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51254208: สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

คําสําคัญ : บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา / การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ  
เอกนุช ณ นคร: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 

สําหรับนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยา
เขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ: ผศ.ดร. เสงี่ยม โตรัตน, ผศ.ดร. บํารุง โตรัตน 
และ รศ. วัฒนา เกาศัลย. 308 หนา.  

 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ
นิสิตกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสราง
ขึ้น และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษท่ีผูวิจัยสรางขึ้น  

กลุมตัวอยาง คือ นิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร ในภาคเรียนที่ 1 

ปการศึกษา 2555 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ไดนิสิต 1 กลุม จํานวน 30 

คนมาโดยความสมัครใจ ทําการทดลองโดยใหนิสิตเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เนนปญหาการเขียน
อนุเฉทภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท ใชเวลาในการเรียน 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน วันละ 3 คาบเรียน  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีเนนปญหาการเขียนอนุเฉท
ภาษาอังกฤษ จํานวน 5 บท 2) แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ 3) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

การวิเคราะหขอมูลใชสถิติ t-test เพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของ
นิสิตกอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และใชคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหา
คาระดับความคิดเห็นของนิสิตท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  

ผลการวิจัยพบวา 
 1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีคาเทากับ 76.90/75.33 ซ่ึงถือวา

คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 
 2. ความสามารถทางการเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง สูงขึ้นหลังจากท่ีเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทั้ง 5 บทที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

 

 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน              บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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51254208: MAJOR: TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE 

KEY WORDS: COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING / ENGLISH PARAGRAPH WRITING  

 EAKANUT NA NAKORN: DEVELOPMENT OF A COMPUTER-ASSISTED LANGUAGE LEARNING 

PROGRAM FOCUSING ON ENGLISH PARAGRAPH WRITING PROBLEMS FOR FIRST-YEAR ENGLISH MAJOR 

STUDENTS, FACULTY OF LIBERAL ARTS AND SCIENCE, KASETSART UNIVERSITY, KAMPANGSAEN CAMPUS, 

NAKHON PATHOM. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. SA-NGIAM TORUT, Ph.D., ASST. PROF. BAMRUNG TORUT, 

Ph.D., AND ASSOC.PROF. WATANA KAOSAL. 308 pp. 

 

 The purposes of the research were: 1) to develop and test the efficiency of a Computer-Assisted Language Learning 

(CALL) program focusing on English paragraph writing problems for first-year English major students, Faculty of Liberal Arts 

and Science, Kasetsart University, Kampangsaen Campus, Nakhon Pathom; 2) to compare the students’ ability in English 

paragraph writing before and after using the CALL program; and 3) to survey the students’ opinions toward the CALL program. 

 The voluntary group sample comprised of 30 first year English major students, Faculty of Liberal Arts and Science, 

Kasetsart University, Kampangsaen Campus, Nakhon Pathom, during the first semester of the academic year 2012. The students 

studied English paragraph writing through 5 units of the CALL program. The duration of the experimental research covered a five-

week period.  

 The instruments used for gathering data consisted of: 1) Computer-Assisted Language Learning Program on English 

paragraph writing problems; 2) an English paragraph writing proficiency test was used as pre-test and post-test; 3) a questionnaire 

on opinions towards the CALL program. 

 The paired-samples t-test was used to analyze the gathered data in order to assess the students’ ability in English 

paragraph writing before and after using the CALL program. Furthermore, the mean and the standard deviation of the items were 

used to evaluate the students’ opinions towards the CALL program. 

 The results of the study were as follows: 

 1. The efficiency score of the CALL program was 76.90 and 75.33. The average score of the English paragraph writing 

formative test from the 5 units was 76.90 percent and the average score of the posttest was 75.33 percent. Consequently, this 

means that the CALL program constructed were highly effective.  

 2. The students’ ability in English paragraph writing after studying through the CALL program was significantly 

higher at the 0.05 level. 

 3.  The students’ opinions toward the CALL program were highly positive. 
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กิตติกรรมประกาศ 

วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย 
ดร.เสงี่ยม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร. บํารุง โตรัตนและรองศาสตราจารยวัฒนา เกาศัลย ที่สละ
เวลาใหคําแนะนําและเสนอแนวทางอันเปนแนวทางอันเปนประโยชนในการปรับปรุงแกไขและ
ดําเนินการวิจัย คําแนะนําอันมีคาเหลาน้ีไมเพียงทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีเสร็จสมบูรณได              
อีกทั้งยังเปนประโยชนอยางย่ิงตอผูวิจัยในการดําเนินวิจัยตอไปในอนาคต ผูวิจัยขอกราบ
ขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ที่นี้ 

ขอกราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ภัทรธีรา เทียนเพ่ิมพูนและผูชวยศาสตราจารย ดร .อุษา 
นอยทิม ที่กรุณาใหความอนุเคราะหเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ รวมท้ังใหคําแนะนําในการปรับปรุงวิทยานิพนธจนเสร็จสมบูรณ 

กราบขอบพระคุณอาจารย ดร.ศศิกานต คงศักดิ์ อาจารยทองจุล ขันขาว และอาจารย            
ธัญลักษณ ลิ้มเพียรจัดท่ีกรุณาใหความอนุเคราะห ในการตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
ตลอดจนใหความชวยเหลือและใหคําแนะนําซึ่งเปนประโยชนอยางย่ิงในการดําเนินการวิจัย และ  
ขอกราบขอบพระคุณอาจารย Antonia ที่ใหความอนุเคราะหในการตรวจภาษาของเคร่ืองมือวิจัย
และบทคัดยอ 

กราบขอบพระคุณอาจารย ดร.วิสุทธิ์ จรูญธวัชชัย หัวหนาสายศิลปศาสตร คณะศิลปศาสตร
และวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน จังหวัดนครปฐมท่ีใหความ
อนุเคราะหใหใชหองปฏิบัติการคอมพิวเตอรเพื่อทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น และยังใหความอนุเคราะหชวยเหลือและอํานวยความสะดวกในการทดลองเคร่ืองมือวิจัยและ
ขอขอบใจนิสิตช้ันปที่ 1 วิชาเอกภาษาอังกฤษ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตรที่ใหความรวมมือ
ในการทดลองเปนอยางดี  

ขอขอบคุณเพ่ือนๆรุนพ่ี และรุนนองนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษใน
ฐานะภาษาตางประเทศทุกทาน ที่ใหความชวยเหลือและกําลังใจในการทําวิจัยครั้งนี้  

สุดทายน้ีผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดาและครอบครัวท่ีคอยใหความชวยเหลือ
และเปนกําลังใจอันเปนพลังท่ีสําคัญยิ่งในการผลักดันใหงานวิจัยคร้ังน้ีเสร็จสมบูรณได ผูวิจัยขอ
มอบคุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยน้ีเพื่อกราบบูชาบุพการี ผูมีพระคุณตลอดจนครูอาจารยทุก
ทานทั้งในอดีตและปจจุบัน 
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