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     เสาวนีย  กลับสง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะการอานภาษา
อังกฤษโดยใชนิทานสอนใจ สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 โรงเรียนราชินี  เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
(THE DEVELOPMENT OF " CALL" READING EXERCISES BY USING FABLES FOR PRATHOMSUKSA 
FIVE STUDENTS OF RAJINI SCHOOL, PHRA NAKHON, BANGKOK)  อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ :  ผศ. 
ดร. บํารุง  โตรัตน, ผศ. ดร. เสงี่ยม โตรัตน  และ รศ. วัฒนา  เกาศัลย.  149  หนา. ISBN  974 – 653 – 942 - 6

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของแบบฝกเสริมการอานโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการอานของนักเรียนกอนและหลัง การใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน   และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กลุมตัวอยาง
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5  ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2547 โรงเรียนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 
ที่ไดรับการสุมอยางงายจากประชากรจํานวน  300  คน ไดกลุมตัวอยางจํานวน 40 คน ใชวิธีการทดลอง โดยใหนัก
เรียนเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น จํานวน 10 บท  ใชเวลา   2 สัปดาห  สัปดาหละ   5 
วัน  วันละ 1 ชั่วโมง รวมทั้งส้ิน 10 วัน

     เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ประกอบดวย  1) บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อเสริมสรางทักษะ      
การอานโดยใชนิทานจํานวน 10 บท  2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการอานภาษาอังกฤษกอนและหลัง    
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   3) แบบสอบถามความคิดเห็นในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ                     
4)  แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

     การวิเคราะหขอมูลใช t - test แบบจับคู เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ   
ของนักเรียนกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการอานที่ผูวิจัยสรางขึ้น และใชคาเฉลี่ย ( X )  และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

     ผลการวิจัยพบวา
    1. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน มีคาเทากับ 74.73/80.63 ซึ่งมีประสิทธิภาพเปนไป

ตามเกณฑ 75 / 75
2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนสูงกวากอนการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. นักเรียนมีความคิดเห็นที่ดีมากตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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              The purposes of this research were to develop and test the efficiency of “CALL” reading
exercises for Prathomsuksa five students, to compare students’ English reading ability before and after
using the “CALL” exercises, and to study students’ opinions toward the “CALL” reading exercises.
              The sample consisted of 40 Prathomsuksa five students of Rajini School, during the second
semester of academic year 2004. The students studied the ten “CALL” reading exercises. The duration
of experiment covered 10 class sessions over a two week period.

    The instruments used for gathering data were; 1) the “CALL” reading exercises 2) a
reading proficiency test, used as a pretest and posttest and 3) a questionnaire on opinions toward the
“CALL” reading exercises.

     The t-test was used to analyze the data in order to assess the students’ English reading
ability before and after using the “CALL” reading exercises. In addition, the mean and standard
deviation of items were used to evaluate the students’ opinions toward the ten “CALL” reading
exercises.

     The results of the study were :
     1)  The effectiveness of the “CALL” reading exercises was 74.73/80.63. This means that

the efficiency of the “CALL” reading exercises was at the acceptable level and the formative test
scores was at the best level.

      2) The students’ reading ability after using the “CALL” reading exercises was significantly
higher at the 0.05 level.

      3)  The students had a very high opinion toward the “CALL” reading exercises.
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     ขอขอบพระคุณ  คุณครูผองพรรณ  ปานวิเชียร  อาจารยมณวิภา เสนียวงศ ณ อยุธยา
อาจารยดวงรัตน เภกานันท   อาจารย Linda  Sukarat   และ Mr. David  Picken  ที่กรุณาใหความ
อนุเคราะหในการตรวจสอบ และใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือที่ใชในการวิจัย

     ขอขอบพระคุณ คุณครูใหญโรงเรียนราชินีที่กรุณาอนุญาตใหผูวิจัยดําเนินการทดลอง
ครูกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศที่ใหความคิดเห็นในการเลือกบทอาน และครูกลุมสาระการ
เรียนรูการงานอาชีพและเทคโนโลยีที่อํานวยความสะดวกในการใชหองคอมพิวเตอรและอุปกรณ
ตางๆ ในการทดลอง คุณครูฝายทะเบียนวัดผลทุกทานที่ใหคําแนะนําอันเปนประโยชนในการวิจัย
และขอขอบใจนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ทุกคนที่ใหความรวมมือในการดําเนินการวิจัยเปน
อยางดี

      ขอขอบคุณเพื่อนๆ และรุนพี่นักศึกษาปริญญาโทสาขาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาตางประเทศทุกทานที่ใหกําลังใจ ใหคําปรึกษาและคําแนะนําที่เปนประโยชนในการทําวิจัย

      ผูวิจัยขอมอบคุณประโยชนที่เกิดจากวิทยานิพนธฉบับนี้เปนเครื่องบูชาพระคุณบิดา–
มารดา ตลอดจนครูอาจารยที่ไดประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู และผูที่ใหความเมตตา ใหกําลังใจแกผู
วิจัยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณอยางยิ่ง
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