
บทที ่5 
 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

 การพฒันาการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โรงเรียนร้อยเอ็ดวทิยาลยั อ าเภอเมือง จงัหวดั
ร้อยเอ็ด ส านกังานเขตพื้นที่การศึกษามธัยมศึกษา  เขต  27 สรุปขั้นตอนและผลการศึกษาตามล าดบั
ดงัน้ี 
  1.  วตัถุประสงคข์องการศึกษาคน้ควา้ 
  2.  สมมติฐานของการศึกษาคน้ควา้ 
  3.  ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  4.  เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้ 
  5.  วธีิการด าเนินการศึกษาคน้ควา้ 
  6.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
  7.  สรุปผลการศึกษา 
  8.  อภิปรายผล 
  9.  ขอ้เสนอแนะ 

 
1.  วัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า 
 
 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 การส่ือสารเบื้องตน้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน 



 100 

2.  สมมติฐานของการศึกษาค้นคว้า 
 
 1.  กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 80/80 
 2.  ค่าความแตกต่างของคะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Daily 
English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอน คะแนนเฉล่ียการทดสอบหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน ที่ระดบันยัส าคญั  .01 
 
3.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
  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  
  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 
 
4.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า 
 
 เคร่ืองมือที่ใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมี 3 ชนิด คือ 
  1.  กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน จ านวน 10 กิจกรรม  
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  2.  แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน แบบเลือกตอบ 4 ตวัเลือก จ านวน 40 ขอ้ 
  3.  แบบสอบถามความพงึพอใจที่มีต่อกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน จ านวน 20 ขอ้ 
 
5.  วิธีการด าเนินการศึกษาค้นคว้า 
 
 ผูศ้ึกษาคน้ควา้ไดด้ าเนินการเก็บขอ้มูลในการศึกษาคน้ควา้ ตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
  ขั้นที่ 1 
   1.  ทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) ดว้ยแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ จ านวน 40 ขอ้ 
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน ตรวจแลว้เก็บคะแนนไว ้
   2.  ด าเนินการทดลอง โดยการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
จ  านวน 10 กิจกรรม ใชเ้วลาทดลอง รวม 18 ชัว่โมง  
   3.  ทดสอบหลงัเรียน (Post – test) เม่ือส้ินสุดการด าเนินการทดลอง โดยใช้
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนซ่ึงเป็นชุดเดียวกนักบัที่ใชท้ดสอบก่อนเรียน 
  ขั้นที่ 2  ใหก้ลุ่มตวัอยา่งตอบแบบสอบถามวดัความพงึพอใจที่มีต่อการเรียนรู้ 
ดว้ยกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  ขั้นที่ 3 น าผลการตอบของนกัเรียนมาวเิคราะห์หาค่าทางสถิติ ไดแ้ก่ 
    1.  การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ ตามเกณฑ ์
80/80 
    2.  การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนและ
หลงัเรียน 
    3.  การวิเคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผลของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
    4.  การวิเคราะห์ความพงึพอใจที่มีต่อกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ 
   ขั้นที่ 4 สรุปผลการทดลอง 
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6.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผูศ้ึกษาคน้ควา้ด าเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัน้ี 
  1.  การวเิคราะห์หาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน 
   1.1  หาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียน โดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   1.2  หาความยากง่าย (Difficulty) (P) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
รายขอ้ 
   1.3  หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) (D) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ
ทางการเรียนรายขอ้ 
   1.4  หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) (rtt) ของแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ 
ทางการเรียน 
  2.  การหาคุณภาพของแบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผูเ้รียน 
   2.1  หาความตรงตามเน้ือหา (Content Validity) ของแบบสอบถามวดัความพงึพอใจ 
โดยใชสู้ตรดชันีความสอดคลอ้ง IOC 
   2.2  หาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามทั้งฉบบั ตามวธีิของ Cronbach วเิคราะห์ขอ้มูล
โดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป Statistical Package for the Social Sciences (SPSS for Windows) 
  3.  การวิเคราะห์แบบประเมินกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ส าหรับ
ผูเ้ช่ียวชาญ โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ก าหนดการตดัสินผลการประเมินกิจกรรมการ
เรียนรู้ ดงัน้ี  
   คะแนนเฉล่ีย    การแปลผล 
   4.51 – 5.00    เหมาะสมมากที่สุด 
   3.51 – 4.50    เหมาะสมมาก 
   2.51 – 3.50    เหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.50    เหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.50    เหมาะสมนอ้ยที่สุด 
  4.  การวเิคราะห์หาประสิทธิภาพของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily 
English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน ตามเกณฑ ์80/80 โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ดงัน้ี 
   4.1  ร้อยละ 



 103 

   4.2  ค่าเฉล่ีย 
   4.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   4.4  การค านวณหาประสิทธิภาพของกิจกรรมการเรียนรู้ตามเกณฑ ์80/80 
  5.  การวิเคราะห์หาค่าดชันีประสิทธิผลของกระบวนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Daily 
English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอน โดยใชส้ถิติพื้นฐาน ดงัน้ี 
   5.1  ร้อยละ 
   5.2  ค่าเฉล่ีย 
   5.3  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
   5.4  การค านวณหาดชันีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้ 
  6.  การวิเคราะห์แบบสอบถามวดัความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อกระบวนการ 
จดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ก าหนดการตดัสินผลการประเมิน การใหค้ะแนนความคิดเห็นของนกัเรียนที่มีต่อการจดักิจกรรมการ
เรียนรู้ ดงัน้ี  
   คะแนนเฉล่ีย    การแปลผล 
   4.51 – 5.00    เหมาะสมมากที่สุด 
   3.51 – 4.50    เหมาะสมมาก 
   2.51 – 3.50    เหมาะสมปานกลาง 
   1.51 – 2.50    เหมาะสมนอ้ย 
   1.00 – 1.50    เหมาะสมนอ้ยที่สุด 
 
7.  สรุปผลการศึกษา 
 
 จากการศึกษาการพฒันาการจดัการเรียนรู้  เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ปรากฏผลดงัน้ี 
  1.  กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ที่ผูศึ้กษาไดส้ร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
เท่ากบั 83.96/84.14  เป็นไปตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้
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  2.  คะแนนผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 
  3.  ดชันีประสิทธิผลของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
มีค่าเท่ากบั 0.7787 หรือร้อยละ 77.87 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑข์องคา่ดชันีประสิทธิผล คือ 0.50 หรือร้อยละ 
50 นัน่คือผูเ้รียนมีความรู้เพิม่ขึ้นร้อยละ 77.87 หลงัจากการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
  4.  ความพงึพอใจของนกัเรียนที่มีต่อกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้  
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช ้
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  เม่ือเรียนครบทุกกิจกรรม พบวา่นกัเรียนมีความพงึพอใจต่อ
กระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากบั 1.17 แสดงวา่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
 
8.  อภิปรายผล 
 
 การพฒันาการจดัการเรียนรู้ เพือ่พฒันาทกัษะภาษาองักฤษเพือ่การส่ือสาร เร่ือง Daily 
English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน สามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ี 
  1.  กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.96/84.14 
หมายความวา่ นกัเรียนไดค้ะแนนเฉล่ียจากการท ากิจกรรมในกิจกรรมการเรียนรู้ ร้อยละ 83.96 และ
คะแนนเฉล่ียจากการท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัการเรียนคิดเป็นร้อยละ 84.14 
แสดงวา่กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ที่ผูศึ้กษาสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ที่ตั้งไวแ้ละเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
พริิยะดา  กาญจนปรีชา (2546 : 55 – 61) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ วชิาภาษาองักฤษ  
เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 พบวา่ บทเรียน
คอมพวิเตอร์วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบัใจความ ส าหรับนกัเรียน 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.25/88.43 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของอภิยะดา  เช้ือสระคู (2546 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ เร่ือง การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วชิาภาษาองักฤษของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ระหวา่งการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
(TAI) ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผูว้จิยั
สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 85.09/82.11 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่คาดหวงัไว ้ และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
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 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้และสอดคลอ้งกบัการศึกษา
ของอรอนงค ์ 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 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ปานฤทยั  สิทธิราษฎร์ (2551 : บทคดัยอ่)  ไดท้  าการวจิยั การพฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิา
ภาษาองักฤษ เร่ือง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่ม
ตวัอยา่งที่ใชใ้นการวจิยั จ  านวน 45 คน เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนวมินทราชูทิศ 
พายพั ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจยัพบวา่บทเรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวิชา
ภาษาองักฤษ เร่ือง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดบัมธัยมศึกษาปีที่ 1  
มีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑม์าตรที่ก  าหนดไว ้คอื 83.33/90.74  และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ 
ชนาพร  บุบผามาเต (2552 : 84 – 90) ไดว้จิยัเพือ่พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
Preposition ส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
ที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.91/82.27 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของประภสัสร  ปะวะโท (2554 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วิชา
ภาษาองักฤษ เร่ือง ค  าศพัทส์ภาพลมฟ้าอากาศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใช้
ในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค ์จ  านวน 80 
คน คดัเลือกโดยวธีิจบัสลากหน่วยหอ้งเรียน จ านวน 2 หอ้งเรียน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่ม
ควบคุม กลุ่มละ 40 คน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ผลการศึกษาพบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่
พฒันาขึ้น มีประสิทธิภาพเท่ากบั  85.10/82.75 สูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้คือ 80/80 
  การที่กิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ที่พฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพเป็นไปตาม
เกณฑ ์80/80 อาจจะเก่ียวขอ้งกบัส่ิงต่อไปน้ี 

1.1  กิจกรรมการเรียนรู้ที่ผูศึ้กษาสร้างขึ้น ไดด้ าเนินการตามขั้นตอนในการสร้างและ
การหาคุณภาพก่อนน าไปใช ้กล่าวคือ ไดศึ้กษาหลกัสูตร วเิคราะห์หลกัสูตร โดยเน้ือหาที่บรรจุใน
บทเรียนมีความสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคเ์หมาะสมกบัวยัและความรู้ความสามารถของผูเ้รียน 
ค  านึงถึงจิตวทิยาการเรียนรู้ และยดึหลกัทฤษฏีการเรียนรู้ที่เก่ียวขอ้งกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน
ในดา้นภาพ ภาษา สี เสียง และศึกษาแนวทางการจดัท ากิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน น ากิจกรรมการเรียนรู้ที่สร้างขึ้นเสนอผูเ้ช่ียวชาญเพือ่พจิารณาแลว้น ามาปรับปรุงแกไ้ขใน
ดา้นเน้ือหา ภาพ ภาษา เสียง ตวัอกัษร สี และการจดัการบทเรียน เวลาที่ใชใ้นการสอน และไดน้ า
กิจกรรมการเรียนรู้ไปทดลองใชเ้พือ่หาคุณภาพก่อนที่จะน าไปทดลองจริงกบักลุ่มตวัอยา่ง ท าให้
กิจกรรมการจดัการเรียนรู้มีประสิทธิภาพและถือเป็นกุญแจดอกส าคญัที่ท  าใหก้ารเรียนการสอนมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น (สุพล  วงัสินธุ.์  2536 : 5 – 10) 

1.2  กิจกรรมการเรียนรู้ ผูศึ้กษาไดจ้ดักิจกรรมการเรียนรู้โดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั
ค  านึงถึงพื้นฐานของความแตกต่างของผูเ้รียน จดัการเรียนรู้โดยกระบวนการกลุ่มร่วมมือกนัเรียนรู้  
มีการท างานเป็นกลุ่มเล็ก นกัเรียนไดรั้บประสบการณ์ในการท างานเด่ียวและการท างานกลุ่มทั้ง  
ในกรณีที่เป็นปัญหาทั้งง่ายและยาก การมอบหมายงานเป็นกลุ่มเล็กครูไดช้ี้แจงบทบาทของนกัเรียน  
ในการเรียนแบบร่วมมือ เด็กเก่งไดช่้วยเหลือเด็กที่อ่อนภายในกลุ่มของตน มีการตรวจและประเมินผล
ดว้ยตนเอง และเพือ่นภายในกลุ่ม นอกจากน้ีขณะท าใบงานแต่ละกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศใน
การเรียนรู้นกัเรียนไม่เครียด กิจกรรมการเรียนการสอนเร่ิมจากง่ายไปหายากและมีความต่อเน่ือง 
  เหตุผลดงักล่าวจึงท าใหกิ้จกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  
มีประสิทธิภาพเท่ากบั 83.96/84.14 เป็นไปตามเกณฑท์ี่ตั้งไว ้เหมาะส าหรับน าไปใชใ้นกิจกรรมการ
เรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 ไดเ้ป็นอยา่งดี 
  2.  การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียน พบวา่ นกัเรียนที่เรียน 
เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช ้
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึ้นจากก่อนเรียน อยา่งมีนยัส าคญั 
ทางสถิติที่ระดบั .01 แสดงใหเ้ห็นวา่นกัเรียนมีพฒันาการในการเรียนรู้สูงขึ้น สอดคลอ้งกบั 
พริิยะดา  กาญจนปรีชา (2546 : 55 – 61) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์วชิาภาษาองักฤษ  
เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 พบวา่  
ผูเ้รียนที่เรียนบทเรียนคอมพวิเตอร์ มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษเพิม่ขึ้นจาก่อนเรียน
เรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ของชนาพร  บุบผามาเต 
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(2552 : 84 – 90) ไดว้จิยัเพือ่พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Preposition ส าหรับผูเ้รียนชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 2 ผลการศึกษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของประภสัสร  ปะวะโท (2554 : 
บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง ค  าศพัทส์ภาพลมฟ้าอากาศ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนระดบัชั้น
มธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค ์จ  านวน 80 คน คดัเลือกโดยวธีิจบัสลากหน่วย
หอ้งเรียน จ านวน 2 หอ้งเรียน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน  โดยวธีิสุ่ม
อยา่งง่าย ผลการศึกษาพบวา่ ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาคน้ควา้ของ 
คาทซ์ (Katz.  2001 : 1477) ไดท้  าการศึกษาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) เร่ือง จ  านวนของ 
Mayan และท าการศึกษาประสิทธิภาพของการใชค้อมพวิเตอร์และบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
(CAI) ในการจดัการสอนบทเรียนของหลกัสูตรวิชาคณิตศาสตร์และสงัคมศาสตร์ โดยกลุ่มตวัอยา่ง
เป็นนกัเรียนในชั้นเกรด 7 จ  านวน 29 คน ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนที่เรียนดว้ย บทเรียนคอมพวิเตอร์
ช่วยสอน (CAI) มีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเพิม่ขึ้นจากก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญั   
  ทั้งน้ีเน่ืองมาจากกิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เป็นกิจกรรมการเรียน
การสอนตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของนกัเรียน นกัเรียนไดล้งมือกระท าเอง และมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมตลอดท าใหเ้กิดการเรียนรู้ดว้ยตนเอง รวมทั้งบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีทั้งภาพ เสียง
และภาพเคล่ือนไหว เพือ่ใชป้ระกอบ การอธิบายเน้ือหา สามารถทบทวนและเรียนไดต้ามความพร้อม
ของผูเ้รียน โดยผูศึ้กษาไดส้ร้างขึ้นตามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง เป็นระบบดว้ยวธีิการที่เหมาะสม ผา่นการ
ตรวจสอบคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญและไดรั้บค าแนะน าในการปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิภาพที่สูงขึ้น
ก่อนที่จะน ามาใชจ้ดัการเรียนการสอน จึงท าใหผู้เ้รียนมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น 
  3.  ดชันีประสิทธิผลของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English   
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน   
มีค่าเท่ากบั 0.7787 ซ่ึงหมายความวา่ กิจกรรมการจดัการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน มีความเป็นไปได้
ที่ท  าใหผ้ลการเรียนของนกัเรียนเกิดการเปล่ียนไปในทางที่สูงขึ้น ร้อยละ 77.87 ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของพริิยะดา  กาญจนปรีชา (2546 : 55 – 61) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบัใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 
พบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบัใจความ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 85.25/88.43 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้ค่าดชันีประสิทธิผล
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ของการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์เท่ากบั 0.77 สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิยะดา  เช้ือสระคู 
(2546 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ระหวา่งการสอนโดย
ใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (TAI) ผลการวจิยัพบวา่ 
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ที่ผูว้จิยัสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 
85.09/82.11 ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่คาดหวงัไว ้และมีค่าดชันีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอนที่พฒันาขึ้นเท่ากบั 0.59 คิดเป็นร้อยละ 59 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุจิตรา ดาราเฉลิมกุล 
(2549 : 67 – 70) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าบุพบท 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมธัยมยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ โปรแกรม
บทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าบุพบท ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 
84.86/88.33 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 0.7210 คิดเป็นร้อยละ 72.10 และ
สอดคลอ้งกบัการศึกษาของอรอนงค ์ สุนทร (2549 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าคุณศพัท ์ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโพธ์ิวทิยาคม 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ บทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  
เร่ือง ค  าคุณศพัทมี์ประสิทธิภาพ 86.71/85.11 สูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้ ดชันีประสิทธิผลมีค่าเท่ากบั 
0.7922 คิดเป็นร้อยละ 79.22 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของชนาพร  บุบผามาเต (2552 : 84 – 90)  
ไดว้จิยัเพือ่พฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง Preposition ส าหรับผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ที่ผูว้จิยัไดพ้ฒันาขึ้นมีประสิทธิภาพ 86.91/82.27  
ซ่ึงสูงกวา่เกณฑท์ี่ตั้งไว ้80/80 และผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน  
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดชันีประสิทธิผลของการเรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอนมีค่าเท่ากบั 0.7314 คิดเป็นร้อยละ 73.14 และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของประภสัสร   
ปะวะโท (2554 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาองักฤษ เร่ือง ค  าศพัท์
สภาพลมฟ้าอากาศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษาในคร้ังน้ีเป็น
ผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค ์จ านวน 80 คน คดัเลือกโดยวิธีจบั
สลากหน่วยหอ้งเรียน จ านวน 2 หอ้งเรียน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 40 คน  
โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ผลการศึกษาพบวา่ บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนที่พฒันาขึ้น มีประสิทธิภาพ
เท่ากบั  85.10/82.75 สูงกวา่เกณฑท์ี่ก  าหนดไว ้คือ 80/80 ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของกลุ่ม
ทดลองและกลุ่มควบคุมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .05 ดชันีประสิทธิผลของการ
เรียนรู้ดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนมีค่าเท่ากบั 0.6091 คิดเป็นร้อยละ 60.91 
  ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะวา่การจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระ 
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การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  มีทั้งภาพ 
เสียง และภาพเคล่ือนไว สร้างความพอใจใหผู้เ้รียนเกิดความอยากเรียนรู้ มีความสุขกบัการเรียน และ
สามารถเรียนรู้ไดแ้ละเขา้ใจเน้ือหาที่เรียนตามความตอ้งการ และเป็นไปตามแนวทางพฒันาสมองเป็น
กระบวนการเรียนรู้ที่เร่ิมจากการจูงใจใหน้กัเรียนเห็นคุณค่าและความส าคญัของส่ิงที่เรียน นกัเรียนได้
ใชจิ้นตนาการในขั้นที่เป็นการสร้างประสบการณ์เพือ่เช่ือมโยงประสบการณ์ใหม่เขา้กบัประสบการณ์
เดิมของตนเองนกัเรียนไดมี้โอกาสแสดงความคดิเห็น คิดสงัเคราะห์ สงัเคราะห์ความรู้ของตนเอง 
ส่งเสริมใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้ตามที่ตนถนดัและใชส้มองทั้งซีกซา้ยและซีกขวาอยา่งสมดุล  การเรียนรู้ 
จะมีประสิทธิภาพมากที่สุดเม่ือใชส้มองแบบ Whole  Brain (พชัรีวลัย ์ เกตุแก่นจนัทร์.  2544 : 40)  
เหตุผลดงักล่าว ท าใหด้ชันีประสิทธิผลของกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอน  มีค่าเท่ากบั 0.7787 
  4.  จากการศึกษาความคิดเห็นของนกัเรียนดว้ยการท าแบบประเมินความพงึพอใจ 
ที่มีต่อกระบวนการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  พบวา่ มีค่าเฉล่ีย 4.63  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.17 แสดงวา่มีความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากที่สุด ทั้งน้ีอาจเป็น
เพราะวา่ การจดักิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการจดัการเรียนรู้ที่ผูศึ้กษาสร้างขึ้น ท าใหผู้เ้รียน
เกิดการเรียนรู้ที่ดี พร้อมทั้งบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและ
การทดลองปรับปรุงใหมี้ประสิทธิภาพแลว้ ผูเ้รียนจึงเกิดการเรียนรู้ไดดี้ ไม่เบื่อหน่าย และเร้าความ
สนใจ สามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ เม่ือผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อส่ือ จะเป็นผลท าใหผู้เ้รียน
ยอมรับและตอบสนองการเรียนดว้ยความความเตม็ใจ โดยการสนใจในการเรียนหรือการร่วมกิจกรรม
ซ่ึงมีผลท าใหผู้เ้รียนมีผลการเรียนดียิง่ขึ้น ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการศึกษาของพริิยะดา  กาญจนปรีชา  
(2546 : 55 – 61) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์วชิาภาษาองักฤษ เร่ือง การอ่านภาษาองักฤษเพือ่จบั
ใจความ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 พบวา่ ความพงึพอใจของผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากที่สุด และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของอภิยะดา  เช้ือสระคู 
(2546 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง 
การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชาภาษาองักฤษของผูเ้รียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 ระหวา่งการสอนโดย
ใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน (CAI) และการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ (TAI) ผลการวจิยัพบวา่ 
ผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน(CAI)  มีความพงึพอใจในการเรียนรู้ 
วชิาภาษาองักฤษโดยร่วมอยูใ่นระดบัมากที่สุด ส่วนผูเ้รียนที่ไดรั้บการสอนแบบร่วมมือกนัเรียนรู้ 
(TAI)  มีความพงึพอใจโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุจิตรา ดาราเฉลิมกุล 
(2549 : 67 – 70) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เร่ือง ค  าบุพบท 
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ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนมธัยมยางสีสุราช จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยัพบวา่ ผูเ้รียนมีความ
พงึพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนโปรแกรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
อรอนงค ์ สุนทร (2549 : 61 – 64) ไดพ้ฒันาบทเรียนโปรแกรม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
เร่ือง ค  าคุณศพัท ์ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนหนองโพธ์ิวทิยาคม จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวจิยั
พบวา่ ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อการเรียนดว้ยโปรแกรม โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบั
การศึกษาของปานฤทยั  สิทธิราษฎร์ (2551 : บทคดัยอ่)  ไดท้  าการวจิยั การพฒันาบทเรียน
คอมพวิเตอร์ช่วยสอนวชิาภาษาองักฤษ เร่ือง Present Simple Tense และ Past Simple Tense ระดบั
มธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการวิจยั จ  านวน 45 คน เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1  
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายพั ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ผลการวิจยัพบวา่ความพงึพอใจของ
ผูเ้รียนที่มีต่อบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน อยูใ่นระดบัมากที่สุด และสอดคลอ้งกบัการศึกษาของ
ประภสัสร  ปะวะโท (2554 : บทคดัยอ่) ไดพ้ฒันาบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน วชิาภาษาองักฤษ 
เร่ือง ค  าศพัทส์ภาพลมฟ้าอากาศ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มตวัอยา่งที่ใชใ้นการศึกษา
ในคร้ังน้ีเป็นผูเ้รียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาเชือกพทิยาสรรค ์จ  านวน 80 คน คดัเลือก
โดยวิธีจบัสลากหน่วยหอ้งเรียน จ านวน 2 หอ้งเรียน ก าหนดเป็นกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม กลุ่มละ 
40 คน  โดยวิธีสุ่มอยา่งง่าย ผลการศึกษาพบวา่ ผูเ้รียนมีความพงึพอใจต่อบทเรียนอยูใ่นระดบัมากที่สุด 
  เหตุผลดงักล่าวน้ีท าใหค้วามพงึพอใจที่มีต่อการจดักิจกรรมการเรียนรู้ เร่ือง Daily 
English  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นมธัยมศึกษาปีที่ 3 โดยใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ 
ช่วยสอน  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.63 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 1.17 แสดงวา่ความพงึพอใจอยูใ่น
ระดบัมากที่สุด 
  
9.  ข้อเสนอแนะ 
 
 1.  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
  1.1  การใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ควรอยูใ่นการดูแลของครูผูส้อนหรือผูค้วบคุม
ชั้นเรียน เน่ืองจากเด็กยงัไม่คุน้เคยและยงัไม่พร้อมที่จะลงมือเรียนเองในทุกขั้นตอน 
  1.2  ผูค้วบคุมชั้นเรียนควรมีความรู้ ทกัษะในการใชแ้ละการแกปั้ญหาโปรแกรมบา้งหาก
เกิดปัญหาในระหวา่งการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน สามารถแกไ้ขหรือให้
ค  าปรึกษาผูเ้รียนได ้

  1.3  ควรจดัเตรียมหอ้งเรียนตามคู่มือการใชโ้ปรแกรม โดยจดัเตรียมเคร่ืองคอมพวิเตอร์
ใหพ้ร้อมก่อนที่ผูเ้รียนจะเขา้ไปเรียนบทเรียน 
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  1.4  ควรน าบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน คดัลอกลงบทแผน่ซีดี เพือ่ใหน้กัเรียน
สามารถน าไปศึกษาดว้ยตนเองที่บา้นได ้
 2.  ขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังต่อไป 

  2.1  ควรมีการศึกษาผลการใชบ้ทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนในสาระการเรียนรู้อ่ืน ๆ 
มากขึ้น และควรมีการวจิยัเก่ียวกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ในกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในเร่ืองอ่ืน และกลุ่มสาระอ่ืน ๆ เพือ่เป็นการพฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 

  2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบการเรียนการสอนดว้ยบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอนกบัส่ือ
ประเภทอ่ืน ๆ เช่น Webpage, WBI, บทเรียนส าเร็จรูป เป็นตน้ 
  2.3  ควรมีการศึกษาตวัแปรอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือไปจากน้ี เช่น เจตคติต่อการเรียน  
ความคงทนในการเรียนรู้ ระดบัสติปัญญาในการเรียนรู้ เป็นตน้ 
 


