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บทคัดย่อ 
 

การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2) หาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  3) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนผ่าน
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  4) ศึกษา
ความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 
6 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวันเจติยาราม ผู้วิจัยได้พัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ แล้วออกแบบสร้างบทเรียนตามตัวชี้วัดท่ีเกิดปัญหา จากน้ันนําไป
ทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวันเจติยาราม จํานวน 60 คน
ได้มาด้วยวิธีการสุ่ม สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิก่อนเรียนและหลังเรียน คือ t-test 
แบบ dependent    

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน ใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบบรรยายและใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบ 2) กลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน เรียนด้วยวิธีแบบปกติผล
ของศึกษาพบว่าประสิทธิภาพของส่ือการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 มีค่าเท่ากับ 86/89 ซ่ึงพบว่าสูงกว่าเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ในสมมติฐาน คือ 80/80 ผลสัมฤทธ์ิ      
ทางการเรียนท่ีจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อการเรียนคอมพิวเตอร์ประกอบสูงกว่านักเรียนท่ีเรียนแบบปกติท่ีมีนัยสำคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.5  
คำสำคัญ: ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร, นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 

ABSTRACT 
 

 The purposes of this research were to 1) the develop and qualification of computer assisted 
instruction in English communication skills for Prathom Suksa six students, 2) study the learning 
achievement of students learning through computer-assisted learning media that enhance English 
communication skills for Prathom Suksa six students, and 3) study the satisfaction of learning media 
users who promote language skills to English communication of Prathom Suksa VI students at 
Tessaban Wat Amphawan Chetiyaram School. The researcher developed a computer assisted 
instruction media model that promotes English communication skills. Through expert evaluation Then 
design, create lessons, based on indicators that have problems Then the experiment was conducted 
with a sample group of 60 Prathom Suksa 6 students in the municipality of Wat Amphawan 
Chetiyaram, obtained through Nonprobability sampling. The statistics used in data analysis were 
compared. Prior and post-academic achievement was t-test dependent. The sample used in this 
research was divided into 2 groups: 1) experimental group consisting of 30 people, using descriptive 
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teaching and computer teaching aids, and 2) control group of 30 students, learning by normal 
method. The results of the study showed that the efficiency of the students learning by using 
educational media which enhance the language skills for English communication of Prathom Suksa six 
students was equal to 86/89 Which was found to be higher than the criteria specified in the 
hypothesis, 80/80, the learning achievement using computer learning media was higher than the 
students who studied normally with statistical significance of 0.5 
Keywords: Promoting communication skills, Grade 6 students 

บทนำ 
 
 ในโลกยุคปัจจุบันท่ีมีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนั้น ภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิต 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากลในการสื่อสารท้ังในด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม          
การประกอบอาชีพ การศึกษา และการหาข้อมูล อีกท้ังความเจริญก้าวหน้าทางด้านการสื่อสาร โทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมากข้ึนเท่าไร ภาษาจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการติดต่อสื่อสารและจำเป็นสำหรับการพัฒนาศักยภาพ    
ของบุคคลให้ทันต่อความเปล่ียนแปลงของโลกเรา ด้วยเหตุนี้การมีความรู้ความสามารถทางด้านภาษาต่างประเทศจึง
ได้เปรียบ ย่ิงรู้มากย่ิงได้เปรียบมากเท่านั้น โดยเฉพาะภาษาอังกฤษท่ีเป็นภาษาสากลในการติดต่อสื่อสารทั่วโลก 
(Huddleston, 2005) ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีการพัฒนาเกิดการเรียนรู้ถึงความแตกต่างของภาษาและวัฒนธรรม ทำให้เกิด
เจตคติท่ีดีต่อการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารและมีวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต รวมถึงเข้าถึงความรู้ต่างๆได้ง่ายข้ึน
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

ปัจจุบัน การนำสื่อคอมพิวเตอร์เข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนเป็นท่ีแพร่หลายและนิยม ซ่ึงมีประโยชน์
อย่างมาก โดยเฉพาะอย่างย่ิงบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงคือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่งท่ี
ถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน ออกมาในรูปข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว และเสียงซ่ึงมีลักษณะท่ีใกล้เคียงกับ
การสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุด โดยเป้าหมายของการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจ
ของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความต้องการในการเรียนรู้ท่ีมากข้ึน เพราะในปัจจุบันนักเรียน นักศึกษาส่วนใหญ่    
ให้ความสำคัญกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นอย่างมาก  ไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์ หรือแท็บเลต ดังนั้นการเรียน
ท่ีใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นสื่อจะช่วยให้การเรียนไม่ได้เป็นเพียงแค่การเปิดตำราสอน แต่ยังสร้างความน่าสนใจให้กับ
บทเรียนและการเรียนการสอนให้เป็นการเรียนท่ีทันสมัยอีกด้วย และช่วยให้ผู้เรียนเกิดเจตคติท่ีดีต่อการเรียนมากขึ้น 
ดังนั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงสามารถนำมาเป็นสื่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อพัฒนาความรู้ 
ความสามารถในการเรียนของนักเรียนได้อย่างดี จะเห็นได้ว่าสื่อการเรียนการสอนท่ีหลากหลายมีส่วนสำคัญในการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ ดังน้ันสื่อการเรียนการสอนท่ีมีการพัฒนาข้ึนนั้นควรน่าสนใจและดึงดูดความสนใจ อีกท้ังเหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียน และผู้เรียนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเอง Nilkius ท่ีกล่าวว่า การสอนภาษาท่ีจัดเนื้อหาตามวัตถุประสงค์
ของการสื่อสาร โดยมีจุดประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาสื่อความหมายในสถานการณ์ต่างๆได้อย่างถูกต้อง         
คล่องแคล่ว เหมาะสมตามกาลเทศะ และบุคคล อีกท้ังการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสาร คือมุ่งพัฒนาให้ผู้ ้เรียนสามารถ       
ใช้ภาษาในการสื่อความหมายในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างถูกต้องเหมาะสมกับบุคคลและกาลเทศะรวมทั้งเพ่ือการ         
ติดต่อค้าขาย และการประกอบอาชีพต่าง ๆ (Rutttanapaitonchai, 2012)การนำคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมาพัฒนา
ความสามารถในการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษนั้นมีผู้วิจัยท้ัง จากต่างประเทศและภายในประเทศไทยหลายท่าน        
ได้ทำการศึกษาและหลายท่านพบว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คำศัพท์นั้นช่วยทำให้การเรียนรู้คำศัพท์ของนักเรียนดีขึ้น เช่น 
(คุปต์ธนโรจน์, 2554)ทำการพัฒนาและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ        
เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถทางด้าน คำศัพท์ภาษาอังกฤษและการใช้กลวิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบท    
ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบว่าความสามารถทางด้าน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษและการ ใช้กลวิธีการเดาความหมายคำศัพท์จากบริบทของกลุ่มตัวอย่างสูงข้ึนหลังจากที่เรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างมีนัยสำคัญท่ีระดับ 0.05 และนักเรียนยังมีความคิดเห็นท่ีดีมากต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยสร้างข้ึน 
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 วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาภาษาต่างประเทศที่มีความสำคัญและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนท้ังในการศึกษาต่อและ
การประกอบอาชีพ แต่การเรียนการสอนภาษาอังกฤษท่ีผ่านมากลับประสบปัญหาด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้เรียน
ซ่ึงอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์มาโดยตลอด ซ่ึงปัญหาในการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเกิดจากสาเหตุสำคัญหลายประการ 
ท้ังนี้จากรายงานวิจัยเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ของกองวิจัยการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล  
การขับเคลื่อนทุกภาคส่วนเพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET จัดโดยสถาบันทดสอบการศึกษาแห่งชาติ (องค์การ
มหาชน) หรือ สทศ. (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2554)  พบว่าโรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยา   
ยังมีผลคะแนนเฉลี่ยของโรงเรียนการสอบ O-NET วิชาภาษาอังกฤษในสาระภาษาและการสื่อสารของนักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม มีคะแนนต่ำกว่าคะแนนเฉลี่ยระดับประเทศติดต่อกัน 3 ปี จึงมีความจำเป็นในการเร่ง
พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร ผู้วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะทดลองศึกษาการพัฒนาสื่อการเรียน         
เพ่ือส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ เพ่ือเป็นแนวทางให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในโรงเรียนเทศบาล3วัด
อัมพวันเจติยารามได้วางแผนและนำไปใช้เพ่ือเตรียมความพร้อมในการสอบ O-NET ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียนอย่างแท้จริงอันจะส่งผลให้การเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน             
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 2. เพ่ือหาประสิทธิภาพของการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
   3. เพ่ือหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผู้ท่ีเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวันเจติยารามท่ี
ผ่านการเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6   
  4. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
วิธีดำเนินการวิจัย 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ประชากรท่ีใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนท่ีเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์    

ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวัน
เจติยาราม    

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัยครั้งน้ีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม  คือ 
            1. กลุ่มทดลอง คือ นักเรียนท่ีเรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบบรรยายและใช้สื่อการเรียนคอมพิวเตอร์
ประกอบ ซ่ึงได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3วัดอัมพวันเจติยาราม ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียน
ท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 30 คน ซ่ึงได้มาด้วยแบบสุ่ม 
            2. กลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน เรียนด้วยรูปแบบการเรียนการสอนแบบปกติซ่ึงได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3วัดอัมพวันเจติยาราม ท่ีกำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2562  จำนวน 30 คน       
ซ่ึงได้มาด้วยแบบสุ่ม 
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กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 

 

 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 ขอบเขตของการวิจัย 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตการวิจัยในด้านต่าง ๆ ไว้ดังน้ี 
 1.ด้านเนื้อหา เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีเน้นด้านการส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษ   

2. ด้านระบบ ภาพ เสียง ข้อความ เกม ทดสอบก่อนเรียน -หลังเรียน เก็บคะแนน แจ้งผลคะแนนหลังจากทำ
แบบทดสอบ 
           เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการทดลอง ได้แก่ 1) สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ 
2) แผนการจัดการเรียนรู้ 
 2. เครื่องมือท่ีใช้ในการประเมินผลได้แก่ 1) แบบทดสอบวัดประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน     
ท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 3. เครื่องมือท่ีใช้ในการหาคุณภาพ  ได้แก่ 1) แบบประเมินค่าความสอดคล้องของข้อคำถาม (IOC) 2) แบบ
ประเมินคุณภาพ  3) แบบสอบถามความพึงพอใจ 
 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ือรายงานข้อมูลส่วนบุคคล และข้อมูลของตัวแปรท่ีใช้        
ในการศึกษา ประกอบด้วยการแจกแจงความถ่ีการคํานวณค่าร้อยละของกลุ่มตัวอย่างการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย เลขคณิต 
และการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  2. สถิติ t-test ในการทดสอบเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของกลุ่มทดลอง และกลุ่มควบคุม 
 
ผลการวิจัย 
 
 ผลการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยเชิงทดลองในการดำเนินการวิจัยได้ดำเนินการแบ่งนักเรียนออกเป็น 2 
กลุ่มเรียน โดยนักเรียนกลุ่มแรกเป็นกลุ่มทดลอง ใช้สื่อการสอนโดยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ดังภาพท่ี 2 และกลุ่มท่ี 2 เป็นกลุ่มควบคุมท่ีเรียนด้วยวิธีแบบ
ปกติซ่ึงได้ผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 ตอนท่ี 1 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  

การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ี
ส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6   

ผลของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนโดยใช้
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษดีขึ้นและมีความพึงพอใจต่อสื่อการเรียนท่ี
ส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพื่อการสื่อสารในระดับมาก 

รวมบทความวิจัย          การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี |หน้า 285|



 
 

ภาพที่ 2 สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ตอนท่ี 2 การหาประสิทธิภาพการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6   
 

ตารางท่ี 1 การหาประสิทธิภาพการทดลองกลุ่มทดลองสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
  

ครั้งท่ี n คะแนนแบบทดสอบก่อนเรียน คะแนนแบบทดสอบหลังเรียน ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) เต็ม X  E1 เต็ม X  E2 

1 30 30 25 86 30 27 89 86/89 
2 30 30 20 67 30 21 69 67/69 

 
 จากตารางท่ี 1 พบว่าผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพบทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  โดยประสิทธิภาพของบทเรียน(E1/E2) คือ 86/89 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ท่ีระดับ 80/80 
 

ตอนท่ี 3 การเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
ตารางท่ี 2 แสดงคะแนนการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิก่อนการเรียนและหลังการเรียนของนักเรียนท่ีเรียน
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 
 

การทดสอบ n คะแนนเต็ม 
ค่าสถิติพ้ืนฐาน T 

X  SD  
ก่อนเรียน 30 30 25.47 1.09 

7.92 
หลังเรียน 30 30 26.87 1.02 

 จากตารางท่ี 2 พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาที่เรียนจากบทเรียนบทเรียนสื่อคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ก่อนเรียนและหลังเรียน มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนเรียน  
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 ตอนท่ี 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  
 
ตารางท่ี 3 ผลการประเมินความพึงพอใจของการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 จากกลุ่มทดลองท้ัง 30 คน 

 
รายการ X  SD ระดับ 

1.การจัดการบทเรียนและปฏิสัมพันธ์  
1.1 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยรวม 4.20 0.66 มาก 
1.2 รูปแบบในการใช้งานสื่อ 4.10 0.61 มาก 
1.3 รูปแบบการรายงานผลคะแนนในแบบทดสอบ 4.17 0.65 มาก 
1.4 ความเหมาะสมในการนําเสนอของสื่อ 4.00 0.69 มาก 
1.5 ความเหมาะสมของปริมาณของเนื้อหาในแต่ละหน้า 4.13 0.63 มาก 
ค่าเฉล่ียรวม 4.12 0.03 มาก 
2. ตัวอักษรและสี  
2.1 รูปแบบตัวอักษรต่าง ๆ ในการนําเสนอ 4.17 0.59 มาก 
2.2 การกำหนดขนาดของตัวอักษรในการนําเสนอ 4.37 0.56 มาก 
2.3 การออกแบบใช้สีของตัวอักษร 4.20 0.61 มาก 
2.4 การออกแบบเลือกใช้สีพ้ืนหลัง 4.13 0.43 มาก 
2.5 การออกแบบระยะห่างของตัวอักษร 4.27 0.52 มาก 

ค่าเฉล่ียรวม 4.23 0.07 มาก 
3. ภาพ และการใช้ภาษา  
3.1 ออกแบบภาพในการสื่อความหมาย 4.10 0.48 มาก 
3.2 ความสอดคล้องของภาพกับเนื้อหา 4.23 0.50 มาก 
3.3 ความถูกต้องของภาษาในเนื้อหาท่ีใช้ 4.17 0.53 มาก 
3.4 ความเหมาะสมกับความสนใจของนักเรียน 3.97 0.49 มาก 
3.5 ความสอดคล้องเหมาะสมกับหลักสูตร 3.93 0.52 มาก 

ค่าเฉล่ีย 4.08 0.02 มาก 
ค่าเฉล่ียรวมทุกด้าน 4.14 0.076 มาก 

จากตารางท่ี 3 จากตาราง 10 แสดงให้เห็นว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวันเจติยา
ราม มีความพึงพอใจต่อสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษ มีระดับความพึงพอใจมาก 
( X  = 4.14, S.D. = 0.076) โดยมีด้านการจัดการบทเรียนและปฏิสัมพันธ์ มีระดับความพึงพอใจมาก ( X  = 4.12, S.D. 
= 0.03), ด้านตัวอักษรและสี มีระดับความพึงพอใจมาก ( X  = 4.23, S.D. = 0.07), ภาพ และการใช้ภาษามีระดับความ
พึงพอใจมาก ( X  = 4.08, S.D. = 0.02) ตามลำดับ 

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

1. ผลของการศึกษาเพ่ือพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวันเจติยาราม ได้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะ       
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ท่ีมีประสิทธิภาพสามารถใช้งานได้ 

2. ผลของการศึกษาการพัฒนาเพ่ือหาประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ด้านความสามารถของระบบและด้านเนื้อหา จากผู้เชี่ยวชาญ 
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5 ท่าน พบว่า พัฒนาสื่อการเรียนท่ีส่งเสริมทักษะด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษา      
ปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาลวัดอัมพวันเจติยาราม มีประสิทธิภาพเหมาะสมในการนำไปใช้งาน 

3. เพ่ือหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้ท่ีเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล3วัดอัมพวันเจติยาราม   
ท่ีผ่านการเรียนการสอนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน        
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 กับกลุ่มทดลอง 30 คน โดยให้ผู้เรียนผู้เรียนทําแบบทดสอบก่อนการเรียนและใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามลําดับข้ันตอนและเม่ือเสร็จสิ้นการเรียนในทุกบทเรียนให้ผู้เรียนทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
หลังเรียน และเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์ก่อนการเรียนและหลังการเรียน โดยใช้สูตร t-test 
แบบ Dependent พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05 โดยหลังเรียนมีค่าเฉลี่ย              
ของผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าก่อนเรียน 

4. ผลจากการศึกษาความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง ในทดลองใช้การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริม
ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล3วัดอัมพวันเจติยาราม ในด้าน
ความสามารถของระบบและด้านความสวยงามของระบบ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับมาก 

เม่ือทำการทดลองเสร็จสิ้นแล้ว ผู้วิจัยได้นำข้อมูลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน      
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ท่ีได้เรียนผ่านสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะ
ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษท่ีพัฒนาข้ึน ไปวิเคราะห์ผลสามารถอภิปรายตามจุดประสงค์การวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 

ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ผู้วิจัยใช้แนวคิดในการพัฒนารูปแบบวงจร     
การพัฒนาระบบ (Systems Development Life Cycle : SDLC) ท่ีเป็นกระบวนการใช้พัฒนาซอฟแวร์ท่ีจะพัฒนาระบบ
ข้อมูลรวมถึงการทดสอบความถูกต้อง การฝึกฝน การวิเคราะห์ความต้องการ การออกแบบพัฒนาโปรแกรมและ
ประสิทธิภาพจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับดีมากซ่ึงสามารถนำไปใช้งานได้จริง ท้ังนี้เนื่องจากขั้นตอนของการ
ดําเนินการวิจัยท่ีผู้วิจัยได้กําหนดขั้นตอนและได้ดําเนินการอย่างเป็นระบบโดยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 2 ด้านคือ 
ด้านเนื้อหาและด้านระบบ จึงทำให้ได้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ
นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยารามและบทเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จากการใช้งานระบบสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผู้เรียนในกลุ่มทดลองท่ีเรียนด้วยสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยให้ผู้เรียน
ทําแบบทดสอบก่อนการเรียนและดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนตามลําดับข้ันตอนและเม่ือเสร็จสิ้นการเรียน            
ในทุกบทเรียนให้ผู้เรียนทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หลังเรียน และเปรียบเทียบคะแนนท่ีได้จากการทําแบบวัดผลสัมฤทธิ์
ก่อนการเรียนและหลังการเรียนพบว่า คะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้นนี้มีความสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ (บูรณะกิจ, 2552)ได้ทำวิจัยในเร่ืองผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คำขยายและคำเชื่อม 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คำ ขยายและคำเชื่อม กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ สำหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 90/90 และศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย จากจานวนผู้เรียนท่ีมี
คะแนนหลังเรียนผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ผลการวิจัยสรุปได้ว่า      
ในด้านการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง คำ ขยายและคาเชื่อม       
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ สาหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 พบว่าคุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย
จากการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมากและผู้เชี่ยวชาญด้าน สื่อเทคโนโลยีการศึกษาอยู่ในระดับดี 
และบทเรียนมีประสิทธิภาพ 90.58/91.44 ซ่ึงเป็นไป ตามเกณฑ์ท่ีกำหนดไว้ ในด้านการทดลองเพื่อศึกษาผลการใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย พบว่าผู้เรียนท่ีศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เร่ือง คำขยายและคำเชื่อม    
กลุ่ม สาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทสำหรับนักเรียนช่วงชั้นท่ี 2 ท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลัง เรียนผ่านเกณฑ์       
ร้อยละ 80 ของคะแนนเต็ม มีจำนวนร้อยละ 86.66 ของผู้เรียนท้ังหมด และมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ (Cotton, 
1991)ทำการวิจัยในหัวข้อ“Computer-Assisted Instruction”(สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน) ผลการศึกษาพบว่า
สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิสูงขึ้นกว่าการสอนแบบเดิม ซ่ึงการศึกษาได้เปรียบเทียบประสิทธิผลของการ
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สอนแบบเดิมกับการใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียนให้
สูงข้ึน เรียนรู้ได้เร็วข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์สูงข้ึน 

ผลของการศึกษาความพึงพอใจของการพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดอัมพวันเจติยาราม ผู้วิจัยได้ใช้มาตรการวัด    
เจตคติในส่วนขององค์ประกอบความรู้สึกพอใจหรือไม่พอใจ ชอบหรือไม่ชอบ โดยใช้มาตรการวัดของไลเคิร์ต(Likert 
scale) ซ่ึงผู้วัดจะต้องสร้างข้อความเก่ียวกับเป้าหมายจํานวนข้อความมีเท่าใดก็ได้ นําข้อความนี้ให้ตัวแทนกลุ่มตัวอย่าง
ท้ังหมดท่ีเราต้องการทราบความพึงพอใจของเขาและให้เขาให้คะแนนข้อความหนึ่งตามค่ามาตรา 5 มาตรา โดยมีหลัก   
ในการสร้างข้อคําถามในมาตรของไลเคิร์ตดังนี้ 

1. กําหนดเป้าหมายของความพึงพอใจ 
2. รวบรวมและคัดเลือกข้อความท่ีเป็นบวกและเป็นลบของความพึงพอใจต่อเป้าหมาย ให้มากท่ีสุดเท่าท่ี        

จะมากได้ 
3. ให้กลุ่มตัวอย่างตอบข้อคําถามตรงตามความเห็นหรือความรู้สึกของ ตนว่าพึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก 

หรือไม่พึงพอใจ 
4. วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างข้อคําถามแต่ละข้อกับข้อคําถามท้ังหมดและตัดข้อท่ีมีความสัมพันธ์ตํ่าออกข้อ

ท่ีมีความสัมพันธ์สูงแต่มีค่าเป็นลบให้สลับเคร่ืองหมายของคะแนน 
5. จัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามและส่งให้กลุ่มตัวอย่างตอบ การสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบตาม

สมมติฐานว่า ผู้ใช้งานสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 โรงเรียนเทศบาล 3วัดอัมพวันเจติยาราม พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับ
มากสามารถนำไปใช้งานได้ สอดคล้องกับงานวิจัยของ (วงษ์ใหญ่, 2543) (ธัชยพงษ์, 2541)ท่ีได้ศึกษาการใช้เทคโนโลยี
สามารถท่ีจะช่วยให้ เกิดการขยายโอกาสทางการศึกษามากย่ิงข้ึนลดปัญหาการขาดแคลนในด้านบุคคลกรสามารถเรียนรู้
ในปริมาณท่ีเพ่ิมข้ึนใช้เวลาในการศึกษาและลดค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ นับว่าเป็นการลงทุนระยะยาวสอดคล้องกับ       
(สว่างศรี, 2552)ได้ทำวิจัยในเรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบ บูรณาการเพื่อการเรียน
รู้คําศัพท์ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านทัพหลวง วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ เพ่ือการพัฒนาและหา
ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนและเปรียบเทียบ ผลก่อนเรียนกับหลังเรียนอีกท้ังศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน ท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์  
ช่วยสอนวิชาภาษาอังกฤษแบบบูรณาการเพื่อการเรียนรู้คําศัพท์ กลุ่มตัวอย่าง คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4         
โรงเรียนบ้านทัพหลวง ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2552 จํานวน 20 คน ผลการวิจัยพบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ 72.83/71.33 2.นักเรียนมีความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (โชติถนอม, 2545)ได้พัฒนาเว็บเพจสําหรับจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับรายวิชา และ
ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งาน ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ได้ใช้เทคโนโลยีASP ชุดคําสั่งของเว็บเพจประกอบด้วยระบบจัดการ
แฟ้มข้อมูลระบบให้งานระบบแบบฝึกหัดระบบจัดการข้อความระบบตรวจสอบการใช้งานของนักศึกษา ผลวิจัยสรุปว่า
อาจารย์และนักศึกษามีความพึงพอใจในการใช้งานคําสั่งของระบบ และประโยชน์ท่ีได้รับจากระบบในระดับพอใจ   

ข้อเสนอแนะ  

 การเรียนกันสอนท่ีนำสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีส่งเสริมทักษะด้านการส่ือสารภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 6 เป็นการเพ่ิมช่องทางในการเรียนรู้ให้ผู้เรียน เหมาะสำหรับครูผู้สอนนำไปพัฒนาประกอบการจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบต่าง ๆเพ่ือให้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนมากขึ้น 
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