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Innovative Digital Media for Consonant Clusters Development
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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัล
และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน
ระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 โดยกลุมเปาหมายคือ นักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 โรงเรียนบาน
นากระแต อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 14 คน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก และเครื่องมือที่ใชในการ
วิจัยประกอบดวย สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ แบบวัดผลสัมฤทธิ์การอานและการ
เขียนคำควบกล้ำ และแบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 เปนคลิปวิดีโอซึ่งสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทาง
ออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลน ภายในสื่อดิจิทัลประกอบดวย ตัวอักษรที่เปนคำควบกล้ำ คำอาน
และความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา โดยแยกระดับชั้น ชั้นละ 10 คำ
2) ผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ
กล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนน
เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกชั้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อ
ดิจิทัลพัฒ นาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.42) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ ( = 4.73,
S.D. = 0.46) ดานการออกแบบ ( = 4.75, S.D. = 0.44) ดานประโยชนที่ไดรับ ( = 4.82, S.D. = 0.39) และดาน
ภาพรวมของสื่อดิจิทัล ( = 4.81, S.D. = 0.40)
คำสำคัญ: สื่อดิจิทัล, การอานและการเขียน, คำควบกล้ำ
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อาจารยประจำ สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
โรงเรียนบานนากระแต อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม
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Abstract
This research aimed at 1) creating innovative digital media to improve the reading and
writing skills of consonant clusters for lower primary students, 2) comparing the pre- and postacademic achievement in using digital media, and 3) studying the satisfaction of students with
digital media to improve reading and writing skills of consonant clusters for lower primary students.
The target participants were all the students in grades 1, 2, and 3 at Ban Na Kratae School, Ban
Phaeng District, Nakhon Phanom Province with an amount of 14 students due to a small-sized
school. The research instruments were the digital media for consonant clusters development in
reading and writing skills, the achievement scale for reading and writing skills of consonant clusters,
and the satisfaction evaluation form.
The results of the research showed that 1) the output of creating digital media for
consonant clusters development in reading and writing skills of lower primary students included
video clips that can be used online or distributed on online channels such as Line Application and
YouTube and offline digital media including consonant clusters, pronunciation, word meanings,
images, videos, and commentary audios, which contained 10 words for each grade. Moreover, 2)
the pre- and post-achievement of reading and writing through the use of digital media for
consonant clusters development in reading and writing skills for lower primary students revealed
that grades 1-3 students had higher average scores of the post-test, statistically significant at the .05
and 3) the overall satisfaction of the students toward digital media for consonant clusters
development in reading and writing skills was at the highest level ( = 4.78, S.D. = 0.42). When
examining each aspect, it was found that the satisfaction was at the highest level in all 4 aspects,
namely, the aspect of presentation content ( = 4.73, S.D. = 0.46), the aspect of design ( = 4.75,
S.D. = 0.44), the aspect of benefits ( = 4.82, S.D. = 0.39), and the overall aspect of digital media
( = 4.81, S.D. = 0.40).
Keywords: Digital media, Reading and writing, Consonant clusters
ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
การจัดกิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยนั้น ทักษะการอ านถือเปนหัวใจที่สำคัญ มากในการเรียนรู เป นตัว
เชื่อมโยงการเรียนรูในทุกสาระการเรียนรู โดยเฉพาะอยางยิ่งการอานออกเสียงควบกล้ำซึ่งถือเปนปญหามาตั้งแตอดีต
จนถึงปจจุบันและเรื้อรังตอเนื่องมาโดยตลอด นักวิชาการ นักการศึกษา ตลอดจนครูอาจารย คิดหาวิธีการแกไขปญหา
มาโดยตลอดเชนเดียวกัน ซึ่งการแกไขปญหานั้นตองเริ่มตนตั้งแตขั้นพื้นฐานหรือขั้นเริ่มเรียนกอนเปนอันดับแรก เพราะ
ถือวาการวางพื้นฐานการอานออกเสียงที่ดี ถูกตอง จะเปนรากฐานความมั่นคงของการอานออกเสียงในชั้นที่สูงขึ้นตอไป
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เด็กในวัยเริ่มเรียนเปรียบเสมือนผาขาวที่ยังใสสะอาด ครูจะแตมวาสีอะไรลงไปก็จะเกิดความคิดความจำที่ดี และอีก
ประการหนึ่ง คือเด็กลิ้นยังออนอยู ถาไดรับการฝกฝนที่ถูกตอง ถูกวิธีและสม่ำเสมอ ก็จะทำใหสามารถอานคำควบกล้ำ
หรือออกเสียงคำควบกล้ำไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ นำไปใชใหเกิดประโยชนทั้งตอตนเองและประเทศชาติ
ต อ ไป วิ ช าภาษาไทยเป น วิ ช าที่ มี ค วามสำคั ญ ต อ คนไทยมากเพราะเป น วิช าที่ น ำไปใช สื่ อ สารในชี วิต ประจำวัน จึ ง
จำเปนตองมีการฝกฝน เราจึงสามารถนำภาษาไทยไปใชในการสื่อสารไดอยางดี (ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554) การ
อานออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาไทยนั้น มีปญหาในการอานออกเสียงมากพอสมควร โดยเฉพาะ
การอานออกเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะที่ผูใชภาษาออกเสียงไมชัดเจนหรือไมถูกตอง สำหรับปญหาการอานออก
เสียงไมชัดเจนเกิดขึ้นทั้งในหมูนักเรียนและผูใหญ รวมไปถึงครู อาจารย ขาราชการตั้งแตระดับลางไปจนถึงระดับบน
และเสียงที่เปนปญหาอยางชัดเจนคือเสียงคำควบกล้ำ สำหรับดานการอานในระดับ ป.1-2 หลักสูตรไดกำหนดใหมีการ
อานออกเสียง คำ วลี ประโยค ตามหลักการอานเกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต การแจกลูกสะกดคำ
การผันอักษร คำควบกล้ำ อักษรนำ เครื่องหมายวรรคตอน คำสัมผัสคลองจอง และบทรอยกรองงาย ๆ จากหลักสูตรนี้
จะเห็นไดวาการฝกออกเสียงคำควบกล้ำ เปนทักษะหนึ่งที่เริ่มฝกตั้งแตพื้นฐาน ถานักเรียนไมสามารถอานคำควบกล้ำได
ถูกตองก็จะทำใหเปนปญหาในการอานออกเสียงคำควบกล้ำไปจนกระทั่งเติบโตเปนผูใหญ (อรุณี ลอคำ, 2547 อางถึง
ใน ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554)
ปจจุบันการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนับเปนสิ่งสำคัญในสังคม ทั้ง
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อตางๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
รวมทั้งสิ่งประดิษฐใหมๆ หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลวเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงหวัง
ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหเป นการสอนที่มีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให ผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน ชวยประหยัดเวลาในการเรียน นอกจากที่กลาวมานั้น สถานการณ COVID-19
ยังไดสรางปญหาและความยุงยากใหกับการศึกษาไทย แตในอีกมุมหนึ่งกลับเปนตัวแปรในการสรางการเปลี่ยนแปลง
ใหกับการศึกษาและเปนตัวขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีเขามาใชในระบบการศึกษาอีกดวย
โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนมมีหลายรูปแบบ จากเก็บขอมูลสัมภาษณ
คณะผูบริหาร คณะครูประจำโรงเรียนที่เขารวมโครงการการพัฒนาครูภาษาไทยดวยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒ นา
ทั ก ษะการอ า นออกเขี ย นได ของนั ก เรีย น ภายใต โครงการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาและการพั ฒ นาท อ งถิ่ น โดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ประจำป 2564 พบวา ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดกลาง
และขนาดใหญจะมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กอยู
หางจากความเจริญ มีจำนวนครูนอย ขาดแคลนครู ครูสอนไมตรงศาสตรวิชาที่เรียนรูมา มีอุปกรณและสื่อการสอนที่
สนับ สนุน การเรียนการสอนนอย ทำใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ทำไดดีกวา
โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีโรงเรียนที่เขารวมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 20 โรงเรียน พบวา โรงเรียนบานนากระแต อำเภอ
บานแพง จังหวัดนครพนม เปนโรงเรียนขนาดเล็กและเปนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนรวมของนักเรียน เนื่องจากขาด
แคลนครู จำนวนครูไมครบชั้น ทำใหทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนรวม และไมมีครูที่มีความเชี่ยวชาญการสอน
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วิช าภาษาไทย ผูวิจัยจึงมุงพั ฒ นานวัตกรรมสื่อดิจิทัล เพื่ อพั ฒ นาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่ อ สร า งสรรค สื่ อ ดิ จิ ทั ล พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นคำควบกล้ ำ สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒ นาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบานนากระแต อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 1 ไดแก นักเรียน ป. 1 ป. 2 และ ป. 3 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียน จำนวน 14 คน
โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง ใชจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลน
ครู ซึ่งมีวิธีการเลือกและพิจารณาจาก เปนโรงเรียนที่ขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น เปนโรงเรียนที่มีครูผูสอนไมไดจบเอก
ภาษาไทย และเปนโรงเรียนที่เขารวมโครงการการพัฒนาครูภาษาไทยดวยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒนาทักษะการอาน
ออกเขียนไดของนักเรียน ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่
เลี้ยง ประจำป 2564
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 1 จำนวน 3 ชุด ซึ่งเผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลนและยูทูป โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบ
ประเมินตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา
ชวงชั้นที่ 1 ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาคุณ ภาพ เนื้อหาและใหขอเสนอแนะ โดย
ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 จะ
ประกอบดวย คำควบกล้ำซึ่งเปนคำศัพทพื้นฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1-3 ระดับชั้นละ 10 คำ
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้น
ที่ 1 ใชแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 การอานออกเสียงคำควบกล้ำ ฉบับที่ 2 การ
เขียนคำควบกล้ำ โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมิน ตรวจสอบความสอดคลองของแบบทดสอบกอน-หลังเรียน ให
ผูเชี่ยวชาญรวมพิจารณาความสอดคลองกับวัตถุประสงคและใหขอเสนอแนะ
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ
กล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 ซึ่งผูวิจัยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert
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Scale) แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับชั้นและเพศ ลักษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ
นักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 นั้น ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญรวมพิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับ
วัตถุประสงคและใหขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. ผลการสรา งสรรค สื่ อ ดิ จิ ทั ล พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นคำควบกล้ำ สำหรับ นั ก เรียนระดั บ
ประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 เปนคลิป วิดีโอ ความยาว 2-3 นาที ซึ่งสามารถใชงานไดในรูป แบบออนไลน เผยแพรใน
ชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลนเพื่อใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนได
ในกรณีไมมีอินเทอรเน็ต ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรที่เปน
คำควบกล้ำ คำอาน และความหมายของคำนั้น ๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา โดยแยก
ระดับชั้น ชั้นละ 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบหรือพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางคนั้น จะใชตัวอักษรสีแดง
ชวยเพื่อกระตุนและเราความสนใจทำใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการ
จำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ

ภาพที่ 2 ตัวอยางสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3

ภาพที่ 3 การใชสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำในหองเรียน
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2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ระดับชั้น
ป. 1
ป. 2
ป. 3

การทดสอบ
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน
กอนเรียน
หลังเรียน

จำนวน
นักเรียน
6
6
3
3
4
4

คะแนน
เต็ม
10
10
10
10
10
10

S.D.
4.33
7.33
5.33
7.67
5.00
8.25

1.88
1.07
0.33
1.33
0.67
0.92

t

p

11.62

0.00*

7.00

0.01*

13.00

0.00*

*p < .05
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 พบวา ผูเรียนในระดับชั้น
ประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกชั้น เมื่อทดสอบความแตกตางดวยสถิติ
ทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัล
พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นคำควบกล้ ำ ทำให ผู เรี ย นระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 1, 2 และ 3 มี พั ฒ นา
ความกาวหนาทางการเรียนรูที่สูงขึ้น
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน
ที่
1

ขอคำถาม
ดานเนื้อหาการนำเสนอ
1.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.2 การเรียบเรียงเนื้อหาที่เขาใจงาย
1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละตอน
1.4 การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพ ขอความ และเสียง
1.5 ความนาสนใจในการนำเสนอ
1.6 ความสอดคลองของสื่อกับบทเรียน
รวมความพึงพอใจดานเนื้อหาการนำเสนอ
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4.71
4.71
4.64
4.71
4.86
4.71
4.73

S.D.

แปลผล

0.47
0.47
0.50
0.47
0.36
0.47
0.46

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

ที่
2

3

4

ขอคำถาม
ดานการออกแบบ
2.1 ความงายของการเขาใชงานบทเรียน
2.2 ความสอดคลองของภาพและเสียง
2.3 การจัดวางรูปแบบงายตอการอาน
2.4 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานงาย
2.5 ภาพประกอบสื่อความหมาย นาสนใจ
2.6 เสียงบรรยายชัดเจน ออกเสียงตามไดงาย
รวมความพึงพอใจดานการออกแบบ
ดานประโยชนที่ไดรับ
3.1 ไดรับความรูและสาระที่เปนประโยชน
3.2 ทักษะการอานและการเขียนไดรับการพัฒนา
รวมความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับ
ดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล
4.1 ความเหมาะสมในการเปนสื่อ
4.2 เปนสื่อที่สามารถศึกษาไดดวยตนเอง
4.3 ความสะดวกในการใชงาน
รวมความพึงพอใจดานภาพรวมของสื่อดิจทิ ัล
เฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัล
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

S.D.

แปลผล

4.64
4.79
4.71
4.71
4.79
4.86
4.75

0.50
0.43
0.47
0.47
0.43
0.36
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86
4.79
4.82

0.36
0.43
0.39

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.86
4.86
4.81

0.47
0.36
0.36
0.40

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.78

0.42

มากที่สุด

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการ
อานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อ
ดิจิทัลพัฒ นาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.78, S.D. = 0.42) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ ( = 4.73,
S.D. = 0.46) ดานการออกแบบ ( = 4.75, S.D. = 0.44) ดานประโยชนที่ไดรับ ( = 4.82, S.D. = 0.39) และ
ดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล ( = 4.81, S.D. = 0.40)
อภิปรายผล
ผลการสร า งสรรค สื่ อ ดิ จิ ทั ล พั ฒ นาทั ก ษะการอ า นและการเขี ย นคำควบกล้ ำ สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ
ประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 เปนคลิป วิดีโอ ความยาว 2-3 นาที ซึ่งสามารถใชงานไดในรูป แบบออนไลน เผยแพรใน
ชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลนเพื่อใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนได
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ในกรณีไมมีอินเทอรเน็ต ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรที่เปน
คำควบกล้ำ คำอาน และความหมายของคำนั้น ๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา โดยแยก
ระดับชั้น ชั้นละ 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบหรือพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางคนั้น จะใชตัวอักษรสีแดง
ชวยเพื่อกระตุนและเราความสนใจทำใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการ
จำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ สอดคลองกับ เอกสารของหนวยศึกษานิเทศก (2533 อางถึงใน จิรดา แกวขาว
และนวลฉวี ประเสริฐสุข, 2558) ระบุวา การสอนโดยใชสีเขามากำหนดตัวอักษรในบทเรียนจะเปนการกระตุนความ
สนใจเปนสื่อนำทางสายตาชวยใหนักเรียนสามารถอานคำตางๆ ได สีจะเปนตัวชวยดึงดูดความสนใจใหเด็กมีความ
กระตือรือรนในการอานเพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ อรอนงค ฤทธิ์ชัย และคณะ (2560) ระบุวา หลักการดานจิตวิทยาสี
คื อ สี ส ดใสช วยกระตุ น ความสนใจให เด็ ก เกิ ด ความอยากรู กระปรี้ก ระเปร า หั วใจสำคั ญ อยู ที่ ก ารผลิ ต สื่ อ กระตุ น
กระบวนการคิด การเรียนรูที่ทำใหผูเรียนจดจำไดและใหความจำอยูไดนานจากการดูภาพ ดังนั้นภาพจึงเปนปจจัย
สำคัญตอการกระตุนการเรียนรูของสมอง ทั้งนี้ ดานรูปแบบการเรียนการสอน ธนวัฒน พูลเขตนคร (2564) ระบุวา
พฤติ ก รรมของผู เรี ยนในยุ ค ดิ จิ ทั ล (Gen Y, Gen Z) นั้ น ผู เรีย นทุ ก ช วงวัยเห็ น วามี สิ่ งที่ เป น อุ ป สรรคในการเรีย นรู
ออนไลน คือ ไมมีอินเตอรเน็ต ทั้งนี้สื่อการเรียนควรจัดทำสื่อที่มีรูปภาพมากๆ เนื้อหาเปนตัวอักษรนอย โดยวิธีการ
เรียนรูของผูเรียน Gen Z คือ สามารถหาความรูไดทุกที่ ไมชอบการเรียนแบบบรรยาย ชอบขอมูลแนวกราฟ ภาพ สถิติ
เนนขอมูลสั้นๆ ที่เขาใจงาย เพราะจดจำขอมูลไดดี ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (อางถึงใน ฐาปนี เครือ
อนันต, 2559) ระบุวา การนำเสนอเนื้อหาเพื่อกระตุนความสนใจหรือเรงเราความสนใจของผูเรียนนั้น การใชภาพที่ใช
ในสื่อการสอนตองสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน เลือกภาพที่มีความโดดเดนชัดเจนเขาใจงาย คำอธิบายที่ใชในตัวอยาง
ควรสั้นไดใจความ ไมควรใชสีและฉากหลังที่หลากหลายเปลี่ยนบอย ควรใชคำศัพทที่ผูเรียนในระดับนั้นๆ ใชบอยเปน
ประจำเพื่อความเขาใจงาย
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ
3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกชั้น เมื่อทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคำควบกล้ำทำใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1, 2 และ 3 มีพัฒ นาความกาวหนาทางการเรียนรูที่สูงขึ้น
สอดคลองกับ ภูวดล บัวบางพลู และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูมัลติมีเดียเพื่อแกไขปญหาการ
ขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กในพื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนที่ไดใชงานสื่อการเรียนรูมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนเรียน
และหลังเรียนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา
กอนเรียน หมายความการเรียนรูมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 สูงขึ้น เมื่อมีการใช
สื่อมัลติมีเดีย ซึ่งสงผลใหนักเรียนกลุมเปาหมายสามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จตามมาตรฐานการ
เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอดคลองกับ วันชัย ปญญาวิชา (2551) ซึ่งศึกษาเรื่องสื่อประสมสำหรับ
เสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนบานสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัว
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ฝายพัฒนา ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสื่อประสมสำหรับ
เสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำหลังจากฝกจากสื่อผสมนี้แลวนักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงคำควบกล้ำ
ดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการเรียนโดยใชสื่อประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำ นักเรียนสามารถเรียนได
อยางอิสระ ไดฝกอานออกเสียงคำควบกล้ำตามตัวอยางและทบทวนไดไมจำกัด ทำใหผูเรียนเกิดทักษะการอานคำควบ
กล้ำสงผลให ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนั กเรียนสูงตามไปด วย จากการสังเกตพบวา นักเรียนมีค วามสนุกสนาน
เนื่องจากเปนสิ่งแปลกใหมสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเองและนักเรียนชอบที่จะใชคอมพิวเตอรในการเรียนไมมี
ความกดดันจากเพื่อนและครูผูสอนทำใหมีสมาธิและความมั่นใจในการเรียน จึงทำใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นและยัง
สอดคลองกับคำกลาวของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (สยามรัฐออนไลน, 2563)
ที่ใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาออนไลน เพื่อรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไววา การเรียนในรูปแบบการศึกษาออนไลนเปนอีกชองทางสำคัญ ในการ
บริหารจัดการเรียนรู และเสริมทักษะความรูใหกับผูเรียนถึงบาน และถือวาเปนเครื่องมือสำคัญที่จะชวยการศึกษาไม
หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในหองเรียนได นับเปนทางออกที่สอดรับกับสถานการณ ชวยใหเด็กและเยาวชนสามารถ
เขาเรียนไดตามปกติและไมเสียโอกาสในการเตรียมพรอมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม รวมทั้งการพัฒนาทักษะ
ความรูไดอยางตอเนื่อง
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นที่ 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและ
การเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง
4 ดา น ได แ ก ด า นเนื้ อ หาการนำเสนอ ด านการออกแบบ ดา นประโยชน ที่ ไดรับ และด านภาพรวมของสื่ อดิ จิทั ล
สอดคลองกับ สิทธิชัย ยาแกว (2564) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอาน
เรื่ อ ง การอ า นคำที่ มี ตั ว ฑ กลุ ม สาระการเรี ย นรู ภ าษาไทยสำหรั บ นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 6 โดยผู วิ จั ย ได
ทำการศึกษาคนควาและดำเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ ออกแบบใหนาสนใจทั้งพื้นหลัง รูปภาพ
ประกอบ เรียบเรียงเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน มีเนื้อหาใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนสนใจที่เรียนรู สงผล
ใหผูเรียนไดรับทั้งความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินระหวางการเรียนรูและฝกฝนทักษะ และเมื่อศึกษาความพึง
พอใจ พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอาน พบวา
นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับ มากที่ สุด ทั้งยังสอดคลองกับ สมพงษ ดอกบัว (2561) ศึกษาเรื่อง การจัดการ
เรียนรูเพื่อพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดย
กระบวนมีสวนรวมของชุมชน พบวา ผูเขารับการทดลองการใชงาน Application on mobile ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพื่อพัฒ นาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มี
ความเห็นวาตนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการอานไดมากขึ้น สามารถนำไปประยุกตใชกับการเรียนสาระ
อื่นๆ ได และสามารถอานคำพื้นฐานวิชาภาษาไทยไดคลองขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้คือไดนวัตกรรมชวยสอนอานที่ทำให
นักเรียนมีความสุข
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ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ไปใช
ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำผลการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการ
เขี ย นคำควบกล้ ำ สำหรั บ นั ก เรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษา ช วงชั้ น ที่ 1 สามารถนำไปใช เป น ส วนหนึ่ ง ในนโยบายการ
พัฒนาการอานออกเขียนไดระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ครู
ไมครบชั้น
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรนำการสอนโดยใชนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำไปใชกับ
นักเรียนที่ออนและเขาใจชา อาจจะเรียนรูไดดีขึ้น เนื่องจากสามารถดูซ้ำไดและเรียนรูไดตลอดเวลา
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ โดยพิจารณาจากเนื้อหาที่ยากหรือเรื่องที่นักเรียน
สามารถเรียนรูไดชา เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนตอไป
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