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ปริญญา ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ( เทคโนโลยีทางการศึกษา )

อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร. กรองกาญจน  อรุณรัตน

บทคัดยอ

การวิจัยคร้ังน้ีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชนวัตกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ
ของครูในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา กลุมศึกษา คือ ครูสอนวิชาภาษาอังกฤษที่ใชโปรแกรม
Tell Me More ในการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของโรงเรียนที่เขารวมโครงการหน่ึงอําเภอ
หน่ึงโรงเรียนในฝน  เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม  เขต 1 จํานวน 21 คน  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย
คือ  แบบสอบถาม โดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง  แลวนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดย
การแจกแจงความถี่ คํานวณหาคารอยละ  คาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และใชการอธิบาย
ประกอบ ซึ่งผลการวิจัย สรุปไดดังน้ี

1. ครูผูสอนใชโปรแกรม Tell Me More ไดสอดคลองกับหลักสูตรและการจัดการเรียนรู
กลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ โดยครูผูสอนไดมี การจัดการเรียนรูตามโครงสรางหลักสูตร
ตามระดับชั้น  และมุงเนนในการนําโปรแกรม Tell Me More มาใชในการฝกฝนความสามารถการ
ใชภาษาเพื่อการสื่อสาร  ตามความตองการ  ความถนัด  และความสนใจของผูเรียนเปนสําคัญ ทั้งน้ี
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูครบทั้ง 4 ทักษะ ( ฟง  พูด  อาน  เขียน )

2. ครูผูสอนใชโปรแกรม Tell Me More ไดเหมาะสมกับเน้ือหา โดยไดนํามาใชในการ
สอนเกี่ยวคําศัพท  ไวยากรณ โครงสรางประโยค ฝกการสนทนาสถานการณตางๆ ตลอดจนใช
เปนกิจกรรมในการเรียนการสอน
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3. โปรแกรม Tell Me More มีขอดีและขอจํากัดในการใชไดดังน้ี

ขอดี ครูผูสอนเห็นวาโปรแกรม Tell Me More เปนโปรแกรมที่นาสนใจ  สามารถใชได
โดยงาย  มีวิธีการสอนที่แปลกใหม  และมีกิจกรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย  ทําใหผูเรียนมี
ปฏิสัมพันธกับการเรียนการสอน  โดยสามารถฝกปฏิบัติไดดวยตนเอง  ตลอดจนทําใหผูเรียนมี
ความกระตือรือรนและสนุกสนานในการเรียน  รวมทั้งสามารถนําทักษะที่ไดไปใชประโยชนใน
การสื่อสาร  ในแงของผูสอนน้ัน  ครูผูสอนเห็นวา  โปรแกรม Tell Me More ชวยใหครูผูสอน
ติดตามการเรียนและการทํากิจกรรมของผูเรียนแตละคน  และชวยประหยัดงบประมาณในแงของ
สื่อและอุปกรณ  ตลอดจนชวยแกปญหาการขาดแคลนครูผูสอนไดอีกดวย

ในสวนของขอจํากัด ครูผูสอนเห็นวาโปรแกรม Tell Me More สามารถใชงานไดก็แต
เพียงเฉพาะในหองปฏิบัติการทางภาษา ซึ่งมีเวลาใชคอนขางจํากัดเทาน้ัน เมื่อเปนเชนน้ีจึงทําให
ครูผูสอนไมสามารถใชโปรแกรม Tell Me More ไดอยางเต็มที่ นอกจากน้ันเคร่ืองคอมพิวเตอรที่จะ
ใชเพื่อลงโปรแกรมก็มีจํานวนไมเพียงพอกับผูเรียน ซึ่งก็สงผลทําใหทําใหผูเรียนไมสามารถเรียนรู
ไดอยางทั่วถึง และเมื่อโปรแกรมมีปญหาในการใชงาน โรงเรียนตองเสียคาเวลาและใชจายเปน
จํานวนมากในการแกไขปญหาดังกลาวที่เกิดขึ้น
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ABSTRACT

The purpose of this research was to study the use of Instructional Innovation of English
Teachers in the Secondary School. The subject consisted of 21 English Teachers using
Tell Me More program for English Teaching in schools of Lab Schools Project Chiang Mai
Area 1. The research instrument was questionnaire. Data were analyzed and presented
descriptively through frequency, percentage, mean and standard deviation. The results were as
follows :

1. Teacher’s use of Tell Me More was appropriated to a foreign language curriculum
and learning management according to the structure of the course grade and focusing on using
Tell Me More to practice language communication ability, requirements, aptitudes, and learners
interests. The participants acquired the 4 skills ( listening, speaking, reading and writing )

2. Teacher’s use of Tell Me More was appropriated to the English contents regarding
to teaching vocabulary, grammar, sentence structure, discussions in various situations and
instructional activities.

3. The advantages and limitations of using Tell Me More :
Advantages : Teachers expressed that the program was interesting, friendly use and had

the new methodology, variety activities, student’s interaction in instruction, provided the
opportunity for the student to practice by their own and made them enjoy and active in learning.
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The program helped teacher keep tracking on student’s activities, save school budgets in English
teaching aids and solved the problem of lacking English teacher.

Limitations : The program was available in the language lab. There was limitation of
time to use. Therefore, the teacher could not use it. There were not enough computers with the
program for the students. The schools could not solve the problems because of limitation in
budget and time.


