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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ 

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัล 

และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียน

ระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 โดยกลุมเปาหมายคือ นักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 โรงเรียนบาน

นากระแต อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม จำนวน 14 คน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็ก และเคร่ืองมือท่ีใชในการ

วิจัยประกอบดวย สื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำ และแบบประเมินความพึงพอใจ 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 เปนคลิปวิดีโอซ่ึงสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทาง

ออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลน ภายในสื่อดิจิทัลประกอบดวย ตัวอักษรท่ีเปนคำควบกล้ำ คำอาน 

และความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา โดยแยกระดับชั้น ชั้นละ 10 คำ    

2) ผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ

กล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 มีคะแนน

เฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกชั้น อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อ

ดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.78, S.D. = 0.42) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ ( = 4.73, 

S.D. = 0.46) ดานการออกแบบ ( = 4.75, S.D. = 0.44) ดานประโยชนท่ีไดรับ ( = 4.82, S.D. = 0.39) และดาน

ภาพรวมของสื่อดิจิทัล ( = 4.81, S.D. = 0.40) 

คำสำคัญ: สื่อดิจิทัล, การอานและการเขียน, คำควบกล้ำ  
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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 post-

academic 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 ทักษะการอานถือเปนหัวใจท่ีสำคัญมากในการเรียนรู เปนตัว

เชื่อมโยงการเรียนรูในทุกสาระการเรียนรู โดยเฉพาะอยางย่ิงการอานออกเสียงควบกล้ำซ่ึงถือเปนปญหามาต้ังแตอดีต

จนถึงปจจุบันและเร้ือรังตอเนื่องมาโดยตลอด นักวิชาการ นักการศึกษา ตลอดจนครูอาจารย คิดหาวิธีการแกไขปญหา

มาโดยตลอดเชนเดียวกัน ซ่ึงการแกไขปญหานั้นตองเริ่มตนตั้งแตขั้นพ้ืนฐานหรือขั้นเริ่มเรียนกอนเปนอันดับแรก เพราะ

ถือวาการวางพ้ืนฐานการอานออกเสียงท่ีดี ถูกตอง จะเปนรากฐานความม่ันคงของการอานออกเสียงในชั้นท่ีสูงข้ึนตอไป 
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เด็กในวัยเร่ิมเรียนเปรียบเสมือนผาขาวท่ียังใสสะอาด ครูจะแตมวาสีอะไรลงไปก็จะเกิดความคิดความจำท่ีดี และอีก

ประการหนึ่ง คือเด็กลิ้นยังออนอยู ถาไดรับการฝกฝนท่ีถูกตอง ถูกวิธีและสม่ำเสมอ ก็จะทำใหสามารถอานคำควบกล้ำ

หรือออกเสียงคำควบกล้ำไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ นำไปใชใหเกิดประโยชนท้ังตอตนเองและประเทศชาติ

ตอไป วิชาภาษาไทยเปนวิชาท่ีมีความสำคัญตอคนไทยมากเพราะเปนวิชาท่ีนำไปใชสื่อสารในชีวิตประจำวันจึง

จำเปนตองมีการฝกฝน เราจึงสามารถนำภาษาไทยไปใชในการสื่อสารไดอยางดี (ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554) การ

อานออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาไทยนั้น มีปญหาในการอานออกเสียงมากพอสมควร โดยเฉพาะ

การอานออกเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะท่ีผูใชภาษาออกเสียงไมชัดเจนหรือไมถูกตอง สำหรับปญหาการอานออก

เสียงไมชัดเจนเกิดขึ้นท้ังในหมูนักเรียนและผูใหญ รวมไปถึงครู อาจารย ขาราชการตั้งแตระดับลางไปจนถึงระดับบน 

และเสียงท่ีเปนปญหาอยางชัดเจนคือเสียงคำควบกล้ำ สำหรับดานการอานในระดับ ป.1-2 หลักสูตรไดกำหนดใหมีการ

อานออกเสียง คำ วลี ประโยค ตามหลักการอานเกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต การแจกลูกสะกดคำ 

การผันอักษร คำควบกล้ำ อักษรนำ เคร่ืองหมายวรรคตอน คำสัมผัสคลองจอง และบทรอยกรองงาย ๆ จากหลักสูตรนี้

จะเห็นไดวาการฝกออกเสียงคำควบกล้ำ เปนทักษะหนึ่งท่ีเริ่มฝกต้ังแตพ้ืนฐาน ถานักเรียนไมสามารถอานคำควบกล้ำได

ถูกตองก็จะทำใหเปนปญหาในการอานออกเสียงคำควบกล้ำไปจนกระท่ังเติบโตเปนผูใหญ (อรุณี  ลอคำ, 2547 อางถึง

ใน ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554)  

 ปจจุบันการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนับเปนสิ่งสำคัญในสังคม ท้ัง

นวัตกรรมทางการเรียนการสอนท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

รวมท้ังสิ่งประดิษฐใหมๆ หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงหวัง

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหเปนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ทำใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยาง

รวดเร็ว เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน ชวยประหยัดเวลาในการเรียน นอกจากท่ีกลาวมานั้น สถานการณ COVID-19 

ยังไดสรางปญหาและความยุงยากใหกับการศึกษาไทย แตในอีกมุมหนึ่งกลับเปนตัวแปรในการสรางการเปลี่ยนแปลง

ใหกับการศึกษาและเปนตัวขับเคลื่อนในการนำเทคโนโลยีเขามาใชในระบบการศึกษาอีกดวย  

 โดยการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในพ้ืนท่ีจังหวัดนครพนมมีหลายรูปแบบ จากเก็บขอมูลสัมภาษณ

คณะผูบริหาร คณะครูประจำโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการการพัฒนาครูภาษาไทยดวยกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนา

ทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียน ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถ่ินโดยมี

สถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ประจำป 2564 พบวา ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนขนาดกลาง

และขนาดใหญจะมีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนมากกวาโรงเรียนขนาดเล็ก เนื่องจากโรงเรียนขนาดเล็กอยู

หางจากความเจริญ มีจำนวนครูนอย ขาดแคลนครู ครูสอนไมตรงศาสตรวิชาท่ีเรียนรูมา มีอุปกรณและสื่อการสอนท่ี

สนับสนุนการเรียนการสอนนอย ทำใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญทำไดดีกวา

โรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการฯ จำนวนท้ังสิ้น 20 โรงเรียน พบวา โรงเรียนบานนากระแต อำเภอ

บานแพง จังหวัดนครพนม เปนโรงเรียนขนาดเล็กและเปนโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนรวมของนักเรียน เนื่องจากขาด

แคลนครู จำนวนครูไมครบชั้น ทำใหทางโรงเรียนจึงจัดการเรียนการสอนรวม และไมมีครูท่ีมีความเชี่ยวชาญการสอน
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วิชาภาษาไทย ผูวิจัยจึงมุงพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1  

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบานนากระแต อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ระดับประถมศึกษา 

ชวงชั้นท่ี 1 ไดแก นักเรียน ป. 1 ป. 2 และ ป. 3 ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียน จำนวน 14 คน 

โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง ใชจำนวนนักเรียนท้ังหมดเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลน

ครู ซ่ึงมีวิธีการเลือกและพิจารณาจาก เปนโรงเรียนท่ีขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น เปนโรงเรียนท่ีมีครูผูสอนไมไดจบเอก

ภาษาไทย และเปนโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการการพัฒนาครูภาษาไทยดวยกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาทักษะการอาน

ออกเขียนไดของนักเรียน ภายใตโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ี

เลี้ยง ประจำป 2564 

 2. เครื่องมือการวิจัย 

  2.1 สื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ชวงชั้นท่ี 1 จำนวน 3 ชุด ซ่ึงเผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลนและยูทูป โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบ

ประเมินตรวจสอบคุณภาพสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

ชวงชั้นท่ี 1 ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาคุณภาพ เนื้อหาและใหขอเสนอแนะ โดย

ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 จะ

ประกอบดวย คำควบกล้ำซ่ึงเปนคำศัพทพ้ืนฐานในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1-3 ระดับชั้นละ 10 คำ  

  2.2  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้น  

ท่ี 1 ใชแบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ ไดแก ฉบับท่ี 1 การอานออกเสียงคำควบกล้ำ ฉบับท่ี 2 การ

เขียนคำควบกล้ำ โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมินตรวจสอบความสอดคลองของแบบทดสอบกอน-หลังเรียน ให

ผูเชี่ยวชาญรวมพิจารณาความสอดคลองกับวัตถุประสงคและใหขอเสนอแนะ 

  2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ

กล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 ซ่ึงผูวิจัยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert 
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Scale) แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับชั้นและเพศ ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะ

การอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 และตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

โดยแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ

นักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 นั้น ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญรวมพิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับ

วัตถุประสงคและใหขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 เปนคลิปวิดีโอ ความยาว 2-3 นาที ซ่ึงสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรใน

ชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลนเพ่ือใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนได

ในกรณีไมมีอินเทอรเน็ต ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรท่ีเปน

คำควบกล้ำ คำอาน และความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา โดยแยก

ระดับชั้น ชั้นละ 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบหรือพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางคนั้น จะใชตัวอักษรสีแดง

ชวยเพ่ือกระตุนและเราความสนใจทำใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการ

จำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ 

 

   
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ  

สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 

 

   
 

ภาพที่ 3 การใชสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำในหองเรียน 
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 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

ระดับชั้น การทดสอบ 
จำนวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม  S.D. t p 

ป. 1 
กอนเรียน 6 10 4.33 1.88 

11.62 0.00* 
หลังเรียน 6 10 7.33 1.07 

ป. 2 
กอนเรียน 3 10 5.33 0.33 

7.00 0.01* 
หลังเรียน 3 10 7.67 1.33 

ป. 3 
กอนเรียน 4 10 5.00 0.67 

13.00 0.00* 
หลังเรียน 4 10 8.25 0.92 

*p < .05 
 

 จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนา

ทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 พบวา ผูเรียนในระดับชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกชั้น เม่ือทดสอบความแตกตางดวยสถิติ

ทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัล

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำทำใหผู เรียนระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี 1, 2 และ 3 มีพัฒนา

ความกาวหนาทางการเรียนรูท่ีสูงขึ้น 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน 

  ที ่ ขอคำถาม  S.D. แปลผล 

   1  ดานเนื้อหาการนำเสนอ    

 1.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 1.2 การเรียบเรียงเนื้อหาท่ีเขาใจงาย 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละตอน 4.64 0.50 มากท่ีสุด 

 1.4 การสื่อความหมายชัดเจนท้ังภาพ ขอความ และเสียง 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 1.5 ความนาสนใจในการนำเสนอ 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

 1.6 ความสอดคลองของสื่อกับบทเรียน 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานเนื้อหาการนำเสนอ 4.73 0.46 มากที่สุด 
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  ที ่ ขอคำถาม  S.D. แปลผล 

   2 ดานการออกแบบ    

 2.1 ความงายของการเขาใชงานบทเรียน 4.64 0.50 มากท่ีสุด 

 2.2 ความสอดคลองของภาพและเสียง 4.79 0.43 มากท่ีสุด 

 2.3 การจัดวางรูปแบบงายตอการอาน 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 2.4 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานงาย 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 2.5 ภาพประกอบสื่อความหมาย นาสนใจ 4.79 0.43 มากท่ีสุด 

 2.6 เสียงบรรยายชัดเจน ออกเสียงตามไดงาย 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานการออกแบบ 4.75 0.44 มากที่สุด 

   3 ดานประโยชนที่ไดรับ    

 3.1 ไดรับความรูและสาระท่ีเปนประโยชน 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

 3.2 ทักษะการอานและการเขียนไดรับการพัฒนา 4.79 0.43 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานประโยชนท่ีไดรับ 4.82 0.39 มากที่สุด 

   4 ดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล    

 4.1 ความเหมาะสมในการเปนสื่อ 4.71 0.47 มากท่ีสุด 

 4.2 เปนสื่อท่ีสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

 4.3 ความสะดวกในการใชงาน 4.86 0.36 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานภาพรวมของสื่อดิจทิัล 4.81 0.40 มากที่สุด 

เฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัล 

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ 
4.78 0.42 มากที่สุด 

 

 ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการ

อานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อ

ดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.78, S.D. = 0.42) เม่ือ

พิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ  ( = 4.73, 

S.D. = 0.46) ดานการออกแบบ  ( = 4.75, S.D. = 0.44)  ดานประโยชนท่ีไดรับ  ( = 4.82, S.D. = 0.39)  และ

ดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล  ( = 4.81, S.D. = 0.40) 

 

อภิปรายผล  

 ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนระดับ

ประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 เปนคลิปวิดีโอ ความยาว 2-3 นาที ซ่ึงสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรใน

ชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลนเพ่ือใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนได
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ในกรณีไมมีอินเทอรเน็ต ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรท่ีเปน

คำควบกล้ำ คำอาน และความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา โดยแยก

ระดับชั้น ชั้นละ 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบหรือพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางคนั้น จะใชตัวอักษรสีแดง

ชวยเพ่ือกระตุนและเราความสนใจทำใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการ

จำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ สอดคลองกับ เอกสารของหนวยศึกษานิเทศก (2533 อางถึงใน จิรดา แกวขาว

และนวลฉวี ประเสริฐสุข, 2558) ระบุวา การสอนโดยใชสีเขามากำหนดตัวอักษรในบทเรียนจะเปนการกระตุนความ

สนใจเปนสื่อนำทางสายตาชวยใหนักเรียนสามารถอานคำตางๆ ได สีจะเปนตัวชวยดึงดูดความสนใจใหเด็กมีความ

กระตือรือรนในการอานเพ่ิมขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับ อรอนงค ฤทธ์ิชัย และคณะ (2560) ระบุวา หลักการดานจิตวิทยาสี 

คือ สีสดใสชวยกระตุนความสนใจใหเด็กเกิดความอยากรู กระปรี้กระเปรา หัวใจสำคัญอยูท่ีการผลิตสื่อกระตุน

กระบวนการคิด การเรียนรูท่ีทำใหผูเรียนจดจำไดและใหความจำอยูไดนานจากการดูภาพ ดังนั้นภาพจึงเปนปจจัย

สำคัญตอการกระตุนการเรียนรูของสมอง ท้ังนี้ ดานรูปแบบการเรียนการสอน ธนวัฒน พูลเขตนคร (2564) ระบุวา 

พฤติกรรมของผูเรียนในยุคดิจิทัล (Gen Y, Gen Z) นั้น ผูเรียนทุกชวงวัยเห็นวามีสิ่งท่ีเปนอุปสรรคในการเรียนรู

ออนไลน คือ ไมมีอินเตอรเน็ต ท้ังนี้สื่อการเรียนควรจัดทำสื่อท่ีมีรูปภาพมากๆ เนื้อหาเปนตัวอักษรนอย โดยวิธีการ

เรียนรูของผูเรียน Gen Z คือ สามารถหาความรูไดทุกท่ี ไมชอบการเรียนแบบบรรยาย ชอบขอมูลแนวกราฟ ภาพ สถิติ 

เนนขอมูลสั้นๆ ท่ีเขาใจงาย เพราะจดจำขอมูลไดดี ซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (อางถึงใน ฐาปนี เครือ

อนันต, 2559) ระบุวา การนำเสนอเนื้อหาเพ่ือกระตุนความสนใจหรือเรงเราความสนใจของผูเรียนนั้น การใชภาพท่ีใช

ในสื่อการสอนตองสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน เลือกภาพท่ีมีความโดดเดนชัดเจนเขาใจงาย คำอธิบายท่ีใชในตัวอยาง

ควรสั้นไดใจความ ไมควรใชสีและฉากหลังท่ีหลากหลายเปลี่ยนบอย ควรใชคำศัพทท่ีผูเรียนในระดับนั้นๆ ใชบอยเปน

ประจำเพ่ือความเขาใจงาย 

 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 พบวา ผูเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 

3 มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียนทุกชั้น เม่ือทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำทำใหผูเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1, 2 และ 3 มีพัฒนาความกาวหนาทางการเรียนรูท่ีสูงขึ้น 

สอดคลองกับ ภูวดล บัวบางพลู และคณะ (2563) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาสื่อการเรียนรูมัลติมีเดียเพ่ือแกไขปญหาการ

ขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของ

นักเรียนท่ีไดใชงานสื่อการเรียนรูมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียน

และหลังเรียนพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา

กอนเรียน หมายความการเรียนรูมัลติมีเดีย รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 สูงข้ึน เม่ือมีการใช

สื่อมัลติมีเดีย ซ่ึงสงผลใหนักเรียนกลุมเปาหมายสามารถพัฒนาตนเองจนกระท่ังประสบความสำเร็จตามมาตรฐานการ

เรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และสอดคลองกับ วันชัย ปญญาวิชา (2551) ซ่ึงศึกษาเร่ืองสื่อประสมสำหรับ

เสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ในโรงเรียนบานสันมะเค็ดสันข้ีเหล็กหัว
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ฝายพัฒนา ตำบลเวียงกาหลง อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสื่อประสมสำหรับ

เสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำหลังจากฝกจากสื่อผสมนี้แลวนักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงคำควบกล้ำ

ดีขึ้น ท้ังนี้เพราะการเรียนโดยใชสื่อประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำ นักเรียนสามารถเรียนได

อยางอิสระ ไดฝกอานออกเสียงคำควบกล้ำตามตัวอยางและทบทวนไดไมจำกัด ทำใหผูเรียนเกิดทักษะการอานคำควบ

กล้ำสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนสูงตามไปดวย จากการสังเกตพบวา นักเรียนมีความสนุกสนาน

เนื่องจากเปนสิ่งแปลกใหมสามารถควบคุมบทเรียนไดดวยตนเองและนักเรียนชอบท่ีจะใชคอมพิวเตอรในการเรียนไมมี

ความกดดันจากเพ่ือนและครูผูสอนทำใหมีสมาธิและความม่ันใจในการเรียน จึงทำใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึนและยัง

สอดคลองกับคำกลาวของ ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ (สยามรัฐออนไลน, 2563) 

ท่ีใหขอมูลเกี่ยวกับนโยบายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาออนไลน เพ่ือรองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ไววา การเรียนในรูปแบบการศึกษาออนไลนเปนอีกชองทางสำคัญในการ

บริหารจัดการเรียนรู และเสริมทักษะความรูใหกับผูเรียนถึงบาน และถือวาเปนเครื่องมือสำคัญท่ีจะชวยการศึกษาไม

หยุดชะงัก ทดแทนการเรียนในหองเรียนได นับเปนทางออกท่ีสอดรับกับสถานการณ ชวยใหเด็กและเยาวชนสามารถ

เขาเรียนไดตามปกติและไมเสียโอกาสในการเตรียมพรอมสำหรับการศึกษาในชั้นเรียนใหม รวมท้ังการพัฒนาทักษะ

ความรูไดอยางตอเนื่อง 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 

4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ ดานการออกแบบ ดานประโยชนท่ีไดรับ และดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล 

สอดคลองกับ สิทธิชัย ยาแกว (2564) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน 

เรื่อง การอานคำท่ีมีตัว ฑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยผูวิจัยได

ทำการศึกษาคนควาและดำเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ ออกแบบใหนาสนใจท้ังพ้ืนหลัง รูปภาพ

ประกอบ เรียบเรียงเนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน มีเนื้อหาใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนสนใจท่ีเรียนรู สงผล

ใหผูเรียนไดรับท้ังความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินระหวางการเรียนรูและฝกฝนทักษะ และเม่ือศึกษาความพึง

พอใจ พบวา นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน พบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังยังสอดคลองกับ สมพงษ ดอกบัว (2561) ศึกษาเร่ือง การจัดการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดย

กระบวนมีสวนรวมของชุมชน พบวา ผูเขารับการทดลองการใชงาน Application on mobile ในการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูเพ่ือพัฒนาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มี

ความเห็นวาตนมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการอานไดมากขึ้น สามารถนำไปประยุกตใชกับการเรียนสาระ

อ่ืนๆ ได และสามารถอานคำพ้ืนฐานวิชาภาษาไทยไดคลองข้ึน ผลการวิจัยคร้ังนี้คือไดนวัตกรรมชวยสอนอานท่ีทำให

นักเรียนมีความสุข 
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ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช  

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำผลการวิจัย เร่ือง นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา ชวงชั้นท่ี 1 สามารถนำไปใชเปนสวนหนึ่งในนโยบายการ

พัฒนาการอานออกเขียนไดระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครู

ไมครบชั้น  

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 (1) ควรนำการสอนโดยใชนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำไปใชกับ

นักเรียนท่ีออนและเขาใจชา อาจจะเรียนรูไดดีขึ้น เนื่องจากสามารถดูซ้ำไดและเรียนรูไดตลอดเวลา 

 (2) สามารถพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเนื้อหาเร่ืองอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากเนื้อหาท่ียากหรือเร่ืองท่ีนักเรียน

สามารถเรียนรูไดชา เพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียนตอไป 
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