
การพัฒนางานด้านสื่อนวัตกรรม

 
 

เรื่องผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง Do you like traveling? และรูปภาพช่วยจ าค าศัพท์ 
ในการพัฒนาผลการเรียนรู้และความพึงพอใจในการเรียนรู้ รายวิชาภาษาอังกฤษท่องเที่ยว  

ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4 ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ที่มาความส าคัญ 
ในปัจจุบันนี้การเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นสิ่งส าคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

วิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาที่มีความส าคัญเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษาท่ีเป็นสื่อกลางในการสื่อสารของคนทั่ว
โลก และการเรียนรู้ทุกเรื่องทุกรายวิชา  โรงเรียนขุนตาลวิทยาคมเป็นโรงเรียนแกนน าจัดการเรียนร่วมมาครั้ง
แต่ปีการศึกษา 2550 มีการส่งเสริมให้นักเรียนที่มีความบกพร่องทางด้านสติปัญญาและการเรียนรู้ได้มีโอกาส
เรียนรู้ร่วมกับนักเรียนปกติ และมีการจัดกิจกรรมพิเศษส าหรับพัฒนานักเรียนในกลุ่มนี้ตามนโยบายของรัฐบาล 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่นักเรียนมีพ้ืนฐานความรู้ไม่เท่าเทียมกันเป็นสิ่งที่ท าได้ค่อนข้างยากในช่วงเวลา
เดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวิชาภาษาอังกฤษ และ การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภาพช่วยจ า
ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาการเรียนรู้เป็นวิธีการที่ได้น าเอาจุดเด่นของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
ที่มีความน่าสนใจ มีทั้ง ภาพประกอบ เสียง และการตอบรับ กับนักเรียนเป็นรายบุคคล ท าให้รู้สึกตื่นเต้นจาก
การท าแบบฝึกหัดหลายแบบ ด้วยตนเอง บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีสีสัน มีภาพ และเสียง มีการท าแบบฝึกหัดที่
หลากหลาย นักเรียนสามารถทราบพัฒนาการเรียนรู้ของตนเอง จากการท าแบบทดสอบก่อน และหลังเรียน 
และ รูปภาพช่วยจ าค าศัพท์ ที่ช่วยกระตุ้นผู้เรียนให้สนใจเนื้อหาค าศัพท์และสร้างความเข้าใจที่ชัดเจน ดังที่ 
ณภัทริน เภาพาน และคณะ (2552, น. 64) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ค าศัพท์ ภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา นั้นช่วยพัฒนาธรรมชาติ การเรียนรู้
ของนักเรียนให้มีศักยภาพสูงขึ้น และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบการ
เรียนการสอนเน้นความจ าจากภาพประกอบ ตามแนวทฤษฎีพหุปัญญา อยู่ในระดับมาก การจัดกิจกรรม    
การเรียนรู้โดยการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภาพช่วยจ าค าศัพท์จึงเป็นสิ่งที่น่าจะส่งผลโดยตรง
กับตัวนักเรียน เพราะจะท าให้สามารถพัฒนาผลการเรียนรู้ วิชาภาษาอังกฤษและท าให้นักเรียนเกิดความพึง
พอใจในการเรียนภาษาอังกฤษ ส่วนในด้านตัวครูผู้สอนก็จะได้มีแนวทางพัฒนา วิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
วิชาภาษาอังกฤษ และยิ่งไปกว่านั้นในส่วนของการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนของโรงเรียนก็น่าจะมี
ประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึนเป็นที่ยอมรับ 
 



แนวคิดทฤษฎี 
(สุจิตต์  วงษ์เทศ, 2554, น. 20) และElliott (1996, p. 49 - 52) ได้กล่าวว่า รูปแบบการเรียนการ

สอน ที่หลากหลาย การมีสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมทั้งการกระตุ้นให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้จะท า
ให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด บุรพร  วงเป็ง (2557, น. 2) ได้กล่าวว่า คอมพิวเตอร์เป็นสื่อที่
สามารถตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของนักเรียนได้ และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาที่ต้องการสอนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ นักเรียนสามารถเรียนรู้ เนื้อหาบทเรียนย้อนกลับได้ มีการสอนอย่างเป็นขั้นเป็นตอน และมีการ
เสริมแรงให้นักเรียนในหลายรูปแบบ มีสีสันมีเสียงและภาพเคลื่อนไหวสวยงามน่าสนใจ ท าให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการเรียน สามารถทบทวนได้ตลอดเวลา ท าให้เกิดความช านาญในทักษะที่ต้องการศึกษาหรือ
พัฒนาให้ดีขึ้น 
             การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และรูปภาพช่วยจ าค าศัพท์ น่าจะ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาษาอังกฤษ ของนักเรียนได้ ได้มีผู้เสนอแนะไว้แตกต่างกัน ดังนี้ พูนสุข  บุญ
สนอง (2550, น. 3) ได้กล่าวว่า สื่อเทคโนโลยีได้มีการน ามาใช้กันมาก ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ความพร้อม และการใช้เวลาเพ่ือการศึกษา มีกระบวนการน าเสนอท่ีจะช่วยให้นักเรียนที่เรียนช้าบรรลุถึง
วัตถุประสงค์ หรือประสบผลส าเร็จในการเรียนเช่นเดียวกับนักเรียนที่เรียนเร็ว ปัจจุบัน คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามี
บทบาทในการเรียนการสอนเพ่ือเป็นเครื่องมือในการสอนของครู โดยได้จัดล าดับเนื้อหาและแบบทดสอบ ใน
รูปแบบ  ที่พัฒนาของคอมพิวเตอร์ซึ่งเรียนว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(Computer-Assisted Instruction: CAI) 
นักเรียนสามารถน าไปใช้ทบทวนซ้ าไปซ้ ามาได้ตามความพอใจ          
       ประชากรส าหรับการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความบกพร่องทางการ
เรียนรู้จ านวน 3 คน ที่ลงทะเบียนเรียน รายวิชา อ31201 ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว โรงเรียนขุนตาลวิทยาคม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกมัธยมศึกษา เขต 36 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561   
      วัตถุประสงค์ 
       1.  เพ่ือพัฒนาผลการเรียนรู้ รายวิชารายวิชา อ31201 ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว ของนักเรียนที่มีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 3 คน 
       2.  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจ ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในการเรียนรู้ บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง Do you like traveling? และ รูปภาพช่วยจ าค าศัพท์ รายวิชา อ31201 
ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว 

    ขัน้ตอนการสร้างและพัฒนานวัตกรรม 
ผู้ศึกษาได้สร้างและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภาพช่วยจ าค าศัพท์ดังนี้ 

1.  ศึกษาข้อมูลเกี่ยวบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและการใช้รูปภาพในการจ าค าศัพท์ 
           2. ขั้นวิเคราะห์เนื้อหาในหน่วยการเรียนรู้ทั้งหมดของรายวิชาภาษาอังกฤษ รายวิชา อ31201 
ภาษาอังกฤษท่องเที่ยว ซึ่งประกอบด้วย 

2.1   หน่วยการเรียนรู้เรื่อง   Traveling around the World 
2.2  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง    Thailand tourist attractions 
2.3  หน่วยการเรียนรู้เรื่อง    Let’s go to Chiang Rai 

ผู้ศึกษาได้เลือกเนื้อหาเรื่อง “Do you like traveling” ในหน่วยการเรียนรู้ ที่  1 Traveling around the 
World จากนั้น    ผู้ศึกษาได้วิเคราะห์สภาพปัญหาของนักเรียน พื้นฐานของนักเรียน และสภาพความพร้อม
ของวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซึ่ง พบว่า มีอุปกรณ์พร้อมส าหรับการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และได้



ศึกษา และเลือกโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เหมาะสมกับสภาพของนักเรียน และมีความเหมาะสม
ครอบคลุม 
           3.  ก าหนดเนื้อหา โดยผู้ศึกษาได้เลือกเนื้อหาเรื่อง  “Do you like traveling” ในหน่วยการเรียนรู้ที่  
1 Traveling around the World  เนื้อหาจากสื่อ Internet Online เรื่อง Traveling vocabulary 
(https://www.youtube.com/watch?v=sMfQiQZxcQY) การบันทึก วีดีโอบรรยายประโยคจากเจ้าของ
ภาษา 
           4.  สร้างสื่อนวัตกรรม ออกแบบสตอรี่บอร์ด (Story board) ของ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง Do you like traveling  ประกอบด้วย การแนะน าชื่อเรื่อง การให้นักเรียนพิมพ์ข้อมูลส่วนตัว การ
ทักทาย  การแจ้งจุดประสงค์ การท าแบบทดสอบก่อนเรียน การน าเสนอข้อมูลค าศัพท์ โครงสร้างประโยค ทั้ง
ภาพและเสียง และภาพวีดีทัศน์ การท าแบบฝึกหัดที่มีการให้ข้อมูลย้อนกลับ ทั้งแบบเลือกตอบแบบ 4  
ตัวเลือก เลือกตอบแบบ 2 ตัวเลือก ที่หากตอบผิดจะไม่สามารถท าข้อต่อไปได้  การท าแบบฝึกหัดแบบ Click 
mouthเพ่ือลากรูปภาพจับคู่กับประโยคและการท าแบบทดสอบหลังเรียนเพื่อให้ทราบพัฒนาการในการเรียนรู้
ด้วยตนเองได้ ผู้ศึกษาได้สร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง “Do you like traveling ”โดยใช้โปรแกรม 
Author ware 7.1 และน า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องด้านเนื้อหา และ
รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผู้ศึกษาได้รับข้อเสนอแนะน า และได้ปรับปรุงแก้ไข 
         5.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภาพช่วยจ าค าศัพท์ ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจความถูกต้องด้าน
เนื้อหาและรูปแบบของบทเรียน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้ที่ปรับมาจาก แบบประเมินของ ศรีสกุล จิรรัตน์
สกุล (2548 : 39-40)  พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า 
จากการศึกษา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภาพช่วยจ า  
          ในการพัฒนาผลการเรียนรู้ และความพึงพอใจในการเรียนรายวิชา อ31201 ภาษาอังกฤษ ท่องเที่ยว 
ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความบกพร่องด้านการเรียนรู้ 
 
ผลลัพธ์ที่เกิดกับผู้เรียน 
          บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและรูปภาพช่วยจ าค าศัพท์สามารถพัฒนาการเรียนรู้ความพึงพอใจและ
ในการเรียนภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีความบกพร่องทางด้านการเรียนรู้แล้วยัง
ท าให้นักเรียนเกิดทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ ท าให้นักเรียน ทั้ง 3 คนมีความสามารถในการใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์โปรแกรม Paint เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมกรรมครั้งที่ 69 
ระดับจังหวัดได้รับรางวัลรองชนะเลิศเหรียญทองอีกด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=sMfQiQZxcQY


รูปแบบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การจัดกิจกรรมโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและ  
รูปภาพช่วยจ าค าศัพท์ภาษาอังกฤษ 

 
 

 

 
 

 


