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ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
วิชาภาษาไทยเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย
2) เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านก่อนและหลังเรี ยนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์
พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะเพื่อส่งเสริมความสามารถใน
การอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านหนองรี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 21 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple
random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เพื่อใช้สอบถาม
ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องมาตราตัวสะกดไทย และด้านการออกแบบบทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ 2) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 3)บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาวิช าภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย
4) แบบทดสอบวั ดผลสัมฤทธิ์ท างการเรียนรู้วิช าภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย 5) แบบทดสอบวั ด
ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย 6) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่
มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน
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วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ̅ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และ
ทดสอบค่าที (t-test) แบบ dependent
ผลการวิจัยพบว่า
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา

ร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2. ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา
ร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่าน พบว่าคะแนนหลังเรียนสูง
กว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียน
แบบชี้แนะวิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า
มีความพึงพอใจในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 โดยใช้เกณฑ์การ
ประเมิน 3 ระดับ
Abstract
The purpose of this research were 1) to compare learning achievement pretest and
posttest of students who studied computer multimedia lesson on mobile device by using
direct instruction activities on Thai language subject. 2) to compare reading ability score pretest
and posttest of students who studied computer multimedia lesson on mobile device by using
direct instruction activities on Thai language subject. 3) to study the students’ satisfaction on
the computer multimedia lesson on mobile device by using direct instruction activities on Thai
language subject. The research sampling group was 21 students primary school grade 2 of
Bannongree School Petchuburi Province second semester of 2016 academic year by sample
random sampling.
The instruments for this research were 1) the structure interview for content experts
and computer multimedia experts 2) the lesson plans for on mobile device by using direct
instruction activities on Thai language. 3) the computer multimedia lesson on mobile device
by using direct instruction activities on Thai language subject. 4) the leaning achievement test
5) the evaluation form for reading ability of Thai language.6) the students satisfaction
evaluation form. Data analysis statistics consisted of mean, standard deviation and t-test
statistics.
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The results of this research were as follows ;
1. The students learning achievement who studied by computer multimedia lesson
on mobile device by using direct instruction activities on Thai language posttest higher than
pretest was significantly at .05 level
2. The students reading ability of Thai language score who studied by mobile device
by using direct instruction activities on Thai language of primary school grade 2 posttest higher
than pretest was significantly at .05 level
3. The students’ satisfaction studied with computer multimedia lesson on mobile
device by using direct instruction activities on Thai language of primary school grade 2, was
high satisfied ( ̅ =2.88, S.D.=0.17) three level assessment criteria.
ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศนโยบายสาหรับปี 2558 ให้เป็น "ปีแห่งการปลอดนักเรียนอ่านไม่ออก
เขียนไม่ได้" เพราะปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้มีมาอย่างต่อเนื่อง จากการสารวจพบว่ามีนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ มีจานวนประมาณ 25,000-26,000 คนทั่วประเทศกระจายอยู่ใน
หลายพื้นที่ เนื่องจากปัญหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการย้ายถิ่นฐานของพ่อแม่ ผู้ปกครอง เด็กติดตามมากับพ่อแม่ที่
เป็นแรงงานต่างด้าว หรือเด็กชาติพันธุ์ ซึ่ งไม่ได้ใช้ภาษาไทยเป็นภาษาหลัก การอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ถือเป็น
อุปสรรคสาคัญยิ่งในการทาให้เด็กได้มีการพัฒนาตนเอง หากอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ การที่จะไปเรียนวิชาอื่นย่อม
เป็นไปไม่ได้ สิ่งแรกที่จะต้องทาก็คือ ทาให้เด็กทุกคนที่อยู่ในระบบการศึกษาอ่านออกเขียนได้ มีความเข้าใจในสิ่ง
ที่อ่า นและเขีย น นี่ คือหัวใจส าคัญของการศึกษาในระดั บขั้น พื้ น ฐาน กระทวงศึกษาธิ การมี หน้ า ที่ ในการจั ด
การศึกษา เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เร่งรัด และพัฒนาการจัดการศึกษาของทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องเน้น
คุณภาพผู้เรียนเป็นสาคัญ (ข่าวสานักงานรัฐมนตรี : 2558)
ดังนั้น เด็กไทยทุกคนควรเรียนรู้และใช้ภาษาไทยได้อย่างถูกต้องทุกโอกาส ซึ่งการเรียนการสอน
ภาษาไทยเป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความชานาญ ในการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร การอ่านและการฟังเป็น
ทักษะของการรับรู้เรื่องราว ความรู้ ประสบการณ์ ส่วนการพูดและการเขียนเป็นทักษะของการแสดงออกด้วยการ
แสดงความคิดเห็น ความรู้และประสบการณ์ การเรียนภาษาไทยจึงต้องเรียนเพื่อการสื่อสาร ให้สามารถรับรู้
ข้อมูลข่าวสารได้อย่างพินิจพิเคราะห์ สามารถนาความรู้ ความคิดมาเลือกใช้เรียบเรียงคามาใช้ตามหลักภาษาได้
ถูกต้องตรงตามความหมาย กาลเทศะและใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิมลรัตน์ สุนทรโรจน์ (2549 : 80)
ในสังคมปัจจุบันได้เปลีย่ นแปลงและพัฒนาไปค่อนข้างมาก ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็วในรูปแบบและสาระ
ทางการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสอิทธิพลของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์( Computer)
ในยุคปัจจุบันลักษณะของการผสมผสานเชิงบูรณาการของสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษามาจากฐานแห่งการใช้
คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนรู้ (Computer-Based Learning) ได้ก่อให้เกิดการพัฒนารูปแบบและวิธีการอย่าง
หลากหลายและมีบทบาทสาคัญค่อนข้างมากในกระแสสังคมทางการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกระดับ สอดคล้องกับ
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(วชิราราภรณ์ ผลเรือง, 2551: 1-2) กล่าวว่า มัลติมีเดียเป็นสื่อที่สมัยใหม่ที่มีความสาคัญมากอย่างหนึ่งในบรรดา
สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหลาย การใช้คอมพิวเตอร์เพื่อนาข้อความ ภาพและเสียง ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งบันทึกไว้
ในรูปของข้อมูล มาแสดงแปลงกับ เป็นข้อความ ภาพและเสียงทางจอภาพและลาโพงผสมผสานกันรวมทั้ ง
ควบคุมการแสดงผลของสื่อเหล่านั้น โดยใช้คอมพิวเตอร์สั่งการทาให้สื่อเหล่านั้นมีลักษณะพิเศษขึ้นมีพลังใน
การสื่อสารอย่า งมีชี วิ ตชี ว ามากกว่ า ที่เกิดจากการใช้ อุปกรณ์อื่น ๆ บทเรียนคอมพิ ว เตอร์มั ล ติมี เดีย นี้ จะช่ ว ย
ตอบสนองในเรื่องความแตกต่างบุคคลของผู้เรียนได้เป็นอย่ างดี และช่วยลดเวลาในการสอนของครูอีก บทเรียน
คอมพิวเตอร์มัลติมีเดียเป็นสื่อรายบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และยังกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจในการเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
(Dekker 1993:1994-1) กล่าวว่า การเรียนการสอนด้วยมัลติมีเดียช่วยให้เกิดการแก้ปัญหาขณะเรียน
ทาให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี เนื่องจากมัลติมีเดียสามารถรวบรวมสารแต่ละชนิดที่มีคุณภาพ เช่น เสียง และภาพ
วีดิทัศน์ ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ของนักเรียนดีขึ้นสามารถควบคุมขบวนการเรียนการสอน ทาให้ผู้เรียนมีความสนใจ
จะเรียนรู้อย่างสนุกสนาน อย่างไรก็ตาม บทเรียนมัลติมีเดียยังช่วยให้ผู้เรียนได้เรียนเป็นขั้นตอนที่ละน้อยจากง่าย
ไปหายากทาให้เกิดการแม่นยา ผู้เรียนมีโอกาสเรียนซ้าได้อีกตามความต้องการ และยังทาให้เกิดการเรียนรู้และ
เข้าใจเนื้อหาได้มากขึ้น มีการโต้ตอบกับคอมพิวเตอร์ทาให้ผู้เรียนมีความพึงพอใจ มีทั้งภาพและเสียง มีสีสันสดใส
ทาให้ผู้เรียนตื่นเต้นไม่น่าเบื่อและมีความรู้สึกที่จะติดตามบทเรียนต่อไป การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย
วิธีการจัดการเรียนรู้แบบชี้แนะ (Direct Instruction) เป็นรูปแบบการสอนที่มีเป้าหมายเพื่อฝึกทักษะหรือให้
ความรู้เบื้องต้นแก่ผู้เรียนเพื่อให้มีพฤติกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ได้กาหนด การเรียนการสอนแบบชี้แนะนี้มีพื้นฐาน
มาจากทฤษฎีทางจิตวิทยากลุ่มพฤติกรรมนิยม และจิตวิทยากร ฝึกการเรียนการสอน เน้นการฝึกและเสริมแรง
ทางในขณะเรียนหรือฝึกปฏิบัติงาน และจะค่อยลดการเสริมแรงเมื่ อผู้เรียนมีพฤติกรรมที่ต้องการ การเรียนการ
สอนจะเน้นให้ผู้เรียนสามารถทางานได้อย่างมีลาดับขั้นตอน รวมทั้งสามารถทางานร่วมกับคนอื่นได้ การจัดการ
เรียนการสอนแบบชี้แนะโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1) ขั้นทบทวนความรู้เดิม 2) ขั้นบอกวัตถุประสงค์ 3) ขั้นนาเสนอ
เนื้อหาใหม่ 4) ขั้นฝึกโดยการชี้แนะ 5) ขั้นการฝึกโดยอิสระ 6) ขั้นทบทวน ในการจัดการเรียนการสอน (สุวิทย์
มูลคา และอรทัย มูลคา, 2553 : 230)
จากสภาพปัญหาการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ซึ่งมีสาเหตุดังกล่าวข้างต้น วิเคราะห์ได้ว่าปัญหาที่สาคัญ
ของการอ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ ที่ต้องเร่งปรับปรุงแก้ไขคือปัญหา นักเรียนไม่สามารถจาแนก พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ไม่รู้หลักเกณฑ์ทางภาษา ไม่มีพื้นฐานทางการสะกดคาตามมาตราตัวสะกด ได้ส่งผลถึงผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนภาษาไทย โดยเฉพาะปัญหาการอ่านเขียนภาษาไทยของนักเรียนด้วยเหตุผลดังกล่าวทาให้ผู้วิจัย
สนใจที่ศึ กษา ผลการเรียนรู้ด้ วยบทเรีย นมั ลติ มีเดีย บนคอมพิ วเตอร์พ กพาร่ว มกับการเรียนแบบชี้ แนะวิ ช า
ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตลอดจนเป็นพื้นฐานในการอ่านเขียนภาษาไทยให้ถูกต้อง โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2 ซึ่งเป็นชั้น
ที่เป็นพื้นฐานในการเรียนรู้กลุ่มสาระอื่นๆ เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาความรู้พื้นฐานการอ่านสะกดคาตาม
มาตราตัวสะกดไทยและ ให้นักเรียนมีความสามารถอ่านออกตั้งแต่เริ่มต้นและเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม
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การเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อและสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
จดจาและสามารถแก้ปัญหาได้อย่างอิสระตลอดจนนาไปใช้ประโยชน์ในการศึกษาได้ต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นก่ อ นและหลั ง เรี ย นด้ ว ยบทเรี ย นมั ล ติ มี เ ดี ย บน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
2. เพื่อเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการ
เรียนแบบชี้แนะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย
ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
1.1 ประชากร ได้แก่ นักเรียนประถมศึกษาปีที่ 2 ในอาเภอหนองหญ้าปล้อง สานัก งานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 จานวน 14 โรงเรียนมีนักเรียน
162 คน
1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่กาลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559 โรงเรียนบ้านหนองรี จานวน 1 ห้องเรียน รวมจานวนนักเรียน 21 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่ม
อย่างง่าย (Simple random sampling) โดยวิธีการจับสลากให้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่ม
2. ตัวแปรที่ศึกษา
2.1 ตัวแปรต้น ( Independent Variables) ได้แก่ การจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) ได้แก่
2.2.1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมี เดียบนคอมพิวเตอร์
พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
2.2.2 ความสามารถในการอ่านของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์
พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
2.2.3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการ
เรียนแบบชี้แนะ
3. เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษา
การวิจัยครั้งนี้ ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านสะกดคาตามมาตราตัวสะกดไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 2 สาระที่ 1 การอ่าน ได้แก่ การอ่านออกเสียงคา และสาระที่ 4 หลักการใช้
ภาษา ได้แก่ หลักการสะกดคา โดยนาเนื้อหาจากหนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน ชุดทักษะเพื่อชีวิต : ภาษา
พาที และวรรณคดีลานา บัญชีคาพื้นฐาน บทร้อยกรอง บทร้องเล่น และคากลอนสอนอ่านประถม ก กา ที่มี
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เนื้อหาสอดคล้องกับการสะกดคาตามมาตราตัวสะกดไทย มาใช้เป็นเนื้อหาให้นักเรียนฝึกอ่านสะกดคาตามมาตรา
ตัวสะกดไทย
4. ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาทั้งหมด 22 คาบเรียน คาบละ 50 นาที ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
2559 โดย คาบเรียนที่ 1-2 เป็นการทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการ
ทดสอบวัดความสามารถในการอ่านสะกดคา คาบเรียนที่ 3 - 20 เป็นการจัดการเรียนรู้ตามแผนการจัดการเรียนรู้
และคาบเรียนที่ 21-22 เป็นการทดสอบหลังเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและการทดสอบวัด
ความสามารถในการอ่านสะกดคา
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
1. แบบสั ม ภาษณ์ แบบมี โ ครงสร้ า ง โดยสั ม ภาษณ์ ผู้ เ ชี่ ย วชาญ 2 ด้ า น คือ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการ
ออกแบบบทเรียนมัลติมีเดีย จานวน 3 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา จานวน 3 ท่าน และนาความคิดเห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 2 ด้าน มาใช้เป็นแนวทางในการสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย
2. แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
วิชาภาษาไทย เพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีการศึกษาหลักสูตร
เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและศึกษารูปแบบการเรียนแบบชี้แนะ 6 ขั้นตอน เพื่อนามาสร้างแผนการจัดการ
เรียนรู้โดยมี ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา จานวน 3 ท่าน และจะได้แผนการจัดการเรียนรู้
จานวน 9 แผนการเรียนรู้
3. บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย โดยใช้หลักการ
ออกแบบของ ADDIE Model ในการออกแบบบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา ได้ผ่านการประเมิน
คุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียโดยใช้แบบประเมินคุณภาพแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จากผู้เชี่ยวชาญ
2 ด้ า น คื อ ผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นการออกแบบบทเรีย นมั ล ติมี เดี ย ได้ ค่าเฉลี่ ย เท่ ากับ 4.60 และค่า ส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.22 และผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.87 และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ
0.29 จากนั้นนาสื่อไปหาประสิทธิภาพแบบทดลองเดี่ยวได้ค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.84/83.33 แบบกลุ่มย่อย
ได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ 75.93/74.07 และแบบทดลองจากกลุ่ ม ตั ว อย่ า งได้ ค่ า ประสิ ท ธิ ภ าพเท่ า กั บ
81.11/84.44 ตัวอย่างบทเรียนมัลติมีเดีย ดังภาพ
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4. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย โดยมีการศึกษา
หลักสูตร เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ และสร้างตารางวิเคราะห์
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ จากนั้นสร้างแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 3 ตัวเลือก โดยมี
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดผลและประเมินผล จานวน 3 ท่าน พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00 นาแบบทดสอบวัดผล
สัม ฤทธิ์ ทางการเรีย นไปทดลองใช้ กับ นักเรีย นที่ เคยเรีย นมาแล้ ว และน าผลการทดสอบมาตรวจให้คะแนน
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย(p) และค่าอานาจจาแนก (r) จากนั้นคัดเลือกข้อสอบที่สอดคล้องกับตารางวิเคราะห์
ข้อสอบจานวน 20 ข้อ นาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ไปคานวณหาค่าความเชื่อมันขอบแบบทดสอบโดยใช้สูตร
KR-20 ของ Kuder Richardson เท่ากับ 0.91 และนาไปใช้เป็นแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
5. แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย โดยมีการศึกษา
หลักสูตร เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวทางการสร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน และสร้าง
ตารางวิเคราะห์แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน จากนั้นนาข้อมูลที่ได้จากผู้เชี่ยวชาญ จานวน 3 ท่าน
มาวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยความสอดคล้องของแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่าน พบว่าค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.00
6. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียร่วมกับการเรียนแบบ
ชี้แนะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย โดยใช้แบบสอบถามความพึง
พอใจเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 3 ระดับ พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ 0.17 ซึ่งอยู่ในระดับมีความพึงพอใจมาก
วิธีการดาเนินการวิจัย
1. ขั้นเตรียมการทดลอง
1.1 ผู้วิจัยบันทึกข้อความถึงผู้อานวยการโรงเรียนบ้านหนองรี เพื่อขออนุญาตในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล
1.2 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อม กาหนดวัน เวลาในการทดลอง ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ปีการศึกษา 2559 ภาคเรียนที่ 2 ของนักเรียนกลุ่มทดลอง
1.3 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมด้านห้องเรียน ด้านคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) จานวน 21 เครื่อง
และนาบทเรียนมัลติมีเดียที่สร้างขึ้นติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) พร้อมทั้งตรวจสอบความพร้อม
ก่อนการทดลอง
2. ขั้นการทดลอง
2.1 ผู้วิจัยชี้แจงวัตถุประสงค์และให้คาแนะนาเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย โดยนักเรียน
จะต้องเรียนด้วยเอกสารประกอบการเรียนการสอน ศึกษาคู่มือบทเรียนมัลติมีเดียและทาแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียนและแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น
2.2 ผู้วิจัยแจกแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน (Pretest) ให้กับนักเรียนใช้เวลา
ในการทา 50 นาที หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ จากนั้นผู้วิจัยเก็บแบบทดสอบคืน
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2.3 ผู้วิจัยดาเนินการทดลอง โดยให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เรียนกับบทเรียนมัลติมีเดีย
บนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ ชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย ใช้ระยะเวลา
ดาเนินการทอลอง จานวน 18 คาบเรียน คาบเรียนละ 50 นาที ในแต่ละสัปดาห์จะดาเนินการทดลองติดต่อกัน
ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ ตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบชี้แนะ 6
ขั้นตอนและดาเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้ จานวน 9 แผนการเรียนรู้ โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. ขั้นทบทวนความรู้เดิม เป็นการนาเสนอและทบทวนความรู้เดิมที่ผู้วิจัยจัดเตรียมไว้อธิบาย
ถึงรายละเอียดจากหน่วยการเรียนที่ผ่านมา พร้อมเชื่อมโยงเนื้อหาเข้าสู่บทเรียนในหน่วยต่อไป และอธิบายเนื้อหา
เดิมจากบทเรียนที่แล้ว
2. ขั้นบอกวัตถุประสงค์ เป็นการนาเสนอวัตถุประสงค์ในการเรียนรู้เมื่อเรียนจบหน่วย
การเรียน ชี้แจงถึงการได้รับประโยชน์หลังจากที่ได้เรียนจบบทเรียน
3. ขั้นนาเสนอเนื้อหาใหม่ นาเสนอบทเรียนทั้งชั้นเรียน นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาใหม่
ด้ว ยเอกสารประกอบการเรีย น และบทเรีย นมั ล ติ มี เดี ย ตามหน่ว ยการเรีย นรู้จ านวน 9 แผนการเรีย นรู้ซึ่ ง
ประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ที่ 1 แม่ ก กา แผนการเรียนรู้ที่ 2 แม่กก แผนการเรียนรู้ที่ 3 แม่กง แผนการเรียนรู้
ที่ 4 แม่กด แผนการเรียนรู้ที่ 5 แม่กน แผนการเรียนรู้ที่ 6 แม่กบแผนการเรียนรู้ที่ 7 แม่กม แผนการเรียนรู้ที่ 8
แม่เกย และแผนการเรียนรู้ที่ 9 แม่เกอว โดยนักเรียนเลือกศึกษาได้ตามความถนัดของตนเองอีกทั้งสามารถ
ทบทวนได้บ่อยครั้งตามความต้องการ
4. ขั้นฝึกโดยการชี้แนะ ระหว่างที่นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาใหม่ด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
โดยครูจะคอยให้คาแนะนาในขณะนักเรียนปฏิบัติงาน และชี้แนะแนวทางการใช้บทเรียนมัลติมีเดียไปพร้อมๆกัน
ทั้งห้อง จนจบบทเรียน
5. ขั้นฝึกอิสระ หลังจากที่ได้เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย นักเรียนฝึกปฏิบัติกิจกรรมท้าย
บทเรียนด้วยตนเอง
6. ขั้นทบทวนสรุป โดยครูผู้สอนกล่าวทบทวนสรุปเนื้อหาทั้งหมดในบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพา
3. ขั้นหลังการทดลอง
3.1 เมื่ อท าการทดลองเสร็ จ ผู้ วิ จั ย แจกแบบทดสอบวั ด ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นหลั ง เรี ย น
(Postest) ให้กับนักเรียน ใช้เวลาในการทา 50 นาที หากนักเรียนมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้ จากนั้นผู้วิจัยเก็บ
แบบทดสอบคืน
3.2 จากนั้นผู้วิจัยแจกแบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านหลังเรียน (Postest) ให้กับ
นักเรียน ใช้เวลาในการทา 50 นาที จากนั้นผู้วิจัยเก็บแบบทดสอบคืน
3.3 ให้นักเรียนทาแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
บนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
3.4 นาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และสรุปผลการดาเนินการทดลอง

2706

Veridian E-Journal, Silpakorn University
ISSN 1906 - 3431

ฉบับภาษาไทย สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปะ
ปีที่ 10 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน – ธันวาคม 2560

การวิเคราะห์ข้อมูล
1. คานวณค่าสถิติพื้นฐาน ได้แก่คะแนนเฉลี่ย ( ̅ ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
2. คานวณค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Obfective Congruence)
3. คานวณค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้สูตรของคูเตอร์ – ริชาร์ดสัน (KR-20)
4. คานวณเพื่อเปรียบเทียบคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้โดยใช้สถิติ
ทดสอบสมมติฐานทีแบบไม่มีอิสระ (t-test Dependent Sample)
5. การหาประสิทธิภาพ (Efficiency) จากสูตร / (ชัยยงค์ พรหมวงศ์ 2540:211)
ผลการวิจัย
ตอนที่ 1 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์
พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีรายละเอียดตามตาราง
ต่อไปนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับ
การเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
t
̅
(N)
ก่อนเรียน
21
20
9.43
3.52
13.63
หลังเรียน
21
20
16.52
2.02
นัยสาคัญทางสถิติ P< .05
จากตารางที่ 10 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียน ( ̅ ) เท่ากับ 9.43 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 3.52 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
( ̅ ) เท่ากับ 16.52 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 2.02 ผลการทดสอบความแตกต่างของคะแนน
ผลสัม ฤทธิ์ ทางการเรีย น พบว่า คะแนนผลสั มฤทธิ์ทางการเรีย นก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ย หลัง เรีย นสูงกว่าคะแนนเฉลี่ ยก่อนเรียน เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้
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ตอนที่ 2 การเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย ก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2
จากการทดสอบวัดความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
บนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย เรื่ องมาตราตัวสะกดไทยสาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 2 แสดงความสามารถในการอ่า นวิ ช าภาษาไทย ของนั กเรีย นที่ เรี ย นด้ ว ยบทเรีย นมั ล ติ มี เ ดี ย บน
คอมพิ วเตอร์พกพาร่วมกับการเรีย นแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย ส าหรับ นัก เรียนชั้ น
ประถมศึกษาปีที่ 2
จานวนนักเรียน
การทดสอบ
คะแนนเต็ม
S.D.
t
̅
(N)
ก่อนเรียน
21
10
5.10
1.55
15.13
หลังเรียน
21
10
8.76
1.18
นัยสาคัญทางสถิติ P< .05
จากตารางที่ 2 พบว่า ความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย ของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( ̅ ) เท่ากับ 5.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ
1.55 และค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( ̅ ) เท่ากับ 8.76 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.18 ผลการ
ทดสอบความแตกต่างของคะแนนความสามารถในการอ่าน พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย
เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูง
กว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
ตอนที่ 3 ความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียน
แบบชี้แนะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย สาหรั บนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
จากการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา
ร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย สาหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีรายละเอียดตามตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 3 แสดงความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการ
เรียนแบบชี้แนะเพื่อส่งเสริมความสามารถในการอ่านวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2
ข้อ

รายการประเมิน

1. ขนาดของตัวอักษรอ่านง่าย ชัดเจน
2. สีของอักษร สีของภาพ มีความ
เหมาะสม
3. มีภาพเคลื่อนไหวเหมาะสมกับเนื้อ
เรื่อง
4. เนื้อหามีความชัดเจนและเข้าใจง่าย
5. เนื้อเรื่องสนุก ชวนให้คิดตาม
6. นักเรียนสนุกและเพลิดเพลินจาก
บทเรียนในแต่ละกิจกรรม
7. บทเรียนมัลติมีเดียช่วยให้เกิดความ
กระตือรือร้น ในการเรียน
8. นักเรียนสามารถอ่านสะกดคาได้
9. นักเรียนมีความพอใจที่ได้เรียนด้วย
บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์
พกพา
10. นักเรียนนาความรู้ที่ได้จากเรื่องการ
อ่านสะกดคาไปประยุกต์ใช้กบั ตนเอง
ได้
ค่าเฉลี่ยรวม

̅
2.95
2.86

ผลการวิเคราะห์
S.D.
แปลความหมาย
0.22
มาก
0.36
มาก

2.95

0.22

2.90
2.67
2.95

0.31
0.58
0.22

มาก
มาก

2.76

0.44

มาก

6

2.95
2.81

0.22
0.51

มาก
มาก

1
5

2.88

0.17

มาก

3

2.88

0.17

ลาดับ
1
4
1

มาก

2
7
1

มาก

มาก

จากตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิ วเตอร์พกพาร่ว มกับการเรียนแบบชี้แนะเพื่ อส่ง เสริม ความสามารถในการอ่านวิ ชาภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 21 คน พบว่า ความพึงพอใจในการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย บน
คอมพิวเตอร์พกพา อยู่ในระดับมาก ( ̅ = 2.88 และ S.D. = 0.17)
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อภิปรายผล
การวิจัยเรื่อง ผลการเรียนรู้ด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
วิช าภาษาไทย เพื่อส่ ง เสริม ความสามารถในการอ่า นของนั กเรีย นชั้ น ประถมศึกษาปี ที่ 2 โรงเรียนในสั ง กัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลการเรี ย นรู้ด้ ว ยบทเรีย นมั ล ติ มี เดี ย บนคอมพิ ว เตอร์ พ กพาร่ว มกับ การเรี ย นแบบชี้ แนะวิ ช า
ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นไปตามสมมติฐานข้อ
ที่ 1 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ
สูงกว่าก่อนเรียน เนื่องจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านสื่อมัลติมีเดีย เพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ในเรื่องที่ทา ลาดับขั้นตอนในการสอน วิธีการ เพื่ออธิบายให้
นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการวัดและประเมินผล ได้ผ่านการศึกษาตามขั้นตอน และมีการ
ปรับปรุงแก้ไขตามขั้นตอน รวมทั้งผู้เชี่ยวชาญได้ช่วยตรวจเครื่องมือและประเมินคุณภาพบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์ทาให้ได้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในด้านของกระบวนการดาเนินการทดลอง 2 ครั้ง คือแบบทดลอง
รายบุคคลและแบบทดลองกลุ่มย่อย ได้มีการปรับปรุงแก้ไขทุกครั้งที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพ ก่อนที่จะ
นาไปใช้กับกลุ่มทดลองจริง หลังจากได้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา โดยนาไปทดลองกับนักเรียนที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 2 ครั้ง ครั้งแรกได้ทดลองรายบุคคลกับนักเรียน 3 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง
ปานกลาง และต่า อย่างละ 1 คน ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา
ร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย เท่ากับ 81.48/83.33 และการทดลองครั้งที่
สอง ทาการทดลองกับกลุ่มย่อยกับนักเรียน 9 คน ซึ่งมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่า อย่า งละ 3
คน ได้ผลการประเมินประสิทธิภาพบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชา
ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย เท่ากับ 75.93/74.07 เมื่อได้ทาการทดลองทั้ง 2 ครั้งเพื่อหาประสิทธิภาพ
สื่อ จากนั้นจึงนาไปทดลองกับกลุ่มตัวอย่างจานวน 21 คน พบว่าประสิทธิภาพของบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย มีประสิทธิภาพเท่ากับ
81.11/84.44 หลังจากการวิเคราะห์คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย พบว่า
คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมีแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมี
ค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( ̅ = 16.52 และ S.D. = 2.02) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน ( ̅ = 9.43 และ
S.D. = 3.52) ทั้งนี้เนื่องมาจากเนื้อหาในบทเรียนได้จัดเรียงตามลาดับขั้นตอนของเนื้อหาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมี
บทบาทสาคัญในการเรียน ผู้เรียนสามารถจาแนก พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ได้ตามหลักเกณฑ์ทางภาษา มี
การนาเสนอภาพกราฟิก การ์ตูน มีเสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ เสียงบรรยายที่ชัดเจน และผู้เรียนสามารถลง
มือปฏิบัติได้ด้วยตนเองและผู้เรียนสามารถทราบผลการเรียนได้ได้ตนเองทันที จึงเป็นจุดเร้าความสนใจ สร้าง
ความตื่นเต้นอยากรู้อยากเรียนให้แก่ผู้เรียน อีกทั้งผู้เรียนสามารถทบทวนเนื้อหาได้ด้วยตนเองไม่จากัดเวลาในการ
เรียน ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาบทเรียนและครูจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรีย นสู ง ขึ้ น สอดคล้ อ งกั บ เสาวลั ก ษณ์ ส าเนี ย ง (2550:บทคั ด ย่ อ ) ได้ ศึ กษาการพั ฒ นาบทเรี ย น
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พบว่า
ผลสั มฤทธิ์ท างการเรียนของนักเรีย นที่ เรีย นด้ วยบทเรีย นคอมพิ วเตอร์ช่ว ยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องมาตรา
ตัวสะกด สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านดอนไผ่ จังหวัดสมุทรสาคร หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน อย่า งมีนัย สาคัญ ทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับอารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย (2554:85) ได้ ศึกษาการจั ด
กิจกรรมการเรียนอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ผลการเรียนรู้
ของนักเรียนที่เรียนด้วยการเรียนอีเลิร์นนิงแบบชี้แนะ เรื่องการสร้างและพัฒนาเว็บบล็อก ก่อนเรี ยน และหลัง
เรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนที่ได้หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน สอดคล้อง
กับมณฑิรา พันธุ์อ้นและคณะ (2560:1169) ได้ศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์
ของโลกและเทคโนโลยีอวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัด
จันทราวาส จังหวัดเพชรบุรี ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ปรากฏการณ์ของโลกและ
เทคโนโลยี อวกาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 89.55/80.90 ซึ่งมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ์ที่กาหนด ไว้คือ 80/80 และสอดคล้องกับกิดานันท์ มลิทอง (2543 : 253) กล่าวว่านวัตกรรมคอมพิวเตอร์
ช่วยเป็นแรงจูงใจในการเรียนรู้เนื่องจากเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่ เปิดโอการให้นักเรียนได้เรียนรู้บทเรียน
และทากิจกรรมได้ด้วยตนเองอย่างอิสระ
2. ผลการเปรียบเทียบคะแนนความสามารถในการอ่านก่อนและหลังเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบน
คอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า คะแนนความสามารถในการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนแตกต่างกั นอย่างมีนัยสาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีค่าคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน ( ̅ = 8.76 และ S.D. = 1.18) สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อน
เรียน ( ̅ = 5.10 และ S.D. = 1.35) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานข้อที่ 2 ที่กาหนดไว้ ทั้งนี้เนื่องมาจากบทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ได้ผ่านกระบวนการสร้างตามขั้นตอน โดยผ่านการให้ข้อเสนอแนะ ดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขจากผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหาและด้านสื่อมัลติมีเดียตามลาดับขั้นตอน โดยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์
พกพานี้ได้นาเสนอภาพกราฟิก การ์ตูน มีเสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ มีเสียงบรรยาย และมีกิจกรรมที่มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และลงมือปฏิบัติได้ด้วยตนเอง และสามารถทราบผลการป ฏิบัติ
กิจกรรมได้ในทันที จึงเป็นจุดเร้าความสนใจแก่ผู้เรียน ส่งผลให้ผู้เรียนมีความสุขในการเรียนและทาให้ผู้เรียนเกิด
การเรีย นรู้ที่ดีขึ้น นอกจากนี้ บทเรียนมัล ติมีเดีย บนคอมพิ วเตอร์พกพาที่ ผู้วิจั ยสร้างขึ้น ยังเป็นสื่ อที่ สามารถ
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคล เนื่องจากเป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถควบคุมความก้าวหน้าในการเรียน
ได้ด้วยตนเองได้ โดยที่ผู้เรียนที่เรียนเก่งไม่ต้องรอผู้เรียนที่เรียนอ่อน เนื่องจากเป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว คือ
ผู้เรียนหนึ่งคน ต่อแท็บเล็ตหนึ่งเครื่อง ประกอบกับในการสร้างบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาที่ผู้วิจยั ได้
ทาการศึกษาเนื้อหาจากจากเอกสารตาราเรียนหลายๆ เล่มและศึกษาแนวคิดจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญมา
จัดแบ่งเนื้อหาของบทเรียนเป็นหน่วยย่อยๆ จากง่ายไปหายาก โดยยึดจุดประสงค์การเรียนรู้เป็นหลัก โดยเนื้อหา
ที่แบ่งจะจัดทาเป็นเฟรม แต่ละเฟรมมีทั้งคาอธิบายและเสียงบรรยายไปพร้อมกันเมื่อผู้เรียนศึกษาเฟรมแรกจบก็
แตะเลือกคาสั่งต่อไปเพื่อเปลี่ยนเฟรมไปเรื่อยๆ เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาบทเรียนเรียบร้อยแล้วจะมีกิจกรรมท้าย
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บทเรียนให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติ เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่เรียนผ่านมา และเมื่อผู้เรี ยนทา
กิจกรรมเรียบร้อยแล้วจะมีการให้ข้อมูลย้อนกลับทันที่เพื่อเป็นการเสริมแรง ซึ่งการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดีย
บนคอมพิวเตอร์พกพานั้นจะรวดเร็วกว่าแบบปกติ เพราะผู้เรียนจะเรียนไปพร้อมๆ กับการทากิจกรรมที่สามารถรู้
ผลได้ทันทีว่าตนเองเข้าใจหรือไม่อย่างไร ถือเป็นการประเมินผลของการเรียนของตนเองไปพร้อมๆ กันถ้าเกิดไม่
เข้าใจก็สามารถย้อนกลับไปเรียนทบทวนเพิ่มเติมได้ สอดคล้องกับนภวิชญ์ ขาเกลี้ยง (2560:1875) ได้ศึกษาการ
พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5 พบว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นเกมคอมพิวเตอร์เพื่อเสริมสร้างทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ สาหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
สูงกว่าความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษก่อนเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเกมคอมพิวเตอร์อย่างมี
นัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ผลการสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์
พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ วิชาภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.17 อยู่ในระดั บมีความพึงพอใจมาก ทั้งนี้
เนื่องมาจากบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะ มีการอธิบายเนื้อหาที่ชัดเจน
เข้าใจง่าย รวมถึงมีกิจกรรมการทดลองระหว่างเรียนที่ช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหาได้มากยิ่งขึ้น โดยมี
ภาพกราฟิก การ์ตูน มีเสียงเพลง ภาพเคลื่อนไหว วิดีโอ มีเสียงบรรยาย และมีกิจกรรมที่มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียน
สอดคล้องกับกิดานันท์ มลิทอง (2548:192) กล่าวว่า การนาสื่อหลายประเภทมาใช้ร่วมกันทั้งวัสดุ อุปกรณ์และ
วิธีการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนการสอนโดยใช้สื่อแต่ละอย่างตามลาดับขั้นตอน
ของการนาเสนอเนื้อหา ความหมายของสื่อประสมในยุคปัจจุบันเป็นการนาเสนอข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ใน
รูปแบบอักขระ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการมี ปฏิสัมพันธ์โต้ตอบ สอดคล้องกับพรพจน์ พุฒวันเพ็ญ
(2552 : 13) กล่าวว่า การนาสื่อหลายสื่อมาใช้ร่วมกันโดยในปัจจุบันใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสาเสนอข้อมูล
และสารสนเทศ เพราะความสามารถของคอมพิวเตอร์สามารถสร้างและนาเสนอสารสนเทศได้ในหลายรู ปแบบ
สอดคล้องกับจันทร์จิรา ชูเมฆ (2555 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยใช้
บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา(Tablet) เรื่องหลักการใช้สีของนักเรียนประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 พบว่า
ความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนแบบ STAD โดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา
(Tablet) เรื่องหลักการใช้สี มีค่าเท่ากับ 4.63 ซึ่งมีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ลัลน์ลลิต
เอี่ยมอานวยสุข (2556 : 74) ได้ทาการศึกษาการสร้างสื่อบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พกพา เรื่องการเคลื่อนไหวใน
ระบบดิจิตอลเบื้องต้นที่ใช้วิธีการสอนแบบห้องเรียนกลับด้าน พบว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อบนคอมพิวเตอร์
พกพาเรื่องการเคลื่อนไหวในระบบดิจิตอลเบื้องต้น มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ ากับ 4.44 ซึ่งอยู่ในระดับมาก เนื่องจาก
บทเรียนมัลติมีเดียที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลา และผู้เรียนสามารถเลือกเรียนบทเรียนใดก่อนหลัง
ได้ตามความต้องการ รวมทั้งการจัดกิจกรรมการเรียนตามกระบวนการตามขั้นตอนการเรียนรู้แบบชี้แนะ โดยมี
ครูคอยให้คาแนะนา และชี้แนะทาให้ผู้เรียนเกิดการสนใจในการเรียนรู้ จึงทาให้ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจต่อ
บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพา ซึ่งมีความสอดคล้องกับที่ผู้วิจัยได้ศึกษาในครั้งนี้
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ข้อเสนอแนะทั่วไป
1. จากการวิจัยพบว่าการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบ
ชี้แนะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้น อีกทั้งยังส่งเสริม ให้นักเรียนสามารถเลือกเรียน
บทเรียนได้อย่างอิสระ ไม่จากัดจานวนครั้งในการเข้าศึกษาบทเรียน ดังนั้นจึงควรนาวิธีการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
มัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะไปใช้ในรายวิชาอื่นๆ และระดับชั้นอื่นๆ
2. การจัดการเรียนการสอนแบบชี้แนะในขั้นตอนการฝึกโดยการชี้แนะ ครูควรให้คาชี้แนะ แนะนา
แนวทางให้ตลอดเวลาในการปฏิบัติงาน เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจมากขึ้นขณะเกิดการผิดพลาดและให้การ
เสริมแรงโดยการให้กาลังใจการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด
3. เครื่องแท็บเล็ตที่ใช้สาหรับเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียควรมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วและ
มีสเปคเครื่องสูงกว่านี้ เพื่อไม่ให้นักเรียนเกิดการเบื่อหน่ายในการทากิจกรรม
ข้อเสนอแนะเพื่อการทาวิจัยครั้งต่อไป
1. ควรมีการวิจัย และพัฒนาการเรียนด้วยบทเรียนมัลติมีเดียด้วยรูปแบบการสอนแบบต่างๆ เช่น
แบบเกมออนไลน์ แบบโครงงาน การจัดกระบวนการเรียนรู้แบบใช้คาถาม
2. ควรศึกษาความคงทน เจตคติของนักเรียน ระหว่างการสอนอ่านสะกดคาโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดีย
รูปแบบอื่นๆ
3. บทเรียนมัลติมีเดียบนคอมพิวเตอร์พกพาร่วมกับการเรียนแบบชี้แนะเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้การสอน
อ่านสะกดคาได้ผลดี จะเป็นการช่วยลดภาระและเวลาในการสอนอ่านสะกดคาของครูลงไปได้ เพราะการอ่าน
สะกดคาโดยใช้บทเรียนมัลติมีเดียสามารถใช้สอนนอกเวลาเรียน ใช้เรียนเป็นรายบุคคล หากผู้เรียนได้ฝึกอ่าน
สะกดคาบ่อยๆ ก็จะทาให้อ่านสะกดคาได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้น
4. พัฒนาการสร้างสื่อสาหรับการเรียนการสอนให้สามารถรองรับกับระบบปฏิบัติการอื่น ๆ เพื่อให้ใช้
งานได้อย่างทั่วถึงโดยที่ผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์สมาร์ท
โฟนได้
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