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บทคัดยอ  

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัล และ      

3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6  โดยกลุมเปาหมายคือ นักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โรงเรียนบานนาดีหัวภู อำเภอบาน

แพง จังหวัดนครพนม จำนวน 7 คน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย สื่อ

ดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานและการเขียนคำควบกล้ำ และ

แบบประเมินความพึงพอใจ 

 ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 เปนคลิปวิดีโอซ่ึงสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทางออนไลน 

ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลน ภายในสื่อดิจิทัล ประกอบดวย ตัวอักษรท่ีเปนคำควบกล้ำ คำอาน และ

ความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา 2) ผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคำ

ควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป

ท่ี 6  พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 และ 3) นักเรียนมี

ความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.77, 

S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณารายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ  

( = 4.74, S.D. = 0.46) ดานการออกแบบ  ( = 4.76, S.D. = 0.44)  ดานประโยชนท่ีไดรับ  ( = 4.79, S.D. = 

0.43)  และดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล  ( = 4.77, S.D. = 0.44) 

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 sixth grade 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 sixth grade students. 

The target participants were all the students in grades 6 at Ban Na Di Hua Phu School, Ban Phaeng 

District, Nakhon Phanom Province with an amount of 7 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 for sixth grade 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. 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 sixth grade students revealed that 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 

( =4.77, S.D.=0.44). 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 ( =4.74, S.D.=0.46), the 

aspect of design ( =4.76, S.D.=0.44), the aspect of benefits ( =4.79, S.D.=0.43), and the overall 

aspect of digital media ( =4.77, S.D.=0.44).    

Keywords: Digital media, Reading and writing, Consonant clusters 

 

ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย  

 การอานออกเสียง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกตในภาษาไทยนั้น มีปญหาในการอานออกเสียงมาก

พอสมควร โดยเฉพาะการอานออกเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะท่ีผูใชภาษาออกเสียงไมชัดเจนหรือไมถูกตอง สำหรับ

ปญหาการอานออกเสียงไมชัดเจนเกิดข้ึนท้ังในหมูนักเรียนและผูใหญ รวมไปถึงครู อาจารย ขาราชการต้ังแตระดับลาง

ไปจนถึงระดับบน และเสียงท่ีเปนปญหาอยางชัดเจนคือเสียงคำควบกล้ำ สำหรับดานการอานในระดับ ป.1-2 หลักสูตร

ไดกำหนดใหมีการอานออกเสียง คำ วลี ประโยค ตามหลักการอานเกี่ยวกับรูปและเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต การ

แจกลูกสะกดคำ การผันอักษร คำควบกล้ำ อักษรนำ เครื่องหมายวรรคตอน คำสัมผัสคลองจอง และบทรอยกรองงายๆ 
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จากหลักสูตรนี้จะเห็นไดวาการฝกออกเสียงคำควบกล้ำ เปนทักษะหนึ่งท่ีเร่ิมฝกต้ังแตพ้ืนฐาน ถานักเรียนไมสามารถ

อานคำควบกล้ำไดถูกตองก็จะทำใหเปนปญหาในการอานออกเสียงคำควบกล้ำไปจนกระท่ังเติบโตเปนผูใหญ          

(ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554) จากการวิเคราะหสาเหตุของการท่ีนักเรียนอานออกเสียงคำออกเสียงคำควบกล้ำไม

ถูกตองหรือไดไมดีเทาท่ีควร นาจะมีสาเหตุมาจากการสอนของครูไมเนนการออกเสียง การแกปญหาการออกเสียง ร ล 

และคำควบกล้ำไมชัดเจน ครูผูสอนทุกระดับชั้นจะตองเปนแบบอยางท่ีดีในเร่ืองของการใชภาษา ท้ังในเร่ืองของการพูด 

การอานและการจัดกิจกรรมการสอนเปนพิเศษเพ่ือสงเสริมการสอน โดยปญหาดานคำควบกล้ำมักเกิดจากการฝกของ

ครูไมดี ครูไมเอาใจใสเทาท่ีควร มีเวลาฝกนอย จำนวนครูมีนอยจำนวนนักเรียนมีมาก ดูแลไมท่ัวถึง สื่อท่ีจะฝกคำเหลานี้

มีนอย ไมนาสนใจ นักเรียนไดรับแบบอยางของการออกเสียงเหลานี้ไมถูกตองจากครอบครัว สังคมรอบขางในชุมชน สิ่ง

เหลานี้จึงทำใหนักเรียนเรียนแบบจากตัวอยางท่ีผิดๆ (วันชัย ปญญาวิชา, 2551) โดยในบางทองถ่ินมีปจจัยท่ีเปน

อุปสรรคอยูมาก เนื่องจากเด็กใชภาษาถ่ินท่ีบาน โดยเฉพาะอิทธิพลทางภาษาถ่ินไทยลาวมีความสำคัญมาก กลาวคือ

เด็กพูดภาษากลางนอยหรือบางคนไมพูดเลย จะพูดแตภาษาถ่ินตลอดท้ังวัน จึงทำใหเด็กพูดภาษากลางไมได อีก

ประการหนึ่งเด็กไมคอยไดยินหรือไดฟงคำภาษากลางบอยๆ นานคร้ังถึงจะมีโอกาสไดยินภาษากลางซักคร้ัง จึงทำให

เด็กไมชินกับการใชภาษากลางและตัวเด็กเองไมยอมพูดภาษากลางเพราะกระดากอายและกลัวจะพูดผิด ประกอบกับ

เด็กกลัวครูและไมกลาแสดงออก จากการสอบถามคุณครูท่ีสอนภาษาไทยในแตละชั้นทำใหทราบวา การอานออกเสียง

เปนปญหามาก เด็กท่ีพูดภาษาถ่ินไทยลาวจะไมออกเสียงคำควบกล้ำเลย ท้ังนี้เพราะไมไดรับการฝกฝนอานออกเสียงคำ

ควบกล้ำมาต้ังแตเด็กทำใหเด็กลิ้นแข็ง (ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554) ท้ังนี้ ภาวินี กลิ่นโลภัย (2553) กลาววา สภาพ

ปญหาการใชภาษาไทยของนักเรียน พบวา นักเรียนออกเสียงพยัญชนะ สระ และคำควบกล้ำไมชัด มีการใชคำไม

ถูกตอง และใชภาษาถ่ินเปนภาษาพูด เปนตน ปจจัยท่ีเกี่ยวของกับปญหาการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีชั่วโมง

สอนมาก มีภาระหนาท่ีอ่ืนๆ ท่ีตองรับผิดชอบมากทำใหไมมีเวลาท่ีจะเตรียมการสอน และตรวจงาน ขาดเทคนิควิธีการ

สอน มีประสบการณนอย หลักสูตรมีเนื้อหาและเวลาเรียน ไมสัมพันธกัน เนื้อหามากเวลานอย ครูจึงสอนไมทันและทำ

ใหไมมีเวลาในการฝกทักษะตางๆ ใหแกนักเรียน นอกจากนี้ตำรา เอกสาร วัสดุ อุปกรณประกอบการสอนมีไมเพียงพอ 

ทำใหครูขาดแหลงคนควา ท้ังนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2557) กลาววาปจจุบันยังมีปญหาเร่ือง

นักเรียนท่ีอานไมออกเขียนไมไดอยูมาก โดยเฉพาะนักเรียนกลุมชาติพันธุ นักเรียนชายขอบท่ีอยูตามโรงเรียนหางไกล

และไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน อีกท้ังครูตามพ้ืนท่ีหางไกลก็ยังขาดแคลนดวยเชนกัน ครูหนึ่งคนอาจตองสอน

หลายวิชาและไมไดมีความชำนาญในวิชาท่ีสอน 

 ปจจุบันการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนับเปนสิ่งสำคัญในสังคม ท้ัง

นวัตกรรมทางการเรียนการสอนท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาใหผูเรียน

เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา 

รวมท้ังสิ่งประดิษฐใหมๆ หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงของเดิมท่ีมีอยูแลวเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพ่ือมุงหวัง

ท่ีจะเปลี่ยนแปลงสิ่งท่ีมีอยูเดิมใหเปนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน ทำใหผูเรียนสามารถเกิดการเรียนรูไดอยาง

รวดเร็ว เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน ชวยประหยัดเวลาในการเรียน นอกจากท่ีกลาวมานั้น สถานการณ COVID-19 



 
 

ภาคโปสเตอร 

 
  

349 

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 โรงเรียนบานนาดีหัวภู อำเภอ

บานแพง จังหวัดนครพนม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก และเปนโรงเรียนท่ีมีการเรียนการสอนรวมของนักเรียน เนื่องจาก

ขาดแคลนครู จำนวนครูไมครบชั้น และไมมีครูท่ีมีความเชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทย ผูวิจัยจึงมุงพัฒนานวัตกรรม

สื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

 1. เพ่ือสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 6  

 2. เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 3. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

 

วิธีดำเนินการวิจัย  

 1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบานนาดีหัวภู อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียน จำนวน 7 คน โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง ใช

จำนวนนักเรียนท้ังหมดเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนครู ซ่ึงมีวิธีการเลือกและพิจารณาจาก เปน

โรงเรียนท่ีขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น เปนโรงเรียนท่ีมีครูผูสอนไมไดจบเอกภาษาไทย และเปนโรงเรียนท่ีเขารวม

โครงการการพัฒนาครูภาษาไทยดวยกระบวนการ PLC เพ่ือพัฒนาทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียน ภายใต

โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพ่ีเลี้ยง ประจำป 2564 

 2. เครื่องมือการวิจัย 

  2.1 สื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 

ซ่ึงเผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลนและยูทูป โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมินตรวจสอบคุณภาพสื่อ
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ดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา

และเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาคุณภาพ เนื้อหาและใหขอเสนอแนะ โดยภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและ

การเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 จะประกอบดวย คำควบกล้ำซ่ึงเปนคำศัพทพ้ืนฐาน 

จำนวน 10 คำ 

  2.2  แบบวัดผลสัมฤทธ์ิการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ใช

แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ ไดแก ฉบับท่ี 1 การอานออกเสียงคำควบกล้ำ ฉบับท่ี 2 การเขียนคำ

ควบกล้ำ โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมินตรวจสอบความสอดคลองของแบบทดสอบกอน-หลังเรียน ใหผูเชี่ยวชาญรวม

พิจารณาความสอดคลองกับวัตถุประสงคและใหขอเสนอแนะ 

  2.3  แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ

กล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ซ่ึงผูวิจัยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale) 

แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับชั้นและเพศ ลักษณะ

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนท่ี 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะ

การอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 และตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม โดยแบบ

ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 นั้น ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญรวมพิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับวัตถุประสงคและให

ขอเสนอแนะ 

 

สรุปผลการวิจัย  

 1. ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปท่ี 6 เปนคลิปวิดีโอ ซ่ึงสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอป

พลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลนเพ่ือใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไดในกรณีไมมีอินเทอรเน็ต 

ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรท่ีเปนคำควบกล้ำ คำอาน และ

ความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา จำนวน 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบ

หรือพยัญชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางคนั้น จะใชตัวอักษรสีแดงชวยเพ่ือกระตุนและเราความสนใจทำให

นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการจำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ 

 

       
 

ภาพที่ 2 ตัวอยางสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ  

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 
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ภาพที่ 3 การใชสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำในหองเรียน 

 

 2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 แสดงดังตารางท่ี 1 
 

ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน 

ระดับชั้น การทดสอบ 
จำนวน

นักเรียน 

คะแนน

เต็ม  S.D. t p 

ป. 6 
กอนเรียน 7 10 6.43 1.29 

15.00 0.00* 
หลังเรียน 7 10 8.57 1.62 

*p < .05 
 

 จากตารางท่ี 1 การเปรียบเทียบผลการอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนา

ทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มี

คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เม่ือทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ

กล้ำทำใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีพัฒนาการความกาวหนาทางการเรียนรูท่ีสูงขึ้น 
 

 3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 แสดงดังตารางท่ี 2 
 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน 

  ที ่ ขอคำถาม  S.D. แปลผล 

   1  ดานเนื้อหาการนำเสนอ    

 1.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 1.2 การเรียบเรียงเนื้อหาท่ีเขาใจงาย 4.71 0.49 มากท่ีสุด 
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  ที ่ ขอคำถาม  S.D. แปลผล 

 1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละตอน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 1.4 การสื่อความหมายชัดเจนท้ังภาพ ขอความ และเสียง 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

 1.5 ความนาสนใจในการนำเสนอ 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

 1.6 ความสอดคลองของสื่อกับบทเรียน 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานเนื้อหาการนำเสนอ 4.74 0.46 มากที่สุด 

   2 ดานการออกแบบ    

 2.1 ความงายของการเขาใชงานบทเรียน 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

 2.2 ความสอดคลองของภาพและเสียง 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

 2.3 การจัดวางรูปแบบงายตอการอาน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 2.4 ขนาดตัวอักษรและรูปแบบตัวอักษรอานงาย 4.57 0.53 มากท่ีสุด 

 2.5 ภาพประกอบสื่อความหมาย นาสนใจ 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 2.6 เสียงบรรยายชัดเจน ออกเสียงตามไดงาย 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานการออกแบบ 4.76 0.44 มากที่สุด 

   3 ดานประโยชนท่ีไดรับ    

 3.1 ไดรับความรูและสาระท่ีเปนประโยชน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 3.2 ทักษะการอานและการเขียนไดรับการพัฒนา 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดรับ 4.79 0.43 มากที่สุด 

   4 ดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล    

 4.1 ความเหมาะสมในการเปนสื่อ 4.71 0.49 มากท่ีสุด 

 4.2 เปนสื่อท่ีสามารถศึกษาไดดวยตนเอง 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 4.3 ความสะดวกในการใชงาน 4.86 0.38 มากท่ีสุด 

 รวมความพึงพอใจดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล 4.81 0.41 มากที่สุด 

เฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัล 

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ 
4.77 0.44 มากที่สุด 

  

 ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการ

อานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนา

ทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.77, S.D. = 0.44) เม่ือพิจารณารายดาน

พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ  ( = 4.74, S.D. = 0.46) ดาน

การออกแบบ  ( = 4.76, S.D. = 0.44)  ดานประโยชนท่ีไดรับ  ( = 4.79, S.D. = 0.43)  และดานภาพรวมของสื่อ

ดิจิทัล  ( = 4.77, S.D. = 0.44) 
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อภิปรายผล  

 ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

ปท่ี 6 เปนคลิปวิดีโอ ซ่ึงสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน      

ยูทูป และออฟไลนเพ่ือใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไดในกรณีไมมีอินเทอรเน็ต ภายในสื่อดิจิทัล

พัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรท่ีเปนคำควบกล้ำ คำอาน และความหมายของ

คำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา จำนวน 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบหรือพยัญชนะ

สองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางคนั้น จะใชตัวอักษรสีแดงชวยเพ่ือกระตุนและเราความสนใจทำใหนักเรียนมีแรงจูงใจใน

การเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการจำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ สอดคลองกับ อรอนงค 

ฤทธ์ิชัย และคณะ (2560) ระบุวา หลักการดานจิตวิทยาสี คือ สีสดใสชวยกระตุนความสนใจใหเด็กเกิดความอยากรู 

กระปร้ีกระเปรา หัวใจสำคัญอยูท่ีการผลิตสื่อกระตุนกระบวนการคิด การเรียนรูท่ีทำใหผูเรียนจดจำไดและใหความจำ

อยูไดนานจากการดูภาพ ดังนั้นภาพจึงเปนปจจัยสำคัญตอการกระตุนการเรียนรูของสมอง ท้ังนี้ ดานรูปแบบการเรียน

การสอน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (อางถึงใน ฐาปนี เครืออนันต, 2559) ระบุวา การนำเสนอเนื้อหาเพ่ือ

กระตุนความสนใจหรือเรงเราความสนใจของผูเรียนนั้น การใชภาพท่ีใชในสื่อการสอนตองสอดคลองกับเนื้อหาท่ีเรียน  

เลือกภาพท่ีมีความโดดเดนชัดเจนเขาใจงาย คำอธิบายท่ีใชในตัวอยางควรสั้นไดใจความ ไมควรใชสีและฉากหลังท่ี

หลากหลายเปลี่ยนบอย ควรใชคำศัพทท่ีผูเรียนในระดับนั้นๆ ใชบอยเปนประจำเพ่ือความเขาใจงาย  

 ผลการเปรียบเทียบผลการอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอาน

และการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีคะแนนเฉลี่ย

หลังเรียนสูงกวากอนเรียน เม่ือทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำทำให

ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 มีพัฒนาการความกาวหนาทางการเรียนรูท่ีสูงขึ้น สอดคลองกับ ภูวดล บัวบางพลู และ

คณะ (2563) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูมัลติมีเดียเพ่ือแกไขปญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กใน

พ้ืนท่ีชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด พบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีไดใชงานสื่อการเรียนรูมัลติมีเดีย 

รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนพบวา มีความแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หมายความการเรียนรูมัลติมีเดีย 

รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาป ท่ี 4 สูงข้ึน เม่ือมีการใชสื่อมัลติมีเดีย ซ่ึงสงผลใหนักเรียน

กลุมเปาหมายสามารถพัฒนาตนเองจนกระท่ังประสบความสำเร็จตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน และสอดคลองกับ วันชัย ปญญาวิชา (2552) ซ่ึงศึกษาเร่ืองสื่อประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอาน

คำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 5 ในโรงเรียนบานสันมะเค็ดสันข้ีเหล็กหัวฝายพัฒนา ตำบลเวียงกาหลง 

อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสื่อประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอานคำ

ควบกล้ำหลังจากฝกจากสื่อผสมนี้แลวนักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงคำควบกล้ำดีขึ้น ท้ังนี้เพราะการเรียนโดยใชสื่อ

ประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำ นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ ไดฝกอานออกเสียงคำ

ควบกล้ำตามตัวอยางและทบทวนไดไมจำกัด ทำใหผูเรียนเกิดทักษะการอานคำควบกล้ำสงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
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เรียนของนักเรียนสูงตามไปดวย จากการสังเกตพบวา นักเรียนมีความสนุกสนานเนื่องจากเปนสิ่งแปลกใหมสามารถ

ควบคุมบทเรียนไดดวยตนเองและนักเรียนชอบท่ีจะใชคอมพิวเตอรในการเรียนไมมีความกดดันจากเพ่ือนและครูผูสอน

ทำใหมีสมาธิและความม่ันใจในการเรียน จึงทำใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึนและยังสอดคลองกับ ฉลวย พานิคม (2551) 

กลาววา สื่อการสอนท่ีเปนประโยชนตอการเรียนการสอน คือสื่อท่ีผูเรียนมองเห็นภาพและไดยินเสียงไปพรอมๆ กัน ทำ

ใหสามารถดึงดูดความสนใจและเราความสนใจในการเรียนไดเปนอยางมาก โดยใหความรูในรูปแบบต้ังแตความรูงายๆ 

ไปหาความรูยากได การใชภาพประกอบและเสียงพูดเปนการสอนท่ีกอนใหเกิดความเชื่อมโยงตอเนื่องระหวางเสียงกับ

ภาพ การนำสื่อภาพกับเสียงมาใชรวมกันกอใหเกิดตัวแบบท่ีเชื่อมโยง ทำใหเด็กเรียนรูไดเร็วข้ึน มีความถูกตองแมนยำ 

ซ่ึงความรูนี้ติดทนนาน เปนเคร่ืองมือท่ีสามารถสอนไดเหมือนกับการสอนโดยครู ท้ังยังสามารถนำเนื้อหาเกามาสอนซ้ำ

ได โดยไมผิดเพ้ียน ทุกเวลาท่ีตองการทบทวนบทเรียน 

 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนท่ีมีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียน

คำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากท่ีสุด เม่ือพิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุดท้ัง 4 ดาน 

ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ ดานการออกแบบ ดานประโยชนท่ีไดรับ และดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล สอดคลองกับ 

สิทธิชัย ยาแกว (2564) ศึกษาเร่ือง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน เร่ือง การอาน

คำท่ีมีตัว ฑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 โดยผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาและ

ดำเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ ออกแบบใหนาสนใจท้ังพ้ืนหลัง รูปภาพประกอบ เรียบเรียง

เนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน มีเนื้อหาใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนสนใจท่ีเรียนรู สงผลใหผูเรียนไดรับท้ัง

ความรูและความสนุกสนานเพลิดเพลินระหวางการเรียนรูและฝกฝนทักษะ และเม่ือศึกษาความพึงพอใจ พบวา 

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 ท่ีใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพ่ือพัฒนาทักษะการอาน พบวา นักเรียนมี

ความพึงพอใจอยูในระดับมากท่ีสุด ท้ังยังสอดคลองกับ สมพงษ ดอกบัว (2561) ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 โดยกระบวนมี

สวนรวมของชุมชน พบวา ผูเขารับการทดลองการใชงาน Application on mobile ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ

พัฒนาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปท่ี 3 มีความเห็นวาตน

มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการอานไดมากข้ึน สามารถนำไปประยุกตใชกับการเรียนสาระอ่ืนๆ ได และ

สามารถอานคำพ้ืนฐานวิชาภาษาไทยไดคลองข้ึน ผลการวิจัยคร้ังนี้คือไดนวัตกรรมชวยสอนอานท่ีทำใหนักเรียนมี

ความสุข 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยัไปใช  

(1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำผลการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการ

เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปท่ี 6 สามารถนำไปใชเปนสวนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาการอาน

ออกเขียนไดระดับจังหวัด ระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กท่ีครูไมครบชั้น  
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(2) ครูผูสอนจำเปนตองมีความเขาใจและตระหนักถึงความแตกตางและระดับการรับรูของผูเรียนเพ่ือให

สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนในชั้นเดียวกัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

 (1) ควรนำการสอนโดยใชนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพ่ือพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำไปใชกับ

นักเรียนท่ีออนและเขาใจชา อาจจะเรียนรูไดดีขึ้น เนื่องจากสามารถดูซ้ำไดและเรียนรูไดตลอดเวลา 

 (2) สามารถพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเนื้อหาเร่ืองอ่ืนๆ โดยพิจารณาจากเนื้อหาท่ียากหรือเร่ืองท่ีนักเรียน

สามารถเรียนรูไดชา เพ่ือพัฒนาทักษะของนักเรียนตอไป 
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