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ABSTRACT

The purposes of this research were to (1) investigate the effectiveness of
Computer-assisted Language Learning (CALL) in enhancing the English listening and
speaking skills of the students and (2) to find out the motivation of the students
through CALL. The target group was a class of twenty Matthayom Saksa 4 students
in the first semester of the 2011 academic year at Samakkhiwitthayakhom School,
Chiang Rai. The instructional instruments were divided into two categories (1) the
lesson plans based on CALL and (2) CALL materials selected from the English
Discoveries Program: Basic 1 and the students’ assignments to be posted on the
weblog. The data collection instruments were the pre-test and post-test and the
motivation questionnaire. The data analysis instruments were means, standard
deviations and the t-test value with the 0.05 level of significance. It was found that
the result of the t-test was 0.0098. The mean score of the speaking and listening
pre-test was 27.73 and that of the post-test was 47.60. The standard deviation of the
pre-test was 6.04 and that of the post-test was 5.41. Therefore, it is concluded that
CALL is effective for enhancing the English listening and speaking skills of
Mathayom Suksa 4 students at Samakkhiwitthayakhom School and they have a very
good motivation through CALL.
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บทคัดยอ
การศึ ก ษาวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษา (1) ประสิ ท ธิ ภ าพของคอมพิ ว เตอร ช ว ย
การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มพูนทักษะในการฟง-พูดภาษาอังกฤษ (2) ศึกษาแรงจูงใจของ
นั ก เรี ย นที่ มี ต อ การเรี ย นโดยใช ค อมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเป น สื่ อ กลุ ม เป า หมายคื อ นั ก เรี ย นชั้ น
มัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย จํานวน 20 คน (ภาคเรียนที่ 1
ป ก ารศึ ก ษา 2554) เครื่ อ งมื อ ในการวิ จั ย ประกอบด ว ย แผนการสอนโดยใช ค อมพิ ว เตอร ช ว ย
การเรียนการสอนเปนสื่อ และบทเรียนที่มีเนื้อหาประกอบกับคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอน
โดยเนนกิจกรรมการเรียนที่เลือกมาจาก โปรแกรมดิสคัฟเวอรี่อิงลิช เบื้องตน 1 และงานที่ครู
มอบหมายใหนักเรียนปดประกาศใน-เว็บบล็อก เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบทดสอบ
การฟง-พูดภาษาอังกฤษกอนเรียนและหลังเรียนและแบบสอบถามแรงจูงใจที่มีตอการเรียนโดยใช
คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนเปนสื่อการวิเคราะหขอมู ลใชวิธีการคํานวณคาเฉลี่ย สว น
เบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบคาที (t-test) ผลการวิจัยพบวา (1) จากการกําหนดคานัยสําคัญ
(p) ที่ 0.05 ไดรับผลโดยคาที (t) มีคาเทากับ0.0098 (คาที>คานัยสําคัญ>0.05) (2) คะแนนเฉลี่ยกอน
เรียนของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อในการเรียนภาษามีคา 27.73 และคะแนนเฉลี่ยหลัง
เรียนมีคา 47.60 คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนมีคามากกวาคะแนนเฉลี่ยกอนเรียน 19.87 คะแนน สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานของการทดสอบกอนเรียนมีคา 6.04 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานหลังเรียนมีคา
5.41 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยกอนเรียนมากกวาหลังเรียน (3) คาเฉลี่ยของแรงจูงใจที่มีตอการเรียน
โดยใช ค อมพิ ว เตอร ช ว ยสอนเป น สื่ อ ในการเรี ย นภาษาอั ง กฤษทั ก ษะในการฟ ง -พู ด มี ค า 3.87
หมายความวานักเรียนมีแรงจูงใจตอการเรียนโดยใช คอมพิวเตอรชวยสอนเปนสื่อในการเรียน
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ภาษาอังกฤษทักษะในการฟง-พูดอยูในระดับดีมาก ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาคอมพิวเตอรชวย
การเรี ย นการสอนภาษาอั ง กฤษมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการพั ฒ นาการเรี ย นทั ก ษะในการฟ ง -พู ด
ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

