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บทคัดยอ 
 
 การวิจยัคร้ังนีม้ีวัตถุประสงค เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ การ
เขียนสรุปความและการเรียนรูดวยตนเองจากสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาของผูเรียนกอน และ
หลังการใชกลวิธีอภิปญญาผานสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้
คือ นักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปที่ 6 จํานวน 25 คน ที่ลงทะเบียนเรยีนรายวิชาภาษาอังกฤษอาน เขียน 
ตอ 43201 ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2550 โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ จังหวัดเชยีงใหม 
เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย แผนการสอนที่ใชกลวิธีอภิปญญาผานสื่อคอมพิวเตอรชวยสอน
ภาษาจํานวน 8 แผน แผนละ 2 คาบ ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาจํานวน 8 โปรแกรม และ
แบบทดสอบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ ความสามารถในการเขียนสรุปความ และ 
แบบวัดการเรยีนรูดวยตนเอง  ผูเรียนไดรับการทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ 
ความสามารถในการเขยีนสรุปความและการเรียนรูดวยตนเองกอนและหลังจากไดรับการสอนโดย
ใชกลวิธีอภิปญญาผานสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา เปนเวลา 16 คาบเรียน คาบละ 50 นาที การ
วิเคราะหขอมูลใชวิธีการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจยัพบวา 
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ การเขียนสรุปความและการเรยีนรูดวยตนเองจาก
ส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาของผูเรียนเพิ่มขึ้น และอยูในระดบัดีทุกดานหลังจากไดรับการสอน
โดยใชกลวิธีอภิปญญาผานสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษา 
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ABSTRACT 
 

The purposes of this research were to compare student’s English reading comprehension, 
the summary writing ability and self-directed learning before and after being taught through the 
metacognitive strategies via computer-assisted language learning. The target group was 25 
mathayom suksa 6 students who enrolled in an English reading and writing course (English 
43201) in the first semester of the academic year 2007 at Hangdong Rathrathupatham School, 
Chiang Mai. The research instruments consisted of 8 lesson plans using metacognitive strategies 
via computer-assisted language learning, reading comprehension test, summary writing test and 
self-directed learning questionnaire. The target took English reading comprehension test, 
summary writing test and self-directed learning questionnaire before and after being taught 
through the metacognitive strategies via computer-assisted language learning for 16 periods, 50 
minute per period. The data obtained were analyzed by using percentage, mean and standard 
deviation. The findings revealed that the students’ English reading comprehension, the summary 
writing ability and self-directed learning were increased at good level after being taught through 
the metacognitive strategies via computer-assisted language learning. 
 


