53254309 : สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศ
คําสําคัญ : คุณธรรม/ สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ/ทักษะการอานภาษาอังกฤษ
นิศากร แสงสวาง : ผลการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม เพื่อสงเสริม
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษ และความตระหนักรูดานคุณธรรม สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียน
สกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.เสงี่ยม โตรัตน, ผศ.ดร.บํารุง โตรัตน
และ รศ.วัฒนา เกาศัลย. 259 หนา.
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสรางและหาประสิทธิภาพของการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษ
ที่เนนนิทานคุณธรรมสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐมใหมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑ 75/75 2) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนกอนและหลังการใช
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น 3) เพื่อเปรียบเทียบความตระหนักรูดาน
คุณธรรมของนักเรียนกอนและหลังการใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น และ 4) เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยสรางขึ้น
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กลุมตัวอยางเปนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนสกลวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในภาค
เรียนที่ 2 ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ที่ไดจากการสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก 1)
สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม จํานวน 8 บทเรียน 2) แบบทดสอบวัดความสามารถในการ
อานภาษาอังกฤษกอนและหลังการทดลอง 3) แบบทดสอบวัดความตระหนักรูดานคุณธรรม และ 4) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้น โดยการวิเคราะหขอมูลใช t-test แบบจับคูเพื่อเปรียบเทียบ
ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษและความตระหนักรูดานคุณธรรม ของนักเรียน กอนและหลังการใชสื่อที่ผูวิจัยสราง
ขึ้น ใชคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการหาคาระดับความคิดเห็นของนักเรียนที่มีตอสื่อ
ผลการวิจัยพบวา
1. สื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรมมีคาประสิทธิภาพเทากับ 78.45/80.86 ซึ่งถือวามี
ประสิทธิภาพเปนไปตามเกณฑ 75/75
2. ความสามารถในการอานภาษาอังกฤษของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวย
สอนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความตระหนักรูดานคุณธรรมของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนโดยใชสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. นักเรียนมีความเห็นที่ดีตอสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนภาษาอังกฤษที่เนนนิทานคุณธรรม
________________________________________________________________________________________________
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READING SKILLS
NISAGON SANGSAWANG : EFFECTS OF ENGLISH COMPUTER ASSISTED LANGUAGE LEARNING
FOCUSING ON ETHICAL FOLKTALES ON ENGLISH READING ABILITY AND MORALITY AWARENESS OF
PRATOMSUKSA SIX STUDENTS OF SAKOLWITTAYA SCHOOL, SAMPRAN DISTRICT, NAKHON PATHOM
PROVINCE. THESIS ADVISORS : ASST.PROF. SA-NGIAM TORUT, Ph.D., ASST.PROF. BAMRUNG TORUT, Ph.D.
AND ASSOC.PROF. WATTANA KAOSAL. 259 pp.
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The purposes of this research were 1) to construct and test the effectiveness of CALL focusing on ethical
folktales for Pratomsuksa six students of Sakolwittaya School, Sampran district, Nakhon Pathom province; 2) to
compare the students' English reading abilities before and after using English CALL focusing on ethical folktales; 3) to
compare the students' moral awareness before and after using the English CALL focusing on ethical folktales; 4) to
study the students' opinions toward the English CALL focusing on ethical folktales.
The sample consisted of purposively selected 30 sixth grade students of Sakolwittaya School, Sampran
district, Nakhon Pathom province during the academic year 2014. The instruments used for this experiment were 1) 8
lessons of English CALL focusing on ethical folktales. 2)English reading achievement test, moral awareness
achievement test. 3) A questionnaire asking the subjects' opinions on the English CALL were used for data collection.
The paired-sample t-test was used for data analysis in order to assesses the students' English reading abilities and moral
awareness before and after using the English CALL. In addition, the mean and standard deviation of questionnaire
scores were used to evaluate the students' opinion toward the constructed materials.
The finding were as follows:
1. The effectiveness of the English CALL focusing on ethical folktales was 78.45/80.86 percent. This means
the effectiveness of the English CALL focusing on ethic folktales was at an acceptable level 75/75.
2. The students' English reading abilities after using the English CALL focusing on ethical folktales scored
significantly higher than before using the English CALL focusing on ethical folktales at the 0.05 level.
3. The students' moral awareness after using the English CALL focusing on ethical folktales scored
significantly higher than before using the English CALL focusing on ethical folktales at the 0.05 level.
4. The students' opinions toward the English CALL focusing on ethical folktales were highly positive.
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ใจ แนะนํา และเปนที่ปรึกษาในการปรับปรุงแกไขจนสําเร็จลุลวงไปดวยดีจาก ผูชวยศาสตราจารย
ดร.เสงี่ยม โตรัตน ผูชวยศาสตราจารย ดร.บํารุง โตรัตน และรองศาสตราจารย วัฒนา เกาศัลย ผูวิจัย
ขอกราบขอบพระคุณอยางสูงไว ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร. จํานง แกวเพ็ชร ประธานกรรมการตรวจสอบ
วิทยานิพนธ อาจารย ดร. อุดม ศรีนนท กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ที่กรุณาใหคําปรึกษาและแนะนํา เพื่อ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส
ขอกราบขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. ชนิดา มวงแกว อาจารย Danielle Robison

แกไขขอบกพรองในการวิจัยเพื่อความถูกตองใหสมบูรณ

อาจารย นวพร วิไลศิริลักษณ และอาจารย รัฐมน ยอดแกว ที่กรุณาใหคําแนะนํา ตรวจแกไข
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้
ขอขอบพระคุณผูอํานวยการสถานศึกษา คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
โรงเรียนสกลวิทยา และผูมีสวนเกี่ยวของที่ไดใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูล
ขอขอบพระคุณคุณพอเกียรติศักดิ์-คุณแมขนิษฐา และนางสาวรพีพร แสงสวางที่เปน
ผูสนับสนุนในทุกๆดาน และคอยเอาใจใสดวยความปรารถนาดี รวมทั้งเพื่อนในสาขาวิชาการสอน
ภาษาอังกฤษในฐานะภาษาตางประเทศที่ใหกาํ ลังใจ และแบงปนความรูที่มีประโยชนตลอดมาใน
การทําวิจัยครั้งนี้ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี
คุณคาและประโยชนอันพึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตเวทิตาแดบุพการี
ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทานที่เมตตาในการใหคําชี้แนะและเปนแรงบันดาลใจจนงานวิจัย
ครั้งนี้สําเร็จไดดวยดี

ฉ

