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การเปรียบเทยีบผลการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษและความพงึพอใจของนักเรียน 
ช้ันมธัยมศึกษาปีที ่3 โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก จังหวดัพทัลงุ โดยใช้ 

คอมพวิเตอร์ช่วยสอนกบัการสอนแบบปกติ 
นายสุทธิพงษ์  พูลแก้ว 

รหัส 5814590007 การสอนภาษาองักฤษ รุ่นที ่3 

 

บทคดัย่อ 

การวิจยัในคร้ังน้ีเป็นวิจยัการเปรียบเทียบ มีวตัถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้
ความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษ ของนกัเรียนท่ีเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบักบัวิธีการ
สอนอ่านแบบปกติ ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก จงัหวดัพทัลุง 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัในคร้ังน้ี ไดแ้ก่  

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัมี 3 ประเภท คือ 
1.ส่ือการสอน แบ่งเป็น 

     1.1  บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
        1.2  การสอนแบบปกติ 
  2.แบบประเมินคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนส าเร็จรูป 
  3.แบบทดสอบวดัความรู้ความสามารถดา้นการอ่านภาองักฤษ 

ผลการวิจัยพบว่า  การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัไดก้  าหนดความมุ่งหมายของกการวิจยั  สมมติฐาน  
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั  สรุปผลการวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลการเรียนรู้และความพึงพอใจทางดา้น
การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก  อ าเภอควนขนุน  
จงัหวดัพทัลุง ท่ีเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการเรียนแบบปกติโดยมีกลุ่มทดลอง จ านวน 30 
คน และกลุ่มควบคุมจ านวน  30  คน  ท่ีก าลงัศึกษาอยูใ่นภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา  2559  สรุปได้
ดงัน้ี 
 ผูว้จิยัด าเนินการทดลองดว้ยตนเองกลัป์กลุ่มตวัอยา่ง เป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาค
เรียนท่ี 2 โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก  จ านวน  30  คน  ไดม้าโดยวิธีการสุ่มอยา่งง่าย หลงัจากนั้นจบั
สลากแบ่งกลุ่ม  กลุ่มละ 30 คน เพื่อก าหนดเป็นกลุ่มการทดลองและกลุ่มควบคุม โดยกลุ่มทดลอง
เรียนซ่อมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ และกลุ่มควบคุมเรียนซ่อมเสริมการเรียนแบบปกติ ใช้
ระยะเวลาในการทดลอง  รวมทั้งส้ิน  4  วนั   วนัละ  2  ชัว่โมง  รวมเวลาท่ีทดลองทั้งส้ิน  8  ชัว่โมง 
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 การทดลองคร้ังที่ 1 เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรียนผูว้ิจยัโดยการย  าบทเรียนคอมพิวเตอร์
และบทเรียนแบบปกติท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี  2  ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก  จ านวน 60  คน โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม  กลุ่มละ 30 คน 
ทดลองกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 กลุ่ม และทดลองกับการเรียนแบบปกติ 1 กลุ่ม  อธิบายถึง
วตัถุประสงคแ์ละวิธีเรียนอยา่งละเอียด และจบัเวลาในการเรียน เม่ือทดลองเรียบร้อยแลว้สัมภาษณ์
นกัเรียน เพื่อหาขอ้บกพร่องของบทเรียนคอมพิวเตอร์และการเรียนแบบปกติเพื่อน ามาแกไ้ข 
 การทดลองคร้ังที่ 2 น าบทเรียนคอมพิวเตอร์และบทเรียนในการเรียนแบบปกติท่ีปรับปรุง
แกไ้ข จากการทดลองคร้ังท่ี 1ไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนมธัยมเกาะหมาก  
1 กลุ่ม จ านวน 30 คน เพื่อทดลองกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1 กลุ่ม จ านวน 30 คน และทดลองกบั
บทเรียนในการเรียนแบบปกติ 1 กลุ่ม จ านวน 30 คน พร้อมกบัอธิบายการสอนอยา่งละเอียดเพื่อใช้
ในการซ่อมเสริมทั้ง 2 แบบ ไปหาแนวโนม้เพื่อการหาประสิทธิภาพของนกัเรียน 
 การทดองคร้ังที่ 3 น าส่ือสอนซ่อมเสริมทั้ง 2 แบบ ท่ีผูว้ิจยัปรับปรุงและแกไ้ขจากผลการ
ทดลองคร้ังท่ี 1 และการทดลองคร้ังท่ี 2 โดยการทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน
มธัยมเกาะหมาก  1  กลุ่ม  จ  านวน 30 คน ทดลองกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนแบบปกติ 

สรุปผลการวจิัย 
 จากการวเิคราะห์ขอ้มูล  สรุปผลไดด้งัน้ี 
  ผลความสามารถทางดา้นการอ่านของนกัเรียนท่ีเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูง
กวา่ นกัเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 

การอภิปรายผล 
ผลความสามารถทางด้านการอ่านของนักเรียนท่ีเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่า

นกัเรียนท่ีเรียนโดยการเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.01 และพบวา่นกัเรียนท่ี
เรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผา่นเกณฑป์ระเมิน  (ร้อยละ50)  เป็นร้อยละ 89  นกัเรียนท่ีเรียนโดย
การเรียนการสอนแบบปกติ มีจ  านวนนกัเรียนท่ีผา่นเกณฑ์ประเมินร้อยละ 35 จากขอ้มูลดงักล่าวจะ
สรุปไดว้่า ผูเ้รียนท่ีเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  ผ่านเกณฑ์ประเมินมากกว่าผูเ้รียนท่ีเรียนโดย
การเรียนแบบปกติ การท่ีผลวจิยัออกมาเช่นน้ี นั้น อาจเน่ืองมาจากปัจจยัหลายประการ ดงัน้ี 
 รูปแบบการน าเสนอบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนน าเสนอส่ิงเร้าท่ีน่าสนใจ ชวนให้
ติดตาม เช่น มีสีสันของภาพกราฟฟิก  เสียงดนตรี การเนน้ขอ้ความและตวัอกัษรท่ีสวยงามเป็น 3 มิติ 
เป็นตน้ สร้างแรงจูงใจให้กบัผูเ้รียน และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ บทเรียนออกแบบเป็น
ขั้นตอนอยา่งมีระบบ เร่ิมจากการเร่ิมตน้ใชง้านมีการเขา้ลงทะเบียน ก าหนดช่ือของผูเ้รียน เพื่อเก็บ
ขอ้มูลไวป้ระมวลผล และนอกจากน้ีมีค าถาม โดยแบ่งเป็นบทเรียน 5 เร่ือง 5 หน่วยการเรียนรู้ 
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บทเรียนมีความยืดหยุ่นผูเ้รียนสามารถควบคุมเน้ือหาเลือกล าดบัก่อนหลงั ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์
โตต้อบกบับทเรียนนัน่คือ เม่ือผูเ้รียนเลือกตวัเลือกบทเรียนจะใหผ้ลยอ้นโดยทนัที วา่ค าตอบท่ีเลือก
ถูกหรือผิด รูแปแบบการน าเสนอเป็นส่ิงใหม่ส าหรับผูเ้รียน ท าให้ผูเ้รียนเกิดความพึงพอใจ
กระตือรือร้น และกระตุน้ใหส้นใจเน้ือหาบทเรียน 
 รูปแบบการน าเสนอบทเรียนแบบปกติ  เป็นขั้นตอนเรียบง่าย โดยเร่ิมจากกรให้ผูเ้รียนเขียน
ช่ือ สกุลลงกระดาษค าตอบ มีการแนะน าการใชบ้ทเรียน เขา้สู่บทเรียนโดยจดัท าในรูปแบบเอกสาร
ส่ิงพิมพเ์ป็นเล่ม โดยผูเ้รียนเลือกท่ีจะอ่านเล่มใดก่อนไดต้ามความพึงพอใจ การมีปฏิสัมพนัธ์โตต้อบ
กบับทเรียนท าไดน้อ้ย และเป็นเอกสารประกอบการเรียนแบบทัว่ไป 

รูปแบบการน าเสนอท่ีท าให้เขา้ใจง่าย  สามารถสร้างความแรงบนัดาลใจและความสนใจ 
ท าให้พฤติกรรมการเรียนรู้และการตอบสนองของผูเ้รียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีมากกวา่ผูเ้รียนท่ี
เรียนโดยการเรียนการสอนแบบปกติ ด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือเทคโนโลยี รูปแบบการ
น าเสนอและกิจกรรมการเรียนรู้น่าสนใจ ชวนติดตามมากกวา่การเรียนแบบปกติ ดว้ยขอ้จ ากดัของ
บทเรียนการเรียนแบบปกติไม่สามารถท าไดเ้หมือนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จึงดึงดูดความสนใจและ
กระตุน้ใหผู้เ้รียนตอ้งการท่ีจะเรียนไดดี้กวา่การเรียนการสอนแบบปกติ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ)  ไม่ได้เรียนภาษาเพื่อความรู้เก่ียวกบัภาษา
เท่านั้น  แต่เรียนภาษาเพื่อใหส้ามารถใชภ้าษาเป็นเคร่ืองมือในการติดต่อส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดต้ามความ
ตอ้งการในสถานการณ์ต่างๆ  ทั้งในชีวิตประจ าวนัและการงานอาชีพ  การท่ีนกัเรียนจะใชภ้าษาได้
ถูกตอ้งคล่องแคล่วและเหมาะสมนั้นข้ึนอยูก่บัทกัษะการใชภ้าษา  ดงันั้นในการจดัการเรียนการสอน
ภาษาท่ีดี   นกัเรียนจะตอ้ง  มีโอกาสไดฝึ้กทกัษะการใชภ้าษาใหม้ากท่ีสุด   ทั้งในหอ้งเรียนและนอก
ห้องเรียน  การจดักระบวน การเรียนการสอนตอ้งสอดคลอ้งกบัธรรมชาติและลกัษณะเฉพาะของ
ภาษา  การจดัการเรียนการสอนภาษา  จึงควรจดักิจกรรมให้หลากหลาย  ทั้งกิจกรรมการฝึกทกัษะ
ทางภาษาและกิจกรรมการฝึกการเรียนให้รู้วิธีการเรียนภาษาด้วยตนเองควบคู่ไปด้วย  อนัจะ
น าไปสู่การเป็นนกัเรียนท่ีพึ่งตนเองได ้(Learner – Dependence )  และสามารถเรียนรู้ไดต้ลอดชีวิต ( 
Lifelong   Learning )  โดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นเคร่ืองมือการคน้ควา้หาความรู้ในการเรียนสาระ
การเรียนรู้อ่ืนๆ ในการศึกษาต่อ  รวมทั้งในการประกอบอาชีพ  ซ่ึงเป็นจุดหมายส าคญัประการหน่ึง
ของการปฏิรูปการเรียนรู้ (กระทรวงศึกษา, ๒๕๔๔ : ๑) 
 -เคแอล ชินน์ ( K.L. Zinn. 1976 : 28 ) ได้ให้ความหมายไวว้่า “ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
หมายถึงการใช ้คอมพิวเตอร์แสดงการฝึกฝน ฝึกหดัแบบฝึกหดัและบททบทวนล าดบับทเรียนให้แก่
นกั เรียนและบางส่วนท่ีช่วยนกัเรียนในดา้นการโตต้อบเก่ียวกบัเน้ือหาของการเรียน การสอน” 
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 -พรีนิส (  Prenis. 1977 : 20 ) ได้ให้ความหมายว่า  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง 
คอมพิวเตอร์ ท่ีช่วยท าให้นกัเรียนเรียนรู้รายวิชาไปทีละขั้นตอน โดยขณะท่ีมีการเรียนการสอนท่ี
ข้ึนอยู่กบัการตอบสนอง ของนักเรียนนั้น คอมพิวเตอร์จะท าหน้าท่ี ถามค าถามให้ คอมพิวเตอร์
สามารถยอ้นกลบัไปสู่ราย ละเอียดท่ีผา่นมาแลว้ได ้หรือ สามารถใหก้ารฝึกฝนซ ้ าใหแ้ก่นกัเรียนได ้
       สถาบนัส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี( กระทรวง ศึกษาธิการ .2528: 1) ได้
ให้ความหมายไดด้งัน้ี  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การน า คอมพิวเตอร์มาช่วยสอนวิชาต่าง ๆ 
ให้มนุษย ์โดยการน าเน้ือหาวิชาและล าดบัวิธีการ สอนมาบนัทึกเก็บไวใ้นคอมพิวเตอร์ใชช่้วยสอน
โดยให้เคร่ืองกับผูเ้รียนโต้ตอบ กันเอง ทั้งน้ีจะรวมถึงการสอนให้รู้จกัเขียนโปรแกรมสั่งงาน
คอมพิวเตอร์ แต่ไม่รวมถึงการสอนคนให้รู้จกัวิธีใชค้อมพิวเตอร์หรือรู้วา่คอมพิวเตอร์เป็น อยา่งไร 
คอมพิวเตอร์จึงเป็นเพียงเคร่ืองมืออยา่งหน่ึงท่ีครูน ามาใชเ้ป็น ส่ือในการสอน 
             ยนื ภู่วรวรรณ (2531 : 120-129) ไดก้ล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ท่ีไดน้ าเน้ือหา วชิาและล าดบัวธีิการสอนมาบนัทึกเก็บไว ้คอมพิวเตอร์จะช่วยน าบทเรียนท่ีเตรียมไว้
อยา่งเป็น ระบบมาเสนอในรูปแบบท่ีเหมาะสมส าหรับ นกัเรียน แต่ละคน 

พวงเพชร วชัรรัตนพงค์ (2526 :16) ได้กล่าวไวว้่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือการน าเอา
คอมพิวเตอร์เขา้มาช่วยครูในการเรียนการสอน นกัเรียนเรียนรู้เน้ือหา บทเรียน และฝึกฝนทกัษะจาก
คอมพิวเตอร์ แทนท่ีจะเรียนจากครูในบางวชิา บางบทเรียน การเรียนการสอนกบัคอมพิวเตอร์จะถูก
ด าเนินไปเป็นระบบ คอมพิวเตอร์จะสามารถช้ีท่ีผิดของนกั เรียนได ้เม่ือนกัเรียน กระท าผิดขั้นตอน
และคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนการสอนยังเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย สนองความแตกต่างของ
ความสามารถระหวา่งบุคคลของนกัเรียนไดอี้กดว้ย 
      จะเห็นไดว้า่นกัเรียนท่ีเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลความสามารถทางดา้นการอ่าน
ภาองักฤษสูงกวา่ นกัเรียนท่ีเรียนการเรียนแบบปกติ และผา่นเกณฑ์การประเมินมากกวา่นกัเรียนท่ี
เรียนโดยบทเรียนปกติ เพราะมีส่ิงเร้าดึงดูด น่าสนใจ ชวนติดตาม และเกิดการกระตุน้ผูเ้รียนให้
สนใจในบทเรียนมากกวา่การเรียนแบบปกติ 

ข้อเสนอแนะ 
  1. จากการศึกษาคน้ควา้พบว่า  ทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนแบบปกติ
สามารถสร้างแรงจูงใจและกระตุ้นให้ผูเ้รียนศึกษาค้นควา้ด้วยตนเองได้ แต่ด้วยข้อจ ากัดของ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยงัมีขอ้จ ากดั คือ ตอ้งอาศยัผูช้  านาญดา้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตอ้งใช้เวลา 
ใช้ทุนในการสร้างสูง ส่วนการเรียนแบบปกติบุคคลทัว่ไปก็สร้างได้ ทั้งน้ี เพื่อท่านจะได้ใช้เป็น
ขอ้มูลในการพิจารณาเลือกส่ือท่ีเหมาะสม คุม้ทุน และผลประโยชน์ท่ีผูเ้รียนจะไดรั้บ 
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  2. ทั้งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการเรียนแบบปกติ เป็นส่ือการเรียนรู้ศึกษาด้วย
ตนเองท่ีดี  สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้ไปสู่ผูเ้รียนได ้ และยงัฝึกใหผู้เ้รียนมีความรับผดิชอบอีกดว้ย  
แต่ไม่สามารถใช้แทนผูส้อนได ้  แต่ผูส้อนตอ้งมีการตรวจสอบและติดตามผลความกา้วหน้าของ
ผูเ้รียน 
  3. ด้วยขอ้จ ากดัในกระบวนการสร้าง อีกทั้งความก้าวหน้าและวิวฒันาการของ
เทคโนโลยสีมยัใหม่เกิดข้ึนเร่ือยๆ ควรมองหาแหล่งให้บริการส่ือการสอนบา้ง  เพื่อประโยชน์ความ
คุม้ทุน 
  4. ควรสร้างบทเรียนดว้ยตนเองในรูปแบบอ่ืนๆ บา้ง เช่น ชุดการสอน  บทเรียน
หนา้เดียว  หนงัสือเล่มเล็ก นิตยสาร และอ่ืนๆ 
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