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การเปรียบเทียบความสามารถในการอานและเจตคติตอการเรียนภาษาไทย
เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดยใชสื่อมัลติมเี ดีย
ดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแตกตางกัน
A Comparison of the Ability to Read and Attitudes Towards Thai Language
Learning about Transformation Vowel and Inherent Vowel for Grade 2
students. Using Multimedia Technique with Phonic Reading
and a Different Presentation Style.
สุพรรณี พลเยี่ยม1
สังคม ภูมิพันธุ2
วิรัตน พงษศิร3ิ

บทคัดยอ

การวิจัยครั้งนี้ มีความมุงหมาย 1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมั ลติมีเดีย ดวยเทคนิ คการอา น
แบบโฟนิกส เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 2) เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกส
เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน 3) เพื่อ
เปรียบเทียบความสามารถในการอาน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีรูปแบบ
การนําเสนอที่แตกตางกัน 4) เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาไทย โดยใชสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิค
การอานแบบโฟนิกส เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่
แตกตางกัน กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนบานปากชอง สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557 จํานวน 60 คน ซึ่งไดมาจาก
การสุม (Cluster Random Sampling) และแบงกลุมตัวอยาง เปน 2 กลุม คือกลุมที่เรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย
ดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการอานแจกลูกสะกดคําจํานวน 30 คน และกลุมที่
เรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสท่ีมีรูปแบบการนําเสนอการอานแจกลูกแบบเทียบ
เสียง จํานวน 30 คน ระยะเวลาในการทดลองกลุมละ 16 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใชในการทดลองไดแก 1) สื่อ
มัลติมีเดียที่มีรูปแบบบทเรียน 2 รูปแบบ คือ แบบการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการอานแจกลูก
สะกดคําและการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการอานแจกลูกแบบเทียบเสียง 2) แบบวัดความสามารถ
ในการอานแบบปรนัย 3 ตัวเลือก จํานวน 30 ขอ คาอํานาจจําแนก (B) อยูระหวาง 0.20 ถึง 0.60 และคา
ความเชื่อมั่นของแบบวัดการอานเทากับ 0.87 3) แบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาไทย และมีคาความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบทั้งฉบับแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) จํานวน 20 ขอ มีคาอําอาจจําแนก (B)
อยูระหวาง 0.46 ถึง 0.88 และมีคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก รอยละ
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t - test (Independent Samples)
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ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. สื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูก
สะกดคํา มีประสิทธิภาพเทากับ 88.00/83.00 และสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบ
การนําเสนอแบบการอานแจกลูกแบบเทียบเสียง มีประสิทธิภาพเทากับ 87.81/83.33
2. สื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูก
สะกดคํา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.3625 และสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบ
การนําเสนอแบบการอานแจกลูกแบบเทียบเสียง มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.3698
3. นักเรียนที่เรียนด วยสื่อมัลติมีเดียด วยเทคนิคการอา นแบบโฟนิกสที่มีรู ปแบบการนําเสนอ
การอานแบบแจกลูกสะกดคํา และสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการอาน
แบบเทียบเสียง มีความสามารถในการอาน ไมแตกตางกัน
4. นักเรียนที่เรียนด วยสื่อมัลติมีเดียด วยเทคนิคการอา นแบบโฟนิกสที่มีรู ปแบบการนําเสนอ
การอานแบบแจกลูกสะกดคํา และสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการอาน
แบบเทียบเสียง มีเจตคติตอการเรียนภาษาไทย ไมแตกตางกัน
คําสําคัญ

: มัลติมีเดีย, การอานแบบโฟนิกส, สระเปลี่ยนรูป, สระลดรูป

ABSTRACT
Learning and Teaching with Multimedia is becoming popular and effective because
It was presented in the form of multidimensional content. This research aims 1) To determine
the effectiveness of the media with technical reading Phonic about transformation vowel
and inherent vowel with efficiency of 80/80 2) To find the effectiveness index of multimedia
technique’s reading phonic about transformation vowel and inherent vowel. 3) To compare
the ability to read about transformation vowel and inherent vowel. 4) To compare attitudes
towards learning’s thai language by using Multimedia with reading phonic techniques about
transformation vowel and inherent vowel. Samples used in the research are grade 2 students
at Banpakchong school, Roi-Et Primary Educational Service Area Office, 1st Semester ,2014.
60 students derived from Cluster Random Sampling. The samples were divided into 2
groups first group ; 30 students learned with using Multimedia with reading phonic techniques.
It’s presentation style reading distribute the spelling while the other group ; 30 students
learned with using Multimedia with reading phonic techniques. It’s present to read the
relative distribution volume. Each group was experimented for 16 hours. The instrument
used in this study were 1) Multimedia on 2 different course formats are phonic reading to
present style reading distribute the spelling and Phonic reading a presentation style reading
the distribution of the sound. 2) Multiple-choice reading test 3 choices with 30 questions.
Discrimination (B) ranging 0.20 to 0.60 and The reliability of a reading test equal to 0.87, An
attitude to learn thai language ,and The reliability all of the test’s Rating Scale with 20 test
0.96 . questions. There is the discrimination (B) is ranging 0.46 to 0.88 and the confidence
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level all of the The statistics used in research are percentage, average, Standard deviation
and t - test (Independent Samples)
The results were as follows:
1. Using Multimedia with reading phonic techniques to present style reading
distribute the spelling. There is efficiency equal to 88.00 / 83.00 and Using Multimedia with
reading phonic techniques to Present style reading the relative distribution volume. There is
efficiency equal to 87.81/83.33
2. Using Multimedia with reading phonic techniques to present style reading
distribute the spelling. It’s index of effectiveness equal to 0.3625 and Using Multimedia with
reading phonic techniques to Present style reading the relative distribution volume. It’s
index of effectiveness equal to 0.3698
3. There is no significant difference between the two multimedia with reading
phonic techniques to present style reading distribute the spelling and multimedia with
reading phonic techniques to present style reading the relative distribution volume on ability
of reading.
4. There is no significant difference between the two multimedia with reading
phonic techniques to present style reading distribute the spelling and multimedia with
reading phonic techniques to present style reading the relative distribution volume on
attitude towards studying Thai.
Keywords : Multimedia, Phonic Reading, Transformation Vowel, Inherent Vowel.
บทนํา

ภาษาไทยมีความสําคัญตอคนไทยทุกคน เพราะตองใชในชีวิตประจําวันทั้ง ฟง พูด อานและเขียน
ดังนั้นคนไทยทุกคนจึงตองเรียนรูเพื่อจะไดใชใหถูกตองในการติดตอสื่อสาร (กรมวิชาการ. 2545 : 3) การจัด
กิจกรรมการเรียนรูภาษาไทยในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ประสบปญหาหลายอยาง ครูผูสอนจะตองสอนให
ผูเรียนเกิดความรูและมีเจตคติที่ดีตอการเรียน จะตองใชวิธีการสอนที่นาสนใจ สามารถกระตุนใหผูเรียนเกิด
การเรียนรูและมีความกระตือรือรน ในการเรียนรู ซึ่งจะสงผลใหผูเรียนเกิดความเขาใจและสามารถจําไดดีขึ้น
ดังนั้น เพื่อใหเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาไทย การอานแจกลูกเปนกระบวนการขั้นพื้นฐานของการนําเสียง
พยัญชนะตน สระ วรรณยุกต และเสียงตัวสะกดมาประสมเสียงกัน ทําใหออกเสียงคําตางๆ ที่มีความหมายใน
ภาษาไทย (วิมลรัตน สุนทรโรจน. 2549 : 97-99)
การสอนแบบโฟนิกส (Phonic) การจัดการเรียนการสอนในปจจุบันสื่อการเรียนการสอนนับวาเปน
ปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่ง เพราะผูเรียนในชวงประถมตอนตน มีความสนใจในการเรียนคอยขางสั้น ดังนั้น สื่อ
การสอนจะเปนตัวกระตุนและเราความสนใจไดมากขึ้น (ทิศนา แขมมณี. 2554 : 5) การพัฒนากระบวนการ
เรียนรูกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยใหมีประสิทธิภาพบรรลุเปาหมายของหลักสูตร ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี
ดานคอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการพัฒนาการศึกษามากขึ้น ทั้งระบบมัลติมีเดีย โปรแกรมบทเรียน เปน
ตน ซึ่งนอกจากจะชวยเพิ่มประสิทธิ ภาพในการจัดการเรียนการสอน แลวยังชวยในการติดตามและประเมินผล
ผูเรียนไดเปนอยางดี (ไชยยศ เรืองสุวรรณ. 2551 : 4-6) ดังนั้นสื่อมัลติมีเดียจึงถูกนํามาใชเปนสื่อการสอน
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เนื่องจากสามารถโตตอบกับผูเรียนได รวมถึงการตอบสนองตอขอมูลที่ผูเรียนปอนเขาไปทันที ซึ่งเปนการเสริมแรง
ใหแกผูเรียน (กิดานันท มลิทอง. 2543 : 222) วิธี การใชกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชสื่อมัลติมีเดียดวย
เทคนิคการอานแบบโฟนิกส นับวาเปนวิธีการหนึ่งที่นําการอานออกเสียงใหผูเรียนไดฝกอาน โดยคํานึงถึงหลัก
จิตวิทยาพัฒนาการและจิตวิทยาการเรียนรู เปนการเราความสนใจ โดยเนนความสัมพันธระหวางเสียงและ
สัญลักษณของเสียง เพื่อพัฒนาการอานออกเสียงคําที่มีพยัญชนะและสระ ผูเรียนตองจําพยัญชนะและสระ ให
ออกเสียงไดถูกตองกอน จึงจะเปนพื้นฐานที่ดีในการที่จะเรียนคําที่ยากตอไป
จากเหตุผลจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่ผานมายังไมประสบผลสําเร็จ โดยเฉพาะเรื่องสระเปลี่ยน
รูปและสระลดรูปเปนเนื้อหาที่ยากซับซอนสําหรับเด็กเริ่มเรียนและยังเกิดความสับสนในเนื้อหาจึงสงผลการ
อานไมเปนไปตามเกณฑ ผูวิจัยจึงไดนํารูปแบบการจัดการเรียนรูโดยใชสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการสอนอาน
แบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแตกตางกัน คือ การนําเสนอแบบการอานแจกลูกสะกดคํา และการอาน
แจกลูกแบบเทียบเสียง โดยนํารูปแบบการสอนโฟนิกส 2 รูปแบบ มาเปรียบเทียบแกปญหาในการอาน เพราะ
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ังสองวิธีมุงเนนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผานการบูรณาการการ
เรียนรูที่เนนอารมณ การฝกปฏิบัติจริง ซึ่งจะสงผลใหนักเรียนเกิดทักษะการอาน มีความสุข สนุกกับการเรียน
กอเกิดเจตคติที่ดีตอการเรียนรูภาษาไทยได
ความมุงหมายของการวิจัย
1. เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกส เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและ
สระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน ที่มีประ สิทธิภาพตามเกณฑ 80/80
2. เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกส เรื่อง สระเปลี่ยนรูป
และสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน
3. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอาน เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน
4. เพื่อเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาไทย โดยใชสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกส
เรื่อง สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน
สมมติฐานของการวิจัย
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกส เรื่อง
สระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน มีความ สามารถในการอานและเจตคติตอ
การเรียนภาษาไทย หลังเรียน แตกตางกัน
วิธีดําเนินการวิจัย
ประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ได แ ก นั ก เรี ย นชั้ น ประถม ศึ ก ษาป ที่ 2 ในภาคเรี ย นที่ 1 ป ก ารศึ ก ษา 2557
โรงเรียนบานชองและโรงเรียนบานคํานาดี อําเภอโพนทอง จังหวัดรอยเอ็ด สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษารอยเอ็ด เขต 3 นักเรียนทั้งหมด 150 คน ประกอบไปดวย นักเรียนโรงเรียนบานปากชอง 60 คน
และนักเรียนโรงเรียนบานคํานาดี จํานวน 90 คน รวม 5 หอง หองละ 30 คน
2. กลุ มตั ว อย าง ได แก นั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ กษาป ที่ 2 ในภาคเรี ย นที่ 1 ป การศึ กษา 2557
โรงเรีย นบ านปากช อง อํ าเภอโพนทอง จังหวั ดรอยเอ็ด สั งกัดสํ านั กงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษาประถมศึ กษา
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รอยเอ็ด เขต 3 ไดมาโดยการสุมแบบกลุม (Cluster Random Sampling) จํานวน 2 หอง หองละ 30 คน
รวมทั้งสิ้น 60 คน ไดดังนี้
กลุมทดลองที่ 1 คือ นักเรียนโรงเรียนบานปากชอง หองที่ 1 จํานวน 30 คน ที่เรียนโดยใชสื่อ
มัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูกสะกดคํา
กลุมทดลองที่ 2 คือ นักเรียนโรงเรียนบานปากชอง หองที่ 2 จํานวน 30 คน ที่เรียนโดยใชสื่อ
มัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูกแบบเทียบเสียง
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
1. สื่อมัลติมีเดียและแผนการจัดการเรียนรูทั้ง 2 แบบ จํานวน 16 ชั่วโมง
2. แบบวัดความสามารถในการอาน ชนิดเลือก ตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 1 ฉบับ 30 ขอ
3. แบบวัดเจตคติตอการเรียนภาษาไทย ที่สรางโดยผูวิจัย เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating
Scale) ชนิด 5 ระดับ จํานวน 20 ขอ
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ ตามเกณฑ 80/80
โดยหาคาเฉลี่ย รอยละ (Percentage) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนที่ได
จากแบบสังเกตการณปฏิบัติกิจกรรมขณะเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียและการทําแบบทดสอบยอย และแบบวัด
ความสามารถในการอาน
2. หาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดีย ตามเกณฑ 80/80 (E1/E2) นําคะแนนทดสอบกอนเรียนและ
หลังเรียนมาวิเคราะหเพื่อหาคาดัชนีประสิทธิผล ของสื่อมัลติมีเดีย ใชสูตร E.I
3. ทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความ สามารถในการอานและเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของ
นักเรียนที่เรียนโดยกิจกรรมการเรียนรูดวยสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ โดยใช t-test (Independent Samples)
เพื่อเปรียบเทียบคะแนนหลังเรียนระหวางสองกลุม
สรุปผล

1. ประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ ปรากฏผล ดังนี้
1.1 สื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูก
สะกดคํา มีคาเทากับ 88.00/83.00
1.2 สื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูก
แบบเทียบเสียง มีคาเทากับ 87.81/83.33
2. สื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูกแบบ
แจกลูกสะกดคํามีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.3625 และสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มี
รูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูกแบบเทียบเสียง มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.3698
3. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน

360 วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ตาราง 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน
รูปแบบการเรียน
อานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอ
การอานแบบแจกลูกสะกดคํา
อานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอ
การอานแบบเทียบเสียง

s

(n)
30

24.90

2.89

30

25.00

1.95

t

p

-0.157

0.876

จากตารางที่ 1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน เรื่องสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป
ชั้น ประถมศึกษาป ที่ 2 ที่ มีรูป แบบการนํ า เสนอที่ แตกตา งกั น ไม แตกตางกั น แสดงวา นักเรี ย นที่ เรี ย นด ว ย
รูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกันมีความสามารถในการอานไมตางกัน (p>0.05)
4. ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิค
การอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบนําเสนอที่แตกตางกัน
ตาราง 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิค
การอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอที่แตกตางกัน
รูปแบบการเรียน
อานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการ
อานแบบแจกลูกสะกดคํา
อานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการ
อานแบบเทียบเสียง

s

(n)
30

4.40

0.64

30

4.43

0.61

t

p

-0.309

0.759

จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบเจตคติตอวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่เรียนดวยสื่อมัลติมิเดีย
ดวยเทคนิคการอ านแบบโฟนิ กสที่มีรูปแบบนําเสนอที่ แตกตางกัน ไมแตกตางกัน แสดงว า นักเรียนที่เรีย น
ดว ยสื่ อมัล ติมิเ ดีย ดว ยเทคนิ คการอ า นแบบโฟนิ กส ที่มีรูปแบบนํ าเสนอที่แตกต างกั นมี เจตคติ ตอภาษาไทย
ไมตางกัน (p>0.05)
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อภิปรายผล
ผลจากการวิจัย
1. ประสิ ทธิ ภ าพของสื่ อมั ล ติ มีเ ดี ย ด ว ยเทคนิ ค การอ า นแบบโฟนิ ก ส ที่มีรู ป แบบการนํ า เสนอ
แตกตางกัน อภิปรายผล ดังนี้
สื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการอานแบบแจกลูก
สะกดคํา มีประสิทธิภาพเทากับ 88.00/83.00 เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว หมายความวา นักเรียนไดคะแนน
การประเมินการสังเกต การณปฏิบัติกิจกรรมขณะเรียนดวยสื่อมัลติมีเดียและคะแนนทดสอบยอยทายแผน
ทั้ง 7 แผน คิดเปนรอยละ 88.00 และคะแนนจากการวัดการอานหลังเรียน คิดเปนรอยละ 83.00 แสดงวา
สื่อมัลติมีเดียที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิ ภาพสูงกวาเกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว สวนสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิค
การอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอการอานแบบเทียบเสียง มีประสิทธิภาพเทา กับ 87.81/83.33
เปนไปตามเกณฑที่ตั้งไว หมายความวานักเรียนไดคะแนนการประเมินการสังเกต การณปฏิบัติกิจกรรมขณะ
เรียนดวยสื่อมัลติมีเดียและคะแนนทดสอบยอยทายแผนทั้ง 7 แผน คิดเปนรอยละ 87.81 และคะแนนจากการ
วัดการอานหลังเรียน คิดเปนรอยละ 83.33 แสดงวา สื่อมัลติมีเดียที่ผูวิจัย พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑ 80/80 ที่กําหนดไว การที่ผลปรากฏเชนนี้ เนื่องมาจากการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียโดยไดนําเอาเทคนิคการ
อานแบบโฟนิกสมาใชและไดทําอยางเปนขั้นตอนตั้งแตการวิเคราะหเนื้อหาการสรางแบบวัดความสามารถใน
การอาน การออกแบบสื่อมัลติมีเดีย ผูวิจัยไดศึกษาโดยมีผูเชี่ยวชาญดานตาง ๆ ตรวจสอบทุกขั้นตอนและได
ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะการสรางและดูตัวอยางที่ดีของสื่อมัลติมีเดียทั้งจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย
ตางๆ ที่เกี่ยวของ และศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการสรางสื่อมัลติมีเดีย การวิเคราะหหลักสูตรสอดคลองกับ
งานวิจัยของจิณัฐตา อารามพระ (2553 : 100-104) ไดศึกษา การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ
ความคิดสรางสรรค ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน โดยการเรียนดวยบทเรียนโปรแกรมกราฟกคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียที่มีรูปแบบบทเรียนแตกตางกัน เรื่อง การสรางภาพหรือชิ้นงานจากจินตนาการ ชั้นประถมศึกษาปที่
4 ซึ่งดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนบนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีรูปแบบบทเรียนแบบใชเกมปฏิสัมพันธเสริม
ความเขาใจ มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.7178 หมายความวา หลังการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
แลวนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 72 และ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่มีรูปแบบบทเรียนแบบไมใช
เกมปฏิสัมพันธเสริมความเขาใจ มีดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.6255 หมายความวา หลังการเรียนดวยบทเรียน
คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แลวนักเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 63
2. ดัชนีประสิทธิผลของสื่อมัลติมีเดีย
สื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูก
สะกดคํา มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.3625 ที่เปนเชนนี้เพราะการเชื่อมโยง (Link) ของเนื้อหาในบทเรียน
มีการนําเสนอเนื้อหาที่ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรู ทบทวนและทําแบบฝกหัดไดตามความตองการ มีลักษณะ
การนําเสนอในรูปแบบการอานแบบแจกลูกสะกดคําที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง นักเรียนไดสนุกสนานไม
นาเบื่อดวยเกม นิทาน และเพลงที่เกี่ยวกับการอานสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ทําใหผูเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น
สวนสื่อมัลติมีเดียดวยเทคนิคการอานแบบโฟนิกสที่มีรูปแบบการนําเสนอแบบการอานแจกลูกแบบเทียบเสียง
มีคาดัชนีประสิทธิผลเทากับ 0.3698 ที่เปนเชนนี้เพราะการเชื่อมโยง (Link) ของเนื้อหาในบทเรียน มีการนําเสนอ
เนื้อหาที่ ผูเรียนสามารถควบคุมการเรียนรู ทบทวนและทําแบบฝกหัดไดตามความตองการ มีลั กษณะการ
นําเสนอในรูปแบบการอานแบบแจกลูกแบบเทียบเสียงที่มีทั้งภาพเคลื่อนไหวและเสียง นักเรียนไดสนุกสนาน
ไมนาเบื่อดวยเกม นิทาน และเพลงที่เกี่ยวกับการอานสระเปลี่ยนรูปและสระลดรูป ทําใหผูเรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้น
สอดคลองกับงานวิจัยของจักรกฤษณ ไวจันทร (2556 : 121 -129) ไดศึกษาผลการเรียนรูดวยบทเรียนบน
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เครือขายรายวิชาระบบการศึกษาทางไกลของนิสิตปริญญาโทสาขาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร
ผลการศึกษาคือ ระบบการศึกษาทางไกลมีประสิทธิผลเทากับ 0.5967 แสดงวาผูเรียนมีความกาวหนาในการ
เรียนรูเพิ่มขึ้นรอยละ 59.67 สอดคลองกับงานวิจัยของสารคาม รัชโพธิ์ (2553 : 126-31) ไดศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ทักษะการอานและทักษะการเขียนกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 4 ระหวางการเรียนดวยมัลติมีเดียกับการเรียนแบบโครงงาน ผลการ ศึกษาคือ ดัชนีประสิทธิผลของการจัด
กิจกรรมการเรียนรูทักษะการอานและทักษะการเขียนดวยมัลติมีเดีย มีคาเทากับ 0.7400 ซึ่งแสดงวาบทเรียน
มัลติมีเดียทําใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยเพิ่มขึ้นจากกอนเรียนคิดเปนรอยละ
74 สวนดัชนีประสิทธิผลของการจัดกิจกรรมการเรียนแบบโครงงาน มีคาเทากับ 0.6900 แสดงวา การจัด
กิจกรรมการเรียนแบบโครงงานทําใหผูเรียนมีการพัฒนาทักษะการอานและการเขียนภาษาไทยจากกอนเรียน
คิดเปนรอยละ 69
3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีความสามารถในการอานของนักเรียนที่เรียนโดยสื่อมัลติมีเดีย
ทั้ง 2 แบบพบวา นักเรียนมีความสามารถในการอานไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมีสาเหตุมาจากการใชสื่อมัลติมีเดีย
ประกอบการเรียนการสอนที่เราความสนใจของนักเรียน สรางความกระตือรือรนในการเรียน เพราะมีทั้งภาพ
ภาพ เคลื่อนไหว และเสียง เนื้อหาตรงกับความสนใจของนักเรียนมีรูปแบบสวยงาม ใชภาษางาย มีเนื้อหาที่ให
ทั้งความบันเทิง และชวยใหนักเรียนเกิด ประกอบกับกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งสองแบบ ถึงแมจะมีลักษณะ
การจัดการเรียน รูที่แตกตางกัน แตก็ไดเนนใหนักเรียนไดเปนผูเรียนรูดวยตนเองทั้งสองแบบ โดยมีการจัดการ
เรียนรูแบบราย บุคคล ซึ่งในขั้นตอนการดําเนินกิจกรรมการเรียนรูอาจจะมีความแตกตางกันแตในการสอนทั้ง
สองแบบผูวิจัยไดใหความสําคัญเทากันและดําเนินการสอนโดยใชสื่อและอุปกรณการเรียนรูที่มีความหลากหลาย
เพื่อใหนักเรียนเกิดความรูความคิด และผลการเรียนรูที่คาดหวัง รวมทั้งความรู ความสามารถและประสบการณเดิม
ของนักเรียนทั้งสองกลุมอยูในระดับเดียวกันจึงทําใหความ สามารถในการอาน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัยศรีนคร ทุมโยมา (2553 : 84-86) ไดศึกษาเปนการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและเขียน
กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปที่ 1 ที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบ
KWL กับการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ ผลพบวานักเรียนที่เรียนดวยการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบปกติ
มีคะแนนความ สามารถในการอานและความ สามารถในการเขียน หลังเรียนสูงขึ้นจากกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สอดคลองกับงานวิจัยอรทัย ทองจรัส (2555 : 106-113) ไดศึกษาการเปรียบเทียบ
ผลการเรียนรูหลักการใชภาษา และการคิดวิเคราะหของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ระหวางการใชบทเรียน
การตูนประกอบการจัดกิจกรรมดวยกลุมรวมมือแบบ STAD และ CIRC สรุปผลการวิจัย นักเรียน มีคะแนน
หลังเรียนสูงขึ้นกวากอนเรียน มีผลการเรียนรู ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยBingham (2002 : 1222-A)
ไดทําการวิจัยศึกษาผลการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนแบบดั้งเดิม สําหรับนักศึกษา
ผูใหญที่เรียนในระดับมัธยมศึกษา ผลการวิจัยพบวา ทั้ง 2 กลุม มีคะแนนเฉลี่ยไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
งานวิจัย Dunn (2002 : 3002-A) ไดศึกษาผลการสอนผานแบบดั้งเดิม (แบบเกา) กับการสอนอานโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอนที่มีตอนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ผลการ ศึกษาพบวา การทดสอบกอนเรียนและหลัง
การเรียนทั้ง 2 กลุม ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยRutherford (2000 : 1482-A) ไดวิจัยการประเมินผล
โดยใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยสอน(CAI)วิชาภูมิศาสตรในระดับชั้นประถมศึกษา โดยเปรียบเทียบระหวางการ
สอนโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรชวยสอนและการสอนโดยบรรยายใหความรูแลวจดบันทึก (Lecture) ผลพบวา
ทั้งสองกลุมมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนมีความรูความเขาใจและ
ไดรับความสําเร็จมากกวา
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4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 มีเจตคติตอการเรียนวิชาภาษาไทย ไมแตกตางกัน ทั้งนี้อาจมี
สาเหตุมาจากการใชสื่อมัลติมีเดียประกอบการเรียนการสอนที่เราความสนใจของนักเรียน เพราะมีทั้งเพลง
นิทาน เกม ภาพ เคลื่อนไหว ใชภาษางาย มีเนื้อหาที่ใหทั้งความบันเทิง และชวยใหนักเรียนเกิดจินตนาการ
และยังมีแบบฝกหัดไดทบ ทวนความรูความเขาใจทายบทเรียน ทําใหนักเรียนเกิดความจําเนื้อหาไดดี ประกอบ
กับกระบวนการจัดการเรียนรูทั้งสองแบบ ถึงแมจะมีลักษณะการจัดการเรียนรูที่แตกตางกัน แตก็ไดเนนให
นักเรียนไดเปนผูเรียนรูดวยตนเองทั้งสองแบบ โดยมีการจัดการเรียนรูแบบรายบุคคล ในขั้นตอนการดําเนิน
กิจกรรมการเรียนรูอาจจะมีความแตกตางกันแตในการสอนทั้งสองแบบผูวิจัยไดใหความสําคัญเทากันและ
ดําเนินการสอนโดยใชสื่อและอุปกรณการเรียนรูที่มีความหลาก หลายและเนนใหนักเรียนไดมีสวนรวมกับ
กิจกรรมการเรียนรูใหมากที่สุด เพื่อใหนักเรียน เกิดความรู และผลการเรียนรูที่คาดหวัง และมีเจตคติตอการ
เรี ย นภาษาไทย ดั งนั้ น นั ก เรี ย นทั้ ง 2 กลุ มจึ งมี เ จตคติ ต อการเรี ย นภาษาไทยไม แ ตกต า งกั น สอดคล อ งกั บ
สอดคลองกับงานวิจัยภิรมย ชัยรัตน (2554 : 163-169) ไดศึกษา การเปรียบเทียบความ สามารถในการอาน
การคิดวิเคราะหและเจตคติตอการเรียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ระหวางการจัดกิจกรรม
การเรียนแบบ 4 MAT และการจัดกิจกรรมการเรียนแบบ BBL ผลการวิจัย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่
ไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูท้ัง 2 แบบ มีความ สามารถดานการอาน การคิดวิเคราะห และเจตคติตอการ
เรียนหลังเรียน ไมแตกตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยสุธีธิดา บรรณารักษ (2555 : 144-153) ไดศึกษา การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียน การคิดสังเคราะหและเจตคติตอวิชาภาษาไทย เรื่อง อลังการภาพพจน
บทพากยเอราวัณ ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 ที่จัดการเรียนรูแบบ CIPPA กับการจัดการเรียนรูแบบ KWL PLUS
ผลการวิจัย นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การคิดสังเคราะหและเจตคติตอวิชาภาษาไทยหลังเรียน ไม
แตกตางกัน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะทั่วไป
1.1 ก อนดํ าเนิ น การสอนตามแผนการจั ดกิ จ กรรมการเรี ย นรู ครู ผู ส อนควรดํ า เนิ น การปรั บ
ความรูพื้นฐานของนักเรียนกอน เพื่อเตรียมความรูพื้นฐานที่จะเรียนเนื้อหาตอไป
1.2 การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ ควรมีเวลาในการทํากิจกรรมที่
สามารถยื ดหยุ นได ตามความเหมาะสม ส งเสริมใหนั กเรี ยนมี ความกลาคิ ดกล าแสดงออกโดยคอยเสริมให
คําแนะนําอยางใกลชิด
1.3 ควรมีการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อสงเสริมและพัฒนาความฉลาดทางอารมณของนักเรียน
ใหเกิดเพิ่มมากขึ้นการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชส่ือมัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ เปนรูปแบบการสอนอานที่มี
ประสิทธิภาพ ดังนั้นจึงควรนําวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดังกลาวไปประยุกตใชเพื่อพัฒนาการอานเพื่อให
นักเรียนสรางความรูและพัฒนาทักษะการคิด นําไปใชในการตัดสินใจแกปญหาในการดําเนินชีวิต และมีนิสัย
รักการอานมากยิ่งขึ้น
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 จากผลการวิจัย พบวา นักเรียนที่เรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ มีความ สามารถใน
การอานและ เจตคติไมแตกตางกัน เนื่องจากสื่อทั้ง 2 แบบ มีการจัดกิจกรรมไมแตกตางกันนัก ที่แตกตางกันก็
คือ รูปแบบการนําเสนอที่นําเอารูปแบบการอานแจกลูกสะกดคําและการอานแบบเทียบเสียงมาใชซึ่งมีความ
ใกลเคียงกัน ดังนั้น สื่อทั้ง 2 แบบ จึงเหมาะสมที่จะนํามาเปรียบเทียบกันกับวิธีสอนอานอยางอื่น เชน การสอน
อานแบบปกติ
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2.2 ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชสื่อมัลติมีเดียทั้ง 2 แบบ กับ
วิธีการจัดการเรียนรูรูปแบบอื่นๆ เชน การจัดการเรียนรูแบบ JIGSAW หรือการจัดการเรียนรูแบบ 4 MAT
2.3 ควรทําการวิจัยเปรียบเทียบวิธีการจัดกิจกรรมการเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียกับระดับชั้นอื่น
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