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 วิทยานพินธฉบับนี้สําเร็จไดโดยไดรับความอนุเคราะหอยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. บํารุง โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร. เสงี่ยม โตรัตน และรองศาสตราจารย วฒันา เกาศัลย ที่
กรุณาใหคําแนะนําเปนที่ปรึกษา ตลอดจนแกไขปรับปรุงวิทยานพินธฉบับนี้จนสําเร็จดวยดี ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ ทีน่ี้ดวย 
 กราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ศิลป ภาคสุวรรณและอาจารยทองจุล ขันขาว ที่
กรุณาเปนประธานกรรมการและผูทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบวิทยานพินธ รวมทั้งใหคําแนะนําใน
การปรับปรุงวิทยานิพนธจนสําเร็จสมบูรณ 
กกกกกกกกกราบขอบพระคุณ พระอาจารยพระมหาพงษนรินทร ฐิตวํโส อาจารยสุพาณี วรรณการ 
อาจารยธัญลักษณ ล้ิมเพยีรจดั อาจารยสุวภิา ชมพูบุตร อาจารยวัชรา สามาลย และอาจารย Roger 
Hooper ที่กรุณาใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวจิัย 
กกกกกกกกกราบขอบพระคุณแมลวน อนุญาหงษ คุณพอเพีย อนุญาหงษ และพี่สาวทุกๆคนที่เปน
สมาชิกในครอบครัวและเพือ่นๆพรอมทั้งพระอาจารยทีว่ัดสุทัศนเทพวรารามทุกทานทุกคนที่คอย
ใหการสนับสนุนและเปนกําลังใจอยางดยีิ่งตลอดเวลาที่ทาํวิทยานิพนธ 
กกกกกกกกกราบขอบพระคุณผูอํานวยการและคณาจารยโรงเรียนเบญจมราชาลัย ที่ใหความ
อนุเคราะหในการทดลองเครื่องมือวิจัย และขอขอบใจนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4/2 โรงเรียน
เบญจมราชาลัย ปการศึกษา 2550 ที่ใหความรวมมือในการทดลองเครื่องมือวิจัยอยางดียิ่ง 
กกกกกกกกคุณคาและประโยชนแหงงานวิจัยนี้ ผูวิจัยขอมอบเพื่อกราบบูชาบุพการีและสมาชิกใน
ครอบครัวอนุญาหงษทุกทาน ตลอดจนครู-อาจารยผูประสาทวิชาความรูทุกทานทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
กกกกกกกกปจจุบันการเรียนรูภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษมีความจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้
เพื่อประโยชนในการติดตอส่ือสาร การศึกษา การแสวงหาขอมูลจากแหลงตางๆและการประกอบ
อาชีพ ตลอดจนเปนส่ิงจําเปนสําหรับการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในยุคโลกาภิวัฒนเพื่อใหสามารถ
นําประเทศสูการแขงขันดานเศรษฐกิจ เชนเดียวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่
มุ ง เนนให เรง รัดพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ  เพื่อใหนักเรียนมีความรู 
ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษ ติดตอส่ือสารกับผูอ่ืนไดตามความตองการในสถานการณตางๆ 
และใชเปนเครื่องมือในการคนควาหาความรูในการเรียนวิชาอื่นๆและสามารถถายทอดวัฒนธรรม
ไปสูสังคมโลก (กรมวิชาการ 2544: 1-2) และจากความสําคัญดังกลาวขางตน รัฐจึงกําหนดใหมีการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศทุกชวงชั้นที่ผูเรียนทุกคนตองเรียนรูตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรมวิชาการ 2544: 1) 
กกกกกกกกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยเฉพาะการอานภาษาอังกฤษถือเปนทักษะที่มี
ความสําคัญมากในยุคของขอมูลขาวสาร ผูที่มีความสามารถในการอานภาษาอังกฤษยอมมีโอกาสใน
การรับรูขอมูลขาวสารจากสื่อตางๆไดอยางรวดเร็วและแมนยํา (วิสาข จัติวัตร 2541: คํานํา) ซ่ึง
สอดคลองกับ สุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532: 50) ที่กลาววาทักษะการอานเปนทักษะที่มี
ความสําคัญมากที่สุดสําหรับผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศในประเทศไทย เพราะ
ทักษะการอานเปนทักษะที่จําเปนในการศึกษาหาความรู เชน การอานตําราเรียน บทความทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย ในการคนควาก็ตองอานเอกสารเกี่ยวของ ในการดํารงชีวิตนั้นก็ตองอาน
ประกาศฉลากยา คําชี้แจงในการใชเครื่องอุปโภคบริโภค ผูสอนจึงควรเนนใหผูเรียนมีทักษะในการ
อานใหมากขึ้น นอกจากนี้ผูที่มีทักษะในการอานภาษาอังกฤษสูงยอมไดเปรียบในการศึกษาหา
ความรูไดอยางละเอียดลึกซึ้ง (สุวรรณี เวทไธสง 2544: 1) 
กกกกกกกกสําหรับนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา  ศึกษาพบวานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนรัฐบาล เขตการศึกษา 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการอานภาษาอังกฤษอยูในระดับต่ํากวาเกณฑ 
(สุวรรณี เวทไธสง 2544: 2) แสดงใหเห็นวาเด็กไทยทั้งในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษายังไม 
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สามารถพัฒนาความสามารถในดานการอานภาษาอังกฤษใหอยูในเกณฑที่ดี ซ่ึงสอดคลองกับที่กรม
วิชาการ (2544: 66) กลาววาถึงแมนักการศึกษาไดพยายามคิดคนหาวิธีการสอนภาษาอังกฤษมากมาย
หลายวิธีตลอดจนมีการนําเทคโนโลยีตางๆมาใชประกอบในการจัดการเรียนการสอนแตปรากฏวา
ผลสัมฤทธ์ิทางการอาน ของนักเรียนยังอยูในระดับที่ไมนาพอใจ ประสบความลมเหลว การเรียนรู
ภาษาตางประเทศยังไมสามารถทําใหผูเรียนใชภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษในการ
ติดตอส่ือสาร 
กกกกกกกกการจัดกระบวนการเรียนรูของกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศในปจจุบันนั้น
จะตองจัดกระบวนการเรียนรูตามแนวการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 
2542 ในมาตราที่ 23 ไดกําหนดการจัดการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวนการเรียนรู และบูรณาการ
ตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษาในเรื่อง ความรูเกี่ยวกับตนเอง และความความสัมพันธ
ของตนเองกับสังคม  ไดแกครอบครัว  ชุมชน  ชาติ  และสังคมโลก  รวมถึงความรู เกี่ยวกับ
ประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทยและระบบการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมทั้ง
ความรูความเขาใจและประสบการณเรื่องการจัดการ การบํารุงรักษาและการใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลยั่งยืน ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การ
กีฬา ภูมิปญญาไทยและการประยุกตใชภูมิปญญา ความรู และทักษะดานคณิตศาสตรและดานภาษา 
ความรูและทักษะในการประกอบอาชีพและการดํารงชีวิตอยางมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ 
2542: 14) ซ่ึงสอดคลองกับคูมือการจัดการเรียนรู กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ สาระที่ 3 
ภาษากับความสัมพันธกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน มาตรฐาน ต 3.1 ที่วา ใชภาษาตางประเทศในการ
เช่ือมโยงความรูกับกลุมสาระการเรียนรูอ่ืนและเปนพื้นฐานในการพัฒนาและเปดโลกทัศนของตน 
(กรมวิชาการ 2544: 7) 
กกกกกกกกทั้งนี้ เ ร่ืองศาสนาก็ถือวาเปนเรื่องที่ควรนํามาบูรณาการใหเขากับการสอนอาน
ภาษาอังกฤษ เพราะศาสนา เกี่ยวของกับการดํารงชีวิต สรางความเขาใจในสภาพปญหาตาม
ธรรมชาติตั้งแตเกิดจนตาย ศาสนาเปนหนทางการตอสูปญหาชีวิต ขจัดความทุกข อบรมจิตใจและ
ควบคุมอารมณ ทําใหเกิดลักษณะนิสัยที่ดีงามตามหลักธรรมที่เปนกฎกําหนดชีวิตในสังคม คําสอน
ในศาสนาแสดงสัจธรรมและมีการปฏิบัติเพี่อผลตามสัจธรรมนั้น (อินถา ศิริวรรณ 2542: 16) 
โดยเฉพาะพุทธศาสนาถือวามีความสําคัญตอประเทศไทยและคนไทยเปนอยางมาก ซ่ึงเกี่ยวของทั้ง
ประเพณี และวัฒนธรรมไทย การเรียนรูพระพุทธศาสนาจะทําใหนักเรียนเกิดศรัทธา ซาบซึ้ง และ
สํานึกในความสําคัญของพระพุทธศาสนา และคุณคาของพระรัตนตรัย มีความรูความเขาใจ มีทักษะ
ในการคิดและการปฏิบัติตนอยางถูกตองตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนําหลัก
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พุทธธรรมมาพัฒนาตนเองและสังคม เปนพุทธศาสนิกชนที่ดี และปฏิบัติหนาที่ชาวพุทธไดถูกตอง
เหมาะสม  และเปาหมายของวิชาพระพุทธศาสนา ตองการใหนักเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
ประวัติและความสําคัญของพระพุทธศาสนา พุทธประวัติ  ประวัติพุทธสาวก พุทธสาวิกา พุทธธรรม
เพื่อชีวิตและสังคม ภาษาบาลี พระไตรปฎก คําศัพททางพระพุทธศาสนา และวันสําคัญทางพุทธ
ศาสนา (อมร โสภณวิเชษฐวงศ และ กวี อิศริวรรณ 2545: คํานํา)  
กกกกกกกกพุทธประวัติเปนเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจา ซ่ึงเปนพระบรมศาสดาแหงพุทธศาสนา 
เปนบุคคลสําคัญอยางยิ่งผูหนึ่งในประวัติของมนุษยชาติ ทรงไดทําคุณประโยชนแกมวลชนทั่วโลก 
มรดกธรรมที่พระองคทรงมอบไวแกโลกนั้น เปนประโยชนแกมวลมนุษยไมเพียงแตในอดีต แตเปน
ประโยชนอยางยิ่งทั้งในปจจุบันและอนาคตอันกําหนดกาลที่สุดมิได การศึกษาพระประวัติของ
พระพุทธเจาอยางพินิจพิเคราะห ก็จะมองเห็นทางดับทุกขและมองเห็นแสงสวางในวิถีทางชีวิต พุทธ
จริยานั่นเองจะเปนเครื่องชี้ทางใหเรา (อมร โสภณวิเชษฐวงศ, กวี อิศริวรรณ 2545: 20-21)  
กกกกกกกกขณะที่ผูทําการวิจัยไดสอนเรื่องพุทธประวัติ นักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 มีความ
ประสงคจะเรียนเนื้อหาเปนภาษาอังกฤษ จึงเปนเหตุใหผูวิจัยปรารถนาจะสอนเนื้อหาเรื่องพุทธ
ประวัติเปนภาษาอังกฤษ โดยใชคอมพิวเตอรชวยในการสอน เพราะเปนสื่อการสอนที่สามารถเพิ่ม
แรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรู ทําใหผูเรียนเกิดการ
กระตือรือรน ชวยใหการเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี (กิดานันท มลิทอง 2543: 253) 
กกกกกกกกในบรรดาสื่อการสอนที่มีอยูในปจจุบัน คอมพิวเตอรชวยสอน ( Computer Assisted 
Instruction : CAI ) นับไดวาเปนวิทยาการที่ไดรับความสนใจกันมากทั้งในวงการการศึกษาและนัก
คอมพิวเตอร เริ่มตนจากความเชื่อวา คอมพิวเตอรจะชวยใหนักเรียนมีความฉลาดขึ้นชวยใหครูไม
ตองทํางานหนัก ไมตองทํางานซ้ําซาก จําเจ การประเมินผลจะเที่ยงตรง และคอมพิวเตอรจะเปน
แหลงเก็บขอมูลจํานวนมหาศาล ( Kulik 1983 : 19-22) อีกทั้งผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง ไม
ตองรอหรือเรงตามผูอ่ืน ผูเรียนสามารถปฏิบัติซํ้าโดยคอมพิวเตอรไมรูจักเบื่อหนาย (ยืน ภูวรวรรณ 
(2529: 3) นักเรียนสามารถทําการตอบโตกับเครื่องไดโดยปราศจากความกลัว ไมตองเผชิญกับ
อารมณตางๆของบุคคลรอบดาน และยังไดรับความยุติธรรมจากเครื่อง และนักเรียนที่นอกจากจะให
ความรูแลว นักเรียนยังไดรับความเพลิดเพลิน และงายตอการใชอีกดวย (กิดานันท มลิทอง 2540: 
250) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ชวยเสริมและกระตุนการเรียนของนักเรียน นักเรียนสามารถ
เรียนเรียนรูเปนรายบุคคลได นักเรียนเรียนรูไดทุกรายวิชาและใชเวลาเรียนนอยกวาในหองเรียน 
นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอรายวิชานั้น มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนการ
สอนเนื่องจากมีภาพเคลื่อนไหว มีสี มีเสียง สรางสถานการณจําลองการทํางานเรื่องราวที่เปน
นามธรรม(ไพโรจน คชชา 2540: 46)  มีนักการศึกษาและนักวิจัยทั้งในและตางประเทศได
ทําการศึกษาเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ ลุย (Liu 1975: 11411-A), แม็คลาเลน 
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(Mclallen 1975: 646), และ เบ็ค (Beck 1979: 3006-A) ไดใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไป
ทดลองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ผลการทดลองปรากฏวานักเรียนมีความสามารถในการอานดี
ขึ้น รวมทั้งชวยทบทวนบทเรียน และสรางเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียนดวย โอเดน(Oden 1982: 2822-A)
ไดสรุปไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทําใหนักเรียนสามารถทําคะแนนไดมากกวานักเรียนที่
เรียนจากการสอนแบบบรรยายและสามารถกระตุนความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี แฟรงก 
(Franke 1988: 3066-A)ไดประเมินผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวา นักเรียนที่เรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะไดคะแนนเฉลี่ยในการทดสอบสูงกวากลุมที่ไมไดใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนเล็กนอย และชี้ใหเห็นวา ความตั้งใจของนักเรียนที่จะใชคอมพิวเตอร สภาพแวดลอม
รอบๆตัวและวิธีการนําเสนอของบทเรียน เปนส่ิงสําคัญที่สามารถจะสงผลตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนได สมยวง ดอกคํา (2542: 94-97), สุภาณี ชลภาพ (2545: 106-108), ธัญลักษณ เพียรจัด 
(2547: 146), และ ธีรังกูร บํารุง(2548: 85) ไดกลาวโดยสรุปไววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทํา
ใหนักเรียนมีความสนใจในการเรียน มีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษมากขึ้น และเปนสื่อการ
สอนที่สามารถนําไปปรับปรุง สรางใชไดกับทุกๆวิชา 
กกกกกกกกเนื่องจากการเรียนการสอนภาษาอังกฤษของนักเรียน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียน
เบญจมราชาลัยยังมีปญหาในการอานภาษาอังกฤษอยู อีกทั้งนักเรียนยังขาดแรงจูงใจในการอานอีก
ดวย เนื่องจากเนื้อหาของบทเรียนไมนาสนใจ เนื้อหาบทเรียนไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมและจารีต
ประเพณีไทย และไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนได เชนเดียวกับคํากลาวของ
วนิดา ดวงฤทธิ์ (2543: 2-3)  ที่กลาวถึงปญหาสําคัญในการสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษคือ
ปญหาที่เกี่ยวกับเนื้อหาบทเรียน   เนื่องจากเนื้อหาในหนังสือท่ีเรียนเปนเรื่องที่ยากและไมเหมาะสม
กับสถานการณในปจจุบัน อีกทั้งเนื้อหายังเปนเรื่องที่ไกลตัว ผูเรียนไมมีพื้นฐานความรูที่ดีและไม
เขาใจวัฒนธรรมของเจาของภาษา ทําใหผูเรียนไมมีความสนใจในเนื้อหาวิชาที่เรียนเทาที่ควร ดังนั้น
การจัดบทเรียนที่เหมาะสมกับความสามารถของผูเรียนจะทําใหผูเรียนมีความสนใจในสิ่งที่เรียน ซ่ึง
การชวยใหผูเรียนสรางความสนใจในการอานจะเปนสิ่งสําคัญที่สุดตอผลสัมฤทธิ์ของการเรียน
ภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ ผูศึกษาคนควาประสงคอยากใหนักเรียนมีทักษะการอานภาษาอังกฤษมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
กกกกกกกกดังนั้นผูศึกษาคนควา จึงไดนําการสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ือง พุทธประวัติ มาสอน
นักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย โดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงนําบทเรียนที่ทํา
สําเร็จและผานการตรวจจากผูเช่ียวชาญเรียบรอยแลวไปใชสอนจะชวยใหนักเรียนสามารถอานแลว
เขาใจเนื้อเรื่องที่อานไดงายและรวดเร็วขึ้นและการเสนอบทเรียนทางจอคอมพิวเตอรดวย ภาพ แสง 
สี และเสียงจะเปนตัวสรางแรงจูงใจใหเกิดกับผูเรียนไดเปนอยางดีและผูศึกษามีความเชื่อวา การ
สอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จะเปนวิธีการหนึ่งที่จะชวยแกปญหาดานการอาน
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ภาษาอังกฤษชวยสงเสริมใหนักเรียนมีพัฒนาการในการอานมากขึ้นและเปนการสรางแรงจูงใจใน
การเรียนวิชาภาษาอังกฤษใหเกิดขึ้นแกนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง ผูศึกษาคนควาจึงสนใจที่จะทดลอง
สอนโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted Instruction) เพื่อศึกษา
พัฒนาการดานความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ช้ัน
มัธยมศึกษาปที่ 4กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ซ่ึงผลที่ไดจากการทดลองในครั้ง
นี้จะไดเปนแนวทางในการแกไข ปรับปรุง พัฒนาการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอนใน
โอกาสตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้มวีัตถุประสงคดังนี ้
กกกกกกกกกกกก1. เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานครใหไดตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ  2520 : 135) 
กกกกกกกกกกกก2. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและ
หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกกกกกกก3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การ
อานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร 
 
ปญหาในการวจัิย 
กกกกกกกก1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวหรือไม 
กกกกกกกก2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ 
เร่ืองพุทธประวัติ สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติหรือไม 
กกกกกกกก3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร มีความ
คิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ ที่ผูวิจัยสรางขึ้น
อยางไร 
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สมมติฐานในการวิจัย 
กกกกกกกก1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑที่กําหนดไวคือ 75/75 
กกกกกกกก2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร หลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ 
เร่ืองพุทธประวัติ สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ 
กกกกกกกก3.   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานครมีความคิด
เห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ  ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
กกกกกกกกผูวิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยดังนี ้
กกกกกกกกกกกก1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ประชากร คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 7 หอง เรียน รวมทั้งส้ิน 350 คน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 กลุมตัวอยาง คือนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวน 40 คน 1หองเรียน ไดมาจากการเลือก
หองเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
กกกกกกกกกกกก2. เนื้อหาที่ใชในการทดลอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 เรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ เชน การประสูติ การตรัสรู การปรินิพพาน  
เปนตน 
กกกกกกกกกกกก3. ระยะเวลาในการทดลอง 

   ดําเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โดยใชเวลาในการทดลอง 
สัปดาหละ 8  คาบๆละ 50 นาที เปนระยะเวลา 2 สัปดาห รวมทั้งหมด 16 คาบเรียน 
กกกกกกกกกกกก4. ตัวแปรที่ศึกษา 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการ
อานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ 
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ขอตกลงเบื้องตน 
กกกกกกกกการกําหนดเกณฑประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ 
เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ใน
การวิจัยคร้ังนี้กําหนดไว 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520 : 135) ซ่ึงถือวาใหคาความคลาดเคลื่อนใน
การยอมรับหรือไมยอมรับประสิทธิภาพของบทเรียนไวที่รอยละ 2.5-5.0 กลาวคือ 
กกกกกกกก1. เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไวรอยละ 2.5 ขึ้นไป ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพดีมาก 
 2. เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร สูงกวาหรือ
เทากับเกณฑที่ตั้งไวแตไมเกินรอยละ 2.5  ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพดี 
 3. เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธ
ประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร  ต่ํากวา
เกณฑที่ตั้งไวแตไมต่ํากวารอยละ 2.5 ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพเปนที่ยอมรับไดหรืออยูใน
ระดับพอใช 
 4. เมื่อประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ต่ํากวาเกณฑ
ที่ตั้งไวและนอยกวารอยละ 2.5  ถือวาบทเรียนนั้นมีประสิทธิภาพต่ํา 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
กกกกกกกก1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ หมายถึง 
บทเรียนที่ผูวิจัยสรางขึ้นโดยใชโปรแกรมนิพนธบทเรียน Authorware Professional Version 7 ซ่ึงมี
เนื้อหาทางดานพุทธประวัติ เชน การประสูติ ตรัสรู ปรินิพพาน จํานวน 8 บท โดยการนําเสนอ
เนื้อหา แบบฝกทักษะ และทําการทดสอบผูเรียนตามลําดับขั้นที่ไดจัดเรียงลําดับไว ผูเรียนจะไดมี
โอกาสโตตอบกับบทเรียนโดยผานคอมพิวเตอร ซ่ึงนําเสนอในรูปของตัวหนังสือ กราฟก 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงประกอบ ตลอดจนการถาม การรับคําตอบ การตรวจคําตอบและการแจง
ผลการเรียน เพื่อใหผูเรียนไดทราบวาตนเองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาวิชามากนอยเพียงใด  
กกกกกกกก2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง แบบทดสอบปรนัย
แบบ 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ซ่ึงมีศัพท สาระ และมีเร่ืองที่อานเกี่ยวกับพุทธประวัติ เพื่อใชในการ
วัดระดับความสามารถในการอานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
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กรุงเทพมหานคร กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ใชเวลาในการ
สอบ 60 นาที  
กกกกกกกกทั้งนี้แบบทดสอบไดรับการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาโครงสราง และความ
เหมาะสมของภาษา รวมทั้งตรวจสอบความสอดคลองของขอสอบกับตารางกําหนดขอบเขตเนื้อหา
ของขอสอบโดยอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษจํานวน 3 ทานและอาจารยผูสอนภาษาอังกฤษชาว
ตางประเทศ จํานวน 1 ทาน ผูวิจัยหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบที่สรางขึ้นจํานวน 60 ขอ ไป
ทดลองใชกับนักศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยาง ทําการตรวจและคัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงาย
ระหวาง 0.20-0.80 ไดแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ 
กกกกกกกก3. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานกอนและหลังเรียน  
กกกกกกก4.  นักเ รียน  หมายถึง  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองพุทธประวัติ ในภาคเรียนที่ 2 ป
การศึกษา 2550 
กกกกกกกก5. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ ของนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชาลัย ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 ตามเกณฑ 75/75 หมายถึง 
เกณฑที่ใชในการกําหนดประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนการอานโดย 75 ตัวแรก 
คือรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบททุกบทของนักศึกษาทุกคนรวมกัน 
และ 75 ตัวหลังคือรอยละของคะแนนเฉลี่ยที่ได  จากการทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษหลังจากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธ
ประวัติ ของนักเรียน 
กกกกกกกก6. แบบสอบถามความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ 
เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
หมายถึง แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียน โดยใชมาตราสวนประเมินคา (Rating 
Scale) ตามวิธีของลิเคอรท (Likert) ซ่ึงประกอบดวยความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรที่
ผูวิจัยสรางขึ้นทั้งทางดานเนื้อหา    คําอธิบายแตละเนื้อหา ภาพ เสียง ตัวอักษร รวมทั้งความคิดเห็นที่
มีตอการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น ผูวิจัยใหนักเรียนตอบแบบสอบถาม
ความคิดเห็นหลังการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรทุกบทแลว 
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บทท่ี 2 
 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
กกกกกกกกในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการอาน ทฤษฎีการสอนอานและ
คอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเปนพื้นฐานสําหรับดําเนินการวิจัยโดยเสนอผลการศึกษาตามลําดับ
ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. การอานเพื่อความเขาใจ 
กกกกกกกกกกกก1.1  ความหมายของการอานเพื่อความเขาใจ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1.1  ระดับความเขาใจในการอาน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1.2  องคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.1.3  กลยุทธในการอานเพื่อความเขาใจ 
กกกกกกกกกกกก1.2  กิจกรรมการอาน 
กกกกกกกกกกกก1.3  เทคนิคการเรียนรูการอาน 
กกกกกกกกกกกก1.4  เกณฑการประเมินทักษะการอาน 
กกกกกกกกกกกก1.5  การวัดผลการอาน 
กกกกกกกก2.  การอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 
กกกกกกกกกกกก2.1  หลักสูตรการบูรณาการระหวางวิชา 
กกกกกกกกกกกก2.2  การเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการระหวางวิชา 
กกกกกกกกกกกก2.3  สาเหตุที่บูรณาการขามหลักสูตรและการเรียนการสอน 
กกกกกกกกกกกก2.4  ประโยชนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 
กกกกกกกก3.  การเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกก3.1  การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.1  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.2  ลักษณะของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.3  ความเปนมาของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.4  เหตุผลของการเรียนภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.5  ศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.6  บทบาทของศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.7  ขอดีของการเรียนรูภาษาดวยตนเองตอผูเรียนและผูสอน 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.8  ความสําคัญของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.9  รูปแบบของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกกกกกก3.1.10 ประเภทของสื่อการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกก3.2  กรอบในพัฒนาการออกแบบสื่อและการผลิตส่ือการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกก3.3  กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 
กกกกกกกก4. หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ควรศึกษาสําหรับนักเรียน 
กกกกกกกกกกกก4.1  หลักธรรมทางพุทธศาสนาจากบทเรียนสังคมศึกษา 

       พุทธประวัติ  
4.2  แนวคิดทางพุทธศาสนาที่นักเรียนควรรู 
       แนวคิดการเรียนรู 

กกกกกกกก5. คอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกก5.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกก5.2  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกก5.3  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกก5.4  โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกก5.5  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกก6. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
กกกกกกกกกกกก6.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
กกกกกกกกกกกก6.2  ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
กกกกกกกกกกกก6.3  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
กกกกกกกกกกกก6.4  ขอดี ขอจํากัด การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกกกกกก6.4.1 ขอดีของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกกกกกก6.4.2 ขอจํากัดของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกก6.5 การออกแบบบทเรียน 
กกกกกกกกกกกก6.6 ลักษณะการใชคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ 
กกกกกกกกกกกก6.7 โปรแกรม Authoring Solfware 
กกกกกกกกกกกก6.8 ส่ือประสม (Multimedia) 
กกกกกกกกกกกกกกกก6.8.1  ความหมายของสื่อประสม 
กกกกกกกกกกกกกกกก6.8.2  ประเภทของสื่อประสม 
กกกกกกกกกกกกกกกก6.8.3  โปรแกรมเสริมมัลติมีเดีย 
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กกกกกกกก7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
กกกกกกกกกกกก7.1  งานวิจัยดานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกกกกกก7.2  งานวิจัยดานการพัฒนาสื่อเกี่ยวกับสังคมและพุทธศาสนา 
 

1. การอานเพื่อความเขาใจและทฤษฏีการสอนอาน 
 

1.1. ความหมายของการอานเพื่อความเขาใจ 
กกกกกกกกการอานเพื่อความเขาใจนั้น เปนการรับเอาความหมายจากสิ่งที่อานไดโดยผานการ
ปฏิสัมพันธระหวางความรูเดิมกับเรื่องที่อาน ผูอานตองอาศัยความรู ความสามารถทางภาษาที่มีอยู
รวมทั้งประสบการณและความคิดของผูอานรวมกัน เพื่อทําความเขาใจและตีความขอความหรือ
ขอมูลตางๆที่ไดอาน สามารถเขาใจวัตถุประสงคและความคิดที่ผูเขียนตองการจะสื่อสารแกผูอานได
ถูกตอง (ณิชาภัทร วัฒนพานิช 2543: 13) และมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการอาน
เพื่อความเขาใจไว ดังนี้ 
กกกกกกกกสมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 9) ไดแบงการอานออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับแรก เปน
กระบวนการแปลรหัสจากตัวอักษรเปนเสียง และระดับที่สอง เปนกระบวนการรับความหมายจาก
ตัวอักษรที่เรียกวาการอานเพื่อความเขาใจ ดังนั้นการอานจึงเปนกระบวนการปฏิสัมพันธระหวาง
ผูเขียนกับผูอาน การที่ผูอานจะเขาใจสิ่งที่ผู เขียนเขียน ผูอานจะตองรับรู แปลความ ตีความ 
ตั้งสมมติฐานและประเมินสิ่งที่ไดอาน กระบวนการดังกลาวจะมีอัตราความเร็วตางกันออกไปซึ่ง
ขึ้นอยูกับความคุนเคยของผูอานตอเนื้อหาส่ิงที่อาน และจุดประสงคของผูอานดวย 
กกกกกกกกมอริส และ สจวรต (Morris and Stewart 1984: 4) ไดกลาวไววา การอานเพื่อความเขาใจ
เปนกระบวนการที่ผูอานรับรูขอมูลขาวสารซึ่งผูเขียนเปนผูสงขาวผูอานเปนผูรับขอมูลแลวแปล
ขอมูลเหลานั้นโดยใชความรูและประสบการณเดิมของตน ซ่ึงนําไปสูเปาหมายหลักของการอานที่วา 
ผูอานตองคิดเปนและเขาใจความหมายของสิ่งที่อานนั้น 
กกกกกกกกรูบิน (Rubin 1993: 5-6) ใหความหมายไววา การอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการที่
ซับซอนตอเนื่องเพื่อหาความหมายของขอความและนําความรูตลอดจนประสบการณเดิมของตนมา
เชื่อมโยงเพื่อใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อใหอานได  
กกกกกกกกวิดโดวสัน (Widdowson 1979: 174) กลาววา การอานเพื่อความเขาใจเปนกระบวนการ
ส่ือสารและปฏิกิริยาโตตอบระหวางผูเขียนกับผูอานโดยผูเขียน จะถายทอดความคิด อารมณ และ
ความรูสึกออกมาเปนสัญลักษณ หรือตัวอักษร ผูอานจะตองถอดรหัส หรือตีความสัญลักษณ
เหลานั้น เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายที่ผูเขียนไดถายทอดไว ตลอดจนเกิดความรูสึก และ
อารมณรวมไปกับผูเขียนดวย 
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กกกกกกกกเดชซอง (Dechant 1982: 32) ใหความหมายของการอานเพื่อความเขาใจไววา เปนความ
เขาใจการอานที่ เกี่ยวของกับการใชกระบวนการคิด  ซ่ึงขึ้นอยูกับพื้นฐานของความรูและ
ประสบการณเดิม 
กกกกกกกกคารเรลล (Carrell 1986: 251) กลาวไววา เปนการเขาใจในประโยคหรืออนุเฉท 
โดยเฉพาะความเขาใจรูปแบบการเรียบเรียงเรื่องหรือโครงสรางของขอเขียนหรือสรุปในความหมาย
กวางไดวา ความเขาใจในการอานคือ การรับรูขอมูลหรือขาวสารจากงานเขียน 
กกกกกกกกกูดแมน (Goodman 1989: 209) อธิบายวา การอานเพื่อความเขาใจ คือ การสื่อสาร
ระหวางผูอานกับผูเขียน โดยอาศัยมโนภาพและประสบการณเดิมของผูอานในการเรียนรูความหมาย
โดยรวมของภาษา ซ่ึงผูเขียนพยายามสื่อสารใหผูอานสามารถคาดเดาเหตุการณไดเพื่อประมวล
ความคิดกับความหมายของภาษาจนสามารถสื่อสารเปนภาษาพูดและภาษาเขียนได 
กกกกกกกกเกรย (Gray: 1984: 35-37) ไดอธิบายไววา การอานเพื่อความเขาใจที่ดีนั้นตองขึ้นอยูกับ
ทักษะ 4 ประการดังนี้ 
กกกกกกกก1. การรูจักคํา  ผูอานจะอานหนังสือใหเขาใจ ก็ตอเมื่อมีความสามารถในการอาน
ตัวอักษร และเขาใจความหมายตรงกับผูเขียน 
กกกกกกกก2. การเขาใจความคิดเห็นของผูเขียน  
กกกกกกกก3. การมีปฏิกิริยาโตตอบความคิดของผูเขียน เปนการประเมินความคิดของผูเขียนจาก
เร่ืองที่อาน ซ่ึงผลของการประเมินจะเปนการเห็นดวยและไมเห็นดวย 
กกกกกกกก4. ทักษะในการผสมผสานความคิดใหมกับความคิดเกา 
กกกกกกกกนอกจากนี้ ฐิตารีย จั่นทองคํา (2548: 8) ไดกลาวสรุปความหมายของการอานเพื่อความ
เขาใจไววา การอานเปนกระบวนการทางความคิด โดยผูอานจะตองตีความและสรางความเขาใจใน
ส่ิงที่อานโดยอาศัยความรูทางดานภาษา และประสบการณเดิมของผูอานประยุกตเขากับความรูใหม 
เพื่อใหเขาใจในสิ่งที่ผูเขียนตองการสื่อความหมายโดยมีขอเขียนเปนสื่อกลาง 
กกกกกกกกจากความหมายของการอานเพื่อความเขาใจดังกลาวสรุปไดวา การอานคือกระบวนการ
ปฏิสัมพันธระหวางผูอานและผูเขียนโดยอาศัยตัวอักษรเปนสื่อกลางในการสื่อสาร ผูอานจะตอง
แปลความหมาย และสรางความเขาใจในสิ่งที่อาน การรับรูขอมูลหรือขาวสารจากงานเขียนโดย
อาศัยกระบวนการทางความคิด ความรู ความสามารถในการใชภาษาและประสบการณเดิม ในการ
ถายทอดรหัสจากสัญลักษณ หรือตัวอักษร ที่ผูเขียนเขียนมาเพื่อส่ือความหมายอยางใดอยางหนึ่ง 
กกกกกกกก1.1.1 ระดับความเขาใจในการอาน ในการอานนั้น ผูอานตองอาศัยความเขาใจระดับตาม
ตัวอักษรเพื่อเปนพื้นฐานความเขาใจในระดับอ่ืนๆ เมื่อเกิดความเขาใจแลวผูอานจะตองรูจักการอาน
ขั้นตีความ จับใจความ สรุปความ วิเคราะห จนถึงขั้นเกิดความคิดสรางสรรค(รจนา ชาญวิชิต: 2547: 
11) และไดมีนักการศึกษาไดแบงระดับความเขาใจการอานไวดังนี้ 
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กกกกกกกกเบอรมิสเตอร (Burmeister 1974: 193-194) ไดแบงระดับความเขาใจในการอาน โดยการ
ดัดแปลงมาจากอนุกรมวิธานของบลูม (Bloom’s Taxonomy) ไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. ระดับความจํา (Memory) คือ การจําหรือเขาใจเกี่ยวกับขอเท็จจริง วันที่ คําจํากัดความ 
ใจความสําคัญของเรื่อง และลําดับเหตุการณของเรื่อง 
กกกกกกกก2. ระดับการแปลความหมาย (Translation) เปนการนําขอความหรือส่ิงที่เขาใจแปลเปน
รูปอื่น เชน การแปลจากภาษาหนึ่ง การถอดความ การนําใจความสําคัญของเรื่องไปแปลเปนแผนภูมิ
หรือแผนที่ เปนตน 
กกกกกกกก3. ระดับการตีความ (Interpretation) การเขาใจและมองเห็นความสัมพันธของสิ่งที่
ผูเขียนไมไดบอกไว เชน หาเหตุเพื่อกําหนดผลออกมาใหคาดการณวาอะไรจะเกิดขึ้นตอไปขางหนา 
และการจับใจความของเรื่องที่ผูเขียนมิไดบอกไว 
กกกกกกกก4. ระดับการประยุกตใช (Application) เปนการเขาใจหรือมองเห็นหลักการแลวนํา
หลักการไปประยุกตใชจนประสบผลสําเร็จ 
กกกกกกกก5. ระดับการวิเคราะห (Analysis) คือการเขาใจและรูในแงของการตรวจตราสวนยอยที่
ประกอบในสวนเต็ม เชน การวิเคราะหโฆษณาชวนเชื่อ และการแยกแยะ การวิเคราะหบทประพันธ 
การรูถึงการใหเหตุผลที่ผิดๆของผูเขียน มีจุดมุงหมายใดในการเขียน และใชเทคนิคการเขียนอยางไร 
เปนตน 
กกกกกกกก6. ระดับการสังเคราะห (Synthesis) คือ ความสามารถในการนําความคิดเห็นที่ไดจาก
แหลงตางๆมาผสมผสานเรียบเรียงใหม 
กกกกกกกก7. ระดับการประเมินผล (Evaluation) เปนการวางกฎเกณฑแลวตัดสินส่ิงที่อานโดย
อาศัยเกณฑที่ตั้งไวเปนบรรทัดฐาน เชน เร่ืองราวที่อานมีลักษณะเปนอยางไร เปนเรื่องจริง ความ
คิดเห็น จินตนาการ และความเชื่อในเรื่องที่อาน เปนตน 
กกกกกกกกมิลเลอร (Miller 1990: 4-7) ไดแบงระดับความเขาใจในการอานออกเปน 4 ระดับ คือ 
กกกกกกกก1. ความสามารถในระดับการแปลความ  เปนระดับที่ผูอานสามารถเขาใจความในสิ่งที่
ผูเขียนนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา ผูอานที่มีความสามารถในระดับนี้จะสามารถระบุ
ความคิดหลัก ความคิดรองของเรื่อง หรือจัดเรียงลําดับเหตุการณ หัวขอเร่ืองตางๆในบทอานได 
กกกกกกกก2. ความสามารถในระดับการตีความ  เปนระดับที่ผูอานสามารถเขาใจในสิ่งที่ผูเขียน
ไมไดนําเสนอไวในบทอานอยางตรงไปตรงมา โดยท่ีผูอานจะตองใชเหตุผล และความรูของตนเขา
มาชวยตัดสินใจ ทําความเขาใจขอมูลในบทอานนั้นๆ ผูอานที่มีความสามารถระดับนี้ สามารถที่จะ
ตอบคําถามเชิงอางอิงได สามารถสรุป และทํานายเหตุการณที่จะเกิดขึ้นตอไป รวมถึงการรับรู
อารมณและความคิดได 
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กกกกกกกก3. ความสามารถในระดับการวิเคราะห สรุปความ  เปนระดับความสามารถในการ
วิเคราะห ตีความ และประเมินเนื้อหาที่อาน โดยสามารถแยกความแตกตางของขอมูลที่ปรากฏใน
เนื้อหาที่อานได อะไรคือขอเท็จจริง และอะไรเปนเพียงความเชื่อ หรือความคิดเห็นของผูเขียน และ
สามารถเปรียบเทียบเนื้อหาที่อานกับขอมูลที่พบจากแหลงอ่ืนๆได ตลอดจนเขาใจภาษา เชิง
อุปมาอุปไมยที่ผูเขียนนํามาใช และยังสามารถบอกไดวาผูเขียนมีทัศนคติตอเรื่องที่นํามาเสนอ
อยางไร 
กกกกกกกก4. ความสามารถในระดับสังเคราะหความ  เปนความเขาใจระดับสูงที่ผูอานสามารถทํา
ความเขาใจเนื้อหาที่อานนอกเหนือจากสิ่งที่ผูเขียนไดนําเสนอไว ผูอานจะตองใชความรูและ
ประสบการณเดิมที่มีอยูเขามาเชื่อมโยงกับส่ิงที่พบในบทอาน เพื่อทําการสังเคราะหเนื้อหาในบท
อานนั้นๆ 
กกกกกกกกเซียรฟอสส และ รีเดนซ (Searfoss and Readence 1994: 231-232) ไดแบงระดับความ
เขาใจในการอานไว 3 ระดับ คือ 
กกกกกกกก1. ระดับความเขาใจตามอักษร (Literal statement) เปนการอานที่มีความเขาใจตาม
ตัวอักษรที่ปรากฏในเนื้อหา 
กกกกกกกก2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Interpretive statements) เปนการอานที่ตองตีความหมาย
แฝงที่ผูเขียนไมไดเขียนไวโดยตรง 
กกกกกกกก3. ระดับความเขาใจขั้นประยุกตใช (Applied statements) เปนการอานที่นําเอาแนวคิดที่
ไดจากบทอานไปประยุกตใช ผูอานจะเชื่อมโยงความรูจากประสบการณเดิมผนวกเขากับความรูทีไ่ด
จากขอความ เพื่อสรุปวาจะนําเอาความคิดที่ไดไปประยุกตใชอยางไร 
กกกกกกกกสวนรูบิน (Rubin 1993: 195-197) ไดแบงระดับความเขาใจออกเปน 4 ระดับ ซ่ึงตรงกับ
ระดับความเขาใจในการอานที่กรมวิชาการ (2542: 21) กําหนดไว ดังนี้ คือ 
กกกกกกกก1. ระดับความเขาใจตามตัวอักษร (Literal comprehension) ถือเปนความเขาใจขั้น
พื้นฐาน เปนการแปลความหมายตัวอักษรที่ปรากฏ ผูอานสามารถใชเร่ืองราวไดเพราะผูเขียนได
เขียนแสดงไวอยางชัดเจน 
กกกกกกกก2. ระดับความเขาใจขั้นตีความ (Interpretation) เปนการอานที่สูงกวาระดับที่ 1 ผูอาน
ตองเขาใจความหมายของขอความที่อานไดลึกซึ้งกวาระดับที่ 1 ผูอานตองแปลความหรือตีความสิ่งที่
ผูเขียนมิไดกลาวไวโดยตรง หากแตเปนความหมายที่แฝงอยูในเนื้อเร่ือง 
กกกกกกกก3. ระดับความเขาใจขั้นวิเคราะหวิจารณ (Critical reading) เปนระดับการอานที่ผูอาน
ตองมีพื้นฐานความสามารถเขาใจความหมายระดับที่ 1 และที่ 2 อยูกอนแลว ความเขาใจในระดับนี้ 
ผูอานตองใชความคิดของตนมาชวยวิเคราะห ตัดสิน ประเมินคา ส่ิงที่อานในดานคุณภาพ คุณคา 
และความถูกตองเหมาะสม 
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กกกกกกกก4. ระดับความเขาใจขั้นสรางสรรค (Creative reading) เปนขั้นการอานที่ตองใชความคิด
สูงกวาความเขาใจในระดับที่ 1, 2 และ 3 เปนการอานที่ทําใหผูอานเกิดความคิดใหมๆ สามารถสราง
จินตนาการไดกวางไกล สามารถแสดงความคิดเห็นและแนะแนวทางแกปญหานอกเหนือจากในเนื้อ
เร่ือง 
กกกกกกกกกลาวโดยสรุป การอานเพื่อความเขาใจ คือการเขาใจในตัวอักษร สามารถตีความหมาย
แฝงที่ผูเขียนไมไดเขียนไวโดยตรงได สามารถเอาแนวคิดที่ไดจากบทอานไปประยุกตใช เพื่อ
เชื่อมโยงกับความรูจากประสบการณเดิมกับสิ่งที่ตนเคยรู สามารถตัดสิน ประเมินคาสิ่งที่อานใน
ดานคุณภาพ ความถูกตองอยางเหมาะสม และสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะแนวทางแกปญหา
นอกเหนือจากเรื่องที่อานได อีกทั้งสามารถวเิคราะห สังเคราะห และประเมินผลได 
กกกกกกกก1.1.2 องคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ การอานที่มีประสิทธิภาพ ตองอาศัย
องคประกอบหลายประการ ซ่ึงนักการศึกษาหลายทานไดกลาวถึงองคประกอบของการอานเพื่อ
ความเขาใจไวดังนี้ 
กกกกกกกกเลนนอน (Lennon 1972: 26) ไดกลาวถึงองคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจที่จะ
ทําการวัดไดอยางนาเชื่อถือ ดังนี้ 
กกกกกกกก1. ความรูเกี่ยวกับคําโดยทั่วไป เปนสิ่งสําคัญประการแรกที่จะนําไปสูการบรรลุถึง
ความสามารถระดับสูงของทักษะการอานทุกชนิด 
กกกกกกกก2. ความเขาใจเรื่องราวที่ปรากฏอยางชัดเจน รวมทั้งทักษะอื่นๆ เชน การรูตําแหนงของ
ขอความ การเขาใจความหมายตามตัวอักษรและความสามารถในการติดตามเรื่องที่อานตามลําดับ 
กกกกกกกก3. ความเขาใจความหมายที่แฝงอยู รวมถึงมีความสามารถในการใหขอคิด เดาเหตุการณ
เกี่ยวกับผลที่ตามมา ลําดับเรื่อง ลําดับความคิด และสรุปความจากที่อานได 
กกกกกกกก4. ความซาบซึ้ง คือความสามารถในการทราบถึงความตั้งใจ หรือจุดมุงหมายของผูเขียน 
กกกกกกกกโธนิส (Thonis 1980: 77-81) ไดใหความเห็นเกี่ยวกับองคประกอบของการอานเพื่อ
ความเขาใจไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. หาใจความหลักของยอหนาได 
กกกกกกกก2. แจกแจงรายละเอียดปลีกยอยที่ขยายใจความหลักได 
กกกกกกกก3. จํารายละเอียดได เชน รายละเอียดที่เกี่ยวกับคน สถานที่ เหตุการณ และเวลา 
กกกกกกกก4. เขาถึงความรูสึก อารมณ และน้ําเสียงของผูเขียน 
กกกกกกกก5. มองเห็นความสัมพันธระหวางสถานการณในเรื่อง กับการกระทําของตัวละคร 
กกกกกกกก6. เขาถึงเหตุการณและตัวบุคคลในเรื่อง 
กกกกกกกก7. รูจักคิดไตรตรองในสิ่งที่อาน 
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กกกกกกกกวิลเล่ียมส (Williams 1994: 3-11) ไดกลาวถึง องคประกอบของการอานเพื่อความเขาใจ 
ไว คือ  
กกกกกกกก1. ประสบการณเดิมของผูเรียน (Background Experience) ถาผูเรียนมีประสบการณเดิม
เกี่ยวกับเรื่องที่อานจะทําใหมีความเขาใจเรื่องที่อานไดงายและรวดเร็วขึ้น 
กกกกกกกก2. ความสามารถทางภาษา (Language Abilities) ถาผูเรียนมีความรูความสามารถทาง
ภาษา เชน รูความหมายของคําศัพท โครงสรางของประโยคและสํานวนตางๆในปริบทที่อาน จะทํา
ใหเขาใจเรื่องที่อานไดดียิ่งขึ้น 
กกกกกกกก3. ความสามารถในการคิด (Thinking Abilities) ผูอานจะเขาใจเรื่องที่อานไดจะตองใช
ความสามารถในการคิด เพื่อที่จะไดเขาใจเหตุการณ หรือความคิดรวบยอดของเรื่องที่อานไดงาย
ยิ่งขึ้น 
กกกกกกกก4. ความสนใจตอส่ิงที่อาน (Affection) ถาผูเรียนมีทัศนคติ ความเชื่อและความสนใจตอ
เร่ืองที่อานจะทําใหมีความเขาใจในเรื่องที่อานไดงายขึ้น 
กกกกกกกก5. จุดประสงคในการอาน (Reading Purposes) เมื่อผูเรียนมีจุดประสงคในการอาน จะทํา
ใหมีความเขาใจในการอานไดงาย และเกิดความสนุกสนานในขณะที่อาน 
กกกกกกกกไรเดอร และเกรฟส (Rider and Graves 1998: 17) ไดกลาวถึงองคประกอบของการอาน
เพื่อความเขาใจ ซ่ึงสามารถสรุปไดวา การอานเพื่อความเขาใจจะเกิดขึ้น เมื่อมีองคประกอบสําคัญ 2 
ประการ คือ 
กกกกกกกก1. องคประกอบดานภาษา เชน ความรูดานตัวอักษร การสะกดคํา ลักษณะของคํา การ
เรียบเรียงคํา โครงสรางและไวยากรณของภาษา และความสามารถในการตีความของผูอาน 
กกกกกกกก2. องคประกอบดานความรูและประสบการณเดิมของผูอาน ซ่ึงไดแก ความรูรอบตัวใน
ดานตางๆ ที่จะชวยใหผูอานเกิดความเขาใจไดดีขึ้น 
กกกกกกกกนอกจากนี้ รจนา ชาญวิชิต (2547: 9) ไดกลาวสรุปไววา องคประกอบของการอานนั้น 
ตองอาศัยองคประกอบหลายๆอยาง เชน ความรู ความสามารถทางภาษา ความสามารถในการตคีวาม 
จับใจความ การใชวิจารณญาณ ความรูหรือประสบการณเดิม ซ่ึงองคประกอบเหลานี้จะเปนส่ิง
สําคัญที่สงผลใหการอานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
กกกกกกกกสรุปไดวา การเขาใจบทอานที่ดีนั้นตองอาศัยองคประกอบหลายประการ  เชน 
ประสบการณเดิม ความสามารถทางภาษา ความคิดรวบยอด ความสนใจ ทัศนคติที่ดีตอการอาน และ
จุดมุงหมายในการอานประกอบเขาดวยกัน เพื่อใหเขาใจเรื่องที่อานไดดีขึ้น นอกจากนั้น ตองเขาใจ
ภาษา ตัวอักษร และความสามารถในการตีความหมายของผูอานดวย 
กกกกกกกก1.1.3  วิธีและกลยุทธในการอานเพื่อความเขาใจ ในการอานนั้นหนังสือนั้นก็ขึ้นอยูกับ
จุดประสงคในการอานวา ตองการความเขาใจละเอียดมากนอยเพียงใด โดยการเริ่มจากการอานอยาง
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รวดเร็ว อานเฉพาะเจาะจง อานเพื่อหารายละเอียด หรืออานแลวมีการวิเคราะหเพื่อจะนํามาวิจารณ 
(จิราพร สุจริต 2543: 14) และไดมีนักวิชาการไดกลาวถึงวิธีและกลยุทธของการอานเพื่อความเขาใจ
ไว ดังนี้ 
กกกกกกกกสมุทร เซ็นเชาวนิช (2542: 3) ไดแบงวิธีของการอานเพื่อความเขาใจไว 2 ประเภท คือ 
กกกกกกกก1. การอานเพื่อการศึกษา เปนการอานที่มีจุดมุงหมายและตองการครอบคลุมดานเนื้อหา
ใหไดมากที่สุดรวมถึงความหมายตรงและความหมายแฝงของคําศัพทที่อานดวย 
กกกกกกกก2. การอานเพื่อการพักผอนและความบันเทิง เปนการอานเพื่อความรื่นรมยหรือเพื่อผอน
หยอนใจ เชน การอานนวนิยาย เร่ืองสั้น หนังสือพิมพ ซ่ึงเปนการอานที่ไมตองการความเขาใจลึกซึ้ง
มากนัก 
กกกกกกกกฮารเมอร (Harmer 1999: 69) ไดกลาวถึงกลยุทธของการอานเพื่อความเขาใจ ไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. อานแบบหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) เปนการอานแบบหาขอมูลเฉพาะในสวนที่
ตองการทราบ การอานแบบนี้ผูอานไมจําเปนตองอานรายละเอียดทั้งหมด จะอานเฉพาะสวนที่มี
ขอมูลตามตองการเทานั้น เชน การหาวิธีการใชเครื่องมือชนิดใดชนิดหนึ่งจากขอมูลในคอมพิวเตอร 
ผูอานจะกวาดสายตาผานวิธีการใชเครื่องมือตางๆ ไปจนพบวิธีใชเครื่องมือที่ตองการ จากนั้นก็จะ
อานรายละเอียดเฉพาะสวนนั้นเปนตน 
กกกกกกกก2. อานแบบขาม (Skimming) เปนการอานเฉพาะประโยคใจความสําคัญ เพื่อหา
แนวความคิดกวางๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เชน การอานประโยคใจความสําคัญในแตละยอหนาของ
ขาวในหนังสือพิมพ เพื่อศึกษาวาเนื้อหาขาวดําเนินไปอยางไร โดยไมตองเสียเวลากับการอาน
รายละเอียดทั้งหมด 
กกกกกกกก3. อานแบบเขาใจรายละเอียด (Reading for detailed Comprehension) เปนการอานที่
แตกตางจาก 2 แบบแรก ตรงที่ผูอานจะตองสนใจกับรายละเอียดของสิ่งที่อานทั้งหมด เพื่อนําขอมูล
ที่ไดไปใชในกรณีใดกรณีหนึ่ง เชน การอานตําราเรียน หรือการอานคูมือการใชงานอุปกรณ
บางอยาง เปนตน 
กกกกกกกกโกเวอร, ฟลลิปส และวอลเตอรส (Gower, Phillips, and Walters 1995: 95) ไดกลาวถึง
กลยุทธของการอานเพื่อความเขาใจ ซ่ึงคลายๆกับฮารเมอร ไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. อานแบบขาม เปนการอานเพื่อหาขอมูลคราวๆ จากประเด็นสําคัญของเรื่อง เชนใน
การอานหนังสือพิมพ ผูอานก็จะอานหัวขอขาวกอน เมื่อพบหัวขอขาวที่นาสนใจ ถาไมมีเวลามากนัก
ก็จะอานเฉพาะประโยคแรกของแตละยอหนา โดยไมตองอานรายละเอียด 
กกกกกกกก2. อานแบบหาขอมูลเฉพาะ เปนการอานผานๆอยางรวดเร็ว เพื่อหาขอมูลท่ีตองการ เชน 
ถาตองการทราบวา เวลา 20.00 น. จะมีรายการใดออกอากาศทางโทรทัศน ก็ไมจําเปนที่จะตองอาน
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มาตั้งแตเวลา 5.30 น. ผูอานกวาดสายตาอยางรวดเร็วผานชวงระยะเวลาตางๆ จนกระทั่งถึง เวลา 
20.0 น. จึงอานรายละเอียดวาเปนเวลาใด เปนตน 
กกกกกกกก3. อานอยางพินิจพิเคราะห เปนการอานที่ตองใชเวลาในการอานเพื่อหารายละเอียดของ
ขอมูล เชนในการอานหนังสือพิมพ เมื่อพบหัวขอขาว หรือเรื่องที่นาสนใจ ก็จะอานรายละเอียด
ทั้งหมด เพื่อเปนความรูที่จะใชอางอิงในโอกาสขางหนาตอไป เปนตน 
กกกกกกกก4. อานเพื่อความเพลิดเพลิน เปนการอานเพื่อผอนคลายความตึงเครียด และเพื่อความ
สนุกสนาน เพลิดเพลิน เชน การอานนวนิยาย เปนตน 
กกกกกกกกมิคูเลคกี้ และเจฟฟรี่ (Mikulecky and Jeffries 1986: 21-27) ไดแนะนํากลยุทธในการ
อานเพื่อความเขาใจ เพิ่มขึ้นหลายประการดังนี้ 
กกกกกกกก1. การสํารวจและคาดเดาเรื่องกอนอาน (Previewing and Prediction) ไดแก 
กกกกกกกกกกกก1.1 การอานหัวเร่ือง 
  1.2 ดูภาพประกอบ 
  1.3 อาน 2-3 ประโยคแรกของยอหนาที่ 1  
  1.4 อานบรรทัดแรกของแตละยอหนา 
  1.5 อานประโยคสุดทายของยอหนาสุดทาย 
  1.6 อานชื่อ วันที่ หรือตัวเลข 
กกกกกกกก2. การอานแบบขาม (Skimming) ความเร็วในการอานเปนสวนสําคัญในการอานในกรณี
ที่ตองอานเรื่องจํานวนมากแตมีเวลาไมมากพอที่จะทําการอาน การอานแบบนี้นักเรียนไมจําเปนตอง
รูหรือเขาใจทุกอยาง แตตองการหารายละเอียดบางอยางจากเรื่องที่อานเทานั้น เชน ในการหาความ
คิดเห็นของผูเขียน และการฝกอานแบบคราวๆนั้น นักเรียนควรฝกปฏิบัติดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก2.1 อาน2-3 ประโยคแรกโดยความเร็วปกติ และตั้งคําถามวาเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไร 
  2.2 อานยอหนาตอไปอยางเร็วเทาที่จะจับใจความได 
  2.3 อานเพียง 2-3 คําในแตละยอหนา โดยหาคําที่บอกใจความสําคัญ ซ่ึงปกติจะอยู
ตอนตนของยอหนา แตบางครั้งอาจอยูตอนทายของยอหนา 
  2.4 อานอยางเร็วและจําไวเสมอวารายละเอียดของเรื่องไมใชเร่ืองสําคัญ 
กกกกกกกก3. การอานแบบหาขอมูลเฉพาะ (Scanning) มีจุดมุงหมายเพื่อหาขอความ ขอมูลหรือ
คําตอบเฉพาะ โดยผูอานมีจุดประสงคแนนอน การอานแบบนี้เปนการอานที่เร็วที่สุด เชน ในการหา
รายช่ือจากสุดโทรศัพท การอานสารบัญ รายล่ือภาพยนตรในหนังสือพิมพ แตไมนิยมใชในการอาน
นิยายลึกลับ การอานตําราที่สําคัญ หรือการอานคําถามในแบบทดสอบ 
กกกกกกกก4. การเดาความหมายของคําศัพท (Guessing Word Meaning) การอานเพื่อความเขาใจ 
นักเรียนไมจําเปนตองรูความหมายของคําทุกคํา แตสามารถเดาความหมายไดโดยอาศัยบริบทและ
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ประสบการณเดิมของผูอาน ครูควรแนะนํากลยุทธในการเอาความหมายที่ซอนอยูในตัวบงชี้ (Clue) 
ที่ปรากฏในบริบท (Context) การคาดเดาความหมายจากตัวบงชี้ในบริบท ไพรซ (Price 1997 : 5-11) 
ไดกลาวไววา 
กกกกกกกกกกก 4.1 คําจํากัดความ 
  4.2 คําตรงกันขาม 
  4.3 ตัวอยางหรือรายละเอียด 
  4.4 ความรูหรือประสบการณ 
  4.5 ตัวบงชี้ในไวยากรณ 
  4.6 เครื่องหมายวรรค ตอน 
  4.7 พจนานุกรมหรือการแปล เปนวิธีที่นักเรียนมักใชเสมอในการอาน แตไมใช
วิธีการที่ควรใชในการเรียนภาษา เพราะจะทําใหลืมเร็วและนาเบื่อ 
กกกกกกกก5. ใจความสําคัญ (Topic) ถานักเรียนเขาใจใจความสําคัญในแตละยอหนา จะทําใหอาน
เร็วและเขาใจเรื่องที่อานงายขึ้น 
กกกกกกกก6. การหาโครงสรางของบทอาน (Finding the Pattern of Organization) รูปแบบของ
โครงสรางของเนื้อความในแตละบทอานแตกตางกันออกไป ในการอานใหพยายามหารูปแบบของ
แตละบทอาน ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนเขาใจเรื่องที่อานมากขึ้น ซ่ึงบทอานภาษาอังกฤษมีโครงสราง
หลายรูปแบบ เชน การทํารายการคําศัพท หาเหตุผล และการเปรียบเทียบเปนตน 
กกกกกกกก7. การใชคําอางอิง (Using Reference Words) บางครั้งผูเขียนไมนิยมใชคําเดิมซํ้าหลาย
คร้ัง แตจะใชคําอื่นที่มีความหมายใกลเคียงแทนหรืออาจใชคําสรรพนามแทนคํานาม เพราะเปนคํา
ทั้นกวา แตมีความสําคัญยิ่งตอความเขาใจ ในขณะอานเรื่องถานักเรียนใหความสนใจกับคําสรรพ
นาม จะทําใหเขาใจเรื่องที่อานมากขึ้น 
กกกกกกกกเกรบ และ สตอลเลอร (Grabe and Stoller 2002: 31-34) ไดกลาวถึงกลยุทธในการอาน
ไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. อานแบบลางขึ้นบน (Bottom-up Models) เปนการอานที่ผูอานแปลจากความละเอียด
ในบทอานชิ้นตอช้ิน โดยมีการใชพื้นความรูเดิมเพียงเล็กนอย อาจจะกลาวไดวาผูอานจะพิจารณาทุก
ตัวอักษรในคํา พิจารณาทุกคําจากในประโยค และพิจารณาทุกประโยคจากเนื้อเรื่องนั้นๆ ผูอาน
จะตองทําความเขาใจหนอยยอยของภาษาตั้งแตหนวยที่เล็กที่สุด ไปจนถึงหนวยที่ใหญที่สุด 
กกกกกกกก2. อานแบบบนลงลาง (Top-down Models) เปนการอานที่ขึ้นอยูกับเปาหมายและความ
คาดหวังของผูอาน ผูอานคาดหวังที่จะไดรับขอมูลจากสิ่งที่จะอาน และมีตัวอยางของขอมูลเพียง
พอที่จะยืนยันหรือคัดคานความคาดหวังนั้น เพื่อใหบรรลุผลสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ ผูอานจะตอง
อานในสวนที่คาดวาจะหาขอมูลที่ตองการได การใชพื้นความรูเดิมของผูอานเปนสวนประกอบที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

20 

 

สําคัญ การอานแบบนี้เปนการอานที่เนนความหมายมากกวาการแยกองคประกอบยอยๆ ของภาษา 
และเนนไปที่ตัวผูอานโดยอาศัยความรูและประสบการณเดิม  เปนพื้นฐานในการกําหนด
วัตถุประสงคในการอาน แลวคนหาความหมายหรือขอมูลเทาที่ตองการ โดยไมจําเปนตองทราบ
รายละเอียดของคําศัพททุกคํา 
กกกกกกกก3. อานแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Models) เปนการอานที่ผสมผสานระหวางแบบลาง
ขึ้นบนและแบบบนลงลาง ดังนั้นผูอานตองทราบความหมายของคําศัพท ซ่ึงจะทําใหผูอานอานได
อยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ แตพื้นความรูเดิมก็จะเปนองคประกอบสําคัญที่จะทําใหเขาใจเนื้อ
เร่ืองที่อานไดดีขึ้น จากการคาดคะเนวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป การอานแบบนี้ผูอานจะตองพิจารณา
ความหมายตามตัวอักษร และใชพื้นความรูเดิมที่จําเปนเขามาใชในการตีความ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคในการอานตามที่ไดกําหนดเอาไว 
กกกกกกกกสรุปไดวา วิธีและกลยุทธของการอานเพื่อความเขาใจนั้น มีกลยุทธในการอานที่
หลากหลาย ซ่ึงจะชวยใหผูเรียนอานไดตามความชอบใจ ไมวาจะเปนการอานแบบหาขอมูล การอาน
แบบขาม การอานแบบเพื่อหารายละเอียด การอานแบบพินิจพิเคราะห การอานเพื่อความบันเทิง  
การอานแบบหาใจความสําคัญ การอานโดยการใชคําอางอิง การอานแบบบนลงลาง การอานแบบ
ลางขึ้นบน การอานแบบปฏิสัมพันธ ซ่ึงกลยุทธเหลานี้สามารถใชกับการเรียนการสอนอาน
ภาษาอังกฤษได และเปนประโยชนตอนักเรียนที่จะไดมีกลยุทธในการอาน 
 
1.2  กิจกรรมการอาน 
กกกกกกกกในการเรียนการอานภาษาอังกฤษนั้น จะตองมีขั้นตอนการสอนอานและกิจกรรมการ
อาน เพื่อเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหเกิดประโยชนตอผูเรียน และกิจกรรมการอานนั้น
ครูผูสอนควรตระหนัก และเตรียมกิจกรรมใหเหมาะสมกับผูเรียนและวัตถุประสงคของการอาน 
(สมพร ฉาโยทัย 2547: 8) ในขั้นตอนการสอนอานและการจัดกิจกรรมการสอนอานนั้น สุภัทรา 
อักษรานุเคราะห (2532: 87-88) ไดกลาวไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. ตั้งจุดประสงค ผูสอนควรกําหนดจุดประสงคทั้งนําทางและปลายทาง 
กกกกกกกก2. การดําเนินการสอน เปนการนําจุดประสงคนําทางมาสอนพรอมตัวอยางของจริงมา
ประกอบ หรือจะใชส่ือการสอนมาชวยก็ได โดยมีลักษณะที่เปนการทําความกระจางในบริบท และ
เปนการใหความรูทางสังคมศาสตร 
กกกกกกกก3. การฝกอาน เปนขั้นตอนที่ตรงกับจุดประสงคปลายทางที่กําหนดไวโดยอาศัยความรู
ความสามารถทางภาษาศาสตรที่ไดเรียนในขั้นที่ 2 มาใชตีความ จับใจความสําคัญ ตลอดจน
รายละเอียดที่จําเปน โดยการฝกอานรายละเอียดแลวแสดงออกทางการสื่อสารได เชน เขียนจดหมาย
ตอบรับคําเชิญได 
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กกกกกกกก4. การถายโอน เปนการฝกการสื่อสารที่นอกเหนือไปจากจุดประสงคปลายทางที่วางไว
เพื่อจะนําส่ิงที่เรียนไปใชไดในชีวิตประจําวันไดอยางถูกตองและเหมาะสม 
กกกกกกกกแฮริส และซิเพย (Harris and Sipay 1979 : 141-142) ไดกลาวไววา กิจกรรมการอานนั้น
ครูผูสอนควรยึดหลักกิจกรรมของการสอนอานดังนี้ 
กกกกกกกก1. การสอนอานตองเปนกิจกรรมที่สนุกสนาน 
กกกกกกกก2. การสอนอานตองเปนระบบ ใหทักษะที่เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่ง เชน ระดับ
ประถมศึกษา ฝกอานเพื่อพัฒนาดานคําศัพท ทักษะการคนหาความหมาย เปนตน 
กกกกกกกก3. กิจกรรมที่ใชในการสอนตองเปดโอกาสใหมีกิจกรรมตางๆอยางเพียงพอ เชน การฝก
อานออกเสียงมากเทาๆ กับการฝกการอานในใจ การฝกผูเรียนใหอานดวยตนเองหรือครูเปนผูฝกให
ควรฝกใหผูเรียนอานอยางละเทาๆกัน 
กกกกกกกก4. บทเรียนและกิจกรรมสนองความแตกตางระหวางบุคคลเพราะแตละบุคคลมีพื้นฐาน
ความสามารถในการอานไมเทากัน 
กกกกกกกก5. ควรใหความเอาใจใสตอผูเรียนที่มีปญหา ตองใชเวลาและชวยกันพัฒนาการอานของ
ผูเรียนเหลานั้น 
กกกกกกกก6. ควรมีแผนงานเพื่อสนับสนุนการอานของผูเรียนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึง
ระดับมัธยมศึกษา 
กกกกกกกกนอกจากนี้ วิลเล่ียมส (Williams 1994: 37-40) และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 178-179) 
ไดกลาวถึงแนวทางในการจัดกิจกรรมการสอนอานไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading activities) เปนการสรางความสนใจในเรื่องที่อาน
ตลอดจนเตรียมผูเรียนใหมีความพรอมในการรับสารนั้น โดยกระตุนใหผูเรียน ใชความรูความคิด 
และคาดการณลวงหนาวาผูเขียนจะกลาวถึงอะไรในเรื่องที่อาน ซ่ึงครูผูสอนควรเตรียมกิจกรรม
เพื่อใหผูเรียนมีความรูพอสมควรเกี่ยวกับบทอาน 
กกกกกกกก2. กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading activities) เปนกิจกรรมที่มุงใหผูเรียนสื่อ
ความหมายจากสารที่ไดอาน โดยการบอกใหผูเรียนทราบจุดมุงหมายในการอานกอนแลวจึงหา
ขอมูลตางๆโดยครูผูสอนอาจใหคําถามที่คาดการณลวงหนาวาจะเกิดอะไรขึ้นตอไป ซ่ึงผูเรียนเปน
ผูกระทํากิจกรรมดวยตนเอง โดยไมมีการรบกวน ครูผูสอนจะเขาไปเกี่ยวของก็ตอเมื่อผูเรียนตองการ
ความชวยเหลือเทานั้น 
กกกกกกกก3. กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading activities) เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนนําขอมูลที่
ไดรับจากการอานมาประกอบความรู ความคิด และความเห็นของผูเรียน เพื่อนําไปใชในการทํา
กิจกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชนนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ หรือนําขอมูลที่ได
รับมาใชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น 
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กกกกกกกกสรุปความไดวา กิจกรรมการอานนั้น ผูสอนตองตั้งจุดประสงค การเรียนรูการอาน และ
การดําเนินการสอน การฝกอาน การถายโอนหรือการสื่อสาร โดยผานกิจกรรมการอานคือ กอนการ
อาน ขณะที่อาน และหลังการอาน วาแตละกิจกรรมนั้น ควรสอนอยางไรและเตรียมการสอนอยางไร 
เพื่อใหผูเรียนนั้นสนุกสนานและประสบความสําเร็จในการอาน 
 
1.3  เทคนิคการเรียนรูการอาน 
กกกกกกกกการเรียนรูการอานภาษาอังกฤษนั้น ผูเรียนจะตองมีเทคนิคในการเรียนการอาน ซ่ึงจะ
เปนวิธีการทําใหผูเรียนประสบความสําเร็จในดานการอาน เทคนิคตางๆนั้นก็ไดมีนักการศึกษา
หลายๆทานใหเทคนิคที่ตางกันไป ดังนี้ 
กกกกกกกกบารเนตต (Barnett 1989 : 66-67) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการเรียนรูการอานที่มี
ประสิทธิภาพ โดยผูเรียนจะตอง จําความหมาย  เดาอยางมีเหตุผลโดยขามคําที่ไมรูความหมาย ใช
บริบทชวยในการตีความหมายของประโยค และอนุเฉท แปลความหมายโดยใชโครงสรางทาง
ไวยากรณ  ประเมินผลการคาดเดา  อานชื่อเรื่องแลวคาดเดาเหตุการณลวงหนา  ดําเนินการอาน
ตอเนื่องถายังไมสามารถทําความเขาใจในเรื่องที่อาน  สังเกตความหมายของคําโดยดูจากอุปสรรค 
(Prefix) ปจจัย (Suffix) และรากคํา (Root)  ใชความรูรอบตัว  วิเคราะหคําที่ไมรูจัก  อานเรื่องตอไป
เพื่อใหความหมายของเรื่องชัดเจนขึ้น  อานโดยตีความรวมมากกวาหาความหมายของคําศัพททีละ
ตัว ใชรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ ชวยในการทําความเขาใจเรื่อง  สรุปยอเร่ืองที่อาน ใชอภิธานศัพทเมื่อ
ไมสามารถเดาความหมายของคําศัพทได  เดาความหมายของคําโดยดูจากหนาที่ และประเภทของคํา 
ขามคําบางคําที่ไมจําเปนตองรู  อานเนื้อเร่ืองโดยตลอด โดยมีจุดมุงหมายในการอาน 
กกกกกกกกปญชรี ทองวิสุทธ์ิ (2541: 25-26) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการอาน โดยผูเรียน
จะตอง อานทุกสิ่งที่นาสนใจ  สังเกตอักษรตัวใหญ  สนใจกับเครื่องหมายมหัพภาค และเครื่องหมาย
คําถาม  หาใจความสําคัญของแตละยอหนา  เดาคําศัพทจากบริบท  อานขามคําที่ไมสามารถหา
ความหมายได  เปดพจนานุกรมหาความหมายของคําศัพทที่ไมสามารถเดาได  อานหัวเรื่องกอนเริ่ม
อานทุกครั้ง  สังเกตเครื่องหมายที่แสดงอดีตกาลที่จะบอกวาเรื่องที่เกิดขึ้นมาแลว  สังเกตเครื่องหมาย
คําพูดเพื่อแยกคําพูดจากเรื่องที่อาน จดคําศัพทใหมลงในสมุดจดศัพท  ดูรูปภาพประกอบเรื่องที่อาน 
อานเร็วหรือชาขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของการอาน สังเกตอักษรตัวเอนในเรื่องที่อานที่มีไวเพื่อเนน
ขอความ  ฝกการคาดเดาเรื่องที่อานจากหัวเร่ือง รูปภาพ หรือจากประโยค  ทบทวนคําศัพททุกวัน 
คนหาความหมายของคํา โดยอาจแยกคําออกเปนสวนๆ ถาพบคําที่ไมรูความหมายคําเดียวกันหลายๆ
ครั้งและไมสามารถเดาความหมายได ใหหาความหมายจากพจนานุกรม  ตั้งคําถามกับตัวเองขณะที่
อานเรื่อง  อานคําถามทายบทกอนอานเรื่องจะชวยใหเขาใจเรื่องดีขึ้น 
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กกกกกกกกนูแนน (Nunan 1989: 35-36) ไดแบงเทคนิคการอานไวโดย การคาดเดาเหตุการณจาก
ความรูเดิม หรือความรูที่ไดจากการอาน  การคาดเดาเหตุการณโดยตลอดเรื่องที่อาน การหา
ความหมายของคําศัพทโดยใชวิธีการหลายๆ อยาง เชนการใชความรูเดิม และจากประสบการณเดิม 
การอานแบบจับใจความ การอานแบบเจาะหาขอมูลที่ตองการ การใชทักษะในการสรุปอางอิง การ
อานเพื่อจับใจความสําคัญ  การอานเพื่อความเขาใจในรายละเอียด  การอานเพื่อตีความโดยนัย 
กกกกกกกกนอกจากนี้ แมคโกเวอรน และคณะ (McGovern, Matthews, and Mackay 1994: 3) ได
กลาวถึงเทคนิคการอานแบบจับใจความสําคัญไววา เปนการอานอยางรวดเร็วเพื่อจับใจความสําคัญ
ของเรื่องที่อาน ซ่ึงส่ิงที่จะชวยในการอานคือ ช่ือเร่ือง หัวขอยอย รายละเอียด บทคัดยอ ยอหนาที่เปน
บทนํา ประโยคที่หนึ่ง สอง และสุดทายของอนุเฉท ยอหนาที่เปนบทสรุป 
กกกกกกกกลี (Lee 1978: 60) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการอานแบบจับใจความไว คือผูเรียน
จะตองสํารวจสิ่งที่อานอยางคราวๆ  รายละเอียดเกี่ยวกับผูแตง  พยายามตีความของชื่อเร่ือง  เดาวา
เร่ืองราวที่จะอานเปนเรื่องชนิดใด โดยอานยอหนาแรกทั้งหมด ซ่ึงในขณะที่อานตองพยายามจับ
ประเด็นสําคัญของเรื่อง เพราะจะชวยใหเขาใจเนื้อเร่ืองอยางคราวๆได  อานทุกประโยคแรก และ
ประโยคสุดทายของทุกอนุเฉท เพราะโดยทั่วไป ใจความสําคัญมักจะอยูในประโยคแรก หรือ
ประโยคสุดทาย ถาอนุเฉทสุดทายมีลักษณะเปนการสรุปความ ควรอานทุกๆประโยคอยางละเอียด 
กกกกกกกกคราซเชน (Krashen 1983: 134) กลาววา การอานแบบรวดเร็วนั้น เปนเทคนิคเพื่อหา
ใจความสําคัญ ลักษณะของเรื่อง ตลอดจนเคาโครงเรื่อง เทคนิคนี้ผูอานจะอานเพียงชื่อเร่ือง ประโยค
นํา และประโยคสุดทายของแตละยอหนา บทนํา บทสรุป ดูรูปภาพ โดยจะไมอานทุกๆคําในเนื้อ
เรื่อง สวนเทคนิคการอานแบบเจาะหาขอมูลที่ตองการ หมายถึงการอานอยางรวดเร็วเพื่อมุงหา
คําตอบที่เฉพาะเจาะจงที่ตองการทราบ 
กกกกกกกกสวน ลี (Lee 1978: 98-99) ไดกลาวถึงเทคนิคการอานแบบเจาะหาขอมูลท่ีตองการไววา 
คือการอานเพื่อหาขอมูลขอเท็จจริง รายละเอียดตางๆ เชนหาเบอรโทรศัพท หาคําศัพทจาก
พจนานุกรม เปนการหาคําตอบเฉพาะเจาะจงในเวลาอันรวดเร็ว ดังนั้นการอานแบบนี้จึงเปนการอาน
ที่ผูอานตั้งใจวาตองการจะทราบอะไร และพยายามหาสิ่งที่ตองการอยางไร 
กกกกกกกกนอกจากนี้ คลารค และซิลเบอรสไตน (Clarke and Silberstein 1979: 55) กลาววา 
เทคนิคการอานแบบเจาะจงแตกตางจากเทคนิคการอานแบบจับใจความ ตรงที่วามีจุดประสงคของ
การอานที่ตองการขอมูลที่เฉาะเจาะจงมากกวา เชน วันที่ ตัวเลข หรือสถานที่ เปนตน ในการฝกหัด
นั้นครูจําเปนตองเลือกบทเรียนที่สมจริง และนักเรียนสามารถใชประโยชนของการอานทั้ง 2 แบบ
ไดอยางชัดเจน เชน ขาวในหนังสือพิมพเกี่ยวกับกีฬา อาหาร หรือโฆษณา เปนตน 
กกกกกกกกมาฮอน (Mahon 1986: 88) ไดเสนอแนะเกี่ยวกับเทคนิคการอานดวยการเดาความหมาย
คําศัพทจากบริบทวา ตองเปนแบบฝกหัดที่นักเรียนสามารถหาความหมายของคําศัพทไดโดยตรง
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จากบริบทจริงๆ เพราะเปาหมายของการทําแบบฝกหัด คือ การชวยใหนักเรียนรูความสามารถในการ
เดาของตน และเพี่อชวยสรางความมั่นใจในความสามารถของตนเองวา สามารถเขาใจเรื่องที่อานได
โดยไมตองคนหาความหมายของศัพททุกคําจากพจนานุกรม 
กกกกกกกกสุดฤทัย สัจติประเสริฐ (2546: 12) ไดกลาวถึงเทคนิคการอานโดยการเดาความหมาย
คําศัพทจากบริบทไววา เปนเทคนิคที่จะทําใหผูเรียนสามารถรูความหมายของคําศัพทไดโดยอาศัย
ประโยค หรือขอความในประโยคเปนตัวชวย ซ่ึงจะเปนประโยชนอยางยิ่งในการอาน 
กกกกกกกกลีโอ (Leo 1994: 145) ไดกลาวถึงเทคนิคการอานดวยวิธีตีความหมายของใจความที่
ปรากฏโดยนัย ไววา เปนขอสรุปที่ไดจากการตีความหมายของใจความที่ผูเขียนไมไดบอกเอาไว
โดยตรงในเนื้อเร่ือง 
กกกกกกกกเบามัน (Baumann 1991: 67-68) ไดแนะเทคนิควิธีในการตีความหมายที่แฝงอยูโดยนัย
ไว โดยผูเรียนจะตอง อานและทําความเขาใจขอเท็จจริง ตัดสินใจวาอะไรคือส่ิงที่ผูเขียนละเอาไว หา
ส่ิงที่ผูเขียนไมไดบอกเอาไวโดย คิดถึงสิ่งที่เรารูเกี่ยวกับเรื่องที่อาน หาตัวชวยช้ีแนะในเรื่องที่อาน 
เดาวาส่ิงที่ผูเขียนไมไดเขียนบอกไวคืออะไร อานตอไปเพื่อตรวจสอบดูวาเราตีความไดถูกตอง
หรือไม ยอนหลังไปทําตามขั้นตอนที่ 3 อีกครั้ง เมื่อพบวาการตีความของเราไมถูกตอง 
กกกกกกกกสรุปความไดวา เทคนิควิธีการเรียนรูการอานนั้น คือ การจําความหมาย การเดา
ความหมายอยางมีหลักการ การแปลความหมาย การประเมินผล โดยการจับใจความสําคัญ โดยการ
เจาะหาขอมูล และการหาบทอางอิงแลวเดาความหมายได การเดาความหมายคําศัพทจากคําบริบทลา
กรตีความหมายใจความที่ปรากฏโดยนัย ไดอยางมีหลักการและขั้นตอนที่ถูกตอง 
 
1.4  เกณฑการประเมินทักษะการอาน 
กกกกกกกกเกณฑการประเมินทักษะการอานนั้นตองคํานึงถึงการวัดและการประเมินผลโดยให
ผูเรียนอานและแสดงความเขาใจจากเรื่องที่อานโดยมีวิธีการประเมินที่หลากหลายโดยขึ้นกับความ
ตองการที่จะทําการประเมิน 
กกกกกกกกสุภัทรา อักษรานุเคราะห (2532 : 91-93) ไดกลาวถึงเกณฑการประเมินทักษะการอาน
ไววา ทักษะการอานสามารถวัดและประเมินผลโดยใหผูเรียนอานและแสดงความเขาใจจากเรื่องที่
อานโดยใชทักษะการฟง การพูดหรือการเขียน ดังนี้ 
กกกกกกกก1. การหาความหมายของคําศัพทหรือประโยคที่กําหนดให 
กกกกกกกก2. การบอกความสัมพันธระหวางประโยค 
กกกกกกกก3. การเรียงลําดับเหตุการณ 
กกกกกกกก4. การเติมคําลงในชองวางโดยวิธีโคลซ 
กกกกกกกก5. การตอบคําถามโดยการเลือกคําตอบที่กําหนดให 
กกกกกกกก6. การแสดงความคิดเห็น 
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กกกกกกกก7. การตั้งชื่อ 
กกกกกกกกอัจฉรา วงศโสธร (2538 : 154-155) ไดกลาวไววา การประเมินทักษะการอานสามารถ
ใชเกณฑที่กําหนดตามสวนประกอบของภาษาแบบแยกยอยและเกณฑที่กําหนดตามความสามารถ
ในการรับสาร หรืออาจใชเกณฑทั้งสองแบบประยุกตเขาดวยกัน โดยใหน้ําหนักเกณฑแบบรวม
มากกวาเกณฑแบบยอย 
กกกกกกกก1. เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานที่เปนเกณฑแบบยอย สามารถกําหนดไดดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก1.1 ความรูศัพท คือ ผูเรียนสามารถเขาใจศัพท สํานวนที่ใชวาอยูในระดับใด 
กกกกกกกกกกกก1.2 ความรูไวยากรณ คือ ผูเรียนสามารถใชความรูดานไวยากรณในการทําความ
เขาใจเกี่ยวกับคําสรรพนาม ความเชื่อมโยงของเนื้อความ เชน การใชคําสันธาน คําบุพบท ที่กําหนด
หนาที่ของภาษาวาเปนการขอรอง เชื้อเชิญ การขออนุญาต เปนตน ไดมากนอยเพียงใด 
กกกกกกกก2. เกณฑกําหนดความสามารถทางการอานแบบรวม สามารถกําหนดไดดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก2.1 ความสามารถเรียบเรียงความ ไดแก ความสามารถในการอานแลวเขาใจความ
ไดสามารถแสดงความเขาใจไดโดยการตอบคําถามที่ใหเรียบเรียงถอยคําใหมโดยใหไดใจความเดิม
หรือสามารถตอบคําถามแบบเลือกตอบและแบบเรียงลําดับขอความเปน 1,2,3, เปนตน 
กกกกกกกกกกกก2.2 ความสามารถอานขอมูลที่เปนรายละเอียด คือ ผูเรียนสามารถโยงรายละเอียด
ที่เกี่ยวของเขากับใจความสําคัญของเรื่องไดวา เปนรายละเอียดสนับสนุนหรือเปนรายละเอียดที่แยง
กัน เพื่อใหขอมูลตรงกันขามตลอดทั้งสามารถเขาใจความสัมพันธระหวางรายละเอียดดวยกัน 
กกกกกกกกกกกก2.3 ความสามารถอานจับใจความสําคัญ คือ ผูเรียนสามารถระบุแกนเรื่อง หัวเรื่อง
และใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
กกกกกกกกกก2.4 ความสามารถวิ เคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อความและ
สุนทรียศาสตรของการใชภาษา คือ ผูเรียนสามารถใชความรูดานศัพท ไวยากรณ ความเขาใจสิ่งที่
อานและความรูเกี่ยวกับรูปแบบลีลาภาษาที่ใชในบทอาน ที่เปนตัวกระตุน วิเคราะห ประเมินและ
สรุปไดวา สารที่อานนั้นเปนสารประเภทใด ลีลาภาษาที่ใชเปนทางการหรือไมเปนทางการ เจตนา 
ทัศนคติของผูเขียนที่แฝงไวความเปนไปไดของขอสรุป ตลอดจนสามารถประเมินประสิทธิผลของ
บทอานนั้นไดวามีความชัดเจนเขาสูประเด็นอยางไมออมคอมและใชภาษาไดอยางกระชับหรือไม 
ความสามารถในระดับนี้เปนความสามารถระดับสูงซ่ึงตองอาศัยความรูในระดับตนๆ เปนพื้นฐาน 
กกกกกกกกการกําหนดระดับความสามารถขางตนเปนลําดับขั้นตอนที่ขึ้นตอกัน และสามารถ
กําหนดความสามารถตามเกณฑ โดยใชมาตราสวนประเมินคา เปนระดับดังนี้ 
กกกกกกกกระดับ  1  หมายถึง   ไมมีความสามารถ 
กกกกกกกกระดับ  2  หมายถึง  มีความสามารถนอย 
กกกกกกกกระดับ  3  หมายถึง   มีความสามารถพอประมาณ 
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กกกกกกกกระดับ  4  หมายถึง  มีความสามารถมาก 
กกกกกกกกระดับ 5  หมายถึง  มีความสามารถยอดเยี่ยม เปนตน 
กกกกกกกกดังนั้นจึงสรุปไดวา การประเมินผลความเขาใจในการอาน สามารถประเมินไดในดาน
ตางๆ เชน ความสามารถในการเขาใจความหมายของคําศัพทในปริบท โครงสรางและความหมาย
ของประโยค ใจความสําคัญและรายละเอียดของเรื่อง ความสัมพันธของขอความและการสรุป
ตีความของเรื่องซึ่งไมปรากฏในปริบท วิเคราะหและประเมินความสัมพันธของเนื้อหา และการ
แสดงความคิดเห็นได 
 
1.5  การวัดผลการอาน 
กกกกกกกกฟนอกเซียโรและซาโกะ (Finocchiraro and Sako 1983: 109) ไดกลาวถึงการวัดผลการ
อาน โดยการใชแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลความเขาใจการอานวามี 3 แบบ ดังนี้ 
กกกกกกกก1. แบบทดสอบอัตนัย ไดแก แบบทดสอบความเรียง โดยใหนักเรียนตอบคําถามจาก
เร่ืองที่อานดวยการเขียนตอบเปนประโยคหรือขอความยาวๆ 
กกกกกกกก2. แบบทดสอบปรนัย ไดแก แบบทดสอบแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู เปนตน 
กกกกกกกก3. แบบทดสอบกึ่งปรนัย ไดแก แบบทดสอบที่ตองการคําตอบสั้นๆ โดยเติมขอความให
สมบูรณ และใหคะแนนโดยครูผูสอน หรือผูทดสอบที่มีความสามารถในการประเมินผล 
กกกกกกกกลักษณะของแบบทดสอบที่ใชในการประเมินผลความเขาใจในการอานที่นิยมใชคือ 
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Heaton 1990: 80) เพราะแบบทดสอบชนิดเลือกตอบเปน
แบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงสูง ซ่ึงสอดคลองกับคํากลาวของ เมดเซน (Medsen 1983: 91) ที่กลาว
ไววา ขอดีของแบบทดสอบปรนัย คือ เปนแบบทดสอบที่งายตอการใหคะแนนเพราะวา มีคําตอบที่
แนนอน และสามารถประเมินผลนักเรียนไดทุกระดับชั้น 
 

2. การอานภาษาอังกฤษที่เนนสาระการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 
 

2.1 หลักสูตรการบูรณาการระหวางวิชา 
กกกกกกกกวิธีการของหลักสูตรแบบบูรณาการระหวางวิชา จะรวมเนื้อหาของทุกวิชามาอยูภายใต 
หัวขอเดียว วิธีการนี้เปนประสบการณของการเรียนที่นําเอาทักษะและคําถามจากวิชาการที่มากกวา
หนึ่งแขนง  มาตรวจสอบหรือทําความกระจางกับหัวขอ  ประเด็น  สถานการณ  และขอสงสัย  
(Smith and Johnson 1994: 195-209) การบูรณาการระหวางวิชานี้ เปนการมองวิชาตาง ๆ ในโลก
แหงความจริง นักเขียน นักคณิตศาสตร นักวิทยาศาสตร นักประวัติศาสตร และอื่น ๆ จะรวมกันทํา
ความเขาใจกับอุบัติการณในโลกผูชํานาญแตละแขนงวิชาจะนําความชํานาญเฉพาะตัวมาพิจารณา
เหตุการณและปรับความเขาใจตาง ๆ เกี่ยวกับสิ่งนั้น 
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กกกกกกกกการบูรณาการระหวางวิชา   จะสงเสริมใหนักเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมหรือการงานเพื่อ
สรางความหมายดวยการใชประสบการณของตนเอง  จากความรูและความเขาใจเหลานี้  เขาจะมี
โอกาสพิจารณาวาความรูจากแหลงตาง ๆ  นั้นมีความคลายคลึงกัน  หรือมีความหมายเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไรเมื่อเกิดการเชื่อมโยงแตละครั้ง  ในขณะที่นักเรียนสรางความหมายและกําหนดความ
เขาใจนั้น  เขาจะปรับการเชื่อมโยงตอเนื่องระหวางความคิดตาง ๆ ไปในขณะเดียวกันดวย 
กกกกกกกกการบูรณาการระหวางวิชาเริ่มตนในลักษณะเดียวกับการบูรณาการภายในวิชา ครูและ
นักเรียนจะชวยกันระดมพลังสมอง  เพื่อใหไดหัวขอของการเรียนการสอนมาหนึ่งชุด  จากนั้นก็จัด
ส่ิงแวดลอมของชั้นเรียนใหเอื้อตอการเรียนการสอนแบบบูรณาการ  และระยะเวลาในการสอนจะถกู
แยกออกเปนชวงเวลาที่ยาวขึ้น  เพื่อใหนักเรียนมีโอกาสมีสวนในโครงการอยางพอเพียง  ความ
แตกตางที่สําคัญของวิธีการทั้งสองอยูที่ปริมาณของการบูรณาการระหวางความคิดและ แนวคิดตางๆ 
วิธีการแบบบูรณาการระหวางวิชา  จะสงเสริมใหครูและนักเรียนไดใชวิธีการที่หลากหลาย  ในการ
เช่ือมตอระหวางการเรียนและการสอน  วิธีการนี้จึงวิธีการเรียนการสอนที่ใชเวลา  กําลังงาน  และ
กําลังความคิดมาก  เมื่อครูและนักเรียนจํานวนมากรวมกันคนหาความตอเนื่องและความสัมพันธ
เชนนี้  จึ่งเปนเรื่องจําเปนที่จะตองจัดระเบียบและวางแผนกิจกรรมและโครงการตาง ๆการจัด
ระเบียบของกิจกรรมการเรียนการสอน  อาจทําไดดวยการสรางตาราง หลักสูตรอยางที่ไดกลาว
มาแลว  ในขณะที่ครูเขียนกิจกรรมและโครงการนั้น  ครูอาจจะแยกทักษะและแนวคิดที่จะใชสอน 
ออกมาใหเห็นชัด  ทันทีที่ครูเห็นตารางทั้งหมดครูจะสังเกตไดอยางรวดเร็ววามีทักษะใดที่ขาด
หายไป  การจัดระเบียบนี้จะชวยไหเกิดความมั่นใจวา  ทักษะและแนวคิดที่จําเปนทั้งหลายจะไดรับ
การฝกฝนอยางพอเพียง 
 
2.2 การเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการระหวางวิชา 
กกกกกกกกการเรียนการสอนแบบ บูรณาการระหวางวิชา  ชวยใหนักเรียนสามารถรวบรวมขอมูล
ในลักษณะภาพรวมแทนที่จะเปนแยกสวน  การเรียนทั้งวันจะเนนที่ประเด็นศูนยรวม  ไมวานักเรียน
จะรวมกิจกรรมเรียนหรืองานเขียน  หรือจะเปนกิจกรรมดานวิทยาศาสตรก็ตาม  หองเรียนจะ
กลายเปนพิพิธภัณฑ   โรงพิมพ   หอศิลป   โรงภาพยนตร   ศูนยคอมพิวเตอร   ศาลรัฐสภา  
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  และหองสมุด  ในขณะที่นักเรียนกําลังวิเคราะหหัวขอการเรียนการ
สอนอยูนั้น  เขาอาจจะพบการเชื่อมโยงและความสัมพันธ  ซ่ึงจะทําไหเขาเขาใจหัวขอและ
ความสัมพันธกับโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น 
กกกกกกกกโดยที่ทุกวิชาถูกนําเขามาใชในการเรียนการสอน  จึงไมมีวิชาใดโดดเดน  การบูรณาการ
จะเกิดขึ้นจากทุกวิชา  เร่ืองนี้เปนเรื่องที่สําคัญมากควรมีการนําการบูรณาการระหวางวิชาไปใช
บูรณาการความคิดและทักษะอยางจริงจัง  การบูรณาการหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได  ก็
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เมื่อนําเนื้อหาวิชาหนึ่งไปใชสรางเนื้อหาของอีกวิชาหนึ่งใหสมบูรณ  และมีความหมายมากขึ้น  
(Lapp and Flood 1994: 416-419) 
กกกกกกกกกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยการบูรณาการระหวางวิชานั้น  จะทําใหความสัมพันธระหวางความ
และแนวคิดตาง  ๆ  หนักแนนขึ้น   กิจกรรมเหลานี้จะเชื่อมโยงหัวขอและหาเขาดวยกันใน
ส่ิงแวดลอมของการเรียนรูที่เปนจริงเปนจัง  ในขณะที่นักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ  และ
สรางความเชื่อมโยงระหวางความคิดหรือแนวคิดอยูนั้น  ครูจะสามารถเขาใจรูปแบบการเรียนรูและ
รูปแบบของการคิดของเขาได  ครูอาจจะมองเห็นการปฏิบัติการทางสมองของเด็กได  โดยสังเกตการ
แสดงออก  การจัดการ  การปฏิบัติกิจกรรม  และการเสนอผลงานของนักเรียน  (Stevenson and Carr 
1993: 7-25) กิจกรรมที่จัดโดยใชกระบวนการบูรณาการระหวางวิชา จะใหโอกาสแกนักเรียนที่จะ
แสดงใหครูทราบถึงวิธีการที่ใชในการสรางความหมาย 
 
2.3 สาเหตุท่ีบูรณาการขามหลักสูตรและการเรียนการสอน 
กกกกกกกกการบูรณาการหลักสูตรถือวามีความจําเปนและสําคัญมากจนกระทั่งมีการบัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ซ่ึงสาเหตุที่ตองมีการบูรณาการนั้นมีดังนี้ 
กกกกกกกก1. วิถีชีวิตจริงของคนเรามีเร่ืองราวตาง ๆ ที่มีความสัมพันธซ่ึงกันและกันไมไดแยกออก
จากกันเปนเรื่อง 
กกกกกกกก2. ผูเรียนจะเรียนรูไดดีขึ้นและเรียนรูอยางมีความหมาย เมื่อมีการบูรณาการเขากับชีวิต
จริงโดยเรียนรูในสิ่งที่ใกลตัวแลวขยายกวางไกลตัวออกไป 
กกกกกกกก3. การขยายตัวของความรูในปจจุบัน  ขยายไปอยางรวดเร็วมาก  มีเร่ืองใหม ๆ  เพิ่มขึ้น
มากมายจึงจําเปนที่จะตองเหลือกสาระที่สําคัญ  และจําเปนใหผูเรียนในเวลาที่มีเทาเดิม 
กกกกกกกก4. ไมมีหลักสูตรเพียงวิชาไดวิชาเดียวที่สําเร็จรูป  และสามารถนําไปใชแกปญหาทุก
อยางที่เกิดขึ้นในชีวิตจริงได 
กกกกกกกก5. เนื้อหาวิชาตาง ๆ  ที่ใกลเคียงกัน  หรือเกี่ยวของกัน  ควรนํามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหผู
เรียนรูอยางมีความหมาย  ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา  ลดเวลาแบงเบาภาระของครูผูสอน 
เปดโอกาสใหผูเรียนไดใชความรู  ความคิด  ความสามารถและทักษะที่หลากหลาย (สําลี รักสุทธี 
2544: 19) 
 
2.4 ประโยชนการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการขามหลักสูตร 
กกกกกกกกการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบบูรณาการขามหลักสูตรนั้นมี
ประโยชนมากมาย และชวยสรางใหคนเปนมนุษยที่พึงประสงค  เปนมนุษยที่มีคุณธรรม ศีลธรรม 
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ปญญา ความรูแตกตางกัน มนุษยที่พึงประสงคตอง คิดเปน ทําเปน และอยูรวมกันเปน คุณลักษณะ
ดังกลาวพอสรุปไดดังนี้ (สําลี รักสุทธี 2544: 14-17) 
กกกกกกกกกกกก2.4.1 คิดเปน การคิดเปนคือ คิดกวาง ลึก ยาว ไกล ทําใหเกิดปญญา คิดไมเปนก็
ตรงกันขามทําใหอับปญญา การคิดเปนมีลักษณะดังนี้ คือ คิดอยางมีเหตุผล คิดเชื่อมโยงความรู มี
โลกทัศน กวาง เห็นทั้งหมด สามารถสรางความรูใหมได คิดถึงสิ่งสูงสุด และมีพัฒนาการทางจิต
วิญญาณ 
กกกกกกกกกกกก2.4.2 ทําเปน ทําเปนไมใชแตปากแตพูด แตทําเปนดวยการลงมือทําจริงๆ ปฏิบัติ
ไดตามเหตุผลข้ันตอนจริงๆ และมีลักษณะการทําเปนดังนี้ คือ ทํางานเปน สรางงานเปน มีงานทํา 
บันทึกเปน และชอบบันทึก มีทักษะในการสื่อสาร มีทักษะในการเผชิญสถานการณ และมีทักษะใน
การจัดการ 
กกกกกกกกกกกก2.4.3 อยูรวมกันเปน มีลักษณะดังนี้ คือ เคารพศักดิ์ศรีความเปนคนของเพื่อน
มนุษย รักและอนุรักษธรรมชาติ รักความยุติธรรม เห็นแกสวนรวม และสามารถรวมคิดรวมทํา สราง
ความเปนชุมชน 
 

3. การเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
 

3.1  การพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 
กกกกกกกก3.1.1 ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง การเรียนรูภาษาดวยตนเองนั้นเปนการเรียน
แบบพึ่งพาตนเอง ซ่ึงมีนักการศึกษาหลายทานไดใหความหมายของการเรียนรูภาษาดวยตนเองไว
ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกทัฟ (Tough 1979: 142) ไดใหความหมายของการเรียนรูภาษาดวยตนเองวา เปนการ
เรียนโดยเจตนา จงใจ ซ่ึงความตองการความรูหรือทักษะบางอยาง 
กกกกกกกกบรูคฟลด (Brookfield 1985:58) ไดอธิบายวา การเรียนรูภาษาดวยตนเอง หมายถึง การ
เปนตัวของตัวเอง มีความเปนอิสระและแยกตัวอยูคนเดียว จะหมายถึงคนที่ซ่ึงเรียนโดยอาศัยความ
ชวยเหลือจากแหลงภายนอกนอยที่สุด ตนเองจะเปนผูควบคุมการเรียนรู 
กกกกกกกกโนลส (Knowles 1975: 216) กลาววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนกระบวนการซึ่งผูเรียน
แตละคน มีความคิดริเริ่มดวยตนเอง ผูเรียนจะทําการวิเคราะหความตองการที่จะเรียนรูของตน 
กําหนดเปาหมายในการเรียนรู แยกแยะ แจกแจง แหลงขอมูลในการเรียนรูทั้งที่เปนคนและอุปกรณ 
คัดเลือกวิธีการเรียนรูที่เหมาะสม และประเมินผลการเรียนรูนั้นได 
กกกกกกกกโรเจอร (Roger 1983: 221) ไดใหความหมายไววา การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การมี
อิสระในการเรียน หรือในการเลือกที่จะเรียน 
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กกกกกกกกสเคเจอร (Skager 1978: 144) กลาวไววา ผูเรียนแตละคนเปนผูวางเปาหมาย วางแผน
และดําเนินการเรียนรูดวยตนเอง รวมทั้งประเมินผลการเรียนดวยตนเอง 
กกกกกกกกเชียริน (Sheerin 1996: 3) กลาววา การเรียนรูดวยตนเองคือ การที่นักเรียนสามารถ
ตัดสินใจเลือกใชวัสดุชวยฝก เพื่อใหเกิดความรูในเรื่องตางๆ ไดดวยตนเอง และชุดฝกดังกลาว
สามารถชวยผูเรียนใหเกิดความเขาใจในเรื่องที่ศึกษา อีกทั้งสามารถตรวจสอบความถูกตองไดดวย
ตนเอง อีกทั้งผลของการใชวัสดุชวยฝกดังกลาวยังชวยกําหนดแนวทางใหผูเรียนที่จะศึกษาตอไป 
กกกกกกกกดิคคินสัน (Dickinson: 1994: 5) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวยตนเองวา หมายถึง สภาวะที่
ผูเรียนรูจักตัดสินใจที่จะเลือกเรียนสิ่งใดๆก็ตาม และสามารถรับผิดชอบที่จะทําใหการเรียนรู
ดังกลาวบรรลุผลสําเร็จได 
กกกกกกกกสมคิด อิสระวัฒน (2541: 35) กลาวไววา การเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการไขวควาหา
ความรูอยางหนึ่ง ที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีพอยูในสังคมไทยไดอยางมีคุณภาพ การเรียนรูดวย
ตนเองจะทําใหผูเรียนเปนบุคคลซึ่งมีความกระหายใครรู ทําใหบุคคลสามารถเรียนรูเรื่องราวตางๆ 
ซ่ึงมีอยูไดและจะดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องโดยไมตองมีใครมาบอกตนเองจะเปนผูริเร่ิม 
วางแผนการศึกษาไปจนจบกระบวนการเรียนรู การเรียนรูดวยตนเองเปนเครื่องมือหนึ่งที่สําคัญ
สําหรับบุคคลในการเรียนรูตลอดชีวิต การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนการเรียนที่เกิดจากความสมัครใจ
ของตนเองมิใชการบังคับ 
กกกกกกกกสมบัติ สุวรรณพิทักษ (2541: 7) กลาวไววา การเรียนรูดวยตนเอง คือ กระบวนการ
แสวงหาความรูใหมๆ และการพัฒนาทักษะที่ผู เรียนจัดการเรียนดวยตนเอง โดยไดรับความ
ชวยเหลือแนะนําและสนับสนุนจากผูอ่ืน เชนเพื่อนหรือครู ซ่ึงประกอบดวยการวิเคราะหและ
กําหนดความตองการในการเรียนรู กําหนดเปาหมายในการเรียนรู การหาแหลงวิทยาการในการ
เรียนรู การเลือกวิธีการเรียนและกิจกรรมการเรียนรู การกําหนดวธีิการประเมินผลการเรียนรู 
กกกกกกกกปยธิดา ชางพึ่ง (2547: 50) ไดกลาวไววา การเรียนรูแบบพึ่งตนเองนั้นเปนการดําเนินการ
ที่ผูเรียนชวยเหลือตัวเองในการเรียนรู โดยวางแผนเพื่อจะศึกษาคนควาสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่สนใจ รวมไป
ถึงกระบวนการเรียนรูที่จะนําไปสูจุดมุงหมาย 
กกกกกกกกกลาวโดยสรุป การเรียนรูภาษาดวยตนเองเปนการเรียนโดยอาศัยตนเองเปนหลักในการ
เรียน ผูเรียนคิดจะเรียนเรื่องใด เวลาใด เมื่อใด ก็ตัดสินใจเรียนดวยตนเอง  และถือวาเปนการเรียนรู
ตลอดชีวิต 
กกกกกกกก3.1.2 ลักษณะของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง การเรียนรูภาษาดวยตนเองจะนําไปสูการ
เปนบุคคลที่ใฝรูตลอดชีวิต เพราะฉะนั้นควรมีลักษณะดังตอไปนี้ (สมคิด อิสระวัฒน 2532: 76)  
กกกกกกกก1. สมัครใจเรียนดวยตนเอง มิใหเกิดจากการบังคับ แตมีเจตนาที่จะเรียนดวยความอยากรู 
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กกกกกกกก2. ตนเองเปนแหลงขอมูลของตนเอง นั่นคือ ผูเรียนสามารถบอกไดวาสิ่งที่ตนจะเรียกคือ
อะไร รูวาทักษะและขอมูลที่ตองการหรือจําเปนตองใชมีอะไรบาง สามารถกําหนดเปาหมายวิธีการ
รวบรวมขอมูลที่ตองการและวิธีการประเมินผลการเรียนรู ผูเรียนตองเปนผูจัดการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ดวยตนเอง ผูเรียนตองมีความตระหนักในความสามารถ สามารถตัดสินใจได มีการรับผิดชอบตอ
หนาที่ และบทบาทในการเปนผูเรียนที่ดี 
กกกกกกกก3. ผูเรียนตองรูวิธี “วิธีการที่จะเรียน” นั่นคือผูเรียนทราบขั้นตอนการเรียนรูดวยตนเอง รู
วาเขาจะไปสูที่จะทําใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองอยางไร 
กกกกกกกกซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ โนลล (Knowles 1975 : 14) ที่ไดกลาวสรุปไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. ความเขาใจในความแตกตางดานความคิดเกี่ยวกับผูเรียน และทักษะที่จําเปนในการ
เรียนรู นั่นคือความแตกตางระหวางการสอนที่ครูเปนผูช้ีนํา กับการเรียนรูดวยตนเอง 
กกกกกกกก2. แนวคิดเกี่ยวกับตนเองในฐานะที่บุคคลเปนตัวเองไมขึ้นกับใคร และเปนคนที่สามารถ
นําตนเองได 
กกกกกกกก3. ความสามารถที่จะสัมพันธกับเพื่อนๆไดดี เพื่อที่จะใชบุคคลเหลานี้เปนเสมือนสิ่ง
สะทอนใหทราบถึงความตองการในการเรียนรูของตนเอง การวางแผนการเรียนรูของตนเอง การ
เรียนรูและการชวยเหลือบุคคลอื่น และการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลเหลานั้น 
กกกกกกกก4. ความสามารถในการวิเคราะหความตองการในการเรียนรูอยางสมจริง โดยความ
ชวยเหลือจากบุคคลอื่น 
กกกกกกกก5. ความสามารถในการแปรความตองการการเรียนออกมาเปนจุดมุงหมายของการเรียนรู
ในรูปแบบที่อาจจะทําใหการประเมินผลสําเร็จนั้นเปนไปได 
กกกกกกกก6. ความสามารถในการโยงความสัมพันธกับผูสอน ใชประโยชนจากผูสอนในการทําให
เร่ืองยากงายขึ้น และเปนผูใหความชวยเหลือหรือที่ปรึกษา 
กกกกกกกก7. ความสามารถในการหาบุคคล และแหลงเอกสารวิทยาการที่เหมาะสมกับวัตถุปรสงค
ของการเรียนรูที่แตกตางกัน 
กกกกกกกก8. ความสามารถในการเลือกแผนการเรียนที่มีประสิทธิภาพ โดยใชประโยชนจากแหลง
วิทยาการและมีความคิดริเร่ิมในการวางแผนนโยบายอยางมีทักษะความชํานาญ 
กกกกกกกก9. ความสามารถในการเก็บรวบรวมขอมูลและนําผลของขอคนพบไปใชอยางเหมาะสม 
กกกกกกกกนอกจากนี้ สเคเจอร (Skager 1978: 55) ไดกลาวถึงคุณลักษณะของผูเรียนดวยตนเอง 
ดังนี้ 
กกกกกกกก1. เปนผูยอมรับตนเอง มีเจตคติที่ดีตอตนเอง 
กกกกกกกก2. เปนกิจกรรมการเรียนที่มีการวางแผน โดยมีลักษณะดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก2.1 รูความตองการในการเรียนของตนเอง 
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กกกกกกกกกกกก2.2 ตั้งจุดมุงหมายที่เหมาะสมกับตนเองโดยใหสอดคลองกับความตองการที่วาง
ไว 
กกกกกกกกกกกก2.3 มีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ชวยใหบรรลุวัตถุประสงคของการเรียนดวย
ตนเอง 
กกกกกกกก3. มีแรงจูงใจภายใน ผูเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนอยูในตนเองจะสามารถเรียนรูโดย
ปราศจากสิ่งควบคุมภายนอก เชน รางวัล การถูกตําหนิ การถูกลงโทษ เปนการเรียนเพื่อตองการวุฒิ
บัติหรือตําแหนง 
กกกกกกกก4. มีการประเมินตนเอง สามารถที่จะประเมินผลตนเองไดวาจะเรียนไดดีแคไหน โดย
อาจขอใหผูอ่ืนประเมินการเรียนรูของตนเองได ซ่ึงผูเรียนจะตองยอมรับการประเมินผลภายนอกวา
ถูกตองก็ตอเมื่อผูประเมินมีความคิดอยางมีอิสระและการประเมินสอดคลองกับสิ่งตางๆที่ปรากฏ
เปนจริงอยูในขณะนั้น 
กกกกกกกก5. การเปดกวางตอประสบการณ ผูเรียนที่นําประสบการณเขามาใชในกิจกรรมชนิด
ใหมๆ อาจจะสะทอนการเรียนรูหรือกําหนดเปาหมายโดยอาจไมจําเปนที่จะเปนเหตุผลในการที่จะ
เขาไปทํากิจกรรมใหมๆ ความใครรู ความอดทน ตอความคลุมเครือ การชอบสิ่งที่ยุงยาก สับสน และ
การเรียนอยางสนุกสนาน จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการทํากิจกรรมใหมๆและทําใหเกิดประสบการณ
ใหมๆอีกดวย 
กกกกกกกก6.  การยืดหยุน ในการเรียนรูอาจชี้ใหเห็นถึงความเต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงเปาหมาย หรือ
วิธีการเรียน และใชระบบการเขาถึงปญหา โดยใชทักษะการสํารวจ การลองผิดลองถูก ซ่ึงไมได
แสดงถึงการขาดความตั้งใจที่จะเรียนรูความลมเหลว จะไดรับการนํามาปรับปรุงแกไขมากกวาที่จะ
ยอมยกเลิก 
กกกกกกกก7. การเปนตัวของตัวเอง ผูเรียนที่ดูแลตนเองได เลือกที่จะผูกพันกับรูปแบบการเรียนรู
แบบใดแบบหนึ่ง บุคคลเหลานั้นสามารถที่จะตั้งปญหากับมาตรฐานของระยะเวลาและสถานที่ไดวา 
ลักษณะการเรียนแบบใดที่มีคุณคาและเปนที่ยอมรับได 
กกกกกกกกจากรายละเอียดดังกลาวขางตน สรุปไดวาคุณลักษณะของการเรียนรูดวยตนเองนั้น  
ผูเรียนตองมีแนวคิดเกี่ยวกับตนเองในฐานะที่บุคคลเปนตัวเองไมขึ้นกับใคร สมัครใจเรียนดวย
ตนเอง มิใหเกิดจากการบังคับ ผูเรียนมีเปาหมายที่ดีในการเรียนรูและรูวาตนเองตองการเรียนเรื่อง
อะไร อีกทั้งสามารถประเมินการเรียนรูไดดวยตนเอง 
กกกกกกกก3.1.3 ความเปนมาของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ภาษาอังกฤษถือวาเปนภาษาสากลที่
สําคัญตอการสื่อสารในยุคสมัยนี้ และการเรียนรูดวยตนเองนั้นมีวิธีการเรียนแบบใหมๆ มาใชกัน
เสมอ สําหรับประเทศไทย ภาษาอังกฤษเปนวิชาภาษาตางประเทศ โอกาสที่ผูเรียนจะใชภาษาอังกฤษ
ในชีวิตประจําวันนั้นนอยมาก ครูอาจารยจึงไดพยายามสงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการใช
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ภาษาอังกฤษ และแนวโนมของการสอนภาษาในปจจุบันที่ผูเรียนไดรับประสบการณและพัฒนาการ
เรียนรูดวยตนเอง เปนสําคัญ ผูสอนจะมีหนาที่คอยใหคําแนะนําชวยเหลือใหกําลังใจและเตรียมการ
จัดรูปแบบภาษาและสถานการณทางภาษาใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏิบัติทักษะทางภาษาดวยตนเอง 
(Tiedt and Others 1989: 316-318) ซ่ึงสอดคลองกับ ดิคคินสัน (Dickinson 1987: 15-16) ไดเสนอ
แนวทฤษฏีการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ซ่ึงเปนสถานการณการเรียนที่ ผู เ รียนเปนผูริเริ่มและ
รับผิดชอบการเรียนดวยตนเองในดานการวินิจฉัยความจําเปนที่จะตองการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง การตั้ง
วัตถุประสงคในการเรียน การเลือกแหลงความรูทั้งที่เปนบุคคล หรือวัสดุอุปกรณ การเลือกยุทธวิธี
ในการเรียนและการประเมินผลการเรียน โดยมีครูเปนผูอํานวยความสะดวกในการจัดเตรียมวัสดุ
อุปกรณที่จําเปนตอการเรียนรู การใหคําปรึกษาและการประเมินผล จากความหมายดังกลาวแสดงให
เห็นบทบาทและความรับผิดชอบของผูเรียนในการเรียน ซ่ึงครูพยายามใหผูเรียนมีความรับผิดชอบ
ในการเรียนของตนเองเพิ่มมากขึ้น จนกระทั่งสามารถรับผิดชอบการเรียนของตนเองไดทั้งหมด 
กกกกกกกกผูเรียนมีแนวโนมที่จะเลือกเรียนภาษาดวยตนเอง ดวยเหตุผล 2 ประการ คือ 
กกกกกกกก1. ถาผูเรียนเปนผูที่ชอบการเรียนดวยตนเอง 
กกกกกกกก2. ถามีการจัดสถานการณการเรียนการสอนใหเหมาะสมตามแนวคิดทฤษฏีการเรียนรู
ภาษาดวยตนเอง และการที่จะเตรียมผูเรียนใหเรียนตามแนวทฤษฏีการเรียนภาษาดวยตนเองไดอยาง
ประสบความสําเร็จก็จะตองเปดโอกาสหรือสงเสริมใหนักเรียนไดรับความรับผิดชอบตอการเรียนรู
ดวยตนเอง นั่นคือ ชวงเวลาที่ผูเรียนกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน 
กกกกกกกก3.1.4 เหตุผลของการเรียนภาษาดวยตนเอง การเรียนรูภาษาดวยตนเองนั้น ผูเรียนตองมี
เหตุผลของการเรียน จึงจะสมัครเรียนรูไดดวยตนเอง ดิคคินสัน (Dickinson 1994: 20) ไดอธิบายถึง
เหตุผลไว 3 ประการ คือ 
กกกกกกกก1. เพราะแตละคนมีความแตกตางกัน ซ่ึงพอจะสรุปถึงความแตกตางของบุคคลได
ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก1.1 ความสามารถในการเรียนรู (Aptitude)  
คนบางคนเรียนรูในสิ่งตางๆไดรวดเร็วขณะที่บางคนเรียนรูชา ซ่ึงทําใหคนกลุมหลังไมคอยประสบ
ความสําเร็จ หากเรียนเฉพาะแคในชั้นเรียน การเรียนรูภาษาดวยตนเองนั้นสําคัญ เพราะจะทําให
ผูเรียนที่เรียนชาสามารถฝกฝนตนเองใหรูเทากับคนอื่นๆ ในชั้นเรียน 
กกกกกกกกกกกก1.2 รูปแบบการเรียนรู (Learning Style) 
เพราะบุคคลมีความชอบไมเหมือนกัน จึงทําใหงานที่จะเลือกฝกหรือกิจกรรมที่จะเลือกทํายอมมี
ความแตกตางกันไป ตัวอยางเชน  
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.1 มีความสนใจสื่อการเรียนการสอนที่แตกตางกัน บางคนชอบฝกจาก
เลนเกม บางคนชอบการอานหนังสือ ขณะที่บางคนชอบฝกทักษะจากการดูภาพยนตร 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.2 วิธีการเรียนที่ตางกัน บางคนฝกฝนจากการทองจํา หรือจากการได
กระทําส่ิงนั้นๆจริงๆ และมีบางคนที่ชอบเรียนรูจากการคนควา 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.3 ความแตกตางกันในเรื่องของกลุมผูเรียน บางคนชอบเรียนคนเดียว 
บางคนชอบเรียนเปนคู หรือเรียนดวยกันเปนหองเรียน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.2.4 ระยะเวลาในการเรียน ผูเรียนบางคนมีสมาธิยาว จึงสนใจเรียนวิชาที่
ตองนั่งเรียนตอเนื่อง เปนเวลานาน ขณะที่บางคนมีสมาธิส้ัน บางคนเรียนทฤษฏีสลับกับปฏิบัติ หรือ
บางคนชอบเรียนตอนกลางคืน บางคนตองขึ้นอยูกับสภาพอากาศ 
กกกกกกกกกกกก1.3 แรงกระตุน (Motivation) แรงกระตุนจะมากหรือนอย หรือเปนไปในทิศทาง
ใดนั้นขึ้นอยูกับจุดมุงหมายของผูเรียนเปนหลัก ผูเรียนบางคนมีความตองการรูหรือแตกฉานในภาษา
เพื่อเอาไปประกอบอาชีพในอนาคต ขณะที่บางคนฝกฝนอยางหนัก เพราะอยูในสิ่งแวดลอมที่ตองใช
ภาษา ตองเรียนดวยภาษาอังกฤษ บางคนตองการเรียนเพียงเพื่อไปทองเที่ยวในประเทศตางๆ ที่ใช
ภาษาอังกฤษ ดังนั้นบุคคลแตละกลุมจึงใหความสําคัญและมีแรงกระตุนที่จะทํากิจกรรมเพื่อฝกฝนที่
แตกตางกัน 
กกกกกกกก2. การสอนในชั้นเรียนแตเพียงอยางเดียว ไมสามารถรับประกันไดวาการเรียนเกิด
ประสิทธิภาพ และผูเรียนเขาใจ  การสอนเฉพาะแตในชั้นเรียนนั้นอาจจะไมเหมาะสมกับเด็กบางคน 
อาจจะเนื่องมาจากบรรยากาศในการเรียน เวลานั่งเรียนหรือแมแตตัวผูสอนเอง ผูเรียนบางคนอาจจะ
ชอบศึกษาในเวลากลางคืนแตเพียงลําพัง ขณะที่บางคนอาจจะชอบเรียนรูโดยทํากิจกรรมรวมกับ
เพื่อน จึงไมชอบเขาเรียนในชั้นเรียน ขณะเดียวกันอาจมีกลุมคนที่ไมมีโอกาสไดเรียนในชั้นเรียน 
เชนคนพิการหรือคนปวย คนที่มีความจําเปนตองเรียนนอกชั้นเรียน และมีบุคคลหลายคนที่ไมเคยมี
โอกาสเขาเรียนในชั้นเรียน แตบุคคลเหลานี้ก็สามารถประสบความสําเร็จไดจากการเรียนดวยตนเอง 
กกกกกกกก3. การเรียนรูเปนส่ิงที่เกิดขึ้นตลอดชีวิต การเรียนรูมิไดเกิดและจบลงในชั้นเรียนเทานั้น 
ทุกคนสามารถเรียนรูวางแผนกิจกรรมและศึกษาสิ่งตางๆที่สนใจไดตลอดชีวิต ไมวาจะมีอายุเทาใด
หรือเวลาไหน ก็สามารถจะเรียนรูไดดวยตนเองทั้งนั้น เพียงแคขอใหรูจักตัดสินใจ วางแผนงานและ
รับผิดชอบตอแผนงานนั้นๆได 
กกกกกกกก3.1.5 ศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง เพื่อใหการจัดการเรียนการสอน และจัดกิจกรรม
การเรียนรูภาษาไดดวยตนเองมีประสิทธิภาพดี ส่ิงหนึ่งที่บางสถานศึกษาไดพัฒนาอยางตอเนื่องมา
เปนเวลานานเพื่อฝกใหนักเรียนรูจักการเรียนรูดวยตนเอง จึงไดจัดตั้งศูนยการเรียนรูภาษาดัวยตนเอง
ขึ้น ซ่ึงการดเนอรและมิลเลอร (Gardner and Miller 1999: 8) และ เชียริน (Sheerin 1991: 144) กลาว
ไววา ศูนยดังกลาวเปนเสมือนสิ่งที่จะนําพาผูเรียนไปสูการเรียนรูดวยตนเอง ศูนยที่กลาวนี้อาจจะมี
ช่ือเรียกแตกตางกันออกไป ขึ้นอยูกับการตั้งชื่อ แตจะมีความหมายไปในลักษณะเดียวกัน การจัดตั้ง
ไมจําเปนตองมีหองแยกไปตางหาก อาจจะทําอยูในหองเรียนเลยก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับรูปแบบการ
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จัดการเรียนการสอนของแตละสถานศึกษา และขณะนี้มีการจัดตั้งศูนยการเรียนรูดังกลาวมาใน
สถาบันการศึกษาหลายแหงในทุกระดังการศึกษา แตก็ยังมีจํานวนไมมากนักหากเทียบกับจํานวน
นักเรียนทั้งประเทศ ซ่ึงกําลังจัดตั้งเพิ่มเติมอยางมากในระดับมัธยมศึกษา ขณะนี้ศูนยดังกลาวไดเนน
ใหบริการและสงเสริมการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษเปนหลัก เนื่องจากภาษาอังกฤษมีความสําคัญ
มาก เปนเสมือนเครื่องมือที่จะชวยใหเกิดการเรียนรูในศาสตรตางๆ อยางแตกฉานตอไป นอกจากนี้
โอกาสที่จะใชภาษาอังกฤษมีอยางจํากัด จึงตองใชเวลาในการฝกฝนอยางมากซึ่งการเรียนในชั้นเรียน
อยางเดียวไมเพียงพอ ดังนั้นการไดมีโอกาสฝกฝนดวยตนเองในเวลาที่ตองการดวยส่ือที่ตัวเองชอบ
และมีใหเลือกฝกหลายรูปแบบ จึงเปนส่ิงสําคัญ การจัดตั้งศูนยดังกลาวจึงเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่ง
สําหรับนักเรียน(ปยะธิดา ชางพึ่ง 2547: 51) 
กกกกกกกก3.1.6 บทบาทของศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง เมื่อมีศูนยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง
แลว ส่ิงหนึ่งที่มีประโยชนในการทําหนาที่ของศูนยการเรียนรูก็คือ บทบาทของศูนยการเรียนรูวา ให
อํานวยความสะดวกสบายกับผูเรียนและผูสอนอยางไร (ปยะธิดา ชางพึ่ง 2547: 51) ไดกลาวไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. เพื่อชวยใหครูและนักเรียนมีทางเลือกมากขึ้น เนื่องจากแตละบุคคลมีความสนใจ และ
ความชอบในการเรียนรูเร่ืองใดๆก็ตามดวยวิธีที่แตกตางกัน จึงเหมาะอยางยิ่งที่จะมีแหลงรวบรวมสื่อ
การเรียนรูแบบตางๆ ไวใหนักเรียนเลือกที่จะฝกอะไรก็ได ซ่ึงไมจําเปนตองมีครูคอยสอนเหมือนอยู
ในหองเรียน และครูผูสอนก็มีทางเลือกในการที่จะชวยพัฒนาความสามารถในแตละทักษะไดมาก
ขึ้นนอกเหนือจากบทเรียนในชั้นเรียน โดยครูสามารถกําหนดใหนักเรียนไปคนควาหาความรู หรือ
ฝกเพิ่มเติมในสิ่งที่บุคคลนั้นตองพัฒนา ในทางตรงกันขามบทบาทของนักเรียนจะไมจํากัดอยูแค
ผูรับสารเทานั้น นักเรียนจะตองเปนทั้งผูฟงและผูถามรูจักตัดสินใจที่จะเลือกเรียน รูจักกําหนด
จุดมุงหมาย วางแผนและรับผิดชอบตังเองที่จะนําไปสูจุดหมายที่ตั้งไว 
กกกกกกกก2. เปนเสมือนศูนยอํานวยความสะดวก เนื่องจากสื่อการเรียนรูภายในศูนยดังกลาวมีการ
พัฒนาและสรางขึ้นในหลายรูปแบบ มีความทันสมัยและถูกสรางใหนักเรียนสามารถศึกษา ทําความ
เขาใจและทําแบบฝกหัด เพื่อทดสอบความถูกตองไดดวยตนเอง ถึงแมจะไมมีครูผูสอนอยูใกลๆ 
ดังนั้นจึงสะดวกกับนักเรียนที่จะเลือกฝกตอนไหนก็ไดและบอยแคไหนก็ไดตามความตองการ 
นอกจากนี้ศูนยยังมีกิจกรรมหลากหลาย เพื่อเปดโอกาสใหนักเรียนเขามามีสวนรวมและเปนการ
พัฒนาทักษะเพิ่มเติมอีกดวย 
กกกกกกกก3.1.7 ขอดีของการเรียนรูภาษาดวยตนเองตอผูเรียนและผูสอน ในการเรียนรูภาษาดวย
ตนเองนั้น มีขอดีตอผูเรียน และเปนการชวยครูผูสอนในการยนระยะเวลาในการสอนดวย และ
ผูสอนก็เปนผูอํานวยความสะดวกให โรเจอรส (Rogers 1983: 72) ไดกลาวสรุปไวดังนี้ 
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กกกกกกกก1. ผูเรียนมีความสัมพันธกับวิชาที่กําลังเรียนโดยตรง และเรียนโดยแขงกับความสามารถ
ของตนเอง จึงไมตองมีความกังวลวาจะลมเหลวหรือมีความสามารถไมทัดเทียมกับเพื่อนคนอื่นๆใน
ช้ันเรียน 
กกกกกกกก2. วิธีชวยใหผูเรียนไดรับขอมูลยอนกลับ ตอคําตอบของเขาโดยทันที ถาคําตอบนั้น
ถูกตอง ผูเรียนจะไดเกิดความมั่นใจและปรารถนาที่จะเรียนใหดียิ่งขึ้นไปอีก ถาคําตอบผิดผูเรียนก็จะ
ทราบขอบกพรองที่ตองแกไขทําใหมีพื้นความรู นอกจากนี้ผูสอนก็จะไดรับประโยชนจากวิธี
การศึกษาดวยตนเองเชนกัน เพราะวาวิธีการเรียนเชนนี้ชวยลดงานสอนประจําของครูลงมาก 
โดยเฉพาะการสอนทักษะขั้นพื้นฐานของวิชาตางๆและการเรียนการสอนวิธีนี้สอดคลองกับความ
ตองการในการเรียนของผูเรียนแตละคนไดมากกวาและดีกวาการสอนในชั้นเรียนโดยครูสอนผูเรียน
ทุกคนไปพรอมกัน 
กกกกกกกก3. ครูผูสอนมีความพอใจในงานที่จะทําเพิ่มขึ้น เพราะการเรียนการสอนดวยวิธีนี้ชวยให
ครุลดความรูสึกวาเปนหนาที่ของครูแตเพียงผูเดียวที่จะตองควบคุมกิจกรรมในชั้นเรียน ความรูสึก
เชนนี้จะชวยใหครูสบายใจขึ้น ไมตองเสียใจวา เปนความผิดของตนหากไมสามารถควบคุมให
ผูเรียนทุกคนเรียนรูไดพรอมกันเทากันอยางที่ครูอยากใหเปน 
กกกกกกกก4. วิธีการเรียนเชนนี้ชวยใหครูไมตองรับบทผูสอนเทานั้น แตไดเปนผูช้ีแนะหรือผู
อํานวยความสะดวกใหแกผูเรียนดวย ครูไมไดเปนผูถายทอดความรูแตเปนผูสนองตอบที่ถูกควบคุม
โดยผูเรียน ผูซ่ึงจะมีบทบาทในการเรียนเปลี่ยนไปจากการเปนผูรับมา เปนผูที่กระทําการตางๆ เอง 
เชน การตัดสินใจ การจัดการตนเอง และการรวมมือกับผูอ่ืน 
กกกกกกกก3.1.8 ความสําคัญของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง การเรียนรูดวยตนเองเปนวิธีการ
เรียนรูที่ทําใหผูเรียนมีความตระหนักและรับผิดชอบตอแผนการเรียนรูของตนเองและเนนคุณคาของ
ตนเอง การกระทํา และการตัดสินใจดวยตนเอง ที่สําคัญพึ่งตัวเองมากที่สุด และมีผูกลาวถึง
ความสําคัญของการเรียนรูดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกสมคิด อิสระวัฒน (2541: 38) ไดกลาวไววา การเรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีการไขวควาหา
ความรูอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีคุณภาพ การเรียนรูดวยตนเองจะ
ทําใหผูเรียนเปนบุคคลซึ่งมีความกระหายใครรู ทําใหบุคคลสามารถเรียนรูเร่ืองราวตางๆไดมากที่สุด 
และจะดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องไดอยางไมมีใครบอก ตนเองจะเปนผูคิดริเร่ิม วางแผนศึกษาไป
จนจบกระบวนการเรียนรูดวยตนเองเปนเครื่องมือสําคัญสําหรับบุคคลในการเรียนรูไปตลอดชีวิต  
กกกกกกกกเอลลิสสัน (Ellison 1995: 2) กลาววา การจัดบรรยากาศในชั้นเรียนเพื่อใหเกิดการเรียนรู 
ตองใหมีความทาทาย มีอิสระ ใหความมั้นใจและรูสึกอบอุน ใหการยอมรับในกระบวนการเรียนของ
นักเรียน เปดโอกาสในการเสนอผลงาน การเกี่ยวพันกับบุคคลในหลักสูตร 
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กกกกกกกกนอกจากนั้น โนลส (Knowles 1975 : 14-15) ไดกลาวถึงความสําคัญของการเรียนรูดวย
ตนเองไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. คนที่เรียนรูดวยการริเร่ิมของตนเองจะเรียนไดมากกวา ดีกวาคนที่เปนเพียงผูรับ หรือ
รอใหครูถายทอดวิชาความรูใหเทานั้น คนที่เรียนรูดวยตนเองจะเรียนอยางตั้งใจ มีจุดมุงหมายและมี
แรงจูงใจสามารถใชประโยชนจากการเรียนรูไดดีกวา และยาวนานกวาบุคคลที่รอรับคําสอนแตอยาง
เดียว 
กกกกกกกก2. การเรียนดวยตนเอง สอดคลองกับการพัฒนาทางจิตวิทยาและกระบวนการทาง
ธรรมชาติมากกวา คือ เมื่อตอนเด็กเปนธรรมชาติที่ตองพึ่งพิงผูอ่ืน ตองการผูปกครองปกปองเลี้ยงดู
และตัดสินใจแทน เมื่อเติบโตมีพัฒนาการขึ้นก็คอยๆพัฒนาตนเองไปสูความเปนอิสระไมตองพึ่งพิง
ผูปกครอง ครูและผูอ่ืน การพัฒนาเปนไปตามสภาพที่เพิ่มความเปนตัวของตังเอง และชี้นําตนเองได
มากขึ้น 
กกกกกกกก3. พัฒนาการใหมๆทางการศึกษา มีหลักสูตรใหม หองเรียนแบบเปด ศูนยบริการทาง
วิชาการ การศึกษาอยางมีอิสระ โปรแกรมการเรียนที่จัดแกบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย และท่ีอ่ืนๆ
อีก รูปแบบของการศึกษาเหลานี้ ลวนผลักภาระรับผิดชอบไปใหผูเรียนใหเปนผูเรียนดวยตนเอง 
กกกกกกกก3.1.9 รูปแบบของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง การเรียนรูภาษาดวยตนเอง เปนรูปแบบ
การเรียนที่ครูเปดโอกาสใหผูเรียนแตละคน มีสวนรวมในการตัดสินใจ มีอิสระ และการประเมิน
ตนเองดวย เร่ิมดวยการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 4 ขั้น ดังนี้ (อารี สัณหฉวี 2540: 147-174) 
กกกกกกกก1. ขั้นครูเปนผูช้ีนํา โดยครูเปนผูกําหนดจุดมุงหมาย เนื้อหา กิจกรรม เวลา สถานที่ 
ผลงาน การทดสอบ และการประเมินผลใหกับนักเรียน 
กกกกกกกก2. ขั้นเริ่มตนการนําตนเอง จากการทํากิจกรรมตางๆใหนักเรียนไดตัดสินใจและมีสวน
รวมในการกําหนดจุดมุงหมายที่จะเรียน โดยครูเปนผูพิจารณากิจกรรม 
กกกกกกกก3. ขั้นการนําตนเอง นักเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนมากขึ้น มกีาร
กําหนดจุดมุงหมาย และการประเมินตนเอง ครูมีสวนชวยในการตัดสินใจ 
กกกกกกกก4. ขั้นประเมินผล เปนการประเมินผลกิจกรรมดวยตนเอง  
กกกกกกกกนอกจากนั้น เกรี่และริม (Gary and Rimm 1994: 167-168) ไดพัฒนารูปแบบการเรียน
ภาษาดวยตนเอง สําหรับการสอนที่เพิ่มระดับความอิสระ ไดพัฒนาหลักการริเร่ิมดวยตนเอง ไว 4 
ขั้นตอน 
กกกกกกกก1. ขั้นครูช้ีนําในการริเริ่มดวยตนเอง ครูจะเปนผูที่กําหนดกิจกรรมใหสําหรับใน
หองเรียน หรือการเรียนตามลําพังทั้งหมด กําหนดเวลาการทํางาน สถานที่ ผลงาน และการ
ประเมินผล 
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กกกกกกกก2. ขั้นเริ่มตนการเรียนดวยตนเอง ครูคิดกิจกรรมการเรียน หรือเลือกกิจกรรมในการเรียน
โดยใชผูเรียนเปนศูนยกลาง 
กกกกกกกก3. ขั้นที่ 2 ของการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ผูเรียนมีบทบาทมากยิ่งขึ้นในการคิดกิจกรรม 
มีสวนรวมในการตัดสินใจในกิจกรรมการเรียนภาษาของเขา กําหนดจุดมุงหมายการประเมินผลงาน
ของตนเอง ครูมี่สวนชวยในการคัดเลือกกิจกรรมการเรียนของเด็ก เชน อภิปราย หัวขอ หรืองานที่
ผูเรียนคนควาตามลําพัง หรือเปนกลุม 
กกกกกกกก4. ในแบบของการนําตนเอง ผูเรียนจะคิดกิจกรรมเอง เลือกเอง ทําดวยตนเอง สถานที่
และเวลาประเมินผลดวยตนเอง กิจกรรมทั้งหมดโดยมีครูเปนผูแนะนํา 
กกกกกกกกครูจะตองกําหนดระดับการเรียนดวยตนเองของผูเรียนวาควรริเร่ิมที่ใดที่จะเรียน ซ่ึง
ผูเรียนมีความพรอมที่จะเรียน ซ่ึงผูเรียนแตละคนจะมีความสามารถและประสบการณในการชี้นํา 
สวนคําแนะนําเกี่ยวกับการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ดังนี้ 
กกกกกกกก1. ไมบีบคั้นเด็กในการชี้นําตนเอง โดยการกระทําสิ่งตางๆของเด็กนั้นเขาสามารถทําได
ดวยตนเอง 
กกกกกกกก2. พัฒนาทัศนคติที่เปดกวาง และสนับสนุนการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกก  3. เขาใจในความสัมพันธทั่วไปและความตอเนื่องของความรู ที่จะชวยใหเด็กได
สังเคราะหและหาความสัมพันธของเรื่องที่หลากหลายปญหา 
กกกกกกกก4. เตรียมการฝกการแกปญหา สืบเสาะหาและทักษะของการสืบสวนและมีอิสระในการ
วิจัยคนควาชวยใหเด็กเรียนรูถึงการวินิจฉัยคนควา การวางแผนการพัฒนา แหลงวิทยาการนํา
กิจกรรมที่เหมาะสมออกมา ตัดสินเสนอผลงาน ประเมินผลและอภิปรายผลงาน 
กกกกกกกก5. พิจารณาสถานการณความยากลําบาก ที่โรงเรียนหรือที่บาน ในโอกาสตางๆในการ
แกปญหาอยางอิสระ ความตองการแกปญหา ความรูเฉพาะดานของผูใหญ 
กกกกกกกกสรุปไดวารูปแบบการเรียนรูภาษาดวยตนเอง คือครูเปนผูช้ีนําในการเรียนรูภาษาดวย
ตนเอง นักเรียนสามารถพิจารณาทางเลือกไดดวยตนเอง  สามารถเรียนไดดวยตนเอง และสามารถ
ประเมินผลโดยครูและนักเรียนประเมินรวมกัน 
กกกกกกกก3.1.10 ประเภทของสื่อการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ดิคคินสัน (Dickinsom 1994: 68-87) 
ไดแบงประเภทของสื่อการเรียนรูดวยตนเองวามี 3 ประเภทคือ  
กกกกกกกก1. ส่ือสภาพจริง เปนสื่อที่ผูเรียนสามารถใชในการเรียนภาษาเปาหมายไดโดยตรงกับ
ความตองการเฉพาะทางของตนเอง ผูเรียนสามารถอานเนื้อหาที่มีคําศัพทเฉพาะที่เกี่ยวของกับ
การศึกษาในสายอาชีพของคนเอง ซ่ึงเปนการดึงดูดใหผูเรียนสนใจในการเรียนรูและทําใหไม
เสียเวลาในการอานเนื้อหาอ่ืนที่ไมเกี่ยวของสื่อประเภทนี้อาจไดจากหนังสือพิมพ นิตยสาร เพลง 
รายการทางโทรทัศน เปนตน 
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กกกกกกกกขอจํากัดของสื่อประเภทนี้ คือ 
กกกกกกกกสวนใหญไมเหมาะสมกับผูเรียนในระดับเริ่มตน เพราะเนื้อหาไวยากรณ และคําศัพท
มักจะยากเกินความสามารถของผูเรียน และเปนปญหาสําหรับครูในการเตรียมส่ือประเภทนี้เพราะครู
สอนภาษาจะไมมีความรูเกี่ยวกับเนื้อหาที่เกี่ยวของทางดานวิชาชีพ 
กกกกกกกก2. ส่ือในเชิงพาณิชย เปนสื่อท่ีจัดเตรียมไวสําหรับการเรียนรูดวยตนเองโดยเฉพาะ หรือ
อาจมีลักษณะที่ไมไดจัดเตรียมไวโดยตรง แตตองมีการปรับใหมีความเหมาะสมที่จะใชในการเรียนรู
ดวยตนเอง 
กกกกกกกกขอดีของสื่อประเภทนี้ คือเปนสื่อที่ครอบคลุมทําทุกทักษะ พรอมที่จะนํามาใชไดทันที มี
คุณภาพและสามารถดึงดูดความสนใจ มีสีสันสวยงาม เปนสื่อที่ไมสามารถผลิตใชไดเอง เชน 
พจนานุกรม หนังสือไวยากรณ เปนตน และมีการทดลองการตรวจสอบกอนนํามาใช 
กกกกกกกกขอจํากัดของสื่อประเภทนี้ คือส่ือสวนใหญมีจะเปนสื่อท่ีผลิตขึ้นเพื่อการใชในหองเรียน
มากกวา การเรียนดวยตนเอง เปนสื่อที่มีการตอบคําถามปลายเปด ซ่ึงตองอาศัยคําแนะนํา การ
ควบคุม และการตรวจสอบจากครู และเปนสื่อท่ีผลิตขึ้นเพื่อการคา จึงคํานึงถึงผูเรียนทั่วๆไป เนื้อหา
จึงไมเหมาะสมกับทองถ่ิน 
กกกกกกกก3. ส่ือที่เขียนขึ้นโดยเฉพาะสําหรับการเรียนรูดวยตนเอง เปนสื่อที่จัดทําขึ้นโดยเฉพาะ
สําหรับผูเรียน โดยครูซ่ึงสามารถจัดใหตรงกับจุดประสงคในการเรียน เหมาะสมกับระดับ วัย และ
ความแตกตางระหวางบุคคลในรูปแบบของการเรียนรูของผูเรียน เปนส่ือที่ไมสามารถจัดหาไดตรง
กับความตองการของผูเรียนจากสื่ออ่ืน นอกจากนี้ยังสามารถอางอิงถึงส่ือท่ีเกี่ยวของที่ผูเรียนสามารถ
คนควาเพิ่มเติมได 
กกกกกกกกขอจํากัดของสื่อประเภทนี้คือ ตองใชเวลามากในการผลิตส่ือเพื่อใหมีคุณภาพ และ
ตองการการตรวจสอบเพื่อความถูกตอง  
กกกกกกกกการดเนอร และมิลเลอร (Gardner and Miller 1999: 96-122) ไดกลาวเพิ่มเติมส่ือการ
เรียนรูภาษาดวยตนเองไวอีกหนึ่งประการ คือ ส่ือที่จัดทําขึ้นโดยผูเรียนนั้น ผูที่เรียนรูดวยตนเอง 
สามารถมีสวนรวมในการผลิตส่ือการเรียนรูดวยตนเองที่สําคัญ เพราะตัวผูเรียนเองสามารถใหขอมูล
ยอนกลับเกี่ยวกับสื่อที่ตนเองไดเรียนรู และสามารถบอกไดวา ส่ือชนิดใดที่เหมาะสมกับความ
ตองการ ผูเรียนอาจผลิตสื่อโดยใชเนื้อหาจาก ส่ือสภาพจริง ซ่ึงทําใหผูเรียนรูสึกถึงการมีสวนรวม 
และความรับผิดชอบในชิ้นงานของตน 
กกกกกกกกขอจํากัดของสื่อประเภทนี้คือ เปนการเพิ่มภาระสําหรับครูที่ตองตรวจสอบชิ้นงานที่
ผูเรียนผลิตขึ้น อีกทั้งผูเรียนบางคนไมเห็นความสําคัญเพราะคิดวาเปนหนาที่ของครูที่ตองผลิตส่ือ 
หรือคิดวาตนเองไมมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษเพียงพอในการผลิต นอกจากนี้ผูเรียนเองก็
ไมมีเวลาวางพอที่จะมีสวนรวมในการผลิต 
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กกกกกกกกส่ือการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ทั้ง 4 ประเภทดังที่กลาวมาแลวขางตน เปนสื่อที่มี
ลักษณะเฉพาะมีทั้งขอดีและขอจํากัด แตอยางไรก็ตามก็เปนสื่อการเรียนรูภาษาดวยตนเองที่สําคัญ
ในการสอนการอานภาษาอังกฤษ 
 
3.2  กรอบในพัฒนาการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกกการออกแบบสื่อและการผลิตสื่อนั้น นับวาเปนขั้นตอนที่สําคัญ เพราะสื่อจะดีไดนั้นก็
ขึ้นอยูกับการออกแบบ ถาออกแบบมาไมเหมาะสมกับระดับผูเรียนก็จะทําใหผูเรียนไมอยากเรียนรู
ได และจะเกิดความเบื่อหนาย เชียริน (Sheerin 1994: 23-26) ไดเสนอแนะการออกแบบในการผลิต
ส่ือการเรียนรูภาษาอังกฤษดวยตนเองไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. มีจุดประสงคที่ชัดเจน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชใหเหมาะสมกับความตองการ
ของตนเอง 
กกกกกกกก2. มีเกณฑการตัดสินที่ชัดเจน ภาษาที่ใชในคําสั่งใหผูเรียนปฏิบัติไดดวยตนเอง ควรเปน
ภาษาที่งายและเหมาะสมกับระดับของผูเรียน อาจมีตัวอยางประกอบเพื่อใหเห็นชัดเจนยิ่งขึ้น หรือ
อาจใชภาษาแมของผูเรียนเพื่อมิใหผูเรียนเขาใจผิดพลาดในการประเมินตนเอง 
กกกกกกกก3. มีรูปแบบการนําเสนอที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียน 
กกกกกกกก4. มีกิจกรรมที่มีคุณคาแกการสนใจ กิจกรรมที่จัดเตรียมไวในสื่อควรเปนกิจกรรมที่
กระตุนใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจ และมีความสนใจที่จะเรียนรูโดยการทํากิจกรรมเหลานั้น 
กกกกกกกก5. มีขั้นตอนใหผูเรียนไดเลือกปฏิบัติ จุดประสงคในการใหผูเรียนไดใชส่ือการเรียนรู
ภาษาดวยตนเอง เพื่อเปนการเพิ่มพูนทักษะใหผูเรียนสามารถเปนผูเรียนไดอยางอิสระ ขั้นตอนการ
ปฏิบัติ ควรชัดเจนสามารถใหผูเรียนมีโอกาสเลือกปฏิบัติไดตามความเหมาะสมกับรูปแบบการ
เรียนรูภาษาดวยตนเอง 
กกกกกกกก6. มีขอมูลยอนกลับ เพื่อใหผูเรียนสามารถตรวจสอบความเขาใจในการเรียนรูภาษาได
ดวยตนเอง 
กกกกกกกก7. ความสมดุลของสื่อ การจัดเตรียมสื่อสําหรับผูเรียน ในแตละจุดประสงคควรมีความ
สมดุลกันในความยากงายของกิจกรรม 
กกกกกกกกนอกจากการออกแบบในการผลิตส่ือภาษา ดังกลาวแลว ส่ือท่ีเปนคุณลักษณะเฉพาะของ
การออกแบบสื่อก็เปนสิ่งที่สําคัญ ซ่ึง ดิคคินสัน (Dickinson 1994: 80-84) ไดกลาวคุณลักษณะของ
การออกแบบสื่อภาษาไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. วัตถุประสงคที่ชัดเจน เปนสิ่งจําเปนสําหรับผูเรียน นอกจากทําใหผูเรียนสามารถรูวา
ตนเอง กําลังจะเรียนรูอะไร ยังสามารถชวยพัฒนาดานความรับผิดชอบในการเรียนรูดวย 
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กกกกกกกก2. การรับรูภาษาอยางมีความหมาย ในการเรียนรูดวยตนเอง ภาษาที่ใชในตัวส่ือ ควรเปน
ภาษาที่มีความหมายและสามารถเขาใจไดงาย ภาษาควรเหมาะสมกับระดับของผูเรียน อาจมีรูปภาพ 
คําอธิบายและการสรุปประกอบดวย 
กกกกกกกก3. กิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย งานหรือกิจกรรมที่จัดเตรียมใหแกนักเรียน ควรเปน
กิจกรรมที่มีคุณภาพ เพื่อใหนักเรียนเลือกเรียนไดตามใจของตน 
กกกกกกกก4. ส่ือที่มีความยืดหยุน รูปแบบของสื่อควรใหมีความยืดหยุนเพื่อใหผูเรียนสามารถปรับ
ใชไดตามความเหมาะสมของตนเอง 
กกกกกกกก5. คําชี้แจงในการเรียนรู  ควรเปนคําชี้แจงที่งาย และเขาใจไดงายชัดเจน นักเรียน
สามารถทําตามคําแนะนําไดวากิจกรรมการเรียนรูอันไหนกอนอันไหนหลังและเวลาที่ใชในการทํา
แตละกิจกรรม 
กกกกกกกก6. คําแนะนําในการเรียนรูภาษา เปนสิ่งที่ควรคํานึง เพราะผูเรียนจะไดรับคําแนะนํา
วิธีการทําแบบฝกหรือกิจกรรมไดตามขั้นตอน นักเรียนจะไดรูจักวิธีการวางแผนการเรียนรู การ
ประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง และการจดบันทึกความกาวหนาในการเรียนรู 
กกกกกกกก7. ขอมูลยอนกลับและการตรวจสอบ การเตรียมขอมูลยอนกลับ เชนคําตอบ หรือ
คําอธิบาย เกี่ยวกับแบบฝกของนักเรียน ตลอดถึงการเปดโอกาสใหผูเรียนสามารถเรียนรูจากสื่อการ
เรียนรูภาษาดวยตนเองดวย 
กกกกกกกก8. การเก็บบันทึก  เปนการเก็บบันทึกขอมูลในการเรียนรูที่สําคัญ ในการบันทึกผูเรียน
อาจใชบันทึกในรูปของคะแนนแบบฝกหัด หรือแบบทดสอบ ตลอดถึงบันทึกขอมูลทางภาษาที่ตน
ไดเรียน 
กกกกกกกก9. ส่ืออางอิง ควรมีแหลงอางอิงระบุไวดวย เพื่อใหผูเรียนสามารถนํามาใชในกรณีที่
ตองการศึกษาหาขอมูลเพิ่มเติมที่มีความสัมพันธกับเรื่องที่ผูเรียนกําลังเรียนรูดวยตนเอง และภาษาที่
ใชควรเปนภาษาที่งายชัดเจน เหมาะสมกับระดับของผูเรียน 
กกกกกกกก10. ความกาวหนาในการเรียนรู  ผูเรียนตองรูความกาวหนาและความสําเร็จในการเรยีนรู
ของตน ซ่ึงผูเรียนอาจไดรับคําแนะนําจากครูในการดําเนินจุดประสงคอ่ืนในการเรียนตอไปดวย 
กกกกกกกกสรุปไดวา การออกแบบสื่อและการผลิตส่ือการเรียนรูภาษาดวยตนเองนั้นตองคํานึงถึง
จุดประสงค คําชี้แจงในการเรียนรู เกณฑการตัดสิน รูปแบบการนําเสนอ มีกิจกรรมที่นาสนใจ 
ผูเรียนสามารถเลือกปฏิบัติไดตามความชอบใจ มีขอมูลยอนกลับ ภาษาที่ใชตองเปนภาษาที่งาย
ชัดเจน มีส่ือที่หลากหลาย การเก็บบันทึก และส่ือที่อางอิง เพื่อความกาวหนาในการเรียนรู 
 
3.3  กิจกรรมที่เก่ียวของกับการพัฒนาสื่อการเรียนภาษาอังกฤษดวยตนเอง 
กกกกกกกกการสอนภาษาอังกฤษตามแนวทฤษฏีการเรียนรูภาษาดวยตนเอง หมายถึง กระบวนการ 
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การสอนที่ครูใหผูเรียนไดรับประสบการณในการใชภาษาดวยตนเองเปนรายบุคคล เปนคูหรือเปน
กลุม จากชุดการเรียนที่ปรับปรุงจากหนังสือเรียนภาษาอังกฤษจนบรรลุวัตถุประสงค โดยมีครูเปน
ผูใหความชวยเหลือ โดยสอนตามแผนการสอนที่ผูวิจัยไดสรางขึ้นตามหลักการของ ดิคคินสัน 
(Dickinson 1987: 16-17) และใชสอนกลุมทดลอง โดยมีลําดับขั้นตอนการสอนตามกิจกรรมดังนี้ 
กกกกกกกก1. ผูเรียนศึกษาขั้นตอนในการทํากิจกรรมตางๆ 
กกกกกกกก2. ผูเรียนเลือกกิจกรรมที่กระทําและทําสัญญาการเรียน 
กกกกกกกก3. ผูเรียนทํากิจกรรม 
กกกกกกกก4. ครูใหคําปรึกษาหรืออธิบายเมื่อผูเรียนประสบปญหาในการทํากิจกรรม 
กกกกกกกก5. ครูประเมินผลการเรียนรูของผูเรียนโดยการสังเกตจากผลการปฏิบัติกิจกรรม การ
แกไข และจากแบบบันทึกวิธีการเรียน 

 
4. หลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ควรศึกษาสําหรับนักเรียน 

 
กกกกกกกกการเรียนรูพุทธศาสนานั้นนักเรียนตองเรียนรูใหถองแทเกี่ยวกับคําสอน เพื่อที่จะสามา
ถนําไปใชในชีวิตประจําวันไดและเปนคนดีของสังคม และหลักธรรมทางพุทธศาสนา และแนวคิด
ทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับการเรียนรูนั้นดังนี้ 
 
4.1 หลักธรรมทางพุทธศาสนาจากบทเรียนสังคมศึกษา 
กกกกกกกกหลักธรรมทางพุทธศาสนาจากบทเรียนสังคมศึกษานั้นมีมากมาย และส่ิงหนึ่งที่นักเรียน
ควรศึกษาและรูเกี่ยวกับพระพุทธเจา นั่นคือ พุทธประวัติของพระพุทธองค เพื่อจะไดทราบความ
เปนมาของพระพุทธองค ตั้งแตประสูติจนถึงปรินิพพาน 
กกกกกกกกพุทธประวัติ  
กกกกกกกกกกกกเจาชายสิทธัตถะ เปนที่ยอมรับกันทางประวัติศาสตรวา พระพุทธเจา พระบรม
ศาสดาแหงพระพุทธศาสนานั้นเปนบุคคลสําคัญอยางยิ่งผูหนึ่งในประวัติศาสตรของมนุษยชาติ ได
ทรงทําคุณประโยชนแกมวลชนทั่วโลกมรดกธรรมที่พระองคทรงมอบไวแกโลกนั้น เปนประโยชน
แกมวลมนุษยไมเพียงแตในอดีต แตเปนประโยชนอยางยิ่งทั้งในปจจุบันและอนาคตอันกําหนดกาล
ที่สุดมิได 
กกกกกกกกกกกกชาติภูมิของเจาชายสิทธัตถะเจาชายสิทธัตถะทรงเปนโอรสของพระเจาสุทโธทนะ
กับพระนางมายา พระเจาสุทโธทนะนาจะรุนราวคราวเดียวกับพระเจามหาโกศล พระราชบิดาของ
พระเจาปเสนทิโกศล แควนสักกะเปนประเทศราชของแควนโกศล แตพระเจามหาโกศลไมทรง
เขมงวดนัก พระเจาสุทโธทนะจึงทรงมีพระราชอํานาจมากพอสมควร และทรงปกครองแควนแบบ

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

43 

 

ประชาธิปไตยแบบสืบสันตติวงศ เมื่อเจาชายสิทธัตถะ เจาชายนันทะและเจาชายราหุลออกผนวช
หมดแลว ระบบการปกครองจึงเปลี่ยนเปนสามัคคีธรรม เจาศากยะผลัดเปลี่ยนกันขึ้นปกครองแควน
วาระละ 1 ปเมื่อเจาชายสิทธัตถะประสูติ ไดมีพราหมณทํานายหลายครั้งวา ถาพระองคทรงครองราช
สมบัติจะไดเปนพระเจาจักรพรรดิ ถาทรงออกผนวช จะไดเปนศาสดาเอกของโลก เปนธรรมดาที่เจา
ศากยะซึ่งเปนวรรณกษัตริยตองการใหพระองคเปนพระเจาจักรพรรดิ แตมีพราหมณบางคนที่หนัก
ในการแสวงหาความหลุดพน ตองการใหพระองคเสด็จออกผนวช เพื่อจะไดตรัสรูเปนศาสดาเอก 
แลวตนก็จะไดพลอยตรัสรูดวย 
กกกกกกกกกกกกการศึกษา เจาชายสิทธัตถะทรงไดรับการศึกษาจากสํานักครูช้ันเยี่ยมคือครูวิศวา
มิตร วิชาที่ทรงศึกษาคือ ศิลปะศาสตร 18 ประการ ไตรเพท และเวทางคศาสตร ศิลปะศาสตร 18 
ประการ มีตั้งแตศิลปะการปกครอง ศิลปะการดูลักษณะคนและพื้นที่ศิลปะการดูดวงดาว ศิลปะการ
ใชอาวุธตางๆในการรบ ศิลปะทางภาษาและกวีนิพนธ กลาวโดยสรุปแลวเปนศิลปะที่พรอมจะเปน
พระเจาจักรพรรดิได คือเปนศิลปะทางโลก ไตรเพท ไดแก อิรุพเพท (ฤคเวท) ยชุพเพท (ยชุรเวท) 
สามเพท(สามเวท) และยังมีเวทที่ 4 คือ อาถัพพเวท (อาถรรพเวท) เวทางคศาสตร คือคําอธิบายพระ
เวทตางๆ ไตรเพทนี้เกี่ยวกับการกลาวสรรเสริญพระเจา และการประกิบพิธีกรรม ผูเรียนจบแลวจะมี
ความรูทางธรรมพรอมที่จะเปนนักบวชแบบพราหมณได หรือเปนความรูทางธรรม 
เจาชายสิทธัตถะทรงศึกษาจบความรูทั้งทางโลกและทางธรรม เรียกอยางในสมัยปจจุบัน คือ จบ
ปริญญาเอกในทุกสาขา เพราะไมมีความรูที่จะตองทรงศึกษาตอไป 
กกกกกกกกกกกกสภาพความเปนอยู เมื่อเจาชายสิทธัตถะทรงศึกษาจบแลว สมควรมีพระชายาได 
ขณะนั้นเจาชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ 16 พรรษา พระราชบิดาทรงสูขอเจาหญิงยโสธรา โกลิยวงศ
มาอภิเษก ทรงสรางปราสาท 3 หลังสําหรับประทับอยู 3 ฤดู มีการบํารุง บําเรอดวยดนตรี ลวนแต
สตรีบรรเลง ไมมบุรุษเจือปนจนเจาชายสิทธัตถะมีพระชนมายุ 29 พรรษา และทรงมีโอรสองคหนึ่ง
กับพระนางยโสธรา คือเจาชายราหุล(อมร โสภณวิเชษฐวงศ, กวี อิสริวรรณ 2545: 20-25) 
กกกกกกกกกกกกเสด็จออกบรรพชา เจาชายสิทธัตถะเสด็จประพาสพระราชอุทยานโดยรถมา ใน
การเสด็จประพาสราชอุทยานครั้งนี้ ทําใหพระองคไดทอดพระเนตรเห็นสิ่งที่พระองคไมเคยเห็นไม
เคยทราบมากอน 4 ประการ อันเปนสิ่งที่เทพยดาบันดาลเปนนิมิตใหปรากฏแกพระเนตร เรียกวา 
เทวทูต 4 คือ คนแก คนเจ็บ คนตาย และสมณะ เมื่อไดทอดพระเนตรเห็นสมณะ พระองคเกิดความ
เล่ือมใสมีพระทัยนอมไปในการบรรพชา ทรงดําริวา “อันธรรมดาสภาวะทั้งปวง ยอมมีส่ิงที่เปน
ขาศึกแกกันและกัน เชน มีรอนก็มีเย็นแก มีมืดก็มีสวางแก เปนตน บางทีอุบายแกทุกขทั้ง3 ประการ
นี้ คงจะมีเปนแน แตการแสวงหาอุบายแกทุกขเหลานี้ยากยิ่งสําหรับผูอยูในฆราวาสวิสัย เพราะเพศ
ฆราวาสนี้คับแคบนักเปนที่ตั้งแหงอารมณตางๆอันทําใหใจเศราหมอง เพราะเหตุแหงความรัก ความ
ชัง ความหลงและความกลัว สวนการบรรพชานั้นเปนชองทางพอที่จะแสวงหาอุบายพนทุกข
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เหลานั้นได” เมื่อทรงดําริอยางนี้แลว ก็เกิดความโสมนัสขึ้นในพระทัย มีพระทัยนอมไปในบรรพชา
มากยิ่งขึ้น จึงตัดสินพระทัยออกผนวช (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน 2544: 48-50) 
กกกกกกกกกกกกตรัสรู พระบรมโพธิสัตว เมื่อทรงกําจัดหมูมารจนพายแพหลบหนีไปหมดสิ้นแลว 
เหลาทวยเทพทั้งหลาย ที่หลบหนีหมูมารไปหลบซอนในที่ตางๆนั้น ก็กลับมาแซซองสรรเสริญ
แวดลอมพระโพธิสัตวเหมือนเดิม จนแนนขนัดตั้งแตพื้นปฐพีจนถึงอกนิฏฐพรหมโลก คร้ันเวลาลวง
เขาสูปฐมยามแหงราตรี พระมหาบุรุษทรงเจริญสมาธิภาวนา ตั้งพระทัยมั่นยังสมาบัติ 8 ประการให
บังเกิดขึ้นแลว ทรงบรรลุญาณอันปญญาที่หนึ่ง คือ ปุพเพนิวาสานุสสติญาณ ไดแก ความระลึกชาติ
หนหลังของพระองคเองได ดวยกําลังอภิญญาโดยปฏิโลม ทรงระลึกถอยหลังไปตั้งแตโพธิบัลลังกที่
พระองคประทับนั่งอยูนั้น ยอนหลังกลับไปโดยลําดับ ตั้งแตทรงลอยถาด เสวยขาวมธุปายาส 
บรรทมสุบินนิมิต และทรงกระทําทุกรกิริยาเปนตนไปตามลําดับจนถึง 1 ชาติ 2 ชาติ 3 ชาติ 10 ชาติ 
20 ชาติ จนกระทั่งหาประมาณมิได ที่พระองคไดเวียนวายตายเกิดในสังสารวัฏ และยังทรงทราบใน
แตละชาติอีกวา พระองคมีนามวาอยางไร คร้ันเวลาลวงเขามัชฌิมยาม ทรงบรรลุ จุตูปปาตญาณ คือ 
ญาณเปนเครื่องรูการจุติและเกิดของสัตวโลก สามารถหยั่งเห็นการเวียนวายตายเกิดของสรรพสัตว 
พอเขาเวลาปจฉิมยาม ทรงหยั่งพระญาณลงพิจารณาปจจยาการในปฏิจจสมุปบาท คือ ธรรมชาติอัน
เปนปจจัยอาศัยซ่ึงกันและกันเกิดขึ้น ในขณะนั้น เปนเวลาแสงทองแหงอรุณรุงทอแสงจับขอบฟา 
พระบรมโพธิสัตวก็ทรงบรรลุ อาสวักขยญาณ ตรัสรูเปนพระสัพพัญูเจา ดับสูญส้ินอาสวกิเลส
เปนสมุทเฉทปหาน พรอมกับเหตุอัศจรรยทั้งปวง ในวันวิสาขปุรณมีขึ้น 15 ค่ํา ดิถีเพ็ญกลางเดีอน 6 
ประกา กอนพุทธศักราช 45 ป (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน 2544: 83-87) 
กกกกกกกกกกกกทรงแสดงพระธัมมจักกัปปวัตนสุตร เมื่อปจญวัคคียพรอมที่จะสดับรับฟงพระ
ธรรมเทศนาแลว รุงขึ้นอันเปนวันอาสาฬหปุรณมีดิถี เพ็ญเดือน 8 พระองคตรัสเรียกปญจวัคคียมา
พรอมกันแลว ทรงประกาศพระสัพพัญุตญาณโดยการยังวงลอแหงพระธรรมใหเปนไปแกชาวโลก 
ตรัส “พระธัมมจักกัปปวัตตนสูตร” เปน ปฐมเทศนา คร้ังแรกในโลก ซ่ึงเนื้อความในพระธรรม
เทศนานี้ พระองคทรงตําหนิทางอันลามก 2 ทางอันบรรพชิตไมควรเสพ คือทางที่ยอหยอนเกินไป
แสวงหาแตกามสุข และทางที่ตึงเกินไป ปฏิบัติตนใหลําบากเปลา กลาวคือ 
กกกกกกกก1. กามสุขัลลิกานุโยค คือการพัวพันดวยความสุขในกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กล่ิน รส 
โผฏฐัพพะ จัดเปนกิเลสกาม สวนวัตถุกามนั้น ไดแกความปรารถนาใน “สวิญญาณกทรัพย คือ
ทรัพยที่มีวิญญาณ และอวิญญาณกทรัพย คือทรัพยที่ไมมีวิญญาณ” เหลานี้จัดวาเปนธรรมอันเลว
เปนเหตุใหตั้งบานเรือน เปนกิจของคนมีกิเลสหนาไมใชของพระอริยะ มิใชทางตรัสรู หาประโยชน
มิได 
กกกกกกกก2. อัตตกิลมถานุโยค คือการที่บุคคลพิจารณาเห็นโทษในกามคุณในเพศฆราวาสแลว 
เห็นอานิสงสในการบรรพชา จึงพากันออกบวช ปฏิบัติผิดทางทําตนลําบาก ดวยการทรมานตนเอง
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ดวยวิธีการตางๆ ซ่ึงประโยชนมิได มิใชหนทางแหงการหลุดพน และวิธีแหงการหลุดพนตองดําเนิน
ตามทางสายกลางที่เรียกวา “มัชฌิมปฏิปทา” ไมยอหยอนเกินไป และไมตึงจนเกินไปเรียกอีกอยาง
วา มรรคมีองค 8 คือ 
กกกกกกกก1. สัมมาทิฏฐิ  ความเห็นชอบ ไดแกญาณคือปญญา ที่รูชัดในอริยสัจจ 4 
กกกกกกกก2. สัมมาสังกัปปะ  ความดําริชอบ คือดําริที่จะออกจากกามทั้งหลาย 
กกกกกกกก3. สัมมาวาจา  เจรจาชอบคือเวนจากการกลาวคําเท็จ คําหยาบ คําสอเสียด 
กกกกกกกก4. สัมมากัมมันตะ  ทําการงานชอบ คือเวนจากปาณาติบาต อทินนาทาน เปนตน 
กกกกกกกก5. สัมมาอาชีวะ  เล้ียงชีพชอบ คือเวนจากการเลี้ยงชีพในทางที่ผิดโดยอุบายตางๆ 
กกกกกกกก6. สัมมาวายามะ  ความเพียรชอบ คือเพียรพยายามระวังมิใหบาปเกิดขึ้นในจิตใจ  

เพียรละบาปที่เกิดขึ้นแลวใหหมดไป เพียรทําบุญกุศลที่ยังไมเกิด
ใหเกิดขึ้น และเพียรรักษากุศลที่เกิดแลวไมใหเสื่อมไป 

กกกกกกกก7. สัมมาสติ ความระลึกชอบ คือใครครวญพิจารณาสติปฏฐาน 4 อยูเสมอ คือ 
พิจารณา กาย เวทนา จิต และธรรม ใหเห็นเปนแตสักวากาย 
เวทนา จิต และธรรมสวนหนึ่งๆ เทานั้น หาใชสัตว บุคคลตัวตน 
เรา เขา หญิง ชายที่ไหนเลย ควรถอนความยินดียินรายในสิ่ง
เหลานี้เสียใหหมดสิ้นไป 

กกกกกกกก8. สัมมาสมาธิ  ความตั้งจิตไวชอบ คือทําจิตใหสงบจากกามารมณ และสิ่งที่เปน
อกุศล ทั้งหลาย ดวยการเจริญสมาธิ เปนตน 

กกกกกกกกดูกอนสงฆทั้งหลาย “มัชฌิมาปฏิปทา คือมรรคอันประกอบดวยองค 8 ประการ” นี้คือ
แล เปนหนทางทําใหดวงตาปรีชาญาณสวาง เปนไปเพื่อความสงบ เพื่อความรูจริง เพื่อพระนิพพาน 
อีกอยางหนึ่ง ความจริงอยางประเสริฐ หรือความจริงของพระอริยะ คือ “อริยสัจจ 4 “ ไดแก 
กกกกกกกก1. ทุกข คือความเกิด ความแก ความเจ็บ ความตาย ความแหงใจพิไรรําพัน ความเสียใจ 
คับใจ การไดพบส่ิงที่ไมเปนที่รัก การพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รัก ความปรารถนาไมสมหวัง เปนตน 
เปนทุกขทั้งส้ิน 
กกกกกกกก2. ทุกขสมุทัย คือเหตุใหเกิดทุกข ไดแก ตัณหาความกําหนัดรักใครในภพที่บังเกิดนั้น 
คือ  กามตัณหา  ภวตัณหา และ วิภวตัณหา 
กกกกกกกก3. ทุกขนิโรธ คือความดับทุกข ไดแกความดับสูญแหงตัณหาทั้ง 3 นั้นไมมีความอาลัยใน
ตัณหา ส้ินกิเลสทั้งปวง บรรลุสูโลกุตรธรรม 9 ประการ คือ มรรค 4 ผล 4 นิพพาน 1 ความทุกขไม
เกิดขึ้นอีก 
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กกกกกกกก4. ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา คือขอปฏิบัติใหถึงความดับทุกข ไดแก อริยมรรคมีองค 8 
อันเปนอุบายใหไดตรัสรูมรรคผลนิพพาน ดับกิเลสมีราคะเปนตนอันเปนเหตุใหเกิดทุกขทั้งปวงโดย
ส้ินเชิง 
กกกกกกกกกกกกโกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม เมื่อพระบรมศาสดาแสดงพระธัมมจักกัปปวัตตน
สูตรจบลง “ธรรมจักษุ” คือดวงตาเห็นธรรมอันปราศจากธุลีมลทิน ไดเกิดขึ้นแก โกณฑัญญะดาบา 
หัวหนาปญจวัคคียวา 

ยํ กิฺจิ สมุทฺทยธมฺมํ สพฺพนตฺํ นิโรธธมฺมนตฺ ิ
           “ส่ิงใดสิ่งหนึ่ง มคีวามเกดิขึ้นเปนธรรมดา ส่ิงนั้นทั้งหมด มีความดับไปเปนธรรมดา” 

พระพุทธองคทรงทราบวา  โกณฑัญญะไดดวงตาเห็นธรรม  เปนพระโสดาบันบุคคลใน
พระพุทธศาสนาแลว จึงทรงเปลงพุทธอุทานดํารัสวา 

“อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ อฺญาสิ วต โภ โกณฺฑฺโญ 
โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ โกณฑัญญะไดรูแลวหนอ” 

ดวยพระพุทธดํารัสนี้ คําวา “อัญญา” จึงเปนคํานําหนาชื่อของทานโกณฑัญญะตั้งแตนั้นมา จนเปน
ที่รูทั่วกันวรา “อัญญาโกณฑัญญะ”. (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน 2544: 111-115). 
กกกกกกกกกกกกเสด็จปรินิพพาน เมื่อพระบรมศาสดา ประทานปฉิมโอวาทเสร็จเสียแลวพระองคก็
ไดเขาฌาน 4  จนถึงสมาบัติ4 ตามลําดับคือ อากาสานัญจายตนะ วิญญาณัญจายตนะ อากิญจัญญายต
นะ เนวสัญญานาสัญญายตนะ โดยอนุโลมและปฏิโลม ตอจากนั้นพระองคก็ทรงปรินิพพาน ณ เวลา
ปจฉิมยามแหงราตรี ในวันวิสาขปูรณมีดิถี เพ็ญเดือน 6 ดวยประการดังนี้ เมื่อพระผูมีพระภาค
ปรินิพพานแลว ก็บังเกิดเหตุมหัศจรรย แผนดินใหญหวั่นไหวสะเทือนไปทั่ว นาหวาดกลัวขนพอง
สยองเกลา กลองทิพยก็บันลือล่ันเสียงสนั่นในอากาศ พรอมกับการปรินิพพานแหงสมเด็จพระผูมี
พระภาค เปนโกลาหลครั้งยิ่งใหญในปจฉิมกาลนั้น (พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน 2544: 254-255). 
 
4.2  แนวคิดทางพุทธศาสนาที่นักเรียนควรรู 
กกกกกกกกแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรูทางดานพุทธศาสนานั้น เปนสิ่งที่นักเรียนตองนํามาใชในการ
ดํารงชีวิต และเปนการใหความรูทางดานพุทธศาสนา เพื่อใหนักเรียนมีหลักธรรมประจําใจและ
สามารถแกไขปญหาในชีวิตได โดยการใชปญญาเปนเครื่องพิจารณาใครครวญไตรตรอง กอนจะ
กระทําบางสิ่งบางอยางลงไป สมดัง พุทธศาสนสุภาษิตที่วา นิสมฺมกรณํ เสยฺโย ใครครวญเสียกอน
แลวคอยกระทํา  
กกกกกกกกแนวคิดการเรียนรู  
พระพุทธศาสนามองมนุษย ทั้งในฐานะที่เปนเอกัตบุคคล และในฐานะเปนสมาชิกของสังคม ซ่ึงตอง
อยูรวมกับผูอ่ืน (กัลยาณมิตร) ตามหลักพระพุทธศาสนา บุคคลแตละคนมีกรรมเปนกําเนิด มีกรรม
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เปนเผาพันธุ มีกรรมเปนที่พึ่งอาศัย จักทํากรรมอันใดไว ดีหรือช่ัว จักเปนผูรับผลกรรมนั้น หลัก
ดังกลาวนี้แสดงวาการเรียนรูที่ไดผลเกิดจากการที่ ผูสอนรูจักผู เ รียนแตละคนทั้งทางดาน
บุคลิกลักษณะ นิสัย อุปนิสัย ความรูสึกนึกคิด ความถนัด และผูสอนตองมุงจัดกิจกรรมการเรียนรู 
เพื่อพัฒนาผูเรียนแตละคนใหเต็มตามความสามารถของเขา และมนุษยสามารถไดรับการสั่งสอน 
ฝกฝนอบรมบมนิสัยได (สุมน อมรวิวัฒน 2542: 8-9) 
กกกกกกกกพระธรรมปฏก 2539: 4-5) อธิบายไววา มนุษยเปนชีวิตที่มีความประเสริฐ มีความสําคัญ
ในตัวของมัน และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณไดแมในตัวของมันเอง ในแงนี้เราจะตองมองเปน
จุดหมายสูงสุดวา เราจะตองพัฒนามนุษยใหมี ชีวิต ที่ดีงามในตัวของเขาเอง เปนชีวิตที่สมบูรณ มี
อิสรภาพ มีความสุขในตัวเอง  
หลักการเรียนรูในพุทธศาสนา ปรากฏในพุทธพจนที่แสดงวามนุษยนั้นเปนสัตวที่ตองฝกฝนให
พัฒนาได นอกจากนั้นการฝกและพัฒนามนุษยตองฝกไปพรอมกันทั้งทางดานกายและดานจิต ดังจะ
ยกตัวอยางมาพอสังเขป 

1. ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ 
ในหมูมนุษย คนที่ฝกแลว ประเสริฐสุด 
2. วรมสฺสตรา ทนฺตา  อาชานียา จ สินฺธวา 
กฺุชรา จ มหานาคา  อตฺตทนฺโต ตโต วรํ 
มาอาชาไนย มาสินธพ และชางหลวงกุญชรที่ฝกแลว 
ลวนประเสริฐ  แตคนที่ฝกตนแลว ประเสริฐยิ่งกวานั้น 
3. วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน โส เสฏโฐ มานุเส 
คนที่สมบูรณดวยความรูและความประพฤติ  
เปนผูประเสริฐสุดทั้งในหมูมนุษยและเทวดา 
 

และในการศึกษานั้นในมุมมองของพุทธศาสนา มนุษยทั้งเพศชายและเพศหญิงสามารถพัฒนาได
เชนเดียวกัน ดังพระคาถาวา 

น หิ สพฺเพสุ ฐาเนสุ  ปุริโส โหติ ปณฺฑิโต 
อิตฺถีป ปณฺฑิตา โหติ  ตตฺถ ตตฺถ วิจกฺขณา  
บุรุษจะเปนบัณฑิตในทุกสถานก็หาไม 
สตรีมีปญญาหยั่งเห็นในการณนั้นๆก็เปนบัณฑิตได 
 (พระธรรมปฏก 2539: 10-38) 

การเรียนรูของมนุษยมีแกนหลัก 3 แกน คือ  
กกกกกกกก1. การฝกฝนตนเองเรื่องศีล (Self-training in morality) 
กกกกกกกก2. การฝกฝนตนเองเรื่องสมาธิ (Self-training in mentality or concentration) 
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กกกกกกกก3. การฝกฝนตนเองเรื่องปญญา (Self-training in wisdom) 
หลักการเรียนรูขางตนมีลักษณะเปนหลักและแนวปฏิบัติที่บูรณาการของการพัฒนามนุษยในพระ
ไตรปฏกที่เรียกวา ไตรสิกขา 
กกกกกกกกไตรสิกขา คือการฝกหัดอบรมกาย วาจา และจิตของมนุษยใหสามารถคนพบและ
ควบคุมตนเองเรียนรูและพัฒนาตนเองโดยใชปญญาเพื่อใหเกิดประโยชนแกตนและเกิดประโยชน
แกผูอ่ืน ตามหลักการศึกษา 3 ประการ คือ ศีล สมาธิ ปญญา (สุมน อมรวิวัฒน 2542: 15)  
กกกกกกกกพระธรรมปฏก 2538: 915-916) ไดอธิบายหลักไตรสิกขาในแงของการพัฒนามนุษยไว
ในหนังสือพุทธธรรมวา ถาพูดตามภาษานักวิชาการสมัยใหม หรือตามหลักวิชาการศึกษาสาย
ตะวันออก อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา ก็คลอบคลุมถึงการทําใหเกิดพัฒนาการ
ทางสังคมพัฒนาการทางอารมณ และพัฒนาการทางปญญาโดยลําดับ เปนแตจะแตกตางกันโดย
ขอบเขตของความหมายและสิกขา 3 มีจุดมุงหมายที่ชัดเจนจําเพาะตามแนวของพุทธธรรม อยางไรก็
ตามอยางนอยในขั้นเบื้องตนจะเห็นไดชัดวาความหมายไปกันไดดี คือพูดไดตรงกันในขั้นพื้นฐานวา 
จะตองฝกฝนอบรมบุคคลใหมีวินัย ใหงอกงามทางอารมณและใหงอกงามทางพุทธิปญญา สิกขา 3 นี้ 
เนื่องกันและกันเสริมกัน 
กกกกกกกกการฝกหัดอบรมตามหลักไตรสิกขา เปนการศึกษาที่มีลักษณะบูรณาการและปจจยการ
ที่วามีลักษณะบูรณาการนั้น เพราะทุกองคประกอบคือ ศีล สมาธิ ปญญา นั้นอยูในองครวมของมรรค
มีองคแปดมีลักษณะกลมกลืนอยางเดียวกันอยางไดสัดสวนสมดุลกัน มีความสอดคลองรองรับกัน
ทั้งในดานที่ตองละเวนและในดานที่ตองเจริญงอกงาม ยากที่จะแยกออกอยางโดดเดี่ยวและไม
สามารถตัดองคประกอบขอใดทิ้งไปได (สุมน อมรวิวัฒน 2542 : 16) 
กกกกกกกกนอกจากนี้ พระราชวรมุนี 2543: 10) ยังไดกลาววา สังคมไทยเปนสังคมแหงปญญา 
เพราะปญญาแบงตามแหลงกําเนิดออกเปน 3 ประการ คือ 
กกกกกกกก1. สุตมยปญญา หมายถึง ความรูรอบและรูสึกที่เกิดจากสุตะคือการรับขอมูลจากแหลง
ความรูภายนอกตัวเราคือ ปรโตโฆษะ คนที่มีสุตมยปญญามากจัดวามีความจําดี เปนพหุสูตคอืผูคงแก
เรียน เชนผูทรงจําพระไตรปฏกหรือคนที่เรียกวา สารานุกรมเคลื่อนที่ 
กกกกกกกก2. จินตามยปญญา หมายถึงความรอบรูและรูสึกที่เกิดจากการคิดซึ่งเปนกระบวนการ
ทํางานของจิตภายในตัวเรา มีโยนิโสมนสิการเปนจุดเริ่มตนของการคิดถูกทาง คนที่มีจินตามย
ปญญาจะฉลาดในการวิเคราะหขอมูล เขาเนนการคิด วิเคราะหมากกวาการจดจํา 
กกกกกกกก3. ภาวนามยปญญา หมายถึงความรอบรูและรูสึกที่เกิดจากการลงมือปฏิบัติซ่ึงผาน
ขั้นตอนการลองผิดลองถูก ผูมีทักษะในเรื่องตางๆ จัดวามี ภาวนามยปญญา การที่เราสามารถเขียน ก 
ข ไดไมใชเกิดจากการทองจําหรือการคิดคะเน แตเกิดจากการฝกลงมือเขียนจริงๆ และปญญาที่เกิด
จากประสบการณของการปฏิบัติจัดเปนภาวนามยปญญา 
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5. คอมพิวเตอรชวยสอน 
 

5.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยจึงไดมีนักการศึกษา
และผูที่เกี่ยวของใหความหมายไวดังนี้ 
กกกกกกกกไพโรจน คชชา (2540: 45) กลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การใชคอมพิวเตอร
ในการชวยสอนมักใชกันในสหรัฐอเมริกาและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําเอา
คอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนของวิชาตางๆ เชน คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย 
วิทยาศาสตร สังคม วิชาคอมพิวเตอร 
กกกกกกกกถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาหจรัสแสง (2541: 7) กลาวไววา คอมพิวเตอรชวยสอน 
หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งซ่ึงใชความสามรถของคอมพิวเตอรใน
การนําเสนอสื่อประสมอันไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน
และเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหอง
มากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละหนาจอภาพ โดยเนื้อหาความรูใน
คอมพิวเตอรชวยสอนจะไดรับการถายทอดในลักษณะที่แตกตางกันออกไปทั้งนี้ขึ้นอยูกับธรรมชาติ
และโครงสรางของเนื้อหา 
กกกกกกกกบรรพต สุวรรณประเสริฐ (2541: 119-120) ไดใหความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนโดยการกลาวถึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไววา CAI จะใหผูเรียนไดมีโอกาสฝกปฏบิตัิ
ในเนื้อหาที่ผูเรียนศึกษาโดยใชเวลาในการศึกษาไดตามที่ผูเรียนตองการเพื่อใหผูเรียนประสบ
ผลสําเร็จในการเรียนรูตามความสามารถของผูเรียนและผูเรียนที่ตองการการเรียนรูจากสิ่งที่ศึกษาใน
ช้ันเรียนจะมีโอกาสประสบผลสําเร็จสูง และประหยัดเวลาในการเรียนรูของผูเรียนและมีการเรียนรู
ในทิศทางที่ผูสอนตองการ  ชวยใหผูเรียนทราบถึงจุดออนในเรื่องที่กําลังศึกษาของตัวผูเรียนเองและ
จะทําใหผูเรียนเกิดความพยายามที่จะเอาชนะจุดออนของตนกอนที่จะมีการศึกษาในเรื่องที่ยากขึ้น
ตอไปสามารถแกไขพฤติกรรมและความเขาใจที่ไมถูกตองของผูเรียนไดทันทีและชวยกระตุนให
ผูเรียนมีความมั่นใจที่จะเรียนในเรื่องที่ยากขึ้น นั่นคือ CAI สามารถทําใหการเรียนรูในเนื้อหาวิชา
ตางๆ เปนเรื่องที่นาตื่นเตนและนาสนใจ และสามารถรายงานผลการวัดและประเมินผลจากการทํา
แบบฝกหัดไดทันที 
กกกกกกกกวุฒิชัย ประสารสอย (2543 : 10) กลาวไววา คําวา “บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน” 
โดยทั่วไปมักจะเรียกวา “คอมพิวเตอรชวยสอน” หรือ “บทเรียนซีเอไอ” (Computer Assisted 
Instruction; Computer Aid Instruction: CAI) มีความหมายวาเปนการจัดโปรแกรมเพื่อการเรียนการ
สอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยถายโยงเนื้อหาความรูไปสูผูเรียน 
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กกกกกกกกสรุปความวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนคือ การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปน
เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอน โดยมีการพัฒนาบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบ เปนการ
เสนอบทเรียนในรูปแบบที่เหมาะสมสําหรับนักเรียนแตละคนและสงเสริมตอความแตกตางระหวาง
บุคคล ในดานตางๆดวยลักษณะของบทเรียนที่หลากหลายรูปแบบ ซ่ึงเปนระบบที่สามารถชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดวยตนเองและบทเรียนจะประกอบไปดวยเนื้อหา บทสรุป แบบฝกหัด การ
ทบทวน การวัดผลประเมินผล การแสดงผลขอมูลยอนกลับ อยางทันทีในลักษณะของการสื่อสาร
สองทาง ผูเรียนสามารถที่จะยอนกลับไปหรือสามารถฝกฝนซ้ําๆในบทเรียนตางๆไดตลอดเวลา อีก
ทั้งยังสามารถกําหนดอัตราความกาวหนาในการเรียนไดดวยตนเอง 
 
5.2 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีใชกันอยูในปจจุบันมีอยูหลายรูปแบบ สโทลูโรว และ 
อเลซซี่ (Stolurow 1980 : 394-396; Alessi and Trollip 1985: 51-53) ไดแบงประเภทตามลักษณะการ
ใชออกเปนประเภทตางๆ พอสรุปไดดังนี้ 
กกกกกกกก1. ประเภทสอนเนื้อหา (Tutorial) มีลักษณะคลายบทเรียนสําเร็จรูป โดยจัดเนื้อหาเปน
ระบบ และเรียนตอเนื่องกันกัน ผูเรียนจะศึกษาตามลําดับที่โปรแกรมจัดทําไว มีการแทรกคําถามเพื่อ
ตรวจสอบความเขาใจของผู เรียน แลวแสดงผลยอนกลับ (Feedback) ตลอดจนการเสริมแรง 
(Reinforcement) และยังสามารถใหนักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเรียนเดิมหรือขามบทเรียนที่
นักเรียนรูแลวไปไดดวย นอกจากนี้ ยังสามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับนักเรียน และผลการเรียน
ไดอีกดวย 
กกกกกกกกการสอนดวยบทเรียนแบบนี้ เหมาะที่จะใชสอนความคิดรวบยอดในดานตางๆ ซ่ึง
คอมพิวเตอรอาจสอนไดดีกวาครู เปนการสอนที่สอดคลองกับลักษณะความแตกตางระหวางบุคคล
ของเด็ก เพราะเด็กสามารถเรียนดวยตนเองตามความสามารถ  และระดับสติปญญาของตน 
โครงสรางของบทเรียนแบบเนื้อหานี้ ประกอบดวย 8 สวนยอย ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก1. การนําเสนอเขาสูบทเรียน (Introduction) 
กกกกกกกกกกกก2. การเสนอเนื้อหา (Presentation and Information) 
กกกกกกกกกกกก3. การถาม-การตอบ (Question and Response) 
กกกกกกกกกกกก4. การตรวจคําถาม (Judging Response) 
กกกกกกกกกกกก5. แจงผลคําตอบยอนกลับใหทราบ (Providing Feedback about Response) 
กกกกกกกกกกกก6. เสริมความรูเดิม (Redemption) 
กกกกกกกกกกกก7. ลําดับการเรียนบทเรียน (Sequencing Lesson Augments) 
กกกกกกกกกกกก8. จบบทเรียน (Closing) 
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กกกกกกกก2. ประเภทฝกทักษะ (Drill and Practice) สวนใหญจะใชเสริมสรางหลังจากครูสอน
บทเรียนบางอยางไปแลว และใหนักเรียนทําแบบฝกหัดจากคอมพิวเตอร เพื่อวัดความเขาใจ ทบทวน 
หรือเพิ่มความชํานาญ ลักษณะของแบบฝกหัดที่นิยมมากคือ แบบจับคู แบบถูก-ผิด และแบบ
เลือกตอบ เปนบทเรียนที่ใชใหผูเรียนไดทําแบบฝกหัดหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหานั้นๆแลว หรือมีการ
ฝกซ้ําๆ เพื่อใหเกิดทักษะดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตร ภาษา เชน การอาน และการสะกดตัวอักษร 
เปนตน จุดสําคัญของการฝกทักษะก็เพื่อเสริมการสอนของครู และชวยใหนักเรียนหาทักษะเพิ่มเติม
จากการฝกซํ้าๆนั้น แมจะมีคอมพิวเตอรมาชวย การเรียนการสอนก็มิอาจขาดครูได โครงสรางของ
บทเรียนแบบฝกปฏิบัติ ประกอบดวย 6 สวนยอย ดังนี้ 
กกกกกกกกกกก1. การนําเขาสูบทเรียน (Introductory Section) 
  2. การเลือกขอคําถาม (Select Item) 
  3. การถาม-การตอบ (Question and Response)  

  4. การตรวจคําถาม (Judging Response) 
  5. การแจงผลคําตอบ (Feedback) 
  6. จบบทเรียน (Closing) 

กกกกกกกก3. ประเภทสถานการณจําลอง (Simulations) เปนการจําลองสถานการณตางๆให
ใกลเคียงกับสถานการณจริงดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร นักเรียนสามารถมีปฏิสัมพันธกับส่ิงนั้นและ
ไดรับปฏิกิริยายอนกลับเหมือนกับในสถานการณจริง เนื่องจากในบางบทเรียนไมสามารถทดลองให
เห็นจริงได  เชน  การเคลื่อนไหวของลูกปนใหญ  การเดินทางของแสง  การหักเหของคลื่น
แมเหล็กไฟฟา หรือปากฎการณทางเคมีหรือชีววิทยาที่ตองใชเวลานานหลายวันจึงปรากฏผล การใช
คอมพิวเตอรจําลองแบบใหเขาใจบทเรียนไดงาย เชน การสอนเรื่องเลนส คล่ืนแมเหล็กไฟฟา เรา
สามารถสรางจําลองเปนรูปภาพดวยคอมพิวเตอร ทําใหผูเรียนไดเห็นจริงและเขาใจงาย การจําลอง
แบบบางเรื่องชวยลดคาใชจายในเรื่องวัสดุอุปกรณปฏิบัติการไดมาก การจําลองแบบอาจชวยยน
ระยะเวลา  และลดอันตรายลงได โครงสรางของบทเรียนสถานการณจําลอง ประกอบดวย
องคประกอบยอย 6 สวน คือ 
กกกกกกกกกกก1. การนําเขาสูบทเรียน (Introduction) 

2. เสนอสถานการณสูจอแสดงผล (Present Scennario) 
3. ปฏิกิริยากระตุนใหผูเรียนตอบสนอง (Action Required) 
4. ผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Student Acts) 
5. ระบบที่ปรับเปลี่ยนตามปฏิกิริยาที่แสดงออกของนักเรียน (System Updates) 
6. จบบทเรียน (Closing) 
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กกกกกกกก4. ประเภทเกมการศึกษา (Instructional Games) เปนการสอนเนื้อหาวิชาในรูปแบบของ
เกม เชน เกมตอคํา เกมการคิดแกปญหา ฯลฯ โดยมีกติกาการแขงขัน และการแพชนะ เมื่อจบเกม
แลวนักเรียนจะไดรับความรู และความสนุกสนานเพลิดเพลินไปพรอมๆกันดวย เนื่องจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอภาพกราฟกที่มีสวยงาม และทําเสียงประกอบได จึงทําใหดึงดูด
ความสนใจของนักเรียนไดเปนอยางดี โครงสรางของบทเรียนแบบเกมการศึกษา ประกอบดวย
องคประกอบยอย 7 สวน คือ 
กกกกกกกกกกก1. การนําเขาสูบทเรียน (Introduction) 

  2. เสนอบทเรียนสูจอภาพ (Present Scenario) 
  3. ปฏิกิริยากระตุนใหผูเรียนตอบสนอง (Action Required) 
  4. ผูเรียนแสดงปฏิกิริยาตอบสนอง (Action Reacts) 
  5. ปฏิกิริยาของคูแขงขัน (Opponent Reacts) 
  6. ระบบที่ปรับเปลี่ยนตามปฏิกิริยาของผูเรียน (System Updates) 
  7. จบบทเรียน (Closing) 

กกกกกกกก5. ประเภทการสอบ (Testing) เปนการทดสอบนักเรียนหลังจากที่ไดเรียนเนื้อหา หรือฝก
ปฏิบัติไปแลวดวยคอมพิวเตอร โดยสรางขอสอบวิชาที่ตองการสอบไวลวงหนาในแผนโปรแกรม 
เมื่อถึงเวลาสอบก็แจกแผนโปรแกรมที่บรรจุขอสอบใหนักเรียนคนละแผน แลวทําขอสอบโดยปอน
คําตอบลงไปที่แปนพิมพ เมื่อทําเสร็จแตละขอ เครื่องจะตรวจผลใหทราบทันที และเมื่อครบทุกขอ
แลว จะประเมินผลการสอบของนักเรียนคนนั้นวาผานหรือไมผานไดทันทีเชนกัน โครงสรางของ
บทเรียนแบบการสอบ ประกอบดวยองคประกอบยอย 6 สวน ดังนี้ 
กกกกกกกกกกก1. บทนํา (Introduction Section) 

  2. การเลือกขอคําถาม ( Section Item) 
  3. การถาม-การตอบ (Question and Response) 
  4. การตัดสินคําตอบ (Judge Response) 
  5. การแจงผลคําตอบ ถาเปนการฝกทําขอสอบ ( Feedback If Practice Test) 
  6. จบบทเรียน (Closing) 

กกกกกกกก6. ประเภทการสาธิต (Demonstrations) สวนใหญเปนการแสดงขั้นตอนหรือวิธีการทาง
วิทยาศาสตร เชน การโคจรของดาวพระเคราะหในระบบสุริยะ การเคลื่อนที่ของคลื่นเสียง เปนตน 
ซ่ึงการสาธิตดวยคอมพิวเตอรจะดึงดูดความสนใจของผูเรียนมาก เพราะสามารถแสดงเสนกราฟที่
สวยงาม ตลอดทั้งสีและเสียง การสาธิตดังกลาวจึงนาสนใจ เพราะมีสีสันสวยงาม เด็กอาจทดลอง
ดวยตนเองได การสาธิตที่ดีไมจําเปนตองเสียคาใชจายในการเขียนโปรแกรมมากมาย แตควรเปน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

53 

 

การสาธิตที่ทําใหนักเรียนบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพก็เปนการเพียงพอแลว
(ผดุง อารยะวิญู. 2527: 45-46) 
กกกกกกกก7. ประเภทการแกปญหา (Problem Solving) โปรแกรมประเภทนี้เปนการเสนอปญหาให
ผูเรียนและผูเรียนจะตองพยายามแกปญหานั้นๆ เนนใหผูเรียนฝกการคิด การตัดสินใจ โดยมีการ
กําหนดเกณฑให แลวใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการใหคะแนนในแตละขอ เชน คณิตศาสตร 
วิทยาศาสตร ผูเรียนจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเขาใจ และมีความสามารถในการแกปญหา เชน รูจักเลือก
สูตรมาใชใหตรงกับปญหา ผูสอนอาจไมได ตองการเพียงคําตอบที่ถูกตองเพียงอยางเดียว แต
ตองการขั้นตอนที่ผูเรียนทําอีกดวย เชน ถาเลือกขอ ข. แปลวาใชสูตรผิด เลือกขอ ค. แสดงวา 
คํานวณผิด เลือกขอ ง. แสดงวาไมเขาใจเลย ลักษณะโปรแกรมคอมพิวเตอรแบบนี้จะคลายๆกับ
กระบวนการคิดในระดับที่สูงกวาในเรื่องกระบวนการใชเหตุผล 
กกกกกกกก8. ประเภทการเรียนแบบสนทนา (Dialogue) เปนโปรแกรมที่พยายามใหเปนการพูดคุย
ระหวางผูสอนและผูเรียน โดยเลียนแบบการสอนในหองเรียน เพียงแตวาแทนที่จะเปนเสียงก็เปนตัว
อักษรบนจอภาพ การสอนจะเปนลักษณะการตั้งปญหาถาม ลักษณะการใชแบบสอบถาม เชน 
บทเรียนวิชาเคมี อาจจะถามหาสารเคมีบางชนิด ผูเรียนโตตอบโดยการใสช่ือสารเคมีใหเปนคําตอบ 
หรือบทเรียนสําหรับนักเรียนแพทย อาจจะเปนการสมมติสภาพคนไข แลวใหผูเรียนกําหนดวิธีการ
รักษาก็ได 
กกกกกกกก9. ประเภทการสอบสวน หรือไตสวน (Inquiry CAI) สามารถใชในการหาขอเท็จจริง 
มโนทัศน หรือขาวสารที่เปนประโยชน CAI จะมีแหลงเก็บขอมูลท่ีเปนประโยชน ซ่ึงสามารถแสดง
ไดทันทีเมื่อผูเรียนตองการ ดวยระบบงายๆซึ่งผูเรียนสามารถทําไดเพียงการกดหมายเลข หรือใส
รหัสหรืออักษรยอของแหลงขอมูลนั้นๆ การใสรหัส หรือตัวเลขของผูเรียนนี้ จะทําให CAI แสดง
ขอมูล ซ่ึงจะตอบคําถามของผูเรียนตามความตองการ 
กกกกกกกก10. ประเภทแบบรวมวิธีการตางๆเขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสราง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซ่ึงมีความตองการวิธีการสอน
ของผูเรียน หรือองคประกอบและภารกิจตางๆ โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนหนึ่งๆอาจจะมีทั้ง
ลักษณะที่เปนการใชสอน (Tutoring) เกม (Games) การไตถาม (Inquiry) รวมทั้งการแกปญหา 
(Problem Solving) และการฝกปฏิบัติ ( Drill and Practice) 
 
5.3 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการพัฒนามาจากบทเรียนสําเร็จรูป 
เปนการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง ซ่ึงมีลักษณะการเรียนเปนขั้นตอนดังตอไปนี้ (สุภาณี 
ชลภาพ 2545: 39-41; ธีรังกูร บํารุง 2548: 70-72) 
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กกกกกกกก1. ขั้นนําเขาสูบทเรียน จะเริ่มตั้งแตการทักทายผูเรียน บอกวิธีการเรียนและบอก
วัตถุประสงคของการเรียน เพื่อใหผู เ รียนทราบวา เมื่อจบบทเรียนเขาจะทําอะไรไดบาง ซ่ึง
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอวิธีการไดในรูปแบบที่นาสนใจ ไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหว 
เสียง หรือผสมผสานหลายอยางเขาดวยกัน เพื่อเราความสนใจใหผูเรียนมุงความสนใจเขาสูบทเรียน
ตอไป บางโปรแกรมอาจมีแบบทดสอบวัดความพรอมของผูเรียนกอนก็ได หรือมีรายการ (Menu) 
ใหผูเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ โดยจัดลําดับกอนหลังดวยตัวเขาเอง 
กกกกกกกก2. ขั้นเสนอเนื้อหา เมื่อผูเรียนเลือกเรียนในหัวเร่ืองใด คอมพิวเตอรชวยสอนก็จะเสนอ
เนื้อหาออกมาเปนกรอบ (Frame) โดยอาจจะเสนอในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียงตางๆ ตลอดจน
กราฟกและภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพื่อจะเราความสนใจในการเรียน และสรางความเขาใจใน
ความคิดรวบยอดตางๆไดดี อาจจะเนนดวยสีสัน การโยงไปมาระหวางกรอบตางๆแตละกรอบ จะ
เสนอเนื้อหาทีละประเด็น โดยเริ่มจากงายไปหายาก เรียงลําดับไปเรื่อยๆผูเรียนจะควบคุมความเร็ว
ในการเรียนดวยตนเองเพื่อเรียนรูใหมากที่สุดตามความสามารถของเขา และมีการชี้แนะ (Prompting 
Cues) หรือจัดเนื้อหาสําหรับชวยเหลือผูเรียน (Help Sequence) เพื่อชวยเหลือผูเรียนใหเกิดการเรียนรู
ที่ดี 
กกกกกกกก3. ขั้นคําถามและคําตอบ หลังจากการเสนอเนื้อหาของบทเรียนแลว เพื่อจะวัดวามคีวามรู
ความเขาใจในเนื้อเรื่องที่เรียนผานมา ก็จะมีการทบทวนโดยใหทําแบบฝกหัด ทบทวน และชวย
เพิ่มพูนความรู ความชํานาญ เชน เปนคําถามแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเติมคํา เปน
ตน ซ่ึงคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอแบบฝกหัดแกผูเรียนไดนาสนใจมากกวาแบบทดสอบ
แบบธรรมดา และผูเรียนจะตอบคําถามผานแปนพิมพ (Keyboard) นอกจากนี้แลว คอมพิวเตอรชวย
สอนยังสามารถจับเวลาในการตอบคําถามของผูเรียนได ถาผูเรียนตอบไมไดในเวลาที่ตั้งเอาไว 
คอมพิวเตอรชวยสอนจะเสนอความชวยเหลือได 
กกกกกกกก4. ขั้นตรวจคําตอบ เมื่อไดรับคําตอบจากผูเรียน คอมพิวเตอรจะตรวจคําถามและแจงผล
ใหผูเรียนไดทราบทันที อาจจะออกมาในรูปของขอความ กราฟกหรือเสียง ถาผูเรียนตอบถูกก็จะ
ไดรับการเสริมแรง (Reinforcement) เชนคําชมเชย เสียงเพลง หรือกราฟก ถาตอบผิดคอมพิวเตอร
ชวยสอนก็จะบอกใบหรือใหการซอมเสริมเนื้อหา แลวใหคําตอบใหม และเมื่อตอบไดถูกตองจึงกาว
ไปสูหัวขอเร่ืองใหมตอไป ซ่ึงจะหมุนเปนวงจรจนกวาจะหมดบทเรียนหนวยนั้นๆ 
กกกกกกกก5. ขั้นปดบทเรียน เมื่อผูเรียนเรียนจบบทเรียนแลว คอมพิวเตอรชวยสอนจะประเมินผล
ผูเรียน โดยใหทําแบบทดสอบ ซ่ึงมีจุดเดนของคอมพิวเตอรชวยสอนคือสามารถสุม ขอสอบออกมา
จากคลังขอสอบที่สรางไว และเสนอใหผูเรียนแตละคน โดยไมเหมือนกัน ทําใหผูเรียนไมสามารถ
จดจําคําตอบจากการทําในครั้งแรก หรือแอบไปรูคําตอบมากอนเอามาใชประโยชนได เมื่อทํา
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แบบทดสอบเสร็จ ผูเรียนจะไดทราบคะแนนการสอบวาผานเกณฑที่กําหนดหรือไม รวมทั้งเวลาที่
ใชในการเรียนเปนตน 
กกกกกกกกทักษิณา  สวนานนท ( 2530: 211-213) ไดกลาวเพิ่มเติมเกี่ยวกับลักษณะของ
คอมพิวเตอรชวยสอนวา ไดรับการพัฒนามาจากบทเรียนสําเร็จรูป ซ่ึงเปนการสอนแบบโปรแกรม
บทเรียนและวิธีการ โดยมีลักษณะสําคัญๆดังนี้ 
กกกกกกกก1. เริ่มจากสิ่งที่ รูไปถึงสิ่งที่ไมรู จัดการสอนใหเนื้อหาเรียงไปตามลําดับ (Linear 
Sequence) เร่ิมจากเรื่องที่ผูเรียนรูอยูแลว ไปหาเรื่องใหมๆที่ยังไมรู โดยทําเปนกรอบ (Frame) 
หลายๆกรอบ ผูเรียนจะคอยๆเรียนไปทีละกรอบจากงายไปสูยาก 
กกกกกกกก2. เนื้อหาที่คอยๆเพิ่มขึ้น จะตองเพิ่มขึ้นทีละนอยๆ คอนขางงายและมีสาระใหมไมมาก
นัก ความเปลี่ยนแปลงในแตละกรอบจะตองสามารถเรียนรูไดดวยตนเอง 
กกกกกกกก3. แตละกรอบจะตองมีการแนะนําความรูใหมเพียงอยางเดียว การแนะนําความรูเนื้อหา
ใหมทีละมากๆ จะทําใหผูเรียนสับสนไดงาย 
กกกกกกกก4. ในระหวางการเรียนจะตองใหผูเรียนแตละคนมีสวนในการทํากิจกรรมตามไปดวย 
เชน ตอบคําถาม ทําแบบทดสอบ ไมใชคิดตามอยางเดียว เพราะจะทําใหเบื่อ 
กกกกกกกก5. การเลือกคําตอบที่ผิด อาจทําใหตองกลับไปทบทวนกรอบของแบบเรียนเกา หรือไมก็
เปนกรอบใหมที่อธิบายถึงความเขาใจผิด หรือความผิดพลาดที่เกิดขึ้น หรือถาเปนคําตอบที่ถูกตอง 
ผูเรียนก็จะไดเรียนเรื่องใหมเพิ่มเติม การไดรูเฉลยและไดรับคําตอบหรือรูผลในทันที จะทําใหผูเรียน
มีความสนุกสนานไปดวย คําตอบที่ถูกมักไดรับคําชมเชย ทําใหมีกําลังใจ สวนคําตอบที่ผิด บางทีก็
อาจถูกตําหนิซ่ึงก็ไมมีใครไดยิน ทําใหไมรูสึกอับอาย หรือหมดกําลังใจ 
กกกกกกกก6. การเรียนวิธีนี้ ทําใหผูเรียนเรียนไดตามความสามารถของตนเอง และใชเวลาในการ
ทบทวนบทเรียนหรือคิดตอบคําถามแตละขอนานเทาใดก็ได ผูเรียนจะไมรูสึกกดดันดวยเวลาที่ถูก
กําหนด ที่จะตองรอเพื่อน หรือตามเพื่อนไมทัน 
กกกกกกกก7. การเรียนในลักษณะนี้ เปนการเรียนโดยเนนที่ความถนัดของแตละบุคคล แตละคนจะ
มีความถนัดตางกัน แมแตในวิชาเดียวกัน การเรียนบทเรียนแตละบทก็จะใชเวลาไมเทากัน 
กกกกกกกก8. ในการเสนอบทเรียนลักษณะนี้ การทําสรุปทายบทเรียนแตละบท จะชวยใหผูเรียนได
วัดผลตนเอง การสรุปนั้นหมายถึงสรุปเนื้อหา และสรุปการติดตามผลของนักเรียนดวยวา ผูเรียนใช
เวลามากนอยเพียงใด ผลเปนอยางไร จําเปนตองคนควา หรือทํางานเพิ่มเติมหรือไม การเรียนใน
หองเรียนยิ่งครูทดสอบบอยเทาไร การเรียนก็ยิ่งมีผลเทานั้น แตการทดสอบธรรมดามีปญหาเรื่องการ
ตรวจ ยิ่งถาผูเรียนในชั้นเรียนมีมากก็อาจยิ่งเสียเวลามาก ความกระตือรือรนของผูเรียนอาจจะคอยๆ
หมดไป หากครูไมขยันพอ 
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กกกกกกกก9. การทํากรอบบทเรียนแตละบทนั้น ถาทําไดดีเราจะสามารถวิเคราะหคําตอบไปไดดวย 
ประสบการณของนักเรียนแตละคนอาจทําใหคําตอบแตกตางกันออกไป เราสามารถวิเคราะหจาก
คําตอบของนักเรียนไดวา การที่เลือกตอบขอนั้น ในกรณีที่เปนการใหเลือกคําตอบที่ถูก ถาเปน
คําตอบที่ผิด ก็เพราะอะไร อาจจะเปนเพราะสับสนกับเรื่องอื่นตีความคําถามผิด หรือไมเขาใจเลย 
การทําแบบทดสอบก็ดี หากผูทําสามารถเรียบเรียงเนื้อหาไดเปนขั้นตอนจริงๆ ผูเรียนควรทําไดถูก
ทั้งหมด ซ่ึงบางทีก็ทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อหนายได 
กกกกกกกก10. การกําหนดวัตถุประสงคไวปลายทางวา ตองการใหผูเรียนไดเรียนอะไรบาง จะชวย
ใหการแบงเนื้อหาซ่ึงจะตองเรียนไปตามลําดับทําไดดีขึ้น ไมออกนอกลูนอกทางโดยไมจําเปน 
กกกกกกกกสรุปไดความวา ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับการพัฒนามาจาก
บทเรียนสําเร็จรูป เปนการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง โดยมีจุดมุงหมายที่จะตอบสนองใน
เร่ืองความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคทางการศึกษาเปนรายบุคคล 
โดยใชคอมพิวเตอรเปนสื่อชวยในการจัดการเรียนการสอน 
 
5.4 โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกโดยทั่วไปแลวตามโครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 
Instruction) ที่ใชอยูในปจจุบันมีหลายรูปแบบ แตรูปแบบที่นิยมใชและนิยมออกแบบเพื่อนําไปสราง 
เปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในวิชาตางๆนั้นมีอยู 2 รูปแบบ คือ แบบเสนตรง (Linear) และ
แบบสาขา (Branching) (ถนอม เลาหจรัสแสง 2541: 130-132, กระทรวงศึกษาธิการ 2544: 32-35) 
กกกกกกกก1. บทเรียนแบบเสนตรง (Linear) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบเสนตรงนี้มี
รูปแบบคลายกับบทเรียนแบบโปรแกรมการนําเสนอเนื้อหาและแบบฝกจะนําเสนอเรียงตอกันไป 
เมื่อเขาสูบทเรียนแลวผูเรียนจะศึกษากรอบเนื้อหาตางๆเปนลําดับจากงายไปหายากตั้งแตเร่ิมตนจน
จบบทเรียน ผูออกแบบอาจประเมินการเรียนรูโดยการแทรกกรอบคําถามหรือแบบฝกหัดเปนชวง
ส้ันๆ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความแนใจวา ผูเรียนเขาใจเนื้อหาในกรอบแรกกอนที่จะศึกษาในกรอบตอไป 
โครงสรางแบบเสนตรงนี้จะไมคอยตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากผูเรียนทุกคน
จะศึกษาเนื้อหาและทําแบบฝกหัดเปนลําดับขั้นตอนเดียวกันทั้งหมด ดังจะเห็นไดจากภาพประกอบ 
กกกกกกกก2. บทเรียนแบบสาขา (Branching) เปนบทเรียนที่ใหความยืดหยุนในการเลือกรูปแบบ
การเรียนและกิจกรรมการเรียนมากขึ้น ผูเรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมในบทเรียนได
อยางหลากหลายตามความสนใจ โดยที่ผูออกแบบจะวัดความรูของผูเรียนหรือผูใชบทเรียนจะทําการ
ทดสอบพื้นความรูของผูเรียนดวยขอสอบวัดระดับความ (Placement Test) เพื่อกําหนดระดับความรู
ใหสอดคลองกับเนื้อหาบทเรียนที่ออกแบบไว การออกแบบเฟรมเสริมเนื้อหาเพื่อขยาย โดยการ
ยกตัวอยาง การใหคําแนะนําหรือแสดงผลปอนกลับที่หลากหลายรูปแบบ เพื่อกระตุนใหผูเรียนได
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คิดคนแสวงหาหรือเสริมใหผูเรียนเขาใจไดงาย สามารถนําผูเรียนไปยังจุดหมายปลายทางที่ตองการ
ได 
 
5.5  การประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกเมื่อมีการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว ควรมีการประเมินผลเพื่อการ
นําไปใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้น วินเซอร และเฉิง (Winserr and Cheung 1996: 83-98) ได
เสนอขอแนะนําในการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. จุดประสงคและเนื้อหา (Purpose and Content) เปนสวนสําคัญที่ผูสรางตองคํานึงอาจ
มีความสับสน และคลุมเครือ  
กกกกกกกกกกกก1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดกําหนดจุดประสงคของภาระงาน/กิจกรรม
หรือไม 
กกกกกกกกกกกก1.2 เนื้อหาสอดคลองกับจุดประสงคหรือไม 
กกกกกกกกกกกก1.3 นําเสนอบทเรียนในบริบทของวัฒนธรรมทางสังคมที่เหมาะสมหรือไม 
กกกกกกกก2. โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Structure) โครงสรางดังกลาวมี
ลักษณะดังตอไปนี้หรือไม 
กกกกกกกกกกกก2.1 ชวยใหผูเรียนมีการพัฒนาและเพิ่มพูนความรู 
กกกกกกกกกกกก2.2 บูรณาการความรูใหมใหสอดคลองกับความรูหรือประสบการณเดิมของผูเรียน 
กกกกกกกกกกกก2.3 ชวยใหผูเรียนสามารถจดจําและระลึกความรูใหมที่ไดเรียน 
กกกกกกกกกกกก2.4 ผูเรียนสามารถเขาใจ ใชไดงายและไมสลับซับซอน 
กกกกกกกกกกกก2.5 มีขอเสนอแนะใหผูเรียนเกี่ยวกับการเรียนภาษา 
กกกกกกกก3. การควบคุมการเรียนของผูเรียน (Learner Control) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูเรียนเปนผูควบคุมการเรียนดวยตนเองจะชวยใหเกิดการเรียนรูที่ดีขึ้นหรืออาจจะเกิดการเรียนรูได
นอยลง ซ่ึงอาจจะเกิดกับผูเรียนที่ไมมีความรูทางคอมพิวเตอรอยางพอเพียง ดังนั้นครูผูสอนที่
ประเมินลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในดานการควบคุมการเรียนของผูเรียนจะตองตั้ง
คําถามตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก3.1 มีความเหมาะสมหรือไมที่จะใหผูเรียนเปนผูควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนดวยตนเอง 
กกกกกกกกกกกก3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปดโอกาสใหผูเรียนสรางองคความรูดวย
ตนเองหรือไม บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปดโอกาสใหผูเรียนเลือกระดับความยากงายของ
กิจกรรมหรือไม 
กกกกกกกก4. รูปแบบการนําเสนอ (Presentation Style) รูปแบบการนําเสนอที่นาสนใจจะชวยให
ผูเรียนเกิดการเรียนรู เชน การใชภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว วีดิโอ เสียงประกอบ 
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กกกกกกกกกกกก4.1 การใชเสียงสามารถใชเพื่อเปนเสียงเตือน ใหแรงเสริม อธิบายเนื้อหา ให
คําแนะนํา 
กกกกกกกกกกกก4.2 การใชภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ชวยเราความสนใจ ภาพประกอบชวยให
ผูเรียนมองเห็นภาพเนื้อหาที่เปนนามธรรมหรือกระบวนการตางๆที่เปนรูปธรรมมากขึ้น 
กกกกกกกก5. การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback) 
กกกกกกกกกกกก5.1 การใหขอมูลยอนกลับจัดเปนการใหการเสริมแรง 
กกกกกกกกกกกก5.2 การนําเสนอเนื้อหาที่ถูกตองในกรณีที่ผูเรียนตอบคําถามผิด 
กกกกกกกกกกกก5.3 การใหขอมูลยอนกลับที่เปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวจะชวยใหผูเรียนมี
ความรูทางดานคําศัพทเขาใจความหมายดีขึ้น 

 
6. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 

 
กกกกกกกกครูสอนภาษาจําเปนตองพัฒนาตนเองตลอดเวลาเพื่อใหมีความรูที่เปนปจจุบันและ
สามารถนําความรูมาประยุกตใชในการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การนํา
คอมพิวเตอรชวยสอนมาเปนสื่อในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเปนอีกทางเลือกหนึ่งที่ชวย
สงเสริมใหผูเรียน ไดเรียนตามเอกัตภาพ ชวยใหการเรียนมีขอมูลยอนกลับทันที ทําใหผูเรียนเกิด
ความตื่นเตน ไมเบื่อหนาย สามารถเรียนรูไดซํ้าๆ หลายคร้ังตามที่ตองการ (สุพัฒน สุกมลสันต 
2541: 29) ในปจจุบันมีการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษา
มากขึ้น (ผาน บาลโพธิ์ 2539: 4) เสนอวา ครูสอนภาษาในอนาคตจะใชคอมพิวเตอรในหลักสูตรการ
เรียนการสอนภาษา เพราะจะชวยพัฒนาทักษะการอานและการเขียน และความสามารถในการ
ส่ือสารกับประชาคมโลก 
 
6.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
กกกกกกกกการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในการจัดการเรียนการสอนภาษา เรียกวา 
CALL (Computer Assisted Language Learning) ซ่ึงเปนที่นิยมเรียกกัน คือ คอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษา มีผูใหความหมายของคําวาคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาดังนี้ 
กกกกกกกกฟลลิปส  (Phillips 1986: 7) กลาวถึงลักษณะของคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน
ภาษาไวสรุปไดวา การเรียนการสอนจะเนนใหผู เ รียนเปนศูนยกลาง (learner-centered) โดย
คอมพิวเตอรจะเปนเครื่องมือสําหรับผูเรียนที่จะเรียนรูประสบการณทางการเรียนดวยตนเอง 
กกกกกกกกโจนส และ ฟอรเตสคิว (Jones and Fortescue 1987: 5) ไดใหความหมายของ
คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนภาษาสรุปไดวา เปนเครื่องมือในการแสดงเนื้อหา เปนตัว
เสริมแรง และชวยในการทดสอบโครงสรางทางภาษา โดยคอมพิวเตอรจะแสดงตัวอยางของกฏการ
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ใชภาษาใหผูเรียนดู จากนั้นผูเรียนจะตองตอบคําถามเพื่อเปนการทดสอบความรูเกี่ยวกับกฏนั้นและ
ที่สําคัญคอมพิวเตอรจะใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ที่เที่ยงตรงและรวดเร็ว 
กกกกกกกกผาน บาลโพธิ์ (2541: 6) กลาวถึง CALL (Computer Assisted Language Learning 
Program) คือ การใชคอมพิวเตอรเปนสวนหนึ่งในการเรียนภาษา ผูเรียนเรียนภาษาจากโปรแกรม 
หรือซอฟแวรที่เปนแบบฝกหัด หรือบทเรียน ใน 3 ลักษณะ กลาวคือ 1. ใชเปนสวนหนึ่งของรายวิชา
หรือบทเรียน 2. ใชเปนบทเรียนหรือแหลงความรูสําหรับผูที่สนใจหรือ 3. ใชกับกิจกรรมการสอน
เปนกลุมใหญ กลุมยอยหรือรายบุคคล ขึ้นอยูกับจุดมุงหมายการสอนหรือจํานวนเครื่องคอมพิวเตอร
ที่มีใช 
กกกกกกกกกษมา นิลแดง (2544: 4) กลาววา CALL คือ เทคโนโลยีส่ือการสอนที่ทันสมัยซ่ึงอยูใน
รูปของซอฟแวรคอมพิวเตอร ที่ครูใชเพื่อชวยสงเสริมการเรียนรูภาษาของผูเรียนที่มีความสามารถใน
การเรียนรูตางกัน โดยใชเปนเพียงส่ือการสอนชนิดหนึ่งในชั้นเรียนเทานั้น ไมสามารถใชสอนแทน
ครูทั้งหมดได 
กกกกกกกกกลาวโดยสรุป คอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เปนการเรียนรูดวยส่ือคอมพิวเตอรชวยสอน
ที่มีความเที่ยงตรงในดานเนื้อหาและการประเมิน ผูเรียนสามารมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนไดและ
ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการของตนเอง ที่สําคัญคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหการ
เรียนรูภาษาของนักเรียนมีประสิทธิภาพดีขึ้น  

 
6.2 ความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
กกกกกกกกคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา (CALL) มีพัฒนาการควบคูไปกับการพัฒนาศาสตรการ
เรียนการสอนภาษา กลาวคือ ทฤษฏีการเรียนรูและวิธีการเรียนการสอนภาษา ซ่ึง วอรซาเออร 
(Warchaure, quoted in Torut 1999: 2-20) ไดแบงพัฒนาการของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา
ออกเปนสี่ยุคดังนี้ 
กกกกกกกก1. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม (Behavioristic CALL) 
กกกกกกกก2. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative CALL) 
กกกกกกกก3. คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย (Integrative CALL – 
Multimedia CD-Rom) 
กกกกกกกก4.คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคบูรณาการอินเตอรเน็ต (Integrative CALL - Internet) 
 
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคพฤติกรรมนิยม (Behavioristic CALL) 
กกกกกกกกแนวคิดวิธีการสอนในยุคนี้คือ ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism), ทฤษฏีการใชความ
ชํานาญ (Empiricist theory), ทฤษฏีการฟงพูด (Audio Lingualism) และทฤษฏีภาษาศาสตร 
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โครงสราง (Structural Linguistics) ทั้งนี้มีหลักในการเรียนรูภาษาที่สําคัญคือ การใหความสําคัญกับ
ส่ิงเรา (stimulus), การตอบสนอง (response), การเสริมแรง (reinforcement) การเรียนรูภาษา คือ
กระบวนการของการสรางความเคยชินจนเกิดเปนนิสัย (habit-formation) ใหความสําคัญกับการ
ปฏิบัติและฝกฝน เรียนรูโดยการเลียนแบบและทําซํ้าๆ การใหผลสะทอนกลับ (feedback) 
กกกกกกกกลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรในยุคนี้สวนใหญเปนแบบฝกหัด เพื่อปฏิบัติและฝกฝน 
(drill and practice) กิจกรรมการเรียนรูสงเสริมความถูกตองของภาษามากกวาความคลองแคลวใน
การใชภาษา อยางไรก็ดีคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ไมไดรับการยอมรับจากนักทฤษฏแีละนกั
ปฏิบัติในเชิงเหตุผลและการสอน 
 
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative CALL)  
กกกกกกกกแนวคิดวิธีการสอนในยุคนี้ คือ ทฤษฏีความรูความเขาใจ (Cognitive) ทฤษฏีทางจิตวิทยา 
(Psychology) การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร (Communicative Language Teaching) และไวยากรณ
ปริวรรต (Transformational Grammar) ซ่ึงทฤษฏีเหลานี้มีหลักในการเรียนรูภาษาที่สําคัญคือการ
เรียนรูเปนกระบวนการของการคนพบ (discovery) การแสดงความหมาย (expression) และการ
พัฒนา (development) ใหความสําคัญกับหนาที่ภาษา เนนการนําภาษาไปใช เนนความสามารถใน
การสื่อสารและรูปแบบของภาษาที่ใช กระตุนใหนักเรียนไดใชภาษา 
กกกกกกกกลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนในยุคนี้ เนนที่การสื่อสารมากกวาการฝกฝน
และทําแบบฝกหัด การนําเสนอกิจกรรมเปนการใชภาษาในสถานการณตางๆ การอานเรื่อง การสราง
ขอความใหมๆ ใชการอานเพื่อช้ีนํา ใหแบบฝกหัดเติมคําในชองวาง เปนการประยุกตส่ือการสอน
เพื่อใชในการเรียนการสอนที่จริงจังขึ้น อยางไรก็ดี คอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ การนํามาใช
สวนใหญเปนการทดลองใชยังไมไดใชเปนพื้นฐานของการศึกษา 
 
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษายุคบูรณาการแบบสื่อหลากหลาย (Integrative CALL Multimedia CD-
ROM) 
กกกกกกกกแนวคิดวิธีการเรียนการสอนในยุคนี้ คือ ทฤษฏีมนุษยนิยม (Humanistic Approach) หลัก
ในการเรียนรูภาษาที่สําคัญ คือ การสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เนนความหมายของภาษา ใชส่ือการ
สอนที่เหมาะสมกับสถานการณ มีความหมายและนําไปใชไดจริงอยางคลองแคลว ใหความสําคัญ
กับการเรียนรูภาษาแบบมีปฏิสัมพันธ พิจารณาปจจัยของผูเรียน เชน อายุ ความสนใจ รูปแบบการ
เรียนรู แรงจูงใจ ภาระงานเกี่ยวของกับความสนใจและประสบการณในชีวิตจริงของผูเรียน เนนการ
นําภาษาไปใช ครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก (facilitator) มากกวาจะเปนผูปอนขอมูล 
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กกกกกกกกลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ คือ คอมพิวเตอรซอฟแวร
ประกอบดวยส่ือหลากหลาย เชน ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และเทปโทรทัศน การ
สรางใชแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร เพื่อสรางแรงจูงใจจากภายในของนักเรียน กระตุนใหเกิด
กิจกรรมระหวางผูเรียนกับผูเรียน และผูเรียนกับคอมพิวเตอร มีการรวบรวมสื่อหลากหลายไว
ดวยกัน ผูเรียนสามารถเรียนรูและประเมินความกาวหนาดวยตนเอง สภาพแวดลอมในการเรียนรู
ภาษาอยูในสถานการณที่เปนจริงมากขึ้น ผูเรียนไดใชทักษะทั้งส่ีดาน คือ ฟง พูด อาน เขียน ผูเรียน
เรียนบทเรียนตางๆ เชน คําอธิบายไวยากรณ (Grammatical explanation) อภิธานศัพท (glossaries) 
การออกเสียง (pronunciation) และแบบฝกหัด (exercise) เปนตน 
 
คอมพิวเตอรชวยสอนภาษายุคภาษาบูรณาการอินเตอรเนต (Integrative CALL - Internet) 
กกกกกกกกแนวคิดวิธีการสอนในยุคนี้ คือ การสอนเพื่อการสื่อสาร ใหความหมายกับการใช
อินเตอรเนตในการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร การเรียนรู เนื้อหาภาษาผานการมีสวนรวม มี
จุดมุงหมายและมีการยอนผลกลับหลักสูตรยืดหยุนครูเปนผูอํานวยความสะดวกและผูแนะนํา
ความคิดซ่ึงชวยสรางแรงจูงใจนักเรียน นักเรียนมีความรับผิดชอบ มีความคิดสรางสรรค เห็นความ
ผิดพลาดของตนเอง แบบเรียนเปนแหลงความรูควบคูกับสื่ออิเล็กทรอนิคส หองเรียนเปนศูนยรวม
ความทันสมัยขนาดยอมที่เต็มไปดวยอุปกรณทางอิเล็กทรอนิคส 
กกกกกกกกลักษณะสําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาในยุคนี้ คือเปนที่รวบรวมสื่อหลากหลาย
ประเภทจากอินเตอรเนต เชน ขอความ รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีทัศน มีการเชื่อมแหลง
ความรูตางๆทางอินเตอรเนตเขาดวยกันดวยความเร็วสูง ยึดตามแนวทฤษฏีการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสาร สรางแรงจูงใจจากภายในของนักเรียนเพื่อการสื่อสารที่เปนธรรมชาติกระตุนใหมีกิจกรรม
ระหวางผูเรียนและผูใชอินเตอรเนตทั่วโลก สภาพแวดลอมในการเรียนรูภาษาอยูในสถานการณที่
เปนจริงมากขึ้น ผูเรียนไดใชทักษะทั้งสี่ คือ ฟง พูด อาน และเขียน ใหความสําคัญกับเนื้อหาที่
หลากหลายและวัฒนธรรม ที่แตกตางกัน ทั้งนี้มีการนําเทคโนโลยีคอมพิวเตอรมาใชชวยในการสอน
ภาษา เชน การติดตอทางจดหมายอิเล็กทรอนิคส (E-mail หรือ electronic mail) การถายโอนขอมูล 
(FTP หรือ File Transfer Protocol) เวิลคไวดเว็บ (WWW หรือ World Wide Web) และการคุย (Chat) 
 
6.3 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
กกกกกกกกบํารุง โตรัตน (Torut 1999 : 19) ไดแบงประเภทคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เปน 6 
ประเภท คือ 
กกกกกกกก1. แบบฝกหัด แบบฝกทักษะปฏิบัติ แบบทบทวน เปนบทเรียนเนนการฝกหัดตามความรู
พื้นฐานของผูเรียนและชวยใหผูเรียนมีความรูความชํานาญในทักษะทางภาษาที่ตองการ การฝกจะ
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แบงเปน 3 ขั้นตอน คือ การนําเสนอสิ่งเรา การรับการตอบสนองจากผูเรียน และการใหผลยอนกลับ
ทันที ลักษณะบทเรียนจะมีคําถามใหผูเรียนตอบหลากหลายรูปแบบ คอมพิวเตอรชวยสอนนี้ พัฒนา
มาจากทฤษฏีการเรียนรูแบบพฤติกรรมนิยมและทฤษฏีการฟง พูด 
กกกกกกกก2. การใชคอมพิวเตอรเปนผูสอนเนื้อหา นําเสนอบทเรียนในรูปแบบของกราฟฟค เทป
โทรทัศน ภาพเคลื่อนไหว หรือภาพเลื่อน ซ่ึงรวมกิจกรรมการเรียนรูประเภทแบบฝกหัดดวย 
บทเรียนประเภทนี้จะแบงเปน 2 ลักษณะ คือ แบบเสนตรง (linear tutorial) จะมีการแสดงกรอบ
เนื้อหาที่สอน มีการถามคําถาม มีการตรวจคําตอบ และมีการใหขอมูลยอนกลับ ถาผูเรียนตอบถูกก็
จะไดเรียนกรอบตอไป ถาตอบผิดจะมีการชวยเหลือ และ/หรือสอนซอมเสริมกอน แลวจึงกลับไป
ถามคําถามเดิม อีกแบบหนึ่งคือแบบสาขา (branching tutorial) จะมีการแสดงกรอบเนื้อหาที่สอน
และกรอบคําถามใหผูเรียนไดตอบ การตอบทุกครั้งจะถูกประเมิน และกรอบสอนใหมที่เหมาะสมจะ
แสดงออกมา โดยมีพื้นฐานอยูบนการตอบสนองของผูเรียน 
กกกกกกกก3. แบบสถานการณจําลองและการแกปญหา (simulation/ problem solving) เปน
บทเรียนเพื่อใชสงเสริมใหมีการวิเคราะห คิดอยางมีระบบ มีการอภิปราย และใชกิจกรรมการเขียน
รูปแบบของโปรแกรมชนิดนี้ไมนิยมใชในการสอนเนื้อหา มีจุดประสงคเพื่อสรางปฏิสัมพันธทาง
ภาษาผานสถานการณที่ตองแกปญหา มีเงื่อนไขหรือปญหาที่ทาทายใหผูเรียนทําการแกไข 
กกกกกกกก4. แบบเกมคอมพิวเตอร (games on computer) หลักการคือเพื่อใหเกิดความสนุกสนาน
ในการเรียนรู สรางสภาพแวดลอมทางการเรียนรูทีสนุกสนาน และเพื่อจูงใจนักเรียนที่เรียน
ภาษาอังกฤษ อยางไรก็ตามเกมการศึกษาที่ดี ควรมีจุดประสงคที่ชัดเจนดวย ทั้งนี้เกมคอมพิวเตอร
ชวยสอนภาษาใหความสําคัญกับการนําเสนอความสนุกสนานในสภาพแวดลอมที่ทาทายตอผูเรียน 
กกกกกกกก5. คอมพิวเตอรเปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียน แบงเปนดานตางๆ ไดดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก5.1 ใชประมวลขอมูล เปนเครื่องมือที่นิยมใชมากที่สุด เพื่อสรางเอกสารฯ 
กกกกกกกกกกกก5.2 ใชตรวจคําผิด (Spelling checkers) 
กกกกกกกกกกกก5.3 ใชตรวจไวยากรณ อยางไรก็ตามโปรแกรมตรวจไวยากรณนี้มีความสามารถ
ในการใชจํากัดและถูกสรางมาเพื่อเจาของภาษามากกวาผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง 
กกกกกกกกกกกก5.4 ใชเพื่อหาขอมูลที่มีความสัมพันธกัน 
กกกกกกกกกกกก5.5 ใชเพื่อการเขียนแบบรวมมือ (Concordances) 
กกกกกกกกกกกก5.6 ใชเพื่อเปนโปรแกรมอางอิง 
กกกกกกกกกกกก5.7 ใชเพื่อเขียนโปรแกรม 
กกกกกกกก6. การใชอินเตอรเนต อินเตอรเนตเปนส่ือการสอนแบบหลากหลายที่มีทั้งขอความ 
รูปภาพ เสียง เทปโทรทัศน และภาพเคลื่อนไหว รูปแบบการใช คือ จดหมายอิเล็กทรอนิคส การถาย
โอนขอมูล ตลอดจนเครือขายขอมูล 
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กกกกกกกกกลาวโดยสรุปบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษามีหลายรูปแบบ เชนแบบสอนเนื้อหา 
แบบฝกหัด แบบสถานการณจําลองและการแกปญหา แบบเกมคอมพิวเตอร เปนตน คอมพิวเตอร
เปนเครื่องมือสําหรับผูสอนและผูเรียนในดานตางๆ เชน ใชตรวจคําผิด ตรวจไวยากรณ หาความ
ขอมูลที่มีความสัมพันธกัน เปนตน และ เปนเครื่องมือที่ใชการเรียนรู อีกทั้งสามารถชวยผูเรียนใน
การเรียนรูภาษาไดดียิ่งขึ้น 
 
6.4  ขอดี ขอจํากัด การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกการใชคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีทั้งขอดีและขอจํากัดในตัวของโปรแกรมเองซึ่งขอดี
นั้นก็คือการที่ผูเรียนไดรับประโยชนจากการเรียนรู และสามารถชวยผูเรียนใหมีความตองการที่จะ
เรียนเพราะมีความสะดวกและมีเที่ยงตรงในการประเมิน สวนขอจํากัดนั้นก็มีอยางเชน การเรียนการ
หาอุปกรณและจัดทําโปรแกรมชวยสอนที่ใชเวลาในการสรางนาน ซ่ึงในขอดีและขอจํากัดใน
แนวความคิดของนักการศึกษานั้นดังนี้ 
กกกกกกกก6.4.1 ขอดีของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน มีนักการศึกษาจํานวนมากได
ทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนการสอนพบวา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีคุณคาตอการเรียนการสอนหลายประการดวยกัน ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 12) ไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนไว 3 
ประการ ดังนี้ 
กกกกกกกก1. คอมพิวเตอรชวยสอนเกิดจากความพยายามในการที่จะชวยใหผูเรียนที่เรียนออน
สามารถใชเวลานอกเวลาเรียนในการฝกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรูเพื่อท่ีจะปรับปรุงการเรียนของ
ตนใหทันผูเรียนอื่นได ดังนั้นผูสอนจึงสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชชวยในการสอนเสริม
หรือสอนทบทวนการสอนปกติในชั้นเรียนได โดยที่ผูสอนไมจําเปนตองเสียเวลาในการสอนซ้ํากับ
ผูเรียนที่ตามไมทันหรือจัดการสอนเพิ่มเติม 
กกกกกกกก2. ผูเรียนก็สามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองในเวลาและ
สถานที่ซ่ึงผูเรียนสะดวก เชน แทนที่จะตองเดินทางมายังชั้นเรียนตามปกติ ผูเรียนก็สามารถเรียน
ดวยตนเองจากที่บานได นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ไดที่ตองการ เปนตน 
กกกกกกกก3. ขอไดเปรียบที่สําคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนก็คือคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดรับการ
ออกแบบมาอยางดีถูกตองตามหลักของการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นสามารถที่จะจูงใจ
ผูเรียนใหเกิดความกระตือรือรน ที่จะเรียนและสนุกสนานไปกับการเรียนตามแนวคิดของการเรียนรู
ในปจจุบันที่วา “Learning Is Fun.” ซ่ึงหมายถึง การเรียนรูเปนเรื่องสนุก 
กกกกกกกกไดมีนักการศึกษาอีกหลายทานไดทําการศึกษาคนควาและไดทําการวิจัยเกี่ยวกบัการเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนและไดกลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอการเรียนการสอน
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ไวหลายประการอันมีความสอดคลองสัมพันธกัน แตจะมีความแตกตางกันในเรื่องของรายละเอียด
ปลีกยอยอยูบาง ซ่ึงสามารถรวบรวมและสรุปถึงประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน โดยแยก
ออกเปนประโยชนตอผูเรียน ตอผูสอน และตอการจัดการเรียนการสอน (Hall 1982: 362; Heinich 
and others 1993: 317-318; สุภานี ชลภาพ 2545: 42-44; ธีรังกูร บํารุง 2548: 55-57) ไดดังนี้ 
  
ประโยชนตอผูเรียน 
กกกกกกกก1. สงเสริมใหผูเรียนไดเรียนไปตามความสามารถของตนเอง เรียนไดตามความชาเร็ว
ของตนเอง ทําใหสามารถควบคุมอัตราเรงของการเรียนได 
กกกกกกกก2. การเสริมแรงไดอยางรวดเร็วและมีระบบ โดยการใชผลยอนกลับทันทีในรูปของ
คําอธิบาย สีสัน ภาพ และเสียง ทําใหผูเรียนไมเบื่อหนาย 
กกกกกกกก3. ผูเรียนไมสามารถแอบดูคําตอบไดกอน จึงเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนรูจริงกอนจึง
จะผานบทเรียนนั้นไปได ซ่ึงเปนผลมาจากประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรและจากการออกแบบ
โปรแกรมบทเรียน 
กกกกกกกก4. ผูเรียนสามารถกลับไปทบทวนบทเรียนที่ไดเรียนผานมาแลวซํ้าอีกกี่คร้ังก็ได 
กกกกกกกก5. ชวยลดเวลาเรียนของผูเรียน เมื่อเทียบกับการเรียนตามปกติ 
กกกกกกกก6. ผูเรียนสามารถกําหนดอัตราความกาวหนาของตนเองได เนื่องจากคอมพิวเตอรชวย
สอนมีการประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนไดทันที 
กกกกกกกก7. ชวยใหผูเรียนไดคิดโดยใชเหตุผล เนื่องจากตองคิดหาทางแกปญหาอยูตลอดเวลา 
กกกกกกกก8. ชวยใหผูเรียนมีทัศนคติที่ดีตอวิชาที่เรียน เนื่องจากการเรียนดวยตนเองที่อาจประสบ
ความสําเร็จหรืออาจลมเหลวก็ไดโดยไมรูสึกอับอายใคร 
กกกกกกกก9.  ผู เ รียนสามารถเรียนเนื้อหาจากงายไปหาเนื้อหายากขึ้น  เนื่องจากบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมีการสรางโดยวิธีการระบบ 
กกกกกกกก10. คอมพิวเตอรชวยสอน สามารถสอนมโนทัศนหรือทักษะชั้นสูง ซ่ึงยากแกการสอน
โดยครู หรือตํารา การจําลองสถานการณโดยคอมพิวเตอรชวยสอนจะชวยใหผูเรียนเรียนไดงายขึ้น
และดีกวาการเรียนจากครู 
กกกกกกกก11.  ผูเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการของตนเอง ชวยใหเกิดการเรียนรูใน
ลักษณะการเรียนรูเปนรายบุคคลไดดี 
กกกกกกกก12. ผูเรียนมีอิสระในการเรียน ใครพรอมก็เรียนได โดยไมตองนัดแนะกับเพื่อนรวมชั้น
และครูอาจารย 
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ประโยชนตอผูสอน 
กกกกกกกก1. ครูใชเวลาในการสอนนอยลง จึงนําเวลาที่เหลือไปใชในการศึกษาคนควาหาความรู
เพิ่มเติม และปรับปรุงการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นได 
กกกกกกกก2. ครูมีเวลาในการดูแลผูเรียนแตละคนไดมากขึ้น 
กกกกกกกก3. เปดโอกาสใหครูผูสอนไดพัฒนาการศึกษา สรางสรรค พัฒนานวัตกรรมการศึกษา ส่ือ
การสอนหรือหลักสูตร ใหมีประสิทธิภาพและกาวหนายิ่งขึ้น 
กกกกกกกก4.  ชวยลดเวลาในการสอนบทเรียนหนึ่งๆ เพราะจากผลการวิจัยสวนมากพบวา บทเรียน
ที่มีลักษณะเปนแบบโปรแกรมสามารถสอนเนื้อหาไดมากกวาการสอนแบบอื่นๆ โดยใชเวลานอย
กวาทําใหสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาหรือแบบฝกหัดไดเต็มที่ตามความเหมาะสมและความตองการของ
ผูเรียนหรือตามที่ผูสอนเห็นสมควร  
กกกกกกกก5.  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนการสอนที่มีแบบแผน เพราะมีการวางแผนการสราง
บทเรียนทุกขั้นตอน จึงชวยใหผูสอนสามารถตรวจสอบและปรับปรุงแกไขบทเรียนได 
กกกกกกกก6.  สามารถควบคุมผลสัมฤทธ์ิไดงาย ถาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีการบันทึกการ
ตอบคําถามและการทํางานของผูเรียนเอาไวดวย ผูสอนสามารถตรวจสอบคุณภาพของบทเรียน
ตลอดจนผลสัมฤทธ์ิของการเรียนไดอยางละเอียดและสามารถนําไปใชปรับปรุงบทเรียนไดดียิ่งขึ้น
ได 
กกกกกกกก7. สามารถเพิ่มวิชาสอนและเปนส่ือเสริมการเรียนรูนอกเวลาได โดยครูเตรียมบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไว ซ่ึงผูเรียนสามารถเลือกเรียนตามความตองการแบงเบาภาระครูในการสอน
เสริมไดดี 
กกกกกกกก8. กรณีสถาบันการศึกษาใดที่ขาดแคลนครูผูสอนและผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานก็สามารถ
นําเอาคอมพิวเตอรชวยสอนไปชวยในการเรียนการสอนได เพราะคอมพิวเตอรชวยสอนใหคุณภาพ
ในการเรียนการสอนที่คงตัว 
กกกกกกกก9. ใชเปนเครื่องมือในการสอนสาธิตเรื่องที่ยาก เชน จําลองการทํางานของสิ่งที่มองไม
เห็นดวยตาเปลา ไดแก อะตอม โมเลกุลได นอกจากนี้สามารถลดการเสียหายหรือสูญเสียอันเกิดจาก
การใชของจริงในการสอนสาธิตได 

 
ประโยชนตอการเรียนการสอน 
กกกกกกกก1. ทําใหการเรียนการสอนเปนมาตรฐานมากขึ้น เพราะผูเรียนไดเรียนเหมือนกันหรือ
เทากัน โดยไมตองคํานึงถึงความหงุดหงิดหรือความนาเบื่อของผูสอนที่สอนวิชาเดียวซํ้าๆกันหลาย
หน ซ่ึงอาจทําใหคุณภาพของการสอนลดลงได 
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กกกกกกกก2. สามารถนําขอมูลจากผลการเรียนของผูเรียนมาใชในการปรับปรุงการเรียนการสอน
หรือหลักสูตร เพื่อใหมีความกาวหนาและเกิดผลดีตอการเรียนรูของผูเรียนมากขึ้น 
กกกกกกกก3. การแกไขหรือปรับปรุงบทเรียนสามารถทําไดงาย โดยสามารถแกไขเฉพาะในสวนที่
ตองการเทานั้น 
กกกกกกกก4. สามารถสอนหรือฝกอบรมในลักษณะที่สมจริงใหกับผูเรียนได เนื่องจากเนื้อหา
บางอยางไมสามารถเรียนรูจากสถานการณจริงได 
กกกกกกกก5. ชวยแกปญหาการขาดแคลนผูสอนได จึงทําใหสามารถทําการเปดสอนไดหลายวิชา
ตามที่ผูเรียนตองการโดยไมตองคํานึงถึงจํานวนผูสอนหรือผูเรียนวามีเพียงพอที่จะเปดสอนหรือไม 
กกกกกกกก6. ความแปลกใหมของคอมพิวเตอรชวยสอน จะเพิ่มความสนใจ ความตั้งใจของผูเรียน
ไดมากขึ้น 
กกกกกกกก7. คอมพิวเตอรชวยสอน ชวยใหการเรียนมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล หมายถึงมี
ประสิทธิภาพในแงที่สามารถลดเวลา ทําใหชวยทุนแรงผูสอนและมีประสิทธิผลในแงที่ทําใหผูเรียน
สามารถบรรลุในจุดมุงหมายได 
กกกกกกกก8. คอมพิวเตอรชวยสอน มีคุณสมบัติเดนกวาส่ิงใดๆ ในดานความสามารถในการมี
ปฏิสัมพันธกับผูเรียน 
กกกกกกกก6.4.2 ขอจํากัดของการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน การผลิตส่ือคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนกระบวนการที่ตองใชเวลา แรงงาน ความอุตสาหะและงบประมาณรายจายคอนขางสูง 
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีอยูในปจจุบันมักจะมีจุดออนในเรื่องของปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับ
บทเรียน เมื่อมีขอจํากัดเชนนี้ ปรัศนี จิรวงศรุงเรือง (2545: 53) ไดกลาวขอจํากัดของการใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. แมวาคอมพิวเตอรจะมีราคาลดลง แตในการที่จะนํามาใชเปนสื่อการเรียนการสอน
ตองพิจารณาเพื่อใหคุมกับประโยชนที่จะไดรับ คาใชจาย ตลอดจนการดูแลรักษาดวย 
กกกกกกกก2. การขาดวัสดุการเรียนการสอนที่มีคุณคา ในการใชคอมพิวเตอรและซอฟทแวรที่ใช 
กับคอมพิวเตอรยี่หอหนึ่ง ก็อาจจะใชกับคอมพิวเตอรอีกยี่หอไมได 
กกกกกกกก3. การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนมากเกินไป อาจทําใหผูเรียนเกิดความเบื่อ
หนายได 
กกกกกกกก4. การนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชตองมีการเตรียมความพรอมแกผูเรียนกอน เชน 
ความรูพื้นฐานที่จําเปนกอนการใชโปรแกรม เปนตน ตลอดจนผูสอนตองเตรียมวางแผนการนํา
บทเรียนไปใชอยางเหมาะสมดวย 
กกกกกกกก5. การเลือกสรรบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ไดมาตรฐานไวใชงานเปนสิ่งสําคัญ ส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่วางจําหนายในทองตลาดมีมากมาย สวนมากบทเรียนเหลานี้ไดผาน
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การตรวจประเมินคุณภาพจากกรมวิชาการ บางบทเรียนไมไดรับการออกแบบอยางเหมาะสมตาม
หลักจิตวิทยาและการเรียนรู การหาบทเรียนที่เหมาะสมและตรงกับความตองการจึงยาก 
กกกกกกกก6. บทเรียนที่ผานการตรวจประเมินคุณภาพ สวนใหญจะมีราคาแพง 
กกกกกกกก7. การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองใชเวลา ผูเช่ียวชาญดานตางๆและเงินทุน
ในการผลิตสูงกวาการผลิตสื่ออ่ืนๆ เชนหนังสือพิมพ หรือโสตทัศนวัสดุอ่ืนๆ ดังนั้นจึงตองพิจารณา
ในชวงของการออกแบบใหมาก เพื่อใหไดมาซึ่งงานที่คุมคากับเวลาและคาใชจาย 
กกกกกกกกนอกจากนั้น บุปผชาติ ทัฬหิกรณ  (2543: 11) ไดกลาวถึงขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวย
สอนไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. หากไมใชเปนการใชเพื่อตองสอบ ผูเรียนจะมีแรงจูงใจในการใช คอมพิวเตอรชวย
สอนนอย เปนการเรียนเชิงบังคับ ปจจุบันคอมพิวเตอรชวยสอนเปนการเรียนที่ผูสอนเปนศูนยกลาง 
และคอมพิวเตอรเปนเพียง ส่ือกลางที่ทําหนาที่ถายทอดใหผูเรียนแทนผูสอน 
กกกกกกกก2. หากใชคอมพิวเตอรชวยสอนอยางเดียว ผูเรียนไมรูจักกัน และขาดการติดตอส่ือสาร
ระหวางเพื่อน 
กกกกกกกก3. ผูที่เรียนเร็ว จะสามารถศึกษาไปไดเร็วกวา และบางคนมีขอสงสัย ตองการคําอธิบาย
จากผูสอน จึงจําเปนตองใหผูสอนวางแผนวาบุคคลใดควรจะใชคอมพิวเตอรชวยสอนในลักษณะใด 
เชน บางคนอาจไมตองกลับไปทบทวน แตบางคนตองกลับไปทบทวนเพิ่มเติม หรือบางคนอาจจะ
ตองใหผูสอนมอบงานและสอนพิเศษได 
กกกกกกกก4. ผูเรียนตองมีความซี่อสัตย ในการเรียนดวยตนเองจากคอมพิวเตอรชวยสอน เพราะ
หากผูเรียนไมใชความคิด แตใชวีดูเฉลยเลย ก็จะไมมีประโยชนตอผูเรียน. 
กกกกกกกกสรุปไดวา การใชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีทั้งขอดีและขอจํากัด แตเมื่อ
เปรียบเทียบแลว จะมีขอดีมากกวาขอจํากัด เพราะผูเรียนสามารถใชประโยชนในการเรียนไดมาก
และคอมพิวเตอรชวยเพิ่มแรงจูงใจในการเรียนรูใหแกผูเรียน ชวยลดเวลาในการเรียนไดดี ซ่ึงมี
ประโยชนตอผูเรียน ผูสอน และตอการเรียนการสอน  
 
6.5 การออกแบบบทเรียน 
กกกกกกกกการอออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้นมีหลักและวิธีหลายประการดวยกัน ซ่ึง
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2542: 27-30) ไดเสนอการออกแบบคอมพิวเตอรชวยสอนไว 7 ขั้นตอน
ของ อเลสซี่ และ ทรอลลิป (Alessi and Trollip 1991: 72) ไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. ขั้นตอนการเตรียมการ (Preparation) 
กกกกกกกกกกกก1.1 กําหนดเปาหมายและวัตถุประสงค (Determine Goals and Objectives) 
กกกกกกกกกกกก1.2 เก็บขอมูล (Collect Resources) 
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กกกกกกกกกกกก1.3 เรียนรูเนื้อหา (Learn Content) 
กกกกกกกกกกกก1.4 สรางความคิด (Generate Ideas) 
กกกกกกกก2. ขั้นตอนการออกแบบบทเรียน (Design Instruction) 
กกกกกกกกกกกก2.1 ทอนความคิด (Elimination of Ideas) 
กกกกกกกกกกกก2.2 วิเคราะหงานและคอนเซ็ปต (Task and Concept Analysis) 
กกกกกกกกกกกก2.3 ออกแบบบทเรียนขั้นแรก (Preliminary Lesson Description) 
กกกกกกกกกกกก2.4 ประเมินและแกไขการออกแบบ (Evaluation and revision of the design) 
กกกกกกกก3. ขั้นตอนการเขียนผังงาน (Flowchart Lesson) 
กกกกกกกก4. ขั้นตอนการสรางสตอรี่บอรด (Create Storyboard) 
กกกกกกกก5. ขั้นตอนการสราง/เขียนโปรแกรม (Program Lesson) 
กกกกกกกก6. ขั้นตอนการผลิตเอกสารประกอบบทเรียน (Produce Supporting Materials) 
กกกกกกกก7. ขั้นตอนการประเมินและแกไขบทเรียน (Evaluation and Revise) 
นอกจากนี้ สุกรี รอดโพธ์ิทองและคณะ (2540: 20-28) ยังไดใหหลักการออกแบบและพัฒนาบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบดวยข้ันตอน 3 ขั้นตอนดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. การออกแบบบทเรียน ประกอบดวยข้ันตอน 4 ขั้นตอน คือ 
กกกกกกกกกกกก1.1 การวิเคราะหหลักสูตรและเนื้อหา เนื้อหาบทเรียนไดมาจากการศึกษา และ
วิเคราะหรายวิชา และเนื้อหาของหลักสูตรรวมไปถึงแผนการเรียนการสอนและคําอธิบายรายวิชา 
หนังสือ ตํารา และเอกสารประกอบในการสอนแตละวิชา หลังจากไดรายละเอียดของเนื้อหามาแลว
โดยนํามากําหนดวัตถุประสงคโดยทั่วไป จัดลําดับเนื้อหาใหมีความสัมพันธตอเนื่องกัน เขียนหัวขอ
เร่ืองตามลําดับเนื้อหา เลือกหัวขอเรื่องและเขียนหัวขอยอย เลือกเรื่องที่จะนํามาสรางบทเรียน นํา
เร่ืองที่เลือกมาแยกเปนหัวขอยอยแลวจัดลําดับความตอเนื่องและความสัมพันธในหัวขอยอยของ
เนื้อหา 
กกกกกกกกกกกก1.2 กําหนดวัตถุประสงคของบทเรียน วัตถุประสงคควรบงบอกถึงสิ่งที่คาดหวังวา
ผูเรียนจะไดรับ ซ่ึงอาจจะเกิดขึ้นระหวางการเรียนหรือหลังการเรียนก็ได เชน ใชคําวา อธิบายได 
เปรียบเทียบได  สามารถทําได  วิเคราะหได  เปนตน  ดังนั้น  วัตถุประสงคที่ดีควรเขียนเปน
วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 
กกกกกกกกกกกก1.3 การวิเคราะหเนื้อหาและกิจกรรม 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.1 กําหนดเนื้อหา กิจกรรมการเรียนและมโนทัศนที่คาดหวังวาจะให 
ผูเรียนไดเรียนรู 
กกกกกกกกกกกกกกก 1.3.2 เขียนเนื้อหาส้ันๆ ทุกหัวขอยอยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิง
พฤติกรรม 
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.3.3 เขียนมโนทัศนทุกหัวขอยอยจากนั้นนํามา 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.3.3.1 ลําดับเนื้อหา ไดแก บทนํา ระดับของเนื้อหาและกิจกรรม  
ลําดับและความสําคัญกอนหลังของเนื้อหา ความตอเนื่องของเนื้อหาแตละกรอบ ความยากงายของ
เนื้อหา เลือกและกําหนดสื่อที่จะชวยใหเกิดการเรียนรู และพิจารณาในแตละกิจกรรมวาตองการใช
ส่ือชนิดใด แลวระบุในกิจกรรมนั้น 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.3.3.2 เขียนแผนผัง (Flowchart) เชน แสดงการเริ่มตน และจุดจบ 
ของเนื้อหา แสดงการเชื่อมตอ และความสัมพันธการเชื่อมโยงของบทเรียน แสดงปฏิสัมพันธของ
กรอบตางๆ ของบทเรียน และแสดงความตอเนื่องของวิธีการนําเสนอเนื้อหาและกิจกรรม 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.3.3.3 การออกแบบจอภาพจําลองการแสดงผล (Stryboard) โดยมี 
บทนําและวิธีการใชโปรแกรม การจัดกรอบหรือแตละหนาจอ การใหสี แสง เสียง ลาย ภาพ และ
กราฟกตางๆ การกําหนดแบบตัวอักษร การแสดงผลบนจอภาพและเครื่องพิมพ การจัดตําแหนงและ
ขนาดของกรอบเนื้อหา การออกแบบกรอบตางๆของบทเรียนและการนําเสนอ การออกแบบการวัด
และประเมินผล เชนการจับคู การเติมคํา แบบเลือกตอบ เปนตน 
กกกกกกกกกกกก1.4 การกําหนดขอบขายบทเรียน โดยการจัดลําดับเนื้อหาและกิจกรรมในการ 
นําเสนอใหสอดคลองกับวัตถุประสงค โดยกิจกรรมดังกลาวจะรวมถึงกิจกรรมการเรียนและการฝก
ดวย 
กกกกกกกก2. การสรางบทเรียน ในการสรางบทเรียนประกอบดวยข้ันตอนดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก2.1 การปอนขอมูลดานเนื้อหาและกิจกรรมโดยคํานึงถึงขอมูลที่จะแสดงบนจอ ส่ิง 
ที่คาดหวังและการตอบสนอง และขอมูลสําหรับการควบคุมการตอบสนอง 
กกกกกกกกกกกก2.2 การพัฒนาบทเรียน โดยการใชโปรแกรมสําหรับการสรางบทเรียน โดยเฉพาะ 
หรือใชภาษาคอมพิวเตอรภาษาใดภาษาหนึ่ง โดยมีการตรวจสอบขอผิดพลาดตางๆ เชน รูปแบบ
คําสั่งผิดพลาด (Syntax error) เปนการใชคําสั่งไมถูกตองตามขอกําหนดของภาษานั้น หรือ
แนวความคิดผิดพลาด (Logical error) เปนขอผิดพลาดเนื่องจากผูเขียนเขาใจขั้นตอนการทํางาน
คลาดเคลื่อน 
กกกกกกกกกกกก2.3 การทดสอบการทํางาน โดยการนําโปรแกรมที่สรางไปใหครูผูสอนตรวจ 
เนื้อหาตรวจดูความถูกตองบนจอภาพ อาจมีการแกไขโปรแกรมบางสวน และนําไปทดสอบกับ
ผูเรียนในสภาพการใชจริงเพื่อทดสอบการทํางานของโปรแกรมและหาขอบกพรองที่คาดไมถึงเพื่อ
นําขอมูลเหลานั้นกลับมาปรับปรุงแกไขโปรแกรมเพื่อนําไปใชตอไป 
กกกกกกกก3. การประเมินบทเรียน การตรวจสอบและประเมินผลการเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กอนที่จะนําเอาไปใช การประเมินเปนสิ่งจําเปน โดยการตรวจสอบนั้นจะตองทําตลอดเวลา ในแต
ละขั้นของการออกแบบบทเรียน ควรมีการทดสอบกอนนําไปใชงาน ซ่ึงในการประเมินบทเรียนนี้ 
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ควรพิจารณาถึงส่ิงตอไปนี้ คือ ความถูกตองของเนื้อหา ขอกําหนดดานการสอน การใชหลักการ
เรียนการสอนหรือกลวิธีการสอน การออกบทเรียน การออกแบบหนาจอ การใชบทเรียน การจัด
เอกสาร เครื่องมือชวยการเรียน 
กกกกกกกกกลาวโดยสรุป ในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ตองมีขั้นตอนของการ
ออกแบบ ซ่ึงจะตองเตรียมการ การออกแบบบทเรียน การเขียนแผนผัง การสรางสตอรี่บอรด การ
วิเคราะหเนื้อหา การสรางกิจกรรม การกําหนดขอบขายบทเรียน การพัฒนาบทเรียน การสราง
บทเรียน การประเมินบทเรียน รวมถึงการนําไปใช 
 
6.6 ลักษณะการใชคอมพิวเตอรรูปแบบตางๆ 
กกกกกกกกสําหรับระบบโปรแกรมที่ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบงออกเปน 2 
ลักษณะ (วรางคณา พระลับรักษา 2541: 19; ปรัศนี จิรวงศรุงเรือง 2545: 69-72) ดังนี้ คือ 
กกกกกกกก1. แบบการใชโปรแกรมสรางบทเรียน (Authoring System) ระบบนี้จะเขียนและพัฒนา
ดวยผูชํานาญการและผูเชี่ยวชาญการขียนโปรแกรม ระบบโปรแกรมสรางบทเรียนนี้ออกแบบไว
สําหรับการสราง และการนําเสนอบทเรียนชวยสอน หรือ CAI โดยเฉพาะ ดังนั้นการใชงานจึงงาย
และสะดวกตอครูและผูสอนที่ไมมีทักษะทางดานการเขียนโปรแกรม ตัวอยางโปรแกรมตางๆของ
ตางประเทศที่คอนขางจะไดมาตรฐาน เชน PLATO, Authorware Professional, Multimedia 
ToolBook, Hyper Card และ Icon Author เปนตน 
กกกกกกกก2. แบบการใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอร เชน ภาษาซี, ปาสคาล หรือใชโปรแกรม
สําเร็จรูป เชน PC Story Board, Show Partner, Paint Brush, dBASE เปนตน ในการสรางและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระบบนี้จะอยูในวงการของนักคอมพิวเตอรเสียเปนสวนใหญ 
เนื่องจากการสรางบทเรียนดวยการใชโปรแกรมภาษาคอมพิวเตอรเขียน ตองอาศัยความชํานาญและ
ประสบการณในการเขียนโปรแกรมเปนอยางมาก 
กกกกกกกกปรัศนี จิรวงศรุงเรือง (2545: 69-72) กลาวถึง โปรแกรมที่สามารถนํามาใชชวยพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีการพัฒนาขึ้นมา 3 ลักษณะใหญๆ คือ  
กกกกกกกก1. ภาษาโปรแกรมสรางบทเรียน (Authoring Language) ที่พัฒนาขึ้นมาจากความเชื่อที่วา
โปรแกรมระดับสูง เชน โปรแกรมเบสิก นั้นคอนขางยากสําหรับผูใชเพราะจํานวนคําสั่งที่มีมาก 
และความซับซอนทางไวยากรณ ดังนั้นโปรแกรมที่มีคําส่ังนอยกวาจะทําใหเกิดการเรียนรูไดงายกวา 
Authoring Language เปนโปรแกรมที่ตองการคําสั่งเขียนนอยมากอยูในรูปแบบที่ยอสวน และมี
ไวยากรณที่เขาใจงาย  
กกกกกกกก2. ระบบโปรแกรมสรางบทเรียน (Authoring System) เปนการทํางานดวยเมนูตางๆที่มี
การวางแผนและการจัดการอยางระมัดระวัง ผูใชเพียงแตสรางบทเรียนบนกระดาษเปนชุดๆ
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เรียงลําดับตามหนาจอ จากนั้นทําตามคําแนะนําของโปรแกรม เพื่อนําส่ิงตางๆ (Material) ลงใน
บทเรียน ไมมีทั้งไวยากรณหรือศัพทคําส่ังที่ตองเรียนรู  
กกกกกกกก3.  เครื่องมือชวยโปรแกรมสรางบทเรียน (Authoring Aids) เปนชุดของโมดูลในภาษา
เบสิก ที่สามารถนําไฟลที่สรางขึ้นรวมเขาไปในโปรแกรม ที่เขียนดวยภาษาเบสิก อยางไรก็ตามรหัส
ตางๆของโปรแกรมจะมีความยุงยากลดนอยลง 
กกกกกกกกโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ไดมีการพัฒนาขึ้นทั้งตางประเทศ
และในประเทศ โปรแกรมชวยสอนของตางประเทศที่คอนขางไดมาตรฐาน และเปนที่รูจักไดแก 
Authorware, Toolbook, และ Hypercard สวนโปรแกรมชวยสอนที่พัฒนาขึ้นในประเทศไทย ไดแก 
โปรแกรม Thaishow โปรแกรมไทยทัศน และ จุฬาซีเอไอ เปนตน 
กกกกกกกกวิลฮีม (Wilheim 1995: 225-223) ไดกลาวถึงการเลือกโปรแกรมชวยสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนควรพิจารณาถึงลักษณะตางๆของโปรแกรมชวยสรางบทเรียนดังนี้ 
กกกกกกกก1. ตัวอักษร ควรมีรูปแบบของตัวอักษร (Font Type) ขนาดและสีของตัวอักษรที่
หลากหลาย ลักษณะของตัวอักษร (Font Style) แบบตางๆ เชน ตัวบาง ตัวหนา ตัวอักษรแรเงา เปน
ตน ลักษณะการแสดงขอความบนหนาจอ สามารถนําขอความจากโปรแกรมอื่นมาใชไดและ
สามารถคนหา และแทนที่ขอความได 
กกกกกกกก2. กราฟก (Graphic) ควรมีเครื่องมือในการสรางกราฟกที่หลากหลาย เชน สรางรูป
สามเหลี่ยม วงกลม เปนตน สรางภาพเคลื่อนไหว ภาพหมุน หรือภาพเคลื่อนที่ไดสามารถซอนภาพ
กับขอความได ใชภาพสะสมที่อยูในโปรแกรมหรือนําภาพจากโปรแกรมอื่น 
กกกกกกกก3. เสียง (Sound) มีความสามารถในการสรางเสียงจากเสียงพูด หรือสามารถใชเสียงที่มี
อยูในโปรแกรมได 
กกกกกกกก4. การมีปฏิสัมพันธของบทเรียน มีรูปแบบของคําถาม คําตอบที่หลากหลาย เชน มีการ
ตอบแบบเลือกตอบได มีการติดตามการตอบที่ผิดพลาด สามารถสรางการตอบสนองที่เหมาะสมกับ
ผูเรียน และมีการสุมคําถามและคําตอบได 
กกกกกกกก5. ความสามารถในการเชื่อมโยง สรางการเชื่อมโยงที่ไมจํากัดได สามารถเชื่อมโยงได
โดยใชคาํตอบ เวลา หรือจํานวนครั้งในการตอบ 
กกกกกกกก6. การทํางานรวมกับส่ืออ่ืน ติดตอกับฮารดแวร ภายนอกและควบคุมไดอยางสะดวก ใช
งานรวมกับสื่อประสมอื่นได เชน สามารถซอนภาพจากวีดีทัศนได  
กกกกกกกก7. การควบคุมผูเรียน ผูเรียนสามารถควบคุมลําดับการเรียนได มีปุมที่เอ้ืออํานวยให
ผูเรียนสามารถเริ่มตนโปรแกรมใหมได หรือสามารถกลับเขามาในตอนที่ตองการได ผูเรียนสามารถ
เขาสูการคนหาคําศัพทหรือขอมูลอ่ืนไดโดยงาย 
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กกกกกกกก8. การจัดการผลการเรียนรูของผูเรียน สามารถเก็บสะสมคะแนนของผูเรียน และ
แสดงผลการเรียนของผูเรียนได รวมทั้งเวลาที่ผูเรียนใชในการเรียนทั้งหมด 
กกกกกกกก9. คาตัวแปร มีการใชคาตัวแปรในการสรางบทเรียน และมีตัวแปรที่หลากหลายให
เลือกใช และสามารถถายโอนคาระหวางโมดูลได 
กกกกกกกก10. การพิมพสามารถพิมพขอความและภาพกราฟกทั้งหมดหรือบางสวนของโปรแกรม 
กกกกกกกก11. การทดสอบ สามารถทดสอบขณะสรางบทเรียนได สามารถแกไขขณะทดสอบได 
และสามารถโยงไปมาระหวางการสรางบทเรียนและการทดสอบได 
กกกกกกกก12. อ่ืนๆมีโปรแกรมสาธิตวิธีใชงาน โปรแกรมสามารถใชงานกับระบบควบคุมอ่ืนๆได 
กกกกกกกกนอกจากนี้ บารอน และออรวิง (Baron and Orwing: 1995: 145-146) ไดกลาววา 
ซอฟทแวรที่นํามาใชในการจัดระบบ ทําหนาที่รวบรวมงานสวนตางๆ ที่จัดทําไวแลวจากซอฟทแวร
ประเภทอื่นๆ เชน โปรแกรมสรางภาพกราฟก โปรแกรมเสียง หรือโปรแกรมภาพเคลื่อนไหวตางๆ 
เพื่อใหมีการโตตอบกันได และซอฟทแวรออรเธอรร่ิง ที่รูจักกันกวางขวาง คือ โปรแกรมออรเธอร
แวร (Authorware) ไดเร็คเตอร (Director) หรือ มัลติมีเดีย ทูลบุค (Multimedia ToolBook) ซ่ึงมี
ลักษณะรูปแบบดังนี้ 
กกกกกกกก1. ประเภทที่ใชในการเขียนคําสั่งสคริปต (Script-based Authoring system) การใช
ซอฟทแวรประเภทนี้ใชในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอร ตองใชวิธีการเขียนคําสั่งเปนรหัสภาษา
ทางคอมพิวเตอร เปนซอฟทแวรออรเธอรร่ิงระบบแรกๆ การสรางบทเรียนดวยซอฟทแวรประเภทนี้ 
ตองใชผูที่มีความรูความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่มีประสบการณ จึงจะสามารถสรางไดอยาง
รวดเร็ว การใชวิธีการเขียนคําส่ังสรางบทเรียนมีขอดีตรงที่ไมมีขอจํากัดในเรื่องของการควบคุม 
อุปกรณที่เกี่ยวของ การควบคุมฐานขอมูลท่ีสรางขึ้น การเชื่อมตอเขาไปยังเครือขายหรือการพวงตอ
กับอุปกรณภายนอกอื่นๆ 
กกกกกกกก2. ประเภทที่ใชเมนูคําสั่ง (Menu-based Authoring System) การใชซอฟทแวรประเภทนี้
งายกวาประเภทแรก ผูสรางสามารถเลือกใชคําส่ังจากรายการบนเมนูตางๆ ที่มีไวให แตจะมีขอเสีย
ตรงที่รายการคําสั่งบนเมนูที่มีใหมีอยูจํากัด จึงเปนขอจํากัดในการสรางบทเรียน ถาตองการรวม
คําส่ังในการสราง หรือตองการเพิ่มขีดความสามารถของการใชงานจากเมนูคําสั่งที่มีให อาจจะตอง
ใชวิธีการเขียนคําส่ังเขาดวย 
กกกกกกกก3. ประเภทที่ใชไอคอนรูปภาพ (Icon-based Authoring System) เปนระบบออรเธอรร่ิง
ประเภทที่นิยมนํามาใชสรางบทเรียนกันในปจจุบัน เนื่องจากผูสรางซอฟทแวรพัฒนาใหผูใช
สามารถนําไปใชงานไดมากขึ้นกวาเดิม เพียงแตเลือกเอาไอคอนที่เปนรูปภาพประเภทตางๆที่
ผูพัฒนาโปรแกรมไดสรางไวใหมาเรียงตอกัน ก็สามารถสรางเปนโครงสรางของเนื้อหาบทเรียน ที่
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สามารถเพิ่มขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เขาไปในโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนไดแลว 
กกกกกกกกดังนั้นการใชคอมพิวเตอรชวยสอนจึงมีลักษณะหลากหลาย ซ่ึงขึ้นอยูกับการใชงาน และ
ประเภทการทํางานก็แตกตางกัน อยางไรก็ตาม รูปแบบตางๆของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน
นั้นก็แตกตางกันออกไป เชน ประเภทใชการเขียนคําสั่งสคริปต ประเภทที่ใชเมนูคําสั่ง ประเภทที่ใช
ไอคอนรูปภาพ แตในปจจุบันนิยมใชไอคอนรูปภาพมาก เพราะเหมาะและงายตอการใชงาน 
 
6.7  โปรแกรม Authoring Solfware 
กกกกกกกกเปนการนําเสนอแบบโตตอบที่ไดนําองคประกอบของมัลติมีเดีย เชน ภาพ เสียง 
ภาพเคลื่อนไหว ขอความ มาผสมผสานกันอยางกลมกลืน เปนเรื่องราวตามสคริปตของเรื่อง ให
ดําเนินตอเนื่องกันอยางดี ซ่ึงมีซอฟตแวรที่ไดรับความนิยมทางดานนี้ (ยืน ภูวรวรรณ 2542 : 74-78; 
สมรัก ปริยะวาที 2543: 11-15) ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก6.7.1 โปรแกรมภาษาที่สรางโดย Macromedia Authorware 7 ไดพัฒนาขึ้นโดย
บริษัท Macromedia อเมริกา (ตัวแทนจําหนายในประเทศไทย คือ บริษัทไอเฟค จํากัด)ในตอนแรก
บริษัทไดพัฒนา Authorware Star ออกมาทดลองใช หลังจากนั้นก็มี Version ใหมๆออกมาเรื่อยๆซึ่ง
ในปจจุบันมี Authorware Version 7 โปรแกรม Authorware จัดเปนโปรแกรมประเภท Authoring 
System ที่ใชในการเรียบเรียงงานนําเสนอลักษณะ Multimedia ที่มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
เสียงเพลง เสียงบรรยาย Sound Effect และสามารถโตตอบกับผูใชโปรแกรมไดหลายรูปแบบ 
(Interactive Multimedia) ซ่ึงคุณสมบัติดังกลาวสามารถนําไปประยุกตกับงานไดอยางกวางขวาง ใช
เทคนิคที่เรียกวา Objected Interface ซ่ึงเปนการใชสัญลักษณ (Icon) แทนคําสั่ง ทํางานเปน Visual 
Authoring ทําใหงายและสะดวกตอการใชงาน ทํางานดวยระบบ Drag and drop ประกอบกับเมนูที่
ใชงานงาย มีระบบในการสราง User Interface ที่สมบูรณ รวมทั้งความสามารถดาน HyperLink 
Hyper text ทําใหเปนโปรแกรมที่มีความเหมาะสมในการนําไปผลิตบทเรียน นอกจากนี้ภายใน
โปรแกรมยังมีตัวแปรและฟงกช่ัน (Variable & Function) สนับสนุนการทํางานมากกวา 200 คําสั่ง 
เพื่อใชพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพสูง และดวยเทคโนโลยี Shockware ทําใหสามารถนําบทเรียนที่
ผลิตดวย Authorware ไปใชบนอินเตอรเนตและอินทราเนต 
กกกกกกกกโปรแกรมภาษาที่สรางโดย Macromedia Authorware เปนโปรแกรมในการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา ซ่ึงมีคุณสมบัติดังนี้ (สมรัก ปริยะวาที 2549: 21-22) 
กกกกกกกกโปรแกรม Authorware 7 เปนโปรแกรมที่ใชเปนเครื่องมือซ่ึงมีขีดความสามารถในการ
สรางงานนําเสนอ ที่ตองการใหมีการตอบสนองระหวางโปรแกรมกับผูใชโปรแกรมไดหลากหลาย
รูปแบบในรูปแบบของภาพ (Graphic), เสียง (Sound), ภาพเคลื่อนไหว (Animation), ขอความ
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ตัวอักษร (Text), หรือวิดีโอ (Video), และดีวีดี (DVD) เปนสื่อการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน (CAI) ที่สมบูรณแบบ นอกจากนี้ยังเปนเครื่องมือที่ใชสรางเว็บและการเรียนออนไลน (Online 
Learning) ดวยเครื่องมืออํานวยความสะดวกในการสรางงานเพียงแคลากไอคอนไปวางบน ฟโลว
ไลน (Flowline) ผูใชไมจําเปนตองมีความรูในเรื่องการเขียนโปรแกรมก็สามารถสรางงาน สรางการ
ตอบสนองแบบตางๆไดโดยไมยาก เหมาะสําหรับคุณครูยุคใหมใช ICT ชวยในการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่หลากหลาย 
กกกกกกกกโปรแกรม Authorware 7 นี้ยังปรับปรุงสวนที่ติดตอกับผูใชงานโปรแกรมใหใชงานได
งายยิ่งขึ้นเหมือนกับโปรแกรมทั่วไปที่รันบนวินโดวส เชน การจัดวางไอคอน (Icon Panel) เสียใหม, 
เปลี่ยนขนาดหนาตาง, กําหนดคุณสมบัติใหเรียกใชงานสะดวก จัดวางหนาตางโนวเลจ ออบเจค 
(Knowledge Object) แวไรอะเบิล (Variable) และ ฟงกช่ัน (Function) ไวดานขวามือ เปนตน 
กกกกกกกกการเขียน Script ในโปรแกรม Authorware 7 นั้นสามารถเลือกไดวาเปนภาษา 
Authorware (Authorware Script Language) หรือภาษาจาวา (JavaScript) นอกจากนี้ยังดึงไฟล 
(Import) จากโปรแกรม Microsoft Power Point เขามาใชในโปรแกรม Authorware 7 ได ซ่ึงเปนสวน
ที่ผูใชโปรแกรม Authorware เวอรช่ันเกาเรียกรองมา การเพิ่มสัญรูป DVD เขามาชวยใหงานดู
ตื่นเตนเราใจมากยิ่งขึ้น มีส่ือจากแหลงอื่นๆเพิ่มเขามาประยุกตใชสรางบทเรียนใหนาสนใจและนา
ติดตาม  
 
ตารางที่ 1   แสดงความตองการของระบบที่เหมาะสมกับการสรางงานดวยโปรแกรม Authorware 7   
                  (System requirements) 
 
สวนประกอบ คุณสมบัติเครื่องที่ใชสราง

งาน 
คุณสมบัติเครื่องที่ใชรันโปรแกรมที่
สรางเสร็จแลว 

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

MB RAM (Mac) 
System software Windows XP, Windows 

2000, Windows 98 SE 
Windows XP, Windows 2000, 
Windows NT 4.0, Windows Me, 
Windows 98 SE 
Mac OS 8.1 through OS X 

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

Not applicable 
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และสวนตาง ๆ ของหนาจอโปรแกรม Macromedia Authorware มี 5 สวน คือ (วรากร หงสโต 2543: 
29-30) 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1 สวนตางๆ ของหนาจอโปรแกรม Macromedia Authorware  
 
กกกกกกกก1. แถบชื่อ (Title bar) อยูสวนบนสุดของหนาจอ ถายังไมไดตั้งชื่อไฟลจะมีช่ือวา 
“Authorware” แตถาเปนโปรแกรมที่สรางเสร็จแลวก็จะมช่ืีอไฟลที่ตั้งไวปรากฏอยู 

2. แถบเมนู (Menu bar) เปนแถวรองลงมาจากแถบชื่อ จะมีเมนูในแถบนี้ทั้งหมด 8 เมนู 
ซ่ึงแตละตัวจะมีเมนูยอยเปนแบบพูลดาวนเมนู (Pull down menu) 

3. แถบสัญรูป (Icon bar) เปนแถวรองลงมาจากแถบเมนูเปนรูปสัญลักษณตางๆ เปน
การนําคําส่ังจากเมนูยอยของแถบเมนูคําสั่งที่เรียกใชบอยๆ มาทําเปนสัญลักษณเพื่อการเรียกใชงาน
ที่งายและเร็วขึ้น 

4. สัญรูปพาเลตต (Icon palette) เปนแถบสัญลักษณเครื่องมือ (Tools) เรียงตามแนวตั้ง
อยูดานซายมือของหนาจอ มีสัญลักษณทั้งหมด 16 ตัว 

2 3 

4 5 

1
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5. หนาตางออกแบบ (Design windows) เปนหนาจอวางๆ มีเสน Flow Line 1 เสน เพื่อ
เตรียมใหออกแบบงาน (Design) จะมีช่ือเปน “Untitle 1” ใหกอนจนกวาจะบันทึก (Save) งานแลว
ตั้งชื่องานใหม บนแถบชื่อก็จะเปนชื่อตามที่ตั้งไว 

ในการออกแบบหรือสรางผลงานใหเปนคอมพิวเตอรชวยสอน ก็จะทําบนหนาตาง
ออกแบบโดยการลากสัญรูปเครื่องมือ จากสัญรูปพาเลตตมาวางบนเสน ฟโลวไลน(Flow Line)  
กกกกกกกกคาํสั่งยอยบนแถบเมนู บนแถบเมนูจะมีเมนูอยู 6 ตัว แตละตัวจะมีเมนยูอยลักษณะเปนพู
ลดาวนเมนู เมือ่คลิกที่เมนูคําส่ังบนแถบเมนู ก็จะปรากฏรายการเมนยูอย 

สัญรูปพาเลตต เปนปุมเครื่องมือที่จะนําไปวางบนเสน ฟโลวไลน(Flow Line) เพื่อจัด
ทํางาน (Design) แตละตัวมีช่ือเรียกดังนี้ 

กกกกกกกก1. สัญรูป Display     ใชสรางวัตถุบน Presentation Window 

กกกกกกกก2. สัญรูป Animation    ใชทําใหวัตถุเคล่ือนที่ 
กกกกกกกก3. สัญรูป Erase     ใชลบออปเจ็กตออกจากหนาตางนําเสนอ 
กกกกกกกก4. สัญรูป Wait      ใชหยุดการนําเสนอเนื้อเร่ืองบนเสน Flow Line 
กกกกกกกก5. สัญรูป Navigation    ใชเปนตัวกําหนดปุม Interaction 
กกกกกกกก6. สัญรูป Framework    ใชเปนชุดรวมทางแยกการนําเสนอ 
กกกกกกกก7. สัญรูป Decision   ใชเปนตัวกําหนดทิศทางเดินบนเสน Flow Line ตามเงื่อนไข 
กกกกกกกก8. สัญรูป Interaction    ใชเปนตัวทําใหเกิดทางแยกในการนําเสนอ 
กกกกกกกก9. สัญรูป Calculation     ใชเปนตัวกําหนดหนาที่และตัวแปรใหกับเสน Flow Line 
กกกกกกกก10. สัญรูป Map    ใชเปนตัวสรางหนาตางออกแบบอีกระดับหนึ่ง 
กกกกกกกก11. สัญรูป Movies     ใชเปนตัวเรียกไฟลภาพยนตรมานําเสนอบนเสน Flow Line 

กกกกกกกก12. สัญรูป Sounds    ใชเปนตัวเรียกไฟลเสียงมานําเสนอบนเสน Flow Line 
กกกกกกกก13. สัญรูป Video   ใชควบคุมการนําเสนอของเครื่องเลเซอรดิสกจากภายนอก 
กกกกกกกก14. สัญรูป Start Flag    ใชเปนตัวกําหนดจุดใหเร่ิมตนนําเสนอเนื้อเร่ืองบนเสน 
Flow Line 
กกกกกกกก15.  สัญรูป Stop Flag   ใชเปนตัวกําหนดจุดใหจุดใหเร่ิมตนนําเสนอบนเสน 
Flow Line  
กกกกกกกก16. สัญรูป Color Box   ใชเปนตัวกําหนดสีใหแกสัญลักษณบนเสน Flow Line 
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กกกกกกกกนอกจากนี้ วรากร หงษโต (2543 : 32-33) ไดใหรายละเอียดของโปรแกรม 
Macromedia Authorware เพิ่มเติมดังตอไปนี้ 
 
สมรรถภาพโดยรวมของโปรแกรม Authorware Professional version 7 
กกกกกกกกโปรแกรม Authorware version 7 ไดมีการพัฒนาศักยภาพและความสามารถในการ
ทํางานใหเพิ่มขึ้นจากเวอรชันเดิมเปนอยางมากพรอมทั้งสามารถนําไฟลงานตางๆเขารวมโปรแกรม
ได โดยแยกออกเปนหัวขอตางๆ ดังนี้ (ภัททิรา เหลืองวิลาศ 2547: 21-22) 
กกกกกกกก1. หนาจอการแสดงผลในรูปแบบที่เรียบงาย ทําใหชวยลดเวลาในการเรียนรูการใชงาน
โปรแกรม แถบพาเนลทั้งหมดสามารถเก็บพับ ยอขยายหรือรวมเขาดวยกันได 
กกกกกกกก2. การใชงานรวมกับไฟลงานของโปรแกรม Microsoft PowerPoint สามารถ Import 
ไฟลงานจากโปรแกรม PowerPoint เขามาใชงานรวมกับโปรแกรม Authorware อีกทั้งสามารถแปลง
ไฟลที่นําเขามาใชงานใหอยูในรูปแบบ XML ได 
กกกกกกกก3. ความสามารถในการเลน DVD สามารถนําไฟลวิดีโอ DVD มาประยุกตสรางเปน 
ส่ือการสอนที่มีการโตตอบหรือประยุกตสรางเปนสื่อ Kiosk โดยอาศัยการทํางานของโปรแกรม 
Authorware ได 
กกกกกกกก4. นําเขาและสงออก XML สําหรับงานที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลอยูตลอดเวลา 
สามารถนําเขาและสงออกไฟลขอมูลใหอยูในรูปแบบของ XML ได 
กกกกกกกก5. สนับสนุนการทํางานของ JavaScript ลักษณะการทํางานของ JavaScript ที่อยูใน
โปรแกรม Authorware จะมีรูปแบบการทํางานเหมือนกับ JavaScript ที่อยูในโปรแกรม 
Dreamweaver MX ดังนั้นผูที่เคยใชโปรแกรม Dreamweaver มากอนก็จะใชงาน JavaScript ที่อยูใน
โปรแกรม Authorware ไดงายขึ้น 
กกกกกกกก6. Knowledge Objects ในรูปแบบ Learning Management System (LMS)มีวิซารดสําเร็จรูป 
ชวยใหสามารถสรางระบบบริหารการเรียนรูเพื่อใชเปนหลักสูตรการเรียนการสอนบนเว็บได
สอดคลองตามมาตรฐานของสมาคม AICC (Aviation Industry CBT(Computer Base Training) 
Committee) รวมถึงสามารถติดตามประสิทธิภาพการศึกษาของผูเรียน และจัดการนําผลงานไปใช
กับซอฟทแวรอ่ืนไดตามมาตรฐานของ SCORM (Shareable Courseware Object Reference Model) 
กกกกกกกก7. One-Button Publishing to Learning Management Systems ทําใหสามารถสรางเว็บแอป
พลิเคชันของระบบบริหารการเรียนรูที่อยูในรูปแบบของ e-learning ไดสะดวกและรวดเร็ว 

8. คาคุณสมบัติที่อยูในรูปแบบของสคริปต ทําใหงายและเปนประโยชนในการทํางาน 
9. ความสามารถในการใชงานกับเครื่องแมคอินทอช  ทําใหสามารถนาํเวบ็แอปพลเิคชัน่ ที่

อยูในรูปแบบของ e-learning ไปทํางานกับเครื่องแมคอินทอชในระบบ OS X ได  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

78 

 

โปรแกรม Macromedia Authorware เปนโปรแกรมที่ไดรับความนิยมในการนํามาใช
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เนื่องจากเปนโปรแกรมที่ใชงานงายและมีประสิทธิภาพสูง 
สามารถสรางการโตตอบและวัดประเมินผลของผูใชไดในหลายลักษณะโดยที่ผูสรางไมจําเปนตองมี
ความรูทางดานการเขียนโปรแกรมก็สามารถสรางผลงานในรูปแบบตางๆ ขึ้นมาไดอยางงายดาย 
กกกกกกกก6.7.2 Macromedia Director เหมาะสําหรับการนําเสนองานมัลติมีเดียและแอปพลิเคชั่น 
คีออสมากกวากลุม CBT หรืออินเตอรแอกทีฟที่ตองการงานฐานขอมูลที่มากกวาคุณสมบัติที่เดน
ที่สุดคือการเขากันไดในการขามแพลตฟอรมตัวแอปพลิเคชั่นของไดเร็กเตอรเปนภาพยนตรที่มี
ความสามารถในการนําเขากราฟกไดจํานวนมาก และผสมไฟลเสียงในความเร็วและขนาดที่แตกตาง
กัน ซ่ึงมีประโยชนมากสําหรับการนําเสนอ การนําขอมูลใสลงในเว็บ, Interactive Advertising 
Pieces, Kiosk Productions, CD-ROM Titles การใช Director สามารถรับ 2 D และ 3 D graphics, 
ขอความ, ภาพเคลื่อนไหว, เสียง, ดิจิตอล, วีดีทัศน ส่ือท้ังหายสามารถเปนหนึ่งเดียวได ทําใหเกิดใน
เวลาเดียวกันไดและเคลื่อนไหวไดโดยใช Director’s powerful animation and Integration’s tools 
สามารถทําเปน Pull down Menus and Options หรือทําเปน Execute file เรียกวา Projectors 
กกกกกกกก6.7.3 Multimedia ToolBook ของ Asymetrix เปนแบบที่ตองเขียนคําสั่งคลายๆ 
HyperCard ของ Apple เหมาะสําหรับการทํางานที่เปน HyperText การทํางานคลายๆหนังสือแตละ
หนาจอก็คือเพจ (Page) หลายๆเพจรวมกัน เรียกวา บุค (book) แตละเพจจะประกอบดวยหลายออบ
เจ็ค ที่ซับซอนกัน โดยแยกเปนไฟลโฟรกราวดและแบคกราวด คือระดับที่ใชรวมกับหนาจออื่นๆ 
เชน ปุมถัดไป ปุมคัดเลือก ปุมเลิกงาน เปนตน การสรางปุมทํางายๆโดยการกดไอคอนที่ทํางาน
เกี่ยวกับปุม (Bottom tool icon) โดยจะเลือกตกแตงอยางไรก็ได แลวก็เขียนสคริปตสําหรับปุมนั้น 
เชน ปุมถัดไป มีสคริปตเปน 
กกกกกกกกto handle Buttom Up 
กกกกกกกกsend next 
กกกกกกกกend Booton up 
นอกจากนี้ยังมีฟงกช่ันพิเศษที่สามารถเลือกคําหรือประโยคในหนาจอนั้นมาเขียนสคริปตใหมี
ฟงกช่ันคอล เรียก เอ็มซีไอ ไดมีซอฟตแวรสําเร็จรูปที่ควบคุมเครื่องบันทึกวิดีโอ (VCR : VIDEO 
Cassette Recorder) มาใหดวย นอกจากนี้ยังสามารถตั้งรหัสผานที่รันไทมไดสองระดับคือหามแสดง
และหามแกไข อยางไรก็ดีทูลบุคมีการทํางานที่ยากสวนเดียว คือการเขียนสคริปต 
กกกกกกกกToolBook II Instructor เปนระบบ Authoring ในระดับสูงใชสําหรับในการเรียนการ
สอนหรือสราง courseware ประเภท CBT 
กกกกกกกกToolBook II Publisher เปนเครื่องมือ ในการเขียนโปรแกรมประเภทมัลติมีเดียระดับสูง
มัลติมีเดียแอปพลิเคชั่น (Multimedia applications) เปนโปรแกรมที่ไดรับรางวัลในฐานะที่เปน
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โปรแกรมที่งายที่สุดในการพัฒนาโปรแกรมประเภทมัลติมีเดีย และยังสามารถพัฒนาระบบสื่อสาร
กับผูใชที่วางไวบนหนาจออยางงายได ตลอดจนใชรวมกับโปรแกรมมัลติมีเดียอ่ืนๆ 
กกกกกกกกToolBook II Assistant เหมาะสําหรับการออกแบบเนื้อหาตางๆ ทําบทสอนบทเรียนหรือ
ทําหนังสือออนไลนใน Network ทําคูมือการใชงานหรือเอกสารตางๆไดดีมาก 
กกกกกกกก6.7.4 แอคชั่น เปนของ Macromedia และเหมือนกับวอฟตแวรออรเธอรร่ิงอื่นๆ คือมี
สวนที่ทําการสรางออบเจ็คอยูดวย และสวนที่ทําหนาที่พรีเซ็นเทชั่น ซ่ึงสวนที่เปนพรีเซนเทชั่น
ประกอบไปดวยสไลด แตละรูป หรือฉากแตละฉากที่มีตําแหนงและลําดับ แตละฉากจะมีออบเจ็ค
แตละแบบ ประกอบไปดวยสวนประกอบยอย (text, chart, sound, animation, motion, video) 
สามารถกําหนดการเคลื่อนไหว การปรากฏใหมีรูปแปลกๆได กําหนดเงื่อนไขการโตตอบ ในแตละ
ฉาก ออบเจ็ค จะถูกควบคุมโดยเสนเวลา ซ่ึงจะบอกวาเวลาไหน จะมีออบเจคไหนแสดงออกมาบาง 
มีการใสเอฟเฟคในการนําภาพออก นําภาพเขาวาจะใหมาในลักษณะใด และคําสั่งตอบโตเพิ่มเขาไป
ในแตละจุดไดดวย สามารถทํารูปแบบมาตรฐานไวในแทมเพลทไดดวย การเตรียมขอมูลในตัวเอง 
โดยมีเครื่องมือในการใสอักษร วาดรูป วาดพื้นตางๆไดแลว แอคชั่นจะรับภาพที่เกิดจากการสแกน 
และการรับเสียงจากภายนอก สามารถเรียกออบเจ็คที่เปนพรีเซนเทชั่นดวยกันเองโดยใชคําสั่ง นําเขา
ไฟล นามสกุล *.MMM ที่สรางดวย Director (Macromedia Director) แอ็คชั่นสรางมัลติมีเดียโดยใช
เปนไฟลนามสกุล  .เอซีที (.ACT) และเรียกใชงานผานซอฟตแวรช่ือเพลยแอกท (Playact.exe) 
กกกกกกกกจากลักษณะดังกลาวขางตน ผูทําการวิจัยไดเลือก โปรแกรม Authorware Professional 
Version 7 เปนโปรแกรมชวยสรางบทเรียนคอมพิวเตอรในงานวิจัยคร้ังนี้ เนื่องจากความงายตอการ
ใชงาน ตรงกับลักษณะงาน และความคุนเคยกับโปรแกรม 
 
6.8 สื่อประสม (Multimedia) 
กกกกกกกก6.8.1 ความหมายของสื่อประสม ส่ือประสม (Multimedia) หมายถึง การนําส่ือหลายๆ
ประเภทมาใชรวมกันทั้งวัสดุ อุปกรณและวิธีการ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการเรียนการ
สอน โดยการใชส่ือแตละอยางตามลําดับขั้นตอนของเนือ้หา และในปจจุบันมีการนําคอมพิวเตอรมา
ใชรวมดวยเพือ่การผลิตหรือการควบคุมการทํางานของอุปกรณตางๆ ในการเสนอขอมูล ทั้ง
ตัวอักษร ภาพกราฟก ภาพถาย ภาพเคลื่อนไหวแบบวดีิทศัน และเสยีง (กิดานันท มลิทอง 2543: 267) 
กกกกกกกก6.8.2 ประเภทของสื่อประสม ส่ือประสม เปนสื่อที่สามารถนํามาใชในการเรียนการสอน 
เพื่อใหมีประสิทธิภาพตอผูเรียนและทําใหการเรียนนั้นไมรูสึกนาเบื่อ เปนสื่อที่ทําใหผูเรียนมีความ
กระตือรือรนที่จะเรียนส่ิงนั้น ส่ือประสมนับวาเปนส่ือที่เปนนวัตกรรมทางดานเทคโนโลยีทางดาน
การศึกษา กิดานันท มลิทอง (2543: 268-269) ไดแบงส่ือประสมออกเปน 2 กลุม คือ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

80 

 

กกกกกกกก1. ส่ือประสม I (Multimedia I) เปนสื่อประสมที่ใชโดยการนําสื่อหลายประเภทมาใช
รวมกันในการเรียนการสอน เชน นําวีดิทัศนมาสอนประกอบการบรรยายของผูสอนโดยมีส่ือ
ส่ิงพิมพประกอบดวย หรือส่ือประสมในชุดการเรียนการสอน การใชส่ีอประสม I นี้ผูเรียนและสื่อ
จะไมมีป ฏิ สัมพันธ โต ตอบกันและจะมี ลักษณะ เปน  ส่ื อหลายแบบ  ตามศัพทบัญญัติ
ราชบัณฑิตยสถาน 
กกกกกกกก2. ส่ือประสม II (Multimedia II) เปนสื่อประสมที่ใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการ
นําเสนอสารสนเทศหรือการผลิตเพื่อเสนอขอมูลประเภทตางๆ เชน ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว 
ตัวอักษรและเสียงในลักษณะของสื่อหลายมิติโดยที่ผูใชมีการโตตอบกับสื่อโดยตรง การใชส่ือ
ประสม II ใชไดใน 2 ลักษณะคือ 
กกกกกกกกกกกก2.1 การใชคอมพิวเตอรเปนฐานในการนําเสนอสารสนเทศ โดยการควบคุม
อุปกรณรวมตางๆในการทํางาน เชน ควบคุมการทํางานของอุปกรณในสถานีงานสื่อประสม ควบคุม
การเสนอภาพสไลดมัลติวิช่ัน และการเสนอในรูปแบบของแผนวีดิทัศนเชิงโตตอบ การใชใน
ลักษณะนี้ คอมพิวเตอรจะเปนตัวกลางในการควบคุมการทํางานของเครื่องแผนวีดิทัศน และเครื่อง
เลนซีดีรอม ใหเสนอภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวตามเนื้อหาบทเรียนที่เปนตัวอักษรที่ปรากฏอยูบน
ภาพจอคอมพิวเตอร รวมถึงควบคุมเครื่องพิมพในการพิมพขอมูลตางๆของบทเรียนและผลการเรียน
ของผูเรียนแตละคน 
กกกกกกกกกกกก2.2 การใชคอมพิวเตอรเปนฐานการผลิตแฟมสื่อประสมโดยใชโปรแกรม
สําเร็จรูปตางๆ เชน ทูลบุค (Tool book) และ ออรโธรแวร (Authorware) และนําเสนอแฟมบทเรียนที่
ผลิตแลวแกผูเรียน โปรแกรมสําเร็จรูปเหลานี้จะชวยในการผลิตแฟมบทเรียน ฝกอบรม หรือ
นําเสนองาน ในลักษณะของสื่อหลายมิติ โดยในแตละบทเรียนจะมีเนื้อหาในลักษณะของตัวอักษร 
ภาพกราฟก ภาพกราฟกเคลื่อนไหว ภาพเคลื่อนไหวแบบวีดิทัศน และเสียง รวมอยูในแฟมเดียวกัน 
บทเรียนที่ผลิตเหลานี้ เรียกวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หรือ ซีเอไอ เมื่อมีการนําบทเรียนมาใช 
ผูใชเพียงแตเปดแฟมเพื่อเรียน หรือเสนองานตามโปรแกรมสําเร็จรูปที่ไดจัดทําไว ก็จะไดเนื้อหา
ลักษณะตางๆ อยางครบถวน 
กกกกกกกก6.8.3 โปรแกรมเสริมมัลติมีเดีย ในปจจุบันนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่เผยแพรมี
จํานวนมากขึ้น ในการออกแบบและสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ผูสรางหรือผูออกแบบ
จําเปนตองคํานึงถึงการนําเสนอเนื้อหาหรือขอมูลตางๆที่เปนทั้งตัวอักษร ภาพ และเสียงประกอบที่มี
คุณภาพ เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสรางสามารถใช
โปรแกรมเสริมมัลติมีเดียเพื่อชวยในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังนี้ 
กกกกกกกก1. ซอฟตแวรที่ชวยวาดภาพและพิมพอักษร ซอฟตแวรประเภทนี้จะมีอยูมาก สามารถ
เลือกใชไดตามความคุนเคยเปนสําคัญ ซ่ึงมีซอฟทแวรนําเขาตัวอักษร อาจใชการพิมพเขาไปหรือ
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สแกนเขาไปโดยใชสแกนเนอร ซอฟทแวรที่ใชวาดและแกไขภาพนิ่ง จะมีจุดเดนที่ตางกันออกไป 
บางซอฟทแวรมีความสามารถในการแบงชิ้นงานเปนชั้นๆแลวนํามาประกอบกันแบบซอนทับกันก็
ได เชน โคเรลดรอร เปนตน บางซอฟทแวรเนนเอฟเฟคของตัวอักษร เชน โฟโตสไตเลอร บาง
ซอฟทแวรเนนเอฟเฟคภาพ เชน โฟโตชอพ เปนตน โฟโตชอฟ (Adobe photoshop 6) เปน
ซอฟทแวรที่เรียกวา  โฟโต รีทัชช่ิง (Photo Retouching ) เปนซอฟทแวรที่มาตรฐานสําหรับการ
ตกแตงภาพที่มีความสามารถยอดเยี่ยม สามารถสรางภาพที่มีความซับซอนไดดี เนื่องจากใช
ทรัพยากรเครื่องคอมพิวเตอรมาก  เครื่องที่ ใชจึงควรมีประสิทธิภาพและความเร็วสูง  ใช
หนวยความจํามาก ควรมีเนื้อที่จุของฮารดดิสกเหลือไมนอยกวา 5 เทาของขนาดไฟลที่สรางขึ้น 
เพราะชวยสรางผลงานที่ซับซอนไดอยางไมติดขัด จุดสําคัญของโฟโตซอพ คือมีจํานวนฟลเตอร
สําหรับการปรับแตงภาพมากมาย (ฐิติมา มโนหมั่นศรัทธา และจิตเกษม พัฒนาศิริ 2541 : 23) 
กกกกกกกก2. ซอฟทแวรแอนิเมชั่น  เปนซอฟทเวรที่สรางภาพการตูนเคลื่อนไหว เพื่อใหมีสีสันสวย
งานนาติดตาม ซ่ึงมีลักษณะเครื่องมือที่ใชประกอบในซอฟทแวรแอนิเมชั่น ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก2.1 ทรี ดี สตูดิโอ (3D studio) การทํางานใชหลักการของเวคเตอร ดังนั้นเมื่อนํามา
เลนจะใชเวลาซีพียูมาก โดยเฉพาะหนวยคํานวณ จึงมักสรางปญหาเรื่องการเขาจังหวะในงาน
มัลติมีเดีย 
กกกกกกกกกกกก2.2 ไฟรเวิรคส (Fireworks) เปนซอฟทแวรที่บริษัทแมคโครมีเดียผลิตขึ้นเพื่อ
แกปญหาในการจัดทําภาพกราฟกสําหรับงานเว็บ มีความสามารถในดานการออกแบบและสรางภาพ 
ความสามารถในการลดขนาดของขอมูลใหมีขนาดและคุณภาพที่เหมาะสมตามตองการ การสราง
ภาพเคลื่อนไหวอีกทั้งการสรางไฟล HTML 
กกกกกกกกกกกก2.3 แมคโครมีเดีย แฟลซ  (Macromedia Flash) เปนโปรแกรมสําหรับสรางเวบแอ
นิเมชั่น เวบมัลติมีเดีย และยังสามารถสรางโปรแกรมมัลติมีเดียบนแผน CD เหมาะสําหรับงาน
มัลติมีเดีย ทั้งบนเวบ และบนพีซีคอมพิวเตอร เปนโปรแกรมใชงานแบบสําเร็จรูปแตสามารถเขียน
คําสั่งไดโดยการใชคําสั่งภายในองคประกอบของภาพที่เรียกวา ออบเจ็คท จุดเดนของแฟลซ คือ
ทํางานไดรวดเร็ว ไฟลมีขนาดไมใหญมาก เนื่องจากวัตถุที่ปรากฏเปนแบบเวคเตอรจึงทําให
ประหยัดเนื้อที่และยังดัดแปลงรูปทรงไดดวย ในปจจุบันโปรแกรมแฟลซ (Flash) จัดเปนโปรแกรม
ที่มีคุณสมบัติการใชงานกวางมากที่สุดตัวหนึ่งครอบคลุมงานทั้งดานกราฟก(Graphic) ทั่วๆไปทั้งที่
อยูบนเว็บและไมอยูบนเว็บ งานแอนนิเมชั่น (Animation) ซ่ึงปจจุบันสตูดิโอ แอนนิเมชั่น (Studio 
Animation) ระดับโลกหลายๆแหงก็ใชแฟลซ (Flash) ในการสรางการตูน อแนนิเมชั่น (Cartoon 
Animation) รวมทั้งงานพัฒนาโปรแกรมบนเว็บทั้งที่เปนเกมส และโปรแกรมธุรกิจ มาถึงปจจุบัน 
แฟลซ ถูกพัฒนามาสู Flash MX 2004 แลว ซ่ึงแนนอนกวา หนาตาโปรแกรมมีสวยงามขึ้น ใชงาน
สะดวกขึ้น และลูกเลนตางๆก็เพิ่มมากขึ้นดวยเชนกัน (อนรรฆนงค คุณมณี 2548: 7-13) 
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กกกกกกกก3. ซอฟทแวรที่เกี่ยวกับเสียง เสียงชวยเพ่ิมความสําคัญใหมัลติมีเดีย ทั้งคําบรรยาย เพลง
ประกอบ ดนตรี ปจจุบันเสียงบนซีดีมี 3 รูปแบบ คือ ซีดีรอม ซีดีดีเอ และซีดีไอ เวลาที่เราทํา
มัลติมีเดีย เรานิยมใชเปนไฟลเวฟ (.WAV) เพราะโปรแกรมสามารถควบคุมไดงาย ไมตองใชเทคนิค
มาก  
กกกกกกกกเทคโนโลยีการจัดการกับเสียง (ยืน ภูวรวรรณ  2542: 64-68) ไดกลาวถึงการจัดการกับ
เสียงไวดังนี้ 
กกกกกกกก1. การบันทึกขอมูลเสียง เสียงที่เครื่องคอมพิวเตอรสามารถเลนไดเปนสัญญาณดิจิตอล 
แบงออกเปน 2 ชนิด คือ ซีนเทไซซ ซาวด (Synthesized sound) และ ซาวด ดาตา (Sound data)  
ซีนเทไซซ ซาวด เปนเสียงที่เกิดจากตัววิเคราะหเสียงเรียกวา MIDI เมื่อตัวโนตทํางาน คําส่ัง MIDI 
จะถูกสงไปที่ ซีนเทไซซ ชิป (Synthesised chip) เพื่อทําการแยกเสียงวาเปนเสียงดนตรีชนิดใด 
เนื่องจากไฟลของซีนเทไซซ ถูกเก็บอยูในรูปแบบของคําส่ังงายๆจึงมีขนาดเล็กกวา ซาวด ดาตา 
ซาวด ดาตา เปนสัญญาณดิจิตอลที่แปลงมาจากสัญญาณอะนาล็อก ซ่ึงสัญญาณอะนาล็อกจะแสดงอยู
ในรูปคล่ืนที่ตอเนื่องกัน เมื่อเสียงถูกบันทึกใหอยูในรูปดิจิตอลนั้น ตัวอยางคลื่นจะถูกบันทึกใหอยูที่
ใดที่หนึ่งในชวงของเสียงนั้นๆ การที่จับตัวอยางคลื่นเรียงจํานวนมากๆจะทําใหขอมูลที่เก็บจะมาก
ขึ้นไปดวยนั่นเอง 
กกกกกกกก2. ออดิโอ ไฟล ฟอรแมท (Audio file format) รูปแบบการจัดเก็บของไฟลเสียง จะมสีวน
ขยายของไฟลที่แตกตางกัน สวนขยายไฟลจะแทนมาตรฐานของเสียงดนตรีที่ทําขึ้นจากดนตรี
อิเล็กทรอนิกสซ่ึงมีอยูหลายรูปแบบ เชน 
กกกกกกกกMIDI จะเปนการบันทึกเสียงของเครื่องดนตรีอิเล็กทรอนิกสกับคอมพิวเตอร ขนาดของ
ไฟล MIDI จะมีขนาดเล็กใชเนื้อที่ดิสกนอย สวนขยายของไฟลเปน .mid เมื่อจะนําไปใชใน 
Authorware ตองแปลงไฟลใหเปน .WAV กอนนําไปใชงาน 
กกกกกกกกMOD เปนไฟลมาจาก คอมมอดอร อมิกา (Commodore AMIGA) เปนซาวด แทรกเคอร 
(Sound Tracker) และ นอยส แทรกเคอร (Noise Tracker) จะทําการรวบรวมขอมูลเสียง และลักษณะ
การเลนของเสียง ระดับของเสียง การบันทึกเสียงไฟล MOD จะเปนการบันทึกเสียงของเครื่อง
อิเล็กทรอนิกสที่ MIDI ไมสามารถเลนได 
กกกกกกกกWAV ยอมาจาก “Wave From Audio File Format” ไฟล WAV เปนซาวด ดาตา (Sound 
Data) มีการแปลงคาจากสัญญาณอะนาล็อกเปนดิจิตอล การบันทึกเสียงจะบรรจุเสียงทุกอยางลงใน
ไฟล จึงทําใหขนาดของไฟลใหญมากตองใชเนื้อที่ในดิสกจํานวนมาก 
กกกกกกกกMPC2 และ MPA เปนไฟล MPEG audio มีขนาดเล็กกวา WAV ไฟลMPEG เปน
รูปแบบมาตรฐานของมัลติมีเดีย เปนไฟลที่มีคุณภาพ มีการบีบอัดขอมูลใหไฟลมีขนาดเล็ก ใชเนื้อที่
ดิสกนอย สวนขยาย .mp2 หรือ .mpa ปจจุบันเปน .mp3 
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กกกกกกกก3. มาตรฐานการบีบอัดขอมูล ในการบันทึกเสียง เสียงที่มีคุณภาพที่ดี ขนาดของขอมูลจะ
มีขนาด 10 MB จึงตองมีการบีบอัดขอมูลใหมีไฟลขนาดเล็กลงจะนิยมใช MACE และMPEG 

 
7. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 
7.1 งานวิจัยดานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ 
กกกกกกกกคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ นับวาเปนสื่อในการเรียนการสอนที่สามารถ 
ถายทอดเนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษ  และเสริมการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ  ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจุบันไดมีการศึกษาวิจัยดวยคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษเปนจํานวนมาก ซ่ึง
ผูวิจัยไดแบงงานวิจัย ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก7.1.1  งานวิจัยในประเทศ 
กกกกกกกกกกกกวรางคณา พระลับรักษา (2541) ไดทําการศึกษาการสรางคอมพิวเตอรชวยสอน
แบบมัลติมีเดีย เร่ือง คําศัพท ในรายวิชาภาษาอังกฤษ อาน-เขียน (อ. 022) สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 1 ผลการศึกษาไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมัลติมีเดีย เพื่อสอนคําศัพทใน
รายวิชาภาษาอังกฤษ อาน-เขียน มีประสิทธิภาพ 94.12/85.23 
กกกกกกกกกกกกเอนก หาญภักดีสกุล (2541) ไดทําการวิจัยเร่ือง การสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนในวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ํา 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 5 ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา โรงเรียนเวียงปาเปาวิทยาคม 
อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑรอบรูตามวัตถุประสงคคิดเปนรอยละ 95 นอกจากนี้ยังพบวา ผูเรียนมีความ
พอใจในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนชุดนี้ 
กกกกกกกกกกกกสมยวง ดอกคํา (2542 ) ไดศึกษาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 ที่ไดรับ
การสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนระบบมัลติมีเดียแบบมุงประสบการณภาษากับการสอนตามคูมือ
ครู ผลการวิจัยพบวา นักเรียนกลุมทดลองมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงกวานักเรียนกลุม
ควบคุม และนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษสูงกวา
กลุมนักเรียนที่มีระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํา อีกทั้งนักเรียนกลุมทดลองมีความสนใจในการ
เรียนภาษาอังกฤษสูงดวย 
กกกกกกกกกกกกอังคณา ทองพูน (2544) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนกริยาวลี สําหรับนักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ ช้ันปที่ 1 มหาวิทยาลัยขอนแกน จํานวนนักศึกษา 30 
คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกริยาวลีที่สรางขึ้น มีคาประสิทธิภาพ สูงกวา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

84 

 

เกณฑมาตรฐาน  และมีคาดัชนีประสิทธิผล สูงกวาเกณฑมาตรฐาน  นักศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการ
เรียนภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอรชวยสอน และพบวา การเรียนกริยาวลีจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหนักศึกษาจําความหมายของกริยาวลีไดเร็ว นอกจากนี้นักศึกษาตองการใหมีบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบในการเรียนการสอนทุกวิชา สวนคะแนนที่ไดจากการเปรียบเทียบ
คะแนนกอนและหลังเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 
กกกกกกกกกกกกปรัศนี จิรวงศรุงเรือง (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนประกอบวิชาภาษาอังกฤษหลักเรื่อง EAT WELL AND STAY HEALTHY 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 จํานวนนักเรียน 80 คน ผลการวิจัยสรุปไดวา ประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 75/75 และผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน จากการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวา วิธีการสอนตามปกติ อยางมี
นัยสําคัญ 
กกกกกกกกกกกกสุภานี ชลภาพ (2545) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความสามารถในการใช
ภาษาอังกฤษ และความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับการ
สอนดวยบทเรียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมุงประสบการณภาษา (รูปแบบที่ 1) กับการ
สอนตามคูมือครู ผลของการวิเคราะหขอมูลพบวา ความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและความ
สนใจในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และความสามารถในการใชภาษาอังกฤษและความสนใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมทดลอง และกลุมควบคุม กอนและหลังการทดลอง แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ 
กกกกกกกกกกกกกิตติยา ทัศนสกุล (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 โรงเรียนเทพศิริ
นทร กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน  ผลการวิจัยปรากฏวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา
ภาษาอังกฤษชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 เร่ืองโครงสรางประโยคในรูปอดีตกาล มีประสิทธิภาพ สูงกวา
เกณฑที่ตั้งไว และ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ 
กกกกกกกกกกกกกิตติกรณ มีแกว (2546) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนคําศัพทภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนเทศบาลอินทปญญา 
จังหวัดชลบุรี จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
คําศัพทภาษอังกฤษ สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว และ นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
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กกกกกกกกกกกกธีรังกูร บํารุง (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาความเขาใจในการอาน
ภาษาอังกฤษและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรแบบโครงสรางระดับยอดกับการสอนตามคูมือครู โรงเรียนมหา
วชิราลงกรณราชวิทยาลัย อําเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่
ไดรับการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบโครงสรางระดับยอดกับการสอนตามคูมือครู 
มีความเขาใจในการอานภาษาอังกฤษดี และ มีแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษมากขึ้น 
กกกกกกกกกกกกสุนทรี ศุทธิวรรณรักษ (2548) ไดทําการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนเสริมทักษะการอานภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใชเนื้อหาจากเอกสารจริง สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค จังหวัดสตูล ผลการศึกษาพบวา 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯอยูในระดับดีมาก ความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนฯสูงกวากอนการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญ และนักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนฯอยูในระดับดีมาก 
กกกกกกกก7.1.2 งานวิจัยตางประเทศ 
กกกกกกกกกกกกคิง (King 1985) ไดทําการวิจัยเร่ืองการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา กลุมทดลองที่เรียนทักษะการอานและการเขียนโดย
ใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลการเรียนภาษาอังกฤษไมแตกตางกับกลุมควบคุมที่เรียนดวยวิธีปกติ 
แต การเรียนรูเกี่ยวกับวิชาคอมพิวเตอรศาสตร นักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรจะมีผลการเรยีนดกีวา
การเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
กกกกกกกกกกกกเอลคิน (Elkin 1986) ไดศึกษาถึงผลของการใชแบบฝกไวยากรณภาษาอังกฤษดวย
คอมพิวเตอรชวยสอน และผลสัมฤทธิ์ทางกลไกของนักเรียนระดับ 3 จากโรงเรียนขนาดใหญ 
จํานวน 74 คน โดยแบงเปนกลุมทดลอง 41 คน กลุมควบคุม 33 คน โดยใชการสอนตามหนังสือ
เรียนกับคูมือครู และการเรียนโดยฝกไวยากรณดานคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา  เพศ
และระดับความสามารถของนักเรียนจากกลุมทดลองและกลุมควบคุม ไมมีผลตอผลสัมฤทธิ์ดาน
กลไกทางภาษาและดานการใชภาษา ผลสัมฤทธิ์ทางดานกลไกทางภาษาระหวางกลุมทดลองและ
กลุมควบคุมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 คือกลุมทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางดาน
กลไกทางภาษาสูงกวากลุมควบคุม แตผลสัมฤทธิ์ทางดานการใชภาษาไมมีความแตกตางกัน 
กกกกกกกกกกกกลัทแฮม (Latham 1991) ศึกษาเกี่ยวกับผลของสีในคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอ
ความคงทนในการจดจําคําศัพทภาษาอังกฤษที่ไมคุนเคยสําหรับนักเรียนชั้นมัธยมปลาย พบวา มี
ความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานความจําระยะยาว ขึ้นอยูกับเพศและประสบการณดาน
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คอมพิวเตอร คือ นักเรียนหญิงที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนที่เปนสีจะไดคะแนนทดสอบหลังเรียนสูง
กวานักเรียนหญิงที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบมีสีเดียว 
กกกกกกกกกกกกลู (Liu 1992) ศึกษาผลการสอนโดยใช Hypermedia คือคอมพิวเตอรรวมกับวิดีโอ
ดิสก เพื่อพัฒนาการเรียนรู คําศัพท ในกลุมผูเรียนที่เรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง ซ่ึงผลปรากฏ
วา หลังการทดสอบหลังเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญ โดยไมเพียงแตเพิ่ม
จํานวนคําศัพทเทานั้น แตยังพัฒนาความสามารถในการใชคําศัพทอยางเหมาะสม 
กกกกกกกกกกกกพารค (Park 1994) ไดศึกษาผลการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา
เคมีเบื้องตน ระหวางการเรียนแบบเปนกลุมที่มีระดับความสามารถสูงและต่ํา กับการเรียนแบบเดี่ยว
ของผูเรียนที่มีระดับความสามารถสูงและต่ํา จากกลุมตัวอยางจํานวนทั้งหมด 109 คน ผลการวิจัย 
พบวา กลุมทดลองที่เรียนเปนกลุม ที่มีระดับความสามารถสูงและต่ํา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
เคมีเบื้องตนสูงกวา กลุมทดลองที่เรียนแบบคนเดียว ที่มีระดับความสามารถสูงและต่ํา และผูเรียนทุก
กลุมมีทัศนะคติเชิงบวกตอการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาเคมี 
กกกกกกกกกกกกริดเดิล (Riddle 1995) ไดศึกษาการใชโปรแกรมคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใน
หองเรียนซ่ึงพบวาคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีประสิทธิภาพจะทําใหนักเรียนไดเรียนบรรลุเปาหมาย
ที่ตั้งไว นักเรียนสามารถใชโปรแกรมคอมพิวเตอรไดโดยงาย และรวดเร็วดวยตนเอง ซ่ึงไดผลดีกวา
การเรียนแบบดั้งเดิมในหองเรียน นักเรียนที่เรียนจากคอมพิวเตอรจะพัฒนาในเรื่องความคิด 
ความรูสึก สามารถใชกราฟก ภาพเคลื่อนไหวและเสียงในการเสริมความคิดได และนักเรียนสนใจ
กิจกรรมนี้มากกวาการสอนในหองเรียนปกติ 
กกกกกกกกกกกกเมเยอร (Mayer 1997) ไดวิเคราะหขอความในรายวิชาการเรียนภาษาที่คัดเลือกมา
จากบางกลุมการเรียน  โดยใชคอมพิว เตอรชวยสอน  เปนการแนะนําสํ าหรับครู ผูสอน
ภาษาตางประเทศ ผลการวิจัยคร้ังนี้เปนการพัฒนาเครื่องมือที่ไดปรับปรุงเปนผลสําเร็จ เพื่อการ
วิเคราะหขอความสําหรับโปรแกรมการสอนภาษาที่สมบูรณ 
กกกกกกกกกกกกแมคโดแนล (McDonald 1997) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับทัศนคติ ผลสัมฤทธิ์และ
ความสัมพันธของรูปแบบการเรียนรูตอบทเรียนคอมพิวเตอรแบบสื่อประสม ผลปรากฏวา บทเรียน
คอมพิวเตอรแบบสื่อประสมชวยใหผูเรียนมีทัศนคติเชิงบวกตอการเรียนการสอน ผูเรียนรอยละ 73 
เชื่อวาบทเรียนคอมพิวเตอรแบบสื่อประสมชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพขึ้น และผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนระหวางรูปแบบการเรียนรูของคอลบ (Kolb) กับการเรียนรูแบบสํารวจ และการเรียน
ตามปกติไมแตกตางกัน 
กกกกกกกกกกกกดันน (Dunn 2002) ไดทําการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอานจากการ
เรียนจากหนังสือ แบบเรียน และจากการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางใน
การศึกษา คือ นักเรียนเกรด 9 จํานวน 141 คน ซ่ึงเปนนักเรียนที่มีความสามารถในการอานนอย กอน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

87 

 

การทดลองผูวิจัยใชแบบทดสอบ มาตรฐาน Iowa Tests of Basic Skills (ITBS) เพื่อทดสอบ
ความสามารถในการอานและนําคะแนนที่ไดมา จัดนักเรียนเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
ปรากฏวา นักเรียนกลุมควบคุม มีจํานวน 78 คน กลุมทดลองจํานวน 63 คน หลังจากนั้นใหกลุม
ควบคุมเรียนจากหนังสือแบบเรียน สวนกลุมทดลองศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หลัง
การทดลองเสร็จส้ิน ผูวิจัยใหกลุมตัวอยางทั้ง 2 กลุม ทําแบบทดสอบ Tests of Achievement and 
Proficiency (TAP) ผลการศึกษาพบวา คะแนนการทําแบบทดสอบหลังการทดลองของนักเรียนทั้ง
สองกลุม สูงขึ้นกวากอนการทดลอง และนักเรียนกลุมทดลองสามารถทําคะแนนไดสูงกวากลุม
ควบคุม 
กกกกกกกกจากผลการศึกษางานวิจัยดานคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา  พบวาการเรียนดวย
คอมพิวเตอรนั้นผูเรียนจะเรียนรูไดเร็วกวาการเรียนแบบปกติ โดยเฉพาะการเรียนภาษาโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนนั้นยิ่งทําใหนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนดวยคอมพิวเตอร และนักเรียน
ไมมีความละอาย มีความเปนอิสระที่จะเรียน สามารถควบคุมเวลาเรียนไดดวยตนเอง เรียนเมื่อไรก็
ไดตามความตองการของตนเอง นักเรียนไมมีความกดดันตอเพื่อนรวมชั้นเรียน และสามารถเรียนซ้ํา
ไดเมื่อไมเขาใจ อีกทั้งเปนการเรียนรูดวยตนเอง 
 
7.2  งานวิจัยดานการพัฒนาสื่อเก่ียวกับพุทธศาสนา 
กกกกกกกกบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จัดเปนสื่อที่สําคัญตอการศึกษาในปจจุบัน เพื่อจะไดแบง
เบาภาระของครูผูสอน และเปนการเรียนรูที่ไมสึกเบื่อตอผูเรียน ส่ือการสอนในปจจุบันมีการ
พัฒนาขึ้นเปนจํานวนมาก ส่ือทางดานพุทธศาสนาก็เปนสื่อที่สําคัญที่ไดมีผูวิจัยทําการวิจัย ซ่ึง
แบงเปนหัวขอดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก7.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
กกกกกกกกกกกกรพี โกมลนุสิต (2547) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน วิชาพระพุทธศาสนา เร่ืองอริยสัจ 4 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี จังหวัด
ราชบุรี จํานวนนักเรียน 30 คน ผลการวิจัยพบวา แนวทางการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
วิชาพระพุทธศาสนา เร่ืองอริยสัจ 4 ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 ควรแบงเนื้อหาออกเปนตอนๆและ
นําเสนอเปนนิทานประกอบโดยรูปภาพที่ใชควรเปนภาพการตูนมากกวาภาพเหมือนจริง 
แบบทดสอบควรเปนปรนัย เนนการวิเคราะหและการนําไปใชมากกวาความจํา และบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนวิชาพุทธศาสนา เร่ืองอริยสัจ 4 ที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพของบทเรียน 3 กลุม 
มีประสิทธิภาพ สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว (80/80) และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน คะแนนในแตละกลุม
มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ และนักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
มาก. 
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กกกกกกกกกกกกพระฉัตรเทพ  พุทธชูชาติ (2549) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร ไดทําการทดลอง
กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่6/1 โรงเรียนพุทธโกศัยพิทยา จังหวัดแพรที่เรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน 
จํานวน 20 รูป ผลการวิจัยพบวา บทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการ
สอนภาษาเพื่อการสื่อสารมีประสิทธิภาพอยูในระดับมากที่สุด ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนสูงขึ้นจากระดับควรปรับปรุงเปนระดับปานกลางหลังจากการเรียนดวยบทเรียน
ภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร และนักเรียนมี
ความคิดเห็นตอบทเรียนภาษาอังกฤษที่เนนเนื้อหาพระพุทธศาสนาตามแนวการสอนภาษาเพื่อการ
ส่ือสารในระดับมาก 
กกกกกกกก7.2.2 งานวิจัยตางประเทศ 
กกกกกกกกกกกกวอคเลอร, คอนรัด, คาเรน, และ เวบบี้ (Vogler, Conrad, Karen, and Webdy: 
1991) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องเกรดและความรูสึกที่ดีขึ้นเปนผลมาจากการใชคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนการศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน ในการเรียนวิชาสังคมวิทยา 100 
เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยแบงผูเรียนเปน 2 กลุม ใชผูสอนคนเดียว สอนวิชาสังคมศึกษา ผูเรียนแต
ละกลุมจะไดรับการทดสอบดานทัศนคติตอการใชคอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังเรียน เพื่อ
วัดผลของการใชซอฟแวรตอความรูของนักเรียนในดานสังคมวิทยา แสดงถึงทัศนคติของกลุมที่ใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงกลุมที่ใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีความรูดานสังคมวิทยาทั่วไป และเกรดสูง
กวากลุมที่ไมไดเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญ. 

     จากการศึกษางานวิจัยดานการพัฒนาสื่อเกี่ยวกับสังคมและพุทธศาสนา พบวา การ
เรียนรูดวยตนเองโดยอาศัยส่ือคือคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนดานพุทธ
ศาสนา เพราะวานักเรียนจะชอบการเรียนรูโดยมีภาพประกอบ และมีแสง สี เสียง อีกทั้งนักเรียน
สามารถนําคําสอนในทางพุทธศาสนามาใชในชีวิตประจําวันไดดวย การเรียนรูโดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอนเปนสิ่งที่ดึงดูดความสนใจของนักเรียนไดดี และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนก็มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนั้นนักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
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บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
กกกกกกกกการวิจัยคร้ังนี้ เพื่อพัฒนาและทดลองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร เปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียน
กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงมีขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยดังนี้ 
 
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
กกกกกกกก1.1 ประชากรคื อ  นั ก เ รี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ กษ าป ที่  4  โ ร ง เ รี ยน เ บญจมร าช า ลั ย 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่2 ปการศึกษา 2550 จํานวนหอง 7 หองเรียน รวมทั้งส้ิน 350 คน 
กกกกกกกก1.2  กลุมตัวอยาง   คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 จํานวนหอง 1 หองเรียน นักเรียน 40 คน ไดมา
จากการเลือกหองเรียนแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 
2. ตัวแปรที่ศึกษา  
กกกกกกกกตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ คือ 
กกกกกกกก2.1 ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่4 กอนและหลังการ
ใช บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ  เร่ืองพุทธประวัติ  
กกกกกกกก2.2 ความคิดเห็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ  
 
3. เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
กกกกกกกก3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร จํานวน 8 บทเรียน 
กกกกกกก 
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ddddddddd3.2 แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 1 ฉบับ จํานวน 30 ขอ 30 
คะแนน ใชเวลาในการทดสอบ 1 ช่ัวโมง 
กกกกกกกก3.3  แบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอาน
ภาษาอังกฤษ  เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  
กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยสรางขึ้น 

4.  การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

กกกกกกกกผูวิจัยไดนําการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและสรางแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก4.1  ลักษณะการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกก4.1.1  ศึกษาหลักสูตร เอกสาร ตํารา ขอบขายเนื้อหา การอานภาษาอังกฤษ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยไดศึกษาจุดประสงค
การเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเสริม เฉพาะทักษะการอานระดับมัธยมศึกษา โดยเนนในเรื่อง การ
อานเพื่อจับใจความสําคัญ การเดาความหมายจากคําบริบท การบอกรายละเอียด การสรุปเรื่องที่อาน 
และเปนการเรียนการอานเพื่อความเขาใจ ดังนั้นผูวิจัยจึงไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูเฉพาะ
ทักษะการอาน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เพื่อนํามาสรางเปนบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ 
เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร โดย
กําหนดจุดประสงคการเรียนรูเฉพาะทักษะการอานภาษาอังกฤษ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.1 สามารถเดาความหมายของคําศัพทที่ไมคุนเคยจากบริบทเพื่อทํา
ความเขาใจเรื่องที่อานได 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.2 สามารถอานเพื่อจับใจความสําคัญของเรื่องที่อานได 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.3 สามารถอานเพื่อบอกรายละเอียดของเรื่องที่อานได 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.4 สามารถอานเพื่อสรุปเรื่องที่อานได 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.1.5 สามารถอานแบบขามเพื่อหาประโยคใจความสําคัญได และอาน
แบบหาขอมูลเฉพาะได 
กกกกกกกกกกกก4.1.2 ศึกษาทักษะและกลยุทธในการอานภาษาอังกฤษ ที่จําเปนจะตองใชในการ
อานเอกสารภาษาอังกฤษประกอบการเรียน โดยศึกษาจากเอกสารและหนังสือตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกกเทคนิคการอานภาษาอังกฤษเพื่อความเขาใจ โดยสมุทร เซ็นเชาวนิช (2542) 
กกกกกกกกกกกก4.1.3 ศึกษากรอบเนื้อหาดานหัวเรื่องทางดานพุทธประวัติ โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอนตอไปนี้ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.1  ศึกษาหัวเรื่อง (Topics) ทางดานพุทธประวัติ จากแหลงตางๆ 
ดังตอไปนี้ 
         4.1.3.1.1 ซีดีรอม Buddhist Studies for School 

                4.1.3.1.2  เวบไซด ช่ือ www.buddhanet.net 
                4.1.3.1.3 หนังสือ The Buddhist series. Life of the Buddha level 1-4 
                4.1.3.1.4 หนังสือเรียนสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษา 

ปที่ 4 
                           4.1.3.1.5 แบบสอบถามครูพระและครูเกี่ยวกับหัวเร่ืองที่เรียน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.2  รวบรวมรายการหัวเรื่องทั้งหมดจํานวน 25 หัวเรื่อง คือ The 
Queen’s Dream, His Education, The marriage and Yasodhara, The Search for Truth, 
Enlightenment under the Bodhi Tree, Teaching the Four Noble Truths, After Enlightenment of the 
Buddha, Learning about the Nature of Change, The First Discourse, Great Passing Away, Going 
for Refuge, Vesak Celebration, The Four Holy Sites, Spreading the Dhamma / Teachings, The 
Chief Disciples of The Buddha, First week to Seventh week after Enlightenment, Buddha and 
Visakha, Buddha and king Bimbisara, Biography of Rahula, Visit Kapilavatthu, Biography of 
Maha Pajapati Gotami, Buddha and King Ajasattu, Biography of Patachara, Conversation of 
Sariputta and Moggallana, The Buddha’s Ministry, The Bhikkhuni Order. 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.3 นําหัวเรื่องที่คัดเลือกทั้ง 25 หัวเรื่องไปสอบถามครูพระท่ีสอนพุทธ
ประวัติ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.4  นําหัวเร่ืองที่ไดมา 8 หัวเรื่องที่ไดมาดัดแปลงภาษาใหเหมาะสมกับ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โดยมีวิธีการดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.4.1 ใหแนวคําศัพท และความหมาย 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.4.2. ทําโครงสรางภาษาใหงายขึ้น เพื่อใหเหมาะสมกับระดับ 
ของนักเรียน 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.4.3. หารูปภาพ และเสียงประกอบ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.1.3.4.4. นําเนื้อหาที่ไดไปพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร 
กกกกกกกกกกกก4.1.4   จัดทําตาราง กําหนดจุดประสงค เนื้อหาและหัวขอทางพุทธประวัติ ทักษะ
การอาน กิจกรรม การประเมินผลการเรียนรูดวยตนเอง แนวทางการใหผลปอนกลับ  
กกกกกกกกกกกก4.1.5   นําตาราง 4.1.4 ใหผูเชี่ยวชาญตรวจหาคา IOC (ภาคผนวก ข) 
กกกกกกกกกกกก4.1.6   เขียน Script แผนการสอน ทั้งหมด 8 บทเรียน แตละบทเรียนจะมีแผนการ
สอนมีลักษณะดังนี้ 
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กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.6.1 จุดประสงคการเรียนรู 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.6.2 หัวขอ และ เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติของบทเรียน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.6.3 กิจกรรมทักษะการอาน ซ่ึงประกอบดวย 
 4.1.6.3.1  กจิกรรมกอนการอาน (Pre-reading) ประกอบดวยการดูรูปภาพ
แลวตอบคาํถามเพื่อนําผูเรียนเขาสูบทเรียน และจับคูคาํศัพทกับรูปภาพ  
 4.1.6.3.2 กิจกรรมการเรียนรูโครงสราง และหลักการทางภาษา  
(Language focus) พรอมแบบฝกหัด 
 4.1.6.3.3  กิจกรรมขณะการอาน (While-reading) ประกอบดวยเนื้อหา
บทเรียนที่อานซึ่งแบงเปนตอนในแตละตอนจะมีแบบฝกหัดใหตอบคําถาม และลักษณะของ
แบบฝกหัดประกอบดวย การตอบคําถามแบบถูกผิด (True/False) การตอบคําถามแบบใชหรือไมใช 
(Yes/No Question) การตอบคําถามดวยการเติมคําในชองวาง (Information gap) การจับคู (Matching) 
การเรียงลําดับเหตุการณ (Rearrange events) และในเนื้อหาจะมีตัวแสดงคําแปลเปนภาษาไทยใหเมื่อ
นักเรียนมีความตองการความชวยเหลือโดยการนําลูกศรชี้ไปที่ศัพทที่ไมทราบความหมาย ก็จะมี
ความหมายใหนักเรียนได 
 4.1.6.3.4 กิจกรรมการอานเพิ่มความเขาใจ (Intensive reading) 
ประกอบดวยแบบฝกหัดแบบหลายตัวเลือกจํานวน 10 ขอ 
 4.1.6.3.5  กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) ประกอบดวยกิจกรรมการ
เติมขอมูลลงในแผนที่การเรียนรูทางภาษา (Semantic map) กิจกรรมการเติมขอมูลลงในตารางการ
เรียนรูทางภาษา (Information table) 
 4.1.6.3.6  กิจกรรมการสอบประจําบท (Lesson’s test) ประกอบดวยการ
ตอบคําถามแบบหลายตัวเลือก การตอบคําถามแบเรียงลําดับเหตุการณ (Rearrange) การตอบคําถาม
แบบเติมคําลงในชองวาง (Information gap) การตอบคําถาม (Answer the questions) การตอบคําถาม
แบบถูกหรือผิด (True/False) 
กกกกกกกกกกกก4.1.7  นําเนื้อหาบทเรียนไปใหอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารยผูเช่ียวชาญชาว
ตางประเทศ ตรวจแกไขความถูกตองของภาษาและปรับปรุงความเหมาะสมของระดับความยากงายของ
กิจกรรม 
กกกกกกกกกกกก4.1.8   กําหนดแผนการสอนและกําหนดแผนการเรียนรูลงในคอมพิวเตอร โดยมีวิธี
ดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.8.1 บทนํา (Introduction) นําเสนอชื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
สถานศึกษาและขอมูลของนักเรียน เชน ช่ือ นามสกุล เปนตน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.8.2  การเลือกบทเรียนในโปรแกรม 
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกสวนรายการหลัก (Main Menu) แสดงใหเห็นองคประกอบดานเนื้อหา
ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวามีเนื้อหาอะไรบางเพื่อใหนักเรียนสามารถเลือกเขาสูเนื้อหา
ตามที่ตองการ 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.8.3 บทเรียน (Lesson) ในแตละบทเรียนมีรูปแบบดังนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกเนื้อหา (Content) นําเสนอเนื้อหาตามหัวเร่ืองในแตละบท โดยจัด
กิจกรรมการเรียนออกเปนขั้นตอน ดังตอไปนี้  
 4.1.8.3.1 แจงวัตถุประสงคของแตละบทเรียน 
 4.1.8.3.2 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading Activities) เพื่อสรางความ
สนใจและปูพื้นฐานความรูในเรื่องที่จะไดอาน เชน กระตุนใหนักเรียนคิดถึงความรูเดิมแลวนํามา
สัมพันธกับเรื่องที่จะไดอาน บทเรียนสวนนี้ประกอบดวยกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เชน การเติม
ชองวางขอมูล การจับคูรูปภาพกับคําศัพท เปนตน โดยมีจุดหมายเพื่อกระตุนใหนักเรียนไดใชความรู
เดิม (Background knowledge) และเพื่อเตรียมนักเรียนทั้งในดานคําศัพทและเนื้อหาที่จําเปนตองใช
ตอไปในการอาน  
 4.1.8.3.3 กิจกรรมการเรียนรูโครงสรางและหลักการทางภาษา 
(Language focus Activities) เพื่อใหนักเรียนไดศึกษาและนําโครงสรางและหลักการทางภาษามาใช
ในการอานเนื้อหาในบทเรียน และกิจกรรมแบบฝกหัด 
 4.1.8.3.4 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading Activities) เปนการ
ทําความเขาใจโครงสรางและเนื้อความในเรื่องที่อานโดยมีคําแปลชวยในกรณีที่นักเรียนไมสามารถ
แปลหรือเดาคําศัพทนั้นไดจริงๆ นักเรียนสามารถอานและคลิกที่คําศัพทก็จะมีคําแปลให จากนั้นทํา
แบบฝกหัดระหวางเรียน โดยแตละยอหนาจะมีกิจกรรมใหนักเรียนไดทํา เชน ตอบคําถาม 
True/False ตอบคําถาม Yes/No เลือกคําเติมในชองวางใหถูกตอง จับคู และเรียงลําดับเหตุการณให
ถูกตอง 
 4.1.8.3.5  กิจกรรมการอานเพิ่มความเขาใจ (Intensive reading) เปน
กิจกรรมการอานเพิ่มความเขาใจมากขึ้น โดยมีเนื้อหาของเรื่องที่อานมาทั้งหมดใหนักเรียนได
ทบทวนและทําแบบฝกหัดเพื่อความเขาใจเนื้อหามากขึ้น ซ่ึงแบบฝกหัดเปนประเภทหลายตัวเลือก
จํานวน 10 ขอ 
 4.1.8.3.6 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading Activities) เปนการ
ตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนโดยใหนักเรียนตอบคําถามที่มีรูปแบบตางๆ กัน เชน คําถามแบบ
หลายตัวเลือก คําถามแบบเลือกตอบ การเติมคําหรือประโยคลงในแผนที่การเรียนรูทางภาษา 
(Semantic map) การเติมคําลงในตารางเหตุการณตางๆ โดยการพิมพเปนประโยค เพื่อใหนักเรียนได
ใชความรูที่เรียนมาและนํามาใชไดถูกตอง  
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กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก4.1.8.3.7 กิจกรรมการทดสอบประจําบท (Lesson’s test) เปนการ
ทดสอบประจําบทเพื่อใหนักเรียนไดทราบถึงความกาวหนาในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนประจําบท ซ่ึงแตละบทจะมีแบบทดสอบ  10 ขอ จัดเปน 2 ตอน คือ ตอนที่1 เปน
แบบทดสอบประเภทหลายตัวเลือก จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน และตอนที่ 2 เปนแบบทดสอบประเภท
ตอบคําถาม เรียงลําดับเหตุการณ เติมคําในชองวาง และแบบทดสอบประเภทตอบคําถามถูกหรือผิด 
เพื่อความหลากหลายในการทําแบบทดสอบสําหรับผูเรียน จํานวน 5 ขอ 5 คะแนน รวมทั้งสองตอน
เปน 10 ขอ 10 คะแนน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.8.4  การแสดงผลการเรียน เปนการแสดงผลการเรียนของนักเรียนแตละ
คนเพื่อใหทราบถึงความกาวหนาในการเรียนของตน 
กกกกกกกกกกกกกกกก4.1.8.5 การออกจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนสามารถออกจาก
โปรแกรมบทเรียนไดโดยการคลิกที่ปุม Exit 
กกกกกกกก4.1.8  นําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นทั้ง 8 บท ไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ
และประเมินคุณภาพโดยใชแบบประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยไดปรับปรุงมาจากเกณฑของ
กรมวิชาการ (บุปผชาติ ทัฬหิกรณ 2543: 198-202) (ดูภาพผนวก จ) ทั้งนี้เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑที่ไดกําหนดไว 
 
4.2  แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียน 
กกกกกกกกแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเรียนการอานภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร เปนแบบทดสอบชุดเดียวกันจํานวน 30 
ขอ 30 คะแนน ใชเวลา 60 นาที ผูวิจัยไดกําหนดวิธีสรางขอสอบไวดังนี้ 
กกกกกกกก4.2.1.  ศึกษาวิธีการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย จากเอกสาร ตํารา วารสาร 
และงานวิจัยเกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางในการสรางแบบทดสอบ 
กกกกกกกก4.2.2.  สรางตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test Specifications) (ดูภาคผนวก ฉ) 
โดยมีเนื้อหาตามตารางกําหนดเนื้อหาทักษะการอานและครอบคลุมจุดประสงคทั้ง 8 ขอ 
กกกกกกกก4.2.3  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ตามตารางกําหนด
ขอบเขตเนื้อหาของขอสอบ (Table of Test Specifications) 1 ฉบับ จํานวน 60 ขอ เปนขอสอบแบบ 
4 ตัวเลือก ตอบถูกได 1 คะแนน ตอบผิดได 0 คะแนน ผูวิจัยจะคัดเลือกเฉพาะขอสอบที่มีคาความ
ยากงายและคาอํานาจจําแนกตามเกณฑใหเหลือ จํานวน 30 ขอ แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษที่สรางขึ้นใชเปนแบบทดสอบกอนเรียน (Pre-test) และหลังเรียน (Post-test) นํา
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แบบทดสอบที่สรางขึ้นไปใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ
ตรวจสอบและแกไข ปรับปรุง ตามคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 
กกกกกกกก4.2.4 นําแบบทดสอบที่แกไขพรอมแบบประเมินคาความเที่ยงตรงของเนื้อหาไปให
อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ และผูเชี่ยวชาญที่มีประสบการณในการสอนภาษาอังกฤษ จํานวน 3 
ทาน ตรวจสอบความถูกตองภาษาและความเที่ยงตรงของเนื้อหานําขอมูลแบบสอบถามผูเช่ียวชาญ
มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) (ดูภาคผนวก ช) 
กกกกกกกก4.2.5  นําแบบทดสอบที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 หองเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่ 4/4 ที่ไมใชกลุมตัวอยางและมีระดับผลการเรียนใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพื่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบ ความเหมาะสมดานเวลา ความชัดเจนดานคําส่ัง ความยากงายของภาษา 
กกกกกกกก4.2.6  คัดเลือกขอสอบที่มีคาความยากงายระหวาง 0.20-0.80 และคาอํานาจจําแนก 0.20 
ขึ้นไป คํานวณคาความเชื่อมั่นของขอสอบโดยใชสูตร K-R 20 ของ Kuder-Richardson (อางถึงใน
บุญเรียง ขจรศิลป 2543: 165) ไดขอสอบที่เปนไปตามเกณฑ จํานวน 30 ขอ เปนขอสอบที่สอดคลอง
กับตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบของแบบทดสอบ (ดูภาคผนวก ฉ) คาความยากงายของแบบทดสอบ
อยูระหวาง 0.20-0.80 คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.23-0.80 (ดูภาคผนวก ซ) 
กกกกกกกก4.2.7  จากนั้นนําขอสอบที่ไดไปใชกับนักเรียนกลุมตัวอยางในขั้นทดลองภาคสนามเพื่อ
นําผลที่ไดไปใชดําเนินการในขั้นตอไป 
 
4.3    แบบสอบถามเพื่อการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
กกกกกกกกแบบสอบถามเพื่อการประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับผูเชี่ยวชาญ มีวิธีการสราง ดังนี้ 

       4.3.1   ศึกษาวิธีการสรางแบบสอบถามเพื่อประเมินคุณภาพสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน จากตํารา และเอกสารตางๆ 
กกกกกกก  4 .3.2  นําแบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน  กรมวิชาการ 
กระทรวงศึกษาธิการ มาเปนแบบสอบถามในการวิจัย โดยแบงสอบถามเปน 8 ตอน คือ 
กกกกกกกกกกกกกกกก ตอนที่ 1 ถามความคิดเห็นดานสวนนําของบทเรียน 
   ตอนที่ 2 ถามความคิดเห็นดานเนื้อหาสาระของบทเรียน 
   ตอนที่ 3 ถามความคิดเห็นดานการใชภาษา 
   ตอนที่ 4 ถามความคิดเห็นดานการออกแบบระบบการเรียนการสอน 
   ตอนที่ 5 ถามความคิดเห็นดานสวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
   ตอนที่ 6 ถามความคิดเห็นดานการออกแบบปฏิสัมพันธ 
   ตอนที่ 7 ถามความคิดเห็นดานการประเมินผลการเรียน 
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   ตอนที่ 8 ถามความคิดเห็นดานองคประกอบทั่วไป 
กกกกกกกก4.3.4  นําแบบสอบถามเพื่อถามการประเมินคุณภาพใหคณะกรรมการที่ปรึกษา
วิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไขความถูกตอง 
กกกกกกกก 4.3.5  นําแบบสอบถาม ไปใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทานประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียน
เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ระดับความคิดเห็นจากการประเมินบทเรียนของผูเชี่ยวชาญ
โดยรวมอยูในระดับเหมาะสมมาก (ดูภาคผนวก จ) 
 
4.4   การสรางและพัฒนาแบบสอบถามความคิดเห็น 
กกกกกกกกผูวิจัยสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนกลุมตัวอยางเพื่อศึกษาความคิดเห็นที่
มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร  ซ่ึงไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก4.4.1  ศึกษาแนวทางการสรางแบบสอบถามและการพัฒนาขอคําถามแบบปลายปด  
(close-end) และแบบปลายเปด (open-end) ตามแนวคิดของอารีย วชิรวราการ (2542: 65-69) รวมทั้ง
วิธีการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นของเบสท (Best 1986 : 168-183) โดยมีลักษณะเปนมาตรา
สวนประมาณคา (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคอรท (Likert, quoted in Best 1986 : 181) ซ่ึง
กําหนดคาระดับของขอความในแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

  คาระดับเทากับ  5  เห็นดวยมากที่สุด 
  คาระดับเทากับ  4  เห็นดวยมาก 
  คาระดับเทากับ  3  เห็นดวยปานกลาง 
  คาระดับเทากับ  2  เห็นดวยนอย 
  คาระดับเทากับ  1  เห็นดวยนอยที่สุด 

กกกกกกกก4.4.2   ศึกษาแนวทางการประเมินสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนของผาน บาลโพธิ์ (2539: 54-65) 
และวุฒิชัย ประสารสอย (2543: 46-47) 
กกกกกกกก4.4.3  วิเคราะหเนื้อหาในการประเมินและสรางขอความแสดงความคิดเห็นการประเมิน
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนโดยมีกรอบเนื้อหาในการสรางแบบสอบถามคือ 
กกกกกกกกกกกก4.4.3.1  ความคิดเห็นดานเนื้อหา 
กกกกกกกกกกกก4.4.3.2  ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน 
กกกกกกกกกกกก4.4.3.3  ความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการเรียน 
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กกกกกกกก4.4.4   นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่สรางขึ้น ใหอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและ
ผูเชี่ยวชาญดานการสรางแบบสอบถามความคิดเห็นจํานวน 3 ทาน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
ความเหมาะสมของคําถามและรูปแบบของภาษา 
กกกกกกกก4.4.5  นําขอมูลที่ไดจากผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองโดยใชสูตร 

 
                    IOC = ΣR 
                                  N 
เมื่อ IOC แทน ดัชนีความสอดคลอง 

   R แทน ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
   N แทน จํานวนผูเชี่ยวชาญ 

กกกกกกกก4.4.6  นําผลที่ไดจากการพิจารณาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธและผูเชี่ยวชาญใน
หัวขอที่มีคา IOC ต่ํากวา 0.5 มาพิจารณาปรับปรุงแกไขแบบสอบถามความคิดเห็น (ดูภาคผนวก ญ) 
กกกกกกกก4.4.7  นําแบบสอบถามความคิดเห็นที่ผานการตรวจแกไขแลวไปทดลองใชกับนักเรียนใน
ขั้นทดลองกลุมเล็ก หลังจากทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ วิชาพุทธ
ประวัติ สําหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 บท 
จากนั้นจึงนําขอความหรือคําถามที่ไมชัดเจนมาปรับปรุงแกไขเพื่อนําไปใชในการทดลองภาคสนาม
ตอไป (ดูภาคผนวก ฌ) 
กกกกกกกก4.4.8  นําขอมูลจากการทดลองตอบแบบสอบถามความคิดเห็นในขั้นการทดลองกลุมเล็กมา
วิเคราะหหาคาความเชื่อมั่นโดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แบบแอลฟา (α-Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach 1974 : 161) คาสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเทากับ 0.80 

     4.4.9 นําแบบสอบถามความคิดเหน็ทีผ่านการหาคาความเชื่อมั่นและไดรับการปรับปรุง
แกไขแลวไปใชกับนกัเรยีนกลุมตัวอยางในขั้นการทดลองภาคสนาม โดยใหนกัเรยีนทําแบบสอบถาม
ความคิดเหน็หลังจากทําแบบทดสอบประจาํบททุกครั้งเพื่อนําผลจากความคิดเหน็ของนกัเรียนกลุม
ตัวอยางไปใชในการปรับปรงุและพัฒนาบทเรียนการอานตอไป 

5. วิธีดําเนินการทดลอง 

กกกกกกกกการทดลองใชเครื่องมือ ดําเนินการโดยทดลองกับนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร โดยแบงการทดลองเปน 3 
คร้ัง ดังนี้ 

    ขั้นที่ 1 นําไปใชกับนักเรียนเปนรายบุคคล ผูวิจัยทําการทดลองกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปที่4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร จํานวน 1 คน ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ที่
ไมใชกลุมตัวอยาง โดยใหนักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทําแบบฝกหัดทั้ง 8 บท 
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หลังจากนั้นใหทําแบบทดสอบความสามารถทางการเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน 
และผูวิจัยสังเกตพฤติกรรมและปฏิกิริยาพรอมทั้งฟงความคิดเห็น และซักถามปญหาหรือขอสงสัยที่
นักเรียนพบขณะเรียนกับบทเรียน ไมวาจะเปนดานการใชภาษา หรือวิธีการเรียนแลวนํามาปรับปรุง
ใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงผูวิจัยไดใหผู เรียนทําแบบทดสอบวัดความสามารถการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน (post-test)เปนขอสอบฉบับเดียวกัน เมื่อผูเรียนเรียนครบทั้ง 8 บท เพื่อนํา
คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบประจําบททุกบทเรียน และวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน (post-test) มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการ
อานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ ตามเกณฑ 75/75 ปรากฏวา คาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนในขั้นการทดลองรายบุคคลเทากับ 77.50/80.00 ถือวาอยูในระดับดีมาก ดัง
ตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2    คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 

      แบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองรายบุคคล  
 

 
 

นักเรียนคน
ที่ 

 
 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

 
 
รวม

รอย
ละ 

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

รอย
ละ 

คะแนน
เต็ม 

10 10 10 10 10 10 10 10 80 100 30 100 

1 8 7 7 8 9 7 8 8 62 77.50 24 80 
รอยละ 80 70 70 80 90 70 80 80 

 
 
กกกกกกกกจากตารางที่ 2 ในขั้นทดลองใชบทเรียนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติ โดยใช
คอมพิว เตอรชวยสอน  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4   โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร กับนักเรียน 1 คน พบวานักเรียนทําคะแนนจากแบบทดสอบประจําบททั้ง 8 บท 
ไดคะแนนรวม 62 คะแนน จากคะแนนเต็ม 80 คะแนน คิดเปนรอยละ 77.50 และนักเรียนทําคะแนน
จากแบบทดสอบหลังเรียน ไดคะแนน 24 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเปนรอยละ 80 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของบทเรียนการอานภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  มีคาเทากับ 
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77.50/80.00 บทเรียนที่นักเรียนทําไดคะแนนสูงสุด คือ บทที่ 5 คิดเปนรอยละ 90 สวนบทเรียนที่
นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุด คือ บทที่ 2 บทที่ 3 และบทที่ 6 คิดเปนรอยละ 70  
กกกกกกกกขั้นที่ 2 นําไปใชกับนักเรียนกลุมเล็ก ผูวิจัยใชนักเรียนจํานวน 9 คน โดยใหนักเรียน
ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทําแบบฝกหัด  จากนั้นใหทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถทางการเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน วิเคราะหผลการเรียน ในการ
ทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดพบปญหาที่ตองแกไข เชน แบบฝกหัดมีชองวางนอยเกินไปนักเรียนไม
สามารถพิมพคําตอบไดหมดทุกคํา และบางขอของแบบฝกหัดเฉลยไมตรงตามความจริง เปนตน 
นอกจากนั้นแลวผูวิจัยไดทําการบันทึกปญหาและขอเสนอแนะเพื่อนําไปแกไขปรับปรุงบทเรียน
คอมพิวเตอรใหมีคุณภาพดีขึ้น หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละบท ผูวิจัยใหผูเรียน
ทําแบบสอบถามความคิดเห็นรวมทั้งหมด  8 ครั้ง  จากนั้นใหนักเรียนทําแบบทดสอบวัด
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลังเรียน (Post-test) ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานกอนเรียน (Pre-test) เพื่อนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบประจําบทในทุกบทเรียนและคะแนนวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลัง
เรียน มาคํานวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ โดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน ตามเกณฑ 75/75 ปรากฏวา คาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน ในขั้นการทดลองกลุมเล็กเทากับ 76.38/79.99 ซ่ึงถือวาอยูในเกณฑระดับดี รายละเอียดดัง
แสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3    คะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และ 

      แบบทดสอบหลังเรียนในขั้นการทดลองกลุมเล็ก  
 

 
คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

รวม รอย
ละ 

คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

รอย
ละ 

นักเรียน
คนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 80 100 30 100 
1 8 7 8 8 7 8 7 7 60 60 21 70 
2 8 9 8 7 7 7 8 9 63 63 25 83.33 
3 6 8 8 7 6 7 7 8 57 57 26 86.66 
4 8 8 8 8 7 5 6 8 58 58 25 83.33 
5 9 8 8 9 8 7 9 7 65 65 25 83.33 
6 8 8 8 7 8 7 7 8 60 60 20 66.66 
7 9 9 8 7 9 8 9 8 67 67 23 76.66 
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ตารางที่ 3  (ตอ) 
 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 
รวม รอย

ละ 
คะแนน
สอบ
หลัง
เรียน 

รอย
ละ 

นักเรียน
คนที่ 

1 2 3 4 5 6 7 8 80 100 30 100 
8 6 9 7 7 8 6 7 8 58 58 26 86.66 
9 8 7 6 8 7 8 9 8 61 61 25 83.33 

รวม 70 73 69 68 67 63 69 71 550  216  
รอยละ 77.77 81.11 76.66 75.55 74.44 70.00 76.66 78.88  76.38  79.99 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 3 ในขั้นทดลองใชบทเรียนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน  สําหรับนัก เรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่  4  โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร กับนักเรียน 9 คน พบวา นักเรียนสามารถทําคะแนนแบบทดสอบประจําบทได
คะแนนรวม 550 จากคะแนนเต็ม 720 คะแนน คิดเปนรอยละ 76.38 นักเรียนทําแบบทดสอบหลัง
เรียน (Post-test) ไดคะแนนรวม 216 จากคะแนนเต็ม 270 คะแนนคิดเปนรอยละ 79.99 ดังนั้น
ประสิทธิภาพของบทเรียนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ใน
ขั้นการทดลองกลุมเล็กเทากับ 76.38/79.99 ซ่ึงบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดสูงที่สุดคือ บทที่ 2 
คิดเปนรอยละ 81.11 สวนบทเรียนที่นักเรียนทําคะแนนไดนอยที่สุดคือบทที่ 6 คิดเปนรอยละ 70.00 
กกกกกกกกขั้นที่ 3 นําไปใชกับกลุมตัวอยาง ผูวิจัยใชนักเรียนจํานวน 40 คน โดยใหนักเรียนทํา
แบบทดสอบกอนเรียน จํานวน 30 ขอ 30 คะแนน ใชเวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที จากนั้น
ศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทําแบบฝกหัด และใหทําแบบทดสอบวัดความสามารถ
ทางการเรียน จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 คะแนน เปนแบบทดสอบฉบับเดียวกันกับกอนเรียน ใช
เวลาในการทําแบบทดสอบ 60 นาที จากนั้นวิเคราะหผลการเรียน เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนตอไป 

6. การเก็บรวบรวมขอมูล 

กกกกกกกกผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลตามขั้นตอนดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากรถึงผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมรา
ชาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อขอความรวมมือในการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ  เ ร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  
กรุงเทพมหานคร ที่ผูวิจัยสรางขึ้นในขั้นทดลองรายบุคคล ขั้นทดลองกลุมเล็ก และขั้นทดลอง 
ภาคสนามซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง ตามขั้นตอนดังตอไปนี้ (ดูภาผนวก ฐ) 
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6.1   ขั้นทดสอบกอนเรียน 
กกกกกกกก1.  ปฐมนิเทศนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยช้ีแจงถึงวัตถุประสงค วิธีการเรียนและ
ขอตกลงตางๆ ในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ 
สําหรับ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกกก2.  ใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
กอนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร โดยใชเวลา 1 ช่ัวโมง จากนั้นตรวจและ
บันทึกคะแนนของนักเรียนแตละคน 
 
6.2   ขั้นการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการใชแบบสอบถาม 
กกกกกกกกใหนักเรียนกลุมตัวอยางเรียนศึกษาเนื้อหาจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอาน
ภาษาอังกฤษ  เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  
กรุงเทพมหานคร  โดยมีครูเปนผูคอยใหคําแนะนําและที่ปรึกษาในชั้นเรียนเมื่อนักเรียนมีปญหาและ
ตองการคําแนะนํา ใชเวลาในการทดลอง 2 สัปดาหๆ ละ 8 คาบเรียน รวมทั้งส้ิน 16 คาบเรียน คือ
ระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2550 เนื่องจากเปนชวงเวลาของการเปดภาค
การศึกษา และไดรับความกรุณาจากคณะครูอาจารยโรงเรียนเบญจมราชาลัยที่จัดการตารางเรียนให
ในชวงภาคค่ํา เวลา 16.00-18.00ของทุกวัน  ดังนั้นกลุมตัวอยางจึงสามารถเรียนกับบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดทุกวันๆ ละ 2 คาบเรียน หลังจากจบบทเรียนแตละบท นักเรียนตองทํา
แบบทดสอบประจําบทและแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่ผูวิจัย
สรางขึ้นทั้ง 8 บทเรียน  
 
6.3   ขั้นทดสอบหลังเรียน 
กกกกกกกกใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษหลัง
เรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร โดยใชเวลา 1 ช่ัวโมง แลวตรวจใหคะแนน
และนําไปบันทึกผลเพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ตอไป 
 
7. การวิเคราะหขอมูล 
กกกกกกกก7.1  วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ 
เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร  ตาม
เกณฑ 75/75 โดยใชสูตร E1 / E2 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 134-142) 
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  E1 = (ΣXi  / N) 100 

       A 
  เมื่อ E1 คือ ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      Xi คือ คะแนนรวมของแบบทดสอบประจําบททุกชุดของนักเรียนคนที่ i 
A  คือ คะแนนเต็มของแบบทดสอบประจําบททุกชุดมารวมกัน 
N คือ จํานวนนักเรียน 

 
  E2 = (ΣFi / N) 100 

       B 
เมื่อ  E2 คือ ประสิทธิภาพของผลการสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 

Fi คือ คะแนนการสอบหลังเรียนของนักเรียนคนที่ i 
B คือ คะแนนเต็มของการสอบหลังเรียน 
N คือ จํานวนนักเรียน 

 
 กกกกกกกก7.2   เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุมตัวอยางกอน
และหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร โดยใช t-test แบบจับคู และ
วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร SPSS/PC+ 
กกกกกกกก7.3   วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นทั้งรายขอและรายฉบับ ซ่ึงมีลักษณะเปน
แบบมาตราสวนประเมินคา โดยนําคาระดับที่ไดมาหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไป
แปลความหมายคาระดับตามเกณฑที่ปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best : 1981) ดังนี้ 

1.00 ≤  x̄     < 1.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับต่ําสุด 

1.50 ≤ x̄    < 2.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับต่ํา 

2.50 ≤ x̄    < 3.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับปานกลาง 

3.50 ≤ x̄    < 4.50 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับดี 

4.50 ≤ x̄    ≤ 5.00 หมายถึง นักเรียนมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรโดย
เฉล่ียอยูในระดับดีมาก 
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บทท่ี 4 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

กกกกกกกกการวิจัยเร่ืองการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธ
ประวัติ ซ่ึงผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงออกเปน 3 ตอน ดังนี ้
กกกกกกกกตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ ตามเกณฑ 75/75 โดยทดลองกับกลุมตัวอยาง 40 คน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกกกตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูล เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร 
กกกกกกกกตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูล คะแนนความคิดเห็นจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
กลุมตัวอยางทีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

กกกกกกกกตอนที่ 1 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 คือหาประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 
โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ตามเกณฑ 75/75 (ชัยยงค พรหมวงศ 2520: 136) ผูวิจัย
ไดดําเนินการดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. ใหกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ทําแบบทดสอบประจําบทเรียนหลังจากเรียนจบในแต
ละบททั้ง 8 บท ซ่ึงแตละบท มีคะแนนเต็ม 10 คะแนน จากนั้นนําคะแนนที่ไดมาวิเคราะหหาคา
คะแนนเฉลี่ย (x̄  )  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และคารอยละของคะแนนและจัดอันดับคะแนน
เฉล่ียของแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรแตละบท ผลการวิเคราะหแสดงในตาราง
ที่ 4 
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ตารางที่ 4    คะแนนเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และอันดับคะแนนเฉลี่ยของคะแนน 

      แบบทดสอบแตละบทของบทเรียนคอมพิวเตอร 
 

บทท่ี ชื่อบทเรียน คะแนน
เต็ม 

คาเฉล่ีย 
 (x̄  )  

S.D. รอยละ ลําดับที ่

1 The Queen’s Dream 10 7.90 0.81 79.0 8 
2 Leaving Home 10 8.50 0.84 85.0 2 
3 Search for Truth 10 8.02 0.73 80.25 6 
4 After Enlightenment 10 8.25 0.63 82.50 4 
5 First Discourse 10 8.40 0.74 84.0 3 
6 The Chief Disciples of the Buddha 10 7.95 0.84 79.5 7 
7 Visit  Kapilavatthu 10 8.20 0.79 82.0 5 
8 The Buddha’s Ministry 10 8.60 0.77 86.0 1 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 4  พบวา แบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่กลุม
ตัวอยางทําคะแนนเฉลี่ยไดสูงเกิน 75 %  ทุกบท และบทที่กลุมตัวอยางไดคะแนนมากที่สุดไดแก บท
ที่ 8 The Buddha’s Ministry (86.0%)   สวนบทที่กลุมตัวอยางไดคะแนนนอยที่สุดไดแก บทที่ 1 The 
Queen’s Dream (79.0 %)  
กกกกกกกก2. วิเคราะหหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ
เร่ืองพุทธประวัติ โดยการหาคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบท ของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 8 บท และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุม
ตัวอยาง ทั้ง 40 คน ซ่ึงผลการวิเคราะหดังแสดงในตารางที่ 5 
 
ตารางที่ 5    คารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอร 

      ชวยสอน และคารอยละของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยาง 
 

คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 
นักเรียน 
คนที่ 
 
คะแนน 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

รวมคะแนน
แบบทดสอบ
ประจําบท 

(80) 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 
(30) 

รอยละ 

1 10 9 8 9 9 7 7 9 68 28 93.33 

2 7 9 8 8 8 9 8 10 67 25 83.33 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 
นักเรียน 
คนที่ 
 
คะแนน 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

รวมคะแนน
แบบทดสอบ
ประจําบท 

(80) 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 
(30) 

รอย
ละ 

3 8 7 8 9 8 9 8 9 66 25 83.33 

4 9 10 7 9 9 7 9 9 69 23 76.66 

5 8 10 8 8 9 9 8 10 70 28 93.33 

6 8 9 8 9 9 8 10 9 70 26 86.66 

7 7 8 9 8 9 7 8 8 64 28 93.33 

8 7 7 7 8 8 9 8 8 62 25 83.33 

9 8 9 9 9 9 8 8 8 68 25 83.33 

10 8 8 7 7 8 8 9 8 63 21 70 

11 8 8 8 7 7 8 8 8 62 22 73.33 

12 6 7 8 8 8 8 9 10 64 24 80 

13 8 8 7 7 8 9 8 8 63 25 83.33 

14 8 8 8 8 10 7 7 8 64 27 90 

15 7 9 9 8 7 7 7 8 62 24 80 

16 8 7 8 9 8 9 8 9 66 25 83.33 

17 8 9 9 9 7 7 8 9 66 27 90 

18 10 8 8 8 7 7 8 8 64 25 83.33 

19 8 8 8 8 8 8 7 8 63 21 70 

20 7 8 8 8 8 7 9 8 63 22 73.33 

21 7 9 8 8 8 8 7 8 63 22 73.33 

22 7 8 7 8 9 8 7 9 63 25 83.33 

23 7 8 7 9 8 8 9 8 63 26 86.66 

24 8 9 8 8 9 7 8 10 67 28 93.33 

25 7 8 8 7 8 8 9 7 62 25 83.33 

26 8 8 8 8 9 8 8 8 65 25 83.33 

27 9 8 8 8 7 7 8 9 64 23 76.66 

28 8 9 9 8 9 8 8 9 68 25 83.33 

29 8 9 9 8 9 8 8 9 68 25 83.33 

30 7 8 8 8 8 8 8 7 62 20 66.66 

31 8 10 8 9 9 7 8 9 68 22 73.33 

32 8 9 9 9 9 8 10 9 71 25 83.33 
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ตารางที่ 5  (ตอ) 
คะแนนแบบทดสอบประจําบท 

1 2 3 4 5 6 7 8 
นักเรียน 
คนที่ 
 
คะแนน 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

 
10 

รวมคะแนน
แบบทดสอบ
ประจําบท 

(80) 

คะแนน
สอบหลัง
เรียน 
(30) 

รอย
ละ 

33 8 9 8 9 9 10 10 9 72 23 76.66 

34 8 10 8 9 9 7 8 8 67 26 86.66 

35 8 10 8 9 9 7 8 9 68 20 66.66 

36 9 9 7 8 8 8 8 9 66 25 83.33 

37 8 8 9 9 9 9 9 9 70 27 90 

38 9 8 7 8 8 8 8 8 64 25 83.33 

39 8 8 7 8 9 8 8 8 64 28 93.33 

40 8 9 10 8 9 10 9 10 73 24 80 

รวม 316 340 321 330 336 318 328 344 2632 985  
รอยละ 79.0 85.0 80.25 82.50 84.0 79.5 82.0 86.0 82.28 82.08  

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 5  พบวา ผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนของกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน เทากับ 2632 คะแนน คิดเปนรอยละ 82.28
และผลรวมของคะแนนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนของกลุมตัวอยางเทากับ 985 คะแนน คิด
เปนรอยละ 82.08  ดังนั้น ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ
เร่ืองพุทธประวัติ ในขั้นทดลองภาคสนาม มีคาเทากับ 82.28/82.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด 75/75 
จึงแสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพดีมาก ซ่ึงเปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 1 
 
กกกกกกกกตอนที่ 2 เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 2 คือ เปรียบเทียบความสามารถทางการ
อานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 กอนและหลังใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร  ดําเนินการดังนี้ 
กกกกกกกกใหนักเรียนกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ทําแบบทดสอบวัดความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษ กอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จํานวน 30 ขอ คะแนนเต็ม 30 
คะแนน ซ่ึงเปนแบบทดสอบฉบับเดียวกัน จากนั้นจึงหาผลตางของคะแนน (D) จากการทดสอบกอน
และหลังเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลวนําคะแนนที่ไดจากการทดสอบทั้งสองครั้งมา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

107 

 

เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง ซ่ึงผลจากการวิเคราะหแสดงใน
ตารางที่ 6 
 
ตารางที่ 6    คะแนนความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการเรียน 

      ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และผลตาง ของคะแนนในการทดสอบ 
 
 

คะแนน (30) คะแนน (30) นักเรียน
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง  
(D) 

นักเรียน
คนที่ กอนเรียน หลังเรียน 

ผลตาง  
(D) 

1 14 28 14 21 9 22 11 

2 12 25 13 22 17 25 8 

3 12 25 13 23 16 26 10 

4 15 23 8 24 13 28 15 

5 12 28 16 25 18 25 7 

6 15 26 11 26 10 25 15 

7 17 28 11 27 11 23 12 

8 18 25 7 28 12 25 13 

9 16 25 9 29 17 25 8 

10 15 21 6 30 10 20 10 

11 16 22 6 31 10 22 12 

12 10 24 14 32 16 25 9 

13 13 25 12 33 15 23 8 

14 12 27 15 34 15 26 11 

15 14 24 10 35 10 20 10 

16 18 25 7 36 13 25 12 

17 13 27 14 37 15 27 12 

18 10 25 15 38 12 25 13 

19 12 21 9 39 12 28 16 

20 12 22 10 40 12 24 12 

 
กกกกกกกกจากตารางที่ 6  พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางทุกคน
สูงขึ้นหลังจากที่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ ทั้ง 8 
บท คาผลตางของคะแนนกอนและหลังเรียนจาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงสุดเทากับ 16 และ
ต่ําสุดมีคา เทากับ 6 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน 
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ตารางที่ 7    เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนและหลังเรียน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คะแนน 
      ผลตางเฉลี่ย และคาทดสอบ t ของกลุมตัวอยาง 

 
การทดสอบ คะแนนเต็ม (x̄  )   S.D (D) S.D.  (D) tcal Sig 

กอนเรียน 
 

หลังเรียน 

30 
 

30 

13.47 
 

24.62 

2.58 
 

2.19 

 
11.15 

 
2.85 

 
24.731* 

 
0.000 

 
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
กกกกกกกกจากตารางที่ 7  พบวา คะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางหลังเรียนสูงกวาคะแนนเฉลี่ยความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (Sig = 0.000 < 0.05) โดยคะแนนเฉลี่ยของความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียน มีคาเทากับ 24.62 ซ่ึงสูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน
ที่มีคาเทากับ 13.47 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คะแนนผลตางเฉลี่ยของคะแนนกอนและหลังเรียน
เทากับ 11.15 คา t ที่ไดจากการคํานวณมีคาเทากับ 24.731 ดังนั้นแสดงวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาความสามารถในการอาน
ภาษาอังกฤษกอนเรียน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานขอที่ 2 
 
กกกกกกกกตอนที่ 3  เพื่อตอบวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 3 คือ ศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง
ท่ีมีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 4  โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ผูวิจัยดําเนินการดังนี้ 
กกกกกกกกใหกลุมตัวอยางทั้ง 40 คน ทําแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน หลังจากที่เรียนจบในแตละบท จากนั้นนํามาหาคาเฉลี่ย (x̄  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ผลการวิเคราะหแสดงในตารางที่ 8 
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กกกกกกกกจากตารางที่ 8   พบวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การ
อานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 บท โดยเฉลี่ยเทากับ 4.49 (S.D. = 0.60) จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ซ่ึงหากพิจารณาระดับความคิดเห็นรายบท จะเห็นวาคะแนน
เฉล่ียของบทที่สูงสุด ไดแก บทที่ 3 (x̄   = 4.62, S.D = 0.50)  บทที่คะแนนเฉลี่ยสูงรองลงมา ไดแก 
บทที่ 2 (x̄   = 4.59, S.D= 0.53) สวนบทที่ไดคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด ไดแก บทที่ 5 (x̄   = 4.37, S.D.= 
0.68)  นอกจากนี้ การศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 
4 ดาน กลาวคือ ดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานความพึงพอใจในการ
เรียน สรุปไดดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. ดานการออกแบบบทเรียน โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี (x̄   = 4.46, S.D. = 0.60) ซ่ึงหากพิจารณา
ระดับความคิดเห็นดานการออกแบบรายขอ สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 4 ขนาด
ตัวอักษรอานงาย (x̄   = 4.58, S.D= 0.56)   ขอท่ี 5 ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับเนื้อหา        (x̄  
= 4.51, S.D = 0.59)  ขอที่ 3 มีเมนูชวย เมื่อนักเรียนตองการความชวยเหลือ (x̄    = 4.42, S.D.= 0.62) 
ขอที่ 2 บทเรียนมีกิจกรรมหลายรูปแบบ (x̄    = 4.42, S.D.= 0.63) ขอท่ี 1นักเรียนสามารถเลือกและ
ออกจากบทเรียนไดตามความตองการและสามารถกระทําไดตลอดเวลา (x̄    = 4.39, S.D= 0.59) 
สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนในระดับดี 
กกกกกกกก2. ดานเนื้อหา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานเนื้อหาคอมพิวเตอรชวย
สอนอยูในระดับดี (x̄    = 4.46, S.D. = 0.61) ซ่ึงหากพิจารณาระดับความคิดเห็นดานเนื้อหารายขอ 
สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอท่ี 6 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน (x̄    = 4.49, S.D= 0.59) ขอที่ 
8 การจัดลําดับเนื้อหาในแตละบทเหมาะสม (x̄    = 4.47, S.D. = 0.61) ขอท่ี 9 แบบฝกหัดในแตละ
บทเรียนมีจํานวนขอและความยากงายเหมาะสม (x̄    = 4.45, S.D= 0.61) ขอท่ี 7 ความยากงายของ
เนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน ((x    = 4.42, S.D.= 0.61) สรุปวานักเรียนมีความคิดเห็นดานเนื้อหา
บทเรียนในระดับดีทุกขอ 
กกกกกกกก3. ดานกิจกรรม โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานกิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄    = 4.51, S.D. = 0.60) ซ่ึงหากพิจารณาระดับความคิดเห็น
ดานกิจกรรมรายขอ สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่ 12 กิจกรรมหลังการอาน (Post-
reading) ชวยใหนักเรียนทบทวนความรูความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอานสามารถนําทักษะการอาน
ไปใชไดมากขึ้น (x̄     = 4.58, S.D. = 0.56) ขอท่ี 10 กิจกรรมกอนการอาน (Pre-reading) ชวยให
นักเรียนมีความรูความเขาใจคําศัพทและโครงสรางประโยค สามารถใชเปนแนวทางในการทํา
กิจกรรมตอไป (x̄    = 4.52, S.D.= 0.62) ขอท่ี 11 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading) ชวยให
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นักเรียนมีความสามารถในการอานไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น (x̄     = 4.44, S.D.= 0.61) สรุปวา
นักเรียนมีความคิดเห็นดานกิจกรรมบทเรียนในระดับดีมาก 
กกกกกกกก4. ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการ
เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄    = 4.55, S.D. = 0.58) ซ่ึงหากพิจารณา
ระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจรายขอ สามารถเรียงลําดับจากมากไปนอยดังนี้ ขอที่15 
นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอื่นๆอีก (x̄     =4.58, S.D. =0.57) ขอที่13 
บทเรียนชวยพัฒนาทักษะการอานใหดีขึ้น (x̄    = 4.58, S.D. = 0.58) ขอท่ี 14 นักเรียนสามารถตอบ
คําถามและไมรูสึกเสียหนาเมื่อตอบคําถามผิด (x̄     = 4.49, S.D. = 0.59) สรุปวานักเรียนมีความ
คิดเห็นดานความพึงพอใจบทเรียนในระดับดีมาก 
กกกกกกกกจากการศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การ
อานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร ทั้ง 8 บท พบวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเฉลี่ยอยูในเกณฑดีตอบทเรียนชวย
สอนทั้ง 4 ดาน โดยกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานความพึงพอใจเฉลี่ยเทากับ 4.55 (S.D. = 0.58) ซ่ึง
ขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานความพึงพอใจสูงสุดคือ ขอที่15 นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรในเนื้อหาอ่ืนๆอีก (x̄     =4.58, S.D. =0.57) สวนอันดับต่ําสุดดานความพึงพอใจ คือ ขอ
ที่ 14 นักเรียนสามารถตอบคําถามและไมรูสึกเสียหนาเมื่อตอบคําถามผิด (x̄     = 4.49, S.D. = 0.59) 
ความคิดเห็นดานกิจกรรมเฉลี่ยเทากับ 4.51 (S.D. = 0.60) ซ่ึงขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานกิจกรรมอันดับ
สูงสุด คือ ขอที่ 12 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) ชวยใหนักเรียนทบทวนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทักษะการอานสามารถนําทักษะการอานไปใชไดมากขึ้น (x̄     = 4.58, S.D. = 0.56)  สวน
อันดับต่ําสุดดานกิจกรรม คือ ขอที่ 11 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading) ชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการอานไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น (x̄     = 4.44, S.D.= 0.61) ความคิดเห็นการ
ออกแบบบทเรียนเฉลี่ยเทากับ 4.46 (S.D.= 0.60) ซ่ึงขอที่มีคาระดับความคิดเห็นดานการออกแบบ
มากที่สุดคือ ขอที่ 4 ขนาดตัวอักษรอานงาย  (x̄   = 4.58, S.D= 0.56)  สวนขอท่ีมีคาระดับความ
คิดเห็นดานการออกแบบต่ําสุด คือ ขอที่ 1นักเรียนสามารถเลือกและออกจากบทเรียนไดตามความ
ตองการและสามารถกระทําไดตลอดเวลา (x̄    = 4.39, S.D= 0.59)   ความคิดเห็นดานเนื้อหาเฉลี่ย
เทากับ 4.46 (S.D. = 0.61)  ซ่ึงขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหาอันดับสูงสุดไดแก ขอท่ี 6 คําอธิบาย
เนื้อหาชัดเจน (x̄    = 4.49, S.D= 0.59) สวนอันดับต่ําสุดดานเนื้อหาคือ  ขอท่ี 7 ความยากงายของ
เนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน ((x    = 4.42, S.D.= 0.61)  สรุปไดวาความคิดเห็นโดยรวมตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 8 บทมีคาระดับคะแนนเฉลี่ยเทากับ 4.49 (S.D.= 0.60) จึงแสดงวากลุม
ตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ือง
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พุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 
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บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายและขอเสนอแนะ 
 
กกกกกกกกการวิจัยเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ  เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ  สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย  กรุงเทพมหานคร  เพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียน กลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น กลุมตัวอยางคือ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 
2550 โดยการสุมอยางเจาะจง (Purpose sampling) กลุมตัวอยาง นักเรียนจํานวน 40 คน 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  
กกกกกกกก1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ จํานวน 8 
บทเรียน ผูวิจัยไดพัฒนาขึ้นจากการวิเคราะหความสอดคลองของทักษะการอานในสาระและ
มาตรฐานการเรียนรูชวงชั้นที่ 4  สําหรับมัธยมศึกษาปที่ 4  ผานการทดลองและปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ โดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพเทากับ 
82.28/82.08 แสดงวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก 
กกกกกกกก2. แบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษ ผูวิจัยสรางโดยนํากรอบ
เนื้อหาที่ไดจากการวิ เคราะหจุดประสงคการเรียนรูทักษะการอาน  เ ร่ืองพุทธประวัติ  เปน
แบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ ใชเวลาในการสอบ 60 นาที เพื่อวัดความสามารถ
ทางดานการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ คาความยากงายของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.20-0.80 คา
อํานาจจําแนกของแบบทดสอบอยูระหวาง 0.20 ขึ้นไป 
กกกกกกกก3. แบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การ
อานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ ทั้งดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดาน
ความพึงพอใจในการเรียน จํานวน 15 ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating 
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scales) มี 5 ระดับความคิดเห็นคือ เห็นดวยมากที่สุด เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย 
และเห็นดวยนอยที่สุด คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.80 
กกกกกกกกการดําเนินการทดลอง ผูวิจัยดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางดวยตนเองในภาคการ
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2550 ใชเวลาในการทดลอง 10 วัน วันละ 2 คาบ เปนเวลารวมทั้งสิ้น 20 คาบ
เรียน คือระหวางวันที่ 4 กุมภาพันธ ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2551 ผูวิจัยเร่ิมดําเนินการทดลองโดยการ
ใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษโดยใชแบบทดสอบที่
ผูวิจัยพัฒนาและผานการหาคุณภาพแลว เพื่อวัดความสามารถทางดานการอานภาษาอังกฤษของกลุม
ตัวอยางกอนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร ผูวิจัยอธิบายวิธีใชบทเรียนและการกรอกแบบสอบถาม
ความคิดเห็นเกี่ยวกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละบท แลวใหกลุมตัวอยางเรียนกับ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นจนครบ 8 บท ซ่ึงแตละบทใชเวลา 2 คาบๆละ 50 
นาที จากนั้นใหกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบหลังเรียน เพื่อวัดความสามารถดานการอานของผูเรียน
โดยใชแบบทดสอบชุดเดียวกันกับแบบทดสอบกอนเรียน ผูวิจัยนําคะแนนที่ไดจากการทํา
แบบทดสอบประจําบททั้ง 8 บท คะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน 
ตลอดจนขอมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นในแตละบท มาวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติเพื่อ
ตรวจสอบสมมติฐาน กลาวคือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอาน
ภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร โดยใชเกณฑ 75/75 จากสูตร E1/E2 (ชัยยงค พรหมวงศ และคณะ 2520: 136) 
เปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางกอนและหลังการทดลองโดยใช 
t-test แบบจับคู วิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น โดยการหาคาเฉลี่ย (x̄  )  และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลวนําไปแปล
ความหมายคาระดับตามเกณฑที่กําหนดไว 
 

สรุปผลการวิจัย 
 
กกกกกกกกจากการศึกษาและวิเคราะหขอมูลการวิจัย สามารถสรุปผลไดดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพเทากับ 
82.28/82.08 แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพอยูในเกณฑดี
มาก 
กกกกกกกก2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยางหลังเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 
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โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร สูงกวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
กกกกกกกก3. กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ
เร่ืองพุทธประวัติ  สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
ทั้ง 8 บท โดยเฉลี่ยเทากับ 4.49 (S.D. = 0.60) จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียน
คอมพิวเตอร ซ่ึงพบวาระดับความคิดเห็นรายบทเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับแรก ไดแก บทที่ 3 (x̄    = 
4.62, S.D. = 0.50) และบทที่ 2 (x̄    = 4.59, S.D. = 0.53) สวนคะแนนเฉลี่ยต่ําสุดสองอันดับสุดทาย
ไดแก บทที่ 4 (x̄    = 4.38, S.D. = 0.67) และบทที่ 5 (x̄    = 4.37, S.D. = 0.68)  นอกจากนี้จาก
การศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 4 ดาน กลาวคือ 
ดานการออกแบบบทเรียน ดานเนื้อหา ดานกิจกรรม และดานความพึงพอใจในการเรียน สรุปได
ดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก3.1 ดานการออกแบบบทเรียน โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดาน
การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี (x̄    = 4.46, S.D. = 0.60) ซ่ึงขอท่ีมีคา
ระดับความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนสูงสุดคือ ขอท่ี 4 ขนาดตัวอักษรอานงาย (x̄   = 4.58, 
S.D = 0.56) สวนขอที่มีคาระดับความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนต่ําสุดคือ ขอที่ 1นักเรียน
สามารถเลือกและออกจากบทเรียนไดตามความตองการและสามารถกระทําไดตลอดเวลา (x̄    = 
4.39, S.D = 0.59) 
กกกกกกกกกกกก3.2 ดานเนื้อหา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานเนื้อหา
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี (x̄    = 4.46, S.D. = 0.61) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหา
สูงสุด ไดแก ขอที่ 6 คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน (x̄    = 4.49, S.D= 0.59) สวนอันดับต่ําสุดดานเนื้อหาคือ 
ขอที่ 7 ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับผูเรียน (x    = 4.42, S.D.= 0.61)  
กกกกกกกกกกกก3.3 ดานกิจกรรม โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานกิจกรรมในบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄    = 4.51, S.D. = 0.60) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับเฉลี่ยดาน
กิจกรรมสูงสุดคือ ขอที่ 12 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) ชวยใหนักเรียนทบทวนความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอานสามารถนําทักษะการอานไปใชไดมากขึ้น (x̄     = 4.58, S.D. = 
0.56) สวนอันดับต่ําสุดดานกิจกรรมคือ ขอที่ 11 กิจกรรมระหวางการอาน (While-reading) ชวยให
นักเรียนมีความสามารถในการอานไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น (x̄     = 4.44, S.D. = 0.61) 
กกกกกกกกกกกก3.4 ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานความพึง
พอใจในการเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄    = 4.55, S.D. = 0.58) ซ่ึง
หากพิจารณาระดับความคิดเห็นดานความพึงพอใจรายขอ พบวาขอที่มีคาระดับเฉลี่ยดานความพึง
พอใจสูงสุดคือ ขอที่15 นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหาอื่นๆอีก (x̄  =4.58, 
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S.D.=0.57) สวนอันดับต่ําสุดดานความพอใจคือ ขอที่ 14 นักเรียนสามารถตอบคําถามและไมรูสึก
เสียหนาเมื่อตอบคําถามผิด (x̄   = 4.49, S.D. = 0.59) 
 

การอภิปรายผล 
 
กกกกกกกกจากผลการวิเคราะหขอมูล สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
กกกกกกกก1. จากผลการวิจัยขอที่ 1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร  มี
ประสิทธิภาพเทากับ 82.28/82.08 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว คือ 75/75 สอดคลองกับงานวิจัยของ 
กิตติกรณ มีแกว (2546) ธัญลักษณ เพียรจัด (2547) สุนทรี ศุทธิวรรณวรรณรักษ (2548) อาจ
เนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก1.1 เนื้อหาในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทั้ง 8 บท ประกอบดวยเนื้อหาที่นํามา
จากสื่อการเรียนรูทางดานพุทธศาสนา อาทิเชน หนังสือนักธรรมชั้นตรี วิชาพุทธประวัติ หนังสือ
ธรรมศึกษาตรี หนังสือวิชาสังคมศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และหนังสื่อ เดอะ บุดดิสท ซีร่ีส 
(The Buddhist series. Life of the Buddha) เปนเรื่องใกลตัวของนักเรียนในระดับชั้นอยูแลว และ
ผูเรียนสวนมากก็ไดศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติมาบางแลว จึงมีความรูเดิมในการที่จะเดา
เหตุการณตางๆเกี่ยวกับเรื่องราวของพระพุทธเจาได จึงทําใหเกิดความเขาใจ ชวยใหเกิดแรงจูงใจ
และดึงดูดความสนใจ ปฏิบัติกิจกรรมอยางตั้งใจทําใหความสามารถในการอานสูงขึ้นซ่ึงสอดคลอง
กับแนวคิดของวิลเล่ียมส (Williams 1994: 3)ที่กลาววา ถาผูเรียนมีประสบการณเดิมเกี่ยวกับเรื่องที่
อานจะทําใหมีความเขาใจเรื่องที่อานไดงายและรวดเร็วขึ้น ดังนั้น เนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติจึงเปน
ส่ือการสอนอานที่สนับสนุนใหผูเรียนไดเรียนเนื้อหาที่สอดคลองกับความตองการและเหมาะสมกับ
สภาพสังคมและวัฒนธรรมของผูเรียนโดยเฉพาะเนื้อหาดานพุทธศาสนาเปนเรื่องที่ผูเรียนตองเรียนรู
ในชีวิตประจําวัน เมื่อไดเรียนรูแลวก็สามารถนําความรูนั้นมาใชในชีวิตได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิด
ของสุมน อมรวิวัฒน (2542: 8-9) ที่กลาวไววา นิสัย อุปนิสัย ความรูสึกนึกคิด ความถนัดผูสอนตอง
มุงจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียนแตละคนใหเต็มความสามารถของเขา และมนุษยสามารถ
ไดรับการสั่งสอนอบรมบมนิสัยได นอกจากนี้ผูเรียนไดเรียนรูและมีประสบการณตามสถานการณที่
สมจริง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนและจดจําเนื้อหาไดมากขึ้น พรอมทั้งไดมีการฝกฝนการเรียนรู
นั้นบอยๆก็จะทําใหเกิดทักษะการเรียนรูและเปนมนุษยที่สมบูรณและมีการพัฒนา ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวคิดของพระธรรมปฏก (ป.อ. ปยุตฺโต 2539: 4-5) ที่วา มนุษยเปนชีวิตที่มีความประเสริฐ มี
ความสําคัญในตัวของมัน และชีวิตนั้นอาจจะมีความสมบูรณไดแมในตัวของมันเอง ในแงนี้เรา
จะตองมองเปนจุดหมายสูงสุดวา เราจะตองพัฒนาชีวิตใหมีชีวิตที่ดีงามและมนุษยนั้นเปนสัตวที่ตอง
ฝกฝนใหพัฒนาได ดังพุทธศาสนสุภาษิตที่วา ทนฺโต เสฏโฐ มนุสฺเสสุ ในหมูมนุษยคนที่ฝกแลว
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ประเสริฐที่ สุด   และเมื่อผู เรียนไดเ รียนรู ส่ิงที่คุนเคยและมีความรู เดิมอยูแลวจะกอใหเกิด
ความสามารถในการอานมากขึ้นดวย ดังนั้นเราจะเห็นไดวา  
กกกกกกกกกกกก1.2 ขั้นตอนการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เรื่อง
พุทธประวัติ ผูวิจัยไดพัฒนาบทเรียนชวยสอนจากแนวคิดของนักศึกษาหลายทาน จากตัวอยาง
แบบเรียน ตํารา คูมือ งานวิจัยตางๆทั้งในและตางประเทศ จากการวิเคราะหสาระและมาตรฐานการ
เรียนรูชวงชั้น ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2444 โดยเนื้อหาในบทเรียน
คอมพิวเตอรทั้ง 8 บท ไดผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา และตรวจความ
ถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดผานการ
แนะนําและตรวจสอบคุณภาพจากผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา ดานการวัดผล และดานการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับ มีการแกไขปรับปรุงทุกขั้นตอนของการทดลอง ทั้งในขั้น
ของการทดลองรายบุคคลและกลุมเล็กกอนนําไปดําเนินการทดลองภาคสนาม เพื่อใหไดบทเรียน
คอมพิวเตอรที่เหมาะสมกับระดับความสามารถของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 จึงทําใหบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพดีมาก 
กกกกกกกกกกกก1.3 กิจกรรมการเรียนรูในแตละบทพัฒนาขึ้นตามขั้นตอนการสอนการอานภาษา
จากแนวคิดของผูเชี่ยวชาญ อาทิ สุภัทรา อักษรานุเคระห (2532) สุมิตรา อังวัฒนกุล (2540)  แฮริส 
และซิเพย (Harris and Sipay. 1979) และวิลเล่ียมส (Williams 1994) เปนแบบฝกที่ประกอบดวย
ขั้นตอนที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดฝกทักษะการอานอยางตอเนื่องตามลําดับจากกิจกรรมที่งายไปหา
ยาก เร่ิมตั้งแตขั้นเตรียมความพรอมกอนอาน (pre-reading) เปนการกระตุนใหนักเรียนทาํสิง่ทีคุ่นเคย
อยูแลวมาทําความเขาใจบทเรียน รวมทั้งการเตรียมความพรอมในเรื่องคําศัพทและโครงสรางภาษา 
ขั้นการอาน (while-reading) ผูเรียนไดฝกทักษะทางภาษาอยางเพียงพอจากกิจกรรมที่หลากหลาย
อาทิ การเรียงลําดับขอมูล การตอบขอความถูกหรือผิด และ ใชหรือไมใช การกรอกขอมูลในชองวาง 
เปนตน  และ ขั้นหลังการอาน (post reading) หลังการอานผูวิจัยไดทําเปนการกรอกขอมูลใน 
semantic maps และในตาราง เพื่อใหผูเรียนไดนําขอมูลที่ไดรับจากการอานมาประกอบความรู
ความคิดความเห็นของผู เรียน เพื่อนําไปใชในการทํากิจกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชนนําขอมูลมา
แลกเปลี่ยนกันเพื่อใหไดขอมูลที่สมบูรณ หรือนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับเรื่องนั้น จากรายละเอียดขางตนผูวิจัยพบวาการกระตุนความรูเดิมของผูอานในขั้นกอนการ
อาน และการเตรียมความพรอมดานทักษะการอานและโครงสรางไวยากรณ ชวยใหผูเรียนมีความ
เขาใจในการอานและทําแบบทดสอบหลังการเรียนไดดี ดังนั้นจึงสรุปไดวา การออกแบบกจิกรรมใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ประกอบดวยกิจกรรมที่กระตุนความรูกอนการอาน สามารถสงผล
ใหผูเรียนมีความเขาใจในการอานและทําแบบทดสอบหลังเรียนไดดีขึ้น 
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กกกกกกกกกกกก1.4 การออกแบบและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยไดออกแบบ
ตามแนวคิดของนักการศึกษาที่ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับองคประกอบหลักของการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน คือ เนื้อหา ขอความภาพนิ่ง กราฟก ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศนและ
เสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองมาก
ที่สุดโดยที่คอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละหนาจอภาพ (ถนอมพร (ตันติพิพัฒน) เลาห
จรัสแสง (2541: 7) ทั้งนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดึงดูดความสนใจของผูเรียนไดดี ผูเรียนเกิด
การเรียนรูพรอมกับความสนุกสนานและกระตือรือรนในการเรียน จึงทําใหความสามารถในการ
เรียนดีขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ผาน บาลโพธิ์ (2539: 8-9) สุพัฒน สุกมลสันต (2541: 29) กิ
ดานันท มลิทอง (2543: 253-254) วอรชาเออร (Warchaure, quoted in Torut 1999: 2-20) ที่บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการเรียนรูภาษา อันจะทําใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรนและเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน ทําใหการเรียนการสอนมีบรรยากาศที่ดี การ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาทําใหมีส่ิงเรา (stimulus) การตอบสนอง (response) 
การเสริมแรง (reinforcement) การเรียนรูภาษา คือกระบวนการการของการสรางความเคยชินจนเกิด
เปนนิสัย (habit-formation) ใหความสําคัญกับการปฏิบัติและฝกฝน เรียนรูโดยการเลียนแบบและ
ทําซํ้าๆ การใหผลสะทอนกลับ (feedback) และผลสะทอนกลับนั้นเมื่ออยูในรูปของคําอธิบาย สีสัน 
ภาพ สี และเสียงจะชวยใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพสูงขึ้น เนื่องจากผู เ รียนมีโอกาสแกไข
ขอผิดพลาด นอกจากองคประกอบดังกลาวแลว ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนให
มีคําแนะนําในการใชบทเรียนอยางชัดเจน มีปุมทางเลือกพรอมปุมชวยเหลือเมื่อนักเรียนเกิดปญหา
ในแตละบท มีการแจงจุดประสงคการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนไดทราบเปาหมายในการเรียนรูอยาง
ชัดเจน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของสุกรี รอดโพธิ์ทอง อรจรีย ณ ตะกั่วทุง และวิชุดา รัตนเพียร 
(2540: 21-22) ที่วา การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตองกําหนดวัตถุประสงคของการ
เรียนไวอยางชัดเจน เพื่อใหผูเรียนไดทราบวาจะไดเรียนอะไร หรือจะไดรับอะไรระหวางเรียนและ
หลังเรียน อันจะเปนการเพิ่มการเรียนรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ดังนั้นจึงสรุปไดวา การออกแบบ
บทเรียนและการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ดีจะตองคํานึงถึงผูเรียน และเพื่อใหผูเรยีนได
เรียนรูภาษาอยางมีประสิทธิภาพ มีความสุขกับการเรียนและไมรูจักเบื่อในการเรียนรู 
กกกกกกกกกกกก1.5 การวัดผลประเมินผล ผูวิจัยไดสรางแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษประจําบทเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนและ
หลังเรียนตามขอบขายเนื้อหาในบทเรียน มีการคัดเลือกเนื้อหามาสรางแบบทดสอบที่มีความยากงาย
ของภาษาใกลเคียงกับเนื้อหาในบทเรียน จึงเปนแบบทดสอบที่มีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยเห็น
จากเรื่องราวพุทธประวัติ ทุกบทเรียนนักเรียนสามารถทําคะแนนไดมาก อีกทั้งนักเรียนมีความรูเดิม
ดานพุทธประวัติ และในหลักสูตรชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ไดมีเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติและและ
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ประวัติของพุทธสาวก พุทธสาวิกา เชน เร่ืองพุทธเจากับอนาถปณฑิกะเศรษฐี ที่นํามาเปนเนื้อหาของ
ขอสอบทายบทของบทที่ 8 (The Buddha’s ministry) จึงทําใหนักเรียนสามารถเดาเรื่องราวไดและทํา
แบบทดสอบทายบทในบทนี้ไดมากกวาบทอื่นๆ ซ่ึงเปนปจจัยมาจากการจดจําเรื่องราวที่ไดยินไดฟง 
ไดศึกษามากอน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต 2543: 10) ที่กลาววา 
คนที่มี  สุตมยปญญามากจัดวามีความจําดี  เปนพหุสูตคือผูคงแก เ รียน  เชน  ผูทรงจําพระ
ไตรปฏกหรือคนที่เรียกวา สารานุกรมเคลื่อนที่ ผูเรียนจึงมีความเขาใจคุนเคยกับคําศัพท และทักษะที่
ใชในการทําความเขาใจบทอาน  อีกทั้งรูปแบบทดสอบมีรูปแบบเดียวกับที่นักเรียนเคยฝกทําใน
กิจกรรมตางๆในบทเรียนมาแลว แบบทดสอบควรสอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน ซ่ึงจะทํา
ใหผูเรียนเกิดความคุนเคยกับแนวขอสอบหลังเรียนและเปนการวัดระดับความสามารถทางภาษาของ
ผูเรียนไดตรงตามจุดประสงคของการเรียน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.1 จากการทําแบบทดสอบประจําบทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทั้ง8บทเรียน ผูวิจัยพบวานักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบประจําบทเรียนสูงสุด บท
ที่ 8 The Buddha’s Ministry (86.0%) สวนคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด บทที่ 1 The Queen’s Dream (79.0%) 
อาจเนื่องจากสาเหตุดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.1.1 การทําแบบทดสอบทั้ง 8 บทเรียน พบวานักเรียนสามารถทํา
คะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบทายบทของบทที่ 8 (The Buddha’s ministry) ไดคะแนนสูงสุด 
(86.0%) อาจเนื่องมาจากเนื้อหาและกิจกรรมมีรายละเอียดเกี่ยวกับประวัติของพุทธสาวก พทุธสาวกิา 
ซ่ึงเปนเนื้อหาในรายวิชาพระพุทธศาสนา ช้ันมัธยมศึกษาปที่4 ตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงเปนเรื่องที่นักเรียนไดศึกษามาแลว นักเรียนจึงนําความรูเดิมที่มีอยูกอน และตีความบทอาน
เพื่อใหเกิดความเขาใจ อนึ่งเนื้อหาบทที่ 8 เปนบทสุดทายของการเรียนรู นักเรียนมีทักษะในการทํา
แบบทดสอบจากบทอื่นมากอนแลวจึงทําใหมีการเรียนรูไดเร็วข้ึนกวาเดิม สวนบทที่ 2 (Leaving 
home) อาจเนื่องมาจากนักเรียนไดเรียนรูเร่ืองพุทธประวัติตอนพระพุทธเจาเสด็จออกบรรพชา ซ่ึง
นักเรียนไดมีความรูเดิมทุกคน เนื่องจากนักเรียนไดสอบผานธรรมศึกษาตรีมาแลว และเนื้อหา
เหมือนกันกับที่นักเรียนไดศึกษามา จึงทําใหนักเรียนมีความคุนเคยกับเนื้อหา และสามารถเดาเนื้อหา
บทเรียนและเขาใจไดงายขึ้น จากปจจัยที่นักเรียนมีความคุนเคยกับเนื้อหาที่อาน สงผลใหนักเรียน
สามารถทําแบบทดสอบทายบทไดดีมากเชนกัน 
กกกกกกกกผลจากการที่ผูเรียนสามารถทําคะแนนแบบทดสอบไดดีมากทั้ง 2 บท อาจเนื่องมาจากได
อานเนื้อหาที่นักเรียนมีความรูเรื่องนั้นมากอนแลวและมีการจําได สามารถเดาความหมายในแตละ
ประโยคได พรอมทั้งคาดเดาเหตุการณลวงหนาได ซ่ึงสอดคลองกับความเห็นของบารเนตต (Barnett 
1989: 66-67) ที่กลาววา การประเมินคาดเดาเนื้อเร่ือง อานชื่อเร่ืองแลวคาดการณเหตุการณลวงหนา 
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โดยการเชื่อมโยงความรูเดิม ทําใหผูเรียนสามารถทําความเขาในในบทอาน จดจําส่ิงที่เรียนดีขึ้น และ
สามารถทําคะแนนแบบทดสอบหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากเกณฑที่กําหนด 
กกกกกกกกกกกกกกกกกกกก1.5.1.2 จากการทําแบบทดสอบทั้ง 8 บท จะเห็นไดวาคะแนนเฉลี่ย
ต่ําสุดสองอันดับสุดทายไดแก บทที่ 6 The chief disciples of the Buddha (79.5%) และบทที่ 1 The 
queen’s dream (79.0%) อาจเนื่องมาจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกเนื้อหาบทที่ 6 The chief disciples of the Buddha (79.5%) เนื้อหาเปนเรื่องเกี่ยวกับอัคร
สาวกเบื้องซาย เบื้องขวา สวนเนื้อหาในแบบทดสอบประจําบทเปนเนื้อเร่ืองเกี่ยวกับ หมอชีวกโก
มารภัท กับพระพุทธเจา ซ่ึงเปนเรื่องที่นักเรียนไมมีในบทเรียนวิชาพระพุทธศาสนา เพราะฉะนั้นจึง
เปนเรื่องไกลตัวนักเรียน คะแนนของนักเรียนจึงมีคาเฉลี่ยนอย อีกทั้งนักเรียนไมสามารถเดา
เหตุการณในเรื่องได จําคําศัพทไมได ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ นูแนน (Nunan 1989: 35-36) 
ที่วา การคาดเดาเหตุการณจากความรูเดิมหรือความรูที่ไดจากการอาน การคาดเดาเหตุการณโดย
ตลอดเรื่องที่อาน การหาความหมายของคําศัพทโดยวิธีการหลายๆอยาง เปนสิ่งสําคัญในการอาน  
นักเรียนจําเปนตองมีทักษะการเดาความหมายของคําศัพท จึงจะสามารถทําความเขาใจเนื้อหาได
รวดเร็วข้ึน เทคนิคการเดาความหมายของคําศัพทยาก ถือเปนทักษะที่จําเปนมากตอการทําความ
เขาใจในเนื้อการอานภาษาอังกฤษ ซ่ึงตองอาศัยการฝกฝนบอยๆจึงจะเกิดความชํานาญ นักเรียนกลุม
ตัวอยางเปนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ที่เพิ่งเรียนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัต ิจงึอาจไม
คุนเคยคําศัพท และเนื้อหาเปนเรื่องไกลตัว นักเรียนอาจยังไมไดเรียนเรื่องหมอชีวกกับพระพุทธเจา 
จึงไมสามารถคาดเดาเหตุการณเกี่ยวกับประวัติของหมอชีวกได จึงทําใหคะแนนเฉลี่ยของ
แบบทดสอบทายบทอยูในเกณฑต่ํา ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของวิสาข จัติวัตร (2541: 1) ที่วาภูมิหลัง
ดานเนื้อหาของเรื่องและความรูทางภาษาเกี่ยวกับทักษะการอานภาษาอังกฤษชวยใหนักเรียนมี
ความสามารถในการอานเพื่อความเขาใจ สวนบทที่ 1 The queen’s dream (79.0%) เนื่องจากเปนบท
แรกของการเรียนนักเรียนยังไมคุนเคยกับคําศัพทและตัวบทเรียนเปนภาษาอังกฤษ จึงตองอาศัยเวลา
ในการเรียนรูคําศัพทและการใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน นักเรียนจําเปนตองมี
ทักษะการเดาคําศัพท และเทคนิคการอานเพื่อหาใจความสําคัญ ซ่ึงสอดคลองกับความคิดของ   
คราซเซน (Krashen 1983: 134) และสุดฤทัย สัจติประเสริฐ ที่กลาววา การเดาคําศัพทและการอาน
แบบรวดเร็วนั้น เปนเทคนิคเพื่อหาใจความสําคัญ ลักษณะของเรื่อง ตลอดจนเคาโครงเรื่อง ผูอาน
สามารถอานชื่อเรื่อง ประโยคนํา และประโยคสุดทายของแตละยอหนา บทนํา บทสรุป ดูรูปภาพ 
เพื่อหาคําตอบที่ตองการสวนการเดาความหมายคําศัพทสามารถเดาไดจากคําบริบทในประโยค ซ่ึง
เปนเทคนิคที่จะตองเรียนรูความหมายของคําศัพทไดโดยอาศัยประโยค หรือขอความในประโยคเปน
ตัวชวย ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่งในการอาน  ดวยเหตุผลดังกลาวทําใหคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบ
ทายบทของบทที่ 6 และบทที่ 1 อยูในเกณฑต่ํากวาบทอื่นๆ ดังนั้นปจจัยที่ผูเรียนไมคุนเคยกับเนื้อหา 
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คําศัพทขาดความรูเกี่ยวกับทักษะการอานทั้งในระดับเบื้องตน เชน ความรูเรื่องคําศัพท โครงสราง
ทางภาษา เทคนิคการอาน รวมถึงภูมิหลังดานเนื้อหา จึงเปนสิ่งสําคัญที่ตองคํานึงถึงในการสราง
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
กกกกกกกกกกกกกกกก1.5.2 นักเรียนสามารถทําคะแนนเฉลี่ยแบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานหลังการเรียนไดดีมาก เนื่องจากนักเรียนไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยาง
ตอเนื่องและสม่ําเสมอทั้ง 8 บท ทําใหนักเรียนมีความคลองในการใชภาษา และมีความคุนเคยกับ
คําศัพทมากขึ้น บูรณาการความรูใหมใหสอดคลองกับความรูและประสบการณเดิมของผูเรียน วิน
เซอรและเฉิง (Winserr and Cheung 1996: 83-98) นอกจากนี้โปรแกรมคอมพิวเตอรที่ออกแบบมามี
การประมวลคําตอบ พรอมทั้งขอมูลยอนกลับทันทีที่นักเรียนตอบคําถามถูกหรือผิด เปนบทเรียน
เนนการฝกหัดตามความรูของผูเรียนและชวยใหผูเรียนมีความรูความชํานาญในทักษะทางภาษาที่
ตองการ ซ่ึงการฝกมี 3 ขั้นตอน คือ การนําเสนอสิ่งเรา การรับการตอบสนองจากผูเรียน และการ
ใหผลยอนกลับทันที บํารุง โตรัตน (Torut 1999: 19) การที่นักเรียนไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนอยางสม่ําเสมอเปนผลใหคะแนนเฉลี่ยของแบบทดสอบหลังการเรียนอยูในเกณฑดีมาก 
และนักเรียนเรียนรูทักษะการใชภาษานักเรียนไดพัฒนาทักษะของตนเองดีขึ้นและ เปนผลใหลด
ความวิตกกังวลในการเตรียมตัวสอบหลังเรียน ทําใหสามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดมากขึ้น 
กกกกกกกก2. จากผลการวิจัยขอที่ 2 พบวาความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของกลุมตัวอยาง
หลังเรียนจากบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร สูงกวาความสามารถในการ
ภาษาอังกฤษกอนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซ่ึง
เปนไปตามสมมติฐานที่ผูวิจัยตั้งไว อาจเนื่องจากเหตุผลดังตอไปนี้ 
กกกกกกกกกกกก2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจใหแกผูเรียน เนื่องจาก
เปนการสอนที่ใชเทคโนโลยีสมัยใหม ผูเรียนจึงมีความกระตือรือรนในการเรียนสูงกวาปกติ 
นอกจากนี้ผลการทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน พบวาการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนทําใหผูเรียนเรียนไดเร็วและดีกวาการสอนทั่วไป และผูเรียนสามารถเรียนไดตามความ
สนใจของตนเอง ซ่ึงสอดคลองแนวคิดของ กนกวรรณ สายะบุตร (2547: 16) ที่กลาววา บทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ทําใหผู เรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนไดตามความสนใจ  และตาม
ความสามารถของตนเอง ผูเรียนมีปฏิสัมพันธโตตอบกันในขณะที่เรียน โดยมีการนําเสนอเนื้อหา 
และลําดับวิธีการสอนเปนขั้นตอน บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถใหความรูควบคูกับความ
สนุกสนาน ทําใหผูเรียนไมรูสึกเบื่อในการเรียน นอกจากนี้ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนตาม
ความสามารถของตน และผูเรียนสามารถเรียนไดตามความพึงพอใจ อีกทั้งทําใหผูเรียนเกิดความ
มั่นใจในการเรียน ไมมีความวิตกกังวล สงผลใหความสามารถทางการเรียนภาษาอังกฤษดีขึ้น 
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กกกกกกกกกกกก2.2 บทเรียนคอมพิวเตอรที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น เปนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
ภาษาแบบบูรณาการทักษะการอานภาษาอังกฤษกับเนื้อหาอื่นๆ เชน พุทธประวัติ กลาวถึงประวัติ
ของพระพุทธเจาตั้งแต ประสูติ ตรัสรูและปรินิพพาน รวมทั้งประวัติของอัครสาวก ประวัติของพุทธ
สาวก ประวัติของพุทธสาวิกา ที่มีความสําคัญในทางพุทธศาสนา และเปนแนวทางใหขอคิดเตือนสติ
ผูเรียนในการปฏิบัติตน และนักเรียนสามารถนําขอคิด คติธรรม และธรรมะขององคพระสัมมาสัม
พุทธเจามาประยุกตใชในชีวิตประจําวันได บทเรียนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติเปน
การบูรณาการวิชาพระพุทธศาสนาเขากับวิชาภาษาอังกฤษ ทําใหผูเรียนไดประยุกตความรูและทกัษะ
ที่ไดจากวิชาหนึ่งไปสัมพันธเชื่อมโยงประกอบการทําความเขาใจในรายวิชาอ่ืนๆ ชวยใหเกิดการถาย
โอนการเรียนรูจากวิชาหนึ่งไปยังอีกวิชาที่นํามาผสมผสาน เปนการสงเสริมใหเกิดความเขาใจ 
สอดคลองกับแนวคิดของ แลพและฟลัด (Lapp and Flood 1994: 416-419) ที่กลาววา การเรียนการ
สอนแบบบูรณาการสามารถนําทุกวิชาเขามาใชในการเรียนการสอน การบูรณาการเกิดขึ้นไดกับทุก
วิชา การบูรณาการหลักสูตรที่มีประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได ก็เมื่อนําเนื้อหาวิชาหนึ่งไปใชสรางเนื้อหา
ของอีกวิชาหนึ่งใหสมบูรณ และมีความหมายมากขึ้น การบูรณาการหลักสูตรถือวามีความจําเปน
และสําคัญมากจนกระทั่งไดมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และเหตุผลของ
การบูรณาการขามหลักสูตร เพื่อใหผูเรียนไดนําเนื้อหาวิชาตางๆที่ใกลเคียงกัน หรือเกี่ยวของกัน 
นํามาเชื่อมโยงกันเพื่อใหผูเรียนรูอยางมีความหมาย ลดความซ้ําซอนเชิงเนื้อหาวิชา ลดเวลาแบงเบา
ภาระของครูผูสอน เปดโอกาสใหผู เ รียนไดใชความรู ความคิด  ความสามารถและทักษะที่
หลากหลาย (สําลี รักสุทธี 2544: 19) เพราะฉะนั้นการบูรณาการวิชาพุทธประวัติเขากับวิชา
ภาษาอังกฤษโดยการนําเนื้อหาเกี่ยวกับพุทธประวัติมาใหผูเรียนไดเรียนเปนภาษาอังกฤษโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจึงทําใหความสามารถในการเรียนภาษาอังกฤษมีมากขึ้น 
กกกกกกกกกกกก2.3 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้นเปนรูปแบบการเรียนรูภาษา
ดวยตนเอง ซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเองที่ไหนเมื่อไรก็ไดตามความตองการและตามความ
สะดวกซึ่งเปนเหตุผลหนึ่งของการเรียนรูที่คํานึงถึงความแตกตางของบุคคลซึ่งสอดคลองกับแนวคิด
ของดิคคินสัน (Dickinson 1994: 20) ที่วาความสามารถในเรียนเรียนรูคนบางคนเรียนรูในสิ่งตางๆ
ไดรวดเร็วขณะที่บางคนเรียนรูชา ซ่ึงทําใหคนกลุมหลังไมคอยประสบความสําเร็จ หากเรียนเฉพาะ
แคในชั้นเรียน การเรียนรูดวยตนเองนั้นสําคัญ เพราะจะทําใหผูเรียนที่เรียนชาสามารถฝกฝนตนเอง
ใหรูเทากับคนอื่นๆในชั้นเรียน นอกจากนี้การเรียนรูดวยตนเองนั้นเปนการเรียนรูที่ทําใหผูเรียนมี
ความสามารถในการเรียนรูส่ิงตางๆไดโดยไมตองมีความละอายตอคนอ่ืนและสามารถศึกษาไดอยาง
ตอเนื่อง สอดคลองกับแนวคิดของสมคิด อิสระวัฒน (สมคิด อิสระวัฒน 2541: 38) ที่กลาววาการ
เรียนรูดวยตนเอง เปนวิธีไขวควาหาความรูอยางหนึ่งที่ทําใหผูเรียนสามารถดํารงชีวิตในสังคมอยาง
มีคุณภาพ การเรียนรูดวยตนเองจะทําใหผูเรียนเปนบุคคลซึ่งมีความกระหายใครรู ทําใหบุคคล

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

125 

 

สามารถเรียนรูเร่ืองราวตางๆไดมากที่สุด และจะดําเนินการศึกษาอยางตอเนื่องไดอยางไมมีใครบอก 
ตนเองจะเปนผูคิดริเร่ิม วางแผนไปจนจบกระบวนการเรียนรูดวยตนเอง และการเรียนรูภาษาโดยใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ก็เปนวิธีการหนึ่งซ่ึงทําใหผูเรียนมีความสะดวกที่จะเรียนรูดวยตนเอง 
เพราะเปนสื่อการเรียนรูที่มีคุณภาพ และผูเรียนสามารถเรียนไดตามความตองการของตนเอง 
สามารถจัดการกับการเรียนรูของตนเองไดที่สอดคลองกับแนวคิดของการดเนอรและมิลเลอร 
(Gardner and Miller 1999: 96) ที่ว าส่ือการเรียนรูภาษาดวยตนเอง ผูเรียนสามารถเรียนรูส่ือที่
เหมาะสมกับตนเองและตรงตามความตองการของตนเองได เพราะฉะนั้นการเรียนรูภาษาดวยตนเอง 
ผูเรียนสามารถเรียนเวลาใดก็ไดขึ้นอยูกับความเหมาะสมและความตองการของผูเรียนเปนสําคัญ 
และเปนเรียนรูที่ไมตองมีความละอายตอคนอื่น สามารถศึกษาไดอยางตอเนื่องเปนการเรียนรูที่มี
ความเปนอิสระ และเปนสื่อที่ทําเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
กกกกกกกก3. จากการวิจัยขอที่ 3 กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชา
ลัย กรุงเทพมหานคร คาระดับคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้ง 8 บท 
โดยเฉลี่ยเทากับ 4.49 (S.D = 0.60) แสดงวา กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอร 
ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว เมื่อพิจารณาความคิดเห็นรายบท จะเห็นวาบทที่มีคะแนนเฉลี่ย
สูงสุด บทที่ 3 Search for Truth (x̄   = 4.62, S.D = 0.50) สวนบทที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ําสุด บทที่ 5 First 
Discourse (x̄   = 4.37, S.D= 0.68) สามารถอภิปรายผลไดดังนี้ 
กกกกกกกกกกกก3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนบทที่ 2 และบทที่ 3 มีคะแนนสูงสุดสองอันดับ
แรก อาจเนื่องจาก มีการวางรูปแบบในการพัฒนาเปนไปในทางเดียวกัน ไมวาจะเปนรูปแบบ
กิจกรรมที่หลากหลาย กลาวคือ กิจกรรมการลากคํา การพิมพคํา การคลิกคําตอบที่ถูกตอง การตอบ
คําถามขอความถูกหรือผิด และเนื้อหาก็ไมเยอะ ไมยาก จนเกินไป คอมพิวเตอรเฉลยคําตอบให
ผูเรียนทราบทันที เปนตน ผูเรียนมีความรูสึกมั่นใจในการในการอานเนื่องจากการทํากิจกรรมที่
หลากหลายและมากพอจากบทที่ 1 ทําใหสามารถประเมินความมั่นใจของตนเองได จึงอาจเปน
สาเหตุทีทําใหมีคาเฉลี่ยสูงสุดได 
กกกกกกกกกกกก3.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีคาเฉลี่ยความคิดเห็นต่ําสุด ไดแก บทที่ 4 
After Enlightenment (x̄    = 4.38, S.D.= 0.67) และ บทที่ 5 First discourse (x̄   = 4.37, S.D.= 0.68) 
อาจเนื่องจากบทที่ 4 มีเนื้อหายาวจนเกินไป ภาษาและคําศัพทที่ใชอยูอาจอยูในระดับที่ยาก ประกอบ
กับเนื้อเร่ืองมีการเรียงลําดับที่ตองใชความจดจําสูง เชน สัปดาหที่1 หลังจากที่ตรัสรูพระพุทธเจา
ประทับอยู ณ ที่ใด สัปดาหที่ 2 พระองคพระองคประทับอยูที่ใด มีช่ือวาอะไร ซ่ึงเปนเรื่องที่ตองใช
ความจํา และคําศัพทก็เปนแนวพุทธศาสนามาก จนนักเรียนไมสามารถเดาได เนื่องจากเปนคําศัพท
เฉพาะ เชน คําวา Mujjalin tree, Rajayatana tree เปนตน สาเหตุนี้อาจทําใหนักเรียนเครียดและทอแท
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ในการเรียนรู สวนบทที่ 5 มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระธรรมเทศนาที่พระพุทธเจาสอนปญจวัคคียทั้ง 5 ซ่ึงมี
เนื้อหาเกี่ยวกับธรรมะสอดแทรกบาง จึงอาจทําใหผูเรียนรูสึกยากที่จะตีความและเขาใจงาย และ
คําศัพทเปนคําศัพทเฉพาะทางพุทธศาสนา เชน คําวา Triple Gem, Dhammacakkappavattana sutta, 
Deer park เปนตน เพราะฉะนั้นจึงทําใหความคิดเห็นใน2 บทนี้มีคาเฉลี่ยต่ํา 
กกกกกกกกนอกจากนี้การศึกษาความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานความพึงพอใจในการเรียน ดานกิจกรรม ดานการออกแบบบทเรียน และดาน
เนื้อหา สรุปไดดังตอไปนี้ 
กกกกกกกก1. ดานความพึงพอใจ โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานความพึงพอใจในการ
เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄    = 4.55, S.D. = 0.58) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับ
เฉลี่ยดานความพึงพอใจสูงสุด คือขอที่15 นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรในเนื้อหา
อ่ืนๆอีก (x̄     =4.58, S.D. =0.57) เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
สนับสนุนการเรียนรูแบบเอกัตภาพ กลาวคือในขณะที่เรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัย
สรางขึ้น ถาผูเรียนตอบคําถามผิดจะมีผูเรียนเพียงคนเดียวเทานั้นที่ทราบ ดังนั้น ผูเรียนจึงปราศจาก
ความกังวลหรือแรงกดดันจากครูหรือเพื่อนรวมชั้นเรียน สงผลใหผูเรียนออนหรือเรียนชาสามารถ
ฝกฝนตนเองไดเปนอยางดี นอกจากนี้ ในขณะที่เรียนผูเรียนสามารถฟงเสียงเพลงบรรเลงประกอบ
บทเรียนได ซ่ึงผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนโดยใหผูเรียนเลือกฟงหรือไมฟงก็ไดตามความตองการ 
ผูเรียนมีความคิดเห็นวาบทเรียนมีความสนุกสนานและทาทายความสามารถ บทเรียนเปนสื่อรูปแบบ
ใหมสําหรับนักเรียนจึงทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียนภาษาเพราะเปดโอกาสใหผูเรยีนใชทกัษะภาษา
ที่ไดเรียนรูในสถานการณที่แปลกใหมและทาทาย หลังจากที่ไดเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนนักเรียนเกิดความรูสึกวาการเรียนภาษาอังกฤษเปนเรื่องสนุกนาสนใจ (สุนทรี ศุทธิวรรณรักษ 
2548: 188) ดังนั้นนักเรียนจึงมีความตองการที่จะเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรในรายวิชาอื่นๆ
คอมพิวเตอรจึงเปนสื่อการสอนที่เหมาะสําหรับในทุกรายวิชา 
กกกกกกกก2. ดานกิจกรรม โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นดานกิจกรรมในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดีมาก (x̄    = 4.51, S.D. = 0.60) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับเฉลี่ยดาน
กิจกรรมสูงสุดคือ ขอที่ 12 กิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) ชวยใหนักเรียนทบทวนความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับทักษะการอานสามารถนําทักษะการอานไปใชไดมากขึ้น (x̄     = 4.58, S.D. = 
0.56)  สามารถอภิปรายไดวา อาจเกิดจากกิจกรรมการอานของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้นในแตละบทเรียนตามขั้นตอนการอาน กิจกรรมหลังการอานเปนกิจกรรมที่ใหผูเรียน
นําขอมูลที่ไดรับจากการอานมาประกอบความรู ความคิด ความเห็นของผูเรียนทําใหผูเรียนสามารถ
พัฒนาการใชภาษาของตนและความคิดได ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ วิลเล่ียมส (Williams 1994: 
37-40) และสุมิตรา อังวัฒนกุล (2540: 178-179) ไดกลาวถึงกิจกรรมหลังการอาน (Post-reading) ไว
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วา เปนกิจกรรมที่ใหผูเรียนนําขอมูลท่ีไดรับจากการอานมาประกอบความรู ความคิด และความเห็น
ของผูเรียน เพื่อนําไปใชในการทํากิจกรรมตอเนื่องอื่นๆ เชนนําขอมูลมาแลกเปลี่ยนกันเพื่อใหได
ขอมูลที่สมบูรณ หรือนําขอมูลที่ไดรับมาใชในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้น ดังนั้นจึงเห็น
วาผูเรียนชอบกิจกรรมที่นําความรูหรือขอมูลไปใชไดจริงๆ จึงทําใหความคิดเห็นดานกิจกรรมหลัง
การอานมีคะแนนสูง 
กกกกกกกก3. ดานการออกแบบบทเรียน โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี (x̄   = 4.46, S.D. = 0.60) ซ่ึงมีขอท่ีมีคาระดับ
ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนสูงที่สุดคือขอท่ี 4 ขนาดตัวอักษรอานงาย (x̄   = 4.58, S.D= 
0.56) ทั้งนี้อาจเปนเหตุจากการที่ผูวิจัยไดออกแบบหนาจอบทเรียนโดยอาศัยหลักการตามแนวคิด
ของนักการศึกษาดานบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่วาองคประกอบดานขอความไดแก รูปแบบ
และขนาดตัวอักษรอานงาย จัดรูปแบบขอความที่เหมาะสม ภาพเคลื่อนไหว เสียง เพื่อถายทอด
เนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับการสอนจริง รพี โกมลนุสิต (2547: 16) 
สวนขอที่มีคาระดับความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียนต่ําสุดคือ ขอที่ 1นักเรียนสามารถเลือก
และออกจากบทเรียนไดตามความตองการและสามารถกระทําไดตลอดเวลา (x̄    = 4.39, S.D= 0.59) 
อาจเนื่องมาจากเมื่อผูเรียนเขาเมนูแบบฝกหัดของบทเรียนแลว ตองทําแบบฝกหัดใหครบ 5 ขอหรือ 
10 ขอ จึงสามารถออกจากหนานั้นได เพราะฉะนั้นนักเรียนที่ไมตั้งใจเขาไปทําแบบฝกหัด รูสึก
เสียเวลาที่ตองทําแบบฝกนั้น จึงเปนสาเหตุที่ทําใหคาระดับความคิดเห็นการออกแบบบทเรียนต่ําสุด 
กกกกกกกก4. ดานเนื้อหา โดยภาพรวมกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นทางดานเนื้อหาคอมพิวเตอรชวย
สอนอยูในระดับดี(x̄   = 4.46, S.D. = 0.61) ซ่ึงขอท่ีมีคาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหาสูงสุด ไดแก ขอที่ 6 
คําอธิบายเนื้อหาชัดเจน (x̄   = 4.49, S.D= 0.59) อาจเนื่องมาจากคําอธิบายเนื้อหาในบทเรียนมีความ
ทันสมัย และงายตอการเรียนรูภาษาอังกฤษ ซ่ึงผานการตรวจจากอาจารยที่ปรึกษา ผูเชี่ยวชาญดาน
เนื้อหา และตรวจความถูกตองของภาษาจากผูเชี่ยวชาญชาวตางประเทศ มีการแกไขปรับปรุงตาม
คําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ และคําอธิบายเกี่ยวกับเนื้อหาที่เปนคําศัพท โครงสรางภาษา และเทคนิค
การอาน เปนการอธิบายไวอยางชัดเจนทําใหผูเรียนเขาใจงาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง คําศัพทในบทเรียน 
เมื่อนักเรียนอานแลวไมสามารถแปลคําศัพทได ผูเรียนสามารถเคลื่อนไปคลิกที่คําศัพทก็มีคําแปลให
โดยไมตองเปดพจนานุกรมภาษาอังกฤษ ซ่ึงเหตุนี้เองทําใหผูเรียนมีความคิดเห็นโดยเฉลี่ยสูงสุดใน
ดานเนื้อหา สวนขอที่คาระดับเฉลี่ยดานเนื้อหานอยสุดคือ ขอท่ี 7 ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสม
กับผูเรียน (x̄   = 4.42, S.D.= 0.61) อาจเนื่องมาจากบทเรียนคอมพิวเตอรทั้ง 8 บท มีความยากตางกัน 
บางบทมีคําศัพทเกี่ยวกับพระพุทธศาสนามาก และเปนศัพทเฉพาะทางศาสนา เปนเนื้อหาใหม จึงทํา
ใหนักเรียนรูสึกวาความยากงายของเนื้อหามีความตางกัน เพราะฉะนั้น คําศัพทและเนื้อหาที่อานตอง
มีความเหมาะสมเพื่อใหการอานมีประสิทธิภาพขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของไรเดอรและ เกรฟส 
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(Rider and Graves 1998: 17) ที่กลาวถึงการอานเพื่อความเขาใจเนื้อหาของบทอานวา ผูเรียนตองมี
ความรูในการอานเนื้อหาทั้งทางดานภาษาและดานความรูและประสบการณเดิม เชนความรูดาน
ตัวอักษร การสะกดคํา โครงสรางประโยคและความสามารถในการตีความของผูอาน และความรู
รอบตัว ตลอดจนความรูเดิม 
กกกกกกกกจากผลการวิจัยดังกลาวขางตนสรุปไดวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อการเรียน
ที่ดี และมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น 
โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เปนวิชาที่ตองฝกทักษะทั้ง4 คือ การฟง การอาน การพูด และการเขียน จึงมี
ประโยชนอยางยิ่งที่จะนําไปเปนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อีกทั้งวิชาอื่นๆดวย อาทิ เชน วิชา
พระพุทธศาสนา วิชาธรรมะ วิชากฎหมาย เปนตน เพราะการทําแบบฝกหัดสามารถทําไดตลอดเวลา
โดยปราศจากความกดดันของเวลา ครูประจําชั้น และไมตองกังวลกับการเรียนไมทันเพื่อนรวมชั้น
เรียนดวย บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกผูเรียนไดอยางดี 
สอดคลองกับขอมูลที่ผูวิจัยไดจากการสอบถามความคิดเห็นและสังเกตพฤติกรรมการเรียนของ
นักเรียนกลุมตัวอยาง หลังจากที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งพบวา โดยปกติแลวนักเรียนใช
คอมพิวเตอรในการคนควาขอมูลจากอินเตอรเนตและเพื่อความบันเทิงเปนสวนใหญ นักเรียนมี
ประสบการณในการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรายวิชาอ่ืนๆนอย ทําใหในขณะที่
เรียนนักเรียนมีความตื่นเตนและกระตือรือรนที่จะเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนสิ่งที่
ทันสมัยและไมรูสึกเบื่อ สรุปไดวานักเรียนมีทัศนคติที่ดีตอบทเรียนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธ
ประวัติโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 

ปญหาที่พบในการวิจัย 
กกกกกกกกจากการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยพบปญหาบางประการที่เกิดขึ้น พอจะสรุปไดดังนี้ 
ปญหาดานเนื้อหาบทเรียน 
กกกกกกกก1. ผูวิจัยไดคัดเนื้อหาจากแหลงตางๆทั้ง อินเตอรเนต ซีดีรอม และหนังสือเกี่ยวกับพุทธ
ประวัติที่เปนของกรมวิชาการ หนังสือจากตางประเทศ และหนังสือ The Buddhist series. Life of the 
Buddha level 1-4 เพื่อหาบทเรียนที่มีความเหมาะสมกับผูเรียนและทําภาษาใหงายเหมาะกับการเรียน 
และเพื่อใหสอดคลองวัตถุประสงคของบทเรียนและทักษะการสอนในแตละบทเรียน จากนั้นนํามา
กําหนดเปนกรอบในบทเรียนทั้ง 8 บท ซ่ึงแตละบทประกอบดวยบทอานเกี่ยวกับพุทธประวัติ 
ตามลําดับเหตุการณ เริ่มตั้งแต การประสูติ การตรัสรู และการปรินิพพาน ของพระพุทธเจา เพื่อ
นํามาใชในการสรางแบบทดสอบกอนเรียน เนื้อหาที่ใชในการสอนทักษะการอานและเนือ้หาทีใ่ชใน
การสรางแบบทดสอบหลังเรียน บทอานจะตองเปนเรื่องที่มีระดับความยากงายของเนื้อหาและ
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คําศัพทใกลเคียงกัน ความเหมาะสมและความถูกตองของเนื้อหาตอระดับความสามารถของนักเรียน
มัธยมศึกษาปที่ 4 ผูวิจัยจึงตองใชระยะเวลาในการคัดเลือกเนื้อหาและสรางเนื้อหาในแตละบทนาน 
กกกกกกกก2. คําศัพทที่ไดรับเลือกการคัดเลือกมาประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่
ผูวิจัยพัฒนาขึ้น บางคํามีความยากในการหารูปภาพที่สามารถสื่อสารไดตรงตามความหมาย และมี
ลักษณะสมจริง เนื่องจากตองเปนภาพจากสื่อของจริง ผูวิจัยตองคนหาภาพจากอินเตอรเนตบาง และ
สแกนภาพจากหนังสือบาง ซ่ึงทําใหเสียเวลาและยุงยากพอสมควร 
กกกกกกกก3. เนื้อหาบทเรียนสวนใหญนํามาจากหนังสือ The Buddhist series. Life of the Buddha 
level 1-4 ซ่ึงเปนหนังสือนํามาจากประเทศศรีลังกา ผูวิจัยตองคัดเลือกเนื้อหาที่เกี่ยวของกับพุทธ
ประวัติและตองทําการดัดแปลงแกไขเนื้อหาภาษาใหงายขึ้น และคัดเนื้อหาใหกระชับ ใชประโยคไม
ยากมาก ที่เหมาะกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 ดังนั้นกอนนําเนื้อหามาสรางบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ผูวิจัยใหผูเชี่ยวชาญที่เปนเจาของภาษาตรวจสอบความถูกตองของภาษากอน ซ่ึงใช
เวลานานเชนเดียวกันกวาจะไดเนื้อหาที่มีการดัดแปลงแกไขสมบูรณแลว 
กกกกกกกก4. นักเรียนที่ไมคุนเคยกับเนื้อหาบทเรียนพุทธประวัติ ดังนั้นนักเรียนจะเปดพจนานุกรม
เพื่อหาความหมายของคําศัพทในบทอาน ทําใหเสียเวลาในการอาน ผูวิจัยชวยเหลือนักเรียนโดยมี
การแปลศัพทยากใหนักเรียนโดยนักเรียนกดตรงคําศัพทที่นักเรียนแปลไมไดก็จะมีคําแปลเปน
ภาษาไทยให เพื่อใหนักเรียนเกิดความมั่นใจในการอานมากขึ้นในการทดลอง ดังนั้นในชวงตนของ
การทดลองบทแรกๆจึงใชเวลานานกวากําหนด 
กกกกกกกก5. เนื้อหาบางบทแมจะมีการดัดแปลงแกไขใหมีความถูกตองในดานคําศัพท และ
รูปแบบโครงสรางทางภาษา แตยังพบปญหาวาเนื้อหาคอนขางยาก เชน บทที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจาก
นักเรียนขาดทักษะการอานภาษาที่สอง และภูมิความรูเดิมของเนื้อหา รวมทั้งไมมีความรูเกี่ยวกับ
พุทธประวัติในตอนนี้ที่เกี่ยวของกับเนื้อหานั้นๆ ดังนั้นผูวิจัยพยายามใหคําแนะนําชวยเหลือในเรื่อง
คําศัพทยากและเนื้อหาพุทธประวัติที่เกี่ยวของกัน เพื่อใหผูเรียนเห็นคุณคาของการเรียนภาษาอังกฤษ
ตอการนําไปใชในชีวิตประจําวันและบูรณาการกับการเรียนวิชาพุทธศาสนา และมีกําลังใจในการ
เรียนบทเรียนตอๆไปมากขึ้น 
 
ปญหาดานเทคนิค 
กกกกกกกก1. ผูวิจัยไดออกแบบบทเรียนใหมีเสียงอานของเจาของภาษาพรอมทั้งแถบสีแสดง
ขอความที่อานประกอบ แตไมสามารถทําไดเนื่องจากตองใชเวลามาก 
กกกกกกกก2. เนื้อหาบทอานบางเนื้อหามีความจําเปนตองนําเสนอขอความที่มีความสําคัญเดนชัด
เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ แตผูวิจัยไมสามารถทําแถบสีแสดงขอความสําคัญใหเห็นเดนชัดได 
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กกกกกกกก3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น สามารถนําเสนอเนื้อหาใหนักเรียน
ไดฝกทักษะทางภาษา โดยเฉพาะทักษะการอาน แตมีขอจํากัดดานทักษะการพูดหรือทักษะการเขียน 
ผูวิจัยจึงใชวิธีการใหนักเรียนรวมกันอภิปรายถึงความรูที่ไดรับหลังจากเรียนจบในแตละบทโดย
พยายามใหคําแนะนําในเรื่องคําศัพท เพื่อใหนักเรียนไดฝกภาษาอังกฤษในการพูดและการเขียนตอบ 
กกกกกกกก4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นสามารถนําเสนอทักษะการเขียนได
อยางจํากัด เชน บทฝกหัดหลังเรียนของบทเรียนทั้ง 8 บทจะเปนการพิมพคําตอบลงในตารางแสดง
ความรูหลังเรียน ถานักเรียนพิมพคําตอบไดทุกตัวเหมือนกับคําตอบที่เฉลยไวก็จะทําใหนักเรยีนตอบ
ถูก แตถานักเรียนพิมพผิดเพียงศัพทเดียวก็จะผิดทั้งหมด ทําใหมีขอจํากัดในการสรางบทเรียนเพื่อให
ผูเรียนเรียนดวยทักษะการเขียน 
กกกกกกกก5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตองใชภาพประกอบบทเรียนที่
สามารถสื่อความหมายใหสอดคลองกับคําศัพท จึงจําเปนตองนําเสนอภาพทั้งภาพนิ่งและ
ภาพเคลื่อนไหว ภาพประกอบทุกบทควรเปนภาพเคลื่อนไหว จึงจะสามารถสื่อความหมายไดชัดเจน
มากขึ้น แตผูวิจัยไมสามารถนําเสนอภาพเคลื่อนไหวได จึงทําใหการสื่อความหมายบางภาพไม
สมบูรณ 
กกกกกกกก6. แบบทดสอบวัดความสามารถทางการอานภาษาอังกฤษกอนและหลังเรียนดวย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูวิจัยคํานึงถึงเวลาที่จํากัดจึงออกแบบขอสอบประเภท 4 ตัวเลือก
เพียงอยางเดียว จึงอาจกอใหเกิดความเบื่อหนายแกนักเรียน เนื่องจากลักษณะขอสอบไมหลากหลาย
เหมือนขอสอบประจําบทเรียน ซ่ึงไดออกแบบแนวการสอนภาษา 
 
ปญหาดานการจัดการเรียนการสอน 
กกกกกกกก1. นักเรียนสวนใหญไมคุนเคยกับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงเปน
วิธีการเรียนที่เนนผูเรียนเปนศูนยกลาง นักเรียนตองเรียนรูดวยตนเอง ครูเปนเพียงผูสนับสนุน
สงเสริม กระตุนใหนักเรียนเรียนรูดวยตนเองเทานั้น ทําใหนักเรียนเกิดความกังวลในระหวางเรียน
เนื่องจากเห็นวาเปนการเรียนที่แตกตางจากปกติ ผูวิจัยตองเตรียมความพรอมใหกับนักเรียนโดยให
นักเรียนไดศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยเตรียมไวสําหรับสาธิตการใชบทเรียนกอน
การทดลองเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น 
กกกกกกกก2. อุปกรณในหองเรียนที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนยงั
ขาดอยู เชน ลําโพง หูฟง ซ่ึงนักเรียนไมสามารถไดยินเสียงดนตรีประกอบบทเรียน จึงควรใหมี
อุปกรณสําหรับฟงในหองเรียนรูดวยตนเอง อีกทั้งเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องควรมี ซีดีรอมให
พรอม 
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กกกกกกกก3. การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมีการฝกฝนอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะ
ทักษะทางภาษา ซ่ึงการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมีขอดีคือ นักเรียนสามารถเลือกเรียนได
บอยคร้ังตามเวลาและโอกาสที่นักเรียนตองการ ผูวิจัยจึงใหนักเรียนยืมบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นหลังจากจบสิ้นการทดลอง เพื่อใหนักเรียนไปศึกษาดวยตนเองที่บาน หรือใน
ที่อ่ืนๆที่นักเรียนมีความพรอม โดยไมจํากัดสถานที่ และเวลา 
 

ขอเสนอแนะจากการวิจัย 
 
กกกกกกกกจากการศึกษาวิจยัคร้ังนี้ ผูวิจยัมีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการวิจยัคร้ังตอไปดังนี้  
 
ขอเสนอแนะในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนการสอน 
กกกกกกกก1. จากผลการวิจัยที่มีคาประสิทธิภาพดีมาก แสดงวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จัดเปนส่ือประกอบการเรียนการสอนที่ชวยสงเสริมใหผูเรียนเกิดความสามารถทางการอาน
ภาษาอังกฤษสูง  ผู เ รียนเกิดแรงจูงใจและมีความคิดเห็นที่ดี  ดังนั้นควรมีนโยบายการนํา
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาใชรวมกับการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใหคาน้ําหนักของ
คะแนนที่ไดจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนหนึ่งของการประเมินนอกเหนือจากการ
สอบและการเก็บคะแนนระหวางเรียน เพื่อเปนการวางพื้นฐานและปลูกฝงการเรียนรูดวยตนเองของ
ผูเรียน 
กกกกกกกก2. จากผลการวิจัยพบวา หลังจากที่เรียนครบแตละบทผูวิจัยและนักเรียนไดใชเวลาสวน
หนึ่งรวมกันอภิปรายถึงความรูและทักษะตางๆในการอานที่ไดรับจากการเรียนบทนั้นๆ ทําใหผูเรียน
สามารถทําแบบทดสอบหลังเรียนไดมากขึ้น ดังนั้นผูสอนควรรวมสนทนากับนักเรียนถึงทักษะการ
อานที่ผูเรียนไดรับจากการเรียน นักเรียนสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางไร จึงจะทําใหการเรียน
จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเกิดผลสําเร็จมากขึ้น 
กกกกกกกก3. จากผลการวิจัยในครั้งนี้พบวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรเปนสื่อการสอนที่มี
ประสิทธิภาพ ชวยใหผูเรียนมีความสามารถทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อครูใชเครื่องคอมพิวเตอรเปน
เครื่องมือในการสอนแตไมอาจใชแทนครูผูสอน เนื่องจากขอจํากัดของคอมพิวเตอรในดานการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเพื่อแกปญหาชองวางระหวางครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียนเปน
ตน 
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กกกกกกกก4. ผูสอนควรรวมกับคณาจารยวิชาอื่นๆ รวมกันบูรณาการกําหนดเนื้อหา โดยสามารถ
พิจารณาเลือกภายใตหัวขอหรือจุดประสงคการเรียนรูรวมกัน เชน พระพุทธศาสนา สังคมศึกษา เปน
ตน 
กกกกกกกก5. การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนครูควรมีคูมือการใชกอนเรียนทุกครั้ง เพื่อที่จะ
ไดทราบขั้นตอนและวิธีใชอยางถูกตอง ซ่ึงจะเปนการปองกันปญหาในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน และเพื่อใหการเรียนการสอนภาษาอังกฤษโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนประสบความสําเร็จ 
กกกกกกกก6. ควรจัดหองเรียนสําหรับใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในรูปของศูนยการเรียนรู
ดวยตนเอง (Self Access Center) ทั้งนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูเรียนไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนตามความสะดวกเนื่องจากไมถูกจํากัดในเรื่องเวลา และสามารถใชบทเรียนคอมพิวเตอรใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
กกกกกกกก7. ในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใช ผูสอนควรยืดหยุนในเรื่องของเวลา
โดยใหนักเรียนสามารถนําบทเรียนไปศึกษาดวยตนเองที่บาน หรือในที่อ่ืนๆที่นักเรียนมีความพรอม 
หลังจากการทําการทดลองแลว 
กกกกกกกก8. กอนดําเนินการสอนจริง ครูควรบรรยายประกอบการเรียนโดยใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อชวยใหนักเรียนเกิดความเขาใจดียิ่งขึ้น 
กกกกกกกก9. สําหรับการพัฒนาความสามารถในการปฏิบัติงาน หรือลดความวิตกกังวลในการใช
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น ครูควรนําเสนอและสาธิตของจริงใหกับนักเรียน เพื่อใหนักเรียน
มีความพรอมและเขาใจชัดเจนขึ้น 
กกกกกกกก10.  การนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในหองเรียนนั้น ถาคอมพิวเตอรใน
หองเรียนเชื่อมตออินเตอรเนตอยู ควรใหปดอินเตอรเนต เนื่องจากนักเรียนจะเลนโปรแกรมอื่น เชน 
MSN Messenger, Hi5 เปนตน ทําใหนักเรียนสนใจการเรียนรูดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
นอยลง 
 
ขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน 
กกกกกกกก1. จากผลการวิจัยพบวา เนื้อหาพุทธประวัติที่นํามาใชเปนเนื้อหาในการฝกทักษะการ
อานชวยใหความสามารถทางการอานสูงขึ้น อีกทั้งเนื้อหาพุทธประวัติสามารถปรับเปลี่ยนไดตาม
ความตองการของผูเรียน จึงควรนําส่ือที่มีในดานพระพุทธศาสนาและดานวัฒนธรรมประเพณีไทย
มาพัฒนาบทเรียนเสริมทักษะการอานและทักษะอื่นๆในรายวิชาภาษาอังกฤษและรายวิชาอ่ืนๆ 
กกกกกกกก2. ควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียน
ในระดับชั้นตางๆและเพื่อใหบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ควร
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สนับสนุนใหรวมมือกันระหวางอาจารยผูสอนวิชาภาษาอังกฤษ ผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาในแตละ
สาขาและนักเทคโนโลยีการศึกษา 
กกกกกกกก3. ควรเปดโอกาสใหนักเรียนมีสวนรวมในการเลือกเนื้อหาที่ตรงความสนใจของ
นักเรียน เพื่อจะไดเนื้อหาที่ไมยากเกินความสามารถและสอดคลองกับความตองการของนักเรียนจะ
ไดเพิ่มแรงจูงใจในการเรียน เนื่องจากนักเรียนรูสึกถึงการมีสวนรวมในการเรียนการสอน 
กกกกกกกก4. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในแตละบทควรเพิ่มกิจกรรมการสอนศัพทยากหรือ
รูปแบบโครงสรางทางภาษาที่จําเปน ในขั้นเตรียมความพรอมกอนอาน (pre-reading) ไดแก เกมสฝก
การใชภาษา เชน เกมปริศนาอักษรไขว เกมการแกปญหา เชน เกมเศรษฐี ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพรอม
ใหกับนักเรียน สงเสริมใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียน และไดรับความสนุกสนานในการเรียน 
กกกกกกกก5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแตละบทควรเพิ่มกิจกรรมเสริมหลังเรียน (Extended 
Activities) เพื่อใหผูเรียนไดศึกษาเพิ่มเติมนอกเหนือจากที่เรียนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
โดยผูสอนอาจจะใหขอมูลของเวบไซตเกี่ยวกับพุทธประวัติและหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติแลวให
ผูเรียนเลือกเนื้อหาที่ตนสนใจ เพื่อนํามาเขียนเปนรายงานสรุปสิ่งที่ไดคนควาแลวนํามาเสนอให
เพื่อนรวมชั้นเรียนไดฟง เปนการฝกทักษะการคนควาขอมูล ทักษะการอาน การสรุปความ การเขียน 
รวมทั้งทักษะการพูดหนาชั้นเรียนไดเปนอยางดี 
 
ขอเสนอแนะดานเทคนิค 
กกกกกกกก1. การใหขอมูลปอนกลับ (Feedback) แกผูเรียนในแตละแบบฝกหัดในบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ควรมีการอธิบายคําตอบของตัวเลือกเพื่อใหผู เรียนไดทําความเขาใจ
แบบฝกหัดไดดียิ่งขึ้น 
กกกกกกกก2. ควรมีการนําเสนอชนิดอื่นๆ เชน วิดีโอ ภาพเคลื่อนไหว เปนตน เขามารวมกับ
โปรแกรม Authorware Professional เพราะจะทําใหการนําเสนอบทเรียนมีความนาสนใจมากขึน้และ
สามารถสื่อความหมายภาพหรือคําศัพทยากไดชัดเจนขึ้น 
กกกกกกกก3. ควรมีเนื้อหาเกี่ยวกับเทคนิคการอานสําหรับนักเรียนไดศึกษาเมื่อมีปญหา หรือ
ตองการศึกษาเพิ่มเติม หรือใหความหมายของศัพทยากไวทายบทเรียนแตละบท เพื่อใหนักเรียน
สามารถศึกษาดวยตนเอง และลดความกังวลเกี่ยวกับการไมทราบความหมายของศัพทยาก ใน
ลักษณะปุมใหความชวยเหลือดานเทคนิคการอาน และความหมายของคําศัพทยาก เปนตน 
กกกกกกกก4. ควรออกแบบขอสอบในรูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย สอดคลองกับการออกขอสอบ
การอานภาษาอังกฤษ เพื่อใหผูเรียนไดประเมินความกาวหนาในการเรียนที่ไมใชขอสอบประเภท 4 
ตัวเลือกเพียงอยางเดียว อันทําใหผูเรียนรูสึกกังวล เครียด เพราะบรรยากาศในการสอบที่เต็มไปดวย
การทดสอบ ไมใชกิจกรรมที่สนุกสนาน และทาทายความสามารถ 
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กกกกกกกก5. ควรใหโอกาสนักเรียนมีสวนรวมในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เชน 
เสียงเอฟเฟกตประกอบบทเรียน เสียงเพลงบรรเลงรวมทั้งรูปแบบการใหขอมูลยอนกลับ 
กกกกกกกก6. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Authorware นั้นเนื้อหา
บทเรียนไมควรมีมากจนเกินไปและการใชภาพ สี เสียง ที่เหมาะสม เชน เสียง ไมควรใชเสียงที่ใช
เวลาเลนนานเกินไป เชน เพลง ดนตรี ที่เปนไฟล MP3  ไมควรใชมากจนเกินไปถามากควรตัดใหส้ัน 
เพราะเมื่อใสเขาไปมาก จะไมสามารถลงในแผนซีดีได1แผน อีกทั้งไมควรsaveบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนลงในแผนดีวีดีเพราะเมื่อนําไปสอนจะทําใหมีปญหาในการใชโปรแกรม คอมพิวเตอรใน
โรงเรียนสวนมากไมมี DVD Rom เมื่อเปนเชนนี้นักเรียนก็ไมสามารถเลนไดทุกคน เพราะฉะนั้น
ผูวิจัยควรตรวจดูเครื่องคอมพิวเตอรในโรงเรียนที่จะทําการทดลองดวยวา DVD Rom มีหรือไม 
 
ขอเสนอแนะในการวิจัยทางดานคอมพิวเตอรชวยสอนครั้งตอไป 
กกกกกกกก1. ควรศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและความพงึพอใจในการ
เรียนจากการเรียนดวยบทเรยีนคอมพวิเตอรชวยสอนที่สรางจากเนื้อหาที่นักเรียนคุนเคยกับเนื้อหาที่
นักเรียนไมคุนเคย 
กกกกกกกก2. ควรศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความคงทนในการจดจําเนือ้หาและผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนกลุมเกง ปานกลาง และกลุมออนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและ
กลุมที่เรียนกับครู 
กกกกกกกก3. ควรศึกษาวิจยัเพื่อเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนและความพงึพอใจของ
นักเรียนที่เรียนดวยการเรยีนโดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนและการเรียนกับครู 
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ภาคผนวก ก 
เนื้อหาของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพทุธประวัติ  
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
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ตารางที่ 9  เนือ้หาของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัต ิ
 
บทท่ี  จุดประสงค ชื่อบทเรียน 
1 - Read The Queen’s Dream to identify the details, then 

describe it 
- Skim or scan-read in order to get the main idea and 
details 
- Sequence the events about the Buddha 
- Be able to recount the history of the Buddha 

The Queen’s dream 

2 - Read The Marriage and Yasodhara to identify the 
details, then describe it 
- Skim or scan-read in order to get main idea and details 
- Sequence the events about the Buddha 
- Be able to recount the history of the Buddha 

Marriage and 
Yasodhara 

3 - Read The Search for Truth to identify the details, 
then describe it 
- Read the passage to identify word meanings from 
context clues  and pronoun reference 
- Skim or scan-read in order to get main idea and details 
- Be able to recount the history of the Buddha 

The Search for truth 

4 - Read After Enlightenment of the Buddha to identify 
the details, then describe it 
- Skim or scan-read in order to get main idea and details 
- Sequence the events about the Buddha 
- Be able to recount the history of the Buddha 

After Enlightenment 
of the Buddha 

5 - Read The First Discourse to identify the details, then 
describe it 
- Skim or Scan-read in order to get main idea and details 
- Read the passage to identify word meanings from 
context clues 
- Be able to recount the history of the Buddha 

The First discourse 
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ตารางที่ 9  (ตอ)  
บทท่ี  จุดประสงค ชื่อบทเรียน 
6 - Read The Chief Disciples of The Buddha to identify 

the details, then describe it 
- Skim or Scan-read in order to get main idea and details 
- Sequence the events about the Buddha and the chief 
disciples of the Buddha 
- Be able to recount the history of the Buddha 

The chief disciples 
of the Buddha 

7 - Read Visit to Kapilavatthu to identify the details, then 
describe it 
- Read the passage to identify word meanings from 
context clues 
- Skim or scan-read in order to get main idea and details 
- Be able to recount the history of the Buddha 

Visit to 
Kapilavatthu 

8 - Read The Great Passing Away to identify the details, 
then describe it 
- Sequence the events about the Buddha  
- Skim or scan-read in order to get main idea and details 
- Be able to recount the history of the Buddha 

The great passing 
away 
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ภาคผนวก ข 

 
แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูเชี่ยวชาญ 

เกี่ยวกับความเหมาะสมของโครงสรางเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพทุธประวัติ สําหรับนักเรยีน ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก ค 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงสรางเนื้อหาเพื่อนํามาใชใน 
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ตารางที่ 10   คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของโครงสรางเนื้อหาเพื่อนํามาใชในการพัฒนา 
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวตัิ สําหรับ
นักเรียนมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร จากการ
ประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

 
 
 

คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่เนื้อหา 
(บทท่ี) 1 2 3 

Σx IOC 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ง 
 

ตารางกําหนดกรอบเนื้อหา (Table of Content) ของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพทุธประวัติ  สําหรับนักเรยีนมัธยมศึกษาปที่ 4 

โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
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ภาคผนวก จ 
 

แบบตรวจประเมินคณุภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน  
สําหรับผูเชี่ยวชาญ 
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แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา 
ประเภทคอมพิวเตอรชวยสอน กรมวิชาการสําหรับผูเชีย่วชาญ 

 
คําชี้แจง     แบบประเมนินี้ใชสําหรับการตรวจประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษาประเภท
คอมพิวเตอรชวยสอนของกรมวิชาการ แบงเปน 3 สวน ดงันี้ 

สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
สวนที่ 2 รายการประเมินคณุภาพสื่อมัลตมิีเดียเพื่อการศกึษา ใหพิจารณาตามองคประกอบ

หลักตอไปนี ้
  1. สวนนําของบทเรียน 
  2. เนื้อหาสาระของบทเรียน 
  3. การใชภาษา 
  4. การออกแบบระบบการเรยีนการสอน 
  5. สวนประกอบดานมัลติมีเดีย 
  6. การออกแบบปฏิสัมพันธ 
  7. การประเมนิผลการเรียน 
  8. องคประกอบทั่วไป 
 สวนที่ 3 สรุปและการตรวจประเมินในเชิงคุณภาพ 
ระดับการประเมิน 
 ในสวนประเมินที่ 2 กําหนดระดับคุณภาพการประเมินเปน5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด 
เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสมนอย และเหมาะสมนอยที่สุด 
 เหมาะสมมากที่สุด หมายถึง นําเสนอไดสมบูรณทุกองคประกอบ ตรงตามวัตถุประสงค 
ของโปรแกรม สงเสริมการเรียนรูไดดีมาก ทําใหผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูไดอยางดีตลอดจนมีเจต
คติที่ดีมากตอวิชาที่เรียน 
 เหมาะสมมาก หมายถึง นําเสนอไดตามองคประกอบ ตรงตามวัตถุประสงคของโปรแกรม 
สงเสริมการเรียนรูไดดี ผูเรียนเกิดทักษะการเรียนรูตลอดจนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
 เหมาะสม หมายถึง นําเสนอไดตามองคประกอบ ตรงตามวัตถุประสงคของโปรแกรม 
สงเสริมการเรียนรูสรางเจตคติที่ดี มีขอบกพรองบางแตไมเปนประเด็นสําคัญและไมมีผลเสียตอการ
เรียนรูของผูเรียน 
 เหมาะสมนอย หมายถึง นําเสนอไดตามองคประกอบ แตยังไมสมบูรณครบถวนและมี
ขอบกพรองที่มีผลเสียตอการเรียนรูของผูเรียน 
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 เหมาะสมนอยที่สุด หมายถึง ไมสงเสริมการเรียนรูตามวัตถุประสงคของโปรแกรม
จําเปนตองปรับปรุงแกไข 
 ผูวิจัยไดกําหนดคาระดับของความคิดเห็นแตละชวงคะแนนและแปลความหมายตามเกณฑ
ที่ไดปรับปรุงจากเกณฑของเบสท (Best 1986: 181-182) 
 เห็นดวยมากที่สุด ใหระดับคะแนนเทากับ 5 
 เห็นดวยมาก  ใหระดับคะแนนเทากับ 4 
 เห็นดวย   ใหระดับคะแนนเทากับ 3 
 เห็นดวยนอย  ใหระดับคะแนนเทากับ 2 
 เห็นดวยนอยที่สุด ใหระดับคะแนนเทากับ 1 
การแปลความหมายคะดับ ดังตอไปนี้ 

1.01 ≤  x̄     < 1.50 หมายถึง เหมาะสมนอยที่สุด 
1.50 ≤  x̄     < 2.50 หมายถึง เหมาะสมนอย 
2.50 ≤  x̄     < 3.50 หมายถึง เหมาะสม 
3.50 ≤  x̄     < 4.50 หมายถึง เหมาะสมมาก 
4.50 ≤  x̄     < 5.00 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

เงื่อนไขการประเมิน 
 1. สวนเนื้อหาสาระของบทเรียน องคประกอบยอยของการประเมินที่ตัองการไดรับการ
ประเมินในระดับดีหรือดีมาก คือ 
 - ความถูกตองตามหลักวิชา 
 - ไมขัดตอความมั่นตงของชาติ และคุณธรรมจริยธรรม 
 - การใชภาษาถูกตองเหมาะสม 
 2. องคประกอบยอยของแตละองคประกอบยกเวนในขอ 1 ตองไดรับการประเมินเหมาะสม 
เหมาะสมมาก และเหมาะสมที่สุด อยางใดอยางหนึ่ง 
 3. หากพบวามีขอผิดพลาด (bug) ที่มีผลตอการใชโปรแกรมจะไมพิจารณาใหผานการ
ประเมิน 
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แบบตรวจประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน 
กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ 

 
สวนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน 
 1. ช่ือเร่ือง การพัฒนาบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ เรื่องพุทธประวัติ โดยใชคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
 2. ลักษณะสื่อที่ใชเก็บบทเรียน CD-Rom จํานวน 1 แผน 
 3. เนื้อหาสาระสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน ประกอบการสอนทักษะการอานภาษาอังกฤษ 
 4. เอกสารประกอบ 1 ช้ิน คือ คูมือผูใชโปรแกรม 
 5. เอกสารประกอบการนําเสนอบทเรียน (ไมโครโฟน เปนตน)  1 ช้ิน คือ หูฟง 
 6. ซอฟทแวรที่ใชพัฒนา โปรแกรม Macromedia Authorware 7 
 7. ระบบคอมพิวเตอรที่จําเปน 
  - โปรแกรมที่มหีนวยความจําอยางนอย 32 เมกกะไบต พื้นที่วางบนฮารดดิสกอยาง
นอย 125 MB จอภาพที่แสดงผลอยางละเอียดอยางนอย 800x600 พิกเซล การดจอทีแสดงสีไดระดับ 
256 สี ภายใตระบบ windows Millenium, Windows 2000, Window XP หรือ Windows NT 4.0 มี
เนื้อที่วาง 25 เมกกะไบต 
  - อุปกรณระบบ ระบบ Multimedia 
 8. ประเภทของบทเรียน Tutorial 
 9. เนื้อหาโดยยอ 
 การพัฒนาบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
เปนสื่อการสอนเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาอังกฤษ การบอกรายละเอียดของเรื่องราวเกี่ยวกับ
พุทธประวัติ การหาใจความสําคัญ การหาหัวขอหลักที่ไดอาน การลําดับเหตุการณ และการระบุ
ขอเท็จจริง  
 10. ลักษณะเดนของบทเรียน 
 กิจกรรมในบทเรียนมีการเรียงลําดับเนื้อหาจากงายไปยาก ลักษณะการทํากิจกรรมใน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนี้มี ลักษณะคือ จับคูคําศัพทกับรูปภาพ เติมคําในชองวาง เลือก
คําตอบ ถูก/ผิด เลือกคําตอบใช/ไมใช  เรียงลําดับเหตุการณ ตอบคําถามแบบขอมูล และ Multiple 
Choice 
 11. คุณคาและประโยชนที่ผูเรียนและผูสอนไดรับ 
 คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนทั้งตอผูเรียนและผูสอน กลาวคือ ประโยชนตอผูเรียน
ไดแก ผูเรียนสามารถเรียนดวยตนเอง ตามอัตราความเร็วและความตองการของตนสามารถทบทวน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

187 

 

เนื้อหาซํ้าแลวซํ้าอีกเมื่อไดรับผลยอนกลับที่บอกถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ยังไมไดมาตรฐาน โดย
ไมรูสึกอาย เปนการเรียนที่ผูเรียนไดปฏิบัติจริง และเมื่อผูเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนมาก
ขึ้น ทําใหมีความสนใจและ กระตือรือรน สนุกสนานกับการเรียน ซ่ึงการใชคอมพิวเตอรในการเรียน 
นับเปนการเรียนแบบ active learning สวนในดานประโยชนตอผูสอนเมื่อคอมพิวเตอรสามารถทํา
หนาที่เปนครูไดจึงเปนการลดเวลาและทุนแรงผูสอน ลดปญหาการขาดแคลนครู ครูมีเวลาเอาใจใส
นักเรียนมากขึ้น มีโอกาสศึกษาวิธีการ และนิสัยการเรียนของนักเรียนแตละคนไดอยางทั่วถึง 
คอมพิวเตอรจึงชวยเปลี่ยนบทบาทจากครูผูสอน เปนผูอํานวยความสะดวก 
 12. ระบบเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชตรวจประเมินคุณภาพสื่อ CAI ในครั้งนี้ 
 - เครื่อง PC CPU รุน ................. 
สวนที่ 2  เนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

คําชี้แจง แบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนฉบับนี้ มีจุดมุงหมายเพื่อหา
ประสิทธิภาพของการพัฒนาบทเรียนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติโดยใชคอมพิวเตอรชวย
สอน สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
 กรุณาทําเครื่องหมาย / ลงในชอง เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสม เหมาะสม
นอย หรือเหมาะสมนอยที่สุด ขอใดขอหนึ่งที่ตรงกับความคิดของทาน ในแตละหัวขอการประเมิน 
 

ระดับการประเมิน รายการประเมิน 

เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะ 
สมมาก 

เหมาะสม เหมาะ 
สมนอย 

เหมาะสม
นอยท่ีสุด 

1. สวนนําของบทเรียน  
1.1 การเราความสนใจ      
1.2 การใหขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน 
(วัตถุประสงคของบทเรียน เมนูหลัก 
สวนชวยเหลือ เปนตน) 

     

1.3 การควบคมุเสนทางเดินบทเรียน 
(navigation)ใชงายสะดวก ถูกตอง
ตามหลักเกณฑ 

     

2. เนื้อหาสาระของบทเรียน  
2.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจน
เชื่อมโยงความรูเดิมกับความรูใหม 

     

2.2 มีความถูกตองตามหลักวชิาการ      
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ระดับการประเมิน รายการประเมิน 

เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะ 
สมมาก 

เหมาะสม เหมาะ 
สมนอย 

เหมาะสม
นอยท่ีสุด 

2.3 สอดคลองกับจุดประสงคที่
ตองการนําเสนอ 

     

2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชใน
การเรียนการสอน 

     

2.5 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง      
2.6 ความยากงายเหมาะสมกบั
ผูเรียน 

     

2.7 ความยากงายของการนําเสนอ      
2.8 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติ
และคุณธรรม 

     

3. การใชภาษา  
3.1 การใชภาษาถูกตองเหมาะสม      
3.2 ส่ือความหมายไดชัดเจน      
3.3 ความยากงายเหมาะสมกบั
ผูเรียน 

     

4. การออกแบบระบบการเรียนการ
สอน 

 

4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดีมี
ความสัมพันธตอเนื่องสอดคลองกัน 

     

4.2 พัฒนาความคิดสรางสรรคของ
ผูเรียน 

     

4.3 พัฒนาทักษะการอานของผูเรียน
ใหดีขึ้น 

     

4.4 สนองตอความแตกตางระหวาง
บุคคลของผูเรียน 

     

4.5 มีความยาว ความซับซอน
เหมาะสม 
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ระดับการประเมิน รายการประเมิน 

เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะส
มมาก 

เหมาะสม เหมาะส
มนอย 

เหมาะสม
นอยท่ีสุด 

4.6 มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหา 
เหมาะสมและนาสนใจ 

     

4.7 สอดคลองกับเนื้อหา      
4.8 รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทกัษะ
การอานเหมาะสม 

     

5. สวนประกอบดาน Multimedia  
5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสมงาย
ตอ การใช สัดสวนเหมาะสม 
สวยงาม 

     

5.2 รูปภาพมีความชัดเจน สอดคลอง
กับเนื้อหาและมีความสวยงาม 

     

5.3 มีความคิดสรางสรรคในการ
ออกแบบและสรางภาพ 

     

5.4 การควบคมุเสนทางเดิน 
(Navigation) ของบทเรียนชดัเจน
ถูกตองตามหลักเกณฑ 

     

5.5 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร
ชัดเจน สวยงาม อานงายเหมาะสม
กับผูเรียน 

     

5.6 คุณภาพการใชเสียง ดนตรี
ประกอบบทเรยีน เหมาะสม ชัดเจน 
นาสนใจ ชวนคิด นาติดตาม 

     

6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ  
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธให
โปรแกรม โตตอบกับผูเรียน
สม่ําเสมอ 
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ระดับการประเมิน รายการประเมิน 

เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะ 
สมมาก 

เหมาะสม เหมาะ 
สมนอย 

เหมาะสม
นอยท่ีสุด 

      
6.2 การควบคมุบทเรียนงาย สะดวก 
สามารถยอนกลับไปยังจุดตางๆได 

     

6.3 การควบคมุทิศทาง ความชาเร็ว
ของบทเรียน เชนการใชเมาส การใช
แปนพิมพ เหมาะสม 

     

6.4 การใหผลยอนกลับเสริมแรง
หรือใหความชวยเหลือเหมาะสม
ตามความจําเปน 

     

7. การประเมินผลการเรียน  
7.1 สอดคลองกับเนื้อหาและ
จุดประสงคในการเรียน 

     

7.2 มีความยากงายเหมาะสมกับ
ระดับชั้นของผูเรียน 

     

7.3 ผูเรียนสามารถประเมินความ
เขาใจของตนเองจากการศึกษาใน
บทเรียนได 

     

7.4 สงเสริมทักษะการคิด และการ
นําไปประยุกตใช 

     

8. องคประกอบท่ัวไป  
8.1 ความยากงายและความสะดวก
ในการติดตั้งโปรแกรม 

     

8.2 บทเรียนมคีวามเหมาะสมกับ 
Hardware ที่มีอยูในปจจุบันและ
สามารถรองรับการใชงานในอนาคต
ได 
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ระดับการประเมิน รายการประเมิน 

เหมาะสม
มากที่สุด 

เหมาะส
มมาก 

เหมาะสม เหมาะส
มนอย 

เหมาะสม
นอยท่ีสุด 

8.3 ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลัง
การเรียนจากบทเรียน 

     

8.4 ความเหมาะสมของเอกสารคูมือ
การใชโปรแกรมหรือคูมือ
ประกอบการเรียนการสอน 

     

 
สวนที่ 3 สรุปผลการตรวจประเมินในเชิงคณุภาพ 
 สรุปผลในการพิจารณาในเชงิคุณภาพ โดยใหเหตุผลพรอมตัวอยางตามองคประกอบการ
ประเมิน ระบขุอดี ขอเสีย และขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม ตามประเด็นหลัก
หรือองคประกอบของรายการการประเมนิ 
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................ 
 
 
ผลการตัดสินใจ   ผาน 
   ไมผาน 
 

ลงชื่อ กรรมการตรวจประเมนิรายโปรแกรม 
 

...........................................................................................  กรรมการ 
 

............................................................................................ กรรมการ 
 

........................................................................................... กรรมการ 
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ตารางที่ 12   คาเฉลี่ย (  x̄   ) และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับความคิดเห็นจากแบบ 
ประเมิน บทเรยีนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัตโิดยใชคอมพวิเตอรชวย
สอน ของผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน 

 
รายการที่ประเมิน (  x̄   ) (S.D.) ความหมาย 

1. สวนนําของบทเรียน  
1.1 การเราความสนใจ 4.33 0.47 เหมาะสมมาก 
1.2 การใหขอมูลพื้นฐานที่จาํเปน (วัตถุประสงคของบทเรียน 
เมนูหลัก สวนชวยเหลือ เปนตน) 

4.33 0.47 เหมาะสมมาก 

1.3 การควบคมุเสนทางเดินบทเรียน (navigation)ใชงายสะดวก 
ถูกตองตามหลักเกณฑ 

3.66 0.47 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.11 0.47 เหมาะสมมาก 

2. เนื้อหาสาระของบทเรียน  
2.1 โครงสรางของเนื้อหาชัดเจนเชื่อมโยงความรูเดิมกับความรู
ใหม 

3.66 0.47 เหมาะสมมาก 

2.2 มีความถูกตองตามหลักวชิาการ 3.66 0.47 เหมาะสมมาก 
2.3 สอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการนําเสนอ 4.00 0.81 เหมาะสมมาก 
2.4 สอดคลองกับการประยุกตใชในการเรียนการสอน 4.00 0.81 เหมาะสมมาก 
2.5 เนื้อหามีความสัมพันธตอเนื่อง 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
2.6 ความยากงายเหมาะสมกบัผูเรียน 4.33 0.47 เหมาะสมมาก 
2.7 ความยากงายของการนําเสนอ 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
2.8 ไมขัดตอความมั่นคงของชาติและคุณธรรม 4.66 0.47 เหมาะสมมาก 
คาเฉล่ียรวม 4.04 0.43 เหมาะสมมาก 
3. การใชภาษา  
3.1 การใชภาษาถูกตองเหมาะสม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3.2 ส่ือความหมายไดชัดเจน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
3.3 ความยากงายเหมาะสมกบัผูเรียน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

4. การออกแบบระบบการเรียนการสอน  
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ตารางที่ 12  (ตอ) 
รายการที่ประเมิน (  x̄   ) (S.D.) ความหมาย 

4.1 ออกแบบดวยระบบตรรกะที่ดีมีความสัมพันธตอเนือ่ง
สอดคลองกัน 

3.66 0.47 เหมาะสมมาก 

4.2 พัฒนาความคิดสรางสรรคของผูเรียน 3.66 0.47 เหมาะสมมาก 
4.3 พัฒนาทักษะการอานของผูเรียนใหดีขึน้ 3.66 0.47 เหมาะสมมาก 
4.4 สนองตอความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน 4.00 0.81 เหมาะสมมาก 
4.5 มีความยาว ความซับซอนเหมาะสม 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4.6 มีกลยุทธในการถายทอดเนื้อหา เหมาะสมและนาสนใจ 3.66 0.47 เหมาะสมมาก 
4.7 สอดคลองกับเนื้อหา 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
4.8 รูปแบบกิจกรรมพัฒนาทกัษะการอานเหมาะสม 3.66 0.47 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 3.79 0.39 เหมาะสมมาก 

5. สวนประกอบดาน Multimedia  
5.1 ออกแบบหนาจอเหมาะสมงายตอ การใช สัดสวนเหมาะสม 
สวยงาม 

4.00 0.81 เหมาะสมมาก 

5.2 รูปภาพมีความชัดเจน สอดคลองกับเนือ้หาและมีความ
สวยงาม 

4.66 0.47 เหมาะสมมาก
ที่สุด 

5.3 มีความคิดสรางสรรคในการออกแบบและสรางภาพ 4.33 0.47 เหมาะสมมาก 
5.4 การควบคมุเสนทางเดิน (Navigation) ของบทเรียนชดัเจน
ถูกตองตามหลักเกณฑ 

3.33 0.47 เหมาะสม 

5.5 ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษรชัดเจน สวยงาม อานงาย
เหมาะสมกับผูเรียน 

3.66 0.47 เหมาะสมมาก 

5.6 คุณภาพการใชเสียง ดนตรีประกอบบทเรียน เหมาะสม 
ชัดเจน นาสนใจ ชวนคิด นาติดตาม 

3.36 0.47 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 3.94 0.52 เหมาะสมมาก 

6. การออกแบบปฏิสัมพนัธ  
6.1 ออกแบบปฏิสัมพันธใหโปรแกรม โตตอบกับผูเรียน
สม่ําเสมอ 

4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

6.2 การควบคมุบทเรียนงาย สะดวก สามารถยอนกลับไปยังจุด
ตางๆได 

3.66 0.94 เหมาะสมมาก 
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ตารางที่ 12  (ตอ)    
รายการที่ประเมิน (  x̄   ) (S.D.) ความหมาย 

6.3 การควบคมุทิศทาง ความชาเร็วของบทเรียน เชนการใช
เมาส การใชแปนพิมพ เหมาะสม 

4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

6.4 การใหผลยอนกลับเสริมแรงหรือใหความชวยเหลือ
เหมาะสมตามความจําเปน 

3.00 0.00 เหมาะสม 

คาเฉล่ียรวม 3.66 0.23 เหมาะสมมาก 

7. การประเมินผลการเรียน  
7.1 สอดคลองกับเนื้อหาและจุดประสงคในการเรียน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
7.2 มีความยากงายเหมาะสมกับระดับชัน้ของผูเรียน 4.00 0.00 เหมาะสมมาก 
7.3 ผูเรียนสามารถประเมินความเขาใจของตนเองจากการศึกษา
ในบทเรียนได 

4.66 0.47 เหมาะสมมาก
ที่สุด 

7.4 สงเสริมทักษะการคิด และการนําไปประยุกตใช 4.66 0.47 เหมาะสมมาก
ที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.33 0.23 เหมาะสมมาก 

8. องคประกอบท่ัวไป  
8.1 ความยากงายและความสะดวกในการตดิตั้งโปรแกรม 4.33 0.47 เหมาะสมมาก 
8.2 บทเรียนมคีวามเหมาะสมกับ Hardware ที่มีอยูในปจจุบัน
และสามารถรองรับการใชงานในอนาคตได 

4.33 0.47 เหมาะสมมาก 

8.3 ประโยชนที่ผูเรียนจะไดรับหลังการเรียนจากบทเรียน 4.66 0.47 เหมาะสมมาก
ที่สุด 

8.4 ความเหมาะสมของเอกสารคูมือการใชโปรแกรมหรอืคูมือ
ประกอบการเรียนการสอน 

4.00 0.00 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวม 4.33 0.35 เหมาะสมมาก 

คาเฉล่ียรวมท้ังหมด 4.03 0.33 เหมาะสมมาก 
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ภาคผนวก ฉ 
 

ตารางกําหนดลักษณะขอสอบ (Table of Test Specification) 
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ตารางที่ 13  ตารางกําหนดเนื้อหาขอสอบ (Table of Test specification) 
 

Reading skill Mode Type of 
Text 

Cog. 
Level 

Item 
type 

Total 
No. of 
item  

Weight    
    % 

Scori
ng 

Times 
Mns 

Sequence 
- Sequence of events 

R Passage Tr. M/C 3 10 1-0 6 

Detail 
-Identifying the 
details 

R Passage Com. M/C 9 30 1-0 16 

Main idea 
-Identifying the 
main idea 

R Passage Com. M/C 5 16.66 1-0 10 

Topic 
-Identifying topic 
sentence 

R Passage Com. M/C 4 13.33 1-0 8 

Words meaning 
-identifying the 
meaning of words in 
context 

R Passage Tr. M/C 2 6.66 1-0 4 

Reference 
-Identifying the 
pronoun reference in 
contexts 

R Passage Tr. M/C 3 10 1-0 6 

Facts and opinion 
-identifying facts 
and opinion 

R Passage Cr. M/C 2 6.66 1-0 6 

Author’s purpose 
- identifying the 
author’s purpose 

R Passage Com. M/C 2 6.66 1-0 4 

Total     30 100  60 
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ภาคผนวก  ช 
แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ 
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Reading Test for Matthayomsuksa 4 Benjamarajalaya School Students 
 
Part 1: Item 1-8 

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

A long time ago in India, there lived a king named Suddhodana and  a 
queen named Maha Maya. They were both good and kind people. One full 
moon night, the Queen dreamt of four devas. They carried her to a lake, 
to rest on a soft bed. A white elephant carrying a lotus flower went round 
her three times and disappeared into her. Wise men explained that the 
queen was going to give birth to a prince. 

When the time came for the baby to be born, Queen Maha Maya 
left the palace with the attendants to go back to her parents’ home to 
give birth to the baby. On the way, they passed by a beautiful park called 
Lumbini Garden. Queen Maha Maya took a rest in the garden. While she 
was standing up and holding on to a tree, she gave birth to the baby. 
Immediately the baby walked seven steps. 

At each step he walked, a lotus flower appeared. The birth took 
place on the sixth month of Vesakha, on a full moon day in 632 BC. We 
called it Vesak Day. Queen Maha Maya then returned to the palace with 
her baby prince. King Suddhodana was very happy and celebrated the 
birth of the baby with his people all over the country. 
1. The topic of this passage is about………………… 
  A. The dream of queen 
  B. A white elephant 
  C. Queen Maha Maya 
  D. The birth of the baby 
2. What is the main idea of the passage? 
  A. A white elephant carrying a lotus flower 
  B.  Queen Maha Maya left the palace 
  C. Queen Maha Maya gave birth to the baby 
  D. King Suddhadhana celebrated the birth of the baby 
3. What day did the prince’s birth take place on? 

A. Makha  Day 
B. Asanha Day 
C. Atthami Day 
D. Visak Day 

4. The writer’s main purpose in writing this passage is to…… 
  A. inform the readers about a white elephant 
  B. explain the history of the Buddha 
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  C. entertain the readers with the dream of the queen 
  D. declare the miracle of the Buddha 
5. Where was the prince born? 

A. Ramaninat Park 
B. Lumbini Park 
C. Suan Luang Park 
D. Queen’s Park 

6.  “The king and the queen were both good and kind people. One full moon 
night, the Queen dreamt of four devas. They carried her to a lake, to 
rest on a soft bed.” 
 The pronoun “they” refers to ….. 

A. People 
B. The king and the queen 
C. Devas 
D. Elephants 

7. Who was carrying the lotus flower? 
A. a wild horse 
B. a white monkey 
C. a white cat 
D. a white elephant 

8. Number these events from the story in the correct order 
1. Queen Maha Maya left the palace 
2. The Queen dreamt of devas 
3. King Suddhadhana celebrated the birth of the baby 
4. The queen gave birth to the baby 

A. 3-2-4-1 
  B. 4-2-3-1 
  C. 2-1-4-3 
  D. 1-2-3-4 
 
Part 2: Items 9-12 
 Direction: Read the following passage and click the best alternative for each 
question below 
 

Five days after the birth of the Prince, many wise men were invited 
to the palace for the Naming Ceremony. They looked at the marks on the 
child’s body. Seven wise men raised two fingers and said that the Prince 
would either become a great king or a Buddha. The youngest, Kondanna, 
raised only one finger and said that the prince would become a Buddha. 

The prince was then given the name “Siddhattha” by the wise men, 
which meant “Wish-fulfilled”. Seven days after the birth of her child,  
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queen Maha Maya passed away. Pajapathi Gotami, her younger 
sister, who was also married to King Suddhodana, brought up the prince as 
her own son. 

Prince Siddhattha lived a very good life. His father, King 
Suddhodana built him three palaces to make him happy, one for the 
winter, one for the summer and one for the rainy season. The king also 
wanted to give him a wife so that he would not leave the palace to become 
a monk. All the beautiful girls in the country came to the palace for the 
prince to choose. He gave each of them a gift, but to the princess named 
Yasodhara, the prince gave a ring from his finger. The king was very happy 
that the prince married Princess Yasodhara. 
9. The word “Siddhattha” means ….. 

A. full- happiness 
B. wise-fulfilled 
C. successful 
D. wish-fulfilled 

10. What happened five days after the birth of the prince? 
A. The naming ceremony 
B. The prince got married 
C. Queen Maha Maya died 
D. The birth of the prince 

11. King Suddhodana built three palaces for the prince because……. 
A. he wanted to live 
B. he didn’t want the prince to become a monk 
C. he wanted to make his son happy 
D. he wanted the prince to get married 

12. Number these events from the story in correct order. 
1. Queen Maha Maya passed away 
2. Kondanna said the prince would become a Buddha 
3. The naming Ceremony 
4. The king was very happy that the prince married Princess 

Yasodhara 
  A. 1-2-3-4 
  B. 3-2-1-4 
  C. 2-3-1-4 
  D. 4-3-2-1 
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Part 3 : Item 13-14 
Direction: Read the following passage and click the best alternative for each question 
below 
 

After some time, the prince was not happy living in the palace. He 
wanted to go out to see how other people lived. He went out with his 
horseman, Channa. They left the palace four times. 

On the first trip, the prince saw an old man. He came to know that 
everyone had to grow old. On the second trip, the prince saw a sick man. 
He came to know that everyone could get sick any time. On the third trip, 
he saw a dead body. He knew that everyone would have to die one day. On 
the fourth trip, the prince saw a monk who was happy and calm. He made 
up his mind to leave home so that he could help people to find peace and 
happiness. Then he heard the news of the birth of his son. So he named 
his son “Rahula”. Its meaning is “Fetter or Bond”. 
13. The passage is mainly about……. 
  A. The prince leaving the palace four times 
  B. The prince saw an old man 
  C. The prince saw a sick man 
  D. The prince saw a monk 
14. When did the prince see a dead body? 

A. on the first trip 
B. on the second trip 
C. on the third trip 
D. on the fourth trip 

 
Part 4 : Items 15-18 
Direction: Read the following passage and click the best answer 

 
Soon Ascetic Gotama was joined by his five good friends, they 

served him and followed his example. For six long years, Ascetic Gotama 
tortured his body until he became very thin. He almost died. Yet, he could 
not find a way out of suffering. 
 He came to know this was not the correct way. He decided to take 
some food. When his friends saw him taking food, they left him. One 
morning, a lady named Sujata offered some food to him. After taking the 
meal, Ascetic Gotama sat under the Boghi tree. He made a strong wish not 
to get up until he gained Enlightenment. 

While meditating under the Bodhi tree, Mara, the evil one asked 
Ascetic Gotama to give up his struggle for Enlightenment. He watched his 
mind and finally freed himself from all bad thoughts.  
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He became calm and peaceful. He was in deep meditation. In the first part 
of the night, he saw his past lives. In the second part of the night, he saw 
the past lives of other beings. Finally, in the third part of the night, he 
came to understand the truth of all sufferings. He became The Buddha, 
The Buddha means a fully Enlightened One. 
15. What is the topic of the first paragraph? 
  A. Leaving the palace 
  B. Searching for truth 
  C. Enlightenment 
  D. Passing away 
16. What is the topic of the third paragraph? 
  A. Leaving the palace 
  B. Searching for truth 
  C. Enlightenment 
  D. Passing away 
17. The word “Buddha” means… 

A. Enlightenment 
B. peace and happiness 
C. wish-fulfilled 
D. a fully Enlightened One 

18. Which statement is a fact? 
A. The evil one asked Ascetic to continue for Enlightenment 
B. The ascetic saw the past lives of other beings 
C. The ascetic tortured his body by eating food 
D. The ascetic sat under Mujjalinda tree 

 
Part 5: Item 19-20 
Direction: Read the following passage and click the best alternative for each question 
below 
 

In the first week after Enlightenment, the Buddha did not take 
food for seven weeks. For the whole of the first week, he sat under the 
Bodhi tree in meditation and enjoying the freedom of peace and happiness. 

In the second week after Enlightenment, the Buddha fixed his eyes 
on the Bodhi tree. This was to show gratitude to the Bodhi tree that gave 
him shelter during his struggle for Enlightenment. 

In the third week after Enlightenment, the Buddha created a 
jeweled bridge with his special power. He walked up and down on the 
bridge. It was called walking meditation. 
 In the fourth week after Enlightenment, the Buddha meditated on 
a jeweled seat on the Higher Teaching of the Dhamma. His mind and body 
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were so pure that six rays of colors came out from his body, namely blue, 
yellow, red, white, orange and a mixture of all the five colors. 

In the fifth week after Enlightenment, the Buddha meditated 
under the Ajapala Banyan tree, Three daughters of Mara came to disturb 
him. However, the Buddha continued with his meditation. Soon they felt 
tired and left him. 
 In the sixth week after Enlightenment, the Buddha meditated 
under the Mucalinda tree. At that time, heavy rain began to fall. A king 
cobra named Muccalinda coiled round the Buddha seven times. It 
protected the Buddha from rain and wind. After the rain, the cobra 
became a young man and paid his respects to the Buddha. 
 In the seventh week after Enlightenment, the Buddha meditated 
under the Rajayatana tree, enjoying the real peace and happiness of 
Enlightenment. 
19. The main idea of the passage is …… 
  A. After enlightenment 
  B. Bodhi tree 
  C. A jeweled bridge 
  D. Muccalinda tree 
20. In what week did the Buddha enjoy the real peace and happiness of 
Enlightenment? 

A. fourth week 
B. fifth week 
C. sixth week 
D. seventh week 
 

Part 6: Item 21-23 
Direction: Read the following passage and click the best alternative for each question 
below 
 

After gaining Enlightenment, the Buddha decided to preach The 
Dhamma to his five friends who had taken care of him during his six years 
of struggle for Enlightenment. The Buddha walked slowly to the Deer Park 
in Isipatana near Benares where they were staying. His five friends were 
Kondhanna, Vappa, Bhaddiya, Mahanama, and Assaji. When they saw the 
Buddha, they refused to welcome him. They were thinking that he was 
enjoying a happy life. However, as the Buddha walked closer to them, they 
were attracted by his calm look. They finally agreed to sit down and listen 
to the Buddha. 

The Dhammacakkappavattana Sutta (The First Discourse) was 
preached by the Buddha at the Deer Park in Isipatana near Benares to his 
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five friends. Dhammacakkappavattana Sutta means “The Turning of the 
Wheel of Truth”. In this discourse, the Buddha preached the Four Noble 
Truths. Many devas and gods were also presented to listen to the Buddha. 
At the end of the discourse, his five friends attained peace and 
happiness. They became the first disciples of the Buddha. 
21. The main idea of the passage is …. 
  A. Peace and happiness 
  B. Deer Park in Isipatana 
  C. The first discourse 
  D. The four noble truths 
22. “Many devas and gods were also presented to listen to the Buddha. At 
the end of the discourse, his five friends attained peace and happiness. 
They became the first disciples of the Buddha.” 

The pronoun “They” refers to …. 
  A. Many devas 
  B. Many gods 
  C. Five friends 
  D. Disciples 
23. Number these events from the story in correct order 

1. The five friends attained peace and happiness 
2. The Buddha preached The Four Noble Truths 
3. Dhammacakkappavattan Sutta was preached by the Buddha 
4. The Buddha walked to The Deer Park in Isinpatana 

  A. 4-1-2-3 
  B. 1-4-2-3 
  C. 1-2-3-4 
  D. 4-3-2-1 
 
Part 7: Item 24-28 
Direction: Read the following passage and click the best alternative for each question 
below 
 

Sariputta asked Venerable Assaja who his teacher was, and what 
was his teaching. The ascetic told Sariputta “I am still young in the order 
of the monks. I am not able to explain the teaching in full. He said briefly 
that “There is a cause for everything, The Buddha has said it. He also 
knows the end of its cause, This is what he teaches.” 

Sariputta was clever and understood the meaning of the whole 
sentence. He realized the Truth. He remembered the promise he made to 
his friend, Moggallana. He quickly went back to share the good news with 
his friend. 
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 Looking at the clear and shining face of Sariputta, Moggallana knew 
that his good friend had found the truth. Sariputta spoke the same verse 
to his friend, Moggallana. After listening to it, he also realized the truth. 
The two good friends went to see the Buddha. In a short while, they were 
made the chief disciples of the Buddha. 
 
24. What is the topic of the passage? 
  A. Chief disciples of the Buddha 
  B. Venerable Assaji 
  C. Mogallana 
  D. Sariputta 
25. What is the main idea of the passage? 
  A. The teaching of the chief disciples of the Buddha 
  B. Venerable Assaji spread the teaching of the Buddha 
  C. Sariputta shared the good news 
  D. Moggallana realized the truth 
26. Which statement is a fact? 
  A. Sariputta was a chief disciple of the Buddha 
  B. Moggallana shared the good news with Sariputta 
  C. Sariputta realized the truth before Venerable Assaji 
  D. Assaji was a chief disciple of the Buddha 
27. “The ascetic told Sariputta “I am still young in the order of the 
monks. I am not able to explain the teaching in full. He said briefly that 
“There is a cause for everything, The Buddha has said it. He also knows 
the end of its cause, This is what he teaches.” 

 
Pronoun “He” refers to ….. 

  A. Sariputta 
  B. Moggallana 
  C. The Buddha 
  D. The ascetic 
 
28. Sariputta quickly went back to share the good news with his friend 
because ………. 
  A. He wanted to show his knowledge 
  B. He was clever and quickly understood 
  C. He might forget those words 
  D. They made the promise together 
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Part 8: Item 29-30 
Direction: Read the following passage and click the best alternative for each question 
below 
 

The Buddha preached the Dhamma for forty-five years for the 
good and happiness of all beings. In front of all the monks, the Buddha 
spoke these words: “I have taught the Dhamma to you. Study and practice 
them well so that this holy life may last long for the good and happiness of 
the many.” He then gave his last words: “Nothing lasts forever. Continue 
to work hard. At the end of three months from now the Buddha will pass 
away”. 

In the three months before the great passing away, the Buddha 
continued to preach the Dhamma for the good of the many. While at Pava, 
Cunda made the Buddha’s last meal. After taking the food, the Buddha 
became very weak. Though feeling very sick, the Buddha decided to walk 
to Kusinara for His Great Passing Away.  

At that time, an ascetic named Subhadda was living in Kusinara. He 
heard that the Buddha would soon pass away, so he went to see the 
Buddha. The Buddha preached to him the Dhamma and he became his last 
disciple. The Buddha reminded Venerable Ananda not to feel sad when he 
passed away, he should take the Dhamma and the Vinaya rules as his 
teacher. 
 
29. The Buddha had taught people to study and practice Dhamma because 
………. 
  A. Nothing lasts forever 
  B. The holy life may last long for good and happiness 
  C. Dhamma made people happy 
  D. Studying and Practicing Dhamma was good 
 
30. The writer’s main purpose in writing this passage is to …. 

A. inform the readers about the last disciple 
B. explain the buddha’s passing away 
C. entertain the reader about Dhamma 
D. explain the Buddha’s enlightenment 
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ภาคผนวก ซ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ 
วัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษ 

จากการประเมนิของผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 
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ตารางที่ 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเที่ยงตรงตามเนื้อหาของแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ในการอานภาษาอังกฤษจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญจํานวน   
3 ทาน 

 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอท่ี 

1 2 3 
Σx IOC 

1 1 1 0 2 0.66 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 1 3 1 
5 1 1 1 3 1 
6 1 1 1 3 1 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 1 3 1 
10 1 1 0 1 0.66 
11 1 1 1 3 1 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 0 0 2 0.66 
16 1 0 0 2 0.66 
17 1 1 1 3 1 
18 1 1 -1 1 0.33 
19 1 1 -1 1 0.33 
20 1 1 1 3 1 
21 1 1 1 3 1 
22 1 1 1 3 1 
23 1 1 1 3 1 
24 1 1 1 3 1 
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ตารางที่ 14  (ตอ) 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอท่ี 

1 2 3 
Σx IOC 

25 1 1 -1 1 0.33 
26 1 1 -1 1 0.33 
27 1 1 1 3 1 
28 1 1 1 3 1 
29 1 1 1 3 1 
30 1 1 1 3 1 
31 1 1 1 3 1 
32 1 1 1 3 1 
33 1 1 1 3 1 
34 1 1 1 3 1 
35 1 1 1 3 1 
36 1 1 1 3 1 
37 1 1 1 3 1 
38 1 1 1 3 1 
39 1 1 1 3 1 
40 1 1 1 3 1 
41 1 1 1 3 1 
42 1 1 1 3 1 
43 1 1 1 3 1 
44 1 1 1 3 1 
45 1 1 -1 1 0.33 
46 1 0 1 2 0.66 
47 1 1 1 3 1 
48 1 1 1 3 1 
49 1 1 1 3 1 
50 1 1 1 3 1 
51 1 1 1 3 1 
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ตารางที่14  (ตอ) 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอท่ี 

1 2 3 
Σx IOC 

52 1 1 1 3 1 
53 1 1 -1 1 0.33 
54 1 1 -1 1 0.33 
55 1 0 1 2 0.66 
56 1 1 1 3 1 
57 1 1 1 3 1 
58 1 1 1 3 1 
59 1 1 1 3 1 
60 1 -1 1 1 0.33 
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ภาคผนวก ฌ 
 

คา p คา r ของแบบทดสอบ 
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ตารางที่ 15  คาความยากงาย (p) และอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถทาง 
                      การอานภาษาอังกฤษ 
 

ขอ p r ขอ p r 
1 0.47 0.4 16 0.47 0.67 
2 0.6 0.67 17 0.47 0.67 
3 0.73 0.37 18 0.47 0.67 
4 0.33 0.71 19 0.6 0.67 
5 0.67 0.4 20 0.73 0.67 
6 0.53 0.23 21 0.33 0.27 
7 0.73 0.4 22 0.73 0.67 
8 0.73 0.67 23 0.53 0.8 
9 0.47 0.67 24 0.8 0.4 
10 0.67 0.53 25 0.47 0.8 
11 0.8 0.27 26 0.2 0.4 
12 0.6 0.67 27 0.73 0.4 
13 0.6 0.53 28 0.27 0.27 
14 0.8 0.53 29 0.53 0.53 
15 0.27 0.27 30 0.4 0.8 
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ภาคผนวก  ญ 
 

แบบสอบถามความคิดเหน็ของนักเรียนที่มตีอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
การอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพทุธประวัติ สําหรับนักเรยีนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 4  

โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
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แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนท่ีมีตอการพัฒนาบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธ
ประวัติ โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
คําชี้แจง  กรุณาทําเครื่องหมาย � ลงในชองวางความคิดเห็นของขอคําถามและเขียนขอเสนอแนะ
ลงในชองขอเสนอแนะทีก่ําหนดใหโดยมีคาระดับความคิดเห็น 

5  หมายถึง  เห็นดวยมากทีสุ่ด 
4  หมายถึง  เห็นดวยมาก 
3  หายถึง  เห็นดวยปานกลาง 
2 หมายถึง   เห็นดวยนอย 
1  หมายถึง   เห็นดวยนอยที่สุด 

 
 

ระดับความคิดเห็น  
ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

 ความคิดเห็นดานการออกแบบบทเรียน  

1.นักเรียนสามารถเลือกและออกจาก
บทเรียนไดตามความตองการและสามารถ
กระทําไดตลอดเวลา 

     

2 บทเรียนมีกจิกรรมหลายรปูแบบ      

3. มีเมนูชวย เมื่อนักเรียนตองการความ
ชวยเหลือ 

     

4. ขนาดตัวอักษรอานงาย      

5. ภาพประกอบบทเรียนสอดคลองกับ
เนื้อหา 

     

 ความคิดเห็นดานเนื้อหา  

6 คําอธิบายเนือ้หาชัดเจน      

7.ความยากงายของเนื้อหาเหมาะสมกับ
ผูเรียน 

     

8. การจัดลําดบัเนื้อหาในแตละบทเหมาะสม      

9.แบบฝกหัดในแตละบทเรยีนมีจํานวนขอ
และมีความยากงายเหมาะสม 

     

ความคิดเห็นดานกิจกรรม  
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ระดับความคิดเห็น  
ขอความ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด 

10.กิจกรรมกอนการอาน (pre-reading) ชวย
ใหนกัเรียนมีความรูความเขาใจคําศัพทและ
โครงสรางประโยค สามารถใชเปนแนวทาง
ในการทํากจิกรรมตอไป 

     

11. กิจกรรมระหวางการอาน (While-
reading) ชวยใหนักเรยีนมีความสามารถใน
การอานไดอยางมีจุดมุงหมายมากขึ้น 

     

12. กิจกรรมหลังการอาน(Post-reading) ชวย
ใหนกัเรียนทบทวนความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับทกัษะการอาน สามารถนําทักษะการ
อานไปใชไดมากขึ้น 

     

ความคิดเห็นดานความพงึพอใจในบทเรียน  

13.บทเรียนชวยพัฒนาทกัษะการอานใหดี
ขึ้น 

     

14. นักเรียนสามารถตอบคําถาม และไมรูสึก
เสียหนาเมื่อตอบคําถามผิด 

     

15.นักเรียนตองการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรในเนื้อหาอ่ืนๆอีก 

     

 
 
ขอเสนอแนะ  
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 

 
 
 
 ขอขอบคุณในความรวมมือ 
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ภาคผนวก ฎ 
 

คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเหมาะสมของเนื้อหาแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากการประเมินของผูเชีย่วชาญจํานวน 3 ทาน 
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ตารางที่ 16  คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของความเหมาะสมของเนื้อหาแบบสอบถามความ    
คิดเห็นของนกัเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน จากการประเมินของ  
ผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 ทาน 

 
คะแนนของผูเชี่ยวชาญคนที ่ขอความที่ 

1 2 3 
Σx IOC 

1 1 1 1 3 1 
2 1 1 1 3 1 
3 1 1 1 3 1 
4 1 1 0 2 0.66 
5 1 1 0 2 0.66 
6 1 1 0 2 0.66 
7 1 1 1 3 1 
8 1 1 1 3 1 
9 1 1 0 2 0.66 
10 1 1 0 2 0.66 
11 1 1 0 2 0.66 
12 1 1 1 3 1 
13 1 1 1 3 1 
14 1 1 1 3 1 
15 1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก ฏ 
 

คูมือผูใชโปรแกรม 
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คูมือผูใชโปรแกรม 

 
บทเรียนการอานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติ โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 4 โรงเรยีนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ภาพที่ 2  การนําเสนอชื่อบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษของผูวิจัย 

 
ประกอบวิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ 

ภาควิชาหลักสูตรและวิธีสอน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                               
                                                                                                                                               

220 

 

คํานํา 
 
กกกกกกกกเอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อเปนคูมีอผูใชโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการ
อานภาษาอังกฤษเรื่องพุทธประวัติ สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย 
กรุงเทพมหานคร  ใหสามารถใชโปรแกรมไดอยางมีประสิทธิภาพ  ซ่ึงประกอบดวยระบบ
คอมพิวเตอรที่ตองการสําหรับโปรแกรมนี้ ขั้นตอนการเลือกใชโปรแกรม สวนประกอบในแตละ
สวนของโปรแกรม คําแนะนําในการใชโปรแกรม รวมถึงปญหาที่อาจเกิดขึ้นในขณะใชโปรแกรม
และวิธีแกไข 
กกกกกกกกการจัดทําโปรแกรมนี้ไดรับความอนุเคราะหอยางยิ่งจาก ผศ.ดร. บํารุง โตรัตน ผศ.ดร. 
เสงี่ยม โตรัตน รศ.ดร. วัฒนา เกาศัลย ผศ. ศิลป ภาคสุวรรณ อาจารยทองจุล ขันขาว อาจารย Roger 
Hooper พระอาจารยพงศนรินทร ฐิตวํโส วัดสุทัศนเทพวราราม อาจารยวัชรา สามาลย อาจารยธัญ
ลักษณ ล้ิมเพียรจัด อาจารยสุพาณี วรรณาการ อาจารยสุวิภา ชมพูบุตร ผูอํานวยการโรงเรียน
เบญจมราชาลัย คณาจารยโรงเรียนเบญจมราชาลัยทุกทาน พระอาจารยวัดสุทัศนเทพวรารามทุกรูป 
และสมาชิกในครอบครัวของขาพเจาทุกคน รวมทั้งเพื่อนๆนักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ รุน 2546 และบุคคลอื่นๆที่ใหกําลังใจและคอยใหความ
ชวยเหลือที่มิไดกลาวไว ณ ที่นี้ 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
นายบณัฑิต อนุญาหงษ 
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ความตองการของระบบและเครื่องคอมพิวเตอรของผูใชบทเรียน 
 

กกกกกกกก1) เครื่องคอมพิวเตอรที่ใชหนวยประมวลผล Pentium ขั้นไป 
     2) ระบบปฏิบัติการ Windows98, Windows Millenium, Windows 2000, Windows XP, 

หรือ Windows NT 4.0 มีเนื้อที่วาง 25 เมกกะไบท 
    3) มีหนวยความจําตั้งแต 32 เมกกะไบท พื้นที่วางยนฮารดดิสกอยางนอย 125 MB 
    4) การดจอขั้นต่ําแสดงผลที่ 800X600 ฟกเซล 256 สี 
    5) ชุดมัลติมเีดีย เชน การดเสียง ลําโพง ไมโครโฟน 
    6) ไดรฟซีดรีอม 

 
ขั้นตอนการใชบทเรียน 

    1) ใสแผนซดีีในไดรฟซีดรีอม บทเรียนจะเปดอตัโนมตัิ (Auto run) 
    2) ถาโปรแกรมไมสามารถเปดอัตโนมัตไิด ใหคลิกเมาสดานขวาที่ My Computer เลือก

คลิกที่ไดรฟซีดีรอม ดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอน English reading 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 3  การบอกปุมกดสําหรับเขาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
 
3) ถาตองการออกจากโปรแกรม คลิกที่ปุม Exit 
คําแนะนําในการใชบทเรียน 
1) สํารวจความพรอมของอุปกรณกอนเริม่บทเรียน ไดแกหฟูง คียบอรดและเมาส 
2) ในการคลิกแตละครั้ง รอใหโปรแกรมทาํงานเสร็จกอนจึงคลิกปุมอ่ืนตอไป 
3) คลิกที่ปุม Volume เพื่อหยุดหรือฟงเสียงของดนตรีประกอบบทเรียน 
4) ทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนทุกครั้งเพื่อประเมินความกาวหนาในการเรียน 
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ปญหาที่อาจเกิดขึ้นและวิธีแกไข 
 

1) เมื่อเร่ิมเลนโปรแกรมแลวหนาจอเต็มเกนิไป 
 - คลิกที่ My Computer เลือก Control Panel เลือก Display 
แลวเลือก Setting ตั้งหนาจอเปน 1024X768 คลิกปุม Apply คลิก OK 
2) ไมสามารถเปดแผนโปรแกรมบทเรียนได 
 - เลือกใชคอมพิวเตอรและระบบตามเกณฑที่ระบุไว 
 - นําแผนโปรแกรมออก Restart เครื่องคอมพิวเตอรแลวใสแผนโปรแกรมเขาไปอีกครั้ง 
3) เครื่องหยดุนิ่งไมสามารถใชโปรแกรมตอได 
 - รอสักครูถาแนใจวาเครื่องหยุดทํางาน ใหพยายามเปดโปรแกรมกอน 
ถาเปดโปรแกรมไมได Reset เครื่องใหมหรือ กดปุม Ctrl, ALT, Delete พรอมกัน 
 
 

การใชโปรแกรม 
เร่ิมบทเรียน 
ใสแผนซีดีโปรแกรมคอมพวิเตอรชวยสอนการอานภาษาอังกฤษ เร่ืองพุทธประวัติ สําหรับนักเรยีน
ช้ันมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร ใน Drive CD-ROM แผนโปรแกรม
จะเริ่มทํางานอตัโนมัติ (Auto run) เมื่อโปรแกรมเริ่มทํางานจะปรากฏหนาจอ (ดังภาพที่ 2) จากนั้น
จะเขาสูหนาจอปอนขอมูลผูเรียน เพื่อใหผูเรียนพิมพช่ือ-นามสกุล (ดังภาพที่ 3) หลังจากปอนขอมลู
แลวใหกด Enter โปรแกรมจะเขาสู เมนูหลัก (ดังภาพที่ 4)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  การนําเสนอชื่อผูทําการวิจยัในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ภาพที่ 5  พิมพช่ือผูเรียนกอนเมื่อเขาสูบทเรียน 
 
หนาจอเมนูหลัก 
เมื่อผูเรียนลงทะเบียน แลวโปรแกรมจะเขาสูเมนูหลัก ซ่ึงจะประกอบดวยปุมตางๆ ไดแก 
แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน คําแนะนําปุมตางๆ ในบทเรียน ขอมูลเนื้อหาบทเรียน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 6 หนาจอเมนูหลักของบทเรียนทั้งหมด 
 
หนาจอของบทที่ 1 เมื่อนักเรียนเขามาสูบทเรียนที่1 จะมีรูปภาพและนักเรียนตองตอบคําถามกอนทุก
คร้ังแลวกด OK 
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ภาพที่  7  หนาจอของบทเรียน Pre-reading  
 
เมื่อนักเรียนเขาสูบทเรียนที่ 1 ใหนกัเรียนสังเกตปุมซายมือ แลวใหนักเรียน คลิก เพือ่จะเรียน
บทเรียนตามลาํดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  8  ปุมกดสําหรับเขาสูเมนูตางๆในบทเรียนแตละบท 
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ภาพที่ 9  บทเรียน Pre-reading สอนคําศัพทโดยใหนักเรียนจับคูรูปภาพกับคําศัพท 
 
ระหวางเรียน ถานักเรียนแปลคําศัพทหรือเดาคําศัพทไมไดจริงๆ ใหเล่ือนเมาสไปคลิกศัพทนั้นได 
จะมีคําแปลชวยนักเรยีน เมื่อไมตองการใหเล่ือนเมาสออกจากศัพทนัน้ คาํแปลก็จะหายไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 10  แสดงบทเรียนการอานภาษาอังกฤษ 
 
เรียน Language focus ของบทเรียนกอนจะเขาไปอานเนื้อหาในบทเรียน 
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ภาพที่ 11 แสดงวิธีสอนโครงสรางภาษาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  
 
ทําแบบฝกหัด โดยการพิมพคําศัพทลงในชองวาง จากนัน้กด Enter 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 12 แสดงการทําแบบฝกหัดของ Language Focus 
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Post –reading ใหนกัเรียนพิมพประโยค หรือคําศัพทใน semantic map  เพื่อทบทวนความเขาใจใน
เร่ืองที่อานมาแลวในบทเรียน ถาตอบไมไดจริงๆ กดAnswer ดูได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  13  กจิกรรม Post-Reading 
 
เมื่อนักเรียนตองการออกจากโปรแกรม กด Exit แลวโปรแกรมจะถามวา Are you sure to quit? ให
กด Yes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  14  การออกจากโปรแกรม 
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ภาคผนวก ฐ 
 

เอกสารเชิญผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัย 
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ภาคผนวก ฑ 
 

เอกสารขอทดลองเครื่องมือตอผูอํานวยการโรงเรียนเบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 
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