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                                                                 บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคญั 
 
 โลกในยคุปัจจุบนัมีการเปล่ียนแปลงและมีความเจริญกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว  ทั้งดา้น
เทคโนโลย ี การส่ือสาร  การคมนาคมตลอดจนการรับส่งขอ้มูล  ข่าวสารและวทิยาการต่าง ๆ  
และในขณะเดียวกนัก็เป็นโลกแห่งการแข่งขนัเกิดการเปล่ียนแปลงในทุก ๆ ดา้นอยา่งรวดเร็ว   
ทั้งดา้นเศรษฐกิจ  สงัคม  การเมือง  วฒันธรรม  ส่ิงแวดลอ้มหรือดา้นอ่ืน ๆ การเตรียมทรัพยากรมนุษย์
ที่มีคุณภาพเพือ่รองรับและใหรู้้เท่าทนัการเปล่ียนแปลงของสงัคมโลกจึงมีความจ าเป็นส าหรับนานา
อารยประเทศใหเ้จริญกา้วหนา้ทดัเทียมกบันานาประเทศได ้ การพฒันาคนใหมี้คุณภาพตอ้งพฒันา 
ทั้งดา้นสติปัญญา  อารมณ์  และสงัคม  การพฒันาสติปัญญาตอ้งใหรู้้จกัวเิคราะห์ใหเ้หตุผล 
เชิงวทิยาศาสตร์  รักการเรียนรู้และสามารถเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง  ดว้ยความตระหนกัถึงความส าคญัใน
เร่ืองน้ีจึงจ าเป็นอยา่งยิง่ที่ตอ้งเปิดโอกาสใหทุ้กคนสามารถคิดเป็น  ท  าเป็น  แกปั้ญหาเป็นและมีเหตุผล  
มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรคส์ามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวติ  รู้เท่าทนัโลก  เพือ่พร้อมรับการเปล่ียนแปลง  
สามารถสัง่สมทุนทางปัญญาเพือ่การพฒันาตนเอง (ส านกัคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.  2545 : 2) 
 วสิยัทศัน์ของหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มุ่งพฒันาผูเ้รียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลงั
ของชาติใหเ้ป็นมนุษยท์ี่มีความสมดุลทั้งดา้นร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมือง
ไทยและเป็นพลโลก ยดึมัน่ในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็น
ประมุข   มีความรู้และทกัษะพื้นฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ  าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและ
การศึกษาตลอดชีวติ  โดยมุ่งเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญับนพื้นฐานความเช่ือวา่ ทุกคนสามารถเรียนรู้และ
พฒันาตนเองไดเ้ตม็ตามศกัยภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 3) 
 หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พทุธศกัราช 2551 ก าหนดจุดหมายเพือ่พฒันา
ผูเ้รียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา มีความสุข  มีศกัยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ  เพือ่ให้ผูเ้รียน 
มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พงึประสงค ์เห็นคุณค่าของตนเอง   มีวนิยัและปฏิบติัตนตาม
หลกัธรรมของพระพทุธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนบัถือ  ยดึหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
มีความรู้ ความสามารถในการส่ือสาร การคิด การแกปั้ญหา   การใชเ้ทคโนโลยแีละมีทกัษะชีวติ  
มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสยั และรักการออกก าลงักาย มีความรักชาติ มีจิตส านึก 
ในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก  ยดึมัน่ในวถีิชีวติและการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย
อนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข  มีจิตส านึกในการอนุรักษว์ฒันธรรมและภูมิปัญญาไทย  
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การอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้ม  มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างส่ิงที่ดีงามในสงัคม  
และอยูร่่วมกนัในสงัคมอยา่งมีความสุข  (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551 : 3 – 4) 
 ในสงัคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ 
ในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  การศึกษา  การแสวงหาความรู้   
การประกอบอาชีพ  การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิยัทศัน์ของชุมชนโลก และ
ตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสงัคมโลก น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความ
ร่วมมือกบัประเทศต่างๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและผูอ่ื้นดีขึ้น เรียนรู้และเขา้
ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  สงัคม เศรษฐกิจ 
การเมือง การปกครอง  มีเจตคติที่ดีต่อการใชภ้าษาต่างประเทศ และใชภ้าษาต่างประเทศ เพื่อการ
ส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่างๆ ไดง่้ายและกวา้งขึ้น  และมีวสิยัทศัน์ในการด าเนินชีวติ 
ภาษาต่างประเทศที่เป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ซ่ึงก าหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตรการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญี่ปุ่ น อาหรับ 
บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพือ่นบา้น หรือภาษาอ่ืนๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพนิิจของสถานศึกษาที่จะจดัท า
รายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 
 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติที่ดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ 
ในระดบัที่สูงขึ้น รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสงัคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย 
ภาษาเพือ่การส่ือสาร     การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียนขอ้มูล  
ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่างๆ  และสร้างความสมัพนัธร์ะหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม  ภาษาและวฒันธรรม   
การใชภ้าษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษาความสมัพนัธ ์ ความเหมือนและความ
แตกต่างระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและวฒันธรรมของเจา้ของภาษากบั
วฒันธรรมไทย  และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม ภาษากบัความสมัพนัธก์บักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน  
 การใชภ้าษาต่างประเทศในการเช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา 
แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์ของตน ภาษากบัความสมัพนัธก์บัชุมชนและโลก  การใช้
ภาษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ   ทั้งในหอ้งเรียนและนอกหอ้งเรียน ชุมชน และสังคมโลก   
เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  ประกอบอาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสงัคมโลก 
 สภาพปัจจุบนัของโรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด ส านกังานเขตพื้นที่
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 จากรายงานผลการประเมินผลสมัฤทธ์ินกัเรียน ปีการศึกษา 2557 
ค่าเฉล่ียร้อยละคะแนนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เท่ากบั 40.43 
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(สารสนเทศ โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั.  2557 : 118) ซ่ึงค่าเฉล่ียร้อยละไม่ผา่นเกณฑร้์อยละ 50 ตาม
เกณฑท์ี่โรงเรียนตั้งไว ้จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูลที่กล่าวมาแลว้ท าใหม้องเห็นวา่ปัจจยัที่ส่งผล 
ต่อผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนไม่วา่จะทางตรงหรือทางออ้มก็ตาม  คอื  ปัจจยัดา้นการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ อาจเน่ืองมาจากกระบวนการจดัการเรียนการสอนไม่สนองตอบกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน ผูส้อนส่วนมากจดักิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนน้ผูส้อนเป็นส าคญั เนน้การ
ถ่ายทอดความรู้และเน้ือหา ละเลยการมุ่งเนน้ใหผู้เ้รียนไดพ้ฒันาศกัยภาพ (วชิยั วงษใ์หญ่.  2542 : 2) 
ครูใหค้วามสนใจและความส าคญัแก่นกัเรียนนอ้ยมากไม่สนใจความตอ้งการของผูเ้รียน เพียงแต่
เตรียมเน้ือหาที่จะสอน ผูเ้รียนแต่ละคนไดรั้บการปฏิบติัอยา่งเดียวกนัโดยไม่ค  านึงถึงความแตกต่าง
ระหวา่งบุคคล (รุ่ง  แกว้แดง.  2543 : 139) เป็นการสอนเน้ือหามากกวา่สอนกระบวนการแสวงหา
ความรู้ไม่ไดดึ้งเอาศกัยภาพของนกัเรียนออกมาใช ้(บูรชยั  ศริิมหาสาร.  2547 : 20) การสอนของ 
ครูส่วนใหญ่ยดึหนงัสือแทนหลกัสูตรและสอนโดยวธีิบรรยาย (ประไพวรรณ โกศยัสุนทร.   
2533 : 33 – 34) ฉะนั้นการศึกษาส่วนใหญ่จึงท าใหค้นเกิดความทุกข ์(ประเวศ  วะสี.  2542 : 11) และ
นอกจากน้ี 
 การสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ไดรั้บความนิยมมากในปัจจุบนั เน่ืองจาก
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน เป็นส่ือการสอนชนิดใหม่ที่ผูเ้รียนสามารถเรียนไดด้ว้ยตนเอง เป็นอิสระ 
ต่อคนอ่ืน โดยอาศยัค  าแนะน าจากครูเพยีงเล็กนอ้ยเท่านั้น และใหภ้าพเคล่ือนไหว ในบางคร้ังมีเสียง
ดว้ย เด็กจะไม่รู้สึกทอ้ถอยหรือหมดก าลงัใจในการเรียนเม่ือตอบผดิหลาย ๆ คร้ัง คอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนทางคอมพวิเตอร์ที่ใชค้วามสามารถของคอมพวิเตอร์ในการน าเสนอ
ส่ือประสม อนัไดแ้ก่ ขอ้ความ ภาพน่ิง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคล่ือนไหว วดีีทศัน์และเสียง  
เพือ่ถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองคค์วามรู้ในลกัษณะที่ใกลเ้คียงกบัการสอนจริงในหอ้งเรียนมาก
ที่สุด (ถนอมพร  เลาหจรัสแสง.  2541 : 7) ซ่ึงคอมพวิเตอร์ช่วยสอนสามารถเพิม่ประสิทธิภาพ 
ในการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพสูงคงตวัและยงัสามารถสอนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพทุกสาขาวชิา 
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนคือกระบวนการสอนที่ใชค้อมพวิเตอร์เป็นส่ือในการเสนอบทเรียนแบบมีการ
โตต้อบหรือปฏิสมัพนัธ ์(Interaction mode) เพือ่ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้รายบุคคล จะช่วยเร้าความสนใจ
ของผูเ้รียนเรียนไดม้าก พฒันาการของคอมพวิเตอร์ในปัจจุบนัทั้งในดา้นความสามารถของเคร่ือง 
ความเร็ว ความจ า การพฒันาดา้นภาษา ท าใหบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น น่าสนใจ ดึงดูด
ความสนใจดว้ยภาพ และกราฟิกต่าง ๆ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
ยงัมีคุณสมบตัิและลกัษณะพเิศษที่สามารถเอ้ืออ านวยใหก้ารเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  
(กิดานนัท ์ มลิทอง.  2543 : 187) จะเห็นไดจ้ากงานวจิยัที่น ารูปแบบการสอนการพฒันาบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนไปใชใ้นการจดักิจกรรมการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศและในระดบัการศึกษาชั้นต่าง ๆ ดงัจะเห็นไดจ้ากการศึกษาของ 
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สุจิตรา ดาราเฉลิมกุล (2549 : 67 – 70) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าบุพบท ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมธัยมยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม 
ผลการวจิยัพบวา่ โปรแกรมบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าบุพบท  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 84.86/88.33 ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7210 คิดเป็น 
ร้อยละ 72.10 ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
และการศึกษาของอรอนงค ์ สุนทร (2549 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าคุณศพัท ์ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโพธ์ิวทิยาคม จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
เร่ือง ค  าคุณศพัทมี์ประสิทธิภาพ 86.71/85.11 ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7922 คิดเป็นร้อยละ 
79.22 ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยโปรแกรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และการศึกษาของ
ปานฤทยั  สิทธิราษฎร์ (2551 : บทคดัยอ่)  ไดท้  าการวจิยั การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1  
กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั จ  านวน 45 คน เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
พายพั ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1  
มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรฐานที่ก  าหนดไว ้คือ 83.33/90.74  ผูเ้รียนที่เรียนดว้ยบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีความรู้เพิม่ขึ้นจากคะแนนก่อนเรียน ร้อยละ 86 และความพงึพอใจของผูเ้รียน
ที่มีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากที่สุด และการศึกษาของ ชนาพร  บุบผามาเต 
(2552 : 84 – 90) ไดว้จิยัเพือ่พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Preposition ส าหรับผูเ้รียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ที่ผูว้ิจยัไดพ้ฒันาขึ้นมี
ประสิทธิภาพ 86.91/82.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียน 
หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ย
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากบั 0.7314 คิดเป็นร้อยละ 73.14 ความพงึพอใจของผูเ้รียน 
ที่มีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน พบวา่ ผูเ้รียนมีความพงึพอใจในระดบัมากที่สุด ความคงทน 
การเรียนรู้ของผูเ้รียนหลงัเรียนผา่นไป 78 วนั และ 30 วนั พบวา่บทเรียนท าใหผู้เ้รียนมีความคงจ า
เหลืออยูใ่นเกณฑท์ี่ก  าหนด และการศึกษาของประภสัสร  ปะวะโท (2554 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันา
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง ค  าศพัทส์ภาพลมฟ้าอากาศ ส าหรับนกัเรียน 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค ์จ  านวน 80 คน คดัเลือกโดยวธีิจบัสลากหน่วยหอ้งเรียน จ านวน 2 
หอ้งเรียน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ผลการศึกษา
พบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.10/82.75 สูงกวา่เกณฑท์ี่
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ก าหนดไว ้คือ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนมีค่าเท่ากบั 0.6091 คิดเป็นร้อยละ 60.91 และผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อบทเรียนอยูใ่นระดบัมาก
ที่สุด ความคงทนทางการเรียนรู้ของกลุ่มทดลองอยูใ่นเกณฑท์ี่ก  าหนด เม่ือเวลาผา่นไป 7 วนั และ 30 
วนั 
 จากความส าคญัของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน และปัญหาดา้นการสอนท าใหผู้ศึ้กษา
คน้ควา้สนใจที่จะท าการศึกษาคน้ควา้และพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การส่ือสาร
เบื้องตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 เพือ่ใชเ้ป็นส่ือการสอน โดย
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้นสามารถอธิบายเน้ือหาในบทเรียนไดเ้หมือนกบัการเรียน
การสอนแบบปกติ  การน าบทเรียนคอมพวิเตอร์ไปใชใ้นการศึกษาท าใหผู้เ้รียนมีอิสระในการเรียน 
และสามารถควบคุมการเรียนไดด้ว้ยตนเอง นอกจากนั้นบทเรียนคอมพวิเตอร์ยงัสามารถใหผ้ล
ยอ้นกลบัไดอ้ยา่งรวดเร็วท าใหผู้เ้รียนไดท้ราบผลการเรียนทนัทีและเป็นส่วนหน่ึงที่ท  าใหผู้เ้รียนมี
ความสนใจกบัการเรียนมากขึ้น และผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนได ้นอกเหนือจากการเรียนในหอ้งเรียน 
อนัจะส่งผลดีในการจดัการเรียนการสอนรวมทั้งเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพฒันารูปแบบการ
จดักิจกรรมการเรียนการสอนในวชิาภาษาองักฤษใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ขึ้น  
 
ค ำถำมกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 
 1.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จะช่วยใหน้กัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการ
เรียนสูงขึ้นหรือไม่ 
 2.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จะมีประสิทธิผลต่อการพฒันาการเรียนรู้
ของผูเ้รียนหรือไม่ 
 3.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จะมีประสิทธิผลมากนอ้ยเพยีงใด 
 4.  การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จะท าใหน้กัเรียนมีความพงึพอใจต่อการ
เรียนรู้หรือไม่ 
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วัตถุประสงค์ของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  
 1.  เพือ่สร้างและหาประสิทธิภาพกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ที่มี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80 
                 2.  เพือ่เปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ระหวา่งก่อนเรียนและหลงัเรียน โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน  
 3.  เพือ่ศึกษาดชันีประสิทธิผลของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 4.  เพือ่ศึกษาความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อกระบวนการจดักิจกรรมการจดัการเรียนรู้ 
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 
สมมติฐำนของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 
 1.  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80 
 2.  ค่าความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Daily 
English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน คะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ที่ระดบันยัส าคญั  .01 
 
ควำมส ำคญัของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
  

 1.  มีกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ที่เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั เป็นแนวทางในการจดักิจกรรม 
การเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 2.  นกัเรียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น เกิดการเรียนอยา่งมีความสุข และมีเจตคติที่ดี 
ต่อวชิาภาษาองักฤษสามารถน าความรู้ไปใชใ้นการด าเนินชีวติในสงัคมได ้
 3.  เป็นประโยชน์ต่อครูอาจารยท์ี่สอนวชิาภาษาองักฤษโดยสามารถน ากิจกรรมการเรียนรู้น้ี
ไปใชก้บัโรงเรียนอ่ืนได ้
 4.  ขอ้ความรู้ที่ไดจ้ากการศึกษาจะเป็นประโยชน์ส าหรับครูอาจารย ์หรือผูส้นใจ 
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ที่จะท าการศึกษาและพฒันาแผนการจดัการเรียนรู้ต่อไป 
 
ขอบเขตของกำรศึกษำค้นคว้ำ 
 

 1.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  1.1  ประชากรที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี  คือ  นกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 3 
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 จ านวน 2 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 70 คน  
  1.2  กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ในคร้ังน้ี เป็นนกัเรียนมธัยมศึกษาปีที่ 3/11  
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2557 โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดัร้อยเอ็ด 
ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา เขต 27 ในการเลือกกลุ่มตวัอยา่งไดท้  าการเลือก โดยวธีิการ
เลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) จากนกัเรียน จ านวน 1 หอ้งเรียน โดยไดเ้ลือกนกัเรียน 
จ านวน 1 หอ้งเรียน รวม 35 คน มาเป็นกลุ่มทดลอง 
 2.  เน้ือหาวชิา 
  เน้ือหาที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี  คือ  เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 จ  านวน 8 เร่ือง ตามหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พทุธศกัราช  2551 ดงัน้ี  
   2.1  การทกัทายและการแนะน าตวั 
   2.2  การอธิบายบอกลกัษณะของบุคคล 
   2.3  กิจวตัรประจ าวนั 
   2.4  การพดูเก่ียวกบัสถานที่ 
   2.5  การพดูเก่ียวกบัวนัและเวลา 
   2.6  การถามทิศทาง 
   2.7  การซ้ือขายสินคา้ 
   2.8  ภาษาที่ใชใ้นการโทรศพัท ์
 3.  ตวัแปรที่ศึกษา 
  3.1  ตวัแปรตน้ 
   การจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน     
  3.2  ตวัแปรตาม 
   3.2.1  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
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   3.2.2  ความพงึพอใจของผูเ้รียนเก่ียวกบัการจดัการเรียนรู้ โดยใชบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 4.  ระยะเวลาในการศึกษาพฒันา 

 ระหวา่งวนัที่ 23 พฤษภาคม 2557 ถึงวนัที่ 4 กรกฎาคม 2557 รวม 19 ชัว่โมง 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 

 1.  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การสร้างชุดค าสัง่ที่บรรจุเน้ือหาของค าสัง่ไว ้
จากนั้นใหค้อมพวิเตอร์ท างานตามค าสัง่นั้น เพือ่เป็นเคร่ืองมือช่วยการสอนแยกออกเป็นแบบเพือ่การ
สอน และเพือ่การน าเสนอเน้ือหา (Tutorial) โดยมีการควบคุมการท างานใหมี้การแสดงผลทางจอภาพ
เป็นตวัอกัษร และกราฟิก สามารถบนัทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียนและแจง้ผลการเรียนได ้เป็น
บทเรียนแบบผสม (Adjunctive Program) ในสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 2.  การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การสร้างบทเรียนคอมพวิเตอร์ตาม
ขั้นตอนกระบวนการ เพือ่ถ่ายทอดแนวคิด ความรู้ ทกัษะไปสู่ผูเ้รียน เพือ่ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของ
นกัเรียนให้เปล่ียนแปลงไปตามวตัถุประสงค ์และการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนจะพฒันาตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญดา้นนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษาที่มี
ประสบการณ์และความช านาญดา้นคอมพวิเตอร์ 
 3.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  หมายถึง  ค่าเฉล่ียอตัราส่วนของ
คะแนนที่คาดหวงัจากการศึกษาคน้ควา้ ตามเกณฑ ์80/80 
     80  ตวัแรก  หมายถึง  ร้อยละ80 ของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคนที่ไดจ้ากการท า 
แบบทดสอบยอ่ยทุกชุดรวมกนัเม่ือเทียบกบัคะแนนเตม็ 
    80  ตวัหลงั  หมายถึง  ร้อยละ 80 ของคะแนนเฉล่ียของนกัเรียนทุกคนที่ไดจ้ากการท า
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนเม่ือเทียบกบัคะแนนเตม็ 
 4.  แบบทดสอบ  หมายถึง  เคร่ืองมือวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน  ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือที่ใช้
ส าหรับผูป้ระเมินผลผูเ้รียน  โดยแบ่งแบบทดสอบออกเป็น 2 แบบ  คือ  แบบทดสอบระหวา่งเรียน  
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลงัเรียน  จากแผนการจดัการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น 
 5.  ดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการจดัการเรียนรู้ (The  Effectiveness  Index)  หมายถึง   
ค่าที่แสดงความกา้วหนา้ของนกัเรียนที่เรียนดว้ยกิจกรรมการจดัการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง การส่ือสารเบื้องตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3  
ที่ผูศ้ึกษาสร้างขึ้น 
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 6.  ความพงึพอใจในการเรียน  หมายถึง  ความรู้สึกที่ดีหรือความคิดเห็นในลกัษณะชอบ
หรือพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อเน้ือหา  กิจกรรมการเรียนในวชิาภาษาองักฤษ ในการศึกษาคน้ควา้ 
คร้ังน้ีมุ่งวดัความพงึพอใจที่มีต่อวชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนกลุ่มตวัอยา่งที่ไดรั้บการเรียนดว้ย
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การส่ือสารเบื้องตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 
 7.  ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง คะแนนความสามารถของนกัเรียนแต่ละคนในการ
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง การส่ือสารเบื้องตน้ วดัไดด้ว้ยแบบทดสอบวดัผล
สมัฤทธ์ิทางการเรียนที่ผูศึ้กษาคน้ควา้สร้างขึ้น 


