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บทคัดยอ  

 

บทความน้ีเปนการวิจัยเชิงทดลอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษ

เพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยการ

สอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยางในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 จํานวน 36 คน 

โดยวิธีเจาะจง โดยมีเครื่องมือในการวิจัย ไดแก เทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนรูคําศัพท ที่ผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน แบบประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับ

วัตถุประสงคของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (IOC) และแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน โดยผลการวิจัยพบวา       

1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังกลาวไดผลการประเมินจากผูเชี่ยวชาญในระดับ 4.63 และมีความเหมาะสมในการใชงาน 

2) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สูงกวาอยางมีนัยสําคัญ

ที่ระดับ .05 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในระดับ 4.61 และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.51 จึงสรุปไดวา การเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน สามารถเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไดจริง 
 

คําสําคัญ: เทคนิคการเรียนรูแบบรวมมือ TGT  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

 

Abstract 

 

This article was experimental research. The purposes of this research were 1) to develop the 

computer assisted instruction in English course for English vocabulary learning of the students in 

prathomsuksa 3 2) to compare student’s learning achievement score before and after using the computer 

assisted instruction 3) to study students’ satisfaction. The samples comprised 36 students in prathomsuksa 3. 

They were selected by purposive sampling. The tools of this research were Team-Games- Tournament 

cooperated the computer assisted instruction, the English course by 3 specialists, The assessment form 

of IOC and satisfaction. The results of this research were as follows : 1) The computer assisted instruction 
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was in higher level for suitable 4.63 the students’ learning achievement after using the computer assisted 

instruction was significantly higher than that before using at .05 level and 3) the students’ satisfaction 

toward the computer assisted instruction was found at light level 4.61 and the standard deviation was 

0.51 so the English course for technique TGI (Team-Games- Tournament) cooperated the computer assisted 

instruction could increase achievement. 
 

Keywords: TGT collaborative learning technique, computer-assisted instruction, achievement 

 

1. บทนํา 
 

 ในปจจุบันจะเปนมีการยึดแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการส่ือสารก็ตาม คําศัพทก็ยังคง

เปนปจจัยหลักที่ตองนํามาสอดแทรกในการเรียนการสอนอยูเสมอเพราะผูเรียนมีความรูเก่ียวกับคําศัพทนอยจึงเกิดปญหาใน

การส่ือสาร กลาวคือ ผูเรียนไมสามารถใชคําที่เหมาะสมในการเขียนเพื่อส่ือความหมายไดหรือการที่ผูเรียนไมรูความหมายของ

คําศัพทน้ัน ๆ มากอนทําใหผูเรียนไมสามารถส่ือความหมายที่อานไดหรือมีปญหาในการตีความหมายของศัพท ถึงแมจะมี

พจนานุกรม (Dictionary) เปนเครื่องชวยก็ตาม และอุปสรรคที่สําคัญอยางหน่ึงในการเรียนการสอนภาษาตางประเทศสําหรับ

ผูเรียน น่ันคือ ผูเรียนมีทัศนคติที่ไมชอบเรียนภาษาตางประเทศอยูแลว เพราะคิดวายากจึงไมเปดใจยอมรับ สวนครูผูสอนน้ัน

ยังคงเนนผูเรียนเปนสําคัญและเปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษไมมากเทาที่ควร ซ่ึง

เน้ือหาที่นํามาสอนผูเรียนน้ันอาจจะยากและไกลตัวนักเรียนมากเกินไป ไมหลากหลาย ไมเหมาะสมกับระดับและวัยของผูเรียน 

ไมมีความทันสมัย ไมตรงกับเน้ือหาและความตองการของนักเรียน เปนตน 

 ผูวิจัยเห็นวา การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT จะเปนทางเลือก

ใหมในการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ดังน้ันในฐานะครูผูสอนภาษาตางประเทศจึงมีความสนใจที่จะพัฒนา 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนรวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท กลาวคือให

นักเรียนศึกษาเน้ือหาและทํากิจกรรมรวมกันเปนกลุมจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน จากน้ันชวยเหลือกันในการแกปญหา

และเตรียมความพรอมของสมาชิกในกลุมเพื่อแขงขันตอบปญหาทางวิชาการ ทําใหพัฒนาความรู ความสามารถ และ

สนุกสนานกับการเรียน ตลอดจนพัฒนาดานวินัย คุณธรรมและจริยธรรมไปพรอมกัน และเปนแนวทางในการพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพตอไป วัตถุประสงค 1. เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT เรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 2. เพื่อ

เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพทของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกอนและหลังเรียน 3. เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

รวมกับเทคนิคการเรียนรูแบบ TGT (Teams –Games – Tournament) เรื่อง รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท 

จากปญหาดังกลาวขางตน ผูวิจัยจึงตองการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาตางประเทศ ของนักเรียนระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 โดยใชวิธีการสอนแบบ TGT กับการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ซ่ึงจะทําใหนักเรียนเกิดความสนใจ 

เอ้ือตอการเรียนรูของผูเรียน นักเรียนสามารถเรียนรูไดตามที่ตนเองตองการ นักเรียนไดรวมทํากิจกรรมการเรียนการสอน

เก่ียวกับคําศัพท ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูและจดจําเรื่องที่เรียนไดมากขึ้น 

 

2. วัตถุประสงคในการศึกษา/การวิจัย 
 

2.1 เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท เหมาะสําหรับใชรวมกับ

การสอนแบบ TGT สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพ 
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2.2 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรยีนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

2.3 เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 

3. สมมติฐานในการศึกษา/การวิจัย(ถามี) 
 

3.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ที่สามารถใชงานกับการสอนแบบ 

TGT สําหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาปที่ 3 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 

3.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยการเรียนการสอนปกติ อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

3.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรยีนดวยเทคนิค TGT รวมกับบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน อยูในระดับดี 

 

4. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 4.1 เอกสารที่เกี่ยวของ 

 ทิศนา แขมมณี (2548: 215) กลาววา การเรียนรูแบบรวมมือคือ การเรียนที่มีวัตถุประสงคใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 

ในที่เรื่องเรียนมากที่สุด โดยอาศัยการรวมมือชวยเหลือกัน แลกเปล่ียนความรูระหวางกลุมผูเรียนดวยกัน ความแตกตางของ

รูปแบบแตละรูปแบบจะขึ้นอยูกับเทคนิคการศึกษาเน้ือหาสาระและวิธีการเสริมแรง และการใหรางวัลเปนประการสําคัญ 

 สุวิทย มูลคํา และ อรทัย มูลคํา (2547: 163-168) ไดกลาวถึงการจัดการเรียนรูโดยใช เทคนิค TGT ไววา เปนการ

เรียนรูแบบรวมมืออีกรูปแบบหน่ึง ที่แบงผูเรียนที่มีความสามารถแตกตางกัน ออกเปนกลุมเพือ่ทํางานรวมกัน กลุมละประมาณ 

4-5 คน โดยกําหนดใหสมาชิกของกลุมไดแขงขันกันในเกมการเรียนที่ผูสอนจัดเตรียมไวแลวทําการทดสอบความรูโดยใชเกม

การแขงขัน คะแนนที่ไดจากการแขงขันของสมาชิกแตละคนในลักษณะการแขงขันตัวตอตัวกับทีมอ่ืน นําเอามาบวกเปน

คะแนนรวมของทีม ผูสอนจะตองใชเทคนิคการเสริมแรง เชน ใหรางวัล คําชมเชย ดังน้ัน สมาชิกของกลุมจะตองมีการกําหนด

เปาหมายรวมกัน ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน เพื่อความสําเร็จของกลุม 

ปราณี กองจินดา (2549: 42) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถหรือผลสําเร็จที่ไดรับจาก

กิจกรรมการเรียนการสอนเปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณเรียนรูทางดานพุทธิพิสัย จิตพิสัย และทักษะพิสัย 

และยังไดจําแนกผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนไวตามลักษณะของวัตถุประสงคของการเรียนการสอนที่แตกตางกัน  

พิมพันธ  เดชะคุปต และพเยาว ยินดีสุข (2548: 125) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหมายถึงขนาดของ

ความสําเร็จที่ไดจากกระบวนการเรียนการสอน 

สรุปไดวา การเรียนการสอนดวย เทคนิค TGT เปนการเรียนรูแบบรวมมือวิธีหน่ึง ที่ใหความสําคัญกับตัวผูเรียนอยาง

แทจริง เนนการแบงนักเรียนเปนกลุมเล็กๆ แตละกลุมประกอบดวยสมาชิก เกง ปานกลาง และออน โดนสมาชิกแตละคนลวน

มีความสําคัญกับกลุมทั้งส้ิน 
 

 4.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 ครองศักดิ์ ยาสาไชย (2557: บทคัดยอ) ทําการวิจัยมีความมุงหมายเพื่อ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือดวยเทคนิค TGT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ใหมี

ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนกอนเรียนและหลังเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TGT 3) ศึกษาดัชนี

ประสิทธิผลการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนแบบ

รวมมือ เทคนิค TGT 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ทักษะการพูด



 งานประชุมวิชาการระดับชาต ิครั้งที่ 9  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  

มหาวิทยาลัยราชภฏันครปฐม | จังหวัดนครปฐม | ประเทศไทย | 28 - 29 กันยายน 2560 

พัฒนางานวิจัย สรางสรรคอุดมศึกษาไทย กาวไกลสู Thailand 4.0 | 477 

ภาษาอังกฤษ โดยใชการเรียนรูแบบรวมมือ เทคนิค TGT กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 

5/2 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 โรงเรียนมารีพิทักษอําเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย จํานวน 1 หองเรียน รวม 36 คน 

ไดมาโดยการสุมอยางงายดาย (Simple Random Sampling) เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน จํานวน 8 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู จํานวน 8 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

นิตินัย พีระวัธนกุล (2555: บทคัดยอ) การจัดกิจกรรมการเรียนรูที่มุงเนนใหผูเรียนไดเรียนรูเปนกลุม ผูเรียนเปนผู

ปฏิบัติ กิจกรรมดวยตนเอง การเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT เปนการฝกทักษะกระบวนการกลุม สงเสริมการแสวงหา

ความรู การชวยเหลือซ่ึงกันและกันในการเรียน รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เกิดปฏิสัมพันธที่ดีตอกันเกิดการเรียนรูอยางมี

ความสุข การศึกษาคนควาครั้งน้ี มีจุดมุงหมายคือ 1) เพื่อพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT 2) 

เปรียบเทียบ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระหวางคะแนนกอนเรียนและหลังเรียนและ 3) ศึกษา ความพึงพอใจของ

นักเรียนที่มีตอการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT มีผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. โดยสรุปการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบกลุมรวมมือ เทคนิค TGT กลุมสาระการเรียนรู 

ภาษาไทย เรื่อง มาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่พัฒนาขึ้นน้ีมีประสิทธิภาพมีผลใหนักเรียน มีความพึงพอใจในการ

เรียนรูในระดับมาก เปนการพัฒนากิจกรรมการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญพัฒนาผูเรียนใหมีทักษะในการใชภาษา การอาน

และการเขียน และมีพฤติกรรมการทํางานรวมกัน เปนกลุม และทําใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงขึ้น สามารถนําไปใชเปน

แนวทางในการพัฒนา การจัดกิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาอ่ืนตอไป 

 อาศิส วิเศษยา. (2555: บทคัดยอ). การวิจัยน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อสรางบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน เรื่อง ชีวิตพืช

และสัตว ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 และหาคุณภาพของบทเรียน ประสิทธิภาพของการเรียน ประสิทธิผลทางการเรียนรู 

และความพึงพอใจของผูเรียน ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรการสอน เรื่อง ชีวิตพืชและสัตว ระดับชั้น ประถมศึกษาปที่ 4 

เครื่องมือที่ใชประกอบดวย 1. บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนเรื่อง ชีวิตพืชและ สัตว ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 2. 

แบบทดสอบหาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 3. แบบสอบถามความ พึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับ   

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนมารียวิทยา จํานวน 20 คน และ 4. คาความคงทนบทเรียนคอมพิวเตอรการสอนวิทยาศาสตร 

เรื่องชีวิตพืชและ สัตว ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรการสอนเรื่องชีวิตพืชและสัตว ระดับชั้นประถมศึกษา ปที่4 ที่

ผูวิจัยสรางขึ้น ประเมินโดยผูเชี่ยวชาญมีคุณภาพอยูในเกณฑดี มีประสิทธิภาพ เทากับ 80.50/ 84.50 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา

เกณฑที่กําหนด คือ 80/80 สรุปไดวาบทเรียนที่สรางขึ้นมีประสิทธิ ภาพทําใหผูเรียนมีประสิทธิผลทางการเรียนสูงขึ้น 62.50 

คะแนน สามารถนําไปใชในการเรียนรูดวย ตนเองแบบอีเลิรนน่ิงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

จิตตธัญชฌา จําลองศุภลักษณ (2555: บทคัดยอ) งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ออกแบบและสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชา ภาษาอังกฤษ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 2) เพื่อหาประสิทธิภาพของบทเรียน 3) เพื่อ

หา ประสิทธิผลของผูเรียน 4) เพื่อหาความพึงพอใจของผูเรียน และ 5) เพื่อหาความคงทนในการเรียนรู ของผูเรียนที่มีตอ

บทเรียน เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย ไดแก 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 2) แบบ ประเมินคุณภาพของบทเรียน 3) 

แบบทดสอบประสิทธิภาพของผูเรียนและทดสอบความคงทนของ ผูเรียนที่มีตอบทเรียน และ 4) แบบประเมินความพึงพอใจ

ของผูเรียนที่มีตอบทเรียน วิธีการพัฒนา บทเรียนใชทฤษฎีการพัฒนาบทเรียน IMMCAI 16 ขั้นตอน ผลการวิจัยพบวา 

บทเรียนคอมพิวเตอร ชวยสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 83.50/85.58 สูงกวาเกณฑที่กําหนด 80/80 ความพึงพอใจของ

ผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนระดับความพึงพอใจมาก คาเฉล่ีย 4.35 และมีความคงทนตอการเรียนรูไมนอยกวา 

30% ที่กําหนด 

พุทธานุลักณ ออนราษฎร (2556: บทคัดยอ) งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ ออกแบบและพัฒนาบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน วิชาสนทนา ภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เพื่อหาประสิทธิภาพ

ของบทเรียน ประสิทธิผลทางการเรียนรู และความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชา การสนทนา

ภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 เครื่องมือที่ใชประ กอบดวย 1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
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สอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 สําหรับนักเรียนระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 2) แบบทดสอบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และ 3) แบบสอบถามความ พึงพอใจของผูเรียน โดยใชกลุมตัวอยางเปนนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 

โรงเรียน มารียบริหารธุรกิจ จังหวัดนครราชสีมา จํานวน 30 คน ผลการวิจัยพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวย สอนที่พัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพ 84.92/86.83 เปนไปตามเกณฑที่ สรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชาการสนทนาภาษาอังกฤษ 2 

สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปที่ 3 ที่พัฒนาขึ้นน้ี เปนบทเรียนที่มีคุณภาพ สามารถที่จะนําไปใชในการเรียนรู

ดวยตนเอง ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 สรุปไดวา บทเรียนสําเร็จรูปที่สรางขึ้นชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดีกวาหรือใกลเคียงกับวิธีการสอนแบบปกติ 

บทเรียนสําเร็จรูปยังมีประสิทธิภาพตามเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว และเม่ือทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนดวยบทเรียน ผูเรียนมี

ความกาวหนาขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ อีกทั้งผูเรียนที่เคยเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปไมวาจะเปนแบบใดแบบหน่ึงก็ตาม 

ภายหลังเม่ือไดเรียนจากวิธีปกติในหองเรียน ผูเรียนมีความสามารถในการสรางแผนภาพในลักษณะตาง ๆ ไดมากกวาผูเรียน

ชั้นเดียวกันที่ไมเคยเรียนจากบทเรียนสําเร็จรูปมากอน ฉะน้ัน บทเรียนสําเร็จรูปจึงสามารถนําไปใชไดเกือบทุกวิชาและผูเรียน

ทุกวัยจึงเปนนวัตกรรมการเรียนการสอนที่สมควรนํามาเปนส่ือการจัดกระบวนการเรียนรูของครูไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

5. วิธีดําเนินการศึกษา/การวิจัย 
 

 5.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 5.1.1 ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2560 

โรงเรียนวัดทัพหลวง (หลวงพอเกิดอุปถัมภ) จํานวน 36 คน  

 5.1.2 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3/1 จํานวน 36 คน ไดมาโดยวิธี

เลือกแบบเจาะจง 
 

 5.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพทที่เหมาะสําหรับใชรวมกับการ

สอนแบบ TGT สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

 5.2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้น 

ประถมศึกษาปที่ 3 

 5.2.3 แบบประเมินความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (IOC) 

 5.2.4 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเน้ือหา 

 5.2.5 แบบประเมินสําหรับผูเชี่ยวชาญทางดานเทคนิค 

 5.2.6 แบบประเมินความพึงพอใจของผู เรียน หลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 
 

 5.3 วิธีดําเนินการพัฒนาและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

 5.3.1 ศึกษาหนังสือรายวิชาภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เพื่อทําความเขาใจเก่ียวกับสาระการ

เรียนรูและวิเคราะหความตองการที่จะนํามาสรางบทเรียน กําหนดหัวเรื่องและวัตถุประสงค 

 5.3.2 วิเคราะหวัตถุประสงคของบทเรียน โดยคํานึงถึงแนวทางการจัดการของบทเรียนใหดําเนินไปตาม

กระบวนการเรียนรูอยางเปนระบบ และสอดคลองกับประสบการณของผูเรียน ใชวัตถุประสงคในการกําหนดความสามารถของ

ผูเรียนหลังการใชบทเรียนที่พัฒนาขึ้น และเพื่อการประเมินผลผูเรียน 
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 5.3.3 ศึกษาและวิเคราะหการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate โดย

ไดรับคําปรึกษาจากผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหา วิธีสอน และดานโปรแกรม 

 5.3.4 พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยโปรแกรม Adobe captivate 

 5.3.5 ตรวจสอบความเหมาะสม โดยนําไปใหผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหาและวิธีสอนตรวจสอบความถูกตองความ

เที่ยงตรง และความสอดคลอง ซ่ึงประเมินโดยผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน ผลการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวาง ผลการเรียนรูที่

คาดหวัง กิจกรรมและเน้ือหาที ่สอน (IOC) ของผูเชี่ยวชาญดานเน้ือหามีคะแนนเฉล่ียเทากับ 1.00 หมายความวา บทเรียนมี

ความ เที่ยงตรงเชิงเน้ือหา น่ันคือ เน้ือหา กิจกรรม และผลการเรียนรูที่คาดหวัง มีความสัมพันธกันสวน ขั้นตอนกระบวนการ

เรียนการสอนผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน ไดใหขอเสนอแนะ ขอบกพรองตาง ๆ ผูวิจัย ไดนํามาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการเรียนการ

สอนบรรลุจุดมุงหมาย 

 5.3.6 สรางเครื่องมือประเมินคุณภาพดานเน้ือหาของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน โดยประเมิน 4 ดาน ดังน้ี  

1) ดานวัตถุประสงคของบทเรียน เปนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมที่สามารถวัดผลได วัตถุประสงค

สอดคลองกับพฤติกรรมที่ตองการใหเกิดขึ้นกับผูเรียน วัตถุประสงคครอบคลุมเน้ือหา และมีความชัดเจน  

2) ดานเน้ือหา การเรียงลําดับเน้ือหามีความเหมาะสมเน้ือหามีความถูกตองตามหลักวิชาการ ความ

สอดคลองของเน้ือหากับวัตถุประสงค เน้ือหามีระดับความยาก งาย เหมาะสมกับกลุมผูเรียน การใชภาษาเหมาะสมกับผูเรียน 

การยกตัวอยางชัดเจน สอดคลองกับเน้ือหา  

3) ดานภาพน่ิงประกอบการนําเสนอเน้ือหา ภาพน่ิงสอดคลองกับเน้ือหาที่นําเสนอ ภาพน่ิง สามารถส่ือ

ความหมาย เขาใจงาย ภาพน่ิงมีความชัดเจน เหมาะสม  

4) ดานกิจกรรมการเรียนและการประเมินผล เทคนิค TGTเหมาะสมที่จะนํามาใชสอน นักเรียนใน

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 เทคนิค TGT มีความเหมาะสมในการนํามาใชสอนเน้ือหาที่ จัดเตรียมไวทั้ง 3 หนวยการเรียนรู 

คําถาม/กิจกรรมในใบงานสอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจน ของคําส่ังและคําถามในใบงาน เกณฑการใหคะแนนการทํา

ใบงาน มีความเหมาะสม แบบทดสอบ สอดคลองกับวัตถุประสงคความชัดเจนของคําส่ังและคําถามของแบบทดสอบ จํานวน

แบบทดสอบ กอนเรียนและหลังเรียนมีความเหมาะสม 
 

5.4 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 การทดลองใชกับกลุมตัวอยาง มีขั้นตอนการ ดังน้ี  

 5.4.1 ติดตั้งระบบของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และทําการทดสอบระบบจนเรียบรอย 

 5.4.2 ใหแบบทดสอบกอนเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน  

 5.4.3 มอบหมายและอธิบายขั้นตอนการใชงาน และเงื่อนไขตางๆ ในการใชบทเรียนและ วิธีการจัดการเรียน

การสอนแบบ TGT แกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คน เขาเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ในรายวิชาภาษาอังกฤษ 

ที่ไดสรางขึ้น กิจกรรมดังภาพที่ 1 
 

   
ภาพที่ 1 ทดลองใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมเปาหมาย 
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 5.4.4 ใหแบบทดสอบประเมินหลังเรียนแกนักเรียนกลุมเปาหมาย จํานวน 36 คนที่ผาน บทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอน ในรายวิชา ภาษาอังกฤษ ที่ไดสรางขึ้น  

 5.4.5 รวบรวมขอมูลคะแนนของการทําแบบทดสอบกอนเรียน และแบบทดสอบประเมินผล รวมหลังเรียน ของ

กลุมตัวอยางเพื่อนําไปวิเคราะหขอมูล 

 5.4.6 วิเคราะหขอมูลสรุปผลเพื่อนําเสนองานวิจัยตอไป 

 

6. ผลการศึกษา/การวิจัย  
 

6.1 ผลการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนประถมศึกษาปที่ 3 มี

รายละเอียดดังภาพที่ 2 
 

       
(ก) หนาตาง Login                      (ข) เมนูหลัก                 (ค) ตัวอยางเมนูบทเรียน   

 

       
         (ง) ตัวอยางแบบทดสอบ         (จ) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน            (ฉ) เกมจับคู 
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน 
 

  จากภาพที่ 2 ตัวอยางผลการพัฒนาบทเรียน ประกอบดวย หนา Login ของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท ใหนักเรียนพิมพชื่อลงในชองวาง แลวกดปุม Login (ก) เมนูหลัก ไดแก Animal Fruit 

Number Game แบบทดสอบกอนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน ผูจัดทํา (ข) ตัวอยางเมนูของแตละบทเรียน (ค) ตัวอยาง

แบบทดสอบ (ง) ตัวอยางเน้ือหาในบทเรียน (จ) เกมจับคู (ฉ) เพื่อใหนักเรียนไดทบทวนบทเรียนและไมเกิดความเบื่อหนาย 

 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปที่ 3 มีคาเฉล่ียคะแนนแบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางเรียนคิดเปนรอยละ 81.11 และมีคาเฉล่ียคะแนน

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนคิดเปนรอยละ 84.81 มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/84.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑที่กําหนด

คือ 80/80 
 

 6.2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหวางกอนเรียนและหลังเรียน 

 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระหวางกอน

เรียนและหลังเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏดังตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน]  

สภาพการเรียน N   퐷
 

2
 

t 

กอนเรียน 36 24.33  1.11 60 10.71 

หลังเรียน 36 25.44 

   * มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 จากตารางที่ 1 สรุปไดวาการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีจํานวนนักเรียน 36 คน พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอน

เรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

 6.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียน 

โดยหาคาเฉล่ีย และกําหนดระดับความพึงพอใจเปน 5 ระดับ คือ  

คาเฉล่ีย 4.51-5.00 หมายถึง พึงพอใจมากทีสุ่ด  คาเฉล่ีย 3.51-4.50 หมายถึง พึงพอใจมาก 

 คาเฉล่ีย 2.51-3.50 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  คาเฉล่ีย 1.51-2.50 หมายถึง พึงพอใจนอย 

 คาเฉล่ีย 1.00-1.50 หมายถึง พึงพอใจนอยที่สุด 
  

ตารางที ่2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

ระดับความพึงพอใจ 
x̄  S.D. 

1. ดานเน้ือหา 4.60 0.52 มากที่สุด 

2. ดานเทคนิคการนําเสนอ 4.63 0.49 มากที่สุด 

3. ดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียน 4.59 0.53 มากที่สุด 

คาเฉล่ียรวม 4.61 0.51 มากที่สุด 
 

 จากตารางที่ 2 สรุปไดวานักเรียนที่เรียนดวยการสอนแบบ TGT ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 พบวาโดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ

พึงพอใจมากที่สุด โดยสามารถเรียงลําดับหัวขอที่มีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจมากที่สุดไปหานอยที่สุดไดดังน้ี 1) มีความพึง

พอใจดานเทคนิคการนําเสนออยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.63) 2) มีความพึงพอใจดานเน้ือหาอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.60) 

3) มีความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับจากการเรียนดวยบทเรียนอยูในระดับมากที่สุด (x̄ =4.59) 

 

7. สรุปผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 7.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด TGT มีประสิทธิภาพเทากับ 81.11/84.81 ซ่ึงสูงกวาเกณฑ 

80/80 ที่ตั้งไว 

 7.2 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท หลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 7.3 นักเรียนมีความพึงพอใจภายหลังไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อ

การเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับแนวคิด TGT มีคาเทากับ 4.61 โดยมีคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.51 ทําใหมีความพึงพอใจอยูในระดับมากทีสุ่ด 

 

8. อภิปรายผลการศึกษา/การวิจัย  
 

 8.1 การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิ ทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู

คําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่  3 รวมกับแนวคิด TGT มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เทากับ 81.11/84.81 

หมายความวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท จึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนซึ่ง

สูงกวาเกณฑมาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว 

 8.2 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน กอนและหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสอน 

เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 รวมกับ

แนวคิด TGT พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 8.3 นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรูคําศัพท พบวานักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด 

 

9. ขอเสนอแนะ 
 

 9.1 ดานแบบทดสอบ ควรมีการพัฒนาขอสอบที่ใชบนส่ือเพื่อความหลากหลายในการทําแบบทดสอบ 

 9.2 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรใสเสียงประกอบเน้ือหา เพื่อเพิ่มทักษะดานการอานออกเสียงใหกับผูเรียน 
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