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การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ 
ช้ันประถมศึกษาปีที ่3 ทีเ่รียนโดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 

A Study of English Language Learning Achievement in Prathomsuksa 3 Students 
Learned by Computer Assisted Instruction - CAI. 

 
อนุชิดา  สุขใหญ่* 

 
บทคัดย่อ 

การวจิยัน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน                
เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ใหไ้ดต้ามเกณฑก์ าหนด 80/80                          
2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ระหวา่ง
ก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 
จ านวน 22 คน ท่ีก าลงัศึกษาใน ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยา 
จงัหวดัสุรินทร์ ไดม้าโดยการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั
ประกอบดว้ย 1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 2) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จ านวน 30 ขอ้ มีค่าความยากง่าย (p)              
อยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.73 และค่าอ านาจ-จ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.24 – 0.67  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์
ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน E1/E2 และการทดสอบสมมติฐาน โดยใช้
ค่าสถิติที Dependent Sample t - test       

   

ผลการวจัิยพบว่า 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.11/80.28 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษ เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยาหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน            
สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 

ค าส าคัญ 
             บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน, ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาองักฤษ 
 
 *นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  สาขาวชิานวตักรรมหลกัสูตรและการจดัการเรียนรู้   
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Abstract 

This research aimed to 1) study the efficiency of CAI on English vocabulary for 
prathomsuksa 3 students to meet the standard criterion set at 80/80. 2) compare the learning 
achievement of prathomsuksa 3 students before and after learning English vocabulary by CAI.         
The samples used in this research were 22 prathomsuksa 3 students at Banphang Udomsomboon- 
wittaya School, Chomphra, Surin, in the first semester in the academic year of 2018. They were 
selected by purposive sampling. The research instruments used were: 1) CAI on English vocabulary 
for prathomsuksa 3 students.  2) 30-items academic achievement test whose difficulty values ranged 
between 0.27 – 0.73 and discrimination power values between 0.24 – 0.67. The statistics used in data 
analysis were mean, percentage, standard deviation, E1/E2. The dependent Sample t-test was used for 
hypothesis testing. 

The findings were as follows: 
1.  The efficiency of CAI on English vocabulary for prathomsuksa 3 students was 

81.11/80.28 which met the criterion set at 80/80. 
2.  The students learning achievement after learning with the CAI for prathomsuksa 3 

students was significantly higher than before learning with CAI at the .05 level.  
 

บทน า 
 ในสังคมโลกปัจจุบนัการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศนั้นมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ใน
ชีวติประจ าวนั เน่ืองจากภาษาถือไดว้า่เป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร การศึกษา การแสวงหา
ความรู้ การประกอบอาชีพ การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและวสิัยทศัน์ของชุมชนโลก น ามา
ซ่ึงมิตรไมตรีท่ีดีต่อกนั  ความร่วมมือกนัระหวา่งประเทศ รวมทั้งการเขา้ถึงองคค์วามรู้ต่าง ๆ ไดง่้ายและ
กวา้งข้ึน ตลอดทั้งมีวสิัยทศัน์ในการด าเนินชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553, 220) จากความส าคญัของ
ภาษาองักฤษท่ีกล่าวมาขา้งตน้นั้น กระทรวงศึกษาธิการจึงก าหนดใหจ้ดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษ
ทุกชั้นปี 
 ปัจจุบนัเทคโนโลยีเป็นอีกส่ิงหน่ึงท่ีเขา้มามีบทบาทต่อชีวิตประจ าวนัของคนเราเป็นอยา่งมาก                
ดงัจะเห็นไดจ้ากการน าเทคโนโลยไีปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พุทธศกัราช  2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  พุทธศกัราช  2545  มาตรา 66  ท่ีกล่าววา่ 
ผูเ้รียนมีสิทธิไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในโอกาสแรกท่ีท าได้
เพื่อใหมี้ความรู้และทกัษะเพียงพอท่ี จะใชเ้ทคโนโลยเีพื่อการศึกษาในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง
อยา่งต่อเน่ืองตลอดชีวติ (กระทรวงศึกษาธิการ, กรมวชิาการ, 2545, 19)   
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 จากประสบการณ์การสอนวิชาภาษาองักฤษ ผูว้จิยัพบวา่  นกัเรียนมีความสามารถในการจดจ า
ค าศพัทแ์ละโครงสร้างทางภาษาไดน้อ้ย  ส่งผลใหน้กัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวชิา
ภาษาองักฤษท่ีต ่า ผูว้จิยัจึงมีความสนใจท่ีจะน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาใชป้ระกอบการจดัการ
เรียนการสอนเร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เพื่อพฒันา
ความสามารถทางดา้นค าศพัทข์องนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพท่ีสูงข้ึน อีกทั้งจะไดน้ าผลการวจิยัไปใช้
เป็นแนวทางในการพฒันาการจดัการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1.  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัท์
ภาษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา           
ปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยาก่อนและหลงัเรียนดว้ยบทเรียน-คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
ค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ 
 
สมมติฐานของการวจัิย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยา มีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 80/80 
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้น-
ผางอุดมสมบูรณ์วทิยาหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากร 
  ประชากรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
2561โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยา 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 22 คน และโรงเรียนบา้นจอมพระ 
2 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 71 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตวัอยา่ง คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนบา้น-
ผางอุดมสมบูรณ์วทิยา 1 หอ้งเรียน จ านวนนกัเรียน 22 คน ซ่ึงไดม้าจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive 
sampling) 
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 ตัวแปรทีใ่ช้ในงานวิจัย 
 1.  ตวัแปรอิสระ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  
 2.  ตวัแปรตาม คือ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวชิาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษา         
ปีท่ี 3  
 เน้ือหาทีใ่ช้ในการทดลอง 
 เน้ือหาท่ีน ามาจดัท าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 เป็นส่วนหน่ึงของวชิาภาษาต่างประเทศ (วชิาภาษาองักฤษ) ซ่ึงแบ่ง
ออกเป็น 3 เร่ือง ดงัน้ี 1) Unit 1 My Body  2) Unit 2 My Family  3) Unit 3 Food and Drinks 
 
ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 1.  ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนด 
 2.  ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ซ่ึงนกัเรียนสามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง 
 3.  สามารถตอบสนองความแตกต่างระหวา่งบุคคลของผูเ้รียนได ้โดยผูเ้รียนสามารถเรียนได้
อยา่งอิสระตามความสามารถของแต่ละบุคคล 
 4.  เป็นแนวทางส าหรับครูผูส้อนในการสร้างส่ือประเภทบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อ
พฒันาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเ้รียนวชิาภาษาต่างประเทศและในรายวชิาอ่ืน ๆ และระดบัชั้นอ่ืน ๆ 
 5.  ผลการวจิยัเป็นแนวทางในการพฒันาศกัยภาพของผูส้อนในการใชค้อมพิวเตอร์เป็นส่ือ
ประกอบการจดักิจกรรมการเรียนการสอนในโอกาสต่อไป 

 
การทบทวนวรรณกรรม 

หลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานพุทธศักราช 2551กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ (ภาษาองักฤษ) 
ท าไมต้องเรียนภาษาต่างประเทศ  ในสังคมโลกปัจจุบนั การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมี

ความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิง่ในชีวติประจ าวนั เน่ืองจากเป็นเคร่ืองมือส าคญัในการติดต่อส่ือสาร  
การศึกษา  การแสวงหาความรู้  การประกอบอาชีพ  การสร้างความเขา้ใจเก่ียวกบัวฒันธรรมและ
วสิัยทศัน์ของชุมชนโลก และตระหนกัถึงความหลากหลายทางวฒันธรรมและมุมมองของสังคมโลก 
น ามาซ่ึงมิตรไมตรีและความร่วมมือกบัประเทศต่าง ๆ  ช่วยพฒันาผูเ้รียนใหมี้ความเขา้ใจตนเองและ
ผูอ่ื้นดีข้ึน  เรียนรู้และเขา้ใจความแตกต่างของภาษาและวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี  การคิด  
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สังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง   มีเจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศ และใช้ภาษา- 
ต่างประเทศเพื่อการส่ือสารได ้ รวมทั้งเขา้ถึงองค์ความรู้ต่าง ๆ ไดง่้ายและกวา้งข้ึน  และมีวสิัยทศัน์    
ในการด าเนินชีวิต  ภาษาต่างประเทศท่ีเป็นสาระการเรียนรู้พื้นฐาน  ซ่ึงก าหนดใหเ้รียนตลอดหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ภาษาองักฤษ  ส่วนภาษาต่างประเทศอ่ืน เช่น ภาษาฝร่ังเศส เยอรมนั จีน ญ่ีปุ่น 
อาหรับ บาลี และภาษากลุ่มประเทศเพื่อนบา้น หรือภาษาอ่ืน ๆ ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของสถานศึกษาท่ีจะ
จดัท ารายวชิาและจดัการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

เรียนรู้อะไรในภาษาต่างประเทศ   
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  มุ่งหวงัใหผู้เ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาต่างประเทศ 
สามารถใชภ้าษาต่างประเทศ ส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ และศึกษาต่อ  
ในระดบัท่ีสูงข้ึน รวมทั้งมีความรู้ความเขา้ใจในเร่ืองราวและวฒันธรรมอนัหลากหลายของประชาคมโลก 
และสามารถถ่ายทอดความคิดและวฒันธรรมไทยไปยงัสังคมโลกไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ประกอบดว้ย
สาระส าคญั ดงัน้ี 

 ภาษาเพือ่การส่ือสาร     การใชภ้าษาต่างประเทศในการฟัง-พดู-อ่าน-เขียน  แลกเปล่ียน
ขอ้มูล  ข่าวสาร  แสดงความรู้สึกและความคิดเห็น  ตีความ  น าเสนอขอ้มูล  ความคิดรวบยอดและความ
คิดเห็นในเร่ืองต่าง ๆ  และสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลอยา่งเหมาะสม   

 ภาษาและวฒันธรรม   การใชภ้าษาต่างประเทศตามวฒันธรรมของเจา้ของภาษา
ความสัมพนัธ์  ความเหมือนและความแตกต่างระหวา่งภาษากบัวฒันธรรมของเจา้ของภาษา  ภาษาและ
วฒันธรรมของเจา้ของภาษากบัวฒันธรรมไทย  และน าไปใชอ้ยา่งเหมาะสม 

 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อืน่    การใชภ้าษาต่างประเทศในการ
เช่ือมโยงความรู้กบักลุ่มสาระการเรียนรู้อ่ืน เป็นพื้นฐานในการพฒันา แสวงหาความรู้ และเปิดโลกทศัน์
ของตน 

 ภาษากบัความสัมพนัธ์กบัชุมชนและโลก     การใชภ้าษาต่างประเทศในสถานการณ์ต่าง ๆ  
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ชุมชน และสังคมโลก  เป็นเคร่ืองมือพื้นฐานในการศึกษาต่อ  ประกอบ
อาชีพ   และแลกเปล่ียนเรียนรู้กบัสังคมโลก  (ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2552 ก : 1-
67) 

ความหมายของค าศัพท์ ราชบณัฑิตยสถาน (2546, 248) ใหค้วามหมายไวว้า่ ค  า คือเสียงท่ีเปล่ง
ออกมาหน่ึง ๆ เสียงพดูหรือลายลกัษณ์อกัษรท่ีเขียนหรือพิมพข้ึ์นเพื่อแสดงความคิดเห็น โดยปรกติถือวา่
เป็นหน่วยท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีมีความหมายในตวัเอง และพรสวรรค ์สีป้อ (2550, 128) กล่าววา่ ค  าศพัทคื์อ
หน่วยเสียงหลาย ๆ หน่วยเสียงมารวมกนัเป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมความหมายและการออกเสียงของค าท่ีใช้
ในการส่ือสาร  ค าศพัทค์  าหน่ึงมีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 2 ประการ คือ รูปค า (form) และความหมาย 
(meaning) 
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 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน  ทิศนา  แขมมณี (2550, 151) ใหค้วามหมายไวว้า่คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หมายถึง การน าคอมพิวเตอร์มาใชใ้นการจดัการเรียนรู้ เพื่อช่วยขยายขอบเขตความสามารถ 
ในการเรียนรู้ของผูเ้รียน และความสามารถในการสอนของครู โดยการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ข้ึนมา
และใชค้อมพิวเตอร์ในการน าเสนอบทเรียน ดว้ยวธีิใด ๆ โดยมีการน าส่ือประสมเขา้มาช่วยในการ
น าเสนอ เช่น ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว ขอ้ความ เสียง ผูเ้รียนไดรั้บผลยอ้นกลบัและเม่ือเรียนจบ ผูเ้รียน
จะไดรั้บการประเมินผลการเรียนรู้ของตนและทราบผลการเรียนรู้ของตน 
  

งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
กชพร  ราชธรรมา (2560) ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือโรงเรียนบา้นโคก
กลาง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการวิจยัพบวา่  (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มีประสิทธิภาพเท่ากบั  77.18/80.56  ซ่ึง
เป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75  (2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  (3) ดชันีประสิทธิผลของการเรียนดว้ยบทเรียน-
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  เท่ากบั 0.5661  
แสดงวา่นกัเรียนมีความรู้เพิ่มข้ึน 0.5661  หรือคิดเป็นร้อยละ 56.61  (4) นกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
4  โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

สุนีย ์ จึงธเนศ (2559)  ท าการศึกษาเร่ือง การเปรียบเทียบผลลมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อ
วชิาภาษาองักฤษระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการเรียนแบบปกติ  โดย
ใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนวดับ าเพญ็เหนือ  เขตมีนบุรี  สังกดั
กรุงเทพมหานคร  จ  านวน 60 คน  ผลการวจิยัพบวา่  (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองการ
เปรียบเทียบค าคุณศพัทข์ั้นกวา่มีประสิทธิภาพ 80.10/80.33 (2) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .50            
(3) นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเจตคติต่อวิชาภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบ
ปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .50 

สุชญา พุม่สวย (2558) ท าการศึกษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศพัท์
ภาษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  ผลการวจิยัพบวา่ (1) 
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่าเท่ากบั 77.65/76.38 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด
ไว ้คือ 75/75  (2) ความสามารถทางดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน
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ดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  (3) ความคิดเห็นของ
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษอยูใ่นระดบั
ดีมาก  

จุฬาวรรณ์ บวัหลวง (2555) ท าการศึกษาเร่ือง การศึกษาความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ค าศพัท์
ผา่นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา ศึกษาความคงทนและการจ าค าศพัทห์ลงัจากการเรียนรู้ค าศพัท์
ผา่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา และศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรู้ค าศพัทผ์า่นการใชค้อมพิวเตอร์
ช่วย สอนภาษากบันกัเรียนจ านวน 95 คนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ซ่ึงประกอบไปดว้ยโรงเรียนเล็ก ๆ ใน 
อ าเภอสายบุรี จงัหวดัปัตตานี ผลการวจิยัพบวา่นกัเรียนมีความกา้วหนา้ทางการเรียนรู้ค าศพัท ์
ภาษาองักฤษร้อยละ 83.25 และยงัมีความคงทนในการจ าค าศพัทภ์าษาองักฤษหลงัจากการเรียนรู้ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา และนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ภาษาอยูใ่นเกณฑม์ากท่ีสุด อยา่งไรก็ดีพบวา่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยเพิ่มความคงทนนั้นอาจจะส่งผล ดี
กบัผูเ้รียนอายนุอ้ย และการจดจ าค าศพัทน์ั้นไม่ใช่วธีิการสอนค าศพัทเ์พียงวธีิเดียว ยงัมีอีก หลากหลาย
วธีิในการสอนค าศพัทค์รูผูส้อนควรเลือกวธีิการสอนท่ีเหมาะสมกบัวยั ลกัษณะ สภาพแวดลอ้มของ
ผูเ้รียน เพื่อป้องกนัไม่ใหผู้เ้รียนเกิดความเบ่ือหน่าย นอกจากน้ียงัเป็นการช่วยเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
เรียนค าศพัทอี์กดว้ย  
 Nasser Saleh Al-Mansour (2009) ศึกษาเร่ือง “ผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ืองการ
เรียนภาษาองักฤษของนกัศึกษามหาวทิยาลยัซาอุดิอาระเบีย” มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาผลของการเรียน
ภาษาองักฤษโดยใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมหาวทิยาลยัคิงซาปิด ประเทศซาอุดีอาระเบีย กลุ่มตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการศึกษาประกอบดว้ยนกัศึกษาจ านวน 60 คนท่ีไดจ้ากการสุ่ม โดยเป็นกลุ่มทดลองจ านวน 30 คน
และกลุ่มควบคุมจ านวน 30 คน ใชร้ะยะเวลาในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 8 สัปดาห์  มีการทดสอบก่อน
เรียนปรากฏวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของทั้งสองกลุ่มไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือท าการทดลองแลว้ ผลการวจิยัพบวา่ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนของนกัเรียนกลุ่มทดลอง
สูงกวา่กลุ่มควบคุมอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
  
วธีิด าเนินการวจัิย 
 ในการด าเนินการท าวจิยัในคร้ังน้ี  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการทดลองดงัน้ี 
 1. ผูว้จิยัไดท้  าการสุ่มนกัเรียนเป็นการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561จ านวน 22 คน 
  2. ท  าการทดสอบนกัเรียนก่อนเรียน (pre-test)  
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 3.  ด าเนินการจดักิจกรรมการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ค าศพัทภ์าษาองักฤษ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 จ  านวน 3 เร่ือง รวม 10 ชัว่โมง โดยท าการสอนในเวลาเรียนวชิา
ภาษาองักฤษ ในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2561   
  4. ท าการทดสอบนกัเรียนหลงัเรียน (post-test) 
  5. น าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการทดสอบนกัเรียนทั้งก่อนเรียน (pre-test) และหลงัเรียน (post-test)                 
มาวเิคราะห์ทางสถิติ 

6. รายงานสรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1.  การวเิคราะห์ผลการประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จากความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญ
โดยใชค้่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 2.  การหาคุณภาพของแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
 2.1 การหาค่าดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้สอบกบัจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม โดยหา
ค่าเฉล่ียจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญทั้งหมด พิจารณาเลือกขอ้สอบท่ีมีคะแนนตั้งแต่ 0.60 ถึง 1.00 
 2.2 การหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบแต่ละขอ้ใชว้ธีิ
วเิคราะห์ขอ้สอบโดยคดัเลือกขอ้สอบท่ีมีค่าความยากง่าย (p) อยูร่ะหวา่ง 0.27 – 0.73 และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) อยูร่ะหวา่ง 0.24 – 0.67   
 2.3 การหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของขอ้สอบทั้งฉบบั โดยค านวณจากสูตรของ 
Kuder – Richardson สูตร K-R 20 ไดค้่าความเช่ือมัน่ของขอ้สอบทั้งฉบบัเท่ากบั 0.91  
 3.  การวเิคราะห์ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 3.1 หาค่าสถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉล่ียของคะแนนท่ีไดจ้ากการท า
แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในแต่ละเร่ือง และคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน        
หลงัเรียน 
 3.2 หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตามเกณฑ ์80/80 โดยใชสู้ตร 
E1/E2 
 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียน จากการ
น าคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนก่อนเรียนและหลงัเรียนมาวเิคราะห์ โดยใชส้ถิติ t-test (dependent 
sample t-test) 
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ผลการวจัิย 

 1.  ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน พบวา่ ประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ท่ี
น าไปทดลองกบันกัเรียน จ านวน 3 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 75.56 / 72.22 หลงัจากนั้นผูว้จิยัไดน้ า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มาปรับปรุงแกไ้ขก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพกบันกัเรียนจ านวน 9 
คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 79.26 / 76.67 เม่ือปรับปรุงแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแลว้น าไป
ทดสอบหาประสิทธิภาพกบันกัเรียน จ านวน 30 คน ไดค้่าประสิทธิภาพเท่ากบั 81.11/80.28 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑป์ระสิทธิภาพ 80/80 ท่ีก าหนดไว ้
 2.  ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่3                   
โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา  จังหวัดสุรินทร์  ก่อนและหลังการใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วย
สอน เร่ือง ค าศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้  พบวา่  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนวชิาภาษาองักฤษของกลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ สูงกวา่ก่อนเรียน
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  .05 โดยมีผลคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน  X  เท่ากบั  8.36 และ  SD  เท่ากบั  
2.59 ผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน X  เท่ากบั 19.82และ  SD  เท่ากบั 3.75 

   
สรุปผลการวจัิย 
 1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ ส าหรับนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 81.11/80.28 ซ่ึงเป็นไป
ตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้
 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้น-
ผางอุดมสมบูรณ์วทิยาหลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้สูงกวา่
ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายผลการวจัิย 

1.  จากการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ 
ส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยา มีประสิทธิภาพเท่ากบั 
81.11/80.28 ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑ ์80/80 ท่ีตั้งไว ้ ซ่ึงมีประสิทธิภาพของกระบวนการสูงกวา่ค่า
ประสิทธิภาพของผลลพัธ์  ทั้งน้ีเน่ืองจากผูว้จิยัไดท้  าการศึกษาและสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
อยา่งเป็นระบบ มีกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีมีความน่าสนใจ  สามารถถ่ายทอดเน้ือหา ความรู้ใหเ้กิดความ
เขา้ใจไดง่้ายท าใหน้กัเรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผูว้จิยั
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สร้างข้ึนสอดคลอ้งกบัพิสุทธา  อารีราษฎร์ (2551, 23 -25) กล่าวไวว้า่บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วย
ลดความแตกต่างของผูเ้รียน โดยผูเ้รียนมีโอกาสควบคุมล าดบัการเรียนของตนเองมีความยดืหยุน่ในการ
เรียน ผูเ้รียนสามารถเลือกเรียนไดเ้องตามความสนใจของแต่ละบุคคล ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์  มีการ
โตต้อบระหวา่งบทเรียนและผูเ้รียน มีการใหข้อ้มูลยอ้นกลบัแก่ผูเ้รียนเป็นการเสริมแรงตามหลกั
จิตวทิยาการเรียนรู้ ท าใหผู้เ้รียนมีก าลงัใจและมีความสนใจท่ีจะเรียนรู้   

2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  3 โรงเรียน
บา้นผางอุดมสมบูรณ์วทิยา จงัหวดัสุรินทร์  ก่อนและหลงัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง
ค าศพัทภ์าษาองักฤษน่ารู้ พบวา่  กลุ่มทดลองท่ีเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองค าศพัท์
ภาษาองักฤษน่ารู้ มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  
.05  โดยมีผลคะแนนเฉล่ียก่อนเรียน X   เท่ากบั 8.36 และ  SD  เท่ากบั 2.59 ผลคะแนนเฉล่ียหลงัเรียน 
X  เท่ากบั 19.82 และ  SD  เท่ากบั 3.75 สอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชญา พุม่สวย (2558) ท่ีไดท้  าการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ ส าหรับนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนชลบุรี "สุขบท"  ผลการวจิยัพบวา่ (1) ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีค่า
เท่ากบั 77.65/76.38 ซ่ึงถือวา่ผา่นเกณฑท่ี์ ก าหนดไว ้คือ 75/75  (2) ความสามารถทางดา้นค าศพัท์
ภาษาองักฤษของกลุ่มตวัอยา่งหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แตกต่าง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  ทั้งน้ียงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของสุนีย ์ จึงธเนศ (2559)  ท าการ
เปรียบเทียบผลลมัฤทธ์ิทางการเรียนและเจตคติต่อวชิาภาษาองักฤษระหวา่งนกัเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการเรียนแบบปกติ  โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
โรงเรียนวดับ าเพญ็เหนือ  เขตมีนบุรี  สังกดักรุงเทพมหานคร  จ  านวน 60 คน  ผลการวจิยัพบวา่  (1) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เร่ืองการเปรียบเทียบค าคุณศพัทข์ั้นกวา่มีประสิทธิภาพ 80.10/80.33 (2) 
นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนแบบปกติอยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .50  และยงัสอดคลอ้งกบังานวจิยัของกชพร  ราชธรรมา (2560) ท าการ
พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  
โดยใชก้ลุ่มตวัอยา่งคือโรงเรียนบา้นโคกกลาง  อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการวจิยัพบวา่  (1) 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 มี
ประสิทธิภาพเท่ากบั  77.18/80.56  ซ่ึงเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนดไวคื้อ 75/75  (2) นกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนหลงัเรียนดว้ยบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง ค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4  สูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01  ทั้งน้ีสอดคลอ้ง
กบักิดานนัท ์มลิทอง (2548, 220) ท่ีไดก้ล่าวไวว้า่การน าเอาคอมพิวเตอร์มาใชเ้ป็นส่ือการสอนเพื่อใหมี้
การโตต้อบกนัไดร้ะหวา่งผูเ้รียนกบัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ รวมถึงการตอบสนองต่อขอ้มูลท่ีผูเ้รียนป้อนเขา้
ไปไดใ้นทนัที เป็นการช่วยเสริมแรงใหแ้ก่ผูเ้รียน ในแต่ละบทเรียนจะมีตวัอกัษร ภาพกราฟฟิก ภาพน่ิง 
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ภาพเคล่ือนไหว รวมทั้งเสียงประกอบดว้ยจะท าใหผู้เ้รียนสนุกไปกบัการเรียน ไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย ซ่ึงการ
ท่ีผูเ้รียนมีการโตต้อบปฏิสัมพนัธ์กบัคอมพิวเตอร์และโปรแกรมบทเรียน มีโอกาสเลือกตดัสินใจและ
ไดรั้บการเสริมแรงจากการไดรั้บขอ้มูลยอ้นกลบัทนัทีช่วยใหผู้เ้รียนมีความคงทนในการจดจ า การมี
โอกาสลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองท าใหผู้เ้รียนสามารถเลือกเรียนไดต้ามความสนใจจึงไม่รู้สึกวงัวลในการ
เรียน 
 จากท่ีกล่าวมาพอจะสรุปไดว้า่การน าคอมพิวเตอร์มาสร้างส่ือประกอบการเรียนการสอนนั้น
ส่งผลใหผู้เ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน เน่ืองจากนกัเรียนสามารถศึกษาบทเรียนนั้น ๆ  ดว้ย
ตนเองผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีมีทั้งภาพ  เสียงและการทดสอบผูเ้รียน  เพื่อเสริมแรงใหน้กัเรียนเกิดการ
เรียนรู้ตามความตอ้งการ เกิดความสนุกสนานและไม่เบ่ือหน่ายในเน้ือหานั้น ๆ  มีความสุขในการเรียน
และไดรั้บความรู้เพิ่มข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1.  ครูผูส้อนควรใชว้ธีิสอนแบบปกติควบคู่ไปกบัการใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อให้
ไดผ้ลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน 
 2.  ก่อนการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใชทุ้กคร้ัง ผูส้อนควรมีการใหค้  าอธิบายและ
แนะน าแก่นกัเรียนใหเ้กิดความเขา้ใจท่ีตรงกนัเสียก่อน เพื่อป้องกนัขอ้ผดิพลาดท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
 3.  ผูส้อนควรดูแลนกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด ในขณะท่ีนกัเรียนก าลงัเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน หากนกัเรียนขาดสมาธิหรือความตั้งใจอาจท าให้การวจิยัไม่เป็นไปตามเป้าหมายได ้
 ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 1.  ควรมีการพฒันาและสร้างส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเก่ียวกบัการออกเสียง
ภาษาองักฤษหรือภาษาอ่ืน ๆ 
 2.  ควรมีการวจิยัเพื่อเปรียบเทียบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกบัการสอนแบบอ่ืน ๆ 
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