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 บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

ความเปนมาและสําคัญของปญหา 
 
 ในสังคมโลกปจจุบัน คงไมอาจปฏิเสธไดวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากลของโลกท่ีใช
กันอยางแพรหลาย  และเขามามีบทบาทสําคัญในวิถีชีวิตของผูคนจํานวนไมนอย จากอิทธิพลของ
ความกาวไกล ทางดานเทคโนโลยีและการส่ือสาร สงผลใหภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญมาก
ยิ่งข้ึน เพราะถือเปนเครื่องมือท่ีใชในการติดตอส่ือสาร การศึกษาคนควาแสวงหาความรูจากแหลง
เรียนรูท่ีหลากหลาย รวมถึงการประกอบอาชีพ  อีกท้ังในป พ.ศ. 2558 ประเทศไทยจะกาวสู
ประชาคมอาเซียน (AEC) ซ่ึงกฎบัตรอาเซียนขอ 34 ไดบัญญัติวา “The working language of 
ASEAN shall be English” ท่ีกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาในการทํางาน ของอาเซียน นั่น
หมายความวาภาษาอังกฤษยิ่งทวีความสําคัญและความจําเปนมากข้ึน คงถึงเวลาแลวท่ีจะตองมีการ
วางแผนและเตรียมพรอมพัฒนาเด็ก เยาวชน และคนไทยใหมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงคตามท่ีสังคมคาดหวัง 
 ซ่ึงหลักสูตรการศึกษาระดับข้ันพื้นฐาน ไมไดมองขามความสําคัญและความจําเปนของ
ภาษาอังกฤษ  มีการกําหนดใหภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศท่ีเปนสาระการเรียนรูพื้นฐาน ซ่ึง
บรรจุในหลักสูตรประถมศึกษา และหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตน เม่ือ พ.ศ. 2521 และหลักสูตร
มัธยมศึกษาตอนปลาย เม่ือ พ.ศ. 2554 โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ไดติดตามผลและ
ดําเนินการวิจัยเพ่ือพัฒนาหลักสูตรตลอดมา ผลการศึกษาพบวา คะแนนผลสัมฤทธ์ิวิชาภาษาอังกฤษ
ไมนาพอใจ การเรียนรูภาษาตางประเทศยังไมสามารถทําใหผูเรียนใชในการติดตอส่ือสาร และ
คนควาหาความรูจากแหลงการเรียนรูท่ีมีอยูหลากหลายในยุคสารสนเทศ 
 สาเหตุสําคัญท่ีมีผลโดยตรงตอการเรียนภาษาอังกฤษ คือ รูคําศัพทนอย เนื่องจาก
โครงสรางการเรียนรู ทางภาษาตองเร่ิมตนจากหนวยยอย นั่นคือ คํา วลี และประโยค จึงเปนท่ี
ยอมรับวา “คําศัพท” เปนหัวใจสําคัญในการศึกษาภาษาอยางหนึ่ง ดังคํากลาวตามบทความตอไปนี้ 
 Ghadessy (1917, p. 24) ใหความเห็นวา การสอนคําศัพทมีความสําคัญอยางยิ่งกวาการ
สอนโครงสรางทางไวยากรณ เพราะคําศัพทเปนการเรียนพื้นฐานทางภาษา หากผูเรียนมีความรู
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เกี่ยวกับคําศัพท จะสามารถนําคําศัพทมาสรางเปนหนวยท่ีใหญข้ึน ไดแก วลี ประโยค เรียงความ 
แตหากไมเขาใจคําศัพทจะไมสามารถเขาใจหนวยทางภาษาที่ใหญกวาไดเลยในบรรดาองคประกอบ
ท้ังหลายของภาษา “คํา” เปนส่ิงท่ีเรารูจักมากท่ีสุด ภาษาก็คือ การนําคํามารวมกัน (a language is a 
collection of word) นั่นเอง 
 วลี ศรีปฐมสวัสดิ์ (2532, หนา 17) กลาวถึงความสําคัญของคําศัพทไววา ถาผูเรียนได
เรียนรูคําศัพทมากพอกับของตน สามารถนําคําศัพทไปใชไดอยางถูกตอง คนๆ นั้นก็จะสามารถ
เขาใจส่ิงแวดลอมท่ีตนเองอยู ตลอดจนสามารถส่ือความหมาย แสดงความคิด และความเขาใจของ
ตนใหผูอ่ืนเขาใจได 
 วรรณพร ศิลาขาว (2535, หนา 15) ใหความเห็นวา คําศัพทเปนหนวยพื้นฐานทางภาษา 
ซ่ึงผูเรียนจะตองเรียนรูเปนอันดับแรก เพราะคําศัพทเปนองคประกอบท่ีสําคัญในการเรียนรูและ
ฝกฝนทักษะในการฟง พูด อาน และเขียนภาษา 
 จากท่ีกลาวมา สรุปไดวา คําศัพทเปนส่ิงสําคัญในการเรียนภาษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการ
เรียนภาษาตางประเทศ ซ่ึงจําเปนจะตองเรียนและทําความเขาใจคําศัพทเปนอันดับแรก เพ่ือพัฒนา
ไปสูความรูความเขาใจ และความสามารถในการใชภาษา ท้ังการพูด การฟง การอาน และการเขียน
ในหนวยท่ีใหญข้ึน 
 ในขณะเดียวกันผูสอนซ่ึงเปนบุคลากรสําคัญในการถายทอดความรูตองมีการปรับการ
เรียนเปล่ียนการสอนใฝศึกษาเรียนรูตลอดเวลา แสวงหาเทคนิควิธีสอนใหมๆ เพ่ือสรางบรรยากาศ
และจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย ซ่ึงการนําความรูทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร (Information and Communication Technology หรือ ICT) เพ่ือการศึกษาเปนอีกหนึ่ง
ทางเลือก เพื่อนําไปสูการผลิต การเขาถึง การแพรกระจายความรู ใหแกเด็ก และเยาวชนไดเรียนรูซ่ึง
สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลและเปนไปตามนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของ
ประเทศไทยหรือ ไอ ที 2010 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
 คอมพิวเตอรเปนอุปกรณสําคัญสําหรับการเรียนรูการจัดเก็บขอมูลในยุคสารสนเทศ 
ยิ่งในปจจุบันเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสไดกาวหนามากข้ึน ยิ่งทําใหคอมพิวเตอรมีประสิทธิภาพ
สูงข้ึน ดังนั้นผลของเทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีมีตอการเรียนการสอนจึงมีมากตามไปดวย การนํา
คอมพิวเตอรมาเปนเคร่ืองมือประกอบชวยในการเรียนรู ไดแก คอมพิวเตอรชวยสอน คอมพิวเตอร
ชวยจัดการศึกษา จัดตารางสอน คํานวณระดับคะแนน จัดช้ันเรียน ทํารายงานเพื่อใหผูบริหารได
ทราบถึงปญหาและการแกปญหาในโรงเรียน เปนตน 
 นอกจากนี้การเรียนการสอนผานคอมพิวเตอรยังมีระบบที่เรียกวา LMS (Learning 
Management System) เปนตัวชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทําไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 
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ซ่ึงระบบดังกลาวจะใชเว็บเปนฐานในการจัดการเรียน และเปนระบบท่ีใชบริหารจัดการการเรียนรูท่ี
อํานวยความสะดวกในการจัดกลุมเนื้อหา และกิจกรรมการเรียนรู โดยกลุมอาจารยหรือผูสราง
เนื้อหาการเรียน สามารถนําไปประยุกตใชงานเพื่อเพิ่มเนื้อหาบทเรียนตางๆ เขาระบบ อาทิ ขอมูล
รายวิชา ใบงาน เนื้อหา เอกสารประกอบการสอน แบบฝกหัด ขอสอบ ตอบคําถาม และสนทนากับ
นักเรียน สําหรับกลุมผูเรียนก็สามารถเขาถึงหัวขอตางๆ ตามวัตถุประสงคของผูสอนไดงายข้ึน 
 จากสภาพปญหาการเรียนรูคําศัพทภาษาอังกฤษเราสามารถเช่ือมโยงการเรียนรูคําศัพท
กับคอมพิวเตอรโดยสรางส่ือการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร มา
ใชในการเรียนการสอนและบริหารจัดการ และทําใหกลุมผูเรียนเขาถึงวัตถุประสงคกลุมอาจารยได
มากข้ึน 
 

คําถามของการวิจัย 
 
 1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เ ร่ือง  คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีคุณภาพดีมากหรือไม 
 2. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  เ ร่ือง  คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 หรือไม 
 3. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน 
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาวิธี 
การสอนปกติหรือไม 
 

วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
 1. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ใหมีคุณภาพในระดับดีมาก 
 2. พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 ท่ีมีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
 3. เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
กับการสอนดวยวิธีการสอนปกติ 
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สมมติฐานของการวิจัย 
 
 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง  
คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีสอน
โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวาวิธีการสอนแบบปกติ 
 

ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1. ขอบเขตดานประชากร 
  ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 2  
ปการศึกษา 2556 โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา จํานวนนักเรียน 90 คน 
 2. ขอบเขตดานเนื้อหา 
  เนื้อหาท่ีนํามาจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษ
พื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เปนสวนหน่ึงของวิชา
ภาษาตางประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ซ่ึงแบงออกเปน 5 เร่ือง ดังนี้ 
  2.1  Unit 1 Numbers (1-50) 
  2.2  Unit 2 Days of the week (วันในสัปดาห) 
  2.3  Unit 3 Months of the year (เดือนใน 1 ป) 
  2.4  Unit 4 Colors (สี) 
  2.5  Unit 5 My body (รางกายของฉัน) 
 3. ตัวแปรท่ีทําการศึกษา 
  จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ไดสรุปตัวแปรท่ีเกี่ยวของได 
ดังนี้ 
  ตัวแปรอิสระ คือ 
   1)  การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนปกติ 
   2)  การจัดการเรียนรูโดยใชการสอนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
  ตัวแปรตาม คือ 
  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ืองคําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
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การจัดการเรียนรู 
- สอนโดยใชการสอนปกติ 
- สอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูเรื่อง คําศัพท 
ภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน  
สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้ แสดงไวดงัภาพ 
 
 
 
 
ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง โปรแกรมคอมพิวเตอรท่ีบรรจุเนื้อหาเกี่ยวกับ
คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 เพื่อใช
เปนส่ือการสอนในกลุมสาระภาษาตางประเทศ ชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยสรางข้ึนดวย
โปรแกรม I love library ซ่ึงประกอบดวยเนื้อหาสาระจํานวน 5 Unit ไดแก Unit 1 Numbers (1-50) 
Unit 2 Days of the weak (วันในสัปดาห) Unit 3 Months of the year (เดือนใน 1 ป) Unit 4 Color 
(สี) Unit 5 My body (รางกายของฉัน) ในแตละชุดจะมีแบบฝกหัด จํานวน 5 ขอ และแบบทดสอบ 
จํานวน 20 ขอ ซ่ึงแบบฝกหัดและแบบทดสอบนั้น เปนแบบทดสอบชุดเดียวกัน เพียงแตผูวิจัยสลับ
ขอคําถามในแบบทดสอบไมใหซํ้ากับแบบฝกหัด โดยนักเรียนสามารถเรียนไดจากคอมพิวเตอรดวย
ตนเอง 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง คาคะแนนท่ีไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 
2556 
 การสอนปกติ หมายถึง การเรียนการสอนแบบมีกระบวนการในการคิดคนหาขอมูล ให
นักเรียนตามแผนการสอนปกติท่ีมีข้ันตอนการสอน คือ ข้ันนําเขาสูบทเรียน ข้ันนําเสนอเนื้อหา ข้ัน
ปฏิบัติกิจกรรมและข้ันสรุป 
 นักเรียน หมายถึง ผูท่ีกําลังเรียนอยูในช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนเปยมสุวรรณวิทยา 
เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปการศึกษา 2556 ภาคเรียนท่ี 2 
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 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง บทเรียนคอมพิวเตอรเร่ือง 
คําศัพทภาษาอังกฤษพ้ืนฐานท่ีใชในชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดหา
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ีกําหนด 80/80 โดยมีความหมาย ดังนี้ 
 80 ตัวแรก (E1) หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการ การจัดการเรียนการสอน
ระหวางเรียนท้ังหมด ไดคะแนนรอยละ 80 ข้ึนไป 
 80 ตัวหลัง (E2) หมายถึง ประสิทธิภาพของผลลัพธ ท่ีนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดคะแนนรอยละ 80 ข้ึน
ไป 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 
 1. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เ ร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 2. ไดบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เ ร่ือง คําศัพทภาษาอังกฤษพื้นฐานท่ีใชใน
ชีวิตประจําวัน สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ซ่ึงนักเรียนสามารถศึกษาดวยตนเอง 
 3. นักเรียนช้ันยประถมศึกษาปท่ี 1 มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 4. เปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการสรางส่ือประเภทบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนวิชาภาษาตางประเทศและในรายวิชาอ่ืนๆ 
 5. ผลการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาศักยภาพของผูสอนดานการจัดการเรียน 
การสอนโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือ 
 
 


