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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัล และ
3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 โดยกลุมเปาหมายคือ นักเรียนทุกคนในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โรงเรียนบานนาดีหัวภู อำเภอบาน
แพง จังหวัดนครพนม จำนวน 7 คน เนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและเครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย สื่อ
ดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ แบบวัดผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคำควบกล้ำ และ
แบบประเมินความพึงพอใจ
ผลการวิจัย พบวา 1) ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 เปนคลิปวิดีโอซึ่งสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทางออนไลน
ไดแก แอปพลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลน ภายในสื่อดิจิทัล ประกอบดวย ตัวอักษรที่เปนคำควบกล้ำ คำอาน และ
ความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา 2) ผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคำ
ควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาป
ที่ 6 พบวา ผูเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ 3) นักเรียนมี
ความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.77,
S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ
( = 4.74, S.D. = 0.46) ดานการออกแบบ ( = 4.76, S.D. = 0.44) ดานประโยชนที่ไดรับ ( = 4.79, S.D. =
0.43) และดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล ( = 4.77, S.D. = 0.44)
คำสำคัญ: สื่อดิจิทัล, การอานและการเขียน, คำควบกล้ำ
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อาจารยประจำ สาขาวิชานิเทศศาสตรดิจิทัล คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยนครพนม
โรงเรียนบานนาดีหัวภู 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 sixth grade 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 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 posttest, 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
การอ านออกเสี ยง พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุก ต ในภาษาไทยนั้ น มี ป ญ หาในการอ านออกเสี ยงมาก
พอสมควร โดยเฉพาะการอานออกเสียงพยัญชนะ เสียงพยัญชนะที่ผูใชภาษาออกเสียงไมชัดเจนหรือไมถูกตอง สำหรับ
ปญหาการอานออกเสียงไมชัดเจนเกิดขึ้นทั้งในหมูนักเรียนและผูใหญ รวมไปถึงครู อาจารย ขาราชการตั้งแตระดับลาง
ไปจนถึงระดับบน และเสียงที่เปนปญหาอยางชัดเจนคือเสียงคำควบกล้ำ 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 เปนทักษะหนึ่งที่เริ่มฝกตั้งแตพื้นฐาน ถานักเรียนไมสามารถ
อ า นคำควบกล้ ำ ได ถู ก ต อ งก็ จ ะทำให เป น ป ญ หาในการอ า นออกเสี ย งคำควบกล้ ำ ไปจนกระทั่ ง เติ บ โตเป น ผู ใหญ
(ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554) จากการวิเคราะหสาเหตุของการที่นักเรียนอานออกเสียงคำออกเสียงคำควบกล้ำไม
ถูกตองหรือไดไมดีเทาที่ควร นาจะมีสาเหตุมาจากการสอนของครูไมเนนการออกเสียง การแกปญหาการออกเสียง ร ล
และคำควบกล้ำไมชัดเจน ครูผูสอนทุกระดับชั้นจะตองเปนแบบอยางที่ดีในเรื่องของการใชภาษา ทั้งในเรื่องของการพูด
การอานและการจัดกิจกรรมการสอนเปนพิเศษเพื่อสงเสริมการสอน โดยปญหาดานคำควบกล้ำมักเกิดจากการฝกของ
ครูไมดี ครูไมเอาใจใสเทาที่ควร มีเวลาฝกนอย จำนวนครูมีนอยจำนวนนักเรียนมีมาก ดูแลไมทั่วถึง สื่อที่จะฝกคำเหลานี้
มีนอย ไมนาสนใจ นักเรียนไดรับแบบอยางของการออกเสียงเหลานี้ไมถูกตองจากครอบครัว สังคมรอบขางในชุมชน สิ่ง
เหล านี้จึงทำใหนัก เรียนเรียนแบบจากตัวอยางที่ ผิดๆ (วัน ชัย ป ญ ญาวิช า, 2551) โดยในบางท องถิ่น มีป จจัยที่ เป น
อุปสรรคอยูมาก เนื่องจากเด็กใชภาษาถิ่นที่บาน โดยเฉพาะอิทธิพลทางภาษาถิ่นไทยลาวมีความสำคัญมาก กลาวคือ
เด็กพูดภาษากลางนอยหรือบางคนไมพูดเลย จะพูดแตภาษาถิ่น ตลอดทั้งวัน จึงทำใหเด็กพูดภาษากลางไมได อีก
ประการหนึ่งเด็กไมคอยไดยินหรือไดฟงคำภาษากลางบอยๆ นานครั้งถึงจะมีโอกาสไดยินภาษากลางซักครั้ง จึงทำให
เด็กไมชินกับการใชภาษากลางและตัวเด็กเองไมยอมพูดภาษากลางเพราะกระดากอายและกลัวจะพูดผิด ประกอบกับ
เด็กกลัวครูและไมกลาแสดงออก จากการสอบถามคุณครูที่สอนภาษาไทยในแตละชั้นทำใหทราบวา การอานออกเสียง
เปนปญหามาก เด็กที่พูดภาษาถิ่นไทยลาวจะไมออกเสียงคำควบกล้ำเลย ทั้งนี้เพราะไมไดรับการฝกฝนอานออกเสียงคำ
ควบกล้ำมาตั้งแตเด็กทำใหเด็กลิ้นแข็ง (ณัฐกัญญา ประกอบมี, 2554) ทั้งนี้ ภาวินี กลิ่นโลภัย (2553) กลาววา สภาพ
ปญ หาการใชภาษาไทยของนักเรียน พบวา นักเรียนออกเสียงพยัญ ชนะ สระ และคำควบกล้ำไมชัด มีการใชคำไม
ถูกตอง และใชภาษาถิ่นเปนภาษาพูด เปนตน ปจจัยที่เกี่ยวของกับปญหาการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูมีชั่วโมง
สอนมาก มีภาระหนาที่อื่นๆ ที่ตองรับผิดชอบมากทำใหไมมีเวลาที่จะเตรียมการสอน และตรวจงาน ขาดเทคนิควิธีการ
สอน มีประสบการณนอย หลักสูตรมีเนื้อหาและเวลาเรียน ไมสัมพันธกัน เนื้อหามากเวลานอย ครูจึงสอนไมทันและทำ
ใหไมมีเวลาในการฝกทักษะตางๆ ใหแกนักเรียน นอกจากนี้ตำรา เอกสาร วัสดุ อุปกรณประกอบการสอนมีไมเพียงพอ
ทำใหครูขาดแหลงคนควา ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2557) กลาววาปจจุบันยังมีปญหาเรื่อง
นักเรียนที่อานไมออกเขียนไมไดอยูมาก โดยเฉพาะนักเรียนกลุมชาติพันธุ นักเรียนชายขอบที่อยูตามโรงเรียนหางไกล
และไมไดใชภาษาไทยในชีวิตประจำวัน อีกทั้งครูตามพื้นที่หางไกลก็ยังขาดแคลนดวยเชนกัน ครูหนึ่งคนอาจตองสอน
หลายวิชาและไมไดมีความชำนาญในวิชาที่สอน
ปจจุบันการนำนวัตกรรมทางการศึกษามาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนนับเปนสิ่งสำคัญในสังคม ทั้ง
นวัตกรรมทางการเรียนการสอนที่สรางขึ้นมาเพื่อชวยแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนหรือพัฒนาใหผูเรียน
เกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ ไดแก แนวคิด รูปแบบ วิธีการ กระบวนการ สื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการศึกษา
รวมทั้งสิ่งประดิษฐใหมๆ หรือเปนการพัฒนาดัดแปลงของเดิมที่มีอยูแลวเขามาใชในการจัดการเรียนการสอนเพื่อมุงหวัง
ที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มีอยูเดิมใหเป นการสอนที่มีป ระสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำใหผูเรียนสามารถเกิ ดการเรียนรูไดอยาง
รวดเร็ว เกิดแรงบันดาลใจในการเรียน ชวยประหยัดเวลาในการเรียน นอกจากที่กลาวมานั้น สถานการณ COVID-19
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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 โรงเรียนบานนาดีหัวภู อำเภอ
บานแพง จังหวัดนครพนม เปนโรงเรียนขนาดเล็ก และเปนโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนรวมของนักเรียน เนื่องจาก
ขาดแคลนครู จำนวนครูไมครบชั้น และไมมีครูที่มีความเชี่ยวชาญการสอนวิชาภาษาไทย ผูวิจัยจึงมุงพัฒนานวัตกรรม
สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6
2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒ นาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากร คือ นักเรียนโรงเรียนบานนาดีหัวภู อำเภอบานแพง จังหวัดนครพนม ชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2564 ของโรงเรียน จำนวน 7 คน โดยผูวิจัยไดเลือกกลุมตัวอยางดวยวิธีเจาะจง ใช
จำนวนนั กเรียนทั้งหมดเนื่องจากเปนโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลนครู ซึ่งมีวิธีการเลือกและพิจารณาจาก เปน
โรงเรียนที่ขาดแคลนครู ครูไมครบชั้น เปนโรงเรียนที่มีครูผูสอนไมไดจบเอกภาษาไทย และเปน โรงเรียนที่เขารวม
โครงการการพัฒ นาครูภาษาไทยดวยกระบวนการ PLC เพื่อพัฒ นาทักษะการอานออกเขียนไดของนักเรียน ภายใต
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาทองถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเปนพี่เลี้ยง ประจำป 2564
2. เครื่องมือการวิจัย
2.1 สื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
ซึ่งเผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลนและยูทูป โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมินตรวจสอบคุณภาพสื่อ
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ดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใหผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหา
และเทคโนโลยีการศึกษา พิจารณาคุณภาพ เนื้อหาและใหขอเสนอแนะ โดยภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและ
การเขียนคำควบกล้ำ สำหรับ นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปที่ 6 จะประกอบดวย คำควบกล้ำซึ่งเปน คำศัพท พ้ืน ฐาน
จำนวน 10 คำ
2.2 แบบวัดผลสัมฤทธิ์การอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ใช
แบบทดสอบกอนเรียน-หลังเรียน จำนวน 2 ฉบับ ไดแก ฉบับที่ 1 การอานออกเสียงคำควบกล้ำ ฉบับที่ 2 การเขียนคำ
ควบกล้ำ โดยผูวิจัยไดจัดทำแบบประเมินตรวจสอบความสอดคลองของแบบทดสอบกอน-หลังเรียน ใหผูเชี่ยวชาญรวม
พิจารณาความสอดคลองกับวัตถุประสงคและใหขอเสนอแนะ
2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ
กล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ซึ่งผูวิจัยใชแบบประเมินมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Likert Scale)
แบ ง ออกเป น 3 ตอน ได แ ก ตอนที่ 1 ข อ มู ล ทั่ ว ไปของผู ต อบแบบสอบถาม ได แ ก ระดั บ ชั้ น และเพศ ลั ก ษณะ
แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะ
การอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และตอนที่ 3 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยแบบ
ประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 6 นั้น ผูวิจัยไดใหผูเชี่ยวชาญรวมพิจารณาความสอดคลองของขอคำถามกับวัตถุประสงคและให
ขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
1. 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 นชั้ น
ประถมศึกษาปที่ 6 เปนคลิปวิดีโอ ซึ่งสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอป
พลิเคชันไลน ยูทูป และออฟไลนเพื่ อใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไดในกรณี ไมมีอิน เทอรเน็ต
ภายในสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรที่เปนคำควบกล้ำ คำอาน และ
ความหมายของคำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา จำนวน 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบ
หรือพยัญ ชนะสองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางค นั้น จะใชตัวอักษรสีแดงชวยเพื่อกระตุนและเราความสนใจทำให
นักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการจำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ

ภาพที่ 2 ตัวอยางสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6
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ภาพที่ 3 การใชสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำในหองเรียน
2. ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนกอนเรียนและหลังเรียน
ระดับชั้น

การทดสอบ

ป. 6

กอนเรียน
หลังเรียน

จำนวน
นักเรียน
7
7

คะแนน
เต็ม
10
10

6.43
8.57

S.D.

t

p

1.29
1.62

15.00

0.00*

*p < .05
จากตารางที่ 1 การเปรียบเทียบผลการอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชส่ือดิจิทัลพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกวากอนเรียน เมื่อทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบ
กล้ำทำใหผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีพัฒนาการความกาวหนาทางการเรียนรูที่สูงขึ้น
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 แสดงดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียน
ที่
1

ขอคำถาม
ดานเนื้อหาการนำเสนอ
1.1 ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา
1.2 การเรียบเรียงเนื้อหาที่เขาใจงาย

4.86
4.71
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S.D.

แปลผล

0.38
0.49

มากที่สุด
มากที่สุด

ที่

2

3

4

ขอคำถาม
1.3 ความเหมาะสมของเนื้อหาในแตละตอน
1.4 การสื่อความหมายชัดเจนทั้งภาพ ขอความ และเสียง
1.5 ความนาสนใจในการนำเสนอ
1.6 ความสอดคลองของสื่อกับบทเรียน
รวมความพึงพอใจดานเนื้อหาการนำเสนอ
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
รวมความพึงพอใจดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล
เฉลี่ยความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัล
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ

4.86
4.71
4.57
4.71
4.74

S.D.
0.38
0.49
0.53
0.49
0.46

แปลผล
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.71
4.86
4.57
4.86
4.86
4.76

0.49
0.49
0.38
0.53
0.38
0.38
0.44

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.86
4.71
4.79

0.38
0.49
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.71
4.86
4.86
4.81

0.49
0.38
0.38
0.41

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

4.77

0.44

มากที่สุด

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการ
อานและการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนา
ทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด ( = 4.77, S.D. = 0.44) เมื่อพิจารณารายดาน
พบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ดาน ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ ( = 4.74, S.D. = 0.46) ดาน
การออกแบบ ( = 4.76, S.D. = 0.44) ดานประโยชนที่ไดรับ ( = 4.79, S.D. = 0.43) และดานภาพรวมของสื่อ
ดิจิทัล ( = 4.77, S.D. = 0.44)
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อภิปรายผล
ผลการสรางสรรคสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปที่ 6 เปนคลิปวิดีโอ ซึ่งสามารถใชงานไดในรูปแบบออนไลน เผยแพรในชองทางออนไลน ไดแก แอปพลิเคชันไลน
ยูทูป และออฟไลนเพื่อใหครูสามารถใชจัดการเรียนการสอนในหองเรียนไดในกรณีไมมีอินเทอรเน็ต ภายในสื่อดิจิทัล
พัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ ประกอบดวย ตัวอักษรที่เปนคำควบกล้ำ คำอาน และความหมายของ
คำนั้นๆ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียงบรรยายประกอบเนื้อหา จำนวน 10 คำ ในแตละคำ อักษรควบหรือพยัญชนะ
สองตัวเขียนเรียงกันอยูตนพยางคนั้น จะใชตัวอักษรสีแดงชวยเพื่อกระตุนและเราความสนใจทำใหนักเรียนมีแรงจูงใจใน
การเรียน กระตือรือรน ชวยพัฒนาความสามารถในการจำ การอาน และการเขียนคำควบกล้ำ สอดคลองกับ อรอนงค
ฤทธิ์ชัย และคณะ (2560) ระบุวา หลักการดานจิตวิทยาสี คือ สีสดใสชวยกระตุนความสนใจใหเด็กเกิดความอยากรู
กระปรี้กระเปรา หัวใจสำคัญอยูที่การผลิตสื่อกระตุนกระบวนการคิด การเรียนรูที่ทำใหผูเรียนจดจำไดและใหความจำ
อยูไดนานจากการดูภาพ ดังนั้นภาพจึงเปนปจจัยสำคัญตอการกระตุนการเรียนรูของสมอง ทั้งนี้ ดานรูปแบบการเรียน
การสอน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของกาเย (อางถึงใน ฐาปนี เครืออนันต, 2559) ระบุวา การนำเสนอเนื้อหาเพื่อ
กระตุนความสนใจหรือเรงเราความสนใจของผูเรียนนั้น การใชภาพที่ใชในสื่อการสอนตองสอดคลองกับเนื้อหาที่เรียน
เลือกภาพที่มีความโดดเดนชัดเจนเขาใจงาย คำอธิบายที่ใชในตัวอยางควรสั้นไดใจความ ไมควรใชสีและฉากหลังที่
หลากหลายเปลี่ยนบอย ควรใชคำศัพทที่ผูเรียนในระดับนั้นๆ ใชบอยเปนประจำเพื่อความเขาใจงาย
ผลการเปรียบเทียบผลการอานและการเขียนคำควบกล้ำกอนและหลังการใชสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอาน
และการเขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ย
หลังเรียนสูงกวากอนเรียน เมื่อทดสอบความแตกตางดวยสถิติทดสอบ t พบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 สามารถอธิบายไดวา การเรียนดวยสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำทำให
ผูเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีพัฒนาการความกาวหนาทางการเรียนรูที่สูงขึ้น สอดคลองกับ ภูวดล บัวบางพลู และ
คณะ (2563) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาสื่อการเรียนรูมัลติมีเดียเพื่อแกไขปญหาการขาดแคลนครูของโรงเรียนขนาดเล็กใน
พื้นที่ชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่ไดใชงานสื่อการเรียนรูมัลติมีเดีย
รายวิชาวิทยาการคำนวณ ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนพบวา มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียน หมายความการเรียนรูมัลติมีเดีย
รายวิ ช าวิ ท ยาการคำนวณ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 4 สู ง ขึ้ น เมื่ อ มี ก ารใช สื่ อ มั ล ติ มี เดี ย ซึ่ ง ส ง ผลให นั ก เรี ย น
กลุมเปาหมายสามารถพัฒนาตนเองจนกระทั่งประสบความสำเร็จตามมาตรฐานการเรียนรูตามหลักสูตรการศึกษาขั้น
พื้นฐาน และสอดคลองกับ วันชัย ปญญาวิชา (2552) ซึ่งศึกษาเรื่องสื่อประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอาน
คำควบกล้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 5 ในโรงเรียนบานสันมะเค็ดสันขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา ตำบลเวียงกาหลง
อำเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย พบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสื่อประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอานคำ
ควบกล้ำหลังจากฝกจากสื่อผสมนี้แลวนักเรียนมีทักษะการอานออกเสียงคำควบกล้ำดีขึ้น ทั้งนี้เพราะการเรียนโดยใชสื่อ
ประสมสำหรับเสริมความสามารถดานการอานคำควบกล้ำ นักเรียนสามารถเรียนไดอยางอิสระ ไดฝกอานออกเสียงคำ
ควบกล้ำตามตัวอยางและทบทวนไดไมจำกัด ทำใหผูเรียนเกิดทักษะการอานคำควบกล้ำสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
ภาคโปสเตอร
353

เรียนของนักเรียนสูงตามไปดวย จากการสังเกตพบวา นักเรียนมีความสนุกสนานเนื่องจากเปนสิ่งแปลกใหมสามารถ
ควบคุมบทเรียนไดดวยตนเองและนักเรียนชอบที่จะใชคอมพิวเตอรในการเรียนไมมีความกดดันจากเพื่อนและครูผูสอน
ทำใหมีสมาธิและความมั่นใจในการเรียน จึงทำใหเกิดการเรียนรูไดดีขึ้นและยังสอดคลองกับ ฉลวย พานิคม (2551)
กลาววา สื่อการสอนที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน คือสื่อที่ผูเรียนมองเห็นภาพและไดยินเสียงไปพรอมๆ กัน ทำ
ใหสามารถดึงดูดความสนใจและเราความสนใจในการเรียนไดเปนอยางมาก โดยใหความรูในรูปแบบตั้งแตความรูงายๆ
ไปหาความรูยากได การใชภาพประกอบและเสียงพูดเปนการสอนที่กอนใหเกิดความเชื่อมโยงตอเนื่องระหวางเสียงกับ
ภาพ การนำสื่อภาพกับเสียงมาใชรวมกันกอใหเกิดตัวแบบที่เชื่อมโยง ทำใหเด็กเรียนรูไดเร็วขึ้น มีความถูกตองแมนยำ
ซึ่งความรูนี้ติดทนนาน เปนเครื่องมือที่สามารถสอนไดเหมือนกับการสอนโดยครู ทั้งยังสามารถนำเนื้อหาเกามาสอนซ้ำ
ได โดยไมผิดเพี้ยน ทุกเวลาที่ตองการทบทวนบทเรียน
ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำ
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 พบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอสื่อดิจิทัลพัฒนาทักษะการอานและการเขียน
คำควบกล้ำโดยรวม อยูในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทั้ง 4 ดาน
ไดแก ดานเนื้อหาการนำเสนอ ดานการออกแบบ ดานประโยชนที่ไดรับ และดานภาพรวมของสื่อดิจิทัล สอดคลองกับ
สิทธิชัย ยาแกว (2564) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอาน เรื่อง การอาน
คำที่มีตัว ฑ กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 โดยผูวิจัยไดทำการศึกษาคนควาและ
ดำเนินการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรอยางเปนระบบ ออกแบบใหนาสนใจทั้งพื้นหลัง รูปภาพประกอบ เรียบเรียง
เนื้อหาใหเหมาะสมกับผูเรียน มีเนื้อหาใหผูเรียนเรียนรูดวยตนเอง ทำใหผูเรียนสนใจที่เรียนรู สงผลใหผูเรียนไดรับทั้ง
ความรูแ ละความสนุ ก สนานเพลิ ด เพลิน ระหวางการเรียนรูแ ละฝ ก ฝนทั กษะ และเมื่อ ศึก ษาความพึ งพอใจ พบวา
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาทักษะการอาน พบวา นักเรียนมี
ความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด ทั้งยังสอดคลองกับ สมพงษ ดอกบัว (2561) ศึกษาเรื่อง การจัดการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 โดยกระบวนมี
สวนรวมของชุมชน พบวา ผูเขารับการทดลองการใชงาน Application on mobile ในการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาทักษะการอานภาษาไทยดวยสื่อมัลติมีเดีย (Multimedia) ของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 มีความเห็นวาตน
มีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิบัติการอานไดมากขึ้น สามารถนำไปประยุกตใชกับการเรียนสาระอื่นๆ ได และ
สามารถอานคำพื้ นฐานวิชาภาษาไทยไดคลองขึ้น ผลการวิจัยครั้งนี้คือไดนวัตกรรมชวยสอนอานที่ทำใหนักเรียนมี
ความสุข
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจยั ไปใช
(1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการนำผลการวิจัย เรื่อง นวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการ
เขียนคำควบกล้ำสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 สามารถนำไปใชเปนสวนหนึ่งในนโยบายการพัฒนาการอาน
ออกเขียนไดระดับจังหวัด ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับสถานศึกษา โดยเฉพาะโรงเรียนขนาดเล็กที่ครูไมครบชั้น
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(2) ครูผูสอนจำเปนตองมีความเขาใจและตระหนักถึงความแตกตางและระดับการรับรูของผูเรียนเพื่อให
สามารถจัดการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมกับผูเรียนในชั้นเดียวกัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรนำการสอนโดยใชนวัตกรรมสื่อดิจิทัลเพื่อพัฒนาทักษะการอานและการเขียนคำควบกล้ำไปใชกับ
นักเรียนที่ออนและเขาใจชา อาจจะเรียนรูไดดีขึ้น เนื่องจากสามารถดูซ้ำไดและเรียนรูไดตลอดเวลา
(2) สามารถพัฒนานวัตกรรมสื่อดิจิทัลในเนื้อหาเรื่องอื่นๆ โดยพิจารณาจากเนื้อหาที่ยากหรือเรื่องที่นักเรียน
สามารถเรียนรูไดชา เพื่อพัฒนาทักษะของนักเรียนตอไป
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