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คํานํา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ในหมวด 4 แนวการจัดการศึกษา มาตรา
22และมาตรา 23 กล่าวเกี่ ยวกับการจัดการศึกษาว่าต้ องยึดหลักว่าผู้เรี ยนทุกคนมีความสามารถ
เรี ยนรู้ และพัฒนาตนเองได้ ถื อว่าผู้เรี ยนมีความสํ าคัญที่ สุด กระบวนการจัดการศึกษาจึงต้ อง
ส่งเสริ มให้ ผ้ ูเรี ยนได้ รับการพัฒนาอย่างเต็มตามศักยภาพ และต้ องเน้ นความสํ าคัญทัง้ ความรู้ คู่
คุณธรรม
ผู้รายงานพบว่า สาระที่เป็ นปั ญหาสําหรับนักเรี ยน คือ วิชา ภาษาอีงกฤษ นักเรี ยนยังไม่
บรรลุวตั ถุประสงค์ที่ตงไว้
ั ้ คือผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนของนักเรี ยนไม่เป็ นที่น่าพอใจตามเป้าหมายที่
ทางโรงเรี ยนกําหนด (ร้ อยละ 75) จากการจัดการเรี ยนการสอน พบว่า การที่จะจัดกิจกรรมเกี่ยวกับ
บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเว็บเพื่ อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษแบบบูรณาการ สํ าหรั บ
นักเรี ยนประถมศึกษา ชันปี
้ ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ทําให้ ผ้ เู รี ยนเกิดความ
สนใจ นอกจากเทคนิคการสอนที่ดีแล้ ว สื่อการเรี ยนการสอนที่ดีก็เป็ นสิ่งเร้ าหนึ่งที่ช่วยให้ ผ้ เู รี ยนเกิด
ความสนใจและช่วยให้ ผ้ ูเรี ยนเกิ ดความกระตือรื อร้ นที่ จะศึกษาหาความรู้ ด้ วยตนเองเช่นกัน ดังนัน้
ผู้รายงานจึงได้ จดั ทําบทเรี ยนคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนบนเว็บเพื่อพัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษ
แบบบูรณาการ สํ าหรับนักเรี ยนประถมศึกษา ชัน้ ปี ที่ 3 โรงเรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนันทา ขึน้ เพื่ อให้ นักเรี ยนได้ ศึกษาค้ นคว้ าด้ วยตนเองมากขึน้ รวมทัง้ เพิ่มแรงจูงใจในการเรี ยนให้
เหมาะสมกับพัฒนาการตามวัย ผู้รายงาน หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารทางวิชาการฉบับนี ้รวมทังสื
้ ่อ
บทเรี ยนบนเว็บชุดนี ้ จะเป็ นประโยชน์ อย่างยิ่ งต่อผู้ที่สนและมี ค่าต่อวงการศึกษา ประโยชน์ และ
คุณค่าต่าง ๆ ซึ่งเป็ นสิ่งดี ๆ ที่ เกิ ดขึน้ ผู้รายงานขอมอบแด่บุพการี และครู บาอาจารย์ ที่ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ให้ แก่ผ้ รู ายงาน
นางบุตรศิรินทร์ จิวพานิชย์

ชื่อเรื่ อง

ผู้วิจยั

การพัฒนาชุดกิจกรรมควบคูก่ บั การใช้ แอพพลิเคชันคาฮูทเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ ๑ โรเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวน
สุนนั ทา
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บทคัดย่ อ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรี ยนรู้ควบคูก่ บั การใช้ แอพพลิเคชัน
คาฮูทเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กลุ่มตัวอย่าง ได้ แก่ นักลุ่ม ตัวอย่าง นักเรี ยนโรงเรี ยนสาธิ ต
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่1 จํานวน 50 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่งเป็ นห้ องเรี ยนที่ผ้ ศู กึ ษาเป็ นครูประจําวิชา
รับผิดชอบในวิชาภาษาอังกฤษ เครื่ องมือที่ใช้ ในการทดลอง ได้ แก่ ชุดกิจกรรมควบคูก่ บั การใช้ แอพ
พลิเคชันคาฮูทเพื่อพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชัน้ ประถมศึกษาปี ที่ ๑ โร
เรี ยนสาธิ ตมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ การวิเคราะห์ ข้อมูล
ได้ แก่ การหาประสิ ทธิ ภ าพบทเรี ยนบนเว็บตามเกณฑ์ ที่กําหนด เท่ากับ 83.67 / 86.53
เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการก่อนเรี ยนและหลังเรี ยนบทเรี ยนบนเว็บ โดยใช้ t - test เท่ากับ
53.93 มีนยั สําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .05
ผลการศึกษาพบว่าชุดกิ จ กรรมควบคู่กับการใช้ แอพพลิเคชันคาฮูทเพื่อพัฒนา
ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ ๑ โรเรี ยนสาธิตมหาวิทยาลัยราช
ภัฏสวนสุนนั ทา มีประสิทธิภาพ 83.67 / 86.53 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตงไว้
ั ้ มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรี ยนสูงขึ ้น โดยมีคา่ t เท่ากับ 53.93 และสามารถนําไปใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาการ
จัดกิจกรรมการเรี ยนรู้ในรายวิชาอื่นต่อไป

ประกาศคุณูปการ
งานนิพนธ์ฉบับนี ้สําเร็ จลุลว่ งด้ วยดี เนื่องจากได้ รับความกรุณาจากอาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์
จิ ว พานิ ช ย์ และ อาจารย์ ดร.ธรรศนันท์ อุณ ณนัน ท์ ผู้เ ชี่ ย วชาญและอาจารย์ ค ณะครุ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ที่กรุณาแนะนําแนวทางในการศึกษาค้ นคว้ าความรู้ ตลอดจนให้
แนวคิดให้ คําปรึ กษา ให้ กําลังใจ และช่วยตรวจแก้ ไขข้ อบกพร่ องต่าง ๆ ตลอดระยะเวลาในการทํา
วิจยั เป็ นอย่างดียิ่ง ผู้วิจยั ขอกราบขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี ้
ขอขอบพระคุณ อาจารย์ศลิ ป์ชัย พูลคล้ าย อาจารย์ธีราภรณ์ พลายเล็ก และอาจารย์
ชมพูนทุ ลิ ้มเลิศมงคล ซึง่ เป็ นผู้เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาและให้ ข้อเสนอแนะในการทําวิจยั ในครัง้ นี ้ให้
เหมาะสมและสมบูรณ์ขึ ้น
ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนั ทา ที่เห็นความสําคัญของการวิจยั ทาง
การศึกษา โดยให้ ทนุ ในการวิจยั ทางการศึกษา ในครัง้ นี ้
ขอขอบพระคุณ บุค คลภายในครอบครั ว ทุก ๆ คน ที่ ค อยให้ กํ า ลัง ใจเป็ นอย่ า งดี ใ น
ระหว่างการทํ าวิ จัย และขอขอบคุณ เพื่ อนเพื่อนร่ วมงาน ซึ่งเป็ นกํ าลัง ใจสํ าคัญอย่างยิ่ งในการ
ทํางานวิจยั ฉบับนี ้ให้ สําเร็ จด้ วยดี
คุณ ค่ า และประโยชน์ อัน เกิ ด จากงานวิ จัย ฉบับ นี ้ ขอมอบเป็ นเครื่ อ งบู ช าบุ พ การี
บูรพาจารย์ ที่ได้ อบรมสัง่ สอนให้ ความรู้ ความเมตตา ให้ อภัย แก่ผ้ วู ิจยั ด้ วยดีมาตลอดจนสามารถ
ทํางานวิจยั ฉบับนี ้ได้ สําเร็ จ
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