน มีคะแนนสูงกวากลุมที่เรียนจากการสอน
แบบบรรยาย ทั้งคะแนนที่วัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและวัดทัศนคติ 
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6.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
 

 จากการศึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของ ผูวิจัยแบงหวัของานวจิัยออกเปน 2 ขอดังนี ้
 6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อความเขาใจจากเอกสารจริง 

 6.2 งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพวิเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
 

6.1 งานวิจัยเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการอานภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเขาใจจากเอกสารจริง 
 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจจากเอกสารจริงทั้งในประเทศและตางประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารจริงที่มีผลตอความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษ 
  งานวจิัยในประเทศ 
 พันธศักดิ์  เหลาทอง (2540) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการสอนโดยการใชเนื้อหาจากสื่อของจริง และจากสื่อ
หนังสือแบบเรียน กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนจะนะวิทยา อําเภอจะนะ 
จังหวัดสงขลา จํานวน 54 คน แบงเปนกลุมทดลองจํานวน 27 คน  เรียนโดยการสอนดวยเนื้อหา
จากสื่อของจริง และกลุมควบคุมจํานวน 27 คน เรียนโดยการสอนดวยเนื้อหาจากสื่อหนังสือ
แบบเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แผนการสอนสําหรับกลุมทดลองและกลุมควบคุม และ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ซึ่งเปนแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก จํานวน 50 ขอ การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ t-test แบบ independent 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จากการ
สอนโดยการใชเนื้อหาจากสื่อของจริง สูงกวาการใชเนื้อหาจากสื่อหนังสือแบบเรียน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
  เรวดี  ชโลธรสุทธิ (2542) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ดานความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษโดยใชเนื้อหาจากหนังสือพิมพบางกอกโพสต สติวเดนท วิกลี (Bangkok Post 
Student Weekly) เปนสื่อเสริมทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3  กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนหาดใหญวิทยาลัยสมบูรณกุลกันยา อําเภอ
หาดใหญ  จังหวัดสงขลา ชั้น ม.3/1 จํานวน 45 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแกคือ บทเรียนที่ใช
เปนสื่อเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 15 บท แบบทดสอบกอนเรียน 1 ฉบับ จํานวน 40 
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ขอ แบบทดสอบหลังเรียน 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ วิเคราะหขอมูลดวยวิธีการทางสถิติโดยใช t-test 
ผลการวิจัยพบวา ส่ือเสริมทักษะการอานมีประสิทธิภาพ 81.03 / 81.00 ผลสัมฤทธิ์ดานความ
เขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทดลองเรียนดวยสื่อเสริมทักษะการอานที่
คัดเลือก  เนื้อหาจากหนังสือพิมพสูงกวากอนการทดลองเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 ซึ่งแสดงวาสื่อเสริมทักษะการอานมีความเหมาะสมกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สามารถ
นําไปพัฒนาผลสัมฤทธิ์ดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนได 
 อารีย  สังฆานาคินทร (2542) ไดศึกษาและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอาน
ภาษาอังกฤษของนิสิตชั้นปที่ 2 กอนและหลังการใชบทอานภาษาอังกฤษ ที่มีบริบทไทย            
กลุมตัวอยาง ที่ใชในการวิจัยเปนนิสิตชั้นปที่ 2 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง จังหวัดสงขลา จํานวน 23 คน ไดจากการสุมอยาง
งาย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษแบบ    
ปรนัยชนิด 4 ตัวเลือก จํานวน 2 ฉบับๆ ละ 40 ขอ และบทอานภาษาอังกฤษที่มีบริบทไทยและ
แบบฝกหัด จํานวน 15 ชุด วิเคราะหขอมูลดวย t-test  ผลการศึกษาพบวา บทอานภาษาอังกฤษที่
มีบริบทไทยที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 84.67/82.40 ผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษของนิสิต
หลังการใชบทอานที่มีบริบทไทยสูงกวากอนการใชบทอานที่มีบริบทไทยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  
 จินตอาภา  ผลบุญรักษ (2544) ไดสรางแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสาร
จริงจากอินเทอรเน็ต  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ  ราชบุรี จํานวน 
132 คน ทําการสุมตัวอยางจากนักเรียนที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน-เขียน (อ 025) จํานวน 
35 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจาก
อินเทอรเน็ต แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษสําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 
และแบบทดสอบวัดเจตคติ  ผลปรากฎวา แบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริงจาก
อินเทอรเน็ตมีประสิทธภาพ75.11/75.57ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75ที่กําหนดไว ถือวามีประสิทธิภาพดี  
และผลสัมฤทธิ์ทางการอานหลังเรียนดวยแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจากอินเทอรเน็ตของ
นักเรียนสูงกวากอนการใชแบบฝกการอานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  และนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอแบบฝกการอานโดยใชเอกสารจริงจากอินเทอรเน็ตอยูในระดับสูง  
 ศศิวิมล  กังลี่ (2544) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษา 
อังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใชแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพ 
และนิตยสารภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิง จังหวัดนครปฐม 
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กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยคือ แบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสาร
ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบวัดความสามารถดานการอานภาษาอังกฤษสําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 
5 และแบบสอบถามความคิดเห็น  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจาก
หนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ มีประสิทธภาพ 75.74 / 75.53 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่
กําหนดไว ถือวามีประสิทธิภาพดี  ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการทํา
สูงกวากอนการฝกอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษ อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีระดับความคิดเห็นตอแบบฝกทักษะการอานเพื่อ
การสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสารภาษาอังกฤษในระดับดี  
 อารีย  วาศนอํานวย (2545) ไดสรางแบบฝกเสริมทักษะการอานเพื่อความเขาใจ ตาม
แนวการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 กลุมตัวอยางที่ใช
ในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร จํานวน 
50 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ แบบสอบถาม แบบฝกเสริมทักษะการอานเพือ่
ความเขาใจ แผนการเรียนรู แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานและแบบประเมินทักษะการ
อาน  วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test แบบ Dependent และการวิเคราะหเนื้อหา ผลการวิจัยพบวา 
แบบฝกมีประสิทธิภาพ 85.70/ 86.20  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการ
อานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝกการอานเพื่อความเขาใจของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการใชแบบฝก  ครูและนักเรียนเห็นดวย
กับการใชส่ือเอกสารจริงมาใชในแบบฝก 
 ดรุณี   เรือนใจมั่น (2546) ไดสรางแบบฝกการอานเสริมเพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อานเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5  
โรงเรียนศรีประจันต “เมธีประมุข” อําเภอศรีประจันต จํานวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารโดยใชเอกสารจริง แบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน และ
แบบสอบถามความคิดเห็น  วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test แบบ Dependent ผลการวิจัยพบวา 
แบบฝกมีประสิทธิภาพ 78.47/78.78  ซึ่งสูงกวาเกณฑ 75/75 ที่กําหนดไว และผลสัมฤทธิ์ทางการ
อานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยแบบฝกการอานของนักเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอการใชแบบฝกการอานโดยใชเอกสารจริง 
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 วิรัช  คูหาวันต (2548) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1  โดยใชเอกสารจริงในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร กลุมตัวอยาง
เปนนักศึกษาระดับปริญญาตรีปที่ 1 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพณิชยการพระนคร 
จํานวน 35 คน    เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แผนการสอน  แบบสังเกตพฤติกรรม แบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ทางการอานภาษาอังกฤษ  วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test แบบ Dependent 
ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการอานหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยแผนการสอนอานโดยใช
เอกสารจริงในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสารของนักศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
นักศึกษาที่มีผลการเรียนปานกลางและออนมีผลสัมฤทธิ์ทางการอานเพิ่มข้ึนมากกวานักศึกษาที่มี
ผลการเรียนดี 
 
 งานวจิัยตางประเทศ  
 งานวิจัยตางประเทศที่เกี่ยวกับกิจกรรมและการใชส่ือจากเอกสารจริง มีนักการศึกษาให
ความสนใจและศึกษาหลายทาน เชน กอนซาเลซ (GonZalez 1991) ไดศึกษาผลของการใช
เอกสารที่เปนเอกสารจริงที่สงผลตอทัศนคติ แรงจูงใจ วัฒนธรรม และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่เรียนภาษาตางประเทศ กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 1 ที่เรียนภาษาสเปน จํานวน 4 
หองเรียน มีนักเรียน 43 คน แบงเปนกลุมควบคุมและกลุมทดลองกลุมละ 2 หองเรียน ทั้งสองกลุม
สอนโดยใชหนังสือแบบเรียนภาษาสเปนสําหรับชั้นปที่ 1 ที่มีเนื้อหาและวิธีสอนเหมือนกัน และ
กลุมทดลองไดรับการสอนเสริมโดยใชเอกสารการสอนที่สรางจากเอกสารจริง เมื่อเสร็จส้ินการ
ทดลองใหนักเรียนทําแบบวัดเจตคติที่สงผลตอแรงจูงใจ วัฒนธรรม และภาษาตางประเทศ จากนั้น
จึงวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   ผลการศึกษาชี้ใหเห็นวา กลุมควบคุมและกลุมทดลองแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ   ทั้งสองกลุมตอบสนองตอเอกสารจริงในเชิงบวก และพอใจกับการ
เรียนที่สอนโดยใชเอกสารการสอนที่สรางจากเอกสารจริง ผูวิจัยไดเสนอแนะวามีความเปนไปไดที่
จะแทรกเอกสารจริงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ และวัฒนธรรมในระดับมัธยมศึกษา
และอุดมศึกษา 
 ชุง (Chung 1994) ไดวิจัยเกี่ยวกับลักษณะขอความของเอกสารจริงที่สงผลตอระดับ
ความเขาใจของนักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 
แบบทดสอบวัดความเขาใจ 3 ระดับคือ1) Macro-level questions 2) Micro-semantic 
questions และ3) Micro-syntactic questions กลุมตัวอยางเปนนักเรียนนานาชาติที่เรียน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในสถาบันภาษารัฐ Texas จํานวน 156 คน ผลการวิจัยพบวา        
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1) ความเขาใจเนื้อเร่ืองแตกตางตามระดับความสามารถทางการเรียนของผูเรียนแตละคน          
2) ความยาวของขอความ  สงผลตอความเขาใจของผูเรียน ซึ่งชี้ใหเห็นวาเอกสารจริงที่มีขอความ
ยาว มีผลทําใหผูเรียนสามารถสรุปใจความสําคัญและทําคะแนนไดดีกวาเนื้อหาที่มีขอความสั้น 
และเนื้อหาที่มีขอความยังสงผลตอความเขาใจระดับ Macro-level 
 ไมเนนติ (Mainenti 1997) ทําการวิจัยผลของการสอนโดยใชส่ือเสริมจากสื่อของจริงกับ
ส่ือหนังสือแบบเรียนที่มีตอประสิทธิภาพในการเรียนภาษาตางประเทศของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ระดับ 1 ทําการทดลองโดยแบงนักเรียนที่เรียนภาษาเยอรมันระดับที่ 1 เปนกลุมทดลอง ซึ่งจะได
เรียนการฟงโดยใชวิดีโอ  และการอานในขั้นตอนกอนการอานและขั้นตอนหลังการอานโดยใช
เอกสารจริง และกลุมควบคุมจะไดเรียนดวยหนังสือแบบเรียน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุม
ตัวอยางมีทัศนคติที่ดีตอการใชส่ือเสริมจากของจริงมากกวาการใชหนังสือแบบเรียนเพียง       
อยางเดียว  จากผลการวิจัยสรุปไดวา  ส่ือของจริงทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  มีทัศนคติ
ในทางบวก และลดความกังวลในขณะที่เรียน  ส่ือเสริมจากของจริงทําใหประสิทธิภาพในการเรียน
เพิ่มข้ึนกวาการใชหนังสือแบบเรียนเพียงอยางเดียว 
 จากที่กลาวมายังมีนักการศึกษาตางประเทศที่ทําการวิจัยเกี่ยวกับการใชหนังสือพิมพ
เปนสื่อการเรียนการสอนหรือประกอบบทเรียน เชน ชารอน (Sharon 1991) ไดทําการวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาประสิทธิภาพการอานอยางพินิจพิเคราะห  และเจตคติในการอานโดยใชหนังสือพิมพ
ภาษาอังกฤษ วัตถุประสงคในการวิจัยครั้งนี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการอานอยางพินิจ
พิเคราะหและเจตคติตอการอาน  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 6 โปรแกรมภาษาอังกฤษ จํานวน 
23 คน  ระยะเวลาในการทดลอง 12 สัปดาห  โดยใชหนังสือพิมพเปนเครื่องมือในการวิจัยดวยการ
ใหนักเรียนเปนผูเลือกบทความที่ตนเองชื่นชอบจากหนังสือพิมพ หลังจากนั้นใหนักเรียนตอบ
คําถามที่เกี่ยวของกับบทความนั้น  เพื่อฝกการอานอยางพินิจพิเคราะห  ผลการวิจัยพบวา  
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ในการอานอยางพินิจพิเคราะห และเจตคติตอการอานสูงข้ึน 
 การดเนอร  (Gardner 1992) ไดทําการศึกษาเรื่องการสอนคําศัพทเพื่อพัฒนาความ  
เขาใจและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการสอนคําศัพท  โดยใช
หนังสือพิมพภาษาอังกฤษ กลุมทดลองเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาของรัฐ  ที่เมืองนิวเจอรซี 
จํานวน 14 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่มีความสามารถทางภาษาอยูในระดับออน ดวยการสอนคําศัพท
และคําศัพทเฉพาะที่พบในหนังสือพิมพ จํานวน 50 คํา สวนกลุมควบคุมสอนคําศัพทตามคูมือครู 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  คือแบบทดสอบความสามารถดานการอานเพื่อความเขาใจกอนและหลัง
เรียน (New Jersey High School Proficiency Test)  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมี  
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ผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพื่อความเขาใจสูงกวานักเรียนกลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับผลสัมฤทธิ์ดานการอานเพื่อความเขาใจและการ
อานเพื่อการสื่อสารในประเทศและตางประเทศจากเอกสารจริง ซึ่งงานวิจัยมีความหลากหลายทั้ง
ระดับการศึกษาและระดับความสามารถทางการเรียนของกลุมตัวอยาง พบวา มีผลสอดคลองกัน
กลาวคือ  การสอนอานโดยใชกิจกรรมและสื่อจากเอกสารจริงประเภทตางๆ รวมทั้งหนังสือพิมพ
และวารสาร  สามารถชวยสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการดานทักษะการอาน ซึ่งแสดงใหเห็นวา
การใชส่ือจากเอกสารจริงในการเรียนการสอน มีผลตอผลสัมฤทธิ์ในการเรียนและความเขาใจใน
การอานสูงขึ้น ผูเรียนมีเจตคติตอการอานในทางบวก และมีความสนใจในบทเรียนมากขึ้น ดังนั้น 
ผูวิจัยจึงมีความเห็นวา ส่ือจากเอกสารจริงเปนสื่อที่สามารถพัฒนาทางการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียน  ทําใหนักเรียนมีทักษะการอานเพื่อความเขาใจไดดีข้ึน อันเนื่องมาจากสื่อเอกสารจริงมี  
ขอความทางภาษาเพื่อการสื่อสาร หรือภาษาที่ทุกคนใชในชีวิตประจําวัน ทําใหนกัเรยีนสามารถนาํ
ความรูจากขาวสารรอบๆ ตัวนักเรียน หรือจดจําคําศัพทที่เกี่ยวของกับเร่ืองที่อานและอยูใกลตัวมา
ใชเปนประโยชนในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ และมีสวนทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาอังกฤษอีกดวย ทั้งนี้ สวอฟฟาร (Swaffar 1985:8) และวิลเลียมส (Williams 1993:25) 
กลาวสอดคลองกันวา การนําเอกสารจริงมาใชในการเรียนการสอน  เปนการเปดโอกาสใหผูเรียนมี
ประสบการณใชภาษาที่ใชกันจริงๆ  และชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการอาน และชวยให
ผ ู สอน สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ดวยเหตุนี้ผ ู วิจัยจึงมีความ
สนใจในการสรางและพัฒนาสื่อการสอนทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริง 
 
6.2  งานวิจัยเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาตางประเทศ 
 ดวยตระหนักถึงบทบาทและความสําคัญของคอมพิวเตอรที่มีตอการเรียนการสอนใน
ปจจุบัน   จึงมีนักวิชาการหลายทานไดทําการศึกษาถึงประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรที่มีตอ      
การเรยีนการสอนภาษาตางประเทศ ดังจะเห็นไดจากงานวิจัยตอไปนี้ 
 
 งานวจิัยในประเทศ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอานภาษาอังกฤษ โดยใชโปรแกรมนิพนธ
บทเรียน Authorware Professional 
 สมใจ  เกตุเรน (2540) ศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะ    
การอานภาษาฝรั่งเศษเพื่อความเขาใจ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดอนเมือง
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ทหารอากาศบํารุง กรุงเทพมหานคร โดยใชโปรแกรม Authorware  Professional กลุมตัวอยางคือ     
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  จํานวน 25 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง  ผูวิจัยทํา       
การทดลองกอนเรียนและเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จากนั้นทํา   
การทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 88.40/81.66 สูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน  80/80 ที่กําหนดไว   และผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ  0.01 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการฝกทักษะการอานภาษาฝรั่งเศสเพื่อ     
ความเขาใจดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  สิริวัฒน  ทองเลิศ  (2543)  ศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการ
อานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมกับการสอนตามปกติ  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
ประเภทวิชาพาณิชยกรรมวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี   จํานวน 2 หองเรียนๆ ละ 40 คน รวม 80 คน 
ศึกษาโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่สรางขึ้น โดย
ใชโปรแกรม Authorware Professional   ผลการวิจัยพบวา แบบฝกมีประสิทธิภาพ  85.03/79.00    
ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75  ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่ไดรับการสอนเสริมโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนแบบปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
และความคิดเห็นอยูในระดับเห็นดวยมากตอการใชคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม 
 พยุงศรี  หอมสุวรรณ (2546) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพของ     
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาป
ที่ 4  โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา  จังหวัดสุพรรณบุรี โดยใชโปรแกรม Authorware  Professional  
Version 6 กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมอยาง  
งาย (simple random sampling) ผูวิจัยทําการทดลองกอนเรียนและเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  จากนั้นทําการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียน
มีประสิทธิภาพ 92.77 / 88.22 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  80/80 ที่กําหนดไว   และผลการทดสอบ
หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01     
 รัตนา  เฉลียว (2546)   ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษเรื่องการอานจับใจความสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปที่ 5  โดยใชโปรแกรมAuthorware Professional กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 
โรงเรียนวัดนาวง จังหวัดปทุมธานี จํานวน 30 คน ไดมาโดยวิธีสุมตัวอยางแบบสัดสวน (quota 
sampling) ผูวิจัยทําการทดลองกอนเรียนและเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสราง
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ข้ึน  จากนั้นทําการทดสอบหลังเรียน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนมีประสิทธิภาพ 84.83/ 81.50     
ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว  และผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01     
 จิตติมา ชูพันธุ (2546) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเร่ืองทองถิ่น ของจังหวัด
นครศรีธรรมราช  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนสิชลคุณาธารวิทยา จังหวัด
นครศรีธรรมราช โดยใชโปรแกรม Authorware  Professional Version 5.0 กลุมตัวอยางคือ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 จํานวน 30 คนไดมาโดยวิธีสุมอยางงาย (simple random 
sampling) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษฯ มี
ประสิทธิภาพเทากับ 73.36/76.00 ซึ่งถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพพอใช สัมฤทธิผลในการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ สูงกวากอนใชบทเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษฯ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 ณัฐธยาน     ออนมั่น   (2547)    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกาปที่ 5 โดยใชโปรแกรม Authorware  
Professional  Version 7  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนพระตําหนัก
สวนกุหลาบ มหามงคล จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random sampling)
ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษฯ มีประสิทธิภาพ
เทากับ 81.78/81.78 ซึ่งสูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว ผลสัมฤทธิ์ในการอาน
ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ สูงกวากอนใชบทเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ธัญลักษณ  เพ ียรจัด (2547) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและประสิทธิภาพของ     
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทคนิคการอานภาษาอังกฤษ รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 สําหรับ
นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   
วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม โดยใชโปรแกรม Authorware  Professional 
Version 7 กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
สาขาปโตรเคมีและวัสดุพอลิเมอร  จํานวน 30 คน  ไดมาโดยวิธีสุมแบบเจาะจง (purposive  
sampling) ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทคนิคการอานภาษาอังกฤษ มี
ประสิทธิภาพเทากับ 78.17/76.56 ซึ่งถือวาบทเรียนมีประสิทธิภาพดี  ผลสัมฤทธิ์ในการอาน
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ภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯ สูงกวากอนใชบทเรียน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเทคนิคการอานภาษาอังกฤษฯ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
  
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอานภาษาอังกฤษที่ใชโปรแกรมนิพนธบทเรียน 
อ่ืน ๆ ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอาน 
 ชัชวาล  คัมภีราวัฒน (2539) ไดสรางแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ
สําคัญ ดวยเทคนิคการพิมพโดยคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนลํา
ปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป PageMaker  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาดวยวิธีสุมแบบเจาะจง โดยการแบงกลุมประชากร   
ออกเปน 3 กลุม คือ กลุมที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษระดับสูง กลาง และต่ํา แลว
จับฉลากรายชื่อระดับละ 10 คน  ผลการวิจัยพบวา แบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพื่อจับใจความ
สําคัญ ดวยเทคนิคการพิมพโดยคอมพิวเตอรที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ 80.78/80.17 และคะแนนที่
ไดจากการทดสอบหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนจากแบบฝกการอานภาษาอังกฤษเพือ่จับใจความ
สําคัญ ดวยเทคนิคการพิมพโดยคอมพิวเตอรอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
 อุทัยวรรณ  ชัยมงคล (2543) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทักษะการอานขาว
ธุรกิจภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแกน 
โดยใชโปรแกรม ToolBook Version 5.0  กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่เรียน
รายวิชา ภาษาอังกฤษหลัก 13 (อ 019) จํานวน 48 คน ซึ่งไดจากการสุมแบบเจาะจง โดยคัดเลือก
นักเรียนที่ไดคะแนนต่ําสุดจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ เ ร่ือง การอานขาวธุรกิจ
ภาษาอังกฤษ  ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทักษะการอานขาวธุรกิจ
ภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 88.33/85.08 มีดัชนีประสิทธิผล 0.61 ซึ่งสูงกวาเกณฑ
มาตรฐาน 80/80 ที่กําหนดไว คะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และนักเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 บุญพา คําวิเศษณ (2546) ทําการวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถิ่นภู เก็ต  พรอมแบบฝกคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 2 (ปวช.2) สาขาการบัญชี โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี ที่ศึกษารายวิชา
ภาษาอังกฤษ 4 ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2546 จํานวน 38 คน โดยใชโปรแกรม Hot Potatoes 
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ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษมีคาเทากับ 
74.00/76.32 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 ผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของ
นักเรียนหลังจากที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนเสริมทักษะการอานพรอมแบบฝกคอมพิวเตอรสูง
กวากอนไดรับการสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และนักเรียนมีความคิดเห็นตอ
บทเรียนเสริมทักษะการอานและแบบฝกคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยเฉลี่ยอยูในระดับดี 
 เสาวนีย  กลับสง (2547) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ
การอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสอนใจ สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี เขตพระ
นคร กรุงเทพมหานคร โดยใชโปรแกรม Hot Potatoes กลุมตัวอยาง เปนนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 5 จํานวน 40 คน ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย ผลการวิจัยพบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนเพื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษาอังกฤษโดยใชนิทานสอนใจที่สรางขึ้นมีคาประสิทธิภาพ 
74.73/80.63 ซึ่งเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 คะแนนที่ไดจากการทดสอบหลังเรียน   
สูงกวากอนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และ
นักเรียนมีเจตคติที่ดีมากตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 งานวจิัยตางประเทศ 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอานภาษาตางประเทศ 
 ไอฮีนาโค (Iheanacho 1997) ไดทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของโปรแกรมคอมพิวเตอร
ชวยสอนสื่อประสมสอนคําศัพท  สําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สองในระดับกลาง 
จํานวน 86 คน แบงออกเปน 2 กลุม นักเรียนกลุมที่หนึ่งเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่มี      
ขอความและภาพเคลื่อนไหว  นักเรียนกลุมที่สองเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มี        
ขอความและภาพนิ่ง โดยที่ทั้งสองกลุมเรียนเนื้อหาเดียวกัน นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนทันที  และสอบหลังเรียนอีกครั้งเมื่อเรียนเสร็จไปแลวเปนเวลา 2 สัปดาห  
ผลพบวานักเรียนกลุมที่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรที่มีภาพเคลื่อนไหวประกอบ มีความคงทนใน
การจํามากกวานักเรียนกลุมที่ใชภาพนิ่งประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 อัลคาทานิ  (Alkahtani 1999) ไดศึกษาการใชคอมพิวเตอรในการสอนอาน
ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง โดยใหนักเรียนอานขอความบนจอคอมพิวเตอรและตอบคําถาม   
ผลปรากฏวา นักเรียนมีความกาวหนาในการอานเพิ่มข้ึน  และใหขอเสนอแนะวาครูควรใช
คอมพิวเตอรในหองเรียนเพราะมีประโยชนมาก ซอฟตแวรในการอานจะทําใหผูเรียนไมเครงเครียด 
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นักเรียนรูสึกอิสระ อีกทั้งโปรแกรมยังมีประโยชนตอครูและนักเรียนในการทําใหบรรลุเปาหมายใน
การเรียนการสอนดวย 
 โลมิคกา (Lomicka 1997) ศึกษาอิทธิพลของคําอธิบายประกอบคําศัพทในคอมพวิเตอร
ส่ือประสมวามีอิทธิพลตอการอานเพื่อความเขาใจในระดับใด กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาฝรั่งเศส ภาคเรียนที่ 2 โดยใชกลวิธีการบอกกระบวนการคิดในขณะที่อาน       
ขอความจากจอคอมพิวเตอร  นักศึกษากลุมตัวอยางจะไดอานเรื่องที่มีคําอธิบายคําศัพทอยาง
ละเอียด เร่ืองที่มีคําอธิบายคําศัพทอยางจํากัด และเรื่องที่มีไมมีคําอธิบายคําศัพท บทเรียน
คอมพิวเตอรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้สามารถบันทึกชนิดของคําอธิบายคําศัพท และเวลาที่ผูเรียนใช
ในการหาความหมายคําศัพทแตละคํา  ผลการวิจัยพบวา  ผูเรียนเลือกอานเรื่องที่มีคําอธิบาย
ความหมายคําศัพทอยางละเอียดมากที่สุด และโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใหคําอธิบายคําศัพทอยาง
ละเอียดสามารถเพิ่มระดับความเขาใจในเนื้อหาไดเปนอยางดี 
 โทซคู (Tozcu 1998) ทําการวิจัยผลของคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพทที่มีตอการเพิ่ม
จํานวนคําศัพท  ความเร็วในการระลึกคําศัพท และการอานเพื่อความเขาใจ  กลุมตัวอยางเปน
นักเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษแบบเขม  โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ทําการทดลอง
โดยใหกลุมทดลองเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนคําศัพท  สัปดาหละ 3 ชั่วโมง  เปนเวลา 8 
สัปดาห  และกลุมควบคุมเรียนโดยแบบฝกหัดการอานสัปดาหละ 3 ชั่วโมงเชนกัน  ผลการวิจัย
พบวา  ทั้งกลุมทดลองและกลุมควบคุมมีการเรียนรูคําศัพทเพิ่มข้ึน  มีความเขาใจในการอานมาก
ข้ึน  และสามารถระลึกถึงคําศัพทไดเร็วขึ้น  แตกลุมทดลองมีความสามารถในการเรียนรูคําศัพท  
ความเขาใจในการอาน และความเร็วในการระลึกคําศัพทไดดีกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 บัลเดอรัส (Balderas 1998)ทําการศึกษาความสามารถในการอานของนักเรียนวิชา
ธุรกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากการใชส่ือคอมพิวเตอร  กลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่เรียน
วิชาธุรกิจระดับมัธยมปลาย  ทําการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางทํากิจกรรมการอานโดยใช
ส่ือคอมพิวเตอรและทําภาระงานตามที่กําหนดไว  ผลการวิจัยพบวา  กลุมตัวอยางมีความสามารถ
ในการอานเพิ่มข้ึน และมีทัศนคติในการปฏิบัติภาระงานเปนไปในทางบวก  จึงสรุปไดวา  การใช
ส่ือคอมพิวเตอรชวยพัฒนาทักษะการอาน และทําใหการปฏิบัติภาระงานเปนไปตามความตองการ
ของผูเรียน 
 ลีวายน และคณะ (Levine et al. 2000) ไดศึกษาการพัฒนาทักษะการอานโดยใช
เอกสารจริงของผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ โดยใชเครือขายคอมพิวเตอร 
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กลุมตัวอยางเปนนักศึกษามหาวิทยาลัย Bar-Ilan ที่มีความสามารถทางภาษาระดับ 1 และระดับ 
2   จํานวน  85 คน โดยไดจากการสุมเพื่อเขากลุม  ประกอบดวยกลุมทดลอง 2 กลุม  และกลุม
ควบคุม 2 กลุม  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับภูมิหลังทาง
การศึกษา ความรูทางภาษา ความคาดหวัง  แบบสอบถามวัดเจตคติ และแรงจูงใจ  แบบ
ประเมินผลหลังเรียนดวยตนเอง รายงานความกาวหนาของนักศึกษา และบันทึกของผูสอน 
วิเคราะหขอมูลโดยใช t-test แบบอิสระผลการวิจัยพบวา การเรียนรูโดยใชเครือขายคอมพิวเตอร
ชวยพัฒนาทักษะการอานอยางมีวิจารณญาณสูงกวาการเรียนรูในหองเรียนตามปกติอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ0.05   นักศึกษามีเจตคติที่ดีตอการสอนอานโดยใชคอมพิวเตอรสูงกวาการสอน
ตามปกติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
  โซ  และคณะ (Soe  et. al. 2000)ไดทําการวิเคราะหงานวิจัยเรื่องผลของคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการอาน ซึ่งมีขอบเขตของการวิจัย คือ (1) เปนงานวจิยัระหวางเดอืน
มกราคม 1982 ถึง เดือนมกราคม 1999  (2) งานวิจัยที่มีการรายงานขอมูลเพียงพอตอการคาํนวณ       
(3) งานวิจัยที่มีประเด็นเกี่ยวกับผลของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการอาน  หรือ
การอานเพื่อความเขาใจ (4) กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด K-12  จากงานวิจัยในระหวางป  
1982-1999  พบวามีงานวิจัยที่อยูในขอบเขตการวิจัย 17 เร่ือง จาก 33 เร่ือง  ผลการวิเคราะห
งานวิจัย 17 เร่ืองพบวา  คอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมใหผลสัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้นอยางมี
นัยสําคัญ 0.01 นอกจากนี้  ผูวิจัยไดใหขอเสนอแนะวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนอานเพียง
อยางเดียวไมเพียงพอ  คอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือ / อุปกรณอยางหนึ่ง  ที่มีผลตอการทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนํามาใชเสริมการสอนปกติ  แตควรพิจารณา 
ตัวแปรอื่นในการสอนอานดวย 
 เก็ตตีส  และคณะ (Gettys et al. 2001) ศึกษาประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน
การอานที่ใชรูปแบบการแปลคําศัพทตางกัน ที่มีผลตอความเขาใจในการอานและความคงทนใน
การจําคําศัพท กลุมตัวอยางคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษารัสเซียจํานวน 22 คน ซึ่ง
ไดมาจากการสุม  ผูวิจัยทําการทดลองโดยใหกลุมตัวอยางอานเนื้อหา  ซึ่งแบงเปน 2 สวน แตละ
สวนมีคําศัพทที่มีการแปลความหมายแตกตางกัน  สวนที่หนึ่งเปนบทอานที่มีการแปลความหมาย
คําศัพทระดับเดียวกับคําภาษารัสเซีย เชน คํารัสเซียคําหนึ่งที่มีความหมายวา เร่ิมตน กจ็ะแปลเปน 
began แทนที่จะแปลเปน to begin  สวนที่สองเปนบทอานที่มีคําศัพทที่แปลความหมายตาม
รูปแบบการแปลของพจนานุกรม เชนคําวาเริ่มตนในภาษารัสเซีย แปลความหมายวา to beginเปน
ตนผลการวิจัยพบวาการอานบทอานประกอบดวยคําศัพทที่มีการแปลความหมายระดับเดียวกับ
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ภาษาที่  1 (รัสเซีย) ทําใหความคงทนในการจําคําศัพทดีข้ึน และ  การใชเวลาในการอานบทอานที่
มีระดับการแปลความหมายคําศัพทเหมือนภาษาที่ 1 นอยกวาบทอานที่มีการแปลความหมาย
คําศัพทตามรูปแบบในพจนานุกรม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 ซิงฮาล (Singhal  2001) ไดศึกษาการใใชคอมพิวเตอรชวยสอนทักษะการอาน  สําหรับ
นักศึกษาที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ 2 เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางความเขาใจ ในการ
อานและกลยุทธิ์ที่ใชกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 มหาวิทยาลัยอริโซนา ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา English 108 ปการศึกษา 1999 จํานวน 
22 คน  รายวิชา English 108 เปนวิชาที่นักศึกษาเรียนกระบวนการและกลยุทธิ์ในการอานแบบ
ตาง ๆ เพื่อพัฒนาความเขาใจในการอาน เชน การถอดความ  การสรุป  การหาใจความสําคัญ  
ของเรื่อง  วิเคราะหโครงสรางบทอานและคําศัพท ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับกลยุทธิ์ที่ใชในการอาน แลวทําการทดสอบกอนเรียน จากนั้นใหกลุมตัวอยางเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 12 คาบ เมื่อเรียนไดครบ 12 คาบ ผูวิจัยทําการ
ทดสอบหลังเรียน และใหกลุมตัวอยางตอบแบบสัมภาษณการใชกลยุทธิ์ในการอานหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรฯ และตอมแบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยสราง
ข้ึน  ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกลยุทธิ์ในการอาน ทําใหความสามารถใน
การอานเพื่อความเขาใจของผูเรียนเพิ่มข้ึน ผูเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอกิจกรรมการเรียนใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  นอกจากนี้ยังพบวา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการพัฒนา
ทักษะการอานทําใหผูเรียนสามารถฝกฝนการอานไดในปริมาณที่มากกวาการเรียนในชั้นเรียนปกต ิ
 ดันน (Dunn 2002) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานโดยใช
หนังสือแบบเรียนและจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนเกรด 9 
จํานวน 141 คน ซึ่งเปนนักเรียนที่มีความสามารถทางการอานนอย กอนการทดลองผูวิจัยไดใช
แบบทดสอบมาตรฐาน lowa Tests of  Basis Skills (ITBS) เพื่อทดสอบความสามารถในการอาน
และนําคะแนนที่ไดมาจัดนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม  ปรากฎวาไดนักเรียนกลุม
ควบคุม จํานวน 78 คน  นักเรียนเปนกลุมทดลอง จํานวน 63 คน  กลุมควบคุมเรียนจากหนังสือ
แบบเรียน สวนกลุมทดลองเรียนจากเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลังการทดลองผูวิจัย
ใหนักรียนทําแบบทดสอบ Tests of Achievement and Proficiency (TAP) ผลการศึกษาพบวา
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนทังสองกลุมสูงขึ้นกวากอนทดลอง และ
นักเรียนกลุมทดลองสามารถทําคะแนนไดสูงกวากลุมควบคุม 
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 ลิน (Lin   2002) ทําการศึกษาทัศนคติและความพึงพอใจในการนําคอมพิวเตอรมาใช
เปนสื่อในการสอนทักษะการอานและการเขียน สําหรับนักเรียนในระดับวิทยาลัยของรัฐบาล 
วิทยาลัยเอกชน และวิทยาลัยที่อยูในสังกัดของกองทัพบก ของประเทศไตหวัน จุดมุงหมายในการ
วิจัย เพื่อ (1) ศึกษาความพึงพอใจในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการสอนทักษะการอานและการ
เขียนของครูและนักศึกษา (2) ศึกษารูปแบบวิธีการใชคอมพิวเตอรในการสอนระดับวิทยาลัย (3)
ศึกษาประสิทธิภาพในการใชคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนภาษา  ผลการศึกษาพบวาครูและ
นักศึกษามีทัศนคติและความพึงพอใจในการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนระดับมาก  
แตยังขาดประสบการณในการใช  นักศึกษาที่มีความสามารถทางภาษาอังกฤษสูงสามารถใช
คอมพิวเตอรไดดี  นอกจากนี้ นักศึกษายังแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาตองการใหมีการพัฒนา
หรือสรางโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ฝกทักษะทางภาษาในระดับที่สูงขึ้น 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งภายในประเทศและตางประเทศดาน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษดวยบทเรียนคอมพิวเตอร   
ชวยสอน  ซึ่งงานวิจัยมีความหลากหลายทั้งระดับการศึกษา ระดับความสามารถทางการเรียนของ
กลุมตัวอยาง และความหลากหลายของวิธีสอน หรือของทักษะการเรียนภาษาตางประเทศ ที่กลาว
มาแลวขางตน พบวางานวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ  มีผลสอดคลองกันกลาวคือ การใช       
บทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ  ชวยใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของกลุมตัวอยางสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนไดมีโอกาสเรียนจากสื่อที่สามารถนําเสนอ
รูปภาพ ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ เปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอร ซึ่ง
อาจจะเปนสื่อรูปแบบใหมของผูเรียนในบางกลุม  อีกทั้งผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามระดับ
ความสามารถและความสนใจของตนเอง  ซึ่งชวยลดปญหาดานความแตกตางระหวางบุคคล 
ผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความสามารถและความสนใจของตน  เมื่อผูเรียนทํากิจกรรมใดๆ   
บทเรียนคอมพิวเตอรจะตอบสนองกิจกรรมนั้นๆ  ในกรณีทําผิดพลาดก็สามารถแกไขได หรือมีการ
เร่ิมตนใหม  โดยไมตองอายเพื่อนหรือครู  จึงทําใหผูเรียนเกิดความมั่นใจในการเรียนมากขึ้นและมี
เจตคติที่ดีในการเรียน  แตจากการวิเคราะหและศึกษาตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
นักวิชาการหรือครูผูสอนไดสรางขึ้น  ผูวิจัยเห็นวาบทเรียนคอมพิวเตอรที่สรางและพัฒนาเพื่อการ
เรียนการสอนภาษาตามแนวสื่อสาร  (Communicative Approach) ที่มีเนื้อหาตรงตามหลักสูตร 
ยังมีอยูจํานวนนอย  
 ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงตองการดําเนินการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ
การอาน โดยใชบริบทของเนื้อหาในขอบเขตที่เกี่ยวกับเร่ืองใกลตัวของนักเรียน ซึ่งมีวัตถุประสงค
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เพื่อพัฒนาและปรับปรุงสื่อการสอนเสริมการอานใหอยูในรูปของบทเรียนคอมพิวเตอร ที่ใหผูเรียน
ไดเรียนเนื้อหาที่เปนเรื่องใกลตัว  ซึ่งจะชวยลดปญหาทางดานเนื้อหาของบทอาน ดังนั้น เมื่อผูเรียน
ไดศึกษาเนื้อหาจากเรื่องใกลตัว เปนเรื่องที่ตนสนใจ ประกอบกับการศึกษาทักษะตางๆ ในการอาน
ควบคูกันไป ผูเรียนสามารถเขาใจเนื้อหาไดมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนมีความรูเดิมหรือ
ประสบการณเดิมในเรื่องนั้นๆ เมื่อการอานของผูเรียนประสบผลสําเร็จ ทัศนคติที่ดีตอการเรียน
ภาษาอังกฤษของผูเรียนยอมเพิ่มมากขึ้นตามลําดับ ทั้งเปนการสงเสริมใหผูเรียนนําทักษะความรูที่
ไดไปใชในชีวิตประจําวันตอไป 
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บทที่ 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยเ ร่ือง“การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4         
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล ” มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจาก    
เอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนและหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึน และศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดดําเนินการตามลําดับหัวขอ 
ตอไปนี้ 

1.ประชากรและกลุมตัวอยาง 
2.ตัวแปรที่ศึกษา 
3.เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
4.การสรางและพัฒนาเครื่องมือในการวิจัย 
5.วิธีการดําเนินการทดลอง 
6.การเก็บรวบรวมขอมูล  
7.การวิเคราะหขอมูล 

 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร  คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล 
ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) ในภาคเรียนที่ 1  ปการศึกษา 2548  
โปรแกรมวิชาวิทย-คณิต 4 หอง  มีจํานวนนักเรียนทั้งสิ้น  160 คน 

กลุมตัวอยาง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัด
สตูล ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201)  ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 
2548  โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากหองเรียนไดนักเรียน
กลุมตัวอยาง โปรแกรมวิชาวิทย-คณิต ชั้น ม.4/1  จํานวนนักเรียน 40 คน 
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 ตัวแปรที่ศึกษา   

1.ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน กอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสาร
จริง  

2.ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง   
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

1.แบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน 

2.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดย
ใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัด
สตูล จํานวน 10 บท 

3.แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน               
พิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง 

4.แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ของกระทรวงศึกษาธิการ 
 
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

การกําหนดเนื้อหาในแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสารในแตละบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหา
จากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล 

เพื่อใหสาระในแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษในแตละบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน มีความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ผูวิจัยได
ดําเนินการสรางกรอบเนื้อหา ดังนี้ 

1.ศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง สาระการ
เรียนรูรายภาค สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544  
แลวนํามาวิเคราะหเพื่อจําแนกสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง   
รายภาค  สาระการเรียนรูรายภาค  คําอธิบายรายวิชา ที่สอดคลองกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ   
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เพื่อเรียบเรียงเปนจุดประสงคที่เกี่ยวกับทักษะการอานภาษาอังกฤษ สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ไดดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงการวิเคราะหความสอดคลองสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4  

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค สาระการเรียนรูรายภาค สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544กับทักษะการอานภาษาอังกฤษ 

  
ผลการเรียนรูรายภาค สาระการเรียนรูรายวิชา 

1.เขาใจคําส่ัง คําขอรอง คําชี้แจง คําบรรยาย  คําแนะนํา   
   สารสนเทศ และคูมือตางๆ 

- คําส่ัง คําขอตอง คําแนะนํา คําชี้แจง 
  คําบรรยาย สารสนเทศ และคูมือตาง ๆ  

2.อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และ 
    เหมาะสมกับเนื้อหาที่อาน 

- บทอานตาง ๆ 

3.เขาใจตีความ วิเคราะหและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอความ  
   ขอมูล ขาวสาร บทความ สารคดี บันเทิงคดีจากสื่อส่ิงพิมพ หรือ 
   ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

- ขอความ ขอมูล ขาวสาร 
- บทความ สารคดี บันเทิงคดี 

4.นําเสนอความคิดเห็นที่มีตอเหตุการณตาง ๆ กิจกรรมสินคาใน 
   ทองถิ่นของตนดวยวิธีการที่หลากหลายไดอยางสรางสรรค และ    
   มีประสิทธิภาพ 

- เหตุการณตาง ๆ กิจกรรมสินคาใน
ทองถิ่น 

5.เขาใจความแตกตางระหวางภาษาอังกฤษกับภาษาไทยในเรื่อง 
   คํา วลี สํานวน ประโยค และขอความที่ซับซอนยิ่งขึ้น และ 
   นําไปใชไดอยางมีวิจารณญาณ 

- คํา วลี สํานวน ประโยค และขอความใน 
  ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 

6.เขาใจความเหมือนและความแตกตางระหวางวัฒนธรรมของ 
   เจาของภาษากับของไทย ที่มีอิทธิพลตอการใชภาษา และ 
   นําไปใชอยางมีวิจารณญาณ 

- วัฒนธรรมของเจาของภาษา 
- วัฒนธรรมไทย 

7.ใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทํางาน  สมัครงาน และ 
   ประกอบอาชีพรวมทั้งการขอและใหขอมูลเกี่ยวกับอาชีพใน  
   สถานการณจําลองและ/หรือสถานการณจริง 

- ภาษาที่ใชในการทํางาน  สมัครงาน   
  ประกอบอาชีพ 
- ภาษาที่ใชในการขอและใหขอมูล 

   
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,.หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
(กรุงเทพฯ :โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2545), 207-210. 
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2.ศึกษาคุณภาพของผูเรียนตามความคาดหวังของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคตามจุดหมาย สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 แลว
นํามาวิเคราะหเพื่อกําหนดคุณภาพของผูเรียนดานทักษะการอานดังแผนผังมโนทัศนของสาระการ
เรียนรูข้ันพื้นฐาน  ดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2  แสดงการวิเคราะหคุณภาพผูเรียนดานทักษะการอาน 
 
 สาระที่ 1: ภาษา
เพ่ือการสื่อสาร 

เขาใจและมีทักษะทางภาษาในการแลกเปลี่ยนและนําเสนอขอมูล ขาวสาร อยาง
เหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะโดยใชคําศัพท  ประโยคผสม  ประโยคซับซอน  
ขอความที่เปนความเรียงที่มีตัวเชื่อมขอความ   

สาระที่ 2 :ภาษา
และวัฒนธรรม 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา และชีวิตความเปนอยูของ
เจาของภาษา 

สาระที่ 3 : ภาษา
กับความสัมพันธ
กับกลุมสาระการ
เรียนรูอื่น 

มีความรู ความสามารถในการใชภาษาสืบคนขอมูลความรู ความสนใจในหัวขอ
เรื่องที่เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน ส่ิงแวดลอมรอบตัว อาหาร เครื่องดื่ม 
เวลาวางและสวัสดิการ  การศึกษาและอาชีพ  การซื้อขาย  พยากรณอากาศ  การ
เดินทางทองเที่ยว การบริการ  สถานที่       วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

สาระที่ 4 : ภาษา
กับความสัมพันธ
กับชุมชนและโลก 

ใชภาษาภายในและนอกบริบทโรงเรียนเพื่อขยายเพิ่มพูนความรูและแสวงหาความ
เพลิดเพลิน ศึกษาตอและเตรียมเขาสูอาชีพ 

 
ที่มา  :  กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ,  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2544 
(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2545), 223-225. 
 

3. ศึกษาคําอธิบายรายวิชาการอานภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาคเรียนที่ 1
แลวนํามาวิเคราะหสาระที่ปรากฏในทักษะการอาน ดังนี้ 

 - อานออกเสียงบทอานไดถูกตองตามหลักการอานออกเสียง และเหมาะสมกับ   
เนื้อหาที่อาน  ตีความ  วิเคราะห  ขอความ  ขอมูล  ขาวสาร  บทความ  สารคดี  บันเทิงคดี  ส่ือที่
เปนความเรียง และไมใชความเรียงในแบบตางๆ จากสื่อส่ิงพิมพ หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส ในหัวขอ
ตางๆ เกี่ยวกับตนเอง  ครอบครัว  โรงเรียน  ส่ิงแวดลอม  อาหาร เครื่องดื่ม การศึกษาและอาชีพ  
การซื้อขาย  พยากรณอากาศ การเดินทางทองเที่ยว การบริการ สถานที่ วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี โดยการถายโอนความรูในรูปแบบตางๆ เปรียบเทียบและนําความรูดานภาษา
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วัฒนธรรม  ประเพณี  ความเชื่อไปใชอยางมีวิจารณญาณ  เห็นประโยชนของการรูภาษาองักฤษใน
การแสวงหาความรู  เพื่อขยายโลกทัศนจากแหลงขอมูลที่หลากหลาย  การเขาสูสังคมและอาชีพ  

4. จากคําอธิบายรายวิชาในขอ 3 สามารถนํามาเรียบเรียงเปนจุดประสงครายวิชาการ
อานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) สําหรับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนี้ 
     4.1 อานบทความ  ขอมูล ขาวสารในหัวขอตางๆ เกี่ยวกับ อาหาร เครื่องดื่ม  
แลวบอกรายละเอียด และวิธีทําได  
    4.2 อานขอความ ขอมูล ขาวสาร ในหัวขอตาง ๆ แลวบอกรายละเอียด ปฏิบัติตาม
คําแนะนํา และขอบงใช  

4.3 อานขอมูล บทความ จากสื่อส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส แลวจับใจความ 
สําคัญ  บอกรายละเอียด และถายโอนขอมูลในรูปแบบตางๆ 
    4.4 อานบทความ ขอมูล ขาวสาร บันเทิงคดี  จากสื่อส่ิงพิมพหรือส่ืออิเล็กทรอนิกส 
แลวบอกความหมายของคําศัพท สํานวน ประโยค และระบุคําอางอิง 
  4.5 อานขอความ ขอมูล ขาวสาร บทความ  สารคดี  ตีความเรื่องที่อาน แลวบอก  
จุดประสงคของผูเขียนได 
  4.6 อานขอมูลเกี่ยวกับเหตุการณปจจุบัน รายการบันเทิงจากสื่อส่ิงพิมพ หรือส่ือ
อิเล็กทรอนิกสเพื่อความเพลิดเพลิน  แลวจับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด วิเคราะห       
ขอเท็จจริงกับความคิดเห็นได 

 4.7 อานบทความ ขอมูล ขาวสาร ส่ือที่เปนความเรียง และไมใชความเรียงใน     
แบบตางๆ จากสื่อส่ิงพิมพหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส แลวบอกใจความสําคัญ และหัวเรื่องจากเรื่องที่
อานได 
   4.8 อานขอความ บทความ  ส่ือที่เปนความเรียงในแบบตางๆ จากสื่อส่ิงพิมพ หรือ
ส่ืออิเล็กทรอนิกส แลวจับใจความสําคัญ บอกรายละเอียด และอาศัยขอความบริบทเพื่อความ  
เขาใจได 
  4.9 อานขอความ บทความ  สารคดี จากสื่อส่ิงพิมพ  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส แลว     
บอกรายละเอียด และเรียงลําดับเหตุการณได 
  4.10 อานขอความ บทความ สารคดี ส่ือที่เปนความเรียงในแบบตางๆ  จากสื่อ     
ส่ิงพิมพ  หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส แลวจับใจความสําคัญ บอกเหตุและผลได 
                5. ศึกษารูปแบบหนังสือในการสอนอานภาษาอังกฤษ  ซึ่งเปนหนังสือแบบเรียนที่      
กรมวิชาการอนุญาตใหใชประกอบในรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) 
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ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  โดยมีจุดประสงคเพื่อนํามาวิเคราะหในดานรูปแบบเนื้อหาของ
กิจกรรม หัวเรื่อง ระดับความยากงายของภาษาทางดานทักษะการอานที่ปรากฎในหนังสือ และ
เปนแนวทางในการเลือกสื่อจากเอกสารจริง ดังตัวอยางรายชื่อหนังสือตอไปนี้ 

  - Weaving It Together Book I 
- On track dynamics reading I 

6.จากการศึกษาสาระและมาตรฐานการเรียนรู ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คุณภาพผูเรียน คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะ
ทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จุดประสงครายวิชาการอานภาษาอังกฤษ  
เชิงวิเคราะห และหนังสือแบบเรียนประกอบรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห ระดับช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลาย สรุปไดวา วิชาดังกลาวมุงฝกใหผูเรียนมีความสามารถดานการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ ที่พบในชีวิตประจําวัน ผูวิจัยจึงวิเคราะหและ
เรียบเรียงเปนจุดประสงคการเรียนรูรายวิชา  เพื่อกําหนดเปนจุดประสงคของแบบฝกแตละ
บทเรียน ได 10 จุดประสงค  (ดูภาคผนวก ค) 

7.จากการศึ กษาและวิ เ ค ราะห หั ว ข อ เ ร่ื อ งที่ กํ าหนดไว ในคุณภาพผู เ รี ยน 
(กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวิชาการ  2545 : 225) และหัวขอเร่ืองที่สภายุโรป (Council of 
Europe) กําหนดไวใน The Threshold level   (Ek 1976 : 27-34) จํานวน 14 หัวขอ  ผูวิจัยไดนํา
หัวขอเร่ืองจากที่สภายุโรป (Council of Europe) กําหนดไวมาวิเคราะหเนื้อหาและทักษะการอาน
ที่มีความสอดคลองและสัมพันธกับจุดประสงคของแบบฝกแตละบทเรียน ไดจํานวน 10 หัวขอ    
(ดูภาคผนวก ค) 

8. คัดเลือกเนื้อหาที่เปนเอกสารจริงที่ตีพิมพในประเทศไทย และในตางประเทศบางแต
เปนสวนนอย ไดแก หนังสือพิมพเดอะบางกอกโพสตสติวเดนวีคลี (The Bangkok Post Student 
Weekly) นิตยสารเนชั่นจูเนียร (Nation Junior Magazine) ส่ิงตีพิมพ แผนพับ เอกสารแนะนํา   
การทองเที่ยว  ตําราอาหาร  และบทความจากอินเตอรเน็ต  โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือก
เนื้อหาจากเอกสารจริง  ตามเกณฑการคัดเลือกบทอานของ ประทิน  พิมสาร (2530 : 73-77)       
วิสาข  จัติวัตร (2543 : 257)  บรินตัน สโนว และ เวชชีย  (Brinton,  Snow and Weshe 1997, 
อางถึงใน  จันทรา  ตันติพงศนุรักษ 2541 : 48) และ สาวิตรี  วุฒิคะโร (2530 : 38) เพื่อนํามาสราง
เปนแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร ดังนี้ 
  1.ความสอดคลองกับหัวขอเร่ืองและจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหที่กําหนดไว 
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  2.ความสนใจของผูเรียนในระดับมัธยมศึกษาปที่ 4 
  3.ความเหมาะสมของเนื้อหา เนื้อหาที่จะนํามาสรางและพัฒนาเปนสื่อการเรียนควร
เปนเนื้อหาที่นาสนใจ เหมาะสมกับวัยและประสบการณของผู เรียน สามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  ตองไมขัดตอหลักศีลธรรม  ชวยปลูกฝงคุณธรรม จริยธรรม และคานิยมที่ดีงาม
ในการดําเนินชีวิต มีความภูมิใจในความเปนไทย  รักทองถิ่นและประเทศชาติ  และสรางเสริม  
ประสบการณที่ดีใหกับผูเรียน 
  4.ความยากงายของภาษาเหมาะสมกับระดับช้ัน เปนตัวอยางงานเขียนทีด่มีสํีานวน
ภาษาถูกตองตามวัฒนธรรมของเจาของภาษา ผูเรียนสามารถนําไปใชประโยชนในชีวิตจริงได 

9. นําเนื้อหาจากเอกสารจริงที่คัดเลือกไวแลวไปใหอาจารยสอนภาษาอังกฤษระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จํานวน 5 ทาน  ตรวจสอบและคัดเลือกเนื้อหา
ที่มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยศึกษาระดับความ
ยากงายของภาษาและความนาสนใจของผูเรียน (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 115 - 117)               
(ดูภาคผนวก ก) 

10.นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (พวงรัตน      
ทวีรัตน  2543 : 117) (ดูภาคผนวก ข) และคัดเลือกเนื้อหาจากเอกสารจริงที่มีคาดัชนีความ
สอดคลอง (IOC) ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป ไดบทเรียนที่มีเนื้อหาจากเอกสารจริงจํานวนทั้งสิ้น 10 บทเรียน 
(ดูภาคผนวก ค ) 

11.วิเคราะหภาระงานตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และศึกษาขอเสนอแนะ   
สําหรับการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารของ เดวีส  และคณะ (Davies et al.1990) 
ขอเสนอแนะของสุมิตรา อังวัฒนกุล (2535)และยุทธวิธีในการอานเพื่อการสื่อสารของวิสาข       
จัติวัตร (2543)  และวิธีการเรียนการสอนอานเพื่อการสื่อสารของ อรุณี  วิริยะจิตรา และ สรณี  
วงศเบี้ยสัจจ (2531) เพื่อนํามาสรางกิจกรรมการอานในบทเรียน  ซึ่งแตละบทเรียนประกอบไปดวย
ข้ันตอนการเรียน 3  ข้ันตอน  ไดแก ข้ันตอนกอนการอาน (Pre-reading)  ข้ันตอนระหวางการอาน  
(While-reading) ข้ันตอนหลังการอาน (Post-reading) แตละขั้นตอนประกอบไปดวยกิจกรรมการ
อานตาง ๆ ไดแก กลวิธีในการอานแบบตาง ๆ  การเติมคํา  การถายโอนขอมูล ในลักษณะตางๆ   
การจับคู  การเดาความหมายคําศัพท ฯลฯ 

12.สรางตารางกําหนดขอบเขตเนื้อหา (Table of Content) (ดูภาคผนวก ฉ)โดยนํา
เนื้อหาที่คัดเลือกใน ขอ 7 และ ขอ 10 มาสรางตารางกําหนดขอบเขตเนื้อหา และสราง
แบบสอบถามความคิดเห็นของโครงสรางทางเนื้อหาของบทเรียนแตละบท   เพื่อใหผูเชี่ยวชาญ
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ดานเนื้อหาซึ่งประกอบดวยอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จํานวน 3 ทาน  
และอาจารยผูเชี่ยวชาญทางการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ จํานวน 2 ทาน   
ตรวจสอบความตรงดานขอบขายเนื้อหาที่วิเคราะหวาสอดคลองกับจุดประสงครายวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะหเชิงวิเคราะห  (อ 41201) (ดูภาคผนวก ง ) และนําขอมูลแบบสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 117)               
(ดูภาคผนวก จ) ของโครงสรางทางเนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  และปรับปรุงโครงสรางทางเนื้อหา
ของบทเรียนที่มีคาดัชนีความสอดคลองต่ํากวา 0.5 ตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  โดยใชสูตร 

IOC  = ∑R 
                   N 

      IOC    คือ    ดัชนีความสอดคลอง 
      R        คือ    ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
      N       คือ     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

13.นําหัวขอที่ปรับปรุงแลวและมีคา IOC ตั้งแต 0.50 ข้ึนไป มาสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน และแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  

 
การสรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน

ภาษาอั งกฤษเพื่ อการสื่ อสารโดยใช เนื้ อหาจากเอกสารจริ งสํ าหรับนัก เรียน                 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล   

ผูวิจัยดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
1. ศึกษาหลักการและวิธีสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามหลักการของ สุกรี    

รอดโพธิ์ทอง  และคณะ (2540) และ แนวการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสารของเดวีส และ
คณะ  (Davies et al. 1990) ขอเสนอแนะของสุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535) ยุทธวิธีการอานเพื่อการ
ส่ือสารของวิสาข  จัติวัตร (2543) และแนวการสรางบทเรียนการสอนอานเพื่อการสื่อสารของ อรุณี          
วิริยะจิตรา  และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ (2531)  จากนั้นผูวิจัยนําแนวทางการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดมาวิเคราะหกรอบแนวคิดในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ดังนี้ 
  1.1 ข้ันที่ 1 การสํารวจขอมูลพื้นฐานไดแก การศึกษาเนื้อหาหลักสูตรรายวิชา
ภาษาอังกฤษในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช.2544  ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
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คุณภาพผูเรียน คําอธิบายรายวิชาภาษาอังกฤษเฉพาะทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 จุดประสงครายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห และหนังสือแบบเรียน
ประกอบรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิ เคราะห   ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย               
จากการตอบแบบสอบถามของอาจารยสอนภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาปลาย โรงเรียน
พิมานพิทยาสรรค จํานวน 5 ทาน  เกี่ยวกับเนื้อหา ที่มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการนํามาสรางเปนบทเรียน  รวมทั้งศึกษาขั้นตอนการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากหนังสือ และตําราตางๆ 
   1.2 ข้ันที่ 2 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก การกําหนด           
จุดประสงคทั่วไปและจุดประสงคเชิงพฤติกรรม การประมาณคาใชจาย กําหนดระยะเวลาในการ
ดําเนินการ วางเคาโครงจัดลําดับกอน-หลังของเนื้อหา เขียนผังงานของบทเรียนคอมพิวเตอร 
ดําเนินการสรางบทเรียน  โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ 
หาประสิทธิภาพของบทเรียนรายบุคคลและกลุมเล็ก 
   1.3 ข้ันที่ 3 การทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดแก นําบทเรียนที่ไดทํา
การหาประสิทธิภาพในขั้นรายบุคคลและกลุมเล็กมาปรับปรุงแลวนําไปทดลองภาคสนามเพื่อหา
ประสิทธิภาพตอไป 
   1.4 ข้ันที่ 4 การประเมินบทเรียน โดยมีวัตถุประสงค 2 ประการ คือ เพื่อการประเมิน
ตัวบทเรียนและประเมินสัมฤทธิผลในการเรียนของผูเรียนเมื่อเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนโดยใชสถิติมาเปนเกณฑในการประเมินผลดานประสิทธิภาพของตัวบทเรียน 

2. ศึกษาแนวการสรางสื่อการสอน ภาระงานตามทฤษฎีของนูแนน (Nunan:2001) 
นอกจากนี้ ศึกษาลักษณะการสรางแบบฝกหัดการอานจากแบบเรียน ตํารา งานวิจัยตาง ๆ ทั้งใน
และตางประเทศ   รวมทั้งเอกสารประกอบการเรียนการสอนตามหลักสูตรภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับระดับภาษา คําศัพท โครงสรางทางไวยากรณ 
ตลอดจนสํานวนที่ใชในชีวิตประจําวัน เพื่อมารยาททางสังคม สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
ควบคูไปดวย  

3. กําหนดแนวการสอนตามกรอบเนื้อหาที่ไดวิเคราะหไว โดยดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปนี้ 
    3.1 กําหนดจุดประสงคทั่วไปของบทเรียน 
    3.2 กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรมเฉพาะตามหนาที่ภาษาและหัวเรื่อง 
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    3.3 แจกแจงเนื้อหาจากกรอบเนื้อหา แยกเปนเนื้อหาดานรูปแบบภาษาให
สอดคลองกับหนาที่ทางภาษา 
    3.4 สรางกิจกรรมการอานโดยเนนการพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร  โดยอิง
คําอธิบายรายวิชา  และจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห            
(อ 41201)   ตามสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2544  กิจกรรม
การอานเปนการสรางขึ้นโดยสอดคลองกับขอเสนอแนะในการจัดกิจกรรมการอานเพื่อการสื่อสาร
ของวิสาข  จัติวัตร (2543)  เดวีส และคณะ (Davies et al. 1990)  สุมิตรา  อังวัฒนกุล (2535)  
และ อรุณี วิริยะจิตรา และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ (2531)  ซึ่งประกอบดวยขั้นกิจกรรมกอนการอาน 
(Pre-reading Activity) ขั้นฝกในกิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activity) และขั้น
กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activity) แตละขั้นตอนประกอบดวย กิจกรรมการอานตางๆ 
ไดแก   กลวิธีในการอานแบบตางๆ  การคาดคะเนเรื่อง  การเติมคํา  การถายโอนขอมูลในลักษณะ
ตางๆ   การเรียงลําดับเหตุการณ  การจับคู  การสรุปเร่ืองในรูปตาราง หรือ แผนภูมิ  การเดา
ความหมายคําศัพท  ซึ่งในการกําหนดกิจกรรม การอาน ข้ึนอยูกับจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนด
ไวในแตละบทเรียน  

4. ดําเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฉบับรางตามโครงสรางที่กําหนดไว 
จํานวน 10 บทเรียนบนกระดาษในรูปของแผนเรื่องราว (Storyboard) แลวนําไปใหอาจารย           
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ  อาจารยผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  ตรวจแกไขความถูกตองของภาษา 
และปรับปรุงความเหมาะสมของระดับความยากงายของกิจกรรม 

5. นําบทเรียนที่ไดปรับปรุงแกไขมาสรางเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานฯ 
โดยผูวิจัยเลือกใชโปรแกรมนิพนธบทเรียน Authorware Professional Version 7 เปนเครื่องมือ
สําหรับพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  โดยมีเกณฑการเลือกและเหตุผลประกอบดังนี้ 

  1.เปนโปรแกรมที่สามารถสรางงานลักษณะมัลติมีเดีย ซึ่งการแสดงผลเปนไดทั้ง
ขอความ รูปภาพ กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียงประกอบ และสามารถแสดงผลไดพรอมๆ กัน     
นอกจากนี้ยังสามารถสรางการโตตอบกับผูใช (Interactive) ไดอยางเหมาะสมกับเนื้อหาตาม
ตองการ เชน การแสดงผลการเลือกคําตอบวาถูกหรือผิด 

  2.เปนโปรแกรมที่สามารถปฏิบัติงานบนหลายแพลตฟอรม (Platform) เชน 
Windows 98, Windows Millenium, Windows XP, Windows 2000 หรือ Windows NT 4.0  

  3.เปนโปรแกรมที่การสนับสนุนระบบการจัดฐานขอมูลที่เอ้ืออํานวยตอการคํานวณ
การประเมินผลการเรียนรู การเก็บบันทึกและรายงานผลตางๆ นอกจากนี้โปรแกรมยังเอื้อตอการ
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ทดสอบและแกไขโปรแกรมในเวลาเดียวกัน ความสามารถในการแกไขเปลี่ยนแปลงลําดับ        
การทํางานของโปรแกรม ทําใหงายตอการพัฒนาและบํารุงโปรแกรม  อีกทั้งโครงสรางโปรแกรม
สามารถเปลี่ยนแปลงและนํากลับมาใชไดอีก (สุธีร กิจฉวี และ อรนุช  อุทานนท  2541 : 13) 

     4.ความสะดวกในการจัดหาโปรแกรม Authorware Professional Version 7 เปน 
โปรแกรมที่จัดหาไดงายในตลาดคอมพิวเตอรในประเทศไทย   เนื่องจากเปนโปรแกรมที่แพรหลาย 
เปนระยะเวลานานตลอดจนเปนโปรแกรมที่มีผูเรียบเรียงเอกสารที่ใชในการคนควา 
   ทั้งนี้ไดทําการออกแบบบทเรียนโดยพัฒนารูปแบบบทเรียนของ Gange’ และ อรุณี  
วิริยะจิตรา  และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ (2531) ซึ่งมีรูปแบบของบทเรียนดังนี้  
    1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activity)         
บทเรียนสวนนี้ประกอบดวยกิจกรรมในรูปแบบตาง ๆ เชน การเติมชองวางขอมูล การจับคูรูปภาพ 
การจับคูคําศัพทกับความหมาย (Drag and Drop) เปนตน  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนให
นักเรียนไดใชความรูเดิม (Background  Knowledge) และเพื่อเตรียมนักเรียนทั้งในดานคําศัพท 
และ เนื้อหาที่จําเปนตองใชตอไปในการอานเรื่อง นอกจากนี้ยังกระตุนความสนใจของนักเรียนใน
บทอานเพื่อใหมีแรงจูงใจในการอานตอไป 
    2. ข้ันกิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activity)  เปนขั้นดําเนินการสอน
ตามทฤษฎีการสอนภาษาพื่อการสื่อสาร (Communicative  Approach) กิจกรรมในสวนนี้เปน 
การนําเสนอบทอานที่มีเนื้อหาตามผลการสํารวจเนื้อหาที่มีความเหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ในการนํามาสรางเปนบทเรียน  เชน บทความ สารคดี ตํารา
อาหาร หนังสือแนะนําการทองเที่ยว เปนตน  โดยมีกิจกรรมหลายรูปแบบประกอบบทอานที่ชวยให
ผูเรียนสามารถนําไปใชในการถายโยงความรูไดมากที่สุด  เปนกิจกรรมที่ฝกใหนักเรียนรูจัก        
คิดแกปญหา  และใชภาษาเปนเครื่องมือในการสื่อสาร  ทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความเขาใจ
ในเนื้อหาที่สอน  ฝกการอานอยางมีจุดมุงหมาย  เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกกลวิธีในการอานแบบ
ตางๆ ดวยตนเองและมีคอมพิวเตอรทําหนาที่ เสมือนครูเปนผูแนะนํากิจกรรมในแตละบท 
นอกจากนี้กิจกรรมในขั้นนี้ ยังเปนการทบทวนหนาที่ภาษาที่ปรากฏในบทเรียน  โดยใชขอมูลที่
เกี่ยวของสัมพันธกับเนื้อเร่ืองในบทอาน เพื่อชวยทําความเขาใจบทอานไดดียิ่งขึ้น  โดยการให
ตัวอยางประกอบคําอธิบาย  และมีแบบฝกหัดใหนักเรียนไดฝก   ตัวอยางกิจกรรมที่ออกแบบใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง 
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 2.1 อานเพื่อหาขอมูลบางอยางโดยใชเทคนิค Scanning / Skimming แลว 
ถายทอดขอมูลในรูปแบบตาง ๆ เชน เติมลงในตาราง  ตอบคําถามแบบถูก-ผิด เติมคําในชองวาง 
สรุปเร่ือง  เรียงลําดับเหตุการณ ในรูปแบบแผนภูมิข้ันบันได ฯลฯ 

2.2 ฝกตีความหมายของศัพทยากโดยอาศัยขอความบริบท หรือจากการ 
วิเคราะหโครงสรางคํา  แลวถายทอดความหมายออกมาในรูปเติมคําในชองวาง 

2.3 หาความสัมพันธของประโยคจากการอางอิง 
2.4 ทําแบบฝกหัดทบทวนโครงสรางภาษา หรือไวยากรณที่พบในบทอาน 

    3. ข้ันกิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activity) ทบทวน และนําภาษาไปใช   
กิจกรรมสวนนี้ เปนกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกภาษาตอเนื่องจากในขั้นการอาน  เพื่อให
นักเรียนนําภาษาที่เรียนแลวไปประยุกตใชในสถานการณจริงในชีวิตประจําวันในรูปทักษะสัมพันธ 
กิจกรรมสวนใหญจะเปนลักษณะการตอบคําถาม เชน คําถามที่ตอบดวย Yes/No หรือ              
True / False คําถามแบบมีตัวเลือกใหตอบ คําถามแบบจับคูและคําถามแบบใหลากคําตอบ 
(Drag and Drop) เปนตน เปนการฝกเพื่อเตรียมใหนักเรียนรูจักคนควาหาความรูดวยตนเอง ซึง่จะ
ทําใหนักเรียนมีนิสัยรักการอาน อันจะเปนประโยชนตอการเรียนในอนาคต 
     4. กําหนดแนวทางการประเมินผล (Evaluation) หรือ การทดสอบแตละบทมี
แบบทดสอบหลังเรียน  เปนขอสอบที่ไดมาจากการคัดเลือกเนื้อหาจากเอกสารจริง  โดยพิจารณา
ถึงความใกล เคียงในดานเนื้อ   และความสอดคลองดานโครงสรางไวยากรณเปนหลัก           
แบบทดสอบแตละบทมีทั้งแบบเติมคําและแบบเลือกตอบ จํานวน10 ขอ10 คะแนน ใชเวลา 20  
นาที  

 5. กําหนดผังงานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่จะบรรจุเนื้อหาตามจุดประสงค 
ดังนี้ 
  ข้ันตอนการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีดังนี้   
   1. สวนบทนํา (Introduction) ประกอบดวย 

    1.1 หัวเรื่อง  เปนการแสดงถึงชื่อของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สถานศึกษา 
ภาคเรียน ปการศึกษา รายละเอียดของวิชา  

    1.2 ผูเรียนพิมพขอมูลเกี่ยวกับตัวผูเรียน เชน ชื่อ เลขที่ ชั้น เปนตน 
   2.คําแนะนํา / คําชี้แจง และจุดประสงค เปนการบอกขอตกลงในการเรียน  วิธีใช 
โปรแกรม และจุดประสงคการเรียนรู 
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   3.รายการหลัก (Main Menu) ประกอบดวย ทดสอบกอนเรียน  บทเรียน  ทดสอบ
หลังเรียน  ชวยเหลือ  ขอมูลผูสราง  ออกจากโปรแกรม 
   4.รายการทดสอบกอนเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 40 ขอ 
และกลับสูเมนูหลัก 
   5.รายการทดสอบหลังเรียน ประกอบดวย แบบทดสอบหลังเรียน จํานวน 40 ขอ 
และกลับสูเมนูหลัก 
   6.รายการชวยเหลือ ประกอบดวย คําแนะนํา และกลับสูเมนูหลัก 
   7.รายการขอมูลผูสราง ประกอบดวย รายละเอียดของผูสรางโปรแกรม  และกลับสู
เมนูหลัก 
   8.รายการบทเรียน (Lesson Menu) ประกอบดวย หัวขอบทเรียนแตละบท และ
กลับสูเมนูหลัก  ซึ่งในแตละบทเรียน (Lesson) ประกอบดวยรายละเอียดดังตอไปนี้ 
    8.1 แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมของแตละบทเรียน 
    8.2 นําเขาสูบทเรียน ซึ่งเปนกิจกรรมกอนการอาน(Pre-reading Activity) 
ประกอบดวยกิจกรรมในรูปแบบตางๆ โดยมีจุดมุงหมายเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดใชความรูเดิม 
(Background  Knowledge) และเพื่อเตรียมนักเรียนทั้งในดานคําศัพทและสํานวนภาษา 
(Language Focus)รวมทั้งรูปแบบโครงสรางไวยากรณ (Grammar Practice)ที่จําเปนตองใชใน
การทํากิจกรรมตอไป นอกจากนี้ยังกระตุนความสนใจของนักเรียนในบทอานเพื่อใหมีแรงจูงใจใน
การอานตอไป 
    8.3 เนื้อหา (Content) เปนการนําเสนอบทอานพรอมทั้งคําอธิบายเนื้อหา 
ตัวอยางพรอมคําอธิบาย และการฝกกิจกรรมการอาน ซึ่งประกอบดวยขั้นตอนตาง ๆ ดังนี้ 
    - กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activity) เปนการนําเสนอเนื้อหา
เกี่ยวกับทักษะตาง ๆ ในการอาน พรอมทั้งมีตัวอยางในรูปประโยคสั้นๆ และคําอธิบายประกอบ 
โดยใหผูอานหาขอมูลตาง ๆ จากบทอานโดยใชกลวิธีการอานใหเหมาะสมกับจุดมุงหมายที่ตั้งไว 
    - กิจกรรมหลังการอาน(Post-reading Activity) เปนการฝกโดยการใหตอบ
คําถามจากเนื้อหาที่กําหนดให 
     - ใหผลยอนกลับและเสริมแรง (Feedback) ไดแกผลยอนกลับจากกิจกรรม
การฝกหรือการตอบคําถาม ซึ่งจะแจงใหนักเรียนทราบวาในการฝกหรือการตอบคําถามที่ผานมา
นั้น ผลการกระทําเปนอยางไร ถูกตองหรือมีขอผิดพลาด กรณีที่ทํากิจกรรมผิด บทเรียนจะให
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คําแนะนําวานักเรียนควรทําอยางไร โดยการใหขอมูลเพิ่มเติม หรือคําอธิบายประกอบในบาง
ประเด็นคําถาม  ทั้งนี้การใหผลยอนกลับและเสริมแรงในบทเรียนมีดังนี้ 
    Excellent  / Great / Very good / Good job หมายถึง   อานแลวทําตามคําสั่ง
ไดถูกตอง    
    Sorry / Try again /  Work hard หมายถึง  อานแลวทําตามคําสั่งไมถูกตอง 
จะตองอานขอมูลหรือคําอธิบายเพิ่มเติม แลวเลือกคําตอบใหมอีกครั้งหนึ่ง 
          8.4 การทดสอบหลังเรียน(Post-test) แตละบท 
    8.5 การแสดงผลการเรียน เปนการแสดงผลการเรียนเพื่อใหนักเรียนไดรูถึงความ 
กาวหนาของตนเอง   โดยนําผลที่ไดจากที่โปรแกรมการเรียนประมวลไวมาเทียบกับเกณฑที่
กําหนดไว  ทั้งนี้นักเรียนที่ผานเกณฑจะตองมีผลการเรียนในแตละบทไมต่ํากวารอยละ 70 
    เมื่อนักเรียนทราบผลการเรียนแลว โปรแกรมจะแนะนําขอควรปฏิบัติอีกครั้ง 
เชน ถาคะแนนของนักเรียนไมถึงเกณฑที่โปรแกรมกําหนดนักเรียนควรจะเรียนซ้ําเนื้อหาใน
บทเรียนนั้นอีกครั้ง เปนตน  แตการกระทําในขั้นนี้จะขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูเรียนวาจะเรียน
ซ้ําหรือไม ซึ่งในขั้นตอนนี้ผูเรียนอาจจะสั่งพิมพขอมูลของผูเรียน เชน ชื่อ เลขที่ ชั้น คะแนน และผล
การประเมินผูเรียนของตนเอง พรอมกับจบบทเรียน 
    8.6 การออกจากบทเรียนแตละบท นักเรียนสามารถออกไดตลอดเวลา 
   9.การออกจากโปรแกรม เปนการใหนักเรียนแจงยืนยันการตัดสินใจออกจาก
โปรแกรมเมื่อไมตองการเรียน  

7.นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นทั้ง 10 บท ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพโดยใชแบบประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากเกณฑ
ของกรมวิชาการ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ และคณะ 2544 : 198-202) (ดูภาคผนวก ช ) ทั้งนี้เพื่อเปน   
แนวทางในการปรับปรุงใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 

 
การสรางและพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน  
จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน ใชเวลา 60 นาที โดยผูวิจัยดําเนินการสรางตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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 1.ศึกษาแนวทางการสรางแบบทดสอบจากหนังสือการทดสอบและประเมินผลการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของ อัจฉรา  วงศโสธร (2544) หนังสือ Classroom Testing ของ ฮีตัน 
(Heaton 1990) หนังสือ Writing English Language Tests ของ ฮีตัน (Heaton 1975) และ
หนังสือ Modern Language Performancd Objective and Individualization ของ วาเลท และ  
ดิสิค (Valete and Disick  1972)  
 2.สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test Specification) (ดูภาคผนวก ซ) 
โดยมีเนื้อหาตามตารางกําหนดเนื้อหาทักษะการอาน และครอบคลุมจุดประสงคทั้ง 10 ขอ   
    3.สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ  ตามตารางกําหนด
ขอบเขตเนื้อหาของขอสอบ (Table of Test Specification) 1 ฉบับ จํานวน 60 ขอ เปนขอสอบ
แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน  ผูวิจัยจะคัดเลือกเฉพาะ
ขอสอบที่มีคาความยากงายและคาอํานาจจําแนกตามเกณฑใหเหลือ จํานวน 40 ขอ แบบทดสอบ
วัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และ
หลังเรียน (Post-test) นําแบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และ
ผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศตรวจสอบและแกไข ปรับปรุง ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุม
วิทยานิพนธ 
    4.นําแบบทดสอบที่แกไขพรอมแบบประเมินคาความเที่ยงตรงของเนื้อหาไปใหอาจารย 
ผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 5 ทาน 
ตรวจสอบความถูกตองของภาษา และความเที่ยงตรงของเนื้อหา  นําขอมูลแบบสอบถาม
ผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (พวงรัตน  ทวีรัตน  2543 : 117)               
(ดูภาคผนวก ฌ) โดยใชสูตร 

 IOC  = ∑R 
                            N 

  IOC  คือ   ดัชนีความสอดคลอง 
  R   คือ   ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
  N   คือ  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
  5.นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองครั้งที่ 1 (pilot  study) กับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห    
(อ 41201) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 โปรแกรมวิชาวิทย-คณิต ที่ไมใชกลุมตัวอยางและมี
ระดับผลการเรียนใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน   เพื่อหาคุณภาพของแบบทดสอบ   
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ความเหมาะสมดานเวลา ความชัดเจนดานคําสั่ง ความยากงายของภาษา 
 6.นํากระดาษคําตอบมาตรวจใหคะแนน ขอที่ถูกให 1 คะแนน ขอที่ผิด หรือที่ไมตอบ   
ให 0 คะแนน  คํานวณเพื่อพิจารณาคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80      
คาอํานาจจําแนกตั้งแต 0.20 ข้ึนไป คํานวณคาความเชื่อมั่นของขอสอบ โดยใชสูตร KR-20 Kuder 
Richardson (พวงรัตน  ทวีรัตน 2543 : 123) ซึ่งมีคาตั้งแต 0.70 ข้ึนไป ไดขอสอบที่เปนไปตาม
เกณฑ จํานวน 40 ขอ  เปนขอสอบที่สอดคลองกับตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบของแบบทดสอบ 
(ดูภาคผนวก ซ)  คาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.33 - 0.73  คาอํานาจจําแนกของ
แบบทดสอบอยูระหวาง  0.25 - 0.70 (ดูภาคผนวก ญ)   
 7.นําแบบทดสอบที่คัดเลือกไวจํานวน 40 ขอ ไปทดลองเพื่อหาคุณภาพของ
แบบทดสอบอีกครั้งกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล 
จํานวน 40 คน ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับข้ันทดลองแบบทดสอบครั้งที่ 1 และยังไมไดผานการ
ทดสอบในครั้งที่ 1 ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60  นาที  แลวนําผลการทดสอบคํานวณคา
ความเชื่อมั่นของขอสอบทั้งฉบับเทากับ 0.93  
 8.จากนั้นนําขอสอบที่วิเคราะหแลวไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลอง
ภาคสนามเพื่อนําผลที่ไดไปใชดําเนินการในขั้นตอไป 
 
  การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น 
 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการ
อานเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียน
พิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  อันเปนประโยชนในการปรับปรุงสื่อการสอนอานใหมีประสิทธิภาพ  
มากยิ่งขึ้น  ผูวิจัยไดสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรแตละ
บทตามขั้นตอนดังนี้ 
 1.ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นตามวิธีของ เบสท (Best 1986 : 181-
182 )  
 2.สรางขอความที่แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ
การอานเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  ดานเนื้อหา คําอธิบายของแตละเนื้อหา ภาพ เสียง 
ตัวอักษร รวมถึงความคิดเห็นที่มีตอการเรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษจากเอกสารจริง โดย
กําหนดคาระดับของขอคําถามในแบบสอบถามเปน 5 ระดับ ดังนี้  
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   เห็นดวยมากที่สุด  ใหคาระดับเทากับ 5 
  เห็นดวยมาก  ใหคาระดับเทากับ 4 
  เห็นดวยปานกลาง  ใหคาระดับเทากับ 3 
  เห็นดวยนอย  ใหคาระดับเทากับ 2 
  เห็นดวยนอยที่สุด  ใหคาระดับเทากับ 1 
 
 3.นําขอคําถามที่สรางขึ้นใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธและผูทรงคุณวุฒิดานการ
สรางแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบ
ของภาษา  
 4.นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร 

IOC  = ∑R 
                   N 

    IOC   คือ    ดัชนีความสอดคลอง 
     R      คือ    ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
     N      คือ    จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 5.นําผลที่ไดจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญใน
หัวขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น 
 6.นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจแกไขแลวไปสอบถามนักเรียนหลังการ
ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในขั้นการทดลองรายบุคคลและกลุม
เล็ก โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นหลังการเรียนทุกบทจนครบ 10 บท จากนั้นจึงนํา
ขอความหรือคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชในขั้นการทดลองภาคสนามในลําดับ
ตอไป (ดูภาคผนวก ฎ) 
 7.นําผลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในข้ันการทดลองรายบุคคลและกลุม
เล็กมาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งฉบับ โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์
แบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach 1974:161) ไดคาความเชื่อมั่นเทากับ 
0.82 
 8.นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ไดหาคาความเชื่อมั่นและปรับปรุงแกไขแลวนําไปใช
กับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นการทดลองภาคสนาม  โดยใหนักเรียนทําแบบสอบถามความ
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คิดเห็นหลังการทําแบบทดสอบประจําบททุกครั้งรวม 10 คร้ัง เพื่อนําผลจากความคิดเห็นของ
นักเรียนกลุมตัวอยางไปใชในการปรับปรุงและพัฒนาบทเรียนการอาน 
 
วิธีการดําเนินการทดลอง 

ผูวิจัยไดทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑที่
กําหนด 75/75 ของชัยยงค  พรหมวงศและคณะ (2520:136-138) โดยมีข้ันตอนดังตอไปนี้ 

 1.ข้ันทดลองรายบุคคล (One-to-One Testing) ทําการทดลองกับนักเรียน                  
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล จํานวน 1 คน ที่เรียนรายวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ที่ไมใชกลุมตัวอยางและมี
ระดับผลการเรียนใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง  เนื่องจากโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล จัด
ชั้นเรียนโดยการพิจารณาจากผลการเรียนในปที่ผานมา  จึงมีนักเรียนที่มีผลการเรียนใกลเคียงกัน  
ซึ่งเลือกเรียนโปรแกรมวิชาวิทย-คณิต 4 หอง และลงทะเบียนเรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษ
เชิงวิเคราะห (อ 41201)  เร่ิมดําเนินการทดลอง  โดยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน (Pre-test) จํานวน 40 ขอ ใชเวลาในการสอบ 60 นาที แลว
บันทึกคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบ  หลังจากนั้นใหนักเรียนทดลองเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 10 บท โดยใชเวลาในชวงเชาและในคาบคนควาที่โรงเรียนจัดไว 4 
คาบ ตอสัปดาห  ทําแบบฝกวันละ 1 บทเรียน ติดตอกันทุกวันจนครบ 10 บท  ในระหวางการ
ทดลอง  ผูวิจัยสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนและสอบถามเกี่ยวกับปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่เรียน ทั้ง
การออกแบบบทเรียน  ดานเนื้อหาของบทเรียน  ดานกิจกรรมของบทเรียนและความพึงพอใจใน
การเรียน  พบวาเนื้อหาในบทเรียนคอนขางยากแตสามารถใชความรูที่เคยเรียนมาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน และความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนเรื่องใกลตัว  จึงสามารถชวยในการทํา
ความเขาใจเรื่องที่อานได ผูเรียนรูสึกวาบทเรียนนาสนใจ และทาทายความสามารถของผูเรียน 
นอกจากนั้น ลักษณะของคําถามที่ใหผูเรียนตอบโดยการพิมพคําตอบที่ถูกตอง หรือลากคํามาเติม
ในชองวาง ควรจะเพิ่มปริมาณและตําแหนงของคําตอบที่เปนไปไดใหมากขึ้น  ในสวนของ
ภาพประกอบบทเรียน  ไมควรจะมีมากจนเกินไป  เพราะลักษณะของหนาจอคอมพิวเตอรเต็มไป
ดวยตัวหนังสืออยูแลว  ควรจะใชสีและแสงในการตกแตงบทเรียนจะทําใหนาสนใจมากขึ้น  ผูเรียน
เสนอความคิดเห็นวา  ควรจะมีเสียงเพลงในขณะที่เรียน จะทําใหผูเรียนรูสึกผอนคลายในขณะที่
เรียน  หลังจากที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละบท ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบสอบถาม
ความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง   เพื่อนําขอความหรือขอคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไข  และ
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ผูวิจัยใหผูเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) ซึ่ง
เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียนเมื่อผูเรียนเรียนครบทั้ง 10 บท เพื่อนํา
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียน และคะแนนวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร   
ชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง ตามเกณฑ 75/75 ซึ่ง
ปรากฏวาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นการทดลองรายบุคคลเทากับ 
74.00/72.50 ถือวาอยูในระดับพอใช  ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3   คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจํานวน 10 บท  
 และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคลโดยทําการทดลองกับนักเรียน 
 จํานวน 1 คน 
 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท นักเรียน 
คนที ่

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม  รอย
ละ 

คะแนน 
สอบ 

หลังเรียน 

รอย
ละ 

คะแนน
เต็ม 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100     40 100 

1 8 8 9 7 6 7 7 8 8 7 74 74      29          72.5 

รอยละ 80 80 90 70 60 70 70 80 80 70 

 
จากตารางที่ 3 ในขั้นทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อ

การสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน         
พิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูลกับนักเรียน จํานวน 1 คน พบวานักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบ
ประจําบททั้ง 10 บท  ไดคะแนนรวม 74  คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน คิดเปนรอยละ 
74.00 และนักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนน 29 คะแนน จากคะแนนเต็ม 
40 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.50  ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียน        
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล มีคาเทากับ 74.00/72.50 บทเรียนที่
นักเรียนทําคะแนนไดสูงที่สุดคือบทที่ 3 คิดเปนรอยละ 90 สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนได
นอยที่สุดคือ บทที่ 5 คิดเปนรอยละ 60  
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2.ข้ันทดลองกลุมเล็ก (Small Group Testing) ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับนักเรียน   
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 10 คน 
ซึ่งมีคุณสมบัติเชนเดียวกับขั้นทดลองในรายบุคคล โดยใชเวลาในชวงเชาและในคาบคนควาที่
โรงเรียนจัดไว 4 คาบตอสัปดาห  ทําแบบฝกวันละ 1 บทเรียนติดตอกันทุกวันจนครบ 10 บท    
กอนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถใน
การอานภาษาอังกฤษ (Pre-test) แลวบันทึกคะแนนของนักเรียนทั้ง 10 คน หลังจากนั้นให
นักศึกษาทั้ง 10 คน  ศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 10  บท ซึ่งผูวิจัยไดแกไข
ปรับปรุงรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามผลการทดลองขั้นการทดลองรายบุคคล 
กลาวคือ  เพิ่มปริมาณของคําตอบที่เปนไปไดเพิ่มข้ึนสําหรับลักษณะของคําถามที่ใหผูเรียนตอบ
โดยการพิมพคําตอบที่ถูกตอง หรือลากคํามาเติมในชองวาง  และปรับปรุงคําสั่งตางๆ ที่มีใน
บทเรียนใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพิ่มเสียงเพลงบรรเลงขณะที่เรียน  รวมทั้งลบภาพประกอบที่ไม
สอดคลองกับเนื้อหา  ในระหวางการทดลองผูวิจัยสังเกตปฏิกิริยาของผูเรียนและสอบถามเกี่ยวกับ
ปญหาที่เกิดขึ้นในขณะที่เรียน ทั้งการออกแบบบทเรียน  ดานเนื้อหาของบทเรียน  ดานกิจกรรม
ของบทเรียนและความพึงพอใจในการเรียน   พบวาเนื้อหาในบทเรียนคอนขางยากแตสามารถใช
ความรูที่เคยเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตน และความรูเดิมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนเรื่องใกลตัว  
จึงสามารถชวยในการทําความเขาใจเรื่องที่อานได ผูเรียนรูสึกวาบทเรียนนาสนใจ  และทาทาย
ความสามารถของผูเรียน นอกจากนั้น คําสั่งควรเปนประโยคสั้นๆ ใชคํางายๆ  ควรมีคําสัง่ทีอ่ธบิาย
เปนภาษาไทยคอยชวยเหลือเมื่อไมเขาใจคําสั่ง  เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจและกระตุนใหผูเรียน
สนใจมากขึ้น  ผูวิจัยทําการบันทึกปญหาและขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอรใหมีคุณภาพดีข้ึน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละบท  ผูวิจัยให
ผูเรียนทําแบบสอบถามความคิดเห็นรวมทั้งสิ้น 10 คร้ัง  จากนั้นจึงใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานกอนเรียน (Pre-test) เพื่อนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลัง
เรียน (Post-test) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการ
อานเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง ตามเกณฑ 75/75  ปรากฏวา  คาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ในขั้นการทดลองกลุมเล็กเทากับ 75.90/75.50 ซึ่งถือวาอยูใน
ระดับพอใช  รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4   คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 10 บท  
 และแบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองกลุมเล็ก โดยทดลองกับนักเรียน จํานวน  
      10 คน 

 
คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

รวม 
 

รอย
ละ 

คะแนน 
สอบ 
หลัง
เรียน 

รอย
ละ 

 นักเรียน 
 คนที่ 
 
 

 คะแนน 
 เต็ม 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 100 100 40 100 

1 8 7 8 8 7 7 7 7 8 9 76 76 28 70 
2 7 8 9 7 7 8 7 7 8 7 75 75 32 80 
3 7 8 8 8 8 6 8 7 8 7 75 75 30 75 
4 8 8 8 7 7 7 7 8 8 8 76 76 29 72.5 
5 7 7 9 7 8 7 8 8 8 7 76 76 29 72.5 
6 8 7 9 7 7 7 7 7 8 8 75 75 28 70 
7 8 8 8 8 6 9 8 8 7 9 79 79 33 82.5 
8 9 8 9 8 6 7 6 7 8 7 75 75 31 77.5 
9 8 8 8 7 7 7 8 8 7 8 76 76 30 75 
10 7 8 9 8 7 7 7 7 8 8 76 76 32 80 
รวม 77 77 85 75 70 72 73 74 78 78 759 759 302 755.0 

รอยละ 77 77 85 75 70 72 73 74 78 78  75.9  75.50 
 

 จากตารางที่ 4 ในขั้นทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อ
การสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค จังหวัดสตูล กับนักเรียนจํานวน 10 คน พบวา นักเรียนสามารถทําคะแนนแบบทดสอบ
ประจําบทไดคะแนนรวม 759 คะแนน จากคะแนนเต็ม 1000 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.90 
นักเรียนทําแบบทดสอบหลังเรียน (Post-test) ไดคะแนนรวม 302 คะแนนจากคะแนนเต็ม 400 
คะแนน คิดเปนรอยละ 75.50 ดังนั้นประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ
การอานเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง ในขั้นการทดลองกลุมเล็กเทากับ 
75.90/75.50 ซึ่งบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดสูงที่สุดคือบทที่ 3  คิดเปนรอยละ 85 สวนบทเรียน
ที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือบทที่ 5 คิดเปนรอยละ 70 
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 3.นําขอมูลและขอเสนอแนะที่ไดจากการทดลองรายบุคคลและกลุมเล็กมาปรับปรุง
แกไขและเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อใหเหมาะสมกับระดับ
ความสามารถของผูเรียน กลาวคือ ลบภาพประกอบที่ไมสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียน แกไข คําสั่ง 
และคําอธิบายในบทเรียนใหมีความชัดเจนและเขาใจงายขึ้น เพิ่มคําสั่งที่อธิบายเปนภาษาไทย
คอยชวยเหลือผูเรียนเมื่อไมเขาใจคําสั่ง  เพิ่มปริมาณและตําแหนงของคําตอบที่เปนไปไดใน
บทเรียน สําหรับแบบฝกหัดที่ใหผูเรียนพิมพคําตอบโดยใชแปนคียบอรด และใหผูเรียนลากคํามา
เติมในหลายตําแหนาง เพิ่มเสียงเพลงประกอบในบทเรียน นอกจากนี้ในบางบทเรียนจะตอง
ปรับเปลี่ยนสีของพื้นหลังและตัวอักษร เปนตน 
    นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผานการทดลองรายบุคคลและกลุมเล็กไปใชกับ
นักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ในการทดลองภาคสนามซึ่งเปนการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experiment Research) ใชรูปแบบ  One-Group-Pretest-Posttest-Design (บํารุง  โตรัตน 
2534:29-31) 
 

ประเมินกอนเรียน ทดลอง ประเมินหลังเรียน 
T1 X T2 

 
  T1 แทน การสอบกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  X             แทน การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  T2 แทน การสอบหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 4. ข้ันตอนการทดลองภาคสนาม ผูวิจัยดําเนินการทดลองดังนี้ 
  4.1 แจกแผนซีดีรอมที่บันทึกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการ
ส่ือสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยา
สรรค จังหวัดสตูล เพื่อใหนักเรียน ไดทําความเขาใจวิธีการเรียน อธิบายวิธีการใช ลักษณะเนื้อหา
และขั้นตอนตางๆ พรอมทั้งบอกวัตถุประสงคในการทําวิจัยครั้งนี้เพื่อใหนักเรียนทุกคนเขาใจ
ตรงกัน 
 4.2 ข้ันทดสอบกอนเรียน (Pre-test) กอนการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา 
ปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล   ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน    
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ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ จํานวน 40 ขอ 40 คะแนน ใชเวลาใน
การทําขอสอบ 60 นาที 
 4.3 ข้ันการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร โดยใช
เนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัด
สตูล  ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน  ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจํานวน 10  บท สัปดาหละ 2 คาบๆ ละ 50 นาที เปนเวลา 10 สัปดาห รวม 20 
คาบเรียน ผูวิจัยเปนเพียงผูใหคําแนะนําและชวยเหลือเมื่อผูเรียนตองการเทานั้น  หลังจากที่
นักเรียนเรียนจบในแตละบทแลวจะตองตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  นอกจากนี้ ผูวิจัยสามารถตรวจสอบคะแนนของผูเรียนแต
ละคนเพื่อนํามาบันทึกผลในลําดับตอไป 
 4.4 ข้ันทดสอบหลังเรียน (Post-test) หลังจากที่ผูเรียนเรียนครบทั้ง 10 บทเรียนแลว 
ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน  
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนเพื่อนําผลคะแนนที่ไดไปบันทึกและหาคา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 
  4.5 ผูวิจัยนําผลคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบทและแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล 
    
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 เพื่อใหไดรับความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน
ตอไปนี้ 
 1.ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปถึงผูอํานวยการโรงเรียน  
พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามความเหมาะสมของ
เนื้อหาของครูผูสอนวิชาภาษาอังกฤษระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  
 2.ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปถึงผูอํานวยการโรงเรียน  
พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล เพื่อขอความรวมมือในการใชแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษ 
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 3.ทําหนังสือถึงบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ไปถึงผูอํานวยการโรงเรียน  
พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  เพื่อขอความรวมมือในการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอร       
ชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นใน
ข้ันทดลองรายบุคคล ข้ันทดลองกลุมเล็ก และขั้นทดลองภาคสนาม ซึ่งผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล
ดังนี้ 
 ข้ันทดสอบกอนการใชบทเรียน 
 1.ทําการปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง  โดยครูชี้แจงถึงจุดประสงคของการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจาก
เอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล พรอมทั้ง
ใหนักเรียนสัญญาวาจะเขารวมกิจกรรมตั้งแตเร่ิมตนจนเสร็จส้ินการทดลอง 
   2.ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
กอนการเรียน  จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง  จากนั้นตรวจใหคะแนนและบันทึกคะแนน
ของนักเรียนแตละคน 
 ข้ันการใชบทเรียน 
 1.ใหนักเรียนกลุมตัวอยางศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง โดยครูเปนเพียงผูใหคําปรึกษาแนะนํา
แหลงขอมูลแตไมตองสอน  หลังจากจบบทเรียนแตละบท ใหนักเรียนทําแบบทดสอบทายบท
ประจําแตละบท  จนครบ 10 บท เปนเวลา 10 สัปดาห ๆ ละ 2 คาบ รวมทั้งหมด 20 คาบ  
 ข้ันทดสอบหลังเรียน 
 1.ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
หลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน เพื่อการสื่อสารโดย ใชเนื้อหาจาก
เอกสารจริง โดยใชเวลา 1 ชั่วโมง ในชั่วโมงเรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห         
(อ 41201) แลวตรวจใหคะแนน  นําไปบันทึกเพื่อหาคาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 2.ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง เพื่อเปน
ประโยชนในการปรับปรุงแกไขบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 156
 
การวิเคราะหขอมูล 
  1.วิเคราะหประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใหเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  ตามเกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1 / E2  (ชัยยงค  พรหมวงศ 
และคณะ  2520 : 136) 
 สูตรที่ 1  E1 =  N)/iX(∑   X  100 

                A 
    เมื่อ  E1 คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
     Xi คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําบททกุชุดของ                                        
                       ผูเรียนคนที่ i 
    A คือ  คะแนนเต็มของแบบทดสอบประจําบททุกชุดมารวมกัน 
    N คือ  จํานวนผูเรียน 
 
 สูตรที่ 2 E2 =   N)/iF(∑    X  100 

      B 
   เมื่อ  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลสอบวัดความสามารถในการอาน 
           ภาษาอังกฤษของผูเรียน 
    Fi คือ คะแนนรวมของผลการสอบหลังการเรียนของผูเรียนคนที่ i 
    B คือ คะแนนเต็มของสอบหลังเรียน 
    N คือ จํานวนผูเรียน 
 
  2.เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลัง
เรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใช
เนื้อหาจากเอกสารจริง โดยใช t-test แบบจับคู และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 
SPSS/PC+ 
  3.วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งรายขอและรายฉบับ ซึ่งมีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
แล วนํ า ไปแปลความหมายค าระดับตามเณฑที่ ไดป รับป รุงมาจากเกณฑของ เบสท                 
(Best  1986 : 181-182 ) ตอไปนี้ 
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 1.01 ≤ X  < 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับนอยที่สุด 
 1.50 ≤ X  < 2.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับนอย 
 2.50  ≤ X  < 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับพอใช 
 3.50 ≤ X  < 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับดี 
 4.50  ≤ X  < 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับดีมาก 
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บทที่ 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 
  การวิจัยเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  ซึ่งผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 3  ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ชวย
สอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล ตามเกณฑ 75/75  
โดยทดลองกับกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน   
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษ (อ 41201) 
กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  
จังหวัดสตูล 
 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล  คะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็น
ของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

ตอนที่ 1  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 1 คือ หาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจาก    
เอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัด
สตูล  ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค  พรหมวงค  2520 : 136)   ผูวิจัยไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
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 1. ใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนหลังจากเรียนจบในแต
ละบททั้ง10 บท  ซึ่งแตละบทมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน  จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคา
คะแนนเฉลี่ย (X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคารอยละของคะแนนและจัดอันดับคะแนน
เฉลี่ยของแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงใน
ตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5  คะแนนเฉลี่ย ( X )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) และอันดับคะแนนเฉลี่ยของ

คะแนนแบบทดสอบแตละบทของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 

บทที่ ช่ือบทเรียน คะแนน
เต็ม 

คาเฉล่ีย  
( X ) 

S.D. รอยละ ลําดับ 
ที่ 

1 How good is your cooking ? 10 8.95 1.11 89.50 1 
2 I feel terrible 10 7.75 1.08 77.50 7 
3 My job 10 8.45 0.75 84.50 3 
4 It’s so great 10 8.00 1.06 80.00 5 
5 Let’s eat out 10 7.08 1.23 70.80 10 
6 What a wonderful place it is! 10 7.73 1.32 77.30 8 
7 Where are you from ? 10 8.58 0.71 85.80 2 
8 How do we get there ? 10 7.45 1.13 74.50 9 
9. How amazing it is ! 10 7.95 1.18 79.50 6 

10. It is a great performance 10 8.45 0.99 84.50 4 

 
 จากตารางที่ 5 พบวา แบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่        
กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงที่สุดคือบทที่1 How good is your cooking? (89.50%) อันดับ 
ที่สอง ไดแก บทที่ 7 Where are you from? (85.80%) อันดับที่สาม ไดแก บทที่ 3 My job อันดับ 
ที่ส่ี ไดแก บทที่10 It is a great performance! (84.50%) อันดับที่หาไดแก บทที่ 4 It’s so great! 
(80.00%) อันดับที่หก ไดแก บทที่ 9 How amazing it is!  (79.50%) อันดับที่เจ็ด ไดแก บทที่ 2        
I feel terrible (77.50%) อันดับที่แปด ไดแก บทที่ 6 What a wonderful place it is! (77.30%) 
อันดับที่เกา ไดแก บทที่ 8 How do we get there? (74.50%) อันดับที่สิบ ไดแก บทที่ 5 Let’s eat 
out! ( 70.80%)  ซึ่งเปนบทที่กลุมตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยไดนอยที่สุด 
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 2.วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  โดยการหาคารอยละของคะแนนจาก
การทําแบบทดสอบประจําบท ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 10 บท   และคารอยละของ
คะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง ทั้ง 40 คน  ซึ่งผลการวิเคราะหดังแสดงใน
ตารางที่  6 
 

ตารางที่ 6  คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
จํานวน 10 บท   และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของ              
กลุมตัวอยาง  จํานวน 40 คน 

 
คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
นักเรียน 
คนที ่

 
คะแนน 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

  รวมคะแนน 
 แบบทดสอบ 
ประจําบท 

(100) 

คะแนน
สอบ 

หลังเรียน 
(40) 

รอย
ละ 

1 7 8 8 8 7 8 8 5 5 9 73 28 70.0 
2 10 8 8 7 6 8 9 7 8 9 80 34 85.0 
3 10 8 9 9 8 8 9 8 8 8 85 33 82.5 
4 9 9 7 8 6 7 8 7 6 9 76 29 72.5 
5 9 7 9 7 7 8 9 8 10 9 83 30 75.0 
6 10 7 8 4 6 5 8 9 9 8 74 35 87.5 
7 9 8 9 9 4 8 9 5 8 9 78 31 77.5 
8 10 8 8 8 8 9 9 8 8 9 85 36 90.0 
9 9 8 8 7 7 4 8 5 6 9 71 35 87.5 

10 9 9 9 8 4 8 8 7 8 7 77 32 80.0 
11 10 8 8 9 6 7 9 9 8 9 83 30 75.0 
12 9 6 7 8 8 8 8 8 6 5 73 29 72.5 
13 10 9 8 7 6 7 9 8 7 9 80 35 87.5 
14 9 5 9 9 8 8 9 6 9 8 80 33 82.5 
15 10 8 9 9 8 8 7 6 8 8 81 29 72.5 
16 9 8 8 9 7 10 8 7 9 9 84 30 75.0 
17 10 8 9 6 6 7 9 7 8 8 78 34 85.0 
18 10 9 8 8 5 6 9 7 8 9 79 33 82.5 
19 10 9 9 9 7 5 10 6 9 9 83 30 75.0 
20 8 7 8 8 9 9 8 10 7 7 81 32 80.0 
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ตารางที่ 6 (ตอ) 
 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

นักเรียน 
คนที ่

 
คะแนน 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

รวมคะแนน 
แบบทดสอบ 
ประจําบท 

(100) 

คะแนน
สอบ 

หลังเรียน 
(40) 

รอย
ละ 

21 10 9 9 9 7 6 9 7 7 7 80 34 85.0 
22 10 7 9 8 9 8 9 8 9 9 86 36 90.0 
23 10 8 9 7 8 8 9 7 8 9 83 33 82.5 
24 7 6 8 9 8 10 8 9 9 8 82 29 72.5 
25 9 5 9 9 8 8 8 7 8 9 80 31 77.5 
26 7 6 9 9 7 8 8 9 8 6 77 33 82.5 
27 9 8 8 9 8 9 9 8 8 8 84 31 77.5 
28 9 8 8 8 6 8 9 8 7 7 78 34 85.0 
29 9 8 8 7 9 9 10 7 10 10 87 31 77.5 
30 9 7 9 8 7 7 9 7 8 9 80 34 85.0 
31 9 7 9 9 7 8 8 8 6 9 80 33 82.5 
32 8 8 7 9 9 9 9 9 8 9 85 30 75.0 
33 10 8 10 8 8 10 9 8 8 9 88 32 80.0 
34 9 8 10 8 6 8 7 7 9 8 80 36 90.0 
35 7 9 7 8 7 6 9 8 8 9 78 30 75.0 
36 6 9 8 7 8 9 9 8 8 9 81 35 87.5 
37 8 7 9 7 7 7 9 8 6 9 77 35 87.5 
38 10 9 9 7 7 8 8 7 9 9 83 31 77.5 
39 8 9 9 9 8 7 7 7 10 9 83 32 80.0 
40 7 7 8 8 6 8 9 8 9 9 79 35 87.5 
รวม  358 310  338  320 283 309 343  298 318 338 3215 1293  

รอยละ 89.50 77.50 84.50 80.00 70.75 77.25 85.75 74.50 79.50 84.50 80.38 80.81  
 
 จากตารางที่ 6 พบวา ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เทากับ 3215 คะแนน คิดเปนรอยละ 80.38 และ
ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางเทากับ 1293  คะแนน  คิดเปน 
รอยละ 80.81 ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง ในขั้นทดลองภาคสนาม มีคาเทากับ 
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80.38 / 80.81  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนด 75 / 75  จึงแสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  มีประสิทธิภาพดีมาก  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 

 
ตอนที่ 2  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถทาง      
การอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล  ดําเนินการดังนี้     
   ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 40 ขอ คะแนนเต็ม 40 
คะแนน ซึ่งเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน ( D ) จากการทดสอบ
กอนและหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสอง
คร้ังมาเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง  ซึ่งผลจาก            
การวิเคราะหแสดงในตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7  คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผลตาง (D) ของคะแนนในการทดสอบ 
คะแนน (40 ) คะแนน(40) นักเรียน 

คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

นักเรียน 
คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D) 

1 17 28 11 13 25 35 10 
2 22 34 12 14 24 33 9 
3 15 33 18 15 8 29 21 
4 21 29 8 16 13 30 17 
5 19 30 11 17 14 34 20 
6 25 35 10 18 14 33 19 
7 20 31 11 19 19 30 11 
8 20 36 16 20 25 32 7 
9 22 35 13 21 16 34 18 
10 20 32 12 22 23 36 13 
11 16 30 14 23 21 33 12 
12 17 29 12 24 20 29 9 
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ตารางที่ 7  (ตอ) 
 

คะแนน ( 40 ) คะแนน ( 40 ) นักเรียน 
คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D̄   ) 

นักเรียน 
คนที ่ กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง 
(D̄   ) 

25 21 31 10 33 23 32 9 
26 18 33 15 34 16 36 20 
27 23 31 8 35 21 30 9 
28 17 34 17 36 17 35 18 
29 21 31 10 37 22 35 13 
30 22 34 12 38 17 31 14 
31 17 33 16 39 14 32 18 
32 26 30 4 40 20 35 15 

 
  จากตารางที่ 7 พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทุกคน
สูงขึ้นหลังจากที่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ    
การสื่อสาร  โดยใช เนื้อหาจากเอกสารจริง ทั้ง 10 บท  คาผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงสุดเทากับ 21 และตํ่าสุดมีคาเทากับ 4  จากคะแนนเต็ม           
40 คะแนน 
  
ตารางที่ 8  เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) คะแนนผลตางเฉลี่ย  
                (D̄   ) และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง 
 
การทดสอบ คะแนนเต็ม ( X ) S.D. (D̄  ) S.D. (D̄  ) tcal Sig 
กอนเรียน 

 
หลังเรียน 

40 
 

40 

19.28 
 

32.33 

3.88 
 

2.29 

 
13.05 

 
4.06 

 
20.281* 

 
0.000 

 

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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 จากตารางที่ 8  พบวาคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ    
กลุมตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถใน    
การอานภาษาอังกฤษหลังเรียน  มีคาเทากับ 32.33 ซึ่งสูงกวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนเรียนที่มีคาเทากับ 19.28  จากคะแนนเต็ม 40 คะแนน  คะแนนผลตางเฉลี่ยของ
คะแนนกอนและหลังเรียนเทากับ 13.05  คา t  ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 20.281  ดังนั้น
แสดงวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 

 
ตอนที่ 3  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอที่ 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่
มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมาน-
พิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  ผูวิจัยดําเนินการดังนี้    
   ใหกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร     
ชวยสอน หลังจากที่เรียนจบในแตละบท  จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 9 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 9   คาระดับคะแนนเฉลี่ย ( X )และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) จากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจํานวน 40  คน                                
                     ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรายขอ  จํานวน 10  บท 
 

บทที ่
ขอ ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คา 
เฉลี่ย 
รวม 

ลําดับ 
  ที่ 

 
(x̄x ) 

 
4.95 

 
4.78 

 
4.88 

 
4.83 

 
4.83 

 
4.75 

 
4.72 

 
4.83 

 
4.88 

 
4.93 

 
4.84 

 
1. 

ดานการออกแบบ 
นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรมไดตาม
ตองการและสามารถทําไดตลอดเวลา S.D. 0.22 0.42 0.34 0.38 0.38 0.44 0.45 0.38 0.34 0.27 0.37 

 
4 

(x̄x ) 4.72 4.70 4.78 4.80 4.80 4. 83 4.72 4.68 4.83 4.83 4.77 2.   บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ 
S.D. 0.45 0.46 0.42 0.40 0.40 0.39 0.45 0.47 0.39 0.39 0.42 

8 

(x̄   ) 4.75 4.70 4.80 4.72 4.83 4.68 4.68 4.78 4.68 4.80 4.74 3 มี เ มนู ช ว ย เมื่ อ นั ก เ รี ยนต อ งกา รความ
ชวยเหลือ S.D. 0.44 0.46 0.41 0.45 0.38 0.47 0.47 0.42 0.47 0.41 0.44 

10 

(x̄   ) 4.85 4.90 4.85 4.88 4.85 4.85 4.83 4.93 4.93 4.85 4.87 4. ขนาดตัวอักษรอานงายชัดเจนเหมาะสม 
S.D. 0.36 0.30 0.36 0.33 0.36 0.36 0.39 0.26 0.27 0.36 0.34 

1 

(x̄   ) 4.90 4.80 4.88 4.83 4.80 4.88 4.83 4.90 4.90 4.85 4.85 5. ความเหมาะสมของรูปแบบตัวอักษร 
S.D. 0.30 0.40 0.34 0.38 0.40 0.34 0.39 0.30 0.30 0.36 0.35 

2 

(x̄   ) 4.88 4.88 4.78 4.80 4.78 4.83 4.78 4.75 4.83 4.95 4.82 6. การใชสีตัวอักษรเหมาะสม 
S.D. 0.34 0.33 0.42 0.40 0.42 0.39 0.42 0.44 0.39 0.22 0.38 

5 

(x̄   ) 4.78 4.83 4.80 4.78 4.80 4.68 4.72 4.90 4.83 4.83 4.79 7. ภาพประกอบบทเรียนสวยงาม 
S.D. 0.42 0.38 0.41 0.42 0.40 0.47 0.45 0.30 0.39 0.39 0.41 

6 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 9   (ตอ) 
 

บทที ่ 
ขอ 

 
ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คา 
เฉลี่ย 
รวม 

ลําดับ 
ที่ 

 
(x̄   ) 

 
4.85 

 
4.88 

 
4.88 

 
4.90 

 
4.80 

 
4.80 

 
4.83 

 
4.78 

 
4.93 

 
4.88 

 
4.85 

 
8. 

ดานการออกแบบ 
ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับเนื้อหา 

S.D. 0.36 0.33 0.34 0.30 0.40 0.41 0.39 0.42 0.27 0.34 0.36 

 
3 

(x̄   ) 4.80 4.72. 4.70 4.70 4.72 4.63 4.70 4.60 4.80 4.83 4.72 9. เสียงบรรยายชัดเจน 
S.D. 0.41 0.45 0.46 0.46 0.45 0.49 0.46 0.49 0.41 0.39 0.45 

11 

(x̄   ) 4.80 4.80 4.72 4.68 4.85 4.72 4.72 4.85 4.85 4.72 4.77 10 เสียงบรรยายสอดคลองกับเนื้อหา 
S.D. 0.41 0.40 0.45 0.47 0.36 0.45 0.45 0.36 0.36 0.45 0.42 

8 

(x̄   ) 4.72 4.63 4.72 4.63 4.65 4.72 4.58 4.60 4.68 4.70 4.66 11 เสียงเอฟเฟกตประกอบกิจกรรมในบทเรียน
เหมาะสม S.D. 0.45 0.49 0.45 0.49 0.48 0.45 0.50 0.49 0.47 0.46 0.47 

13 

(x̄   ) 4.83 4.70 4.80 4.72 4.85 4.78 4.72 4.80 4.83 4.78 4.78 12 นักเรียนทราบผลการเรียนโดยทันที 
S.D. 0.39 0.46 0.41 0.45 0.36 0.42 0.46 0.40 0.39 0.42 0.42 

7 

(x̄   ) 4.72 4.65 4.78 4.68 4.68 4.65 4.78 4.68 4.75 4.75 4.71 13 การออกแบบหนาจอนาสนใจ 
S.D. 0.45 0.48 0.42 0.47 0.47 0.48 0.51 0.47 0.44 0.44 0.45 

12 

(x̄   ) 4.81 4.76 4.80 4.76 4.68 4.77 4.74 4.77 4.82 4.82 4.78      รวมเฉลี่ยดานการออกแบบบทเรียน 
S.D. 0.21 0.22 0.20 0.22 0.30 0.24 0.22 0.21 0.18 0.16 0.21 

1 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 9  (ตอ) 
 

บทที ่
ขอ ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   คา 
  เฉลี่ย 
รวม 

ลําดับ 
   ที่ 

 
(x̄   ) 

 
4.70 

 
4.47 

 
4.65 

 
4.65 

 
4.60 

 
4.58 

 
4.50 

 
4.60 

 
4.70 

 
4.70 

 
4.61 

 
1. 
 

ดานเนื้อหา 
คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนเขาใจงาย 

S.D. 0.46 0.51 0.48 0.48 0.50 0.50 0.51 0.49 0.46 0.46 0.49 

 
6 

(x̄   ) 4.70 4.55 4.68 4.65 4.75 4.55 4.55 4.65 4.70 4.75 4.65 2. ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน 
S.D. 0.46 0.50 0.47 0.48 0.44 0.50 0.50 0.48 0.46 0.44 0.48 

5 

(x̄   ) 4.80 4.72 4.85 4.70 4.72 4.70 4.58 4.72 4.78 4.83 4.74 3. เนื้อหาสามารถนําไปใชในชีวิต ประจําวันได 
S.D. 0.41 0.45 0.36 0.46 0.45 0.46 0.50 0.45 0.42 0.39 0.44 

1 

(x̄   ) 4.78 4.68 4.68 4.78 4.65 4.65 4.60 4.80 4.75 4.80 4.71 4. การจัดลํ า ดับ เนื้ อหาในแตละบทเรี ยน
เหมาะสม S.D. 0.42 0.47 0.47 0.42 0.48 0.48 0.50 0.40 0.44 0.41 0.45 

3 

(x̄   ) 4.63 4.58 4.68 4.70 4.65 4.75 4.70 4.55 4.68 4.68 4.66 5. แบบฝกหัดในแตละบทเรียนมีจํานวนขอ  
และความยากงายเหมาะสม S.D. 0.49 0.50 0.47 0.46 0.48 0.44 0.46 0.50 0.47 0.47 0.47 

4 

(x̄   ) 4.90 4.72 4.78 4.75 4.68 4.63 4.65 4.72 4.83 4.72 4.74 6. คําสั่งของแบบฝกหัด ในแตละบทเรียนชัดเจน 
และเขาใจงาย S.D. 0.30 0.45 0.42 0.44 0.47 0.49 0.48 0.45 0.39 0.45 0.44 

1 

(x̄   ) 4.75 4.62 4.72 4.70 4.68 4.64 4.60 4.67 4.74 4.75 4.69 รวมเฉลี่ยดานเนื้อหา 
S.D. 0.26 0.29 0.25 0.30 0.30 0.27 0.28 0.25 0.28 0.26 0.28 

4 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

ตารางที่ 9  (ตอ) 
 

บทที ่
ขอ ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คา 
เฉลี่ย 
รวม 

 ลําดับ  
   ที่ 

 
(x̄   ) 

 
4.75 

 
4.68 

 
4.80 

 
4.72 

 
4.72 

 
4.65 

 
4.68 

 
4.72 

 
4.88 

 
4.75 

 
4.73 

 
1 

 
1. 

ดานกิจกรรม 
กิจกรรมกอนการอาน  ชวยใหนักเรียนมีความรู 
ความเขาใจคําศัพท สามารถใชเปนแนวทางใน
การทํากิจกรรมตอไป 

S.D. 0.44 0.47 0.41 0.45 0.45 0.48 0.47 0.45 0.34 0.44 0.44  

(x̄   ) 4.80 4.70 4.75 4.65 4.65 4.83 4.65 4.68 4.80 4.83 4.73 1 2. กิจกรรมระหวางการอาน ชวยใหนักเรียนมี
ความ  สามารถ ในการอ าน ได อย า งมี
จุดหมาย 

S.D. 0.41 0.46 0.44 0.48 0.48 0.39 0.48 0.47 0.41 0.39 0.44  

(x̄   ) 4.75 4.70 4.78 4.63 4.60 4.65 4.68 4.53 4.70 4.78 4.68 3 3. กิจกรรมหลังการอานชวยใหนักเ รียนได
ทบทวนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะ
การอาน สามารถนําทักษะการอานไปใชใน
ชีวิตประจําวัน 

S.D. 0.44 0.46 0.42 0.49 0.50 0.48 0.47 0.51 0.46 0.42 0.47  

(x̄   ) 4.77 4.69 4.78 4.67 4.66 4.71 4.67 4.64 4.80 4.78 4.72 3 รวมเฉลี่ยดานกจิกรรม 
S.D. 0.30 0.36 0.29 0.35 0.37 0.35 0.39 0.35 0.31 0.32 0.34  

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
ตารางที่ 9   (ตอ) 
 

บทที ่
ขอ ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

คา 
เฉลี่ย 
รวม 

 ลําดับ  
   ที่ 

 
(x̄   ) 

 
4.78 

 
4.70 

 
4.80 

  
4.68 

 
4.65 

 
4.83 

 
4.65 

 
4.63 

 
4.65 

 
4.65 

 
4.70 

 
4 

 
1. 

ดานความพึงพอใจ 
บทเรียนเราความสนใจใหอยากเรียนใน
บทตอไป S.D. 0.42 0.46 0.41 0.47 0.48 0.39 0.48   0.46 0.48 0.48 0.46  

(x̄   ) 4.80 4.68 4.80 4.70 4.70 4.68 4.50 4.60 4.75 4.65 4.68 6 2. บทเรียนสามารถเขาใจงายทําใหเรียนรูได เร็ว 
S.D. 0.41 0.47 0.41 0.46 0.46 0.47 0.51 0.49 0.44 0.48 0.46  
(x̄   ) 4.93 4.63 4.85 4.75 4.83 4.75 4.58 4.70 4.83 4.80 4.76 2 3. บทเรียนชวยพัฒนาทักษะการอาน.ใหดีขึ้น 
S.D. 0.27 0.49 0.36 0.44 0.40 0.44 0.50 0.46 0.49 0.41 0.43  
(x̄   ) 4.72 4.65 4.60 4.68 4.68 4.65 4.60 4.63 4.68 4.75 4.66 7 4. นักเรียนพึงพอใจที่ไดควบคุมเวลาเรียนดวย

ตนเอง S.D. 0.45 0.48 0.50 0.47 0.47 0.48 0.50 0.49 0.47 0.44 0.47  
(x̄   ) 4.72 4.63 4.78 4.70 4.70 4.72 4.60 4.70 4.65 4.70 4.69 5 5.  นักเรียนรูสึกผอนคลาย ไมเครียด  และรูสึก

สนุกกับบทเรียน S.D. 0.45 0.49 0.42 0.46 0.46 0.45 0.50 0.46 0.48 0.46 0.46  
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 
ตารางที่ 9   (ตอ) 
 

บทที ่
ขอ ขอความ 

คา 
เฉลี่ย 1 2 3      4 5 6 7 8 9 10 

คา 
  เฉลี่ย 
  รวม 

 ลําดับ  
   ที่ 

 
(x̄  ) 

 
4.80 

 
4.63 

 
4.78 

         
    4.70 

 
4.75 

 
4.83 

 
4.65 

 
4.72 

 
4.78 

 
4.78 

 
4.74 

   
  3 

 
6. 

 ดานความพึงพอใจ 
นักเรียนสามารถตอบคําถาม และไม 
 รูสึกเสียหนาเมื่อตอบผิด S.D. 0.41 0.49 0.42     0.46 0.44 0.39 0.48 0.45 0.42 0.42 0.44  

(x̄  ) 4.88 4.63 4.88    4.80 4.83 4.68 4.68 4.75 4.88 4.70 4.77   1 7. นักเรียนตองการเรียนดวย 
บทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอื่นๆ อีก S.D. 0.34 0.49 0.34    0.40 0.40 0.47 0.47 0.44 0.34 0.46 0.42  

(x̄  ) 4.80 4.65 4.78 4.71 4.73 4.73 4.60 4.67 4.74 4.72 4.72    2 รวมเฉลี่ย 
ดานความพึงพอใจ S.D. 0.23 0.29 0.24 0.27 0.26 0.27 0.29 0.27 0.27 0.28 0.27  

(x̄  ) 4.76 4.68 4.76 4.71 4.71 4.71 4.65 4.69 4.77 4.77 4.74  คาระดับเฉลี่ยรวม 
S.D. 0.18 0.24 0.18 0.23 0.24 0.23 0.24 0.21 0.21 0.20 0.20  

ลําดับที่คาระดับเฉลี่ยรวม  3 9 3 5 7 5 10 8 2 1   
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 จากตารางที่ 9 พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  ทั้ง10 บท  โดยเฉลี่ยเทากับ 4.74 
(S.D.= 0.20) จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอร   ซึ่งหาก
พิจารณาระดับความคิดเห็นรายบท   จะเห็นวาคะแนนเฉลี่ยแตละบทมี่คาใกลเคียงกันมาก           
กลาวคือ บทที่ 10 ( x̄                                                                              = 4.77, S.D.= 0.20 ) บทที่ 9 ( x̄                                                                              = 4.77, S.D. = 0.21 ) บทที่ 1          
( x̄                                                                              = 4.76, S.D. = 0.18  ) บทที่ 3 ( x̄                  = 4.76, S.D.= 0.18 ) บทที่ 4 ( x̄     = 4.71, S.D.= 0.23 ) 
บทที่ 6 ( x̄    = 4.71, S.D.= 0.23 )บทที่ 5 ( x̄         =  4.71,  S.D.= 0.24 )บทที่ 8 (  x̄         =  4.69,      
S.D .=  0.21 )  บทที่ 2 ( x̄     =  4.68,  S.D.=  0.24 )  บทที่ 7 ( x̄               =  4.65, S.D. =  0.24 )   
นอกจากนี้  จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง         
4  ดาน  กลาวคือ  ดานการออกแบบบทเรียน   ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม   และ ดานความพึงพอใจใน
การเรียน   สรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. ดานการออกแบบบทเรียน    โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก ( x̄                                                                              = 4.78, S.D. = 0.21 )   ซึ่งหาก
พิจารณาระดับความคิดเห็นดานการออกแบบรายขอ   สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้                      
ขอที่ 4 ขนาดตัวอักษรอานงายชัดเจนเหมาะสม (         x̄                = 4.87, S.D.= 0.34 ) ขอที่ 5 ความเหมาะสม
ของรูปแบบตัวอักษร ( x̄                   = 4.85, S.D. = 0.35  )  ขอที่ 8 ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับ
เนื้อหา ( x̄                                                                              = 4.85,  S.D.= 0.35 )   ขอที่ 1 นักเรียนสามารถออกจากโปรแกรมไดตามตองการ
และสามารถทําไดตลอดเวลา( x̄          = 4.84,  S.D.= 0.37 )  ขอที่ 6  การใชสีตัวอักษรเหมาะสม       
( x̄               = 4.82,  S.D.= 0.38  ) ขอที่ 7 ภาพประกอบบทเรียนสวยงาม ( x̄    = 4.79, S.D.= 0.41 )    
ขอที่ 12 นักเรียนทราบผลการเรียนโดยทันที( x̄        = 4.78, S.D.= 0.42 )  ขอที่ 10  เสียงบรรยาย
สอดคลองกับเนื้อหา ( x̄                   = 4.77, S.D.= 0.42 )    ขอที่ 2 บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ          
( x̄              = 4.77,  S.D. = 0.42 ) ขอที่ 3  มีเมนูชวยเมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ ( x̄                 = 4.74, 
S.D = 0.44 ) ขอที่ 9 เสียงบรรยายชัดเจน ( x̄                                                                              = 4.72,  S.D.= 0.45 ) ขอที่ 13 การออกแบบ
หนาจอนาสนใจ ( x̄   = 4.71, S.D. = 0.45)   ขอที่ 11 เสียงเอฟเฟกตประกอบกิจกรรมในบทเรียน
เหมาะสม( x̄   = 4.66,  S.D.= 0.47 )  สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนดี
มากทุกขอ   
 2.ดานเนื้อหา   โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานเนื้อหาคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยูในระดับดีมาก  ( x̄                                                                              = 4.69, S.D.= 0.28 )  ซึ่งหากพิจารณาระดับความคิดเห็น       
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ดานเนื้อหารายขอ  สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอที่ 6 คําสั่งของแบบฝกหัดในแตละ
บทเรียนชัดเจนและเขาใจงาย  ( x̄                                                                              = 4.74,  S.D.= 0.44 )   ขอที่ 3 เนื้อหาสามารถนําไปใชใน
ชีวิตประจําวันได  ( x̄                                                                              = 4.74, S.D.= 0.44 )  ขอที่ 4 การจัดลําดับเนื้อหาในแตละบทเรียน
เหมาะสม   ( x̄                                                                               = 4.71,  S.D.= 0.45 ) ขอที่ 5 แบบฝกหัดในแตละบทเรียนมีจํานวนขอและความ
ยากงายเหมาะสม ( x̄              = 4.66,  S.D.= 0.47 )  ขอที่ 2 ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับ
ผูเรียน   ( x̄              = 4.65,  S.D.= 0.48  ) ขอที่ 1 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนเขาใจงาย  ( x̄                    = 4.61, 
S.D.= 0.49 ) สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นดานเนื้อหาบทเรียนดีมากทุกขอ   
 3. ดานกิจกรรม  โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานกิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก ( x̄                                                                              = 4.72,  S.D.= 0.34 )   ซึ่งหากพิจารณาระดับ     
ความคิดเห็นดานกิจกรรมรายขอ  สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้  ขอที่ 1 กิจกรรมกอน   
การอานชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจคําศัพทสามารถใชเปนแนวทางในการทํากิจกรรม
ตอไป ( x̄                                                                              = 4.73, S.D.= 0.44 )   ขอที่ 2 กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนมีความสามารถ          
ในการอานไดอยางมีจุดหมาย  ( x̄                                                                              =  4.73, S.D.= 0.44)  ขอที่ 3 กิจกรรมหลังการอานชวยให         
นักเรียนไดทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอาน สามารถนําทักษะการอานไปใชใน
ชีวิตประจําวัน  ( x̄                                                                               = 4.68,  S.D. = 0.47 )  สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นดานกิจกรรมบทเรียน 
ดีมากทุกขอ    
 4. ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการ
เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก ( x̄                                                                              = 4.74,  S.D.= 0.20 ) ซึ่งหาก
พิจารณาระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจรายขอ  สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้     
ขอที่ 7 นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอื่นๆ อีก ( x  ̄            = 4.77, S.D. = 
0.42 )  ขอที่ 3 บทเรียนชวยพัฒนาทักษะการอานใหดีข้ึน ( x̄     = 4.76,  S.D.= 0.43 )  ขอที่ 6 
นักเรียนสามารถตอบคําถามและไมรูสึกเสียหนาเมื่อตอบผิด ( x̄                                                                              = 4.74, S.D.= 0.44 ) ขอที่ 1 
บทเรียนเราความสนใจใหอยากเรียนในบทตอไป ( x̄              = 4.70, S.D = 0.46 )  ขอที่ 2 บทเรียน
สามารถเขาใจงายทําใหเรียนรูไดเร็ว ( x̄                                                                               = 4.68, S.D = 0.46 ) ขอที่ 4 นักเรียนพึงพอใจที่ไดควบคุม
เวลาเรียนดวยตนเอง  ( x̄           = 4.66,  S.D.= 0.47 )  สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นดานความพึง
พอใจบทเรียนดีมากทุกขอ   
 จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียน         
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล ทั้ง 10 บท พบวา กลุมตัวอยางมี 
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ความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในเกณฑดีมากตอบทเรียนชวยสอนทั้ง 4 ดาน โดยกลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นการออกแบบบทเรียนเฉลี่ยเทากับ 4.78 (S.D = 0.21)  ซึ่งขอที่มีคาระดับความคิดเห็นดาน
การออกแบบบทเรียนสูงที่สุดคือ ขอที่ 4 ขนาดตัวอักษรอานงายชัดเจนเหมาะสม (         x̄               = 4.87, 
S.D.= 0.34 ) สวนขอที่มีคาระดับความคิดเห็นดานการออกแบบทเรียนต่ําสุดคือ  ขอที่ 11 เสียง 
เอฟเฟกตประกอบกิจกรรมในบทเรียนเหมาะสม( x̄   = 4.66,  S.D.= 0.47 )  ความคิดเห็นดานความ
พึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.72 ( S.D.= 0.27)  ซึ่งขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานความพึงพอใจสูงสุดคือ    
ขอที่ 7 นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอื่นๆ อีก( x  ̄            = 4.77, S.D.=0.42 ) 
สวนอันดับตํ่าสุดดานความพึงพอใจคือ ขอที่ 4 นักเรียนพึงพอใจที่ไดควบคุมเวลาเรียนดวยตนเอง     
( x̄           = 4.66,  S.D.= 0.47 ) ความคิดเห็นดานกิจกรรมเฉลี่ยเทากับ 4.72 ( S.D.= 0.34 )  ซึ่งขอที่มี
คาระดับเฉลี่ยดานกิจกรรมสองอันดับสูงสุดคือ  ขอที่ 1 กิจกรรมกอนการอานชวยใหนักเรียนมี
ความรูความเขาใจคําศัพทสามารถใชเปนแนวทางในการทํากิจกรรมตอไป( x̄                                                                              = 4.73,S.D.=0.44) 
และขอที่ 2 กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอานไดอยางมีจุดหมาย 
( x̄                                                                              =  4.73, S.D.= 0.44) สวนอันดับตํ่าสุดดานกิจกรรมคือ  ขอที่ 3 กิจกรรมหลังการอานชวยให
นักเรียนไดทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอานสามารถนําทักษะการอานไปใชใน
ชีวิตประจําวัน ( x̄                                                                             = 4.68,  S.D.= 0.47 )  ความคิดเห็นดานเนื้อหาเฉลี่ยเทากับ 4.69                   
( S.D.= 0.28 ) ซึ่งขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหาสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอที่ 6 คําสั่งของ
แบบฝกหัดในแตละบทเรียนชัดเจนและเขาใจงาย ( x̄                                                                              = 4.74, S.D.= 0.44 )   ขอที่ 3 เนื้อหา
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  ( x̄                                                                              = 4.74, S.D.= 0.44 )  สวนอันดับตํ่าสุดดานเนื้อหาคือ 
ขอที่ 1 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนเขาใจงาย ( x̄                    = 4.61, S.D.= 0.49 )    สรุปไดวาความคิดเห็น
โดยรวมตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 10 บทมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.74      
(S.D.= 0.20)  จึงแสดงวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใช เนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน
ขอที่ 3  
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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค  จังหวัดสตูล เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental-Research) มีวัตถุประสงคเพื่อ
พัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ    
การสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน                 
พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลัง
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  และศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียน กลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  กลุมตัวอยางคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค   
จังหวัดสตูล ที่เรียนรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) ในภาคเรียนที่ 1          
ปการศึกษา 2548 โดยการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) ดวยการจับฉลากหองเรียน
ไดนักเรียน            กลุมตัวอยาง โปรแกรมวิชาวิทย-คณิต ชั้น ม.4/1  จํานวนนักเรียน 40 คน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 

            1.บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยใช
เนื้อหาจากเอกสารจริง  จํานวน 10 บทเรียน   ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะหความสอดคลอง
ของทักษะการอานในสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4  ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายภาค 
สาระการเรียนรูรายภาค สําหรับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2544  ซึ่งเนื้อหาในแตละบทเรียนคัดเลือกจากเอกสารจริง มีสาระเกี่ยวกับเหตุการณที่
เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน   ผานการทดลองและปรับปรุงตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ  โดย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 80.38 / 80.81 แสดงวา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก 
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  2.แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ  ผูวิจัยสรางโดยนํา
กรอบเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอานในรายวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห (อ 41201) เปนแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 40 ขอ      
ใชเวลาในการสอบ 60 นาที   เพื่อวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางกอนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง   แบบทดสอบมีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.93  คาความยาก
งายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.33 - 0.73  คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง    
0.25 - 0.70  
  3.แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง ทั้งดานการออกแบบ
บทเรียน   ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรม และดานความพึงพอใจในการเรียน จํานวน 29 ขอ  เปน
แบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating scales) มี 5 ระดับความคิดเห็นคือ เห็นดวย
มากที่สุด  เห็นดวยมาก  เห็นดวยปานกลาง  เห็นดวยนอย  และเห็นดวยนอยที่สุด  คาความ
เชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.82 
 การดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองใน 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2548 ใชเวลาในการทดลอง 10 สัปดาหๆ ละ 2 คาบ  เปนเวลารวม
ทั้งสิ้น  20 คาบเรียน คือระหวางวันที่ 6 กรกฎาคม ถึงวันที่ 7 กันยายน 2548   ผูวิจัยเริ่มดาํเนนิการ
ทดลองโดยการใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ  
โดยใชแบบทดสอบที่ผูวิจัยพัฒนาและผานการหาคุณภาพแลว   เพื่อวัดความสามารถทางดานการ
อานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร   ผูวิจัยอธิบายวิธีใช
บทเรียนและการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน             
ในแตละบท   แลวใหกลุมตัวอยางเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจนครบ 
10 บท   ซึ่งแตละบทใชเวลา 2 คาบ ๆ ละ 50 นาที   จากนั้นใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบ     
หลังเรียน   เพื่อวัดความสามารถดานการอานของผู เรียนโดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกัน            
กับแบบทดสอบกอนเรียน   ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบททั้ง 10 บท 
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน   ตลอดจนขอมูลจากแบบสอบถาม
ความคิดเห็นในแตละบท มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน กลาวคือ              
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง   สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  
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จังหวัดสตูล โดยใชเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2   (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520 : 136) 
เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลอง   
โดยใช t-test แบบจับคู  วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร      
ชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  โดยการหาคาเฉลี่ย ( x̄   ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว
นําไปแปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

สรุปผลการวจิัย 
 
 จากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยใช
เนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล   
มีประสิทธิภาพเทากับ 80.38 / 80.81   แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมี
ประสิทธิภาพอยูในเกณฑดีมาก 
 2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง   
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4   โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  สูงกวาความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  ทั้ง 10 บท โดยเฉลี่ยเทากับ 4.74 (S.D.= 0.20) จึงสรุปได
วากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอร    ซึ่งพบวาระดับความคิดเห็นรายบท  
เฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก บทที่ 10(x̄                                                                              =4.77,S.D.= 0.20) และบทที่ 9 (x̄                                                                              = 4.77,          
S.D = 0.21) สวนคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก บทที่ 2 (x̄    = 4.68, S.D.= 0.24) 
และบทที่ 7(x̄               = 4.65, S.D.= 0.24 ) นอกจากนี้ จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง  4  ดาน กลาวคือ ดานการออกแบบบทเรียน  ดานเนื้อหา             
ดานกิจกรรม และดานความพึงพอใจในการเรียน  สรุปไดดังตอไปนี้ 

  3.1 ดานการออกแบบบทเรียน   โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดาน
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก(x̄                                                                              =  4.78,  S.D.= 0.21) ซึ่งขอที่มี
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คาระดับความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนสูงที่สุดคือ ขอที่ 4 ขนาดตัวอักษรอานงายชัดเจน
เหมาะสม (        x̄               = 4.87, S.D.= 0.34) สวนขอที่มีคาระดับความคิดเห็นดานการออกแบบทเรียน
ต่ําสุดคือ  ขอที่ 11 เสียงเอฟเฟกตประกอบกิจกรรมในบทเรียนเหมาะสม (x̄   = 4.66,  S.D.= 0.47)   

  3.2 ดานเนื้อหา   โดยภาพรวม  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานเนื้อหา
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄                                                                             = 4.69, S.D.=0.28)  ซึ่งขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดาน
เนื้อหาสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก ขอที่ 6 คําสั่งของแบบฝกหัดในแตละบทเรียนชัดเจนและเขาใจ
งาย (x̄                                                                              = 4.74, S.D.= 0.44)  ขอที่ 3 เนื้อหาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได (x̄                                                                              = 4.74, 
S.D.= 0.44)สวนอันดับตํ่าสุดดานเนื้อหาคือ ขอที่ 1 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนเขาใจงาย (x̄                    = 4.61, 
S.D.= 0.49 )   

  3.3 ดานกิจกรรม   โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานกิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄                                                                              = 4.72,S.D.= 0.34)   ซึ่งขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดาน
กิจกรรมสูงสุดสองอันดับคือ  ขอที่ 1 กิจกรรมกอนการอานชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
คําศัพทสามารถใชเปนแนวทางในการทํากิจกรรมตอไป (x̄                                                                              = 4.73, S.D.= 0.44) และขอที่ 2 
กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอานไดอยางมีจุดหมาย                  
(x̄                                                                              = 4.73, S.D.= 0.44) สวนอันดับตํ่าสุดดานกิจกรรมคือ  ขอที่ 3 กิจกรรมหลังการอานชวยให
นักเรียนไดทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอานสามารถนําทักษะการอานไปใชใน
ชีวิตประจําวัน (x̄                                                                             =4.68, S.D.= 0.47)    

 3.4 ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดาน                            
ความพึงพอใจในการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก(x̄                                                                            = 4.74,         
S.D.= 0.20) ซึ่งหากพิจารณาระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจรายขอ   พบวาขอที่มีคาระดับ
เฉลี่ยดานความพึงพอใจสูงสุดคือ  ขอที่ 7 นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรใน
เนื้อหาอื่นๆ อีก (x  ̄            = 4.77, S.D. = 0.42) สวนอันดับตํ่าสุดดานความพึงพอใจคือ ขอที่ 4 นักเรียน
พึงพอใจที่ไดควบคุมเวลาเรียนดวยตนเอง  (x̄           = 4.66,  S.D.= 0.47)    
 

การอภิปรายผล 
 
 จากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
 1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน         
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พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล  มีประสิทธิภาพเทากับ 80.38 / 80.81  ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว
คือ 75/75  สอดคลองกับงานวิจัยของสมใจ เกตุเรน (2540) สิริวัฒน  ทองเลิศ (2543) รัตนา  
เฉลียว (2546) พยุงศรี  หอมสุวรรณ (2546)  ธัญลักษณ  เพียรจัด (2547) ณัฐยาน  ออนมั่น 
(2547) อาจเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
 1.1 เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 10  บท ประกอบดวยเนื้อหาที่นํามา
จากสื่อการสอนจริง  ซึ่งเปนสื่อการสอนที่เปนของจริงที่ใกลตัวผูเรียน เชนเนื้อหาการทําผัดไท  
อาหารที่สามารถพบเห็นไดทั่วไปในชีวิตประจําวัน  ฉลากยา  การละเลนพื้นบาน เชน โนรา      
หนังตะลุง หรือ การแสดงศิลปะพื้นบาน  ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมไทย  เหลานี้ลวนเปนเรื่อง
ใกลตัวที่เกี่ยวของกับกิจกรรมในชีวิตประจําวัน  สอดคลองกับพื้นความรูเดิมและความสนใจของ
ผูเรียน  ทําใหผูเรียนสามารถนําพื้นความรูเดิมที่มีอยูในเรื่องนั้นๆ มาชวยตีความบทอาน  เพื่อให
เกิดความเขาใจ  ชวยใหเกิดแรงจูงใจและดึงดูดความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมอยางตั้งใจ ทําให
ความสามารถในการอานสูงขึ้น  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของโดแนลดสันและแฮกสตรอม 
(Donaldson and Haggstrom  2000)  ที่กลาววา ปริมาณและคุณภาพของความรูเดิมทั้งทางดาน
เนื้อหาและทางดานรูปแบบภาษาของเนื้อหาตางมีความสําคัญตอความเขาใจในการอาน
ภาษาตางประเทศ  กลาวคือ  ผูอานที่มีความรูหรือคุนเคยกับรูปแบบของเนื้อหา  จะทําใหเขาใจและ
จดจําเนื้อหาไดมากขึ้น  ดังนั้น เอกสารจริงจึงเปนสื่อการสอนอานที่สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียน
เนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการและเหมาะสมกับสภาพสังคมและวัฒนธรรมของผูเรียน  
ผูเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณตามสถานการณที่สมจริง   ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนและ
จดจําเนื้อหาไดมากขึ้น อันกอใหเกิดความสามารถในการอานมากขึ้นดวย   ดังนั้นจะเห็นไดวา
เอกสารจริงนาสนใจกวาตําราเรียน  เพราะเนื้อหามีความทันสมัยเกี่ยวของกับกิจกรรมใน
ชีวิตประจําวัน   ผูเรียนสามารถนําความรูทั้งทางดานภาษาและวัฒนธรรมไปปรับใชใหเหมาะสม
กับตัวเองในชีวิตประจําวัน   อันนําไปสูหัวใจหลักของการอานเพื่อการสื่อสาร (Yuk-Chun-lee 
1995 : 324)   
 1.2 ข้ันตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากแนวคิดของ     
นักการศึกษาหลายทาน  จากตัวอยางแบบเรียน ตํารา  คูมือ งานวิจัยตางๆทั้งในและตางประเทศ  
จากการวิเคราะหสาระและมาตรฐานการเรียนรูชวงชั้น  ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช  2544  โดยเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรทั้ง 10 บท ไดผานการตรวจจากอาจารย    
ที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และตรวจความถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ   
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และบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการแนะนําและตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา  ดานการวัดผล และดานการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับ   มีการ
แกไขปรับปรุงทุกข้ันตอนของการทดลอง  ทั้งในขั้นการทดลองรายบุคคลและกลุมเล็กกอนนําไป
ดําเนินการทดลองภาคสนาม   เพื่อใหไดบทเรียนคอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับระดับความสามารถ
ของนักเรียน ม.4  จึงทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก  
 1.3 กิจกรรมการเรียนรูในแตละบทพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการสอนอานเพื่อการสื่อสาร
จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ อาทิ วิสาข จัติวัตร (2543) เดวีส  และคณะ(Davies et al. 1990)      
สุมิตรา อังวัฒนกุล (2535) และ อรุณี วิริยะจิตรา  และ สรณี  วงศเบี้ยสัจจ (2531) เปนแบบฝกที่
ประกอบดวยขั้นตอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานอยางตอเนื่องตามลําดับจาก
กิจกรรมที่งายไปหายาก  เร่ิมต้ังแตข้ันเตรียมความพรอมกอนอาน ( Pre-reading ) เปนการกระตุน
ใหนักเรียนทําสิ่งที่คุนเคยอยูแลวมาทําความเขาใจบทเรียน  รวมทั้งการเตรียมความพรอมในเรื่อง
คําศัพทและสํานวนภาษา  รูปแบบโครงสรางไวยากรณที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรมตอไป   
ข้ันการอาน (While-reading) ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอยางเพียงพอจากกิจกรรมที่
หลากหลาย  อาทิ  ฝกการกรอกขอมูลลงตาราง  การเรียงลําดับขอมูล การเติมขอมูลที่ขาดหาย 
การฝกเดาความหมายคําศัพท  เปนตน  การเตรียมความพรอมในขั้นกอนการอานรวมทั้งขั้น     
การอานทําใหผูเรียนไดฝกโครงสรางภาษาในบริบทที่มีความหมาย  เพราะเปนโครงสรางภาษาที่
พบในบทอาน  ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจในเนื้อหางายขึ้น  แลวสามารถถายโอนความรูไปใช
ในขั้นนําภาษาไปใชหรือข้ันหลังการอาน ( Post-reading ) จากรายละเอียดขางตนผูวิจัยพบวา 
การกระตุนความรูเดิมของผูอานในขั้นกอนการอาน  และการเตรียมความพรอมดานทักษะการ
อานและโครงสรางไวยากรณ   ชวยใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานและทําแบบทดสอบหลัง
เรียนไดดี  กลาวคือ  ผูเรียนจะตองเชื่อมโยงเนื้อหาใหมกับความรูเดิมที่มีอยูเพื่อทําความเขาใจเรือ่ง
ที่อาน   หาใจความสําคัญของเรื่องที่อานและแยกแยะใจความสําคัญออกจากรายละเอียดได   
ทั้งนี้สอดคลองกับแนวคิดของกุลยา  เบญจกาญจน (2535 : 17-20) ที่วาการอานเรื่องใหเขาใจ
ผูอานควรมีความรูเดิม (Schemata) สะสมไวเปนความรูความจําของเขา  โดยครูมีสวนชวยให
ผูเรียนไดใชความรูเดิมในการปฏิสัมพันธกับบทอานตั้งแตข้ันกิจกรรมกอนการอาน  เพื่อเตรียม
ความพรอมของผูเรียนและฝกใหผูเรียนใชความรูเดิมสัมพันธกับส่ิงที่จะอาน  ดังนั้นจึงสามารถสรปุ
ไดวาการออกแบบกิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ประกอบดวยกิจกรรมกระตุนความรู
เดิมกอนการอาน   สามารถสงผลใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานและทําแบบทดสอบหลังเรียน
ไดดี   
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 1.4 การออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดออกแบบ
ตามแนวคิดของนักการศึกษาที่ใหเห็นความสําคัญของการองคประกอบหลักดานการออกแบบ     
4 องคประกอบคือ ขอความ ภาพและกราฟก  เสียง  และการควบคุมหนาจอ (บุปผชาติ  ทัฬหกิรณ  
และคณะ (2544 : 43-68)  ดังนั้นบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  จึงประกอบดวย
ภาพสีสันสวยงาม  ขอความเคลื่อนไหว  การควบคุมการยอนกลับของบทเรียน  การตอบสนองของ
แบบฝกหัดที่กอใหเกิดความเขาใจในการอานในรูปแบบที่หลากหลาย  ทั้งในรูปแบบเสียงหรือ
ขอความอธิบาย   ทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี  ผูเรียน
เกิดการเรียนรูพรอมกับความสนุกสนานและกระตือรือรนในการเรียน  จึงทําใหความสามารถใน
การเรียนดีข้ึน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของฉลอง  ทับศรี (2535 : 2) ผาน  บาลโพธิ์ (2539 : 8-9) 
ดวงมาลย  สัมมาวิภาวีกุล ( 2541 : 46-47 ) กิดานันท มลิทอง (2543  : 253 - 254 ) พรเทพ    
เมืองเมน (2544 : 34 : 35) ไพรส (Price 1991 : 3 -7) และทักเกอร (Tucker  1997 : 5-6) ที่วา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู   อันจะทําให
ผูเรียนมีความกระตือรือรนและเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน  กอใหการเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี  
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใหการเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบ  โดยการ
ใหผลยอนกลับทันทีในรูปของคําอธิบาย   สีสัน  ภาพและเสียง  ชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น   เนื่องจากผูเรียนไดทราบและมีโอกาสแกไขขอผิดพลาด  นอกจากองคประกอบดังกลาว
แลว  ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีคําแนะนําในการใชบทเรียนอยางชัดเจน   
มีปุมทางเลือกพรอมปุมชวยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปญหาในแตละบท มีการแจงจุดประสงคการ
เรียนรู  เพื่อใหผูเรียนไดทราบเปาหมายในการเรียนอยางชัดเจน  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ สุกรี       
รอดโพธิ์ทอง  และคณะ (2540 : 20-28)  ที่กลาวถึงการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
ตองกําหนดวัตถุประสงคของการเรียนไวอยางชัดเจน  เพื่อใหผูเรียนทราบวาจะไดเรียนอะไร  หรือ
จะไดรับอะไรระหวางการเรียนหรือหลังเรียน  อันจะทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
และเพิ่มศักยภาพในการจําและความเขาใจในเนื้อหาไดดี    
 1.5  การวัดผลประเมินผล  ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษประจําบทเรียน และ แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอน
และหลังเรียนตามขอบขายเนื้อหาในบทเรียน มีการคัดเลือกเนื้อหามาสรางแบบทดสอบที่มีความ
ยากงายของภาษาใกลเคียงกับเนื้อหาในบทเรียน  จึงทําใหแบบทดสอบมีความเที่ยงตรงตาม
เนื้อหาและเปนตัวแทนเนื้อหาที่เรียน เชน เนื้อหาบทที่1 (How good your cooking?) นักเรียนได
อานเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับการทําผัดไท  และทําแบบทดสอบประจําบท แบบทดสอบกอนและหลังเรียน
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เกี่ยวกับข้ันตอนการทําขนมไทย   ซึ่งนักเรียนไดศึกษาเกี่ยวกับกระบวนการปรุงอาหารตามขั้นตอน
ตางๆ   จะเห็นไดวาเนื้อหาที่ปรากฏในบทเรียนและแบบทดสอบมีความคลายคลึงกัน  นักเรียนจงึมี
ความคุนเคยกับคําศัพท  ทักษะที่ใชในการทําความเขาใจบทอาน   อีกทั้งแบบทดสอบมีรูปแบบ
เดียวกับที่นักเรียนเคยฝกทําในกิจกรรมตางๆ ในบทเรียนมาแลว  และมีระดับความยากงายของ
คําศัพทใกลเคียงกัน   ซึ่งตามแนวคิดของนักวิชาการหลายทานอาทิ เชน อัจฉรา วงศโสธร (2539 : 
4) เชพารด (Shepard 2000) และ โลเว (Lowe 2001)ไดกลาววา แบบทดสอบควรสอดคลองกับ
กิจกรรมการเรียนการสอน   ซึ่งจะทําใหนักเรียนเกิดความคุนเคยกับแนวขอสอบหลังเรียนและเปน
การวัดระดับความสามารถทางภาษาของผูเรียนไดตรงตามจุดประสงคของการเรียน 
  1.5.1  จากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 
10 บทเรียน   ผูวิจัยพบวานักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประจําบทเรียนสูงสุด
สองอันดับแรก ไดแก บทที่1 How good is your cooking? (89.50%) และ บทที่ 7 Where are 
you from? (85.80%) สวนคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก บทที่ 8 How do we get 
there? (74.50%) และ บทที่ 5 Let’s eat out! ( 70.80%)  อาจเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้  
 1.5.1.1 การทําแบบทดสอบทั้ง 10 บทเรียน  พบวานักเรียนสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทายบทของบทที่ 1 (How  good  is  your  cooking?)  ไดสูงที่สุด    
( 89.50% )  อาจเนื่องมาจากเนื้อหาและกิจกรรมมีรายละเอียดเกี่ยวกับการปรุงอาหารและเปน
อาหารที่นักเรียนรูจักคุนเคย   นักเรียนนําความรูเดิมที่มีอยูในเนื้อหาการอาน  ตีความบทอาน   
เพื่อใหเกิดความเขาใจ  อนึ่ง  เนื้อหาของบทที่ 1 อยูในชวงแรกของการทดลอง นักเรียนมีความ
กระตือรือรนในการเรียน   มีความตั้งใจเรียนในการเรียน จึงทําใหความสามารถในการอาน บทที่ 1 
สูงกวาบทเรียนอื่น ๆ    สวนบทที่ 7 (Where  are  you  from?)  อาจเนื่องจากนักเรียนไดศึกษา
ขอมูลเกี่ยวกับขอมูลเกี่ยวกับจังหวัดสตูล และทําแบบทดสอบทายบทเกี่ยวกับจังหวัดสงขลา   ซึ่ง
เปนจังหวัดใกลเคียงจังหวัดสตูล   จึงสามารถนําความรูที่มีอยูมาประกอบในการทําความเขาใจบท
อานไดดียิ่งขึ้น   อีกทั้งโครงสรางทางภาษาในบทเรียนนี้มีความซับซอนนอย  นักเรียนไดเรียน
ไวยากรณเร่ือง The  Simple  Present  :  Passive  Form   จากปจจัยที่นักเรียนมีความคุนเคยกับ
เนื้อหาที่อานและมีโครงสรางทางภาษาที่ไมซับซอน    สงผลใหนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบ
ทายบทไดดีมากเชนกัน 
   ผลจากการที่ผูเรียนสามารถทําคะแนนแบบทดสอบไดดีมากทั้ง      
2 บท  อาจเนื่องจากไดอานเนื้อหาขอมูลที่ใกลๆตัว  ตรงตามความสนใจ  ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของสกอทท (Scott  2001) กาเบรียลาโทส (Gabrielatos  2000)  โดแนลดสัน และ
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แฮกสตรอม (Donadlson  and  Haggstrom   2000) ที่กลาววา การนําเนื้อเร่ืองที่นักเรียนมี
ความคุนเคยในชีวิตประจําวันมาจัดกิจกรรมการอานใหนักเรียน  ทําใหนักเรียนสามารถอานและ
ทําความเขาใจไดดีเชนเดียวกับผลการวิจัยของ  จิตติมา   ชูพันธุ  (2546) ดรุณี  เรียนใจมั่น (2546) 
วิรัช  คูหาวันต (2548)  ที่พบวาการจัดกิจกรรมและเนื้อหาทางภาษาที่ใหผูเรียนไดเรียนจาก
เร่ืองราวใกลตัวหรือผูเรียนมีความคุนเคย ผูเรียนสามารถเชื่อมโยงความรูเดิม  ทําใหผูเรียน
สามารถทําความเขาใจ  จดจําสิ่งที่ไดเรียนดีข้ึนและสามารถทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน
เพิ่มข้ึนจากเกณฑที่กําหนด 
 1.5.1.2 จากการทําแบบทดสอบทั้ง  10 บทเรียน  จะเห็นไดวาคะแนน
เฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทายไดแก บทที่ 5 Let’s  eat  out  (70.80%) และบทที่ 8 How  do  we  
get  there? (74.50%) และมีคะแนนเฉลี่ยต่ํากวาเกณฑที่กําหนดคือรอยละ 75 อาจเนื่องมาจาก
เหตุผลดังตอไปนี้ 
                                              เนื้อหาบทที่ 5 Let’s  eat  out (70.80%)  เนื้อหาเปนเรื่องไกลตัว 
กลาวคือ มีสาระเกี่ยวกับภัตตาคารระดับ 5 ดาว  นักเรียนขาดความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมในการใช
บริการในรานอาหาร หรือ ไมมีความรูเกี่ยวกับชนิด หรือ ประเภทของอาหาร  อีกทั้งบทอานมี
คําศัพทใหมที่นักเรียนไมคุนเคยเปนภาษาอังกฤษ   นักเรียนจึงตองอาศัยเวลาในการเรียนรูคําศัพท  
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของแกนเดอรตัน (Ganderton  1998)  ที่วาอุปสรรคหนึ่งที่สงผลตอ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษคือ   การที่ผูเรียนไมมีความรูเร่ืองคําศัพท  จําคําศัพทไมได  
หรือไมคุนเคยกับคําศัพท   ประกอบกับกิจกรรมในบทที่ 5  นักเรียนตองศึกษาทักษะการอานเพื่อ
หาจุดมุงหมายของผูเรียน   ซึ่งเปนทักษะการอานที่ผูอานตองใชเวลาในการฝกฝนจนเกิดความ
คลองแคลว และเปนทักษะในระดับสูง  ปญหาความสามารถในการอานสอดคลองกับ               
ผลการศึกษาของ ออยทิพย   กรมกูล และ ทัศนีย ศรีไพพรรณ (2540 : 89)  ที่พบวาความสามารถ
ในการอานของนิสิตปที่ 2 ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย   สวนใหญมีความสามารถในการอานใน
ระดับถายโอนและระดับส่ือสารเทานั้นแตออนในระดับวิจารณ  เชน  การระบุความรูสึกหรือ
จุดประสงคของผูเขียน   เมื่อนักเรียนตองศึกษาคําศัพทและโครงสรางทักษะการอานที่มีความ
ซับซอนมากขึ้นพรอมกัน   อาจทําใหเกิดความสับสนหรือความเครียดจากการปฏิบัติกิจกรรม      
จึงทําใหคะแนนแบบทดสอบประจําบทต่ํากวาเกณฑที่กําหนด   ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของสุรพล  
พยอมแยม (2540 : 68-87) ที่กลาววา  ผูที่มีความวิตกกังวลสูงมักจะทํางานหรือแสดงพฤติกรรมที่
มีประสิทธิภาพดอยกวาเมื่ออยูในภาวะจิตใจปกติ  สวนบทที่ 8 How  do  we  get  there ? 
อาจจะมีคําศัพทใหมที่นักเรียนไมคุนเคยเปนภาษาอังกฤษ  จึงตองอาศัยเวลาในการเรียนรูคําศัพท  
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นักเรียนจําเปนตองมีทักษะการเดาความหมายของคําศัพท   จึงจะสามารถทําความเขาใจเนื้อหา
ไดรวดเร็วขึ้น  อนึ่ง เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทยาก  ถือเปนทักษะที่จําเปนมากตอการ
ทําความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษ  ซึ่งตองอาศัยการฝกฝนบอยๆ จึงจะเกิดความชํานาญ  แต
นักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เพึ่งเรียนรายวิชาการอานภาษาองักฤษใน
ภาคเรียนที่ 1  จึงอาจขาดความชํานาญในการเดาความหมายศัพทยาก  รวมทั้งเนื้อหาเปนเรื่อง
ไกลตัว ไดแก สถานีรถไฟหัวลําโพง  นักเรียนอาจไมคุนเคยกับการเดินทางโดยรถไฟ  เนื่องจาก
จังหวัดสตูลไมมีรถไฟและสถานีหัวลําโพงอยูไกลจากจังหวัดสตูล  นักเรียนไมมีความรูเดิมมาทํา
ความเขาใจในการอาน  จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทายบทต่ํากวาเกณฑ  ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของสุมาลี  ชิโนกุล (2541 : 99) และแนวคิดของวิสาข  จัติวัตร (2543 : 27)ที่วาภูมิหลัง
ดานเนื้อหาของเรื่องและความรูทางภาษาเกี่ยวกับทักษะการอานภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ   ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ
ทายบทของบทที่ 5 และบทที่ 8 อยูในเกณฑต่ํา   ดังนั้นปจจัยที่ผูเรียนไมคุนเคยกับเนื้อหา คําศัพท  
ขาดความรูเกี่ยวกับทักษะการอานทั้งในระดับเบื้องตน  เชน ความรูเร่ืองคําศัพท  โครงสรางทาง
ภาษา เทคนิคการอาน และทักษะการอานระดับสูง  รวมทั้งภูมิหลังดานเนื้อหาของเรื่อง จึงเปนสิ่ง
สําคัญที่ตองคํานึงถึงในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

  1.5.2 นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
หลังการเรียนไดดีมาก   เนื่องจากนักเรียนไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่อง
และสม่ําเสมอถึง 10 บท  ทําใหนักเรียนเกิดความคลอง (Fluency) และความแมนยํา (Accuracy) 
ในการใชภาษา (ผาน บาลโพธิ์ 2539 : 41-42) นอกจากนี้ผลจากโปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบ
มีการประมวลคําตอบ  พรอมทั้งใหขอมูลยอนกลับทันทีวานักเรียนตอบคําถามถูกหรือผิด  ดังนั้น
จากการทํากิจกรรมตางๆ ระหวางเรียน ทําใหนักเรียนรูจุดบกพรองในการอานของตัวเอง นักเรียน
ไดฝกการคิดตลอดเวลา   ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542 : 48) ที่วา
การใหขอมูลยอนกลับในทันทีของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เปนการประเมินความเขาใจของ
ผูเรียนได  สงผลตอการเรียนรูในตัวผูเรียน  เนื่องจากผูเรียนสามารถตรวจสอบผลการเรียนดวย
ตนเองวามีความเขาใจในสิ่งที่ศึกษาไปมากนอยเพียงใด หรือมีความเขาใจผิดพลาดในสวนใด    
อีกทั้งหลังจากที่เรียนจบแตละบท  ผูวิจัยและนักเรียนไดใชเวลาสวนหนึ่งรวมกันอภิปรายถึงความรู
และทักษะตางๆ ในการอานที่ไดรับจากการเรียนในบทนั้นๆ ซึ่งสอดคลองกับทัศนะของกาญจนา  
ปราบพาล ( Kanchana Prapphal 1997 : 123) ที่กลาววา  การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรให
เกิดผลสําเร็จนั้นหลังเรียนครูและนักเรียนควรรวมกันสนทนาวาไดเกิดการเรียนรูหรือทักษะทาง
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ภาษาใด  นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร  ดังนั้นเมื่อนักเรียนสามารถรูจุดบกพรอง
และแกไขปรับปรุง  เปนผลใหลดความวิตกกังวลในการเตรียมตัวสอบหลังเรียน ทําใหสามารถทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดมากขึ้น   
 2. จากผลการวิจัยขอที่  2 พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของ             
กลุมตัวอยางหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ      
การสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียน             
พิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล   สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่
ผูวิจัยตั้งไว   อาจเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
 2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน เนื่องจากเปน
การสอนที่ใช เทคโนโลยีสมัยใหม ผู เ รียนจึงมีความกระตือรือรนในการเรียนสูงกวาปกติ       
นอกจากนี้ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พบวาการเรียนจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วและดีกวาการสอนทั่วไป  สอดคลองกับคํากลาว
ของณัฐชยา ยิ้มวิไล (2544 : 102)  กลาวคือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถใหความรู
ควบคูกับความทันสมัยและความสนุกสนาน   เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมีขอดีหลายประการ 
กลาวคือ  ผูเรียนจะไมถูกจํากัดดวยเวลา  สามารถเลือกเรียนไดตามเวลา และโอกาสที่ผูเรียน
ตองการ   นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตามความสามารถ     
ของตน   จึงเปนการตอบสนองของผูเรียนแตละคนที่มีความสามารถแตกตางกันไดเปนอยางดี     
สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูแบบเสริมแรง (Reinforcement Theory) และการตอบสนอง        
(S-R Theory) ของสกินเนอร   ซึ่งสามารถเพิ่มความรูใหกับผูเรียนไดอีกวิธีหนึ่ง  ดังจะเห็นไดจาก
ผลการวิจัยที่พบวานักเรียนที่มีผลการเรียนปานกลางและออน   สามารถทําคะแนนจาก
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานเพิ่มข้ึน  โดยคะแนนกอนเรียนอยูระหวาง 8 – 25            
( x̄                                                                             =19.28 ) สวนคะแนนหลังเรียนอยูระหวาง 28 – 36 ( x̄                                                                             =32.33)   ทั้งนี้เนื่องจากผูเรียนที่มี   
ผลการเรียนคอนขางต่ํา  สามารถมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดตามลําพังและกลาตอบคําถามใน
บทเรียนมากขึ้น และเลือกเรียนไดตามเวลา และโอกาสที่ผูเรียนตองการ  สอดคลองกับความ
คิดเห็นของ ซิงฮาล (Singhal  2001)ที่วา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนในการพัฒนาทักษะการอาน
ทําใหผูเรียนสามารถฝกฝนการอานไดในปริมาณที่มากกวาการเรียนในชั้นเรียนปกติ  ดังนั้น
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงสามารถกอใหเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนไดดีกวาการเรียนใน
ชั้นเรียนปกติเพียงอยางเดียว   เพราะทําใหผูเรียนเกิดความพึงพอใจ  มีความมั่นใจและมีความ
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พรอมในการเรียน   สงผลใหความสามารถทางการเรียนดีข้ึน  นอกจากนี้แลวบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนการอานที่ ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการอาน
ภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห  (อ41201) ที่ตองมีการประเมินผลความสามารถในการอานออกมาใน
รูปแบบคะแนนปลายภาคเรียน   จึงอาจสงผลใหนักเรียนเล็งเห็นความสําคัญของการเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   เกิดแรงจูงใจในการเรียนทําใหนักเรียนสนใจเรียน  ปฏิบัติกิจกรรม
อยางตั้งใจ  มีความกระตือรือรนในการเรียน   จึงทําใหความสามารถในการเรียนทักษะการอาน
ภาษาอังกฤษมากขึ้น  
 2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาแบบบูรณาการทักษะการอานภาษาอังกฤษกับเนื้อหาวิชาอื่นๆ  เชน เนื้อหาของบทที่ 7        
(Where are you from?) ประกอบดวยขอมูลเกี่ยวกับสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติของ     
จังหวัดสตูล   เนื้อหาดังกลาวสามารถนําไปบูรณาการกับรายวิชาในสาระวิชาสังคมศึกษา คือ   
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม (ส41101) บทที่ 1 (How  good  is  your  cooking?) 
สามารถนําไปบูรณาการกับรายวิชาในสาระวิชาการงานอาชีพ คือ วิชาอาหารจานเดียว (ง41208) 
ทําใหผูเรียนไดประยุกตความรูและทักษะที่ไดจากวิชาหนึ่งไปสัมพันธเชื่อมโยงประกอบการทํา
ความเขาใจในรายวิชาอื่นๆ   ชวยใหเกิดการถายโอนการเรียนรูจากวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาที่นํามา
ผสมผสาน   เปนการสงเสริมใหเกิดความเขาใจ  สอดคลองกับแนวคิดของอัญชลี สารรัตนะ     
(2542 : 27 – 31) ที่กลาววาการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ  เปนแนวทางจัดการศึกษาที่แตกตาง
จากแนวทางจัดการศึกษาแบบเดิม  ซึ่งทําใหการเรียนของผูเรียนมีความหมาย  จึงสามารถสรุป   
ไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้น  จัดเปนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่มีการบูรณาการ
กับเนื้อหาวิชาอื่น  ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับบทเรียนคอมพิวเตอรทั่วไปที่ผลิตขึ้นมาเพื่อ
การคา  ไมไดมุงเนนการบูรณาการเนื้อหาวิชาอื่นที่อยูในหลักสูตร  แตเปนการฝกทักษะทางภาษา
ทั่วไป  ดังที่มาชาโดและแพทริเซีย (Machado and Patricia 1997)  และพะทัก (Phatak  2003)  
กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรที่ผลิตขึ้นมาขายตามทองตลาด  ชวยเอื้ออํานวยความสะดวกให   
กับครูแตไมสามารถนํามาใชประกอบการเรียนไดทั้งหมด  กรมวิชาการหรือหนวยงานที่รับผิดชอบ              
ทางการศึกษา  ควรมีการประสานงานรวมมือกับโรงเรียนตางๆ เพื่อชวยกันออกแบบและสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เหมาะสมกับนักเรียนแตละโรงเรียน 
 3. จากผลการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล   คาระดับคะแนนเฉลี่ยจาก
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แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 10 บท  โดยเฉลี่ยเทากับ 4.74 (S.D.=0.20)        
แสดงวา  กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอร  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน 
ที่ตั้งไว  เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นรายบท  จะเห็นวาบทที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก 
ไดแก  บทที่ 10  It is a great performance (x̄                                                                             = 4.77, S.D.= 0.20) และ บทที่ 9 How amazing 
it is ! (x̄                                                                              = 4.77, S.D = 0.21) สวนบทที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย ไดแก  บทที่ 2       
I feel terrible(x̄    =4.68, S.D.= 0.24) และ บทที่ 7 Where are you from? (x̄               = 4.65, S.D.=  0.24)  
สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
   3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทที่ 9 และบทที่ 10 มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับ
แรก  อาจเนื่องจาก มีการวางรูปแบบในการพัฒนาเปนแนวทางเดียวกัน  ไมวาจะเปนรปูแบบกจิกรรมที่
หลากหลาย กลาวคือ กิจกรรมการลากคํา  การพิมพคํา การคลิกคําตอบที่ถูกตอง ตลอดจนการ
ใหผลยอนกลับในรูปแบบการเสริมแรง  และบางกิจกรรมใหผลยอนกลับแบบชี้แนวทางในการตอบ
คําถาม  เชน กิจกรรมเลือกคําตอบ T / F เมื่อผูเรียนเลือกคําตอบแลวไมถูกตอง  คอมพิวเตอรจะ
เฉลยคําตอบใหผูเรียนไดทราบผลการเรียนทันที  เปนตน ผูเรียนมีความรูสึกมั่นใจในการอาน  
เนื่องจากการไดทํากิจกรรมอยางหลากหลายและมากพอจากบทแรกๆ ทําใหสามารถประเมิน
ความเขาใจของตนได  จึงอาจเปนสาเหตุทําใหมีคาคะแนนความคิดเห็นเฉลี่ยสูงสุดได  

 3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด  ไดแก บทที่ 7 Where 
are you from? (x̄               = 4.65, S.D.= 0.24) และ บทที่ 2 I feel terrible (x̄   =4.68, S.D.= 0.24)         
อาจเนื่องจาก  บทที่ 7 เนื้อหามีความยาว ภาษาและคําศัพทที่ใชอาจอยูในระดับที่ยาก  ประกอบกบั
แบบฝกมีจํานวนนอย  จึงใหนักเรียนรูสึกลําบากในการทําความเขาใจ  สวนบทที่ 2 เนื่องจากเปน
บทเรียนที่เรียนในชวงตน  ผูเรียนยังไมรูสึกคุนเคยกับกิจกรรมการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน    
เมื่อผูเรียนตองเร่ิมทํากิจกรรมที่หลากหลาย  อาทิ กิจกรรมการลากคํา  การพิมพคํา  การคลิก
คําตอบที่ถูกตอง  ทําใหผูเรียนรูสึกเครียดและทอแทตอการเรียน   เนื่องจากมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับ
การพิมพ  การใชเมาสลากคํา หรือแมแตการคลิกคําตอบ  ซึ่งสอดคลองกับสุรพล  กลิ่นพะยอม     
(2540 : 19)ที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับจิตวิทยาพื้นฐานการศึกษาวา  บุคคลจะเรียนรูไดรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความพรอมทางจิตใจของผูเรียน  ถาผูเรียนยังไมพรอม       
การฝกฝนใหเกิดการเรียนรูยอมเปนไปไดยาก  การรอใหผูเรียนพรอมหรือสรางความพรอมใหกบัผูเรียน  
เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งตอการเรียนรู  สอดคลองกับความคิดเห็นของนากานิชิ (Nakanishi  
2002) ที่เสนอแนะวา  การจัดบรรยากาศในการเรียนที่ไมทําใหผูเรียนรูสึกกังวลเปนปจจัยหนึ่งที่
ชวยใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมในการเรียนภาษาตางประเทศใหเกิดผลสําเร็จมากขึ้น  ดังนั้นการ
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เตรียมความพรอมของผูเรียนเพื่อการเรียนรูภาษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนสิ่ง
สําคัญและมีความจําเปนยิ่ง  
    นอกจากนี้จากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานการออกแบบบทเรียน  ดานความพึงพอใจในการเรียน  ดานกิจกรรม  และ
ดานเนื้อหา  สรุปไดดังตอไปนี้ 
 1. ดานการออกแบบบทเรียน โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄    =4.78, S.D.=0.21) ซึ่งขอที่มีคา
ระดับความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนสูงที่สุดคือ ขอที่ 4 ขนาดตัวอักษรอานงายชัดเจน
เหมาะสม (        x̄               = 4.87, S.D.= 0.34) ทั้งนี้อาจเปนเหตุจากการที่ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอบทเรียน 
โดยอาศัยหลักการตามแนวคิดของนักการศึกษาดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่วา 
องคประกอบดานขอความ ไดแก รูปแบบและขนาดตัวอักษร  สีตัวอักษร  ความหนาแนนของ
ตัวอักษร ถือเปนองคประกอบที่สําคัญในการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพ 
(บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ  และคณะ 2544 : 43-45) สวนขอที่มีคาระดับความคิดเห็นดาน              
การออกแบบบทเรียนต่ําสุดคือ  ขอที่ 11 เสียงเอฟเฟกตประกอบกิจกรรมในบทเรียนเหมาะสม         
(x̄   = 4.66, S.D.= 0.47) อาจเนื่องจากเสียงเอฟเฟกตประกอบกิจกรรมในบทเรียนเปนเสียงเดียวกัน
หมดทั้ง 10 บท  จึงทําใหนักเรียนไมรูสึกตื่นเตนตอเสียงเอฟเฟกตที่ไดยินในบทหลังๆ  นักเรียน  
บางคนถามผูวิจัยวาเหตุใดไมใชเสียงเอฟเฟกตที่มีเสียงหลากหลาย  จะไดเราใจและกอใหเกิด
ความสนุกสนาน   
 2.ดานความพึงพอใจ  โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดาน                          
ความพึงพอใจในการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมากเปนอันดับที่สอง                
(x̄   =4.74, S.D. = 0.20) ซึ่งขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานความพึงพอใจสูงสุด คือ ขอที่ 7 นักเรียน
ตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอื่นๆ อีก (x  ̄            = 4.77, S.D. = 0.42) เนื่องจาก
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสนับสนุนการเรียนรูแบบเอกัตภาพ กลาวคือ
ในขณะที่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ถาผูเรียนตอบคําถามผิดจะมีผูเรียนเพียงคน
เดียวเทานั้นที่ทราบ    ดังนั้น  ผู เ รียนจึงปราศจากความกังวลหรือแรงกดดันจากครูหรือ            
เพื่อนรวมชั้นเรียน   สงผลใหผูที่เรียนออนหรือเรียนชาสามารถฝกฝนตนเองไดเปนอยางดี  
นอกจากนี้ ในขณะที่เรียนผูเรียนสามารถฟงเสียงเพลงบรรเลงประกอบบทเรียนและเสียงอานของ
เจาของภาษา  ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนโดยใหผูเรียนเลือกฟงหรือไมฟงก็ไดตามความตองการ  
ผูเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรียนมีความสนุกสนานและทาทายความสามารถ  บทเรียน
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คอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นเปนสื่อรูปแบบใหมสําหรับนักเรียนจึงทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษา
เพราะเปดโอกาสใหผูเรียนใชทักษะทางภาษาที่ไดเรียนรูในสถานการณที่แปลกใหมและทาทาย  
หลังจากที่ได เ รียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนเกิดความรู สึกวาการเรียน
ภาษาอังกฤษเปนเรื่องสนุกนาสนใจ และมีความตองการที่จะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรใน
รายวิชาอื่นๆ คอมพิวเตอรจึงเปนสื่อการสอนที่เหมาะสําหรับในทุกรายวิชา (Soe  et al. 2000)  
สวนอันดับตํ่าสุดดานความ   พึงพอใจคือ  ขอที่ 4 นักเรียนพึงพอใจที่ไดควบคุมเวลาเรียนดวยตนเอง 
(x̄           = 4.66, S.D.=0.47)        อาจเนื่องจากนักเรียนกลุมตัวอยางเปนนักเรียนที่มีความตั้งใจในการ
เรียนสูง  จึงมักจะมีขอคําถามในขณะที่เรียน  และตองการความชวยเหลือจากครู เชน การ
อภิปรายแลกเปลี่ยนความรู        ความคิดเห็นในระหวางเรียน หรือ หลังเรียนระหวางครูและ
นักเรียน  ดังนั้นเมื่อนักเรียนตองเรียนดวยการควบคุมเวลาเรียนดวยตนเอง  นักเรียนจะขาดโอกาส
ดังกลาว นักเรียนจึงมีความคิดเห็นวาควรมีครูคอยชวยเหลือและมีสวนในการควบคุมเวลาเรียน
ของนักเรียนดวย   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ฮวงและลุย (Huang and Lui  2000) ที่พบวาการ
เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหความสัมพันธหรือความใกลชิดระหวางครูกับนักเรยีน
หรือนักเรียนกับนักเรียนมีนอยลง    และพบวานักศึกษายังมีความจําเปนที่ตองใหครูคอยชวยเหลือ   
ดังขอเสนอแนะของ โซ  และคณะ (Soe  et. al. 2000)ที่วา การใชคอมพิวเตอรชวยสอนอานเพียง
อยางเดียวไมเพียงพอ  คอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือ / อุปกรณอยางหนึ่งที่มีผลตอการทําใหผล
สัมฤทธิ์ทางการอานสูงขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อนํามาใชเสริมการสอนปกติแตควรพิจารณาตัว
แปรอื่นในการสอนอานดวย 
 3. ดานกิจกรรม  โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานกิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄   =4.72, S.D.=0.34)  ซึ่งขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดาน
กิจกรรมสองอันดับสูงสุดคือ  ขอที่ 1 กิจกรรมกอนการอานชวยใหนักเรียนมีความรูความเขาใจ
คําศัพทสามารถใชเปนแนวทางในการทํากิจกรรมตอไป ( x̄                                                                              = 4.73, S.D.= 0.44 ) และขอที่ 2 
กิจกรรมระหวางการอานชวยใหนักเรียนมีความสามารถในการอานไดอยางมีจุดหมาย                  
( x̄                                                                              =  4.73, S.D.= 0.44) สามารถอภิปรายไดวา  อาจเกิดจากกิจกรรมการอานของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในแตละบทเรียนตามขั้นตอนการสอนอานเพื่อการสื่อสาร   
เร่ิมต้ังแตข้ันเตรียมความพรอมกอนอาน ( Pre-reading ) เปนการกระตุนใหนักเรียนทําสิ่งที่คุนเคย
อยูแลวมาทําความเขาใจบทเรียน   รวมทั้งการเตรียมความพรอมในเร่ืองคําศัพทและสํานวนภาษา
รวมทั้งรูปแบบโครงสรางไวยากรณที่จําเปนตองใชในการทํากิจกรรมตอไป  ข้ันการอาน       
(While-reading) ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอยางเพียงพอจากกิจกรรมที่หลากหลาย ทําให
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ผูเรียนมีความมั่นใจในการเรียนและเกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน (บํารุง  โตรัตน  2535 : 63) สวน
อันดับตํ่าสุดดานกิจกรรมคือ  ขอที่ 3 กิจกรรมหลังการอานชวยใหนักเรียนไดทบทวนความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับทักษะการอานสามารถนําทักษะการอานไปใชในชีวิตประจําวัน (x̄                                                                            =4.68,       
S.D.= 0.47) อาจเปนสาเหตุจากกิจกรรมหลังการอาน  เปนกิจกรรมที่ประเมินความรูความเขาใจ
ในดานการอานของผูเรียน   ผูเรียนจึงมีความรูสึกวายากกวากิจกรรมขางตน  อยางไรก็ตามเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมนักเรียนยังคงมีความคิดเห็นดานกิจกรรมดีมาก  เนื่องจากการไดทํากิจกรรม
อยางหลากหลายและมากพอทําใหสามารถประเมินความเขาใจของตนได   การเตรียมความพรอม
ในขั้นกอนการอาน  รวมทั้งขั้นการอานของแตละกิจกรรม   ทําใหผูเรียนไดฝกโครงสรางภาษาใน
บริบทที่มีความหมายเพราะเปนโครงสรางภาษาที่พบในบทอาน   ทําใหนักเรียนเกิดความเขาใจใน
เนื้อหางายขึ้นแลวสามารถถายโอนความรูไปใชในขั้นนําภาษาไปใชหรือข้ันหลังการอาน        
(Post-reading ) การออกแบบกิจกรรมใหนักเรียนไดฝกการพัฒนาทักษะการอานดวยกลวิธี
หลากหลาย  ชวยเพิ่มหรือเสริมการพัฒนาทักษะการอานของนักเรียน  ทําใหนักเรียนอานอยางมี
จุดประสงค   แลวนําเทคนิคตางๆ ที่ไดจากกิจกรรมการอานในชั้นเรียนมาเสริมความรูเดิมเกี่ยวกับ
ทักษะการอาน  ทําใหนักเรียนมีความมั่นใจในการอาน   และเล็งเห็นถึงความสําคัญของกิจกรรม
พัฒนาทักษะการอานที่สนับสนุนใหนักเรียนนําสิ่งที่ไดจากการทํากิจกรรมในชั้นเรียนมาใชในการ
อานเอกสารจริงในชีวิตประจําวัน    จึงทําใหระดับความคิดเห็นดานกิจกรรมโดยภาพรวมดีมาก     
  4. ดานเนื้อหา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานเนื้อหาคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄   =4.69, S.D.=0.28) ) ซึ่งขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหาสูงสุดสอง
อันดับแรก ไดแก ขอที่ 6 คําสั่งของแบบฝกหัดในแตละบทเรียนชัดเจนและเขาใจงาย (x̄                                                                              = 4.74, 
S.D.= 0.44) อาจเนื่องจากคําสั่งของแบบฝกหัดไดผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญ
ดานเนื้อหา   และตรวจความถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ  มีการแกไข
ปรับปรุงตามคําแนะนําของเชี่ยวชาญและผานการทดลองใชแลว  จึงทําใหนักเรียนสามารถเขาใจ
เนื้อหาและปฏิบัติกิจกรรมที่มีอยูในบทเรียนไดอยางงายดาย   และขอที่ 3 เนื้อหาสามารถนําไปใช
ในชีวิตประจําวันได  (x̄                                                                              = 4.74, S.D.= 0.44) อาจเนื่องจากเนื้อหาในบทเรียนบางเนื้อเร่ือง           
มีความสัมพันธกับความรูที่เรียนในสาระการเรียนรูรายวิชาอื่นๆ เชน บทที่ 1 How good is your 
cooking ?  เนื้อเร่ืองเกี่ยวกับอาหารที่พบเห็นในชีวิตประจําวัน คือ ผัดไท ข้ึนตอนการปรุงอาหาร 
ซึ่งสอดคลองกับวิชาอาหารจานเดียว (ง41208) ของโรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล   จึง
กอใหเกิดการนําความรูและทักษะที่ไดจากการเรียนวิชาอื่นๆ ที่ไดเรียนมาสัมพันธเชื่อมโยง  ชวยให
เกิดการถายโอนการเรียนรูจากวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาที่นํามาผสมผสาน  เปนการสงเสริมใหเกิด

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

190

ความเขาใจมากขึ้น (กระทรวงศึกษาธิการ,กรมวิชาการ 2545 : 122) ทําใหนักเรียนเล็งเห็น
ประโยชนของการเรียนภาษาอังกฤษ  สวนความคิดเห็นดานเนื้อหาอันดับตํ่าสุดคือ ขอที่ 1 
คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนเขาใจงาย (x̄                  =4.61, S.D.=0.49) อาจเปนเหตุผลจากความรูความสามารถ
ในการอานภาษาอังกฤษซึ่งเปนภาษาที่สองของนักเรียนยังมีความบกพรองไมวาจะเปนความรู
เกี่ยวกับคําศัพท  โครงสรางทางภาษา  และเทคนิคการอาน  จึงทําใหนักเรียนไมสามารถทําความ
เขาใจเนื้อหาที่อานไดโดยงาย  และสาเหตุอีกประการหนึ่งคือ  ผูเรียนไมมีความรูเดิมเกี่ยวกับเร่ือง
ที่อาน  เนื่องจากเนื้อหาที่อาน มีสาระเกี่ยวกับเทคนิคหรือทักษะการอาน  ซึ่งเปนเนื้อหาใหม
สําหรับผูเรียนจึงทําใหยากตอการทําความเขาใจ  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสุมาลี  ชิโนกุล 
(2541 : 97) ที่กลาววา  ผูอานภาษาที่สองจําเปนจะตองพัฒนาความรูภาษาที่สองนั้นในระดับที่
พอจะสามารถเขาใจบทอานไดดีกอนที่จะสามารถนําเอาความรูอ่ืนๆ มาใชประกอบเพื่อใหเขาใจ
เร่ือง อนึ่ง หากความรูของภาษาที่สองของผูอานไมดี  ก็จะเปนอุปสรรคในการใชภูมิหลังของเนื้อหา
ดวย  ดังนั้นในจัดกิจกรรมการอานผูสอนควรคํานึงถึงความยากงายของเนื้อหาใหเหมาะสมกับ
ผูเรียน  สอดคลองกับขอเสนอแนะของ แกร (Gaer 1997) และ อัสชิ (Uschi  1998) ที่เสนอวา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ใชสอนภาษาตางประเทศควรมีระดับความยากงาย ความซับซอนของ
โครงสรางทางไวยากรณที่สอดคลองกับจุดประสงคของการเรียนรู  และขอมูลทางภาษาที่เหมาะ
กับระดับชั้น อายุ ประสบการณ และวุฒิภาวะของผู เ รียน   สามารถบูรณาการความรูกับ
เนื้อหาวิชาอื่นๆในหลักสูตรมีคําศัพทที่เปนนามธรรม   จึงจะทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษามีประสิทธิภาพได 
 จากผลการวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปน 
ส่ือการสอนที่ดีและมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิด
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งรายวิชาภาษาอังกฤษเพราะเปนรายวิชาที่ผูเรียนตอง
ฝกทักษะตางๆ อยางสม่ําเสมอจนเกิดความชํานาญ   การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําให
ผูเรียนสามารถศึกษาเนื้อหา และทําแบบฝกหัดไดตลอดเวลาและบอยครั้งเทาที่ตองการ           
โดยปราศจากความกดดันของเวลา  ครูผูสอนและเพื่อนรวมชั้นเรียน  นอกจากนี้ขอไดเปรียบของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถนําสื่อประสม (Multimedia) ชนิดตางๆ เขามาใชในการ
พัฒนาบทเรียนทําใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความเสมือนจริงมากยิ่งขึ้น   สามารถสราง 
แรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนไดเปนอยางดี   สอดคลองกับขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสอบถาม
ความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนกลุมตัวอยาง  หลังจากที่ใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งพบวา  โดยปกติแลวนักเรียนใชคอมพิวเตอรในการคนควาขอมูลจาก
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อินเทอรเน็ตและเพื่อความบันเทิงเปนสวนใหญ   แตนักเรียนไมเคยมีประสบการณในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาใดๆ มากอน  ทําใหในขณะที่เรียนมีความรูสึกตื่นเตนและ
กระตือรือรนตอการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   นอกจากนี้นักเรียนยังรูสึกวาการ
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   เปนสิ่งที่มีความทันสมัยและไมทําใหเกิดความรูสึก     
เบื่อหนายในการเรียน  สนุก อยากเรียนบอยๆ   เปนการเรียนที่มีการโตตอบและทําแบบฝกหัดใน
บทเรียน  โดยเฉพาะการใหผลยอนกลับแบบมีคําตอบอธิบายเพิ่มเติม   จากคําตอบและพฤติกรรม
ดังกลาว  สรุปไดวานักเรียนมีทัศคติที่ดีตอการเรียนวิชาการอานภาษาอังกฤษโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
  คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนทั้งตอผูเรียน และผูสอน  กลาวคือ ประโยชนตอผูเรียน 
ไดแก ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ตามอัตราความเร็วและความตองการของตน  สามารถ
ทบทวนเนื้อหาซ้ําแลวซ้ําอีกเมื่อไดรับผลยอนกลับที่บอกถึงความสามารถทางการเรียนที่ยังไมได
มาตรฐานโดยไมรูสึกอาย  เปนการเรียนที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง  และเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการ
เรียนการสอนมากขึ้น  ทําใหมีความสนใจและกระตือรือรน  สนุกสนานกับการเรียน  ซึ่งการใช
คอมพิวเตอรในการเรียน นับเปนการเรียนแบบ active learning   สวนในดานประโยชนตอผูสอน 
เมื่อคอมพิวเตอรสามารถทําหนาที่เปนครูไดจึงลดเวลาและทุนแรงผูสอน   ลดปญหาการขาด
แคลนครู   ครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนมากขึ้น  มีโอกาสศึกษาวิธีการ  และนิสัยการเรียนของ
นักเรียนแต   ละคนไดอยางทั่วถึง  คอมพิวเตอรจึงชวยเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอนเปนผูอํานวย
ความสะดวก อนึ่ง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองใชประสบการณและความอดทนสูง  
ส้ินเปลืองเวลาและคาใชจาย เมื่อเปรียบเทียบกับการใชส่ือการสอนชนิดอ่ืนๆ แตผลที่ไดรับนับวา
คุมคา  เพราะเปนประโยชนทั้งตอครูและผูเรียน   ตลอดจนผูที่ตองการศึกษาความรูดวยตนเอง  
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหแพรหลายมากขึ้นจึงเปนการชวยพัฒนาระบบ
การศึกษารายบุคคล   ซึ่งจะชวยลดความแตกตางระหวางบุคคล   นอกจากนั้นบทเรียน
คอมพิวเตอรยังเปนการนําความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีของสังคมปจจุบันมาใชใหเกิด
ประโยชนทางการศึกษาอีกดวย    
 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารใน
การวิจัยในครั้งนี้ประสบผลสําเร็จในการเรียนรูในระดับเปนที่นาพอใจเทาที่ขีดความสามารถของ
คอมพิวเตอรจะทําได   แตมีบางอยางที่คอมพิวเตอรไมสามารถทําได  เชน การแสดงออกดาน
ความคิดเห็น  ความคิดสรางสรรค  ดังที่อรพันธ  ประสิทธิ์รัตน ( 2530 : 136) กลาววา”...เราควรใช
คอมพิวเตอรในฐานะเครื่องชวยสอน  ไมใชนํามาเปนตัวแทนของครูโดยสมบูรณ  เพราะการเรียน
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การสอนจะตองใชทั้งศาสตรและศิลป  นอกจากนี้การเรียนการสอนยังตองอาศัยความสัมพันธ
ระหวางมนุษญอีกดวย  หากใชเครื่องจักรกลสอนเพียงอยางเดียวแลว  ไมอาจทําใหผุเรียนบรรลุ
จุดมุงหมายทางการศึกษาอยางสมบูรณได...”  จากความคิดเห็นดังกลาว  สรุปไดวาแมวา
คอมพิวเตอรชวยสอน จะมีประโยชนและมีความเหมาะสมในการเรียนการสอน  แตผูสอนตอง
คํานึงถึงขอจํากัดของการนําคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการเรียนการสอนดวย 

 
ปญหาที่พบในการวิจัย 

 
 จากการวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยพบปญหาบางประการที่เกิดขึ้น  พอจะสรุปไดดังนี้ 
 
ปญหาดานเนื้อหาบทเรียน 
 1.ผูวิจัยวิเคราะหและทําการคัดเลือกเนื้อหาจากเอกสารจริงที่สอดคลองกับหัวเรื่องและ
จุดประสงคของแบบฝกเพื่อพัฒนาทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร   มากําหนดเปนกรอบของเนื้อหา
ในบทเรียนทั้ง 10 บท   ซึ่งในแตละบทประกอบดวยบทอานจํานวน 3 เร่ือง  เพื่อนํามาใชในการสราง
แบบทดสอบกอนเรียน   เนื้อหาที่ใชในการสอนทักษะการอานเพื่อการสื่อสารและเนื้อหาที่ใชในการ
สรางแบบทดสอบหลังเรียน  บทอานทั้ง 3 เร่ืองจะตองเปนเรื่องที่มีระดับความยากงายของเนื้อหา
และคําศัพทใกลเคียงกัน  ความเหมาะสมและความถูกตองของเนื้อหาตอระดับความสามารถของ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4   ผูวิจัยจึงตองใชระยะเวลาในการคัดเลือกเนื้อหาและสรางเนื้อหาในแต
ละบทนาน 
 2  คําศัพทที่ไดรับการคัดเลือกมาประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนา
ข้ึน  บางคํามีความยากในการหารูปภาพที่สามารถสื่อสารไดตรงตามความหมาย  และมีลักษณะ
สมจริง  เนื่องจากตองเปนภาพจากสื่อของจริง  ผูวิจัยตองคนหาภาพจากอินเทอรเน็ตบาง  ทําการ
ถายรูปแลวนําไปสแกนลงในคอมพิวเตอรบาง  ซึ่งทําใหเสียเวลาและยุงยากพอสมควร 
 3. เนื้อหาบทเรียนสวนใหญนํามาจากบทความอินเทอรเน็ต มีการใชภาษาที่ไมถูกตองใน
ดานคําศัพท  ไวยากรณ  ผูวิจัยจึงไดทําการดัดแปลงแกไขเนื้อหาใหม  ดังนั้นกอนนําเนื้อหาจาก
เอกสารมาสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของภาษาตรวจสอบ
ความถูกตองของภาษากอน  ซึ่งใชเวลานานเชนเดียวกันกวาจะไดเนื้อหาที่มีการดัดแปลงแกไข
สมบูรณแลว 
 4. นักเรียนที่ไมคุนเคยกับบทอานจากเอกสารจริง   ดังนั้นนักเรียนจะเปดพจนานุกรมเพือ่
หาความหมายของคําศัพทในบทอาน ทําใหเสียเวลาในการอาน  ผูวิจัยตองคอยชวยเหลือ  ชี้แนะ 
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และสอนหลักการเดาความหมายคําศัพทใหแกนักเรียน  เพื่อใหนักเรียนเกิดความคุนเคยและมี
ความมั่นใจในการอานมากขึ้นในชวงแรกของการทดลอง  ดังนั้นในชวงตนของการทดลองบทแรกๆ 
จึงใชเวลานานกวากําหนด 
 5. เนื้อหาบางบทแมจะมีการดัดแปลงแกไขใหมีความถูกตองในดานคําศัพท  และ
รูปแบบโครงสรางทางภาษา  แตยังพบปญหาวาเนื้อหาคอนขางยาก  เชน บทที่ 5 และ บทที่ 8 
ทั้งนี้เนื่องจากนักเรียนขาดทักษะการอานภาษาที่สอง  และภูมิความรูเดิมของเนื้อหา  รวมทั้งไมมี
ความรูเกี่ยวกับวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเนื้อหานั้นๆ  ดังนั้นผูวิจัยตองพยายามใหคําแนะนํา  
ชวยเหลือในเรื่องคําศัพทยาก และ วัฒนธรรมที่เกี่ยวของ  เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียน
ภาษาอังกฤษตอการนําไปใชในชีวิตประจําวัน  และมีกําลังใจในกานเรียนบทเรียนตอๆ ไปมากขึ้น  
 
ปญหาดานเทคนิค 
 1. ผูวิจัยไดออกแบบใหนักเรียนฟงเสียงอานของเจาของภาษา แตผูวิจัยไมสามารถทํา
แถบสีแสดงขอความที่กําลังอานได 
 2..เนื้อหาบทอานบางเนื้อหามีความจําเปนตองนําเสนอขอความที่มีความสําคัญเดนชัด 
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ  แตผูวิจัยไมสามารถทําแถบสีแสดงขอความสําคัญใหเห็นเดนชัด
ได 
 3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น  สามารถนําเสนอเนื้อหาใหนักเรียน
ไดฝกทักษะทางภาษา  โดยเฉพาะทักษะการอาน  แตมีขอจํากัดดานทักษะการพูด หรือ ทักษะการ
เขียน  ผูวิจัยจึงใชวิธีการใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความรูที่ไดรับหลังจากเรียนจบในแตละบท  
โดยพยายามใหคําแนะนําในเรื่องคําศัพท   เพื่อใหนักเรียนฝกใชภาษาอังกฤษในการพูดและ     
การเขียนตอบ 
 4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาข้ึนตองใชภาพประกอบบทเรียนที่
สามารถสื่อความหมายใหสอดคลองกับคําศัพท  จึงจําเปนตองนําเสนอภาพทั้งภาพนิ่ง และ 
ภาพเคลื่อนไหว  เชน ภาพประกอบบทที่ 1 ควรเปนภาพเคลื่อนไหว จึงจะสามารถสื่อความหมาย
ไดชัดเจนมากขึ้น  แตผูวิจัยไมสามารถนําเสนอภาพเคลื่อนไหวได  จึงทําใหการสื่อความหมายบาง
ภาพยังไมสมบูรณ   
 5. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   ผูวิจัยคํานึงถึงเวลาที่จํากัดจึงออกแบบขอสอบประเภท 4 ตัวเลือก
เพียงอยางเดียว  จึงอาจกอใหเกิดความนาเบื่อหนายแกนักเรียน  เนื่องจากลักษณะขอสอบไม
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หลากหลายเหมือนแบบทดสอบประจําบทเรียน  ซึ่งไดออกแบบตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร 
 
ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน 

 1. นักเรียนสวนใหญไมคุนเคยกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งเปน
วิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง  นักเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูสนับสนุน   
สงเสริม  กระตุนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองเทานั้น  ทําใหนักเรียนเกิดความกังวลในระหวางเรียน
เนื่องจากเห็นวาเปนการเรียนที่แตกตางจากปกติ   ผูวิจัยตองเตรียมความพรอมใหกับนักเรียน  
โดยใหนักเรียนไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยเตรียมไวสําหรับสาธิตการใชบทเรียน
กอนการทดลองเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 

 2. การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ   จําเปนตองมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอ  
โดยเฉพาะทักษะทางภาษา   ซึ่งการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมีขอดีคือ  นักเรียนสามารถ
เลือกเรียนไดบอยครั้งตามเวลาและโอกาสที่นักเรียนตองการ   แตเนื่องจากนักเรียนไดเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นเฉพาะในรายวิชาการอานภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห        
(อ 41201) ตามที่โรงเรียนจัดไวในหลักสูตรเทานั้น  จึงขาดโอกาสในการฝกฝนเพื่อใหเกิดความ
ชํานาญทางทักษะภาษาได   ผูวิจัยจึงใหนักเรียนยืมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนา
ข้ึนหลังจากจบสิ้นการทดลอง  เพื่อใหนักเรียนไปศึกษาดวยตนเองที่บาน  หรือในที่อ่ืนๆ ที่นักเรียน
มีความพรอม  โดยไมจํากัดสถานที่ และ เวลา 

 
ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 
 จากการศึกษาวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา
บทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการวิจัยครั้งตอไปดังนี้ 
 
ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการสอน 
 1.จากผลการวิจัยที่มีคาประสิทธิภาพดีมาก  แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
จัดเปนสื่อประกอบการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษสูง  ผูเรียนเกิดแรงจูงใจและมีความคิดเห็นที่ดี   ดังนั้นควรมีนโยบายการนํา
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาใชรวมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ  โดยใหคาน้ําหนัก
ของคะแนนที่ไดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนหนึ่งของการประเมินนอกเหนือจากการ
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สอบและการเก็บคะแนนระหวางเรียน เพื่อเปนการวางพื้นฐานและปลูกฝงการเรียนรูดวยตนเอง
ของผูเรียน 

2. จากผลการวิจัยพบวา หลังจากที่เรียนจบแตละบทผูวิจัยและนักเรียนไดใชเวลา     
สวนหนึ่งรวมกันอภิปรายถึงความรูและทักษะตางๆ ในการอานที่ไดรับจากการเรียนในบทนั้นๆ ทํา
ใหผูเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดมากขึ้น   ดังนั้นผูสอนควรรวมกันสนทนากับนักเรียน
ถึงทักษะการอานที่ผูเรียนไดรับจากการเรียน   นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร  จึงจะ
ทําใหการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรเกิดผลสําเร็จมากขึ้น 
 3. จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ  ชวยใหผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนสูงขึ้น  เมื่อครูใชเครื่องคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือในการสอนแตไมอาจใชแทนครูผูสอน   เนื่องจากขอจํากัดของคอมพิวเตอรในดานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น   และเพื่อแกปญหาชองวางระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน  
เปนตน 
 4. ผูสอนควรรวมมือกับคณาจารยวิชาอื่นๆ  รวมกันบูรณาการกําหนดเนื้อหา  โดย
สามารถพิจารณาเลือกภายใตหัวขอหรือจุดประสงคการเรียนรูรวมกัน เชน การประกอบอาชีพของ
ชุมชนในทองถิ่น  การละเลนพื้นบาน  ความฉลาดบริโภค เปนตน 
 5. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรครูควรมีคูมือการใชกอนเรียนทุกครั้ง   เพื่อที่จะไดทราบ
ข้ันตอนและวิธีใชอยางถูกตอง  ซึ่งจะเปนการปองกันปญหาในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร       
ชวยสอน  และเพื่อใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรประสบความสําเร็จ 
 6. ควรจัดหองเรียนสําหรับใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปของศูนยการเรียนรูดวย
ตนเอง (Self Access Center)  ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรตาม
ความสะดวกเนื่องจากไมถูกจํากัดในเรื่องเวลา  และสามารถใชบทเรียนคอมพิวเตอรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด   
 7. ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช  ผูสอนควรยืดหยุนในเรื่องของเวลา  
โดยใหนักเรียนสามารถนําบทเรียนไปศึกษาดวยตนเองที่บาน  หรือในที่อ่ืนๆ ที่นักเรียนมีความ
พรอม 
 8. กอนดําเนินการสอนจริง   ครูควรบรรยายประกอบการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน  เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจดียิ่งขึ้น 
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 9. สําหรับการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือ ลดความวิตกกังวลในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  ครูควรนําเสนอ และ สาธิตของจริงใหกับนักเรียน  เพื่อให
นักเรียนมีความพรอมและเขาใจชัดเจนขึ้น 
  
ขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน 
           1. จากผลการวิจัยพบวา  ส่ือเอกสารจริงที่นํามาใชเปนเนื้อหาในการฝกทักษะการอาน
ชวยใหความสามารถทางการอานสูงขึ้น อีกทั้งสื่อจากเอกสารจริงสามารถปรับเปล่ียนไดตาม
สภาพบริบทและความตองการของผูเรียน   จึงควรนําสื่อที่มีอยูในชุมชน มาพัฒนาบทเรียนเสริม
ทักษะการอานและทักษะอื่นๆ ในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาอื่นๆ  
 2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ในระดับชั้นตางๆ  และเพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควร
สนับสนุนใหมีการรวมมือกันระหวางอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ  ผูเชี่ยวชาญทางดานเนื้อหา
ในแตละสาขาและนักเทคโนโลยีการศึกษา 
 3. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาที่ตรงตามความสนใจของ
นักเรียน  เพื่อจะไดเนื้อหาที่ไมยากเกินความสามารถและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน  
จะไดเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน  เนื่องจากนักเรียนรูสึกถึงการมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
 4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละบทควรเพิ่มกิจกรรมการสอนศัพทยาก หรือ 
รูปแบบโครงสรางทางภาษาที่จําเปน ในขั้นเตรียมความพรอมกอนอาน (Pre-reading) ไดแก เกม
การฝกการใชภาษา  เชน  เกมปริศนาอักษรไขว  เกมการแกปญหา เชน เกมเศรษฐี  ทั้งนี้เพื่อ
เตรียมความพรอมใหกับนักเรียน  สงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน  และไดรับความ
สนุกสนานในการเรียน 
 5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละบทควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลังเรียน (Extended 
Activities) เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยผูสอนอาจจะใหขอมูลของเว็บไซตตางๆ แลวใหผูเรียนเลือกเนื้อหาที่ตนสนใจ  เพื่อนํามาเขียน
เ ป น ร า ย ง า น ส รุ ป ส่ิ ง ที่ ไ ด ค น ค ว า แ ล ว นํ า ม า เ ส น อ ใ ห เ พื่ อ น ร ว ม ชั้ น เ รี ย น ไ ด ฟ ง 
เปนการฝกทักษะการคนควาขอมูล ทักษะการอาน การสรุปความ การเขียน รวมทั้งทักษะการพูด
หนาชั้นเรียนไดเปนอยางดี 
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ขอเสนอแนะดานเทคนิค 
1. การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนในแตละแบบฝกหัดในบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน   ควรมีการอธิบายคําตอบของตัวเลือกเพื่อใหผูเรียนไดทําความเขาใจ
แบบฝกหัดไดดียิ่งขึ้น 

2. ควรมีการนําสื่อชนิดอื่นๆ เชน วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เปนตน เขามาใชรวมกับ
โปรแกรม Authorware Professional   เพราะจะทําใหการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจมากขึน้  
และสามารถสื่อความหมายภาพ หรือ คําศัพทยากไดชัดเจนขึ้น 
 3. ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับยุทธศาสตรการอาน หรือ เทคนิคการอานสําหรับใหนักเรียนได
ศึกษาเมื่อนักเรียนมีปญหา หรือตองการศึกษาเพิ่มเติม หรือใหความหมายของคําศัพทยากใน
ลักษณะเชิงอรรถทายบทเรียนแตละบท  เพื่อใหนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง และลดความ
กังวลเกี่ยวกับการไมทราบความหมายของศัพทยาก  ในลักษณะปุมใหความชวยเหลือดานเทคนิค
การอาน และความหมายของคําศัพทยาก เปนตน 

4. ควรออกแบบขอสอบในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย  สอดคลองกับการออกขอสอบ
การอานเพื่อการสื่อสาร  เพื่อใหผูเรียนไดประเมินความกาวหนาในการเรียนที่ไมใชขอสอบประเภท 
4 ตัวเลือกเพียงอยางเดียว  อันทําใหผูเรียนรูสึกกังวล เครียด  เพราะบรรยากาศในการสอบที่เต็ม
ไปดวยการทดสอบ  ไมใชกิจกรรมที่สนุกสนาน และ ทาทายความสามารถ 

5. ควรใหโอกาสนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน       
เลือกเสียงเอฟเฟกตประกอบบทเรียน  เสียงเพลงบรรเลง รวมทั้งรูปแบบการใหขอมูลยอนกลับ 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยทางดานคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยระยะยาว (Longitudinal Study) เพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการ
จดจําเนื้อหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนกลุมเกง  ปานกลาง  และออนที่เรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและกลุมที่เรียนกับครู 
 2. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและคงทนในการจดจํา
เนื้อหาจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางจากเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยกับ
เนื้อหาที่นักเรียนไมคุนเคย 
 3. ควรศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและความพึงพอใจในการ
เรียนจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูเรียน
ในแตละแบบฝกหัดในรูปแบบแตกตางกัน 
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ชวยสอนดวยโปรแกรม Multimedia ToolBook. พิมพคร้ังที่ 3. กรุงเทพมหานคร : 
               บริษัทดวงกมลโปรดักชั่น จํากัด, 2542.  
 
ทักษิณา  สวนานนท.  คอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพลาดพราว, 2530. 
 
ธัญลักษณ  เพ ียรจัด.  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเทคนิคการอานภาษาอังกฤษ 

รายวิชาภาษาอังกฤษ 1 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1 คณะวิศวกรรมศาสตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยศิลปากร   วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร 
จังหวัดนครปฐม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษใน-
ฐานะภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2547. 

 
บํารุง โตรัตน.   การออกแบบงานวิจัยสาขาภาษาศาสตรประยุกต.  นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2534. 
 
 .“การสอนเขียนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร.”  สารพัฒนาหลักสูตร 11, 108 (ธันวาคม 

2534-มกราคม 2535) : 60-65. 
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บุญพา คําวิเศษณ.  “การพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเกี่ยวกับทองถิ่นภูเก็ต
พรอมแบบฝกคอมพิวเตอร สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปที่ 2    
(ปวช. 2) โรงเรียนภูเก็ตเทคโนโลยี จังหวัดภูเก็ต.”  วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร-                  
มหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2546.  

 
บุปผชาติ  ทัฬหิกรณ, สุกรี  รอดโพธิ์ทอง, ชัยเลิศ  พิชิตพรชัย และ โสภาพรรณ  แสงศัพท.  
 ส่ือมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2544. 
 
ปณพร  สุวรรณไตรย.  “การสรางแบบฝกการอานเพื่อการสื่อสารจากเอกสารจริงสําหรับนักเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนคําชะอีวิทยาคาร จังหวัดมุกดาหาร.”  วิทยานิพนธ
ป ริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   สาขาการสอนภาษาอั งกฤษในฐานะ -
ภาษาตางประเทศ  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539. 

 
ประทิน  พิมสาร.  “การสอนอานและการเลือกบทเรียนการอาน.”  วารสารภาษาและภาษาศาสตร  
 6,2 (มกราคม – มิถุนายน 2530) : 70-78. 
 
ผาน  บาลโพธิ์.  การใชไมโครคอมพิวเตอรในการเรียนการสอนภาษา.กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 
 
พยุงศรี  หอมสุวรรณ “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซอมเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษของ 

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 2 จังหวัดสุพรรณบุรี”
วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546.  

 
พรเทพ เมืองแมน.  การออกแบบและพัฒนา CAI MULTIMEDIA ดวย Authorware. กรุงเทพฯ :     

ซีเอ็ดดูเคชั่น, 2544. 
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พรเพ็ญ  พุมสะอาด.   “การเปรียบเทียนความเขาใจในการอาน ความสามารถในการเขียน เจตคติ 
 ตอการอานและการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับ 
 การสอนอานดวยเทคนิคการสรางผังโยงความสัมพันธความหมาย  (Semantic 

Mapping) กับการสอนตามคูมือครู.”  วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ    
ประสานมิตร, 2543. 

 
พวงรัตน  ทวีรัตน. วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร. พิมพคร้ังที่ 5. กรุงเทพฯ : 
 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2543. 
 
พันศักดิ์  เหลาทอง.  “การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้น 
                มัธยมศึกษาปที่ 3 จากการสอนโดนการใชเนื้อหาจากสื่อของจริง และส่ือหนังสือ 
  แบบเรียน.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต วิชาเอกภาษาอังกฤษ บัณฑิตวิทยาลัย  
                มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2540.  
 
พิศาล  อินทรทอง. “การสรางบทเรียนอานเสริมจากหนังสือพิมพภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียน 
  ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนปรางคกู จังหวัดศรีษะเกษ.”  วิทยานิพนธปริญญา- 
 ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541. 
 
พูนทรัพย  นาคนาคา.  “การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มทักษะการอานหนังสือพิมพและ 
 วารสารภาษาอังกฤษ สําหรับนักศึกษาสถาบันราชภัฎ.”   วิทยานิพนธปริญญาดุษฎี- 
 บัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539. 
 
รัตนา  เฉลียว.  ”การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษ เร่ือง การอานจับ 
 ใจความ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2546. 
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เรวดี  ชโลธรสุทธิ.  “ศึกษาการใชเนื้อหาจากหนังสือพิมพบางกอกโพสต สติวเดนท วิกลี่ (Bangkok  
Post Student Weekly) เปนสื่อเสริมทักษะการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3.”  
วิทยานิพนธป ริญญามหาบัณฑิต  วิชา เอกภาษาอั งกฤษ   บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2542. 

 
แรมสมร  อยูสถาพร  และคณะ.  เทคนิคและวิธีสอนในระดับประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร : 
 โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539. 
 
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค.  กลุมสาระภาษาตางประเทศ.  “รายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระ

ภาษาตางประเทศ  ปการศึกษา 2544.” พฤษภาคม 2545.  (พิมพดีด)  
 
 .  “รายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระภาษาตางประเทศ  ปการศึกษา 2545.”       

พฤษภาคม 2546.  (พิมพดีด)  
 
 .  “รายงานผลการปฏิบัติงานกลุมสาระภาษาตางประเทศ  ปการศึกษา 2546.”       

พฤษภาคม 2547.  (พิมพดีด)  
 
วชิระ  อุดม.  “ผลของการสรุปเนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และวิธีการจัดการเรียนที่มี 
 ตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน.”  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเทคโนโลยีและ

การสื่อสารการศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2537.   
 
วาสนา  บุญสม. “การสงเสริมการอานบทประพันธประเภทรอยแกวระดับประถมศึกษา.” วารสาร 
 วิชาการ 2, 12 (ธันวาคม 2542) : 58-64. 
 
วิภา อุตมฉันท.   การผลิตสื่อโทรทัศนและสื่อคอมพิวเตอร : กระบวนการสรางสรรคและเทคนิค   

การผลิต. พิมพคร้ังที่ 2.  กรุงเทพฯ : บุค พอยท, 2544. 
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วิรัช  คูหาวันต.  “การศึกษาความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ    
ปริญญาตรีปที่ 1  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพณิชยการพระนครโดยใช
เอกสารจริงในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร.”  รายงานการวิจัยเพื่อเสนอขอกําหนด
แตงตั้งขาราชการครูใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย  สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  
วิทยาเขตพณิชการพระนคร, 2548. 

 
วิสาข  จัติวัตร.  “การสอนอานภาษาอังกฤษตามแนวการสอนเพื่อการสื่อสาร.” มิตรคร ู24, 14  
 (กรกฎาคม 2528): 41-43. 
 
 .  การสอนอานภาษาอังกฤษ.  พิมพคร้ังที่ 2.  นครปฐม : คณะศึกษาศาสตร           
 มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.   
 
ศศิวิมล  กังลี่.  “การพัฒนาแบบฝกทักษะการอานเพื่อการสื่อสารจากหนังสือพิมพและนิตยสาร 
 ภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนวัดไรขิงวิทยา จังหวัด

นครปฐม.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ- 
 ภาษาตางประเทศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544. 
 
ศิริรัตน  โตรอด. “ลักษณะที่เหมาะสมของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสําหรับ 
 ครูระดับมัธยมศึกษาในกรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต 
 สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา  บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2536. 
 
สมใจ  เกตุเรน.  “การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรเพื่อฝกทักษะการอานภษาฝรั่งเศสเพื่อ 
 ความเขาใจ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนดอนเมืองทหารอากาศ

บํารุง กรุงเทพมหานคร.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต (ศึกษาศาสตร-การสอน) 
สาขาการสอนภาษาฝรั่งเศส  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540. 

 
สมรัก  ปริยะวาที. Authorware 5.0 โปรแกรมสราง CAI Multimedia. กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 

2543. 
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สมุทร  เซ็นเชาวนิช.  เทคนิคการอานเพื่อความเขาใจ. พิมพคร้ังที่ 8.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,2539. 
 
สาวิตรี  วุฒิคะโร. “บทเรียนที่ปรับสารใหงายกับบทเรียนที่ไมปรับสารใหงาย.”  ภาษาปริทัศน 8, 2  
 (ภาคปลาย ปการศึกษา 2530) : 37-43. 
 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  
 2542.  กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟก จํากัด, 2542. 
 
สิริวัฒน  ทองเลิศ.  “การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดานทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ 
 การสื่อสารของนักเรียนระดับ ปวช. โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เสริมกับการ 
 สอนปกติ.”  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณพิต สาขาหลักสูตรและการนิเทศ         

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543.   
 
สุกรี  รอดโพธิ์ทอง, อรจรีย  ณ ตะกั่วทุง  และวิชุดา  รัตนเพียร. รายงานผลการวิจัยการวิเคราะห 
 โปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน .  กรุงเทพฯ  : จุฬาลงกรณ-

มหาวิทยาลัย, 2540.   
 
สุธีร กิจฉวี และ อรนุช อุทานนท.  คูมือการใช Macromedia Authorware 4. กรุงเทพฯ  :  
 บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน), 2541. 
 
สุพัฒน  สุกมลสันต.  การสรางและพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน แบบสื่อหลากหลายเพื่อ 
 สอนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1. กรุงเทพฯ : สถาบันภาษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
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ภาคผนวก 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ก 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับความยากงายทางภาษาของเนื้อหาบทอาน  
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับความยากงายทางภาษาของเนื้อหา 
บทอานที่เหมาะสมจะนาํมาสอนกับนักเรียนระดับช้ันมธัยมศึกษาปที ่4 โปรดพิจารณาแลวกรุณา
ทําเครื่องหมาย  ในชองวางที่เลือก   
 เกณฑการใหคาระดับความยากงาย    
                + 1       หมายถงึ ความยากของภาษาเหมาะสมกบันักเรียน 
                    0     หมายถึง ไมแนใจหรือตัดสินใจไมได 
             -  1     หมายถงึ ความยากของภาษาไมเหมาะสมกับนกัเรียน 

 
ความยากงายทางภาษาของบทอาน เนื้อหา

ที่ 
บทอาน 

+1 0 -1 
หมาย
เหตุ 

1. Phat thai     
2. Khanom Chan     
3. Khanom La     
4. Tylenol Paracetamol     
5. Cough Medicine     
6. Aspirin     
7. Job Advertisement  I     
8. Job Advertisement  II     
9. Job Advertisement  III     

10. Cock Fighting     
11. Bull Fighting     
12. Thai Boxing     
13. Black Canyon     
14. Kham Tong Restaurant     
15. Blue Elephant Restaurant     
16. Ban Chiang Hotel     
17. Pearl Village Hotel     
18. Phi Phi Island Cabana Hotel     
19 Satun Province     
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ความยากงายทางภาษาของบทอาน เนื้อหา

ที่ 
บทอาน 

+1 0 -1 
หมาย
เหตุ 

20. Songkhla Province     
21. Toh Paya Wang Hill     
22. Satun Transportation     
23. Bangkok’s Hua Lampong     
24. Bus transportation in Thailand      
25. Tenth Lunar Festival     
26. Yee Peng Festival     
27. Loy Krathong Festival     
28. Nang Talung     
29. Nora     
30. Likay-pa     

 
 

ลงชื่อ ………………………………………… 
(                                        ) 

ผูเชี่ยวชาญ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
 

คาดัชนีความสอดคลองของความยากงายทางภาษาของเนื้อหาบทอานที่เหมาะสม 
จะนํามาสอนกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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ตารางที่ 10  คาดัชนีความสอดคลอง ( IOC ) ของความเหมาะสมของเนื้อหาของบทอานตอระดับ  
                   ความสามารถของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4 จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

      จํานวน 5 ทาน 
 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที่ เนื้อหาที ่
1 2 3 4 5 

 
ΣΧ 

 
IOC 

1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 

10 1 0 1 1 0 3 0.6 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 0 1 0 1 3 0.6 
14 1 1 0 1 1 4 0.8 
15 0 0 1 1 1 3 0.6 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 1 1 1 1 5 1 
18 1 1 0 0 1 3 0.6 
19 1 1 1 1 1 5 1 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 0 1 4 0.8 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
25 1 1 1 1 1 5 1 
26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 1 1 1 5 1 
28 0 1 1 1 1 4 0.8 
29 1 1 1 1 1 5 1 
30 1 1 1 0 1 4 0.8 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสรมิทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
เพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนือ้หาจากเอกสารจริงสาํหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4   

 โรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล   
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ตารางที่  11  เนื้อหาของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 

บทที่ จุดประสงค Theme ช่ือบทเรียน 
1 Read the recipe to identify the process and 

details, then describe the process. 
Food 

 
How good is your 

cooking ? 

2 Read the article to identify details and follow 
instruction. 

Health 
 

I feel terrible 

3 Scan– read in order to get details, then 
transfer information.  

Future career My job 

4 Read the article to identify  details and words 
meaning from context clues and pronoun 
reference. 

Free Time It’s so great  
 

5 Read the article to identify details and  
the writer’s purpose 

Service 
 

Let’s eat out 

6 scan – read in order to get details , then 
identify facts and opinion from article. 

Hotel What a wonderful 
place it is! 

7 Skim or scan –read in order to get main idea  
and details, then identify text and topic 

Place Where are you from ? 

8 Skim or scan –read in order to the get main  
idea and details and use markers to aid  
comprehension 

    Travel  How do we get 
there ? 

9. Read the article to identify the main idea and  
details, then identify cause and effect from  
article. 

Festival 
   

How amazing it is ! 

10. Skim or scan –read in order to get the main  
idea and details, then sequence the events  
into chronological order 

Entertainment 
 

It is a great 
performance ! 
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ภาคผนวก ง 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 
เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางเนื้อหาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม   
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงสําหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนพิมานพทิยาสรรค จงัหวดัสตูล   
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แบบประเมินโครงสรางเนื้อหาและกจิกรรมที่สอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรูของบทเรียน 

คําชี้แจง    กรุณาทําเครื่องหมาย    ลงในชองความคิดเห็นของแตละบทเรียนที่ตรงกับความคดิเห็นของทาน 
            คาระดับคะแนนความคิดเหน็ 

               +1 แทน แนใจวาเนื้อหาและกิจกรรมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
      0 แทน ไมแนใจวาเนือ้หาและกจิกรรมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 

                 -1 แทน แนใจวาเนื้อหาและกิจกรรมไมสอดคลองกับจุดประสงคการเรียนรู 
 

ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
+1 0 -1 
   1 Read the 

recipe to 
identify the 
process and 
details, then 
describe the 
process. 

Recipe  Food Vocab : 
-ingredients 
-recipe 
-preparation etc. 
Structure : 
Imperative and 
verbs of action 

 

-Identifying words 
meaning from 
background knowledge 
-Guessing the meaning 
of unknown words from 
context clues 

 

Pre-reading 
-Match the words with 
pictures 
-Study the Language 
Focus 
While-reading 
 - Read the passage to 
identify words meaning 
from context clues 

10 items 
- M/C   5 
- Rearrange  
      5 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
+1 0 -1 

- Match the words to 
their  meaning 

  - Read the recipe and 
identify the  process 

  -Find the words 
showing the steps or 
procedure 
  -Check the statement 
True / False 

   1    - Fry the chopped 
onion and garlic 
Function : 
- describing the 
procedure 

-Scanning information 
from text 
-Sequence the procedure 
with time markers 

  Post-reading 
-Rearrange text into 
the correct order 

 

   

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

232

 
ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

+1 0 -1 
Pre-reading 
-Match the words with 
pictures 

-Study the Language 
Focus 

   2. Read the 
article to 
identify 
details and 
follow 
instruction. 

Label Health Vocab : 
Types of illness 
Structure : 
If clause with 
impreative verbs 
-if you have a cold, 
seek the advice of 
a physician 
Function : 
-giving and 
following 
suggestion 
 

- Guessing the meaning 
of unknown words from 
context clues 
-scanning for details 
 

While-reading 
  -Read the passage to 
identify words meaning 
from context clues 
  -Match the words to 
their meaning 
-Read the text to 
identify the direction / 
instruction 
-Scan information to 
get details 

10 items 
M/C   5 
Matching    
    5 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
+1 0 -1 

-Complete the diagram    2      
Post-reading 

  -Choose the correct 
answer 
-Match the problems 
and solutions 

 
   

3 Scan – read 
in order to 
get details, 
then transfer 
information.  

Ads Future 
Career 

Vocab : 
Words of job 
position and 
qualification 
Structure : 
Compound noun 
-assistant manager 
 

-Identifying words from 
background knowledge  
-Guessing the meaning 
from context clues. 
- Scanning information 
to get  details 
 

Pre-reading 
-Match the types of job 
to the pictures 

-Match the words to 
their description. 

-Study the Language 
Focus  

10 items 
M/C   5 
Complete 
the table 
5       
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
+1 0 -1 

While – reading 
  -Read the passage to 

identify words meaning 
from context clues   

-Read the job   
  advertisement and   

find the answer. 

   3    Function : 
Asking /Answering 
about job 
information 
Scanning 

 

  Post – reading 
-Transferring information 
into table 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

+1 0 -1 
 Pre-reading 
  -Match the pictures 
with words. 
 - Match the sports to  
their description 
-Study the Language 
Focus 

   

 While-reading 
 -Read the passage and  
  identify the words   
  meaning from context 
  clues 
  -Fill information gap to   
  complete the diagram 

   

4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Read the 
article to 
identify  
details and 
words 
meaning 
from context 
clues and 
pronoun 
reference. 

passage   Free    
  time 

Vocab :  
Types of sports 
Structure :  
Pronoun reference 
- A fighter is 
judged the loser 
when it falls and 
cannot get up 
within 5 minutes 
Function : 
Identifying 
pronoun reference 
 

-Identifying words 
meaning from 
background knowledge. 
-Guessing the unknown 
words from context 
clues 
. -Identifying the 
meaning from pronoun 
refence 
-Scanning for details 
- Recognizing details 
and supporting details 
-Sequencing the events  

 Post – reading 
 -Identify pronoun    
  reference. 

10 items 
M/C   10 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
+1 0 -1 

Pre-reading 
-Match the words with 
their meaning. 

 -Study the Language   
  Focus 

   

  While-reading 
 -Read the passage and   
  identify the words  
   meaning from context  
   clues 
 --Complete the diagram 

   

5. 
 
 
 
 
 
 

 

Read the 
article to 
identify 
details and 
the writer’s 
purpose. 
 
 
 
 

Short     
passage 

 
 
 
 
 
 

Res 
Taurant 
 
 
 
 
 
 

Vocab :  
Words based on 
text 
 Structure :  
Imperative 
-Come and enjoy 
the taste and culture 
of Sri Lanka 
Function : 
Understanding the 
writer’s purpose 

-Identifying words from 
background knowledge. 
-guessing the words 
meaning fronm context 
clues 
- scanning for details 
-identify the writer’s 
purpose 
 

  Post – reading 
--Choose the best    
  answer to  match the  
  statements.. 

10 items 
M/C   10 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

+1 0 -1 
  Pre-reading 
  -Match the pictures  
  with words. 
 -Study the Language   
  Focus 

   

  While-reading 
 -Read the passage and  
  identify the words  
  meaning from context 
 clues 
- Match the words with   
  their meaning. 
-Check the statements 
True / False 

   

6. scan– read 
in order to 
get details , 
then identify 
facts and 
opinion from 
article. 
 
 
 
 
 
 

passage Hotel Vocab :  
Words based on 
text 
 Structure :  
Present Simple 
Tense : Passive 
form : 
- Wangcome Hotel 
is located in the 
center of Chiangrai 
Function : 
Identifying Facts 
and opinion 

-Identifying words from 
background knowledge. 
-guessing the words 
meaning fronm context 
clues 
- scanning for details 
-identify facts and 
opinion 

 Post – reading 
 -Identify facts and    
  opinion 

10 items 
10 M/C 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

+1 0 -1 
  Pre-reading 
  -Match the pictures  
  with words. 

 -Study the Language    
 Focus 

   7 Skim or 
scan –read 
in order to 
identify text 
and topic , 
then get the 
main idea 
and details.  

Brochure Places Vocab :  
Words based on 
text 
Structure :  
Simple Present : 
Passive Form 
- Satun is divided 
into six districts 
Function : 
Understanding 
descriptions and 
main idea. 

--Guessing the meaning 
of the unknown words 
from context clues and 
pronoun reference. 
-Identifying text  
--Skimming and 
scanning main idea and 
details 
and topic 
 

While – reading 
-Read the passage to 
identify words meaning 
from context clues  

 - Match the words with  
  their meaning. 
 -Skim or scan the   
  passage to get  main  
  idea and details 

-Check the statements 
True / False 

10 items 
M/C   5 

 Matching 5  
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

+1 0 -1 
7        Post-reading  

 -Identify topic /main   
  idea from  text 
 -Transfer information  
  into mapping  
 -Choose the correct   
  answer 

    

8. Skim or scan –
read in order to 
get the main 
idea and details 
and use 
markers to aid 
comprehension. 

Leaflet Travel Vocab : 
Words based on 
text 
Structure : 
Present simple 
tense 
-Thai Airway offers 
many flights 
 

-Guessing the meaning 
of the unknown words 
from context clues. 
-Skimming and 
scanning main idea and 
details 
- Using markers and 
abbreviation clues to aid 
comprehension 

Pre-reading 
 -Match the pictures with  
  words. 
 -Study the Language   
  Focus 

10 items 
M/C   10 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

+1 0 -1 
While – reading 

 -Read the passage to   
  identify words meaning  
  from context clues   
 -Skim or scan the   
 passage to get  main  
 idea and details 
 -Match the words with  
  their meaning. 
-Transferring 
information into 
diagram 

   8    Function : 
Using markers and 
abbreviation clues 
to aid 
comprehension 
 

 

Post-reading 
-Answering the 
questions 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

+1 0 -1 
Pre-reading 

  -Match the pictures   
   with words. 
  -Match the festivals to   
   their description 

-Study the Language 
Focus 

   9. Read the 
article to 
identify the 
main idea 
and details, 
then identify 
cause and 
effect from 
article.  

   Passage  Festival Vocab : 
Words based on 
text 
Structure : 
Future Simple with 
Present simple 
tense 

-People will make   
  their Mrabs before  
  they take  them  to  
  the temple 
Function : 
Identifying cause 
and effect 

-Guessing the meaning of 
the unknown words from 
context clues. 
-Skimming and scanning 
main idea and details 
--identifying cause-effect 

While – reading 
-Read the passage to 
identify words meaning 
from context clues  

-- Match the words with   
  their meaning 
 
 

10 items 
M/C   10 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
+1 0 -1 

.-Skim or scan the  
 passage  to get   main  
 idea and details 
-Check the statements 
True / False 

   9      

Post-reading 
-Complete the diagram 
showing cause-effect 

 

   

10 Skim or 
scan –read 
in order to 
get  the 
main idea 
and details , 
then 

passage   Entertain-  
   ment 

Vocab : 
Words based on 
text 
Structure :  

Conjunction : As / 
Because 

 

-Guessing the meaning of 
the unknown words from 
context clues and 
background knowledge. 
-Skimming and scanning 
main idea and details 

 

Pre-reading 
 -Match the pictures with  
  words. 
 - Match the   
  performances with   
  their descriptions 
-Study the Language 
Focus 

10 items 
M/C   10 
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ความคิดเห็น Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
+1 0 -1 

While – reading 
 -Read the passage to   
 identify words 
meaning  from context 
clues 
 -Check the statements   
 True / False  

-Transfer information 

   10 sequence 
the events 
into chrono- 
logical 
order. 

 passage        
  Entertain-  
   ment 

Function : 
Arranging details 
in sequence 

- sequencing the events  
 into chronological order 

  Post-reading 
  -Answering the    
  questions 
  -completing the   
  diagram showing   
  sequent events 

 

   

 
ลงชื่อ ………………………………………… 
       (………………………………………..) 

ผูเชี่ยวชาญ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงสรางเนื้อหาเพื่อนํามาใชในการพัฒนา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ตารางที่ 12  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงสรางเนื้อหาเพื่อนํามาใชในการพัฒนา 
                  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สาร 
                  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4   
    โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค จังหวัดสตูล  จากการประเมินของผูเชีย่วชาญ 
                  จาํนวน 5 ทาน 

 
 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่เนื้อหา 
(บทที)่ 1 2 3 4 5 

ΣX IOC 

1 1 1 1 1 1 5 1 
2 1 1 1 1 1 5 1 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 1 1 1 1 1 5 1 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 1 1 1 1 1 5 1 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 1 1 1 1 1 5 1 
10 1 1 1 1 1 5 1 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางกาํหนดกรอบเนื้อหา (table of content) ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร     

โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรบันักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4   
 โรงเรยีนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล   
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ตารางที่  13  ตารางกาํหนดกรอบเนื้อหา (table of content) ของบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อ        
                 การสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริงสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที ่4  โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค จังหวดัสตูล   
 

Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
1 Read the recipe 

to identify the 
process and 
details, then 
describe the 
process. 

 Recipe Food Vocab : 
-ingredients 
-recipe 
-preparation etc. 
Structure : 
Imperative and verbs 
of action 
- Fry the chopped 
onion and garlic 
Function : 
-describing the 
procedure with time 
markers 

-Identifying words meaning 
from background knowledge 
-Guessing the meaning of 
unknown words from context 
clues 
-Scanning information from 
text 
-Sequence the procedure 
with time markers 

Pre-reading 
-Match the words with 
pictures 
-Study the Language Focus 
While-reading 
 -Read the passage to 
identify words meaning from 
context clues  
 -Match the words to their 
meaning 

  -Read the recipe and identify  
  the process 
  -Find the words showing the   
   steps or procedure 
  -Check the statement True /   

   False 

 10 items 
- M/C   5 
- rearrange   
     5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

1        Post-reading 
-Rearrange text into the 
correct order 

 

2. Read the article 
to identify details 
and follow 
instruction. 

 Label Health Vocab : 
Types of illness 
Structure : 
If clause with 
imperative  verbs 
-if you have a cold , 
seek the advice of a 
physician 
Function : 
-giving and following 
suggestion 
 

- Guessing the meaning of 
unknown words from context 
clues 
-scanning for details 
 

Pre-reading 
-Match the words with 
pictures 
-Study the Language Focus 
While-reading 
  -Read the passage to 
identify words meaning from 
context clues 
  -Match the words to their 
meaning 
-Read the text to identify the 
direction / instruction 
-Scan information to get 
details 
-Complete the diagram 

 10 items 
M/C   5   
Matching    
     5 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

2      Post-reading 
  -Choose the correct answer 

-Match the problems and 
solutions 

 

3 Scan– read in 
order to get 
details, then 
transfer 
information.  

Ads Future 
Career 

Vocab : 
Words of job position 
and qualification 
Structure : 
Compound noun 
-assistant manager 
Function : 
Asking /Answering 
about job information 
Scanning  

-Identifying words from 
background knowledge  
-Guessing the meaning from 
context clues. 
- Scanning information to get  
details 

Pre-reading 
-Match the types of job to the 
pictures 

 -Match the words to their 
description. 

  -Study the Language Focus  
 While – reading 
  -Read the passage to identify 

words meaning from context 
clues   

  -Read the job advertisements   
  and find the answer. 

10 items 
M/C   5 
Complete 
the table     
     5       
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
        Post – reading 

-Transferring information into   
  table 

 

4. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Read the article 
to identify  
details and 
words meaning 
from context 
clues and 
pronoun 
reference. 

passage   Free    
  time 

Vocab :  
Types of sports 
Structure :  
Pronoun reference 
- A fighter is judged 
the loser when it falls 
and cannot get up 
within 5 minutes 
Function : 
Identifying pronoun 
reference 
 

-Identifying words meaning 
from background knowledge. 
-Guessing the unknown 
words from context clues 
. -Identifying the meaning 
from pronoun reference 
-Scanning for details 
- Recognizing details and 
supporting details 
-Sequencing the events  

 Pre-reading 
  -Match the pictures with 
words. 
 - Match the sports to  their 
description 
-Study the Language Focus 
 While-reading 
 -Read the passage and 
identify   
  the words meaning from 
context clues 
-Fill information gap to 
complete     
  the diagram 
 Post – reading 
-Identify pronoun reference. 

10 items 
M/C   10 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
5. 
 

Read the article 
to identify details 
and the writer’s 
purpose. 
 

Short 
passage 
 

Restaurant 
 

Vocab :  
Words based on text 
 Structure :  
Imperative 
-Come and enjoy the 
taste and culture of Sri 
Lanka 

-Identifying words from 
background knowledge. 
-guessing the words meaning 
from context clues 
- scanning for details 
-identify the writer’s purpose 
 

Pre-reading 
-Match the words with their 
meaning. 

 -Study the Language Focus 
  While-reading 
 -Read the passage and  
 identify   
  the words meaning from   
  context clues 
While-reading 
 -Read the passage and  
  identify   
  the words meaning from  
  context clues 

--Complete the diagram 
  Post – reading 

 -Choose the best answer to 
  match the statements. 

10 items 
M/C   10 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
6. scan – read in 

order to get 
details , then 
identify facts 
and opinion from 
article. 
 
 
 
 
 
 

passage Hotel Vocab :  
Words based on text 
 Structure :  
Present Simple Tense 
: Passive form : 
- Wangcome Hotel is 
located in the center 
of Chiangrai 
Function : 
Identifying Facts and 
opinion 

-Identifying words from 
background knowledge. 
-guessing the words meaning 
from context clues 
- scanning for details 
-identify facts and opinion 

  Pre-reading 
  -Match the pictures with  
   words. 
 -Study the Language Focus 
  While-reading 
  -Read the passage and  
   identify   
  the words meaning from  
  context clues 
  - Match the words with their  
   meaning. 
  -Check the statements True /   
    False 
  Post – reading 
  -Identify facts and opinion.. 
 

10 items 
M/C   10 
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Unit Objectives Text Type Theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

7 Skim or scan –
read in order to 
get main idea 
and details, then 
identify text and 
topic. 

Brochure Places Vocab :  
Words based on text 
Structure :  
Simple Present : 
Passive Form 
- Satun is divided into 
six districts 
Function : 
Understanding 
descriptions and main 
idea. 

--Guessing the meaning of 
the unknown words from 
context clues and pronoun 
reference. 
--Skimming and scanning 
main idea and details 
-Identifying text and topic 
 

Pre-reading 
  -Match the pictures with 
words. 

 -Study the Language Focus 
While – reading 
-Read the passage to identify 
words meaning from context 
clues  

- Match the words with their   
  meaning. 
-Skim or scan the passage to  
  get main idea and details 
  -Check the statements True /   
   False 
  Post-reading  
  -Identify topic / main idea  
   from  text. 

10 items 
M/C   5 

 Matching 5  
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Unit Objectives Text Type theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 

       -Transfer information into    
  mapping 
-Choose the correct answer. 

 

8. Skim or scan –
read in order to 
the get main 
idea and details 
and use markers 
to aid 
comprehension. 

  Leaflet   Travel Vocab : 
Words based on text 
Structure : 
Present simple tense 
-Thai Airway offers 
many flights 
Function : 
Using markers and 
abbreviation clues to 
aid comprehension. 
 
 
 

-Guessing the meaning of the 
unknown words from context 
clues. 
-Skimming and scanning 
main idea and details 
- Using markers and 
abbreviation clues to aid 
comprehension. 
 

Pre-reading 
 -Match the pictures with  
  words. 
 -Study the Language Focus 
While – reading 

-Read the passage to identify   
  words meaning from context  
  clues   
 -Skim or scan the passage to  
  get main idea and details 
 -Match the words with their  
  meaning. 
-Transferring information into  
  diagram 
Post-reading 
-Answering the questions 

10 items 
M/C   10 
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Unit Objectives Text Type theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
9. Read the article 

to identify the 
main idea and 
details, then 
identify cause 
and effect from 
article 

Passage Festival Vocab : 
Words based on text 
Structure : 
Future Simple with 
Present simple tense 

-People will make their  
 Mrabs before they take  
  them to the temple 
Function : 
Identifying cause and 
effect 

 

-Guessing the meaning of the  
 unknown words from context  
 clues. 
 -Skimming and scanning main  
  idea and details 
 -identifying cause-effect 

Pre-reading 
 -Match the pictures with   
  words. 
 -Match the festivals to their    
  description 

-Study the Language Focus 
While – reading 
-Read the passage to identify 
words meaning from context 
clues  

-- Match the words with their   
  meaning. 
-Skim or scan the passage to 

 get main idea and details 
 -Check the statements True / 
False  
 Post-reading 
-Complete the diagram 
showing cause-effect 

10 items 
M/C   10 
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Unit Objectives Text Type theme Language Focus Reading Skills Reading Activities Evaluation 
10. Skim or scan –

read in order to 
get the main 
idea and details, 
then sequence 
the events into 
chronological 
order  

passage  Enter- 
 tainment 

Vocab : 
Words based on text 
Structure :  

  Conjunction : As /    
  Because 
 Function : 

 Arranging details in 
 sequence 

-Guessing the meaning of the  
  unknown words from context  
  clues and background  
  knowledge. 
 -Skimming and scanning main  
  idea and details 
 - sequencing the events into   
  chronological order 
 
 

Pre-reading 
-Match the pictures with words. 
- Match the performances with   
 their description 
 -Study the Language Focus 
While – reading 

-Read the passage to identify  
  words meaning from context  
  clues 
-Check the statements True /  
  False  
-Transfer information into  
  mapping 
  Post-reading 
 -Answering the questions 
-completing the diagram  
showing sequent events 

10 items 
M/C   10 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
 

แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อมลัติมเีดียเพื่อการศึกษา 
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรบัผูเชี่ยวชาญ  
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แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อมลัติมเีดียเพื่อการศึกษา 

ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน  กรมวชิาการสาํหรบัผูเชี่ยวชาญ  
 

คําชี้แจง   แบบประเมินนี้ใชสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ  แบงเปน  3 สวน  ดังนี ้
 สวนที่  1  ขอมูลพื้นฐาน 
 สวนที่  2  รายการประเมนิคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา  ใหพจิารณาตาม 
องคประกอบหลักตอไปนี ้

 1. สวนนาํของบทเรียน 
  2. เนื้อหาสาระของบทเรียน 

 3. การใชภาษา 
 4. การออกแบบระบบการเรยีนการสอน 
 5. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
 6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 
 7. การประเมนิผลการเรียน 
 8. องคประกอบทั่วไป 

สวนที่ 3  สรุปและการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ 
ระดับการประเมิน 
 ในสวนประเมนิที ่2  กําหนดระดับคุณภาพการประเมนิเปน 5 ระดับ คือ เหมาะสม   
มากที่สุด    เหมาะสมมาก  เหมาะสม  เหมาะสมนอย  และเหมาะสมนอยที่สุด 
 เหมาะสมมากที่สุด  หมายถงึ  นาํเสนอไดสมบูรณทุกองคประกอบ  ตรงตาม 
วัตถุประสงค  ของโปรแกรม  สงเสริมการเรยีนรูไดดีมาก  ทําใหผูเรียนเกดิทักษะการเรยีนรูไดอยาง 
ดีตลอดจนมีเจตคติที่ดีมากตอวิชาทีเ่รียน 
 เหมาะสมมาก  หมายถงึ  นาํเสนอไดตามองคประกอบ  ตรงตามวัตถปุระสงคของ
โปรแกรม  สงเสริมการเรียนรูไดดี  ผูเรียนเกดิทักษะการเรยีนรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
 เหมาะสม  หมายถงึ  นาํเสนอไดตามองคประกอบ  ตรงตามวัตถุประสงคของ 
โปรแกรม  สงเสริมการเรียนรูสรางเจตคติทีด่ี  มีขอบกพรองบางแตไมเปนประเด็นสาํคัญและไมมี
ผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน 
 เหมาะสมนอย หมายถึง นาํเสนอไดตามองคประกอบ  แตยังไมสมบูรณครบถวน 
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และมีขอบกพรองที่มีผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน 
 เหมาะสมนอยที่สุด   หมายถงึ ไมสงเสริมการเรียนรูตามวตัถุประสงคของโปรแกรม   
จําเปนตองปรับปรุงแกไข 
 ผูวิจัยไดกําหนดคาระดับของความคิดเหน็แตละชวงคะแนนและแปลความหมายตาม
เกณฑที่ไดปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best  1986 : 181-182 )  ดังนี ้
 เห็นดวยมากทีสุ่ด ใหระดับคะแนนเทากับ 5 
 เห็นดวยมาก  ใหระดับคะแนนเทากับ 4 
 เห็นดวย  ใหระดับคะแนนเทากับ 3 
 เห็นดวยนอย  ใหระดับคะแนนเทากับ 2 
 เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับคะแนนเทากับ 1 
 การแปลความหมายคาระดบั ดังตอไปนี ้

 1.01 ≤ X  < 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
 1.50 ≤ X  < 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย 
 2.50  ≤ X  < 3.50 หมายถึง เหมาะสม 
 3.50 ≤ X  < 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
 4.50  ≤ X  < 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 
เงื่อนไขการประเมิน 
 1. สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน  องคประกอบยอยของการประเมนิทีต่องไดรับการ
ประเมินในระดับดีหรือดีมาก  คือ 
      - ความถูกตองตามหลักวิชา 
 - ไมขัดตอความมั่นคงของชาติ และคุณธรรมจริยธรรม 
 - การใชภาษาถูกตองเหมาะสม 

2.  องคประกอบยอยของแตละองคประกอบยกเวนในขอ 1  ตองไดระดับการประเมนิ   
เหมาะสม  เหมาะสมมาก  และเหมาะสมที่สุด  อยางใดอยางหนึ่ง 
 3. หากพบวามีขอผิดพลาด(bug)  ที่มีผลตอการใชโปรแกรมจะไมพิจารณาใหผานการ
ประเมิน 
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แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อคอมพวิเตอรชวยสอน 

กรมวชิาการ กระทรวงศกึษาธกิาร 
 

สวนที่ 1   ขอมูลพื้นฐาน 
 1. ชื่อเร่ือง  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพื่อการสื่อสาร โดยใช
เนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4   
 2. ลักษณะสื่อที่ใชเก็บบทเรยีน  CD-ROM  จํานวน 1 แผน 
 3. เนื้อหาสาระสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบการสอนทกัษะการอานภาษาองักฤษ 
เชิงวิเคราะห (อ 41201)  
 4. เอกสารประกอบ 1 ชิน้  คือ  คูมือผูใชโปรแกรม 
 5. อุปกรณประกอบการนําเสนอบทเรียน (ไมโครโฟน หฟูง ฯลฯ) 1 ชิน้  คือ หฟูง 
 6. ซอฟตแวรทีใ่ชพัฒนา โปรแกรม  Macromedia Authorware 7 
 7. ระบบคอมพิวเตอรที่จาํเปน  
 - โปรแกรมที่มีหนวยความจําอยางนอย  32 เมกกะไบต พื้นที่วางบนฮารดดิสก
อยางนอย 125 MB จอภาพที่แสดงผลอยางละเอียดอยางนอย 800X600 ฟกเซล การดจอที่แสดง
สีไดระดับ 256 สี  ภายใตระบบ Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows 
XP หรือWindows NT 4.0 มีเนื้อที่วาง  25 เมกกะไบต 
 - อุปกรณระบบ  ระบบ  Multimedia 
 8. ประเภทของบทเรียน Tutorial 
 9. เนื้อหาโดยยอ    
  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 เปนสื่อการสอนประกอบราย
วิชาการอานภาษาองักฤษเชงิวิเคราะห  เพือ่พัฒนาทกัษะการอานภาษาอังกฤษ ไดแก ทักษะการ
เดาความหมายของศัพทยาก  การบอกขัน้ตอนการปรุงอาหาร การระบุขอเท็จจริงกบัความคิดเหน็  
การใจความสาํคัญ การระบรุายละเอียดของเรื่อง  การหาจุดประสงคของผูแตง  การหาคําอางองิ  
การระบุเหต-ุผล และการเรียงลําดับเร่ือง  
 10. ลักษณะเดนของบทเรยีน  
          กิจกรรมในบทเรียนมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก  ลักษณะการทํา
กิจกรรมในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มี 6  ลักษณะคือ จับคูคําศัพทกับรูปภาพ จับคูคําศัพท
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กับความหมาย เติมคําในชองวาง  เลือกคําตอบ T / F  คลิกคําตอบที่ถูกตอง และ Multiple  
Choice 

11 คุณคาและประโยชนที่ผูเรียนและผูสอนไดรับ 
   คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนทั้งตอผูเรียน และผูสอน  กลาวคือ ประโยชนตอ
ผูเรียน ไดแก ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ตามอัตราความเร็วและความตองการของตน  
สามารถทบทวนเนื้อหาซ้ําแลวซ้ําอีกเมื่อไดรับผลยอนกลับที่บอกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยัง
ไมไดมาตรฐาน  โดยไมรูสึกอาย  เปนการเรียนที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง และเมื่อผูเรียนมีสวนรวมใน
การเรียนการสอนมากขึ้น ทําใหมีความสนใจและ กระตือรือรน สนุกสนานกับการเรียน ซึ่งการใช
คอมพิวเตอรในการเรียน นับเปนการเรียนแบบ active learning  สวนในดานประโยชนตอผูสอน 
เมื่อคอมพิวเตอรสามารถทําหนาที่เปนครูไดจึงลดเวลาและทุนแรงผูสอน ลดปญหาการขาดแคลน
ครู  ครูมีเวลาเอาใจใสนักเรียนมากขึ้น มีโอกาสศึกษาวิธีการ และนิสัยการเรียนของนักเรียนแตละ
คนไดอยางทั่วถึง คอมพิวเตอรจึงชวยเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปนผูอํานวยความสะดวก   
 12. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชตรวจประเมินคุณภาพสื่อ  CAI   ในครั้งนี้ 

           - เครื่อง PC  CPU  รุน …………………………….. 
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สวนที่ 2   เนื้อหาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 คําชี้แจง  แบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพวิเตอรชวยสอนฉบับนี ้มีจุดมุงหมายเพื่อหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานเพือ่การสื่อสารโดยใชเนื้อหา
จากเอกสารจริง สําหรับนกัเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค  จังหวัดสตูล   
 กรุณาทาํเครื่องหมาย  ลงในชอง เหมาะสมมากที่สุด  เหมาะสมมาก  เหมาะสม  
เหมาะสมนอย หรือ เหมาะสมนอยที่สุด ขอใดขอหนึ่งทีต่รงกับความคิดของทาน ในแตละหวัขอ
การประเมนิ 

ระดับการประเมิน  
รายการประเมิน เหมาะสม

มากที่สุด 
เหมาะสม 
มาก 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
นอย 

เหมาะสม 
นอยที่สุด 

 1. สวนนําของบทเรียน  
   1.1 การเราความสนใจของผูเรียน      

     1.2 การใหขอมูลพื้นฐานที่จําเปน
(วัตถุประสงคของบทเรียน เมนูหลัก 
สวนชวยเหลือ ฯลฯ) 

     

    1.3 การควบคุมเสนทางเดิน
บทเรียน (Navigation)ใชงาย 
สะดวก ถูกตองตามหลักเกณฑ 

     

 2. เนื้อหาสาระของบทเรียน  
2.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน 

เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 
     

2.2 มีความถูกตองตามหลัก
วิชาการ 

     

2.3 สอดคลองกับจุดประสงคที่
ตองการนําเสนอ 

     

2.4 สอดคลองกับการ
ประยุกตใชในการเรียนการสอน 

     

2.5 เนื้อหามีความสัมพันธ
ตอเนื่อง 

     

2.6 ความยากงายเหมาะสมกับ
ผูเรียน 
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ระดับการประเมิน  

รายการประเมิน เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะสม 
มาก 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
นอย 

เหมาะสม 
นอยที่สุด 

2.7 ความยากงายของการนํา   
เสนอแตละหนวยตอน เหมาะสม 

     

2.8 ไมขัดตอความมั่นคงของ 
ชาติและคุณธรรม 

     

 3. การใชภาษา  
3.1 การใชภาษาถูกตอง 

เหมาะสม 
     

3.2 ส่ือความหมายไดชัดเจน      
3.3 ความยากงายเหมาะสมกับ

ผูเรียน 
     

4. การออกแบบระบบการเรียน 
การสอน 

 

4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่
ดีมีความสัมพันธตอเนื่อง 
สอดคลองกัน 

     

4.2 พัฒนาความคิดสรางสรรค
ของผูเรียน 

     

4.3 พัฒนาทักษะการอานของ
ผูเรียนใหดีขึ้น 

     

4.4 สนองตอความแตกตาง
ระหวางบุคคลของผูเรียน 

     

4.5 มีความยาว ความซับซอน
เหมาะสม 

     

4.6 มีกลยุทธในการถายทอด
เนื้อหา   เหมาะสมและนาสนใจ 

     

4.7 สอดคลองกับเนื้อหา      
4.8  รูปแบบกิจกรรมพัฒนา

ทักษะการอานเหมาะสม 
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ระดับการประเมิน  

รายการประเมิน เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะสม 
มาก 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
นอย 

เหมาะสม 
นอยที่สุด 

5. สวนประกอบดาน Multimedia  
5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสม 

งายตอ  การใช สัดสวนเหมาะสม
สวยงาม 

     

5.2 ภาพกราฟกเหมาะสม ชัดเจน    
สอดคลองกับเนื้อหาและมีความ
สวยงาม 

     

5.3 มีความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบและสรางภาพ 

     

5.4 การควบคุมเสนทางเดิน 
(Navigation) ของบทเรียนชัดเจน 
ถูกตองตามหลักเกณฑ 

     

5.5 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร 
ชัดเจน สวยงาม อานงายเหมาะสม
กับผูเรียน 

     

5.6 คุณภาพการใชเสียง ดนตรี
ประกอบบทเรียน เหมาะสม ชัดเจน 
นาสนใจ   ชวนคิด นาติดตาม  

     

6. การออกแบบปฏิสัมพันธ  
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธให

โปรแกรม  โตตอบกับผูเรียน
สมํ่าเสมอ 

     

6.2  การควบคุมบทเรียน งาย 
สะดวก สามารถยอนกลับไปยังจุด
ตาง ๆ ได 

     

6.3  การควบคุมทิศทาง  ความชา
เร็วของบทเรียน เชน การใชเมาส การ
ใชแปนพิมพ เหมาะสม 
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ระดับการประเมิน  

รายการประเมิน เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะสม 
มาก 

เหมาะสม 
 

เหมาะสม 
นอย 

เหมาะสม 
นอยที่สุด 

6.4  การใหผลยอนกลับเสริมแรง 
หรือใหความชวยเหลือเหมาะสมตาม
ความจําเปน 

     

7. การประเมินผลการเรียน  
7.1 สอดคลองกับเนื้อหาและ

จุดประสงคในการเรียน 
     

7.2 มีความยากงายเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผูเรียน 

     

7.3 ผูเรียนสามารถประเมินความ
เขาใจของตนเองจากการศึกษาใน
บทเรียนได 

     

7.4 สงเสริมทักษะการคิด และการ  
นําไปประยุกตใช 

     

8. องคประกอบทั่วไป  
8.1 ความยากงายและความ

สะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 
     

8.2 บทเรียนมีความเหมาะสมกับ 
Hardware ที่มีอยูในปจจุบันและ
สามารถรองรับการใชงานในอนาคต
ได 

     

8.3 ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลัง
การเรียนจาก บทเรียน 

     

8.4 ความเหมาะสมของเอกสาร 
คูมือการใชโปรแกรมหรือคูมือ
ประกอบการเรียนการสอน 
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สวนที่  3  สรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ 
 สรุปผลในการพิจารณาในเชงิคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบ
การประเมนิ  ระบุขอดี  ขอเสีย  และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม  ตามประเด็น
หลักหรือองคประกอบของรายการการประเมิน 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
  

ผลการตัดสินใจ            ผาน 
                  ไมผาน 
 
 
       ลงชื่อ  กรรมการตรวจประเมินรายโปรแกรม 
 
       ……………………………………………………….กรรมการ 
     
       ……………………………………………………….กรรมการ 
 

    ……………………………………………………….กรรมการ 
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ตารางที่ 14  คาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นจากแบบ 
                  ประเมินบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษ  ของ  
                  ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน  
 

รายการที่ประเมิน ( X ) (S.D.) ความหมาย 
 1. สวนนําของบทเรียน  
   1.1 การเราความสนใจของผูเรียน 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

     1.2 การใหขอมูลพื้นฐานที่จําเปน(วัตถุประสงคของบทเรียน 
เมนูหลัก สวนชวยเหลือ ฯลฯ) 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

    1.3 การควบคุมเสนทางเดินบทเรียน (Navigation)ใชงาย 
สะดวก ถูกตองตามหลักเกณฑ 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
 2. เนื้อหาสาระของบทเรียน  

2.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน เชื่อมโยงความรูเดิมกับ
ความรูใหม 

4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 

2.2 มีความถูกตองตามหลักวิชาการ 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2.3 สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการนําเสนอ 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 
2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 

2.5 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 
2.6 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 
2.7 ความยากงายของการนําเสนอแตละหนวยตอนเหมาะสม 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
2.8 ไมขัดตอความมั่นคงของ ชาติและคุณธรรม 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.62 0.33 เหมาะสมมากที่สุด 
 3. การใชภาษา  

3.1 การใชภาษาถูกตอง เหมาะสม 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 
3.2 ส่ือความหมายไดชัดเจน 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 
3.3 ความยากงายเหมาะสมกับผูเรียน 4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.44 0.69 เหมาะสมมาก 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
 

รายการที่ประเมิน ( X ) (S.D.) ความหมาย 
4. การออกแบบระบบการเรียน 
การสอน 

 

4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดีมีความสัมพันธตอเนื่อง 
สอดคลองกัน 

4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

4.2 พัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน 3.00 0.00 เหมาะสม 
4.3 พัฒนาทักษะการอานของผูเรียนใหดีขึ้น 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 
4.4 สนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4.5 มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 
4.6 มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหาเหมาะสมและนาสนใจ 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 
4.7 สอดคลองกับเนื้อหา 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
4.8  รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทักษะการอานเหมาะสม 4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.33 0.26 เหมาะสมมาก 
5. สวนประกอบดาน Multimedia  

5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสม งายตอ  การใช สัดสวน
เหมาะสมสวยงาม 

3.67 0.57 เหมาะสมมาก 

5.2 ภาพกราฟกเหมาะสม ชัดเจน   สอดคลองกับเนื้อหาและมี
ความสวยงาม 

3.67 0.57 เหมาะสมมาก 

5.3 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพ 3.33 0.57 เหมาะสม 
5.4 การควบคุมเสนทางเดิน (Navigation) ของบทเรียนชัดเจน 

ถูกตองตามหลักเกณฑ 
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

5.5 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร ชัดเจน สวยงาม อานงาย
เหมาะสมกับผูเรียน 

4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

5.6 คุณภาพการใชเสียง ดนตรีประกอบบทเรียน เหมาะสม 
ชัดเจน นาสนใจ   ชวนคิด นาติดตาม  

3.67 0.57 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 3.89 0.35 เหมาะสมมาก 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
 

รายการที่ประเมิน ( X ) (S.D.) ความหมาย 
6. การออกแบบปฏิสัมพันธ  

6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรม  โตตอบกับผูเรียน
สมํ่าเสมอ 

4.67 0.57 เหมาะสมมากที่สุด 

6.2  การควบคุมบทเรียน งาย สะดวก สามารถยอนกลับไปยัง
จุดตาง ๆ ได 

5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

6.3  การควบคุมทิศทาง  ความชาเร็วของบทเรียน เชน การใช
เมาส การใชแปนพิมพ เหมาะสม 

4.33 0.57 เหมาะสมมาก 

6.4  การใหผลยอนกลับเสริมแรง หรือใหความชวยเหลือ
เหมาะสมตามความจําเปน 

4.00 1.00 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.50 0.50 เหมาะสมมากที่สุด 
7. การประเมินผลการเรียน  

7.1 สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคในการเรียน 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
7.2 มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชั้นของผูเรียน 3.67 0.57 เหมาะสมมาก 
7.3 ผูเรียนสามารถประเมินความเขาใจของตนเองจาก

การศึกษาในบทเรียนได 
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

    7.4 สงเสริมทักษะการคิด และการ  นําไปประยุกตใช 3.33 0.57 เหมาะสม 
คาเฉล่ียรวม 4.25 0.25 เหมาะสมมาก 

8. องคประกอบทั่วไป  
8.1 ความยากงายและความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรม 5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 
8.2 บทเรียนมีความเหมาะสมกับ Hardware ที่มีอยูในปจจุบัน

และสามารถรองรับการใชงานในอนาคตได 
5.00 0.00 เหมาะสมมากที่สุด 

8.3 ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลังการเรียนจาก บทเรียน 4.33 0.57 เหมาะสมมาก 
8.4 ความเหมาะสมของเอกสาร คูมือการใชโปรแกรมหรือคูมือ

ประกอบการเรียนการสอน 
2.67 0.57 เหมาะสม 

คาเฉล่ียรวม 4.25 0.25 เหมาะสมมาก 
คาเฉล่ียรวมทั้งหมด 4.39 0.29 เหมาะสมมาก 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ซ 
 

ตารางกาํหนดลักษณะขอสอบและแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ 
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ตารางที่  15  ตารางกาํหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test specification) 

 
Cognitive level  

Reading skill 
 

 Mode 
Type 

of Text M K T C Cr 
Item  
type 

Total  
No.of 
Iteme 

Weight 
% 

 
 Scoring 

Times 
mns
. 

Sequence 
- sequencing of events 

 
R 

 Recipe/ 
Passag
e/ labels

   
/ 

   
M/C 

 
4 

 
10.0 

 
1-0 

 
6 

Detail 
-Identifying specific 
details 

 
R 

 
Passage/ 
brochure 

    
/ 

  
M/C 

 
6 

 
15.0 
 

 
1-0 

 
10 

Main idea 
-Identifying the main idea 

 
R 

 
Passages

/Ads 

    
/ 

  
M/C 

 
5 

 
12.5 

 
1-0 

 
8 
 

Topic 
- Identifying topic 
sentence 

   Short 
Passages 

   /  M/C 4 10.0 1-0 6 

Words meaning 
-Identifying the meaning 
of words or phrases in 
context 

 
R 

 
Short    

 passage 

   
/ 

   
M/C 

 
5 

 
12.5 

 
1-0 

 
6 

Reference 
-Identify the pronoun 
reference  in contexts 

 
R 

 
 Passages

   
/ 

   
M/C 

 
4 

 
10.0 

 
1-0 

 
6 

Facts and Opinion 
-Identifying facts and 
opinion 

 
R 

 
Short 

Passages 

    
 

 
/ 

 
M/C 

 
4 

 
10.0 

 
1-0 

 
6 

Author’s purpose 
-Identifying the author’s 
purpose 

 
 

R 

Passages     
 
/ 

  
 

M/C 

 
 
4 

 
 

10.0 

 
 

1-0 

 
 
6 

Cause and Effect 
-Identifying cause and 
effect 

 
R 
 

 
Passages 

    
/ 

 
 

 
M/C  

 
4 

 
10.0 

 
1-0 

 
6 

Total     13 23 4  40 100  60 
 
Note     :    R    = Reading             K  = knowledge C  = Communication 
                 M   = Mechanical  T  = Transfer  Cr = Criticism  
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Reading Test for Grade 10 High School Students  

 

 Part 1  Items 1-7 
  Direction : Read the following passage and click the best 
alternative for each question below. 
 

 Loy Krathong is a full moon and a high water level 
Festival in early November. It starts in the evening when 
there is a full moon in the sky, and there is a high water 

level all over the country. 
. “Loy” means “to float” and a “Krathong” is a lotus – shaped bond made of 
banana leaves. Loy Krathong Festival is held in honor of the Goddess of 
water, which means to offer thanks to the Goddess of water. 
 In the evening before celebrating the festival, people cut a 
banana tree to make the base of a Krathong. After that, they fold banana 
leaves in the shape of lotus and stick them on the base. Next, they put a 
coin, a lock of hair, candles, some flowers, and joss-sticks into the 
Krathong. 
 At night, people carry their Krathongs to a river. After lighting 
candles and joss sticks, they make a wish for good things in their future 
lives. Finally, they gently place the Krathongs on the water and let them 
float away until they go out of sight. It is believed that the Krathong 
carries away sins and bad luck, it is the time to be joyful and happy as the 
sufferings are floated away. 
 

1. The topic of this passage is about………………….. 
 a. the Krathong. 

b. the Loy Krathong. 
 c. the Loy Krathong Festival. 
 d. the Festival in November. 
 

2. What is the main idea of the passage ? 
 a. Loy Krathong is the most popular festival in early November. 
 b. Loy Krathong is held for people to offer thanks to the 
Goddess of water. 
 c. Loy Krathong is a full moon and a high water level festival in 
early November. 
 d. Loy Krathong is the festival for people to make a wish for the 
good things in their future lives.  
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3. “Loy” means “to float” a “Krathong” is a lotus – shaped bond made of 
banana leaves. 
 What does “ Loy ” mean ? 
 a. to make 
 b. to float 
 c. to shape 

d. to bond  
 

4. Why do people float their Krathong ? 
 a. To make merit. 
 b. To celebrate a full moon. 
 c. To float their bad lucks away. 
 d. To let their spirits float along the water. 
 

5. What is the main reason for people to celebrate Loy Krathong Festival? 
 a. To make merit. 
 b. To float a Krathong. 
 c. To celebrate a full moon. 
 d. To offer thanks to the Goddess of water. 
 

6. The writer’s main purpose in writing this passage is  to…….. 
 a. advertise the beautiful decorative Krathong.  

b. inform the readers about the Loy Krathong Festival. 
 c. entertain the readers about the joyful Loy Krathong  
celebration. 
 d. persuade the readers to make a wish on a full moon day. 
 

7. Number these events from the story in the correct order. 
     People carry their Krathongs to a river. After lighting candles  
and joss sticks, they…………… 

a. float their Krathongs on the water with their belief. 
b. make a wish for floating bad luck and seeking good fortune. 
c. are joyful and happy since their sufferings are floated away. 
d. gently place the Krathongs on the water. 

           a.  2 – 3 – 1 – 4 
 b. 2 – 3 – 4 – 1 
 c. 2 – 4 – 1 – 3 
 d. 2 – 1 – 4 – 3 
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 Part 2  Items 8-15 

  Direction : Read the following passage and click the best 
alternative for each question below. 

 

THAI  BOXING 
 Boxing is popular in many countries. International boxing involves 
two boxers wearing boxing gloves on their hands. Each part of the fight is 
three minutes long. It is called a round. When a bell rings , the boxers hit 
each other’s upper body. The match is over when either one fighter is 
knocked out the other or time is over.  
 Thai boxing is different, the match begins with music from 
drums and flutes. Then the two boxers kneel and pay respect to their 
boxing teachers. Next they do a slow dance that copies the movement of 
Thai boxing. During this dance, each boxer tries to show that he is the 
best. 
 Then the fight begins. In Thai boxing, the boxers can kick with 
their feet and hit each other with their elbows and knees. 
Of course, they hit with their hands too. Each round is 
three minutes long. The boxers have a two - minute rest 
after each round. Most Thai boxers can fight only five 
rounds because this kind of fighting is very difficult. 
 Thai boxing began over five hundred years ago. If a soldier lost 
his weapons in a battle, he needed to fight with just his body part. The 
soldiers learned how to use all parts of their body. In 1560 , the Burmese 
army captured Prince Naresuan, later became the King of Thailand. In 
Burma, Prince Naresuan was a very good boxer. He won his freedom from 
Burma by defeating all the best Burmese fighters. When he returned to 
Thailand, his people were very proud of him. Thai boxing became a popular 
sport after that event. 
 

8. What is the topic of this passage ? 
 a. Boxing. 
 b. Fighting. 
 c. Thai Boxing. 
 d. Thai Fighting. 
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9. The passage is mainly about……………….. 
 The passage is mainly about……………….. 
 a. Prince Naresuan and Thai boxing. 
 b. How did Prince Naresuan do with Burmese boxers. 
 c. The way Thai boxers pay respect to their teachers. 
 d. How Thai boxing is different from the regular boxing.  
 

10. “Boxing is popular in many countries. International boxing involves two 
boxers wearing boxing gloves on their hands.  “  

 The word “gloves” means……………… 
 a. A boxing’s costumes. 
 b. A musical instrument. 
 c. A garment used for covering the fist. 
 d. A thing used for defending the opponent. 
 

11.What is one part of a fight called ? 
 a. round. 
 b. match.  
 c. part. 
 d. ring. 
 

12. . “Then the two boxers kneel and pay respect to their boxing 
teachers. Next they do a slow dance that copies the movement of Thai 
boxing” 

The pronoun “ they “ refers to……………. 
 a. boxers. 
 b. soldiers. 
 c. old teachers. 
 d. Burmese princes. 
 

13. Why did Thai soldiers learn how to box ? 
 a. They can hurt the enemy easily. 
 b. It is a sport for Thai men. 
 c. They must be able to fight without a weapon. 
 d. They needed to pay respect to their King. 
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14. In 1560, the Burmese army captured Prince Naresuan.  
       He was a very good boxer. “  

The pronoun “He” refers to …………………………. 
 a. A Burmese. 
 b. A Thai Prince. 
 c. A soldier. 
 d. The army. 
 

15. Number these events from the story in the correct order. 
      Thai boxing match begins after ………….. 

 1. The two boxers kneel and pay respect to their boxing  
teachers. 

 2. The music from drums and flutes play. 
 3. A bell rings, the boxers hit each other until one knocks out  

the other or time is over. 
 4. The boxers do a slow dance. 

           a. 2 – 3 – 1 – 4 
  b. 2 – 4 – 1 – 3 
  c. 2 – 4 – 3 – 1  
  d. 2 – 1 – 4 – 3 
 

 Part 3  Items 16-20 
 Direction : Read the following passage and click the best             
                      answer. 
    

Khanom La 
 

One of the special sweets in the Tenth Lunar Month Festival is 
Khanom La. Local southern Thai people believe that it is a sign of the cloth of 
their ancestors because it is a very thin sheet and looks like a cloth that is 
woven. Its color is brown or yellow. Now, it is one of the most famous local 
products in Nakhorn Sri thammarat. 
   The best way to find Khanom La is to go to Wat Phra Mahathat. There, 
this local dessert is sold a lot. You will find the cook sits beside a big pan and 
uses a roller to roll the finished sweet. 
 The cook begins her work. First, she heats the vegetable oil. Next , 
she spreads the mixture of egg yolk and vegetable oil in the pan. Then, she puts 
the mixture of rice flour with Tanot sugar into a can with many holes in the 
bottom. After that, she allows the flour to fall onto the pan through the holes. 
Finally, the cook rolls the mixture and lays it on a tray. She carefully puts  these 
finished desserts in a bag. They are ready to sell. 
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16.The main idea of the passage is…………….. 
 a. Khanom La is one of the special sweets in the Tenth Lunar  
Month Festival.  
 b. Khanom La is the local Thai dessert sold in  
Wat Phra Mahathat. 
 c. Khanom La is the most famous local product in  
Nakhon sri Thammarat. 
 d. How does the cook begin her work to make Khanom La.  
 

17. All of the following ingredients are used in cooking 
       Khanom LA  EXCEPT…………………. 

a. flour. 
b. sugar. 
c. vegetable oil. 

 d. coconut milk. 
 

18. The best way to find Khanom La is to go to Wat Phra Mahathat.  
 There, this local dessert is sold a lot. 
         “There” refers to………………  

a.The Tenth Lunar Month Festival. 
b.Wat Phra Mahathat. 
c. Southern Thai Provinces. 
d. The city of Nakhorn Sri thammarat. 

 

19. The cook carefully puts these finished desserts in a bag.               
They are ready to sell. The word “ready”  means……………. 
     a. cheap. 
  b. popular. 
  c. delicious. 
  d. complete. 
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20. Number these steps for cooking Khanom La in the correct order. 
             The cook begins her work with………. 
 1. Roll the mixture and lay it on a tray. 
 2. Spread the mixture of egg yolk and vegetable oil in a pan. 
 3. Put the mixture of rice flour with Tanot sugar into a holed can. 
 4. Allow the flour to fall onto the pan through the holes. 
 5. Heat vegetable oil in the pan. 
 a. 3-5-2-4-1 
 b. 2-5-1-4-3 
 c. 5-2-3-4-1 
 d. 2-4-5-1-3 
 

 Part 4   Items 21-29 
 Direction : Read the following job advertisements and click       
the best answer  
 
   We are the first company approved by BOI as a producer      
   of  PVC foam sheets and profiles. We immediately require   
  highly motivated and ambitious persons to join our team. 
 1. PRODUCTION MANAGER 
  - Male , age 28 years up 
  - Bachelor’s or Master’s degree in Engineering 
                      ( Mechanical or industrial Engineering ) 

- 4-5 years experience 
2.  PRODUCT DESIGN AND DEVELOPMENT 
 - Male / Female , age 24-30 years. 
 - Bachelor’s degree in Architecture or related fields. 
 - 1-2 years experience 
3. SECRETARY 
 - Female, 22-30 years old. 
 - Graduate from university or secretarial college. 
 - Minimum of 2 years’ working experience in the secretarial   
            field 
 - Fast and accurate typing both in Thai and English. 
 - Excellent command of written and spoken English. 

      PLEASE SUBMIT application letter , photo, resume,   
                                       contact telephone number and address to : 
             HUMAN RESOURCE DEPT. 
             HEAD OFFICE. 
             127/1 2ND FLOOR 
             SUTHATHIP COURT  TEL., 259-3079,259-4003,259-5702 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 279

21. For the production manager position , if you don’t have a degree in 
Mechanical Engineering.  

 What must you have instead ? 
 a. a Bachelor’s degree. 
 b. a Master’s degree. 
 c. 4-5 experience. 
 d. a degree in Industrial Engineering. 
 

22. Which of the following things does not have to be enclosed with your 
application ? 
 a. a transcript. 
 b. present address. 
 c. telephone number. 
 d. a resume and a picture. 
 

 Part 5   Items 23-24 
 Direction : Read the following instructions carefully and click the 
best answer.  
  
              COUGH MEDICINE 
 

                              Directions for use  : 
 

Adult   : 1-2 teaspoons every four hours. 
Children : according to age. 

10-14 years : 1 teaspoon. 
4-10 years  : ½ teaspoon 
Under 4  :  see your doctor. 
 

                                   No refill 
              Expires 8/07 
 

                 SHAKE WELL BEFORE USING 
 

23. According to the instructions, what would you do before taking this 
medicine ? 
 a. heat it. 
 b. shake it. 
 c. see a doctor. 
 d. add water to it. 
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24. How are children’s dosages determined ? 
 a. By the time of day. 
 b. By the age of the child. 
 c. By consulting a physician. 
 d. By the number of teaspoons. 
 

 Part 6   Items 25-36 
Direction : Read the following passages carefully and click      the best 
answer for each question.  
 
 Black Canyon : A leading coffee house chain that provides not only         
   the finest coffee but also variety of good food for good health and     
   good life. They are western style foods such as soup, salad, steak,     
   macaroni or the popular dishes such as fried rice, noodles, and  
   the famous Thai-styled specialties such as spicy prawn soup-Tom Yum    
   kung– at the most reasonable prices along with impressive service and a  
   great atmosphere at all branches. Now more than 50 branches are open  
   nationwide. 
     www.blackcanyoncoffee.com 
 
 

25. The writer’s purpose in writing this passage is to…………. 
 a. advertise food and coffee of Black Canyon. 
 b. inform the reader about Black Canyon’s branches. 
 c. persuade the reader to taste food at Black Canyon. 
 d. inform the reader about food and drink at Black Canyon. 
 

26. The writer informs the reader that……….. 
 a. The Black Canyon provides Western style foods and Thai style  
foods. 
 b. The Black Canyon provides a variety of good food  and good  
coffee. 
 c. The Black Canyon provides a variety of food for staying  
healthy. 
 d. The Black Canyon provides not only good food at a reasonable  
price but also friendly service. 
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27.Which statement is a fact ? 
 a. Black Canyon provides not only the finest coffee, but also          
a variety of good food for good health and good life. 
 b. Black Canyon provides western style foods and famous Thai  
style foods at all branches. 
 c. Black Canyon are open more than 50 branches nationwide. 
 d. Black Canyon is the leading coffee house with the most  
reasonable prices along with impressive service. 
 

 Part 7   Items 28-32 
 Direction : Read the following passages carefully and click the 
best answer for each question.  

Paradise of The Andaman Sea 
Phi Phi Island Cabana Hotel. The luxurious hotel and 
resort on the most famous one of the three  islands in 
the world. It is located on the both beaches of Phi Phi 

Island National Park, a heaven with a natural sea of white and clean sand 
and mountain. 

 Enjoy and relax your life. We’re pleased to offer you all of the 
hotel’s facilities and entertainment. We provide our guests with water 
sport activities. Keep in touch with us.  

 Phi Phi Island Cabana Hotel….your best choice for a warm island 
welcome                                                        

 

                    

                                             
PHI PHI ISLAND CABANA HOTEL.  

Koh Phi Phi , Krabi 81000, Thailand tel. (66 75) 620-634,612-132,612-
594-6 Fax : (66 75) 612-132  

KRABI OFFICE 
http://www.phi-phi-hotel.com/pp-island-cabana 
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28. What is the topic of the passage ? 
 a. Phi phi Island Cabana.  
 b. Koh Phi Phi National Park. 
 c. Paradise of The Andaman Sea. 
 d. Phi Phi Island Cabana Hotel and Resort. 
 

29. What is the main idea of the passage ? 
 a. Phi Phi Island Cabana Hotel is a luxurious hotel and resort 
 b. Phi Phi Island Cabana Hotel provides varieties of facilities. 
 c. Phi Phi Island Cabana is a hotel and resort on Phi Phi Island  
National Park. 
 d. Phi Phi Island is the most famous one of the three islands in  
the world. 
 

30. Phi Phi Island Cabana Hotel provides many facilities. EXCEPT………. 
 a. tennis court. 
 b. water sport. 
 c. snooker club. 
 d. Fitness Center. 
 

31.What is the writer’s opinion about Phi Phi Island Cabana Hotel ? 
 Phi Phi Island Cabana Hotel is………… 

a. located on Phi Phi Island National Park which is one of  
the three island in the world.  
 b. the best choice for one who wants to relax his life. 
 c. located on a balance of white and clean sand and mountain. 
 d. the luxurious hotel and resort one of the three hotels in the  
world. 
 

32. Which statement is a fact ? 
 a. Phi Phi  Island National Park is the most famous one of           
the three  islands in the world. 
 b. Phi Phi Island Cabana Hotel provides water sport activities for  
guest. 
 c. Phi Phi Island National Park is a warm island. 
 d. Phi Phi Island Cabana Hotel is a luxurious hotel with full of  
facilities.     
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 Part 8   Items 33-34 
 Direction : Read the following passages carefully and click the 
best answer for each question.  
 

                      LOCAL PASTIMES    
 
 Likay-pa is a musical folk drama which originated over 80 years 
ago.The name likay-pa means “Likay of the wild”.  It is believed to have 
been developed from an Arab performance like other kinds of likay. 
Performances are devided into two types : la-gu-yao, and andaloh. Likay-
pa was developed from the latter type. 
 The most popular show in likay-pa is called Chud Khaek Dang, 
which tells of a khaek trader who has a Thai wife. ( Khaek usually means 
Indian) One day, he feels homesick and asks the town ruler to leave for 
his hometown. His wife does not want to go with him as she is concerned 
about her parents. However, the trader persuades her to take the trip 
and they set out to sea. During the journey, they enjoyed looking at the 
birds and fish. Finally, they reach his hometown. 
 In the performance, the trader character speaks local Thai with 
an Indian accent; the town ruler speaks central Thai; other character 
speak local Thai. The musical accompaniment relies mainly on ramayana 
drums, a few other rhythm makers, and pii (a local pipe-like instrument) 

  
      http://kanchanapisek.or.th/cgi-bin/kp8/oncc/text.cgi?no=5752 
 

33. His wife does not want to go with him as she is concerned about her 
parents. 
 Concerned means………. 

a. missed. 
b. depressed. 
c. worried. 
d. impressed. 

 

34. The trader asks the town ruler to leave because………. 
 a. he feels homesick. 
 b. he wants to take a trip to sea. 
 c. his wife  persuades him to take a trip. 
 d. he wants to enjoy looking at birds and fish. 
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 Part 9   Items 35-37 
 Direction : Read the following passages carefully and click the 
best answer for each question.  

 
 
 Bus transportation in Thailand is fast, clean and 
comfortable for short journeys. Most air-conditioned 
buses provide reclining (lying down) seats and video movies. 

Both air-conditioned and non-air conditioned buses are available on major 
routes. The cheapest are ordinary or regular buses operated by the 
government bus company called Bor Kor Sor. Air-conditioned buses are 
operated by a private company that belongs to a group of people. It is 
usually more expensive than the government bus company. 
  
35. What is the topic of this passage ? 
 a. Bor Kor Sor. 
 b. Private air-conditioned buses. 
 c. Buses transportation in Thailand. 
 d. Air-conditioned and non-air conditioned buses. 
 

36. What is the main idea of the passage ? 
 a. Buses operated by the government bus company are               
the cheapest. 
 b. Air-conditioned and non-air conditioned buses are available on  
major routes. 
 c. Bus transportation in Thailand is both air-conditioned bus and  
non-air conditioned bus. 
             d. Bus transportation in Thailand provides many facilities to the  
passengers. 
 

37. What is the writer’s opinion about bus transportation ? 
 a. Bus transportation operate by the government is cheaper than  
buses operate by a private company. 
 b. Bus transportation in Thailand is comfortable for short  
journeys. 
 c. Bus transportation in Thailand provides many facilities to the  
passengers. 
 d. Bus transportation in Thailand are available on major routes  
called Bor Kor Sor is comfortable for short journeys. 
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 Part 10   Items 38-40 
 Direction : Read the following passages carefully and click the 
best answer for each question.  
 

A park of Satun 
Toh Paya Wang Hill is a recreation garden, situated in Satun Municipality, 
containing a limestone hill, a stream, as well as various of plants and 
flowers. It is about 500 meters away from Toh Yong Gong Hill. It is said a 
Chinese man came to Satun and fell in love with a Muslim girl named “Ya 
Wang”. But their love was against by the girl’s parents. So they 
escaped from the girl’s parents. Her parents got very angry 
and cursed them. That place became Toh Yong Gong and Toh 
Paya Wang Hill ever since. 
 

38. It is said that a Chinese man came to Satun and fell in love with a 
Muslim girl named “Ya Wang”. But their love was against by the girl’s 
parents………. 
 Their refers to………… 

a. Parents. 
b. Ya Wang and the Chinese man. 
c. Muslim girl and Yong Gong. 
d. Muslim girl and her parents. 

 

39. The writer’s main purpose in writing this passage is to…….. 
 a. Inform the reader about the history of garden of             
Satun province 
 b. Persuade the reader to visit Toh Paya Wang Hill. 
 c. Inform the reader about a history of Toh Paya Wang Hill. 
 d. Advertise the garden hill in Satun town. 
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40. Number these events from the story in the correct order. 
 1. a Chinese man fell in love with a Muslim girl named “Ya Wang”. 
 2. They were cursed, then that place became Toh Yong Gong and 
Toh Paya Wang Hill. 
 3. The girl’s parents against their love. 
 4. A Chinese man came to Satun. 
 5. They escaped from the girl’s parents.  

a. 2 – 4 – 1 – 3 – 5  
b. 4 – 2 – 5 – 1 – 3  
c. 4 – 1 – 5 – 3 – 2  
d. 4 – 1 – 3 – 5 – 2  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ในการการอานภาษาอังกฤษ  

จากการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 
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ตารางที่ 16  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของ  
                   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการการอานภาษาองักฤษจากการประเมนิของ    
                   ผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 ทาน 

 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอที่ 

1 2 3 4 5 

ΣΧ IOC 

1 1 1 1 1 1 5 1 
2 0 1 1 1 1 4 0.8 
3 1 1 1 1 1 5 1 
4 1 1 1 1 1 5 1 
5 0 1 1 0 1 3 0.6 
6 1 1 1 1 1 5 1 
7 -1 1 1 1 1 3 0.6 
8 1 1 1 1 1 5 1 
9 -1 1 0 1 1 2 0.4 
10 1 1 1 1 1 5 1 
11 1 1 1 1 1 5 1 
12 1 1 1 1 1 5 1 
13 1 1 1 1 1 5 1 
14 1 1 1 1 1 5 1 
15 1 1 1 1 1 5 1 
16 1 1 1 1 1 5 1 
17 1 0 1 0 1 3 0.6 
18 1 1 1 1 1 5 1 
19 -1 1 1 1 1 3 0.6 
20 1 1 1 1 1 5 1 
21 1 1 1 1 1 5 1 
22 1 1 1 1 1 5 1 
23 1 1 1 1 1 5 1 
24 1 1 1 1 1 5 1 
25 1 1 1 1 1 5 1 
26 1 1 1 1 1 5 1 
27 1 1 0 1 0 3 0.6 
28 1 1 1 1 1 5 1 
29 1 1 1 1 1 5 1 
30 0 0 1 1 1 3 0.6 
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ตารางที่ 16 (ตอ) 

 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอที่ 

1 2 3 4 5 

ΣΧ IOC 

31 1 1 1 1 1 5 1 
32 1 1 1 1 1 5 1 
33 1 1 1 1 1 5 1 
34 1 1 0 0 1 3 0.6 
35 1 1 1 1 1 5 1 
36 1 1 1 1 1 5 1 
37 1 1 1 1 1 5 1 
38 1 1 1 1 1 5 1 
39 1 1 1 1 1 5 1 
40 1 1 1 1 1 5 1 
41 1 1 1 1 1 5 1 
42 1 1 1 1 1 5 1 
43 1 1 1 1 1 5 1 
44 1 0 1 1 0 3 0.6 
45 0 1 0 1 1 3 0.6 
46 1 1 1 1 1 5 1 
47 1 1 1 1 1 5 1 
48 1 1 1 1 1 5 1 
49 1 1 1 0 0 3 0.6 
50 1 1 1 1 1 5 1 
51 1 1 1 1 1 5 1 
52 1 1 0 1 0 3 0.6 
53 1 0 1 1 0 3 0.6 
54 1 1 1 1 1 5 1 
55 1 1 1 1 1 5 1 
56 1 1 1 1 1 5 1 
57 1 1 1 1 1 5 1 
58 1 1 0 0 1 3 0.6 
59 1 1 1 1 1 5 1 
60 1 1 1 1 1 5 1 
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สรุปขอเสนอแนะจากผูเชีย่วชาญในการประเมินความถูกตองของภาษา 

และความเทีย่งตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิใ์นการอานภาษาอังกฤษ 
 
ขอสอบที่ควรปรับปรุง 
 

 ขอ 2   ปรับเปลี่ยนขอความในบทอานใหคลายตัวเลือกในขอสอบใหมากที่สุด เนื่องจาก
การหาประโยค main idea สําหรับนักเรียนมธัยมศึกษา ควรเปนประโยคแรกของเรื่อง 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 

2 One of the most popular festivals in early 
November is the Loy Krathong Festival. It 
starts in the evening when there is a full 
moon in the sky, and there is a high 
water level all over the country. 
 

Loy Krathong is a full moon and a high water level 
Festival in early November. It starts in the evening 
when there is a full moon in the sky, and there is a 
high water level all over the country. 
 

 

 ขอ 5 ปรับตัวเลือกโดยใชขอความที่ชัดเจนขึน้  ดวยการเพิ่มขอความ all over the country 

ในตัวเลือกทุกขอใหเหมือนในเนื้อเร่ือง 

 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 

5 a. The full moon and the water is clear. 
b. The full moon and the high water level. 
c. The weather is fine and the water is 
clean. 
d. The high water level and  
a lot of stars in the sky. 

    
 
 
         all over the country 

 
 ขอ 6 เปลี่ยนขอความในคําถามจาก hold on เปน celebrate 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 

6 What is the main reason for people to 
hold on Loy Krathong Festival ? 

   What is the main reason for people to 
celebrate Loy Krathong Festival ? 
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 ขอ 7  ปรับเปลี่ยนขอความคําถามและตวัเลือกใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 

7 Number these events from the story in 
the correct order. 
     1. People make a wish for floating 
bad luck and seeking good fortune. 
     2. People light a candle and joss – 
sticks. 
     3. People float their Krathong on the 
water with their belief. 
     4. The Krathong makers are joyful 
and happy since their sufferings are 
floated away. 
         a. 2 – 3 – 1 – 4 
         b. 2 – 3 – 4 – 1 
         c. 2 – 4 – 3 – 1  
        d. 2 – 1 – 3 – 4 

Number these events from the story in the 
correct order. 
     people carry their Krathongs to a river. After 
lighting candles and joss sticks, they…………… 

1. float their Krathongs on the water with 
their belief. 

2. make a wish for floating bad luck and 
seeking good fortune. 

3. are joyful and happy since their 
sufferings are floated away. 

4. gently place the Krathongs on the 
water. 

              a.  2 – 3 – 1 – 4 
 b. 2 – 3 – 4 – 1 
 c. 2 – 4 – 1 – 3 
 d. 2 – 1 – 4 – 3 
 

 
 ขอ 8  ปรับเปลี่ยนขอความคําถามใหชัดเจนขึ้น 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 

8 The writer’s main purpose is to………….. 
 

The writer’s main purpose in writing this 
passage is to………….. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 292

 ขอ 9 ปรับเปลี่ยนขอความคําถามและตัวเลือกใหชัดเจนและสามารถเขาใจไดงายขึ้น 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 

9 “Loy” means “to float” a “Krathong” is a 
lotus – shaped bond made of banana 
leaves. 
 The clue for the “Loy’ word meaning 
is………… 
a. is  
b. means 
c. dash         (- ………..   ) 
d. commas   ( , ……… , ) 

“Loy” means “to float” a “Krathong” is a lotus – 
shaped bond made of banana leaves. 
 What does “ Loy ” mean ? 
              a. to make 
              b. to float 
              c. to shape 
              d. to bond 

 
 ขอ 18  ปรับเปลี่ยนขอความคําถามใหชดัเจนขึ้น 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 
18 All of the following statement describe 

the writer’s purpose EXCEPT………… 
 

All of the following statement describe the 
writer’s purpose in writing this passage 
EXCEPT………  
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 ขอ 19  ปรับเปลี่ยนขอความคําถามและตัวเลือกใหสามารถเขาใจไดงายขึน้ 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 
19 Number these events from the story in 

the correct order. 
1. The two boxers kneel and pay respect 
to their boxing teachers. 
2. The music from drums and flutes play. 
3. A bell rings, the boxers hit each other 
until one knocks out the other or time is 
over. 
4. The boxers do a slow dance. 
 a. 2 – 3 – 1 – 4 
 b. 2 – 1 – 4 – 3 
 c. 2 – 4 – 3 – 1  
 d. 2 – 1 – 3 – 4 

Number these events from the story in the 
correct order. 
    The Thai boxing match begins after ………….. 
1. The two boxers kneel and pay respect to their 
boxing teachers. 
2. The music from drums and flutes play. 
3. A bell rings, the boxers hit each other until 
one knocks out the other or time is over. 
4. The boxers do a slow dance. 
          a. 2 – 3 – 1 – 4 
 b. 2 – 4 – 1 – 3 
 c. 2 – 4 – 3 – 1  
 d. 2 – 1 – 4 – 3 
 

 
 ขอ 30  ปรับเปลี่ยนขอความตัวเลือก a ใหสามารถเขาใจไดงายขึ้น 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 
30  According to the instructions, what would 

you do before taking this medicine ? 
 a. mix it. 
 b. heat it. 
 c. add water to it. 
 d. see a doctor  

According to the instructions, what would you do 
before taking this medicine ? 
 a. shake it. 
 b. heat it. 
 c. add water to it. 
 d. see a doctor  

 
 ขอ 34  ปรับเปลี่ยนขอความคําถามใหชดัเจนขึ้น 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 
34 The writer makes the reader feel 

that……….. 
 

The writer informs the reader that……….. 
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 ขอ 45  ควรลอกโจทยเหมือนขอ 44 
 
ขอที่ ขอความ เปล่ียนเปน 
45 Who refers to……… 

      a. Khaek.  
      b. Likay-pa. 
      c. Thai wife. 
      d. Khaek trader. 

The most popular show in Likay-pa is called 
Chud Khaek Daeng, which tells of a Khaek 
trader who has a Thai wife. Khaek usually 
means Indian. 
        Who refers to……… 
        a. Khaek.  
        b. Likay-pa. 
        c. Thai wife. 
        d. Khaek trader. 

 
ขอเสนอแนะอืน่ๆ 

            ในเนื้อหาบทอานแตละเรื่อง ควรมีการเรียงลําดับขอคําถามใหอยูในรูปแบบเดียวกนั  
กลาวคือ  
 คําถามแรก  What is the topic ? 
 คําถามที่ 2   What is the main idea ? 
 คําถามที่ 3   What does the word mean ? 
 คําถามที่ 4  What does the pronoun refer to ? 
 คําถามที่ 5  What is a fact / an opinion ? 

 คําถามที่ 6  What is a cause / an effect ? 
 คําถามที่ 7  What is the writer’s purpose ? 
 คําถามที่ 8 Sequence the events into chronological order. 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
 

คา p และคา r  ของแบบทดสอบ 
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ตารางที่ 17  คาความยากงาย (p) และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถ 
                  ทางการอานภาษาอังกฤษ 

 
ขอ p r ขอ p r 
1 0.68 0.35 21 0.43 0.65 
2 0.65 0.50 22 0.40 0.40 
3 0.63 0.55 23 0.33 0.45 
4 0.68 0.55 24 0.63 0.55 
5 0.48 0.35 25 0.38 0.25 
6 0.55 0.60 26 0.45 0.60 
7 0.73 0.45 27 0.38 0.35 
8 0.65 0.40 28 0.53 0.55 
9 0.43 0.45 29 0.48 0.55 

10 0.33 0.45 30 0.33 0.45 
11 0.68 0.55 31 0.40 0.50 
12 0.63 .045 32 0.48 0.45 
13 0.35 0.40 33 0.45 0.50 
14 0.53 0.45 34 0.48 0.55 
15 0.45 0.60 35 0.38 0.25 
16 0.55 0.40 36 0.38 0.45 
17 0.58 0.35 37 0.33 0.35 
18 0.55 0.50 38 0.53 0.65 
19 0.40 0.60 39 0.53 0.55 
20 0.40 0.70 40 0.53 0.55 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฎ 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม 
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับ

นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปที่ 4 โรงเรยีนพิมานพทิยาสรรค จังหวดัสตูล 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะ             
การอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  

 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย  ลงในชองความคดิเห็นของขอคําถาม และเขียนขอเสนอแนะ 
ลงในชองขอเสนอแนะที่กาํหนดให โดยมคีาระดับความคิดเห็น 
     5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 
     4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 
     3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
     2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 
 1 หมายถึง  เห็นดวยนอยที่สุด 
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ระดับความคิดเห็น  
ขอความ มาก 

ที่สุด 
มาก ปาน    

 กลาง 
นอย นอย 

ที่สุด 
1.  ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน  

 1.1 นักเรียนสามารถเลือกและออกจากบทเรียนไดตามความ
ตองการ และสามารถกระทําไดตลอดเวลา 

     

 1.2  บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ      
 1.3  มีเมนูชวย  เมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ      
 1.4  ขนาดตัวอักษรอานงาย  ชัดเจน เหมาะสม      
 1.5  รูปแบบตัวอักษรอานงาย      
 1.6  การใชสีตัวอักษรเหมาะสม      
 1.7 ภาพประกอบบทเรียนสวยงาม      
 1.8  ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับเนื้อหา      
 1.9 เสียงบรรยายชัดเจน      
1.10 เสียงบรรยายสอดคลองกับเนื้อหา      
1.11 เสียงเอฟเฟกตประกอบกิจกรรมในบทเรียน

เหมาะสม   
     

2. ความคิดเห็นดานเนื้อหา  
2.1 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจนและเขาใจงาย      
2.2 ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน      
2.3 เนื้อหาสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได      
2.4  การจัดลําดับเนื้อหาในแตละบทเรียนเหมาะสม      
2.5  แบบฝกหัดในแตละบทเรียนมีจํานวนขอ และมี 

ความยากงายเหมาะสม 
     

2.6  คําส่ังของแบบฝกหัดในแตละบทเรียนชัดเจน เขาใจ
งาย 

     

3. ความคิดเห็นดานกิจกรรม  
3.1 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading) ชวยใหนักเรียน

มีความรู ความเขาใจคําศัพท สามารถใชเปนแนวทางในการ
ทํากิจกรรมตอไป 

     

3.2 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading) ชวยให  
นักเรียนมีความสามารถในการอานไดอยางมีจุดมุงหมาย
มากขึ้น   
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ระดับความคิดเห็น  

ขอความ มาก 
ที่สุด 

มาก ปาน    
 กลาง 

นอย นอย 
ที่สุด 

3.3 กิจกรรมหลังการอาน(Post-reading) ชวยใหนักเรียน
ไดทบทวนความรู ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอาน 
สามารถนําทักษะการอานไปใชในชีวิตประจําวัน 

     

4. ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในบทเรียน  
4.1 บทเรียนเราความสนใจใหอยากเรียนในบทตอไป      
4.2 บทเรียนสามารถเขาใจงายทําใหเรียนรูไดเร็ว      
4.3 บทเรียนชวยพัฒนาทักษะการอานใหดีขึ้น      
4.4 นักเรียนพึงพอใจกับการไดควบคุมเวลาเรียนดวย

ตนเอง 
     

4.5 นักเรียนรูสึกผอนคลาย  ไมเครียดเวลาเรียน และรูสึก
สนุกกับบทเรียน 

     

4.6 นักเรียนสามารถตอบคําถาม และไมรูสึกเสียหนา 
เมื่อตอบคําถามผิด 

     

4.7 นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรใน 
เนื้อหาอื่น ๆ อีก 

     

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

                       ขอขอบคุณในความรวมมอื 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฏ 
 

คูมือผูใชโปรแกรม 
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คูมือผูใชโปรแกรม 

 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทกัษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 

โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  
โรงเรียนพิมานพทิยาสรรค จังหวัดสตูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประกอบวทิยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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คํานํา 

 
 เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมือผูใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเสริม
ทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  โดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนักเรียน       
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4  โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค  จังหวัดสตูล ใหสามารถใชโปรแกรมไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งประกอบดวย ระบบคอมพิวเตอรที่ตองการสําหรับโปรแกรมนี้  ข้ันตอนการ
เลือกใชโปรแกรม  สวนประกอบในแตละสวนของโปรแกรม คําแนะนําในการใชโปรแกรม  รวมถึง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะใชโปรแกรมและวิธีแกไข 
 การจัดทําโปรแกรมนี้ไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก ผศ. ดร.กุลยา  เบญจกาญจน  
ผศ. ดร.ปานใจ  ธารทัศนวงศ  รศ.วัฒนา  เกาศัลย รศ. ดร.วิสาข  จัติวัตร  อาจารยทองจุล  ขันขาว   
ผศ. ฐาปนีย  ธรรมเมธา  รศ.ประทิน  คลายนาค  ดร.ณัฐกานต  อางทอง  ผศ. พุทธชาติ  ราชปรีชา  
อาจารยสุมา ทิพยธารา  อาจารยเกษร  พรหมดวง  อาจารยสุวิณี นนทสุวรรณ อาจารย Samuel  
Grubbs  อาจารย Roger  Hooper ผูชวยศาสตราจารยนิตยา ธัญญพาณิชย อาจารยไพพรรณ   
รัตรสาร  คุณยุบลรัตน  นิลโกสีย  อาจารยเสรี  อินทรคง  อาจารยเอกสิทธิ์  หมันใจดี อาจารย
สุรเชษฐ  สุนทรากร  อาจารยสุรัฐพงศ  หมันใจดี  อาจารยสุระศักดิ์  มธุรส  อาจารยเทียน จึ่งสกุล  
อาจารยสุมล   ชมเนียม  อาจารยวสันต  มยุระพงศ  อาจารยอเนก หิรัญสถิตย อาจารยอรัญญา 
สนูบุตร    สมาชิกในครอบครัวของขาพเจาทุกคน   รวมทั้งเพื่อนๆ นักศึกษาปริญญาโทสาขา     
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ รุน 2544 และบุคคลอ่ืนๆ ที่ใหกําลังใจและคอย
ใหความชวยเหลือที่มิไดกลาวไว ณ ที่นี้ 
 
 
 
                                                                                                      ผูจัดทํา 

                                                                         นางสาวสุนทรี  ศทุธวิรรณรักษ 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 304

ความตองการของระบบและเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบทเรียน 
1) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชหนวยประมวลผล Pentium ข้ึนไป 
2) ระบบปฏิบัติการ Windows 98, Windows Millenium, Windows 2000, 
      Windows XP หรือWindows NT 4.0 มีเนื้อที่วาง  25 เมกกะไบต    
3) มีหนวยความจําตั้งแต 32 เมกกะไบต พื้นที่วางบนฮารดดิสกอยางนอย 125 MB  
4) การดจอขั้นต่ําแสดงผลที่ 800X600 ฟกเซล   256 สี 
5) ชุดมัลติมีเดีย เชน การดเสียง ลําโพง ไมโครโฟน 
6) ไดรฟซีดีรอม  
                                   ขั้นตอนการใชบทเรียน 
1) ใสแผนซีดีในไดรฟซีดีรอม บทเรียนจะเปดอัตโนมัติ (Auto Run) 
2) ถาโปรแกรมไมสามารถเปดอัตโนมัติได ใหคลิกเมาสดานขวาที่ My Computer  
      เลือกคลิกที่ไดรฟซีดีรอม ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน CAI.EXE 
3) ถาตองการออกจากโปรแกรมใหคลิกที่ปุม Exit 
 

คําแนะนําในการใชบทเรยีน 
1) สํารวจความพรอมของอุปกรณกอนเริ่มบทเรียน ไดแกหูฟง คียบอรดและเมาส  
2) ในการคลิกแตละครั้ง รอใหโปรแกรมทํางานเสร็จกอนจึงคลิกปุมอ่ืนตอไป 
3) คลิกที่ปุมรูปลําโพงเพื่อฟงเสียงอานของบทอานแตละบท 
4) ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทุกครั้ง เพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียน 

 
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นและวธิีแกไข 

1) เมื่อเร่ิมเลนโปรแกรมแลวหนาจอไมเต็ม  
- คลิกที่ My Computer เลือก Control Panel เลือก Display  
แลวเลือก Setting ตั้งคาหนาจอเปน 800X600 คลิกปุม Apply คลิก OK 

2) ไมสามารถเปดแผนโปรแกรมบทเรียนได 
- เลือกใชเครื่องคอมพิวเตอรและระบบตามเกณฑที่ระบุไว 
- นําแผนโปรแกรมออก Restart เครื่องคอมพิวเตอรแลวใสแผนโปรแกรมเขาไปอีกครั้ง 

3) เครื่องหยุดนิ่งไมสามารถใชโปรแกรมตอได 
- รอสักครู ถาแนใจวาเครื่องหยุดทํางาน ใหพยายามปดโปรแกรมกอน  
 ถาปดโปรแกรมไมไดให Reset เครื่องใหมหรือกดปุม Ctrl, ALT, Delete พรอมๆ กัน  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 305

การใชโปรแกรม 
 
เริ่มบทเรียน 

ใสแผนซีดีโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการ
ส่ือสาร  โดยใชโดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง  สําหรับนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนพิมาน
พิทยาสรรค จงัหวัดสตูล ใน Drive CD-ROM แผนโปรแกรมจะเริ่มทาํงานอัตโนมัติ (Autorun) เมื่อ
โปรแกรมเริ่มทํางานจะปรากฏหนาจอ (ดงัภาพที่ 1-2) จากนั้นจะเขาสูหนาจอปอนขอมูลผูเรียน
เพื่อใหผูเรียนพิมพชื่อ – นามสกุล โรงเรียน ชัน้ เลขที่  (ดังภาพที่ 3) หลังจากปอนขอมูลและกด 
Enter โปรแกรมจะตอบรับผูเรียน (ดังภาพที่ 4) หลังจากนั้นใหคลิกเมาส หรือกด 
Enter เพื่อเขาสูหนาจอถัดไป 
 

หนาจอเริ่มตนของโปรแกรมคอมพิวเตอร 
นําเสนอประมาณ 5 นาที เขาสูหนาจอถัดไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่1 
 

นําเสนอประมาณ 5 นาที เขาสูหนาจอถัดไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2 
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หนาจอปอนขอมูลผูเรียน 
ผูเรียนพมิพชือ่-นามสกุล แลวกดแปน Enter 

             
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่3 
 

หนาจอตอบรับผูเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่4 

 
หลังจากนั้นใหคลิกเมาส หรือ กดแปน Enterเพื่อไปสูหนาจอถัดไป 
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หนาจอคําแนะนําการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

หนาจอคําแนะนําการใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนประกอบดวยคําอธิบายกิจกรรม 
ตางๆ  ในบทเรียน  ผูเรียนคลิกปุม Next Page เพื่อเขาสูหนาจอตอไป คือ คําแนะนําในการใช
บทเรียน ปญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแกไข  
   
 
 

 
 
 
  
 
 

 

ภาพที ่5 
 

คําแนะนําในการใชบทเรยีน ปญหาทีอ่าจเกิดขึน้และวธิีแกไข 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่6 

 

      คลิกปุมนี้ 
  เมื่อตองการศึกษา 
     เนื้อหาตอไป 

คลิกปุมนี้เมื่อตองการ 
ไปเมนูหลัก Main Menu 

คลิกปุมนี้เมื่อ 
ตองการยอน
ไปดูหนาที่ผาน 
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หนาจอเมนหูลัก 

 เมื่อผูเรียนลงทะเบยีน แลวโปรแกรมจะเขาสูหนาเมนหูลัก  ซึง่จะประกอบดวยปุมตางๆ  
ไดแก แบบทดสอบกอนเรียน  แบบทดสอบหลังเรียน  คําแนะนาํปุมตางๆในบทเรียน  ขอมูลผูให
คําแนะนําดานตางๆ  ขอมลูผูสรางบทเรียน และขอมูลเนื้อหาบทเรียน      

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
                                              ภาพที ่7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คลิกปุมเหลานี้ 
เมื่อตองการ
เขาสูบทเรียน 

คลิกปุมนี้เมื่อตองการ 
ออกจากบทเรียน 
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หนาจอแบบทดสอบกอนเรียน 
 เมื่อผูเรียนตองการทดสอบกอนเรียน คลกิที่ปุม Pre-test   จากนัน้นกัเรียนทํา
แบบทดสอบกอนเรียน 

 

 
 

ภาพที ่8 
 

หนาจอแสดงผลการตอบคําถามถูกตอง 
 

 
 
 
 
 

ภาพที ่9 
 

เครื่องหมายแสดง 
ใหเห็นวาตอบถูก 
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หนาจอแสดงผลการตอบคําถามผิด 
   
                                         
       
 
          
 
 
 
 

 
ภาพที ่10 

 
หนาจอแสดงผลคะแนนแบบทดสอบกอนเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่11 

เครื่องหมายแสดง 
ใหเห็นวาตอบผิด 

ปุมพิมพ
คะแนน 

ปุมออกจาก
โปรแกรม 

ปุมเขาสู 
เมนูหลัก 

คะแนน  
  แบบ 
ทดสอบ 
  กอน  
  เรียน 
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หนาจุดประสงคของบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่12 
 

หนาจอเมนกูจิกรรมตางๆในบทเรียน 
                                
                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่13 

 
 
 

คลิกปุมนี้เพื่อเขาสูกิจกรรม
ตางๆในบทเรียน 

คลิกปุมนี้เมื่อตองการ
ออกจากเมนูกิจกรรม 
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หนาจอกจิกรรมกอนการอาน 
                                       (Pre-reading) 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                          
                                                                                                                                 
 
     

ภาพที ่14 
 

หนาจอกจิกรรมทักษะทางภาษา 
                                   (Language Focus) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่15 
 
 

คลิกเมื่อตองการฟง
เสียงอานเจาของ

คลิกเพื่อยอนดู 
หนาที่ผานมา    

คลิกเพื่อดู 
หนาถัดไป 
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หนาจอแบบฝกหัดทักษะทางภาษา 
       
 
 
 
                             
 
 
 
 

               ภาพที ่16 
  

             หนาจอกิจกรรมโครงสรางทางภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       ภาพที ่17 
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หนาจอแบบฝกหัดโครงสรางทางภาษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่18 
 

หนาจอบทอานในกจิกรรมการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่19 
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 หนาจอแบบฝกหัดการอาน ประเภทเลอืกคลิกปุม T / F เมื่อประโยคถูก / ผิด 
     
 
 
 
                                              
 
 
 
 

ภาพที ่20 
 

หนาจอแสดงคําตอบของแบบฝกหัดการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่21 
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หนาจอกจิกรรมหลงัการอาน 
 
 
 
 
                                                                                            
 
 
       
 

ภาพที ่22 
 
 

หนาจอแบบฝกหัดหลังการอาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

              ภาพที่ 23 
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หนาจอแบบทดสอบประจําบท 
         
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่24 
 

หนาจอแบบทดสอบประจําบท 
 
        
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่25 
 
 
 

โปรแกรมแสดงผลการตอบ
หลังจากผูเรียนเลือก
คําตอบ 

ปุมบทอาน
ขอสอบ 
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หนาจอแสดงผลคะแนนการทาํแบบทดสอบประจําบท 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                           

 
           

  
ภาพที ่26 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปุมพิมพคะแนน 
แบบทดสอบ คะแนนแบบ 

ทดสอบประจําบท 

คลิกปุมเพื่อ 
เขาสูเมนูหลัก 
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การออกจากโปรแกรม 

  
หนาจอเพื่อแสดงการยืนยันการตัดสนิใจในการออกจากโปรแกรม 

เมื่อผูเรียนกดปุม   
 

 

 
 

ภาพที ่27 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
 

เอกสารเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครือ่งมือในการวิจัย 
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