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บทคัดย่ อ
การวิจยั ครั้ งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่ อ (1) พัฒ นารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยการเรี ยนภาษา (CALL) ร่ ว มกับ กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ลุ่ ม และ (2) ทดลองใช้ แ ละศึ ก ษา
ประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน รู ปแบบการทดลองคื อรู ปแบบ 4 x 3 แฟคตอเรี ยล โดยมี กลุ่ม
ควบคุ มเที ยบ กลุ่มตัวอย่างคื อนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 ทั้งหมด 4 กลุ่ม แต่ ละกลุ่มมี นักเรี ยน 30 คน แบ่ ง
ออกเป็ นกลุ่มเก่ง 10 คน กลุ่มปานกลาง 10 คน และกลุ่มอ่อน 10 คน กลุ่มทดลองที่ 1 สอนโดยผูว้ ิจยั กลุ่มทดลองที่
2 สอนโดยครู ที่มีวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มทดลองที่ 3 สอนโดยครู ที่ไม่มีวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ
กลุ่มควบคุมสอนโดยครู ที่มีวฒ
ุ ิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ที่ เน้น การใช้บ ทเรี ย นคอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยการเรี ย นภาษา ร่ ว มกับ การจัด กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ลุ่ ม (2) บทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา ที่มีตวั การ์ ตูนเป็ นผูส้ อนการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ (4) แบบสอบถามความพึ งพอใจ สถิ ติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ ข ้อมูล ได้แ ก่ ค่ าร้ อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมสองทาง
และการเปรี ยบเทียบพหุคูณด้วยวิธี LSD
ผลการวิจยั ปรากฏดังนี้ (1) ผลการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 สู งกว่าของนักเรี ยนกลุ่มอื่นทุ กกลุ่มอย่างมี
นัยสําคัญ ทางสถิ ติ ที่ ระดับ .05 และผลการเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 3 และกลุ่มควบคุ ม ไม่แตกต่ างกัน
(2) นักเรี ยนกลุ่มอ่อนในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีผลการเรี ยนสู งกว่าของนักเรี ยนกลุ่มอ่อนในกลุ่มควบคุมอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ ที่ ระดับ .05 และ (3) ครู และนักเรี ยนในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการ
จัดการเรี ยนการสอนในระดับมาก
คําสํ าคัญ: การสอนภาษาอังกฤษ สื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนภาษา กิจกรรมปฏิสมั พันธ์กลุ่ม
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Abstract
The purposes of this study were (1) to develop an instructional model in English course using computer
assisted language learning (CALL) with peer interaction activities; and (2) to experiment with and evaluate the
effectiveness of the developed instructional model. The research design for the experiment was that of 4 x 3
factorial pre-test post-test control group design. Samples were 4 groups of Prathom Suksa III students. Each
group consisted of 30 students, divided into 10 high-achievers, 10 average-achievers, and 10 low-achievers.
Experimental Group 1 was taught by the researcher. Experimental Group 2 was taught by a teacher who had a
Bachelor Degree in English Teaching. Experimental Group 3 was taught by a teacher who did not have a
Bachelor Degree in English Teaching. The Control group was taught by a teacher who had a Bachelor Degree in
English Teaching. The instruments employed were (1) learning management plans focusing on using Computer
Assisted Language Learning with peer interaction activities, (2) Computer Assisted Language Learning lessons
that used cartoon characters to teach English pronunciation, (3) an English achievement test, and (4) a
questionnaire to assess satisfaction. Statistics for data analysis were the percentage, mean, standard deviation,
one-way ANOVA, two-way ANCOVA, and LSD multiple comparison method.
The results were as follows: (1) learning achievement of Experimental Group 2 was significantly higher
than the other three groups’ learning achievements at the level of .05, learning achievements of Experimental
Group 1, Experimental Group 3, and the Control group were not significantly different; (2) learning
achievements of low-achievers in the three experimental groups were significantly higher than those of lowachievers in the Control group at the level of .05; and (3) teachers and students in the experimental groups were
satisfied with the developed instruction model at the high level.
Keywords: English teaching, Computer Assisted Language Learning (CALL), Peer interaction activities
บทนํา

การจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ จําเป็ นต้องมีผสู ้ อนที่ มีทกั ษะความรู ้ความเข้าใจและความสามารถ
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อเป็ นแบบอย่างด้านการใช้ภาษาแก่นกั เรี ยน ไม่ว่าจะเป็ นแบบอย่างในการออกเสี ยงทั้งใน
ระดับ คํา และระดับ ประโยค แบบอย่ า งในการใช้ภ าษาได้ถู ก ต้อ งตามหลัก ไวยากรณ์ นอกจากนี้ ครู ผู ้ส อน
ภาษาอังกฤษยังจําเป็ นต้องมี วิธีสอนที่ น่าสนใจ สามารถทําให้นักเรี ยนเกิ ด ความกระตื อรื อร้ นอยากที่ จะเรี ยนรู ้
รวมทั้งมีทศั นคติ ที่ดีต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษด้วย หากครู ผูส้ อนภาษาอังกฤษไม่มีทกั ษะความรู ้ความเข้าใจและ
ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพียงพอ ครู เหล่านี้อาจสร้างปัญหาต่างๆ ให้แก่นกั เรี ยน อาทิ ปั ญหาด้านความ
ถูกต้องของการออกเสี ยงในระดับคําหรื อระดับประโยค ความถูกต้องด้านไวยากรณ์ ภาษา รวมทั้งทัศนคติ ต่อการ
เรี ยนภาษาอังกฤษ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้ ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยน
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่ งชาติ ได้เปิ ดเผยข้อมูลผลการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติข้ นั พื้นฐาน
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หรื อการสอบ O-Net ของนักเรี ยนทัว่ ประเทศในปี พ.ศ. 2553 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้นประถมศึกษา
ปี ที่ 6 มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 20.99 ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์มาก
สํานักงานคณะกรรมการการศึ กษาขั้นพื้ นฐาน (สพฐ.) พยายามที่ จะแก้ไขปั ญหานี้ โดยการจัดอบรมครู
ภาษาอังกฤษที่มีและไม่มีวฒ
ุ ิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ โดยมุ่งหวังที่จะพัฒนาครู เหล่านี้ ให้สามารถจัดการเรี ยนการ
สอนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพมากขึ้ น แต่วิธีการนี้ กลับเป็ นการเพิ่มภาระและสร้างความลําบากใจให้กบั ครู ที่เข้ารับ
การอบรม เนื่ องจากการสร้างทักษะความรู ้ความเข้าใจและความสามารถทางภาษาอังกฤษ รวมถึงความสามารถใน
การจัด การเรี ยนรู ้ วิช าภาษาอังกฤษ ไม่ อาจกระทําได้โดยการเข้ารั บการอบรมเพี ยง 2 หรื อ 3 วัน นอกจากนี้ ค รู
ประถมศึกษาในโรงเรี ยนชนบทหลายคนมีภาระต้องสอนถึงสามหรื อสี่ วิชา การมอบหมายให้ครู เหล่านี้ ตอ้ งพัฒนา
ตนเองด้วยการเข้ารับการฝึ กอบรม กลับเป็ นการเพิ่มภาระมากยิ่งขึ้น
การพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นรู ้ วิช าภาษาอังกฤษ ที่ เน้น การใช้ค อมพิ วเตอร์ ช่ วยการเรี ย นภาษา
(Computer Assisted Language Learning or CALL)เป็ นรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ที่เพิ่มบทบาทของสื่ อคอมพิวเตอร์
ให้เป็ นหลักของการเรี ยนการสอน ลดบทบาทของครู ให้เป็ นเพียงผูอ้ าํ นวยความสะดวกแก่นกั เรี ยน และเป็ นผูป้ ้ อน
สิ่ งเร้ าเพื่ อให้นักเรี ยนเกิ ด การเรี ยนรู ้ ไ ด้ด ้วยตนเอง สอดคล้องกับแนวคิ ด ของ ฐาปนี ย ์ ธรรมเมธา (2541 : 21) ที่
กล่าวถึงทฤษฎี มนุ ษยนิ ยม (Humanistic Theories) อันเป็ นแนวคิดสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษาว่าการเรี ยนรู ้ คื อ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผูเ้ รี ยน ด้วยวิธีการป้ อนสิ่ งเร้า (Response) ส่ วนสิ่ งเร้าคือ เหตุการณ์การกระทํา หรื อวัสดุ
อุปกรณ์ที่ผูส้ อนจัดขึ้ นในลักษณะที่ ผูเ้ รี ยนสามารถรับรู ้ได้ดว้ ยประสาทสัมผัสทั้งห้า นอกจากนี้ ยังสอดคล้องกับ
ปองภพ วิทิพย์รอด (2552) ที่กล่าวว่า การใช้เทคโนโลยีและสื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) เพื่อช่วยให้
นักเรี ย นเรี ยนรู ้ หลักไวยากรณ์ ได้อย่างเข้าใจ และแก้ไขข้อบกพร่ องในการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของนักเรี ย น
รวมทั้งทําให้นกั เรี ยนจดจําคําศัพท์ได้มาก โดยไม่ลืมและไม่เบื่อผ่านตัวการ์ ตูนต่างๆ ที่ อยู่ในสื่ อ เป็ นวิธีที่โรงเรี ยน
ระดับอนุบาลและประถมศึกษาในประเทศมาเลเซี ยและประเทศสิ งคโปร์นิยมใช้กนั มาก
ภาษาอังกฤษระดับชั้นประถมศึ กษา ถือเป็ นพื้นฐานสําคัญต่อการเรี ยนภาษาอังกฤษในระดับที่ สูงขึ้ นไป
เมื่ อนักเรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษพื้นฐานเป็ นอย่างดี แล้ว นอกจากจะทําให้การ
เรี ยนในระดับสู งขึ้ นมาเป็ นเรื่ องที่ เข้าใจได้ง่ายขึ้ นแล้ว ยังจะส่ งผลต่ อทัศนคติ ที่ดีต่ อการเรี ยนภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนในอนาคตอีกด้วย ศรี ภูมิ อัครมาศ (2553) ผูเ้ ชี่ ยวชาญการผลิตสื่ อและฝึ กอบรมบุคลากรด้านการเรี ยนการ
สอนภาษาอังกฤษ กล่ าวสนับ สนุ น การเรี ย นภาษาอังกฤษตั้งแต่ ว ยั เด็ก ว่า ช่ วงวัย ที่ เหมาะสมต่ อ การเริ่ ม เรี ย น
ภาษาอังกฤษควรอยู่ระหว่าง 2-11 ขวบ เนื่ องจากการวิจยั ล่าสุ ดเกี่ยวกับพัฒนาการทางสมองพบว่า เด็กวัยนี้ จะรับ
ข้อมูลที่ ใส่ เข้าไปได้ไวมากที่ สุด ยิ่งเรี ยนในช่ วงวัยน้อยๆ ยิ่งได้ผลดี กว่า อี กทั้งสื่ อที่ เน้นการเคลื่ อนไหวของตัว
การ์ตูนและเสี ยงดนตรี ต่างๆ ยังใช้ได้ผลดีมากๆ กับเด็กในช่วงวัยนี้อีกด้วย
อย่างไรก็ดี การใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) ในการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ เป็ นการมี
ปฏิ สัมพันธ์กนั ระหว่างนักเรี ยนกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เท่านั้น ซึ่ งถือเป็ นเพี ยงขั้นตอนหนึ่ งของการฝึ กเท่านั้น
นักเรี ยนควรมี โอกาสได้ผ ลิ ต ภาษาเพื่ อใช้ในการสื่ อสารกับเพื่ อนๆ ในชั้น เรี ยน ในสถานการณ์ ต่ างๆ ทั้งแบบ
สถานการณ์ ที่กาํ หนดไว้แล้ว และในสถานการณ์ ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ล่วงหน้า สอดคล้องกับแนวคิ ดของ สุ มิตรา
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อังวัฒนากุล (2535) ที่กล่าวถึงการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่ อสารว่า การสอนภาษาควรให้ผเู ้ รี ยนสามารถนําภาษา
ไปใช้ในการสื่ อสาร หรื อสื่ อความหมายกับบุ คคลอื่ นได้เพราะในการสื่ อสารนั้นต้องใช้ภาษาเป็ นสื่ อในการทํา
หน้าที่ต่างๆ เช่น โต้แย้ง ชักจูง ขออนุ ญาต ซึ่ งต้องใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมด้วย นักเรี ยนควรมีโอกาสฝึ กใช้
ภาษาอังกฤษเพื่ อ เตรี ยมตัวให้พ ร้ อมกับการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการณ์ ต่างๆในชี วิตประจําวัน เช่ นเดี ยวกับ
แนวคิดของ แอ๊คคุณ (Akgün, 2014) ที่กล่าวว่า การจัดกิจกรรมระหว่างการเรี ยน โดยสร้างโอกาสให้นกั เรี ยนได้ใช้
ภาษาในการ พูดคุย สอบถาม กับเพื่อนๆ ในชั้นเรี ยน จะทําให้การเรี ยนไวยากรณ์ การเรี ยนการอ่าน หรื อการเรี ยน
การเขียนที่น่าเบื่อกลับกลายเป็ นการเรี ยนที่มีชีวิตชีวา สนุกสนานขึ้นมาได้
จากปั ญหาด้านคุณภาพการสอนของครู ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวกับความถูกต้องในการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
ในระดับคําและระดับประโยค ความถูกต้องของไวยากรณ์ภาษา ก่อให้เกิดแนวคิดในการผลิตคอมพิวเตอร์ ช่วยการ
เรี ยนภาษา (CALL) ในการสอนภาษาอังกฤษ และแนวคิดที่ต่อยอดการใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL)
ในการเรี ยนการสอนโดยการเพิ่มการฝึ กใช้ภาษาเพื่อการมีปฏิสมั พันธ์กบั เพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน ผูว้ ิจยั ได้ตระหนักถึง
ปั ญ หาและแนวคิ ด ในการแก้ปั ญ หาเหล่ านี้ จึ งมี ค วามสนใจที่ จะพัฒ นารู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนวิ ช า
ภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิสัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 3
วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา
(CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิสมั พันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
2. เพื่ อทดลองใช้และศึ กษาประสิ ทธิ ผลของรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิสมั พันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
วิธีดาํ เนินการวิจยั
การวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิ วเตอร์ ช่วยการ
เรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 มี การดําเนิ นการ 4
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้ อมูลพืน้ ฐาน
เป็ นขั้นตอนของการศึกษาบริ บทของการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิ สัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
การวิจยั ขั้นตอนนี้ เป็ นการวิจยั เชิ งพรรณนา (Descriptive Research) แบ่งการศึกษาออกเป็ น (1) ศึกษาและวิเคราะห์
หลักสู ต รการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษ (2) ศึ กษาแนวคิ ด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่ เกี่ ย วข้องกับแนวการสอน
ภาษาอังกฤษโดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) และ (3) ศึกษาสภาพปั จจุบนั ของการจัดการเรี ยนการ
สอนวิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี และความต้องการของครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ
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รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรม
ปฏิสัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 โดยการสัมภาษณ์ผเู ้ กี่ยวข้องและรวบรวมข้อมูลโดยการใช้
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนา รู ปแบบการจัดการเรียนการสอน
เป็ นขั้น ตอนของการพัฒ นาโครงร่ างของรู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอังกฤษ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิ สัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ (4) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา
(CALL) ซึ่ งใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้ ส่ วนการประเมินผลการทดลองใช้ ประกอบด้วยเครื่ องมือในการ
วัดดังนี้ (1) ข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ (2) แบบสอบถามความพึงพอใจของครู ที่มีต่อรู ปแบบ
การจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้ น และ (3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อการเรี ยน จากนั้นทํา
การตรวจสอบโครงร่ างรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน และเครื่ องมือประเมินผลการทดลองใช้ จากนั้นปรับปรุ ง
ตามข้อเสนอแนะของผูเ้ ชี่ยวชาญ
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ และศึกษาประสิ ทธิผล
เป็ นขั้นตอนของการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
การเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิสมั พันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ซึ่ งทําการทดลอง 1
ภาคเรี ยน รู ปแบบการทดลองคือรู ปแบบ 4x3 แฟคตอเรี ยล โดยมีกลุ่มควบคุมเทียบและมีการทดสอบก่อนเรี ยนและ
หลังเรี ยน กลุ่มตัวอย่างมีท้ งั หมด 4 กลุ่ม เข้ามามีส่วนร่ วมในการทดลองด้วยความสมัครใจ แต่ละกลุ่มมีนกั เรี ยน 30
คน ประกอบด้วยกลุ่ มเก่ ง 10 คน กลุ่ มปานกลาง 10 คน และกลุ่ มอ่อน 10 คน กลุ่ม ทดลองที่ 1 คื อนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัด ห้วยเสื อ ซึ่ งสอนโดยผูว้ ิจยั กลุ่ มทดลองที่ 2 คื อนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
โรงเรี ยนวัดตาลกง ซึ่ งสอนโดยครู ที่มีวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มทดลองที่ 3 คือนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 โรงเรี ยนเทศบาล วัดพระทรง ซึ่ งสอนโดยครู ที่ไม่มีวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ กลุ่มควบคุมคื อนักเรี ยนชั้น
ประถมศึ กษาปี ที่ 3 โรงเรี ยนวัดดอนไก่ เตี้ ย ซึ่ งสอนโดยครู ที่มีวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ โรงเรี ยนทั้ง 4 โรง
อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี และศึ กษาประสิ ทธิ ผลของการใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้
คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิ สัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3
ในด้านความรู ้ความเข้าใจภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาปี ที่ 3 และความคิดเห็นของครู และนักเรี ยนที่มีต่อรู ปแบบ
การจัด การเรี ย นการสอนวิ ช าภาษาอังกฤษ โดยใช้ค อมพิ วเตอร์ ช่ ว ยการเรี ย นภาษา (CALL) ร่ วมกับ กิ จกรรม
ปฏิ สัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรี ยนรู ้
ตามรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น (2) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) (3) แบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ (4) แบบสอบถามความพึ งพอใจต่ อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนของ
ครู ผสู ้ อน (5) แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรี ยนของนักเรี ยน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าร้อยละ
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดี ยว การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วมสองทาง
และการเปรี ยบเทียบพหุคูณด้วยวิธี LSD
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ขั้นตอนที่ 4 การปรับปรุ ง
เป็ นขั้นตอนของการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วย
การเรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 และสื่ อบทเรี ยน
คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน โดยใช้ข ้อมูลและข้อค้นพบที่ ได้จากการทดลองใช้ เพื่ อทําให้เกิ ด ความสมบู รณ์ แ ละมี
ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั เรื่ องการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการ
เรี ยนภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิสมั พันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 มีดงั นี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานที่จาํ เป็ นต่อการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน สรุ ปได้ดงั นี้
1.1 การกําหนดเนื้ อหาของการจัดการเรี ยนการสอนยึดหลักตามแนวทางที่ กาํ หนดไว้ในหลักสู ตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 กลุ่มสาระการเรี ยนรู ้ภาษาต่างประเทศ ระดับชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3
1.2 ทฤษฎี การเรี ยนรู ้ที่ เป็ นพื้ นฐานของการพัฒ นาบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษาได้แก่
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behavior Theories)
1.3 ครู ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษาในจังหวัดเพชรบุรี ใช้การสอนแบบการแปลตาม
กฎเกณฑ์ของภาษาเป็ นหลัก และครู ตอ้ งการให้เกิดการปฏิสมั พันธ์ระหว่างนักเรี ยนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
2. ผลการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา
(CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิสมั พันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ปรากฏว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยน
การสอนที่พฒั นาขึ้ น ประกอบด้วย (1) หลักการ (2) วัตถุประสงค์ (3) แผนการจัดการเรี ยนรู ้ มีท้ งั หมด 34 แผน ใช้
ในภาคเรี ยนที่ 1 จํานวน 17 และภาคเรี ยนที่ 2 จํานวน 17 แผน (4) บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL)
จํานวน 34 บทเรี ยนซึ่ งใช้ประกอบกับแผนการจัดการเรี ยนรู ้
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้น พบว่า
3.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่ มที่ 2 ที่ สอนโดยครู ที่มีวุฒิ ดา้ นการสอน
ภาษาอังกฤษสู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนทุกกลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังแสดงผลในตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 แสดงคะแนนการสอบหลังเรี ยน (Post-test) ของกลุ่มตัวอย่างที่ 4 กลุ่ม ที่มีการปรับคะแนน
(adjusted mean) โดยการนําคะแนนการสอบก่อนเรี ยน (Pre-test) มาเป็ นฐานในการปรับคะแนน
95% Confidence Interval
กลุ่ม
Mean
Std. Error Lower Bound Upper Bound
กลุ่มทดลอง 1 27.897(a) .810
26.291
29.503
กลุ่มทดลอง 2 32.643(a) .925
30.809
34.477
กลุ่มทดลอง 3 28.731(a) .577
27.587
29.876
กลุ่มควบคุม 26.229(a) .607
25.025
27.433
a Covariates appearing in the model are evaluated at the following values: คะแนนก่อนเรี ยน = 17.0583.
3.2 เมื่อวิเคราะห์ตามระดับความสามารถด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มอ่อนในกลุ่ม
ทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มอ่อนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ ร ะดับ .05 และนักเรี ย นกลุ่ มเก่ ง ปานกลาง และอ่ อ นในกลุ่ มทดลองที่ 2 มี ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนทุกกลุ่มตัวอย่างอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังแสดงผลในตารางที่ 2 – 3
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยของคะแนนการสอบหลังเรี ยนที่มีการปรับคะแนน (adjusted mean) ของนักเรี ยนที่มีการ
แบ่งตามระดับความสามารถ (level) ของกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม
กลุ่ม
เก่ง (10 คน)
ปานกลาง (10 คน)
อ่อน (10 คน)
รวม (30 คน)
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
X
S.D.
ทดลอง 1 30.45(a) 1.33
27.19(a) 1.65
27.89(a) .81
25.54(a) 1.32
ทดลอง 2 36.68(a) 1.42
32.64(a) .92
34.64(a) 2.20
27.14(a) 1.39
ทดลอง 3 32.71(a) 1.00
28.45(a) 1.05
28.73(a) .57
24.63(a) 1.03
ควบคุม 30.14(a) .991
27.40(a) 1.25
26.22(a) .60
21.06(a) 1.07
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ตารางที่ 3

แสดงผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการเปรี ยบเทียบคะแนนการสอบหลังเรี ยนระหว่าง
กลุ่ม (group) และระหว่างระดับความสามารถ (level) ของนักเรี ยนกลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม
Type III Sum of
Source
Squares
df
Mean Square
F
Sig.
Corrected Model
1825.969(a)
12
152.164
15.286
.000
Intercept
228.750
1
228.750
22.979
.000
PRE
270.744
1
270.744
27.198
.000
LEVEL
13.506
2
6.753
.678
.510
GROUP
311.872
3
103.957
10.443
.000
LEVEL * GROUP
76.968
6
12.828
1.289
.269
Error
1065.156
107
9.955
Total
102943.000
120
Corrected Total
2891.125
119
a R Squared = .632 (Adjusted R Squared = .590)
3.3 ครู ที่สอนในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนในระดับ
มาก และนักเรี ยนในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อการเรี ยนในระดับมาก
4. ผลการปรับปรุ งรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ปรากฏว่า
4.1 กําหนดไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ว่า ครู ผสู ้ อนควรมีการกล่าวให้กาํ ลังใจและยกย่องชมเชยให้
บ่อยครั้ง
4.2 ปรับเนื้อหาทางภาษาให้มีความง่ายมากขึ้น
4.3 ปรับกิจกรรมการเรี ยนการสอนในแผนการจัดการเรี ยนรู ้โดยให้มีการแข่งขันการใช้ภาษาอังกฤษ
ระหว่างกลุ่มนักเรี ยน
4.4 ปรับระดับความดังของบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ให้สมํ่าเสมอเท่ากันทุกบทเรี ยน
4.5 ปรับการพูดของตัวการ์ตูนที่เป็ นผูส้ อนในบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ให้ชา้ ลง
4.6 เพิ่มคําแนะนําในแผนการจัดการเรี ยนรู ้ว่า การนําเสนอบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา
ควรใช้กบั จอภาพขนาดใหญ่
นอกจากนี้ยงั พบข้อสังเกตที่ได้จากการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอน ดังนี้
1. นักเรี ยนกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 1 ที่ ดาํ เนิ นการสอนโดยผูว้ ิจยั โดยเฉพาะนักเรี ยนกลุ่มอ่อน มีความตื่ นเต้น
และกระตือรื อร้นในการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมากเป็ นพิเศษ
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2. จากการเข้าสังเกตการเรี ยนการสอนของกลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 พบว่านักเรี ยนทุ กคน
โดยเฉพาะนัก เรี ย นกลุ่ ม อ่ อ น มี ค วามตื่ น เต้น และกระตื อรื อร้ น ในการเรี ย นด้ว ยรู ป แบบการเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้นมากเป็ นพิเศษ
3. จากการสอบถามนักเรี ยนกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 ในระหว่างการทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้น พบว่า ครู ในกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มนี้ ได้จดั ให้นกั เรี ยนได้ดูบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในตอนพักกลางวันและหลังเลิกเรี ยนเพิ่มเติมจากที่เวลาเรี ยนปกติในชั้นเรี ยน
4. จากการสอบถามนั ก เรี ย นกลุ่ ม ทดลองกลุ่ ม ที่ 2 พบว่ า ครู ผู ้ส อนได้จัด ให้ นั ก เรี ย นได้ดู บ ทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มในเวลาที่ครู ไม่อยู่ เช่นเวลาที่ครู ไปประชุม และในบางคาบเรี ยนที่ไม่มีครู เข้าสอน
5. จากการสอบถามนักเรี ยนกลุ่มทดลองกลุ่มที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 ในระหว่างการทดลองใช้รูปแบบ
การเรี ย นการสอนที่ พ ัฒ นาขึ้ น พบว่า ก่ อ นการสอบหลังเรี ย น (Posttest) ครู ผูส้ อนได้มี การทบทวนบทเนื้ อ หา
บทเรี ยนให้แก่นกั เรี ยนเพิ่มเติมด้วย
อภิปรายผล
จากการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา
(CALL) ร่ วมกับกิ จกรรมปฏิ สัมพันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึ กษาปี ที่ 3 สามารถอภิ ปรายผลการวิจยั ได้
ดังต่อไปนี้
1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอน พบว่าการเรี ยนการสอน
วิชาภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี กําลังประสบปั ญหาด้านการขาดแคลนครู ที่มีวฒ
ุ ิดา้ นการสอน
ภาษาอังกฤษ และครู ภาษาอังกฤษที่ มีอยู่ ไม่สามารถจัดการเรี ยนการสอนที่ มีคุณภาพเพียงพอที่ จะพัฒนาศักยภาพ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักเรี ยนได้ จึ งส่ งผลต่ อผลการเรี ยนของนักเรี ยน ข้อมูลเหล่านี้ สอดคล้องการสํารวจ
ข้อมูลด้านคุณสมบัติของครู ผสู ้ อนวิชาภาษาอังกฤษ โดยกองวิจยั ทางการศึกษา กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิ การ
(2540) ที่พบว่า ครู ผสู ้ อนภาษาอังกฤษในโรงเรี ยนระดับประถมศึกษาเป็ นผูท้ ี่ไม่มีวฒ
ุ ิการศึกษาทางภาษาอังกฤษถึง
ร้อยละ 65 และสอดคล้องกับข้อมูลของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่แสดงถึงปัญหาการ
ขาดแคลนครู โดยขาดแคลนครู ภาษาอังกฤษจํานวน 8,640 อัตรา นอกจากนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรี ยน สอดคล้อง
กับสถาบันทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ที่ ได้เปิ ดเผยข้อมูลผลการสอบแบบทดสอบทางการศึ กษาแห่ งชาติ ข้ นั
พื้ นฐานหรื อการสอบ O-Net ของนักเรี ยนทั่วประเทศในปี พ.ศ. 2553 ในรายวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรี ยนชั้น
ประถมศึกษาปี ที่ 6 พบว่ามีค่าเฉลี่ยเพียงร้อยละ 20.99 ซึ่ งตํ่ากว่าเกณฑ์มาก
ผลการสํารวจด้านความต้องการพัฒนาตนเองของครู ผสู ้ อน พบว่า ร้อยละ 70 มีความต้องการพัฒนาตนเอง
ด้านวิธีสอนในระดับน้อย หมายถึง ครู ไม่ตอ้ งการเข้ารับการอบรมด้านวิธีการสอน ซึ่ งการอบรมในแต่ละครั้ง ใช้
เวลาประมาณแตกต่างกันไป ตั้งแต่ 1 วัน ไปจนถึง 1 สัปดาห์ ด้วยรู ปแบบการแก้ปัญหาด้วยการจัดการอบรมนี้ กลับ
เป็ นการเพิ่มภาระให้แก่ครู อีกทั้งยังทําให้ครู ตอ้ งทิ้งการสอนในชั้นเรี ยนเพื่อมาเข้ารับการอบรม และภายหลังจาก
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การอบรม ก็ไม่ได้มีการช่วยเหลือติดตามผลอย่างต่อเนื่อง ทําให้ครู ส่วนมากไม่สามารถนําความรู ้ที่ได้จากการอบรม
มาต่อยอดพัฒนาการจัดการเรี ยนการสอนของตนเองได้อย่างเป็ นรู ปธรรม
2. ในการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยนภาษา
(CALL) ร่ ว มกับ กิ จ กรรมปฏิ สั ม พัน ธ์ ก ลุ่ ม นี้ เป็ นผลมาจากแนวคิ ด ที่ ว่ า การให้ นั ก เรี ย นเรี ย นและฝึ กฝนกับ
คอมพิวเตอร์ อย่างเดี ยวนั้นไม่ถูกต้อง หากแต่ควรจะให้นักเรี ยนได้มีโอกาสใช้ภาษาเพื่อการปฏิ สัมพันธ์กบั เพื่ อน
นักเรี ยนด้วยกัน ซึ่ งจะทําให้เกิ ดการเรี ยนรู ้มากยิ่งขึ้ น สอดคล้องกับแนวคิ ดของอัลเบิ ร์ต บันดูรา (Albert Bandura,
อ้างถึ งใน ประยุทธ ไทยธานี , 2549) ที่ เชื่ อว่าการเรี ยนรู ้ ของมนุ ษย์เกิ ด จากการมี ปฏิ สัมพันธ์ระหว่างผูเ้ รี ยนและ
สิ่ งแวดล้อม ซึ่ งทั้งผูเ้ รี ยนและสิ่ งแวดล้อมต่ างก็มีอิทธิ พลต่อกันและกัน โดยในส่ วนของแผนการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ี
ประกอบด้วย 1) สาระการเรี ยนรู ้ 2) จุดประสงค์การเรี ยนรู ้ 3) กิจกรรมการเรี ยนรู ้ 4) สื่ อแหล่งเรี ยนรู ้ และ 5) การวัด
และประเมิ นผล ซึ่ งเป็ นไปตามรู ปแบบมาตรฐานของการเขี ยนแผนการจัดการเรี ยนการสอน ส่ วนกิ จกรรมการ
เรี ยนรู ้ที่แบ่งออกเป็ น ขั้นนําเข้าสู่ บทเรี ยน (Pre teaching) ขั้นนําเสนอ (Presentation) ขั้นฝึ ก (Practice) และขั้นผลิต
ภาษา (Production) นั้น เป็ นรู ปแบบของการจัดการเรี ยนการสอนภาษาอังกฤษเพื่ อการสื่ อสาร สําหรั บบทเรี ยน
คอมพิ วเตอร์ ช่วยสอนภาษา ประกอบด้วย 1) ตัวการ์ ตูน “พี่ ทอม” ซึ่ งเป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ และกําหนดวิธีการฝึ กแก่
นักเรี ยน 2) เนื้ อหาที่ ใช้ในการสอนคื อ ความหมายและวิธีการใช้คาํ ศัพท์ และรู ปประโยค 3) การให้คาํ พูดชมเชย
และคําพูดให้กาํ ลังใจแก่นกั เรี ยนจากตัวการ์ ตูน 4) กระบวนการฝึ กของนักเรี ยน ซึ่ งเป็ นไปตามแนวคิดทฤษฎีที่เป็ น
พื้นฐานของเทคโนโลยีการศึ กษา ด้านการประยุกต์ใช้ในการจัดทําบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ที่ กล่าวว่า 1) จะต้องให้
ผูเ้ รี ย นมีส่ วนร่ ว มในการเรี ย นอย่างกระฉับ กระเฉง เช่ น การให้เรี ย นด้ว ยการลงมือปฏิ บ ตั ิ ประกอบกิ จกรรม
2) ให้ท ราบผลย้อ นกลับ ทันที เมื่อให้ผูเ้ รี ยนลงมือปฏิ บตั ิ หรื อตัดสิ นใจทําอะไรลงไป ก็จะมีผลสะท้อนกลับให้
ทราบว่า นัก เรี ย นตัด สิ น ใจถูก หรื อ ผิด โดยทัน ท่ว งที 3) ให้ไ ด้ป ระสบการณ์แ ห่ ง ความสํ า เร็ จ โดยใช้ก าร
เสริ มแรง เมื่อผูเ้ รี ยนแสดงพฤติ กรรมที่ พึงประสงค์หรื อถูกต้อง ก็จะมีรางวัลให้ เพื่อให้เกิ ดความภาคภูมิใจ และ
แสดงพฤติ ก รรมนั้ น อีก และ 4) การให้เ รี ย นไปที ล ะน้อ ยตามลํา ดับ ขั้น ที ่ พ อเหมาะกับ ความสนใจและ
ความสามารถของผูเ้ รี ย นโดยคํานึ งถึงความแตกต่างระหว่า งบุค คลเป็ นสํา คัญ จะทําให้ประสบความสําเร็ จใน
การเรี ยน และเกิ ดการเรี ยนรู ้ที่มนั่ คงถาวรขึ้ น (บุปผชาติ ทัฬหิ กรณ์ และคณะ 2544 : 136) สําหรับกระบวนการฝึ ก
ของนักเรี ยนนั้น ประกอบด้วย 1) การให้นกั เรี ยนเรี ยนรู ้ความหมาย การใช้คาํ ศัพท์ และรู ปประโยค จากตัวการ์ ตูน
2) ให้นกั เรี ยนฝึ กพูดคําศัพท์และประโยคตามตัวการ์ ตูน 3) ให้นักเรี ยนฝึ กพูดคําศัพท์และประโยคกับเพื่ อน และ
4) ให้นกั เรี ยนฝึ กพูดโต้ตอบประโยคกับตัวการ์ ตูน ซึ่ งกระบวนการฝึ กนี้ มาจากแนวคิดที่จะช่วยแก้ปัญหาการจัดการ
เรี ยนการสอนด้านการขาดความน่ าสนใจ และปั ญหาด้านการเป็ นตัวอย่างที่ ถูกต้องในการออกเสี ยงภาษาอังกฤษ
ของครู สอดคล้องกับความคิดเห็นของ สุ ทศั น์ นาคจัน่ (2557) ที่กล่าวว่าการสอนภาษาอังกฤษสําหรับเด็กนั้น เด็ก
จะต้องได้รับการป้ อนข้อมูลที่ถกู ต้องให้ได้มากที่สุด และเมื่อเด็กมีขอ้ มูลที่ถกู ต้องพร้อมแล้ว และได้รับการกระตุน้
จากปั จจัยภายนอกที่ เหมาะสม จึ งจะเกิ ดความมัน่ ใจที่ จะผลิ ตภาษาออกมา แต่ ในความเป็ นจริ งครู ผูส้ อนระดับ
ประถมศึ กษาในประเทศไทยกลับไม่สามารถเป็ นผูป้ ้ อนความถูกต้องให้กบั เด็กได้ อย่างไรก็ดี ครู สามารถใช้สื่อ
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อื่ น ๆ มาช่ วยในการป้ อนข้อ มู ลที่ ถู ก ต้อ งแก่ เด็ ก เช่ น การใช้ภ าพและเสี ย งจากยูทู ป youtube หรื อ จากบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3. ผลการทดลองใช้รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้คอมพิวเตอร์ ช่วยการเรี ยน
ภาษา (CALL) ร่ วมกับกิจกรรมปฏิสมั พันธ์กลุ่ม สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 พบว่า
3.1 ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 ที่ สอนโดยครู ที่มีวุฒิ ดา้ นการสอน
ภาษาอังกฤษ สู งกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนทุกกลุ่มอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติ จากการ
สอบถามนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 และกลุ่มที่ 3 ในระหว่างการทดลองใช้รูปแบบการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้น พบว่า ครู
ในกลุ่มทดลองทั้งสองกลุ่มนี้ ได้จดั ให้นกั เรี ยนได้ดูบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนในตอนพักกลางวันและหลังเลิก
เรี ยนเพิ่ มเติ มจากที่ เวลาเรี ยนปกติ ในชั้นเรี ยน นอกจากนี้ ยงั พบว่า ครู ในกลุ่มที่ 2 ได้จดั ให้นักเรี ยนได้ดูบทเรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพิ่มในเวลาที่ครู ไม่อยู่ เช่นเวลาที่ครู ไปประชุม และในบางคาบเรี ยนที่ไม่มีครู เข้าสอน ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ เป็ นส่ วนสําคัญที่ ช่วยทําให้ผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 สู งกว่าผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ย นภาษาอังกฤษของนัก เรี ย นทุ ก กลุ่ ม อย่า งมี นัย สําคัญ ทางสถิ ติ ในขณะที่ ผ ลสั ม ฤทธิ์ ทางการเรี ย น
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนกลุ่มที่ 1 ที่สอนโดยผูว้ ิจยั เองกลับมีคะแนนน้อยกว่าผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษ
ของนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 ที่ สอนโดยครู ที่มีวุฒิดา้ นการสอนภาษาอังกฤษ ที่เป็ นเช่นนี้ สามารถอธิ บายได้ว่า เป็ นเพราะ
ผูว้ ิจยั ไม่ได้เป็ นครู ประจําโรงเรี ยนของนักเรี ยนกลุ่มทดลองที่ 1 และดําเนิ นการสอนให้แก่นกั เรี ยนกลุ่มที่ 1 เพี ยง
อาทิ ตย์ละ 1 ครั้ง แต่ครู ของนักเรี ยนกลุ่มที่ 2 นั้นเป็ นครู ประจําชั้น มีความใกล้ชิดและมี เวลาในการดูแลให้ความ
ช่วยเหลือ อีกทั้งยังจัดให้นกั เรี ยนได้ดูบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ได้บ่อยครั้ง ดังนั้นการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการ
สอนนี้ไปใช้ให้เกิดประสิ ทธิ ผลอย่างเต็มที่น้ นั ครู ผสู ้ อนควรจะมีความใกล้ชิดและมีเวลามากเพียงพอในกรรดูแลให้
ความช่วยเหลือ และควรจะจัดให้นกั เรี ยนได้ดูบทเรี ยนคอมพิวเตอร์นอกเวลาเสริ มจะการดูในชั้นเรี ยนปกติ
3.2 เมื่อวิเคราะห์ตามระดับความสามารถด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษ พบว่า นักเรี ยนกลุ่มอ่อนในกลุ่ม
ทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มอ่อนในกลุ่มควบคุมอย่างมีนยั สําคัญ
ทางสถิติ จากผลการทดลองนี้ แสดงให้เห็นว่า รู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนที่ พฒั นาขึ้นนี้ สามารถนําไปใช้กบั
นักเรี ยนที่มีความสามารถด้านการเรี ยนภาษาอังกฤษในกลุ่มอ่อนได้อย่างมีประสิ ทธิ ผล สอดคล้องกับข้อสังเกตที่ได้
จากการเข้าสังเกตการเรี ยนการสอนของกลุ่มทดลองที่ 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 ซึ่ งพบว่า นักเรี ยนทุกคนโดยเฉพาะ
นักเรี ยนกลุ่มอ่อน มีความตื่นเต้น และกระตื อรื อร้นในการเรี ยนด้วยรู ปแบบการเรี ยนการสอนที่พฒั นาขึ้นมากเป็ น
พิเศษ ทั้งนี้ กเ็ พราะการใช้ตวั การ์ตูนเป็ นผูส้ อน อีกทั้งยังมีการร้องเพลงและเต้นรําประกอบการเรี ยนการสอน ซึ่ งสิ่ ง
เหล่านี้ นบั เป็ นสิ่ งเร้าและแรงจูงใจให้นกั เรี ยนเกิดการเรี ยนรู ้ได้ดีกว่าการเรี ยนการสอนที่ ใช้ครู เป็ นหลักในการให้
ความรู ้ สอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีมนุษยนิ ยมอันเป็ นแนวคิดพื้นฐานสําคัญของเทคโนโลยีการศึกษา โดยทฤษฎีน้ ี
มีความเชื่ อว่าการให้ความรู ้แก่ผเู ้ รี ยนจําเป็ นต้องคํานึ งถึงความรู ้สึก อารมณ์และทัศนคติ ของผูเ้ รี ยน และผูเ้ รี ยนจะ
เรี ยนรู ้ได้ดีกต็ ่อเมื่อบทเรี ยนนั้นน่าสนใจและผูเ้ รี ยนมีความต้องการที่จะเรี ยนรู ้
3.3 ครู และนักเรี ยนในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึงพอใจต่อรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนใน
ระดับมาก ผลการทดลองนี้ สามารถอภิปรายผลได้วา่ การที่ครู ในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่มมีความพึงพอใจต่อรู ปแบบ
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การจัดการเรี ยนการสอนในระดับมาก เนื่ องจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนี้ สามารถช่วยแก้ปัญหาการเรี ยน
การสอนได้ 3 ด้านสําคัญ ได้แก่ 1) ด้านการออกเสี ย งภาษาอังกฤษที่ ถูกต้องของครู โดยตัวการ์ ตู น ในบทเรี ย น
คอมพิวเตอร์ จะทําหน้าที่ เป็ นต้นแบบในการฝึ กออกเสี ยงภาษาอังกฤษให้กบั นักเรี ยน ทําให้ครู หมดความกังวลใน
ความถูกต้องของการออกเสี ยงภาษาอังกฤษของตนเอง 2) ด้านความน่ าสนใจของการนําเสนอเนื้ อหาบทเรี ยน ซึ่ ง
การสอนด้วยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ โดยมีตวั การ์ ตูนเป็ นตัวละครหลัก ทําหน้าที่ ในการถ่ายทอดให้ความรู ้ ทําให้
นักเรี ยนเกิ ดความรู ้สนใจในการเรี ยนมากยิ่งขึ้ น และ 3) ด้านการขาดกิ จกรรมการเรี ยนการสอน ซึ่ งกิ จกรรมการ
เรี ยนการสอนที่ระบุไว้ในแผนการจัดการเรี ยนรู ้เป็ นกิจกรรมที่กระตุน้ และเสริ มสร้างให้นกั เรี ยนได้ใช้ภาษาเพื่อการ
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนนักเรี ยนด้วยกัน ซึ่ งปั ญหาทั้ง 3 ด้านนี้ ต่างเป็ นปัญหาที่ครู ตอ้ งการความช่วยเหลือทั้งสิ้ น
ดังนั้นการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนการสอนนี้ไปใช้และเกิดประสิ ทธิ ผลดี จึงทําให้ครู เกิดความพึงพอใจในระดับ
มาก ส่ วนนักเรี ยนในกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม มีความพึ งพอใจต่ อการเรี ยนในระดับมากเช่ นกัน สามารถอภิ ปราย
ผลได้ว่า เมื่อนักเรี ยนรู ้สึกสนุกกับการเรี ยนที่ แตกต่างออกไปจากเดิม นักเรี ยนได้เรี ยนกับบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ที่มี
ตัวการ์ตูนเป็ นผูส้ อน นักเรี ยนได้รับคําชมเมื่อทําถูกและคําพูดให้กาํ ลังใจแทนการลงโทษเมื่อทําผิด และนักเรี ยนเกิด
ความเข้าใจในการเรี ย นมากขึ้ น ย่อ มทําให้ นัก เรี ย นเกิ ด ความพึ งพอใจกับ รู ป แบบการจัด การเรี ย นการสอนที่
พัฒนาขึ้น
ข้ อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวการสอนแบบปฏิสัมพันธ์
กลุ่มผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) สําหรับนักเรี ยนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 3 ไปใช้ มีดงั ต่อไปนี้
1.1 ครู ผูส้ อนที่ มีความสนใจที่ จะนํารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้ น้ ี ไปใช้ ควรจะศึ กษากระบวนการ
ขั้นตอนการจัดกิจกรรมการเรี ยนการสอนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้
1.2 การนํารู ปการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี ไปใช้ ครู ควรจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรื อเครื่ องรับโทรทัศน์ที่
สามารถเล่นกับเครื่ องเล่น VCD ได้ให้มีจาํ นวนที่เพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน นอกจากนี้ ยงั จะต้องตรวจเช็คคุณภาพ
ของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้สามารถนําเสนอภาพและเสี ยงได้อย่างมีคุณภาพเพียงพอต่อการรับชมและรับฟั งของ
นักเรี ยน
1.3 ครู จ ะต้อ งเป็ นครู ที่ จิ ต ใจโอบอ้อ มอารี มี ก ารพู ด ให้ ก ําลังใจและกล่ าวชมเชยนัก เรี ย นอย่ า ง
สมํ่าเสมอ เนื่องจากรู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้น้ ี นักเรี ยนจะเป็ นผูฝ้ ึ กฝนการใช้ภาษาอยูต่ ลอดเวลา นักเรี ยนมีโอกาสที่
จะทําข้อผิดพลาดต่างๆ ได้มากมาย จําเป็ นที่ ครู ผสู ้ อนจะต้องเข้าใจ และพูดให้กาํ ลังใจ กล่าวชมเชยนักเรี ยนอย่าง
สมํ่าเสมอ เพื่อให้นกั เรี ยนเกิดกําลังใจและไม่ยอ่ ท้อต่อการฝึ กฝน
1.4 ครู จะต้องกํากับดูแลในการกลับไปฝึ กพูดและอ่านออกเสี ยงที่ บา้ นของนักเรี ยน เนื่ องจากการ
กลับไปฝึ กฝนต่อที่บา้ นนี้มีประโยชน์ 2 ประการคือ 1) นักเรี ยนได้ฝึกฝนบ่อยขึ้น และ 2) เมื่อนักเรี ยนกลับไปฝึ กต่อ
ที่ บา้ น นักเรี ยนจะได้รับคําชมเชยจากสมาชิ กภายในครอบครัวได้แก่ พ่อ แม่ ญาติ พี่น้อง ซึ่ งถือเป็ นแรงเสริ มที่ ดี
ให้แก่นกั เรี ยน
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2. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย มีดงั ต่อไปนี้
2.1 ครู จะต้องจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่ อเนื่ อง หากขาดการจัดการเรี ยนการสอนเป็ นเวลานาน
หลายๆ ครั้งจะทําให้การเรี ยนไม่ปะติ ดปะต่ อ และไม่สําเร็ จในที่ สุด ดังนั้นควรมี การจัดเวลาให้แก่ ครู ได้ทาํ การ
จัดการเรี ยนการสอนอย่างเต็มที่และเต็มเวลา และพยายามอย่าดึงครู ออกจากชั้นเรี ยน ด้วยการมอบหมายหน้าที่ภาระ
งานอื่นให้ทาํ มากจนต้องทําให้ครู ขาดสอน
2.2 โรงเรี ยนควรจัดหาอุปกรณ์ สําหรั บการฉายบทเรี ยนคอมพิ วเตอร์ ช่วยสอน ให้มีคุณภาพและมี
จํานวนมากเพียงพอต่อจํานวนนักเรี ยน
2.3 โรงเรี ยนควรมีระบบนิเทศการสอนอย่างสมํ่าเสมอ เพื่อมัน่ ใจว่าครู ได้ใช้สื่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนในการจัดการเรี ยนการสอนอย่างต่อเนื่องและสมํ่าเสมอ
2.4 โรงเรี ยนควรมี ระบบติ ด ตามผล โดยการออกไปเยี่ยมเยียนนักเรี ยนที่ บ้าน เพื่ อเป็ นการกําชับ
ผูป้ กครองให้ส่งเสริ มและสนับสนุนให้นกั เรี ยนได้กลับมาฝึ กการใช้ภาษาอังกฤษตามที่กาํ หนดไว้ในแผนการจัดการ
เรี ยนรู ้ที่บา้ น
3. ข้อเสนอแนะในการวิจยั ครั้งต่อไป มีดงั ต่อไปนี้
3.1 ควรมีการพัฒนารู ปแบบการจัดการเรี ยนรู ้วิชาภาษาอังกฤษ โดยใช้แนวการสอนแบบปฏิสมั พันธ์
กลุ่มผ่านคอมพิวเตอร์ช่วยการเรี ยนภาษา (CALL) สําหรับนักเรี ยนระดับชั้นอื่นๆ ต่อไป
3.2 ควรพัฒนาให้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ เป็ นระบบที่ ผเู ้ รี ยนสามารถส่ งผลโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ ได้
(Interactive system) เพื่อเพิ่มความน่าสนใจให้กบั บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
3.3 ควรพัฒ นาบทเรี ย นคอมพิ วเตอร์ ช่ ว ยสอนให้เป็ น application ที่ ส ามารถใช้ไ ด้กับ โทรศัพ ท์
อัจฉริ ยะ หรื อ Smart Phone เพื่อความสะดวกต่อการเรี ยน และเป็ นการเผยแพร่ รูปแบบการจัดการเรี ยนการสอนใน
วงกว้างมากยิ่งขึ้น
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