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การเปรียบเทียบผลสั มฤทธิ์ในการอ่านและความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปี ที่ 1
โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ
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บทคัดย่ อ
การวิจยั เชิ งทดลองครั้งนี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อ (1) สร้างสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ให้มีประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์
(2) เปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่าน และ (3) เปรี ยบเทียบความพึงพอใจโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการ
สอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติกลุ่มตัวอย่างคือ นักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี เศรษฐบุตรบาเพ็ญ
เครื่ องมือวิจยั ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษ(2) สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi (3) แผนจัดการ
เรี ยนรู ้แบบปกติและแบบใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi และ (4) แบบวัดความพึงพอใจ ผลการวิจยั ปรากฏว่าสื่ อคอมพิวเตอร์
PREZi มีประสิ ทธิภาพ E1/E2 ที่ระดับ 81.11/83.56 โดยนักเรี ยนกลุ่มที่เรี ยนจากสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลสัมฤทธิ์ใน
การอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่านักเรี ยนที่เรี ยนด้วยวิธีการสอนการอ่านแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
นักเรี ยนกลุ่มที่ เรี ยนด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi มีความพึงพอใจสู งกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ เรี ยนด้วยวิธีการสอนการอ่าน
แบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ABSTRACT
This experimental research aimed (1) to create the PREZi to satisfy the set efficiency standard, (2) to compare
English reading achievement, (3) to compare the satisfaction of students instructed by PREZi computer teaching media
and conventional methods. The sample population consisted of Mathayom Sueksa One students, Satri Sethabutbampen
School. The research instruments consisted of (1) a multiple-choice test of English reading achievement, (2) the PREZi
computer teaching media, (3) lesson plan for conventional methods and instructed by PREZi computer teaching media,
(4) a form utilized to measure the levels of students’ satisfaction with learning English activities. Findings are as follows
(1) PREZi computer media constructed by the researcher satisfied the set efficiency standard at 81.11/83.56 (2) The
students instructed through PREZi computer teaching media exhibited English achievement at a higher level than those
instructed by conventional method at statistically significant level of .01 and (3) The students instructed through PREZi
computer teaching media displayed satisfaction English activities at a higher level than those instructed by conventional
method at statistically significant level of .01
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บทนา
การอ่านเป็ นทักษะที่สาคัญในการเรี ยนรู ้ภาษาผูท้ ี่มีทกั ษะและศักยภาพการอ่านที่ดี (Reading skill) มีโอกาส
มากกว่าที่จะโต้ตอบสื่ อสารหรื อทาข้อสอบให้ได้คะแนนสู งกว่าคนอื่นเพราะการอ่านคือพื้นฐานในการศึกษาหาความรู ้
ดังนั้นการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิ ทธิภาพจึงมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องวางพื้นฐานและปลูกฝังเทคนิควิธีใน
การอ่านให้ถูกต้องมีกลยุทธ์เพื่อสร้างและพัฒนาทักษะการอ่านของนักเรี ยนให้ไปสนับสนุ นทักษะการเรี ยนรู ้ในด้าน
อื่นๆ ไปพร้อมกัน
การเรี ยนรู ้ทกั ษะการอ่านของนักเรี ยนไทยยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าใดนัก สะท้อนจากผลการทดสอบล่าสุ ด
โครงการประเมินผลนักเรี ยนนานาชาติ (PISA) เมื่อสิ งหาคม 2558 โดยองค์การเพื่อความร่ วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พัฒนา (OECD) (ธนาคารโลก สานักงานประเทศไทย, 2558) ประกาศผลการสอบทักษะความสามารถด้านการอ่ าน
(Reading literacy) ตกจากลาดับที่ 51 ไปอยูท่ ี่ 64 คณิ ตศาสตร์จากลาดับที่ 50 ตกไปที่ 55 และวิทยาศาสตร์จากลาดับที่ 50
ตกไปที่ ลาดับ 54 โดยมีขอ้ สังเกตที่สาคัญ คือนักเรี ยนไทยทั้งกลุ่มที่ มีความสามารถสู งและกลุ่มที่ มีความสามารถต่ามี
จุ ดอ่อนอยู่ที่ดา้ นการอ่าน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลทางสถิ ติพบว่าความสามารถด้านการอ่านมีความสัมพันธ์กบั ด้าน
คณิ ตศาสตร์และด้านวิทยาศาสตร์ หากความสามารถด้านการอ่านต่าจะทาให้ผลการประเมินด้านอื่นมีคะแนนต่าไปด้วย
ดังนั้นระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านของนักเรี ยนอย่างเร่ งด่วน (กระทรวงศึกษาธิ การ
และ http://pisathailand.ipst.ac.th, 2558) ซึ่ งจากปั ญหาทักษะการอ่านดังกล่ า วมี ความสอดคล้องกับผลการประเมิ น
คุ ณภาพทางการศึ กษาระดับ ชาติ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของสถาบัน ทดสอบทางการศึ ก ษา
แห่ ง ชาติ (สทศ.) ซึ่ ง ได้ป ระกาศผลทดสอบคะแนน O-NET ของนัก เรี ย นชั้นมัธ ยมศึ ก ษาประจ าปี การศึ ก ษา 2557
(www.niets.or.th) ค่ า เฉลี่ ย คะแนนวิช าภาษาอัง กฤษอยู่ล าดับ ที่ 7 จาก 8 วิช าที่ สทศ. ได้ท าการทดสอบได้แ ก่ วิช า
ภาษาไทย วิชาสุ ขศึกษาและพลศึ กษา วิชาการงานอาชี พและเทคโนโลยี วิชาคณิ ตศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์
วิชาสังคม ศาสนาและวัฒธรรม โดยวิชาภาษาอังกฤษมีคะแนนเฉลี่ ยร้ อยละ 25.35 ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ที่ ใช้ขอ้ สอบชนิ ดต่างๆ นั้นวิชาภาษาอังกฤษมีความจาเป็ นต้องใช้ทกั ษะการ
อ่านเป็ นพื้นฐาน และทักษะการอ่านก็เป็ นส่ วนประกอบสาคัญในการวัดผลสัมฤทธิ์ ของนักเรี ยนจากข้อสอบถึงร้อยละ
80 ที่ เน้นทักษะการอ่าน กล่าวคือ แบบทดสอบทั้งหมดจะต้องอาศัยการอ่านเป็ นหลักตั้งแต่คาสั่งจนถึงข้อสอบและ
ตัวเลือกคาตอบ เช่น ข้อสอบเป็ นการอ่านข้อความ การอ่านตารางเวลา ป้ ายสัญลักษณ์ ภาพการ์ ตูน นวนิ ยายสั้น ฯลฯ
ถ้านักเรี ยนไม่สามารถอ่านข้อความหรื ออ่านเรื่ องสั้นแล้วสรุ ปใจความสาคัญได้ก็จะทาข้อสอบไม่ได้
กระบวนการเรี ยนการสอนที่ นาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เข้าไปมีบทบาทในกิ จกรรมในชั้นเรี ยนคือกลยุทธ์
สาคัญที่จะช่วยให้ครู ผสู ้ อนสามารถฝึ กฝนทักษะการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ เสริ มสร้างเทคนิคที่จะ
พัฒนาให้ผสู ้ อนสามารถเชื่อมโยงบทเรี ยนและเนื้อหาสาระตามหลักสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเรี ยนรู ้เข้ากับ
วิ ท ยาการสมัย ใหม่ นั่น คื อ คอมพิ ว เตอร์ ช่ ว ยสอน (Computer Assisted Instruction) หรื อ สื่ อ การเรี ย นรู ้ (Instruction
Medias) ที่สามารถตอบโจทย์การเรี ยนรู ้กบั เด็กในยุคเจเนอเรชัน่ ซี (Gen-Z) ที่เป็ นกลุ่มเด็กนักเรี ยนส่ วนใหญ่ในปั จจุบนั
(เกิ ดหลัง พ.ศ. 2540 ขึ้นไป) ซึ่ งเด็กนักเรี ยนกลุ่มนี้ เติบโตมาพร้อมกับสิ่ งอานวยความสะดวกและสิ่ งแวดล้อมในยุค
คอมพิวเตอร์ ที่มีสารสนเทศอยูร่ อบตัว มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีต่างๆ และเรี ยนรู ้ได้เร็ ว เพราะเป็ นสิ่ งที่
เด็กใช้อยูใ่ นชีวิตประจาวันมีพฤติกรรมการใช้โทรศัพท์มือถือ ไอแพด อินเทอร์ เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์กอยูเ่ สมอ จาก
ประเด็นปั ญหาด้านการอ่านและความสาคัญของเทคโนโลยีสารเทศที่มีอิทธิ พลต่อชีวติ ประจาวันของนักเรี ยน ผูว้ จิ ยั จึงมี
ความสนใจที่จะใช้สื่อคอมพิวเตอร์ในการพัฒนาทักษะการอ่านโดยทาการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research)
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วัตถุประสงค์ การวิจยั
1. เพื่อสร้างสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ให้มีประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 ที่ระดับ 80/80
2. เพื่ อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่ านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1โดยใช้สื่ อคอมพิ วเตอร์ PREZi
ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ
3. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ PREZi
ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ
วิธีการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นการวิจยั เชิงทดลอง (Experimental research) ในรู ปแบบ Posttest only control group design
เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านและความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์
PREZiประกอบการสอนและวิธีสอนการอ่านแบบปกติ โดยมีรูปแบบการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 1 รู ปแบบการวิจยั เชิงทดลอง
การจัดกลุ่ม
R1
R2

Treatment
T1
T2

การวัดผลหลังการสอน
O1
O2

สัญลักษณ์
R1หมายถึงนักเรี ยนกลุ่มทดลอง
R2หมายถึง นักเรี ยนกลุ่มควบคุม
T1หมายถึง การสอนการอ่านด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi T2หมายถึง การสอนการอ่านแบบปกติ
O1หมายถึง ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลุ่มทดลอง
O2หมายถึง ผลการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลุ่มควบคุม
ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนสตรี เศรษฐบุตรบาเพ็ญ กรุ งเทพมหานคร
ภาคเรี ยนที่ 2/2561 จานวน 9 ห้องเรี ยน นักเรี ยนทั้งสิ้น 360 คน ผูว้ จิ ยั ทาการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling)
จากประชากรที่โรงเรี ยนจัดกลุ่มนักเรี ยนแบบคละความสามารถ จานวน 2 ห้องเรี ยน หลังจากนั้นจับฉลากแบ่งออกเป็ น
กลุ่มทดลองที่ สอนการอ่านโดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน ได้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1/8
จานวน 40 คน และกลุ่มควบคุมที่เรี ยนโดยวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ ได้เป็ นนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1/4 จานวน
40 คน
เครื่ องมือการวิจยั
ผูว้ ิจยั สร้างเครื่ องมือวิจยั 4 ชนิ ด ได้แก่ (1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านภาษาอังกฤษ ชนิ ดปรนัย 4
ตัวเลือก จานวน 30 ข้อ (2) สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi จานวน 3 เรื่ อง (3) แผนจัดการเรี ยนรู ้โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi
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ประกอบการสอน และแผนจัดการเรี ยนรู ้ แบบปกติ อย่างละ 3 แผน และ (4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่มีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จานวน 15 ข้อ
ขอบเขตด้ านเนื้อหา
ผูว้ ิจยั กาหนดขอบเขตเนื้ อหาโดยใช้เนื้ อหาบทอ่านเดียวกันจากวิธีสอนการอ่านทั้ง 2 แบบซึ่ งเป็ นเนื้ อหาและ
ความยาวของบทอ่านที่เหมาะสมกับระดับความรู ้ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 และสอดคล้องกับจุดประสงค์การ
เรี ยนรู ้ของหลักสู ตรรายวิชาทักษะการอ่าน ซึ่ งครอบคลุมระดับความเข้าใจการอ่านทั้งระดับคา ระดับประโยค/ข้อความ
จานวน 3 เรื่ อง ได้แก่ (1) Tiny robots (2) Divers และ(3) Sandwiches จัดกิจกรรมทักษะการอ่าน 3 ขั้นตอนประกอบด้วย
(1) Pre reading (2)While reading และ(3) Post reading และใช้เทคนิคการสอนอ่าน 3 ชนิด คือ (1) Skimming reading (2)
Scanning reading และ (3) Intensive reading
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
1.วิเคราะห์ขอ้ มูลสถิติงานวิจยั เพื่อ หาประสิ ทธิ ภาพสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi โดยการหาค่าประสิ ทธิ ภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิ ทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เพื่อให้ได้สื่อตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ คือ 80/80 ด้วยสูตร E1/E2
E1 คือ ประสิ ทธิภาพกระบวนการที่ได้จากร้อยละของคะแนนจากการทาแบบฝึ กหัดระหว่างเรี ยน
E2 คือ ประสิ ทธิภาพผลลัพธ์ที่ได้จากร้อยละของคะแนนจากการทาแบบทดสอบหลังเรี ยน
2.วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อเปรี ยบเทียบความแตกต่างคะแนนวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ได้รับการสอนการอ่านด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกับนักเรี ยนที่ เรี ยนการอ่าน
แบบปกติโดยการทดสอบค่า t-testแบบ Independent samples
3. วิเคราะห์ ขอ้ มูลจากแบบวัดความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉลี่ ย (Mean) และค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard
deviation) และทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของนักเรี ยนโดยใช้ค่า t-test แบบ Independent samples
ผลการวิจยั
ผลการวิจยั แบ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการสร้ างสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ให้ มปี ระสิทธิภาพตามเกณฑ์
ผูว้ ิจยั สร้างสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนอ่าน จานวน 3 เรื่ องตามขอบเขตด้านเนื้ อหาเพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือในการวิจยั โดยกาหนดเกณฑ์ประสิ ทธิ ภาพไว้ที่ 80/80 จากนั้นได้นาเสนออาจารย์ที่ปรึ กษาและผูเ้ ชี่ ยวชาญ
ประเมิ น คุ ณ ภาพทั้ง ด้า นเนื้ อ หาและด้า นเทคนิ ค การน าเสนอ หลัง จากนั้ นผู ้วิ จัย น าไปทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi แบบเดี่ยว แบบกลุ่ม และภาคสนาม ปรากฏผลดังนี้
การประเมิ นคุ ณภาพสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ของผูเ้ ชี่ ยวชาญ 3 ท่ าน ประเมิ นว่าสื่ อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์
PREZi ทั้ง 3 เรื่ อง มีคุณภาพโดยรวมอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ( X = 4.84, SD = 0.239) เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
รายด้านพบว่าด้ านเนื้อหาและการนาเสนอ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( X = 4.75, SD = 0.17)ได้แก่
เนื้ อหาสอดคล้องกับจุดประสงค์การเรี ยนรู ้ การนาเข้าสู่ บทเรี ยนมีความเหมาะสมเนื้ อหาเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน
และสื่ อมี ความเหมาะสมของเวลาในการนาเสนอด้ านการใช้ ภาษาพบว่าสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi มี ผลการประเมิ น
คุณภาพอยูใ่ นเกณฑ์ดีมาก ( X = 5.00, SD = 0.00)ได้แก่ ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา ความถูกต้องของการใช้ภาษา
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ความเหมาะสมของภาษากับระดับผูเ้ รี ยน ด้ านการออกแบบจอภาพแบบอักษรที่ใช้ ในการนาเสนอและมีเนื้อหาที่อ่านได้
ชั ดเจน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( X = 5.00, SD = 0.00)เช่น ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร สี
ของตัวอักษรและพื้นจอภาพมีความเหมาะสม ด้ านการจัดการในบทเรียนพบว่าสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( X = 4.44,SD = 0.19)ได้แก่ ความต่อเนื่ องของการนาเสนอเนื้ อหาความเหมาะสมของจานวน
กรอบภาพที่ ใ ช้น าเสนอ และความเหมาะสมของการออกแบบน าเสนอบทเรี ย น ส าหรั บ ด้ า นการน าเสนอของ
สื่ อคอมพิวเตอร์ พบว่าสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( X = 5.00, SD = 0.00) ได้แก่
ความเหมาะสมของสื่ อคอมพิวเตอร์ที่นาเสนอบทเรี ยนสื่ อมีความเหมาะสมกับระดับของผูเ้ รี ยน สื่ อมีความต่อเนื่องและ
สัมพันธ์กบั การนาเสนอบทเรี ยน รวมทั้งสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi มีศกั ยภาพกับเนื้อหาของบทเรี ยน
ผลการหาประสิทธิภาพของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi
หลังจากที่ ผูเ้ ชี่ ยวชาญประเมิ นคุ ณภาพสื่ อคอมพิ วเตอร์ PREZi แล้วผูว้ ิจัยได้นาไปทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพ
แบบเดี่ยว แบบกลุ่มและภาคสนาม เพื่อให้ได้ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดก่อนที่จะนาไปใช้เป็ นเครื่ องมือในการ
วิจยั ครั้งนี้ ปรากฏผลดังนี้
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบประสิ ทธิภาพของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi
การทดสอบ
ประสิ ทธิภาพ
แบบเดี่ยว
แบบกลุ่ม
ภาคสนาม

จานวน
นักเรี ยน
3
9
30

แบบฝึ กหัด (E1)
(30 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
24.00
80.00
24.22
80.74
24.33
81.11

แบบทดสอบ (E2)
(30 คะแนน)
ค่าเฉลี่ย
ร้อยละ
24.33
81.11
24.67
82.22
25.07
83.56

ประสิ ทธิภาพ
(E1/E2)
ตามเกณฑ์ 80/80
80.00/81.11
80.74/82.22
81.11/83.56

การทดสอบประสิ ทธิภาพแบบเดี่ยว ผูว้ ิจยั ทาการทดลองเพื่อหาประสิ ทธิ ภาพสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi กับ
ผูเ้ รี ยน จานวน 3 คน ประกอบด้วยเด็ กอ่อน ปานกลางและเด็กเก่ ง โดยผูว้ ิจัยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ที่ ผ่านการ
ประเมิ น คุ ณ ภาพจากผู ้เ ชี่ ย วชาญทั้ง ด้า นเนื้ อ หาและเทคนิ ค การน าเสนอแล้ว ในขั้น ตอนแรกไปทดสอบเพื่ อ หา
ประสิ ทธิ ภาพกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทุ่งสองห้อง กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 3-7 กันยายน 2561
จานวน 6 คาบ โดยให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนและทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการอ่านหลังเรี ยน ซึ่งจาก
การสังเกตและซักถามถึงความชัดเจนของตัวอักษรและภาพประกอบจากนักเรี ยนทั้ง 3 คน รวมทั้งความเหมาะสมของ
สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ในการนาเสี ยงอ่านภาษาอังกฤษและวีดีโอเข้ามาประกอบการนาเสนอบทเรี ยนพบว่านักเรี ยนให้
ความสนใจมากยิง่ ขึ้นและชื่นชอบสื่ อวีดีโอที่นามาใช้ในบทเรี ยน แต่ยงั มีขอ้ บกพร่ องอยูบ่ า้ งบางจุด การทดลองแบบกลุ่ม
เล็ก 3 คนนี้ ผูว้ ิจยั ได้คานวณหาประสิ ทธิ ภาพของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ที่ สร้ างขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพ(E1/E2) เท่ ากับ
80.00/81.11 และได้นาไปปรับปรุ งให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้นก่อนนาไปทดสอบประสิ ทธิภาพแบบกลุ่ม (9 คน) ต่อไป
การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ผูว้ จิ ยั ทาการทดลองเพื่อหาประสิ ทธิภาพของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi แบบ
กลุ่ม จานวน 9 คน หลังจากการทดสอบประสิ ทธิ ภาพครั้ งแรกแล้ว ผูว้ ิจัยได้นาสื่ อคอมพิวเตอร์ ไปปรั บปรุ งแก้ไข
ข้อบกพร่ องและนากลับไปทดสอบประสิ ทธิ ภาพของสื่ ออีกครั้งกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทุ่งสองห้อง
กรุ งเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 10-14 กันยายน 2561 จานวน 6 คาบ โดยคละนักเรี ยนที่เรี ยนเก่ง 3 คน เรี ยนปานกลาง
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3 คน และเรี ยนอ่อน 3 คน โดยให้นกั เรี ยนทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนทุกบทและทาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ในการ
อ่านหลังเรี ยน และได้ซกั ถามความชัดเจนและสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความเหมาะสมของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ใน
ประเด็นของรายละเอียดของความชัดเจนรู ปภาพ ประโยคคาถาม ความเหมาะสมของสี ตวั อักษรที่ เน้นให้เกิ ดความ
ชัด เจนต่ อ ความเข้า ใจ และภาพประกอบพื้ น หลัง (background) การทดลองแบบกลุ่ ม กับ ผูเ้ รี ย น 9 คนนี้ ผูว้ ิจัย ได้
คานวณหาประสิ ทธิ ภาพสื่ อคอมพิ วเตอร์ PREZi ที่ สร้ างขึ้ นมี ประสิ ทธิ ภาพ(E1/E2) เท่ ากับ 80.74/82.22 และนาไป
ปรับปรุ งให้สมบูรณ์ยง่ิ ขึ้นก่อนนาไปทดสอบเพื่อหาประสิ ทธิภาพภาคสนามต่อไป
การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้ทาการทดสอบประสิ ทธิภาพสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ภาคสนาม
กับนักเรี ยนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 คน ซึ่ งเป็ นผูเ้ รี ยนที่คละความสามารถทั้งเรี ยนอ่อน ปานกลางและเรี ยนเก่ง
โดยนาไปทดลองกับนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โรงเรี ยนทุ่งสองห้อง กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 29-31ตุลาคม 2561
และ 1-2 พฤศจิ กายน 2561 จานวน 6 คาบ โดยให้นักเรี ยนทั้ง 30 คนทาแบบฝึ กหัดท้ายบทเรี ยนและทาแบบทดสอบ
วัดผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านหลังเรี ยน และได้ซกั ถามความเข้าใจและความชัดเจนของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi กับนักเรี ยน
ทั้งห้อง ซึ่งนักเรี ยนมีความเห็นว่าสื่ อคอมพิวเตอร์ที่ใช้สอนมีความเหมาะสมดีแล้ว เสี ยงประกอบมีความชัดเจน ทั้งนี้การ
ทดสอบประสิ ทธิภาพภาคสนาม ผูว้ จิ ยั ได้คานวณหาประสิ ทธิภาพของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ที่สร้างขึ้นมีประสิ ทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากับ 81.11/83.56 ซึ่งเป็ นไปตามประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่กาหนดในงานวิจยั
โดยสรุ ปการทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพสื่ อคอมพิ ว เตอร์ PREZi ทั้ ง 3 ครั้ ง ท าให้ ไ ด้ เ ครื่ องมื อ วิ จั ย คื อ
สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนที่มีประสิ ทธิภาพไปใช้ทดลองเปรี ยบเทียบกับการสอนการอ่านแบบปกติ
ตอนที่ 2 ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่ านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์
PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่ านแบบปกติ
การเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi
ประกอบการสอนกับวิธีการสอนอ่านแบบปกติ โดยใช้ t-test แบบ Independent samples ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการอ่านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi
ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ
กลุม่
N
กลุ่มควบคุม
40
กลุ่มทดลอง
40
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X

SD
1.629
1.177

16.65
18.49

df

t

Sig.

78.00

5.829*

.000

จากตารางที่ 3 พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi (กลุ่มทดลอง) มีคะแนนเฉลี่ย ( X )
เท่ า กับ 18.49 ส่ ว นนัก เรี ย นที่ ไ ด้รั บ การสอนด้ว ยแบบปกติ (กลุ่ ม ควบคุ ม ) มี ค ะแนนเฉลี่ ย ( X ) เท่ า กับ 16.65 เมื่ อ
เปรี ยบเทียบคะแนนเฉลี่ยหลังเรี ยนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่าค่า t-test เท่ากับ 5.829 และค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งมีนยั สาคัญทาง
สถิ ติ ที่ ร ะดับ .01 แสดงว่า นัก เรี ย นกลุ่ ม ที่ ได้รับการสอนอ่า นด้ว ยสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ PREZi มี ผ ลสัม ฤทธิ์ ในการอ่าน
ภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้ สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi
ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่ านแบบปกติ
การเปรี ยบเทียบความพึงพอใจนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน
กับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติโดยใช้สถิติ t-test แบบ Independent samples ปรากฏผลการวิจยั ดังนี้
ตารางที่ 4 ผลการเปรี ยบเทียบความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi
ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ
กลุม่
N
กลุ่มควบคุม
40
กลุ่มทดลอง
40
*มีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

X

SD
0.20
0.15

3.35
4.75

df

t

Sig.

88.00

72.679*

.000

จากตารางที่ 4 พบว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi (กลุ่มทดลอง) มีความพึงพอใจต่อ
กิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมากที่ สุด ( X = 4.75) ส่ วนนักเรี ยนที่ ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ (กลุ่ม
ควบคุม) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนรู ้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับปานกลาง ( X = 3.35) เมื่อเปรี ยบเทียบความ
พึงพอใจของนักเรี ยนทั้ง 2 กลุ่ม พบว่า ค่า t-test เท่ากับ72.679 และค่า Sig. เท่ากับ .000 ซึ่ งมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
.01 แสดงว่า นัก เรี ยนกลุ่ ม ที่ ไ ด้รับการสอนอ่ า นด้ว ยสื่ อคอมพิ ว เตอร์ PREZi ประกอบการสอนมี ความพึ งพอใจต่อ
กิจกรรมการเรี ยนรู ้การอ่านภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนกลุ่มที่ได้รับการสอนแบบปกติ
อภิปรายและสรุปผลการวิจยั
การวิจยั เพื่อเปรี ยบเที ยบผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านและความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1โดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ สรุ ปผลการวิจยั และอภิปรายดังนี้
1. สื่ อ คอมพิ วเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ E1/E2 เท่ า กับ 81.11/83.56 ซึ่ ง ผ่า นเกณฑ์ที่
กาหนด 80/80
2. ผลสัมฤทธิ์ ในการอ่านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 โดยใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน
สูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. นักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZiประกอบการสอนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรี ยนภาษาอังกฤษสูงกว่านักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ผู้วจิ ยั มีประเด็นในการอภิปรายผลการวิจยั ดังนี้
1. วัตถุประสงค์ ข้อแรก สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีประสิ ทธิ ภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.11/83.56
ถื อว่ามี ประสิ ทธิ ภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด 80/80 ทั้งนี้ สืบเนื่ องจากการสร้ างสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ที่ ผูว้ ิจัยได้วาง
แผนการสร้างอย่างเป็ นระบบ ดาเนิ นการสร้างสื่ อตามขั้นตอน ศึกษาโปรแกรมสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ในหลากหลาย
feature เพื่อนามาประยุกต์ใช้เป็ นสื่ อประกอบ การสอนอ่านภาษาอังกฤษ ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึ กษา
วิทยานิ พนธ์และมีการประเมินคุณภาพจากผูเ้ ชี่ย วชาญด้านเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งเนื้ อหาและเทคนิ คการนาเสนอ
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เพื่อนาข้อบกพร่ องและข้อเสนอแนะไปปรับปรุ งก่อนนามาทดสอบประสิ ทธิ ภาพ นอกจากนี้ ยงั พัฒนารู ปแบบการนา
เสี ยงอ่านของเจ้าของภาษา(Native speaker) เข้ามาเป็ นส่ วนหนึ่ งของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZiประกอบการสอนซึ่ งใน
ประเด็นนี้ ผวู ้ ิจยั ได้นาหลักการและทฤษฎีการเรี ยนรู ้ของ Gagne (อ้างถึงในถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 หน้า 30-36)
ซึ่ งให้ความสาคัญในการจัดลาดับขั้นการเรี ยนรู ้เพื่อให้ผเู ้ รี ยนสามารถเรี ยนรู ้ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ โดยมีองค์ประกอบ
ที่สาคัญคือ ผูเ้ รี ยน (Learner) สิ่ งเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยมีแนวคิดที่วา่ สิ่ งแวดล้อมภายนอก
นั้นจะเป็ นตัวกระตุน้ ผูเ้ รี ยนให้เกิ ดการเรี ยนรู ้ และจากนั้นจึ งสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ รี ยนว่ามีการตอบสนองอย่างไร
เพื่อที่จะได้จดั ลาดับขั้นของการเรี ยนรู ้ให้ผเู ้ รี ยนได้ถูกต้อง โดยนามาปรับใช้กบั การสร้างสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ด้วย
กล่าวคือใช้การเร้าความสนใจต่อบทเรี ยนให้กบั ผูเ้ รี ยนด้วยการกระตุน้ ด้วยวีดีโอ ภาพเคลื่อนไหว สี ตวั อักษรที่ ชดั เจน
มีภาพพื้นหลังประกอบการนาเสนอเข้ามาในบทเรี ยนเพื่อสร้างความเชื่ อมโยงเนื้ อหาบทเรี ยนและประสบการณ์จาก
ภายนอกห้อ งเรี ย นให้ ผูเ้ รี ย นเกิ ดแรงจู ง ใจและความคิ ด เชิ ง สร้ า งสรรค์ต่ อ บทเรี ยนที่ นัก เรี ย นได้มีป ฏิ สัม พันธ์ด้วย
นอกจากนี้ สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi สามารถซู มเข้า-ซู มออก ขยายขนาดให้เล็กลง-ใหญ่ข้ ึน มีรูปภาพที่มีสีสันสวยงาม
ทั้งการเน้นที่คาศัพท์ ตารางไวยากรณ์แยกด้วยสี พ้ืนหลัง หรื อตัวคา ประโยคที่สามารถนาสี มาปรับตกแต่งได้หลายสี
สนองตอบกับผูเ้ รี ย นที่ จะให้ความสนใจต่ อบทเรี ยนมากกว่า การใช้สื่ อ ปกติ ซึ่ ง จากกระบวนการสร้ า งและพัฒนา
สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนในการวิจยั ครั้งนี้ ผ่านการทดลองแก้ไขข้อบกพร่ อง ข้อเสนอแนะและการ
พัฒนาตามลาดับขั้นเพื่อหาคุณภาพของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ถึง 3 ครั้ง ได้แก่ ทดสอบประสิ ทธิ ภาพแบบเดี่ยว 3 คน
แบบกลุ่ม 9 คน และการทดสอบประสิ ทธิ ภาพภาคสนาม จานวน 30 คน ซึ่ งเป็ นเสมื อนการทดสอบเครื่ องมือนี้ ใน
ห้องเรี ยนปกติ ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นแล้ว จึ งทาให้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนที่ ผูว้ ิจยั ได้สร้างขึ้นมี
ประสิ ทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนดตามวัตถุประสงค์การวิจยั
2. วัต ถุ ป ระสงค์ ข้อที่ 2 เพื่ อ เปรี ย บเที ยบผลสัม ฤทธิ์ ในการอ่ านของนัก เรี ยนชั้นมัธ ยมศึ กษาปี ที่ 1 โดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ ซึ่งจากผลการศึกษาพบว่าผลสัมฤทธิ์ในการ
อ่านของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึ กษาปี ที่ 1 ที่ ได้รับการสอนอ่านด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนสู งกว่า
นักเรี ยนที่ ได้รับการสอนอ่านแบบปกติ อย่างมี นัยสาคัญทางสถิ ติที่ระดับ .01 และเป็ นไปตามสมมติ ฐานที่ ต้ งั ไว้ว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีผลสัมฤทธิ์ในการอ่านภาษาอังกฤษสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนด้วยวิธีปกติ ทั้งนี้เป็ นเพราะว่าการสอนด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนเป็ นการ
นาเทคโนโลยีเข้ามาประกอบและผสานวิธีการสอนการอ่านภาษาอังกฤษในครั้งนี้ ช่วยสร้างประสบการณ์การเรี ยนรู ้ที่
แตกต่างไปจากการเรี ยนการสอนอ่านแบบปกติที่ผสู ้ อนมีเครื่ องมือหรื ออุปกรณ์ที่สนับสนุนการเรี ยนรู ้ให้กบั ผูเ้ รี ยนเกิด
ความสนใจในบทเรี ยนได้ไม่เท่ากับการนาสื่ อประเภทคอมพิวเตอร์มาใช้ ซึ่งเป็ นเครื่ องมือที่เหมาะสมกับวัยของนักเรี ยน
ในยุคเจเนอเรชัน่ ซี (Gen-Z) ที่เป็ นกลุ่มนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้ทาการวิจยั ในครั้งนี้ (เกิดหลัง พ.ศ. 2540) ซึ่ ง
เด็กนักเรี ยนกลุ่มนี้ จะเติบโตมาพร้อมกับสิ่ งอานวยความสะดวกและสิ่ งแวดล้อมในยุคคอมพิวเตอร์ ที่มีเทคโนโลยีอยู่
รอบตัว มีความสามารถในการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมส์ออนไลน์หรื อ Application
ต่างๆ สามารถเรี ยนรู ้ได้เร็ ว เนื่องจากเป็ นสิ่ งแวดล้อมที่เด็กคุน้ เคยและใช้อยูใ่ นชีวติ ประจาวัน นอกจากนี้สื่อคอมพิวเตอร์
PREZi ยังสามารถนาสื่ อประเภทวีดีโอ หรื อภาพเคลื่ อนไหวเข้ามาสร้ างประสบการณ์ นอกห้องเรี ยนและเชื่ อมโยง
บทเรี ยนได้อย่างลงตัวสอดคล้องกับผลการศึกษาของบุบบา ใจคา (2553) ที่ ทาวิจยั เรื่ อง “การใช้การสอนภาษาที่เน้น
คาศัพท์ผา่ นสื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเพิ่มพูนความรู ้คาศัพท์และความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้น
มัธยมศึกษาปี ที่ 2” โดยศึกษาเปรี ยบเทียบความรู ้ดา้ นคาศัพท์ภาษาอังกฤษและความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษของ
นักเรี ยนก่อนและหลังการใช้การสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์ผ่านสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนจากสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วยสอน
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E-book ชุด Flip Album และโปรแกรม Hot Potatoes ผลการวิจยั พบว่าความรู ้คาศัพท์ภาษาอังกฤษ และความเข้าใจใน
การอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนเพิ่มขึ้นอยูใ่ นระดับดีหลังจากการเรี ยนภาษาที่เน้นคาศัพท์ผ่านสื่ อคอมพิวเตอร์ ช่วย
สอนภาษา ผูว้ ิจยั สามารถอภิปรายผลได้ดงั นี้ สื่อคอมพิวเตอร์ ทาให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยนที่ สูงกว่าสื่ อปกติ
เพราะสื่ อคอมพิวเตอร์ มีศกั ยภาพในการนาเสนอเนื้ อหามากกว่า มีภาพประกอบทั้งภาพนิ่ งภาพเคลื่อนไหว มีรูปแบบ
หรื อลักษณะของสื่ อที่ซูมเข้าเพื่อขยายขนาดให้ใหญ่ได้ ซู มออกเพื่อให้เห็นภาพรวมของตัวเนื้ อหาที่กาลังเรี ยน ทาให้
ผู ้เ รี ยนเกิ ด ความสนใจและกระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นจากสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ PREZi รวมทั้ง มี วี ดี โ อที่ ส ามารถสร้ า ง
ประสบการณ์นอกห้องเรี ยนให้นกั เรี ยนเห็นภาพของจริ งที่เชื่อมโยงเนื้ อหาในบทเรี ยนให้นกั เรี ยนมีความรู ้ความเข้าใจ
เนื้อหาที่เรี ยนได้ลึกซึ้งกว่าสื่ อแบบปกติ จึงส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนสูงกว่า
โดยผลการศึ กษาในครั้งนี้ ยงั มีความสอดคล้องและเชื่ อมโยงกับประเด็นของการใช้เสี ยงอ่านมากระตุน้ การ
เรี ยนรู ้ของนักเรี ยนตามหลักการเรี ยนการสอนพื้นฐานเพื่อให้เกิดการเรี ยนรู ้ 9 ขั้นของ Robert M. Gagne เพื่อให้ได้มาซึ่ ง
บทเรี ยนที่ยดึ หลักการนาเสนอเนื้อหาและจัดกิจกรรมการเรี ยนรู ้จากการมีปฏิสมั พันธ์ (ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง 2547: 26-37) ซึ่ง
หลักการสอนหนึ่ งใน 9 ประการก็คือ การเร่ งเร้าความสนใจ (Gain attention) ก่อนที่จะเริ่ มการนาเสนอเนื้ อหาบทเรี ยน
ควรมีการจูงใจและเร่ งเร้าความสนใจให้ผเู ้ รี ยน ดังนั้นบทเรี ยนสื่ อคอมพิวเตอร์ จึงควรเริ่ มด้วยการใช้ภาพ แสง สี เสี ยง
หรื อใช้สื่อประกอบกันหลาย ๆ อย่าง โดยสื่ อที่สร้างขึ้นมานั้นต้องเกี่ยวข้องกับเนื้ อหาและน่าสนใจ ซึ่ งจะมีผลโดยตรง
ต่อความสนใจของผูเ้ รี ยน นอกจากเร่ งเร้าความสนใจแล้ว ยังเป็ นการเตรี ยมความพร้อมให้ผเู ้ รี ยนพร้อมที่จะศึกษาเนื้อหา
ต่อไปในตัวอีกด้วย ผูว้ ิจยั อภิปรายผล ดังนี้ สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ทาให้ผูเ้ รี ยนมีผลสัมฤทธิ์ สู งกว่าการใช้สื่อปกติ
เพราะว่าผูเ้ รี ยนมีส่วนร่ วมในกิจกรรมการเรี ยนการสอนอ่านและถูกกระตุน้ ด้วยเสี ยง (Voice) โดยเฉพาะเสี ยงอ่านของ
เจ้า ของภาษา (Native speaker) ที่ ผู ้วิ จัย ได้น าไปใส่ ใ นสื่ อ คอมพิ ว เตอร์ PREZi ท าให้ ผู ้เ รี ย นเกิ ด ความสนใจและ
กระตื อ รื อ ร้ น ที่ จ ะเรี ย นรู ้ ท้ ัง การฟั ง และการอ่ า นควบคู่ กัน อี ก ทั้ง สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ PREZi ยัง ประกอบด้ว ยวี ดี โ อ
ภาพประกอบการอธิ บายคาศัพท์ และตัวอักษรที่มีรูปแบบและสี สันแปลกตาไปจากตัวอักษรในรู ปแบบเดิมที่สอนด้วย
วิธี แ บบปกติ เ กิ ด การปฏิ สัม พัน ธ์ ร ะหว่า งผูเ้ รี ย น ผูส้ อน สื่ อ คอมพิ ว เตอร์ จึ ง ช่ ว ยสร้ า งบรรยากาศในการเรี ย นวิ ช า
ภาษาอังกฤษให้ไม่น่าเบื่อและเกิดทัศนคติที่ดีต่อการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษ
3. วั ต ถุ ป ระสงค์ ข้ อ สุ ด ท้ า ยเพื่ อ เปรี ยบเที ย บความพึ ง พอใจของนัก เรี ย นชั้น มัธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1 โดยใช้
สื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกับวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ ซึ่ งจากผลการศึกษาพบว่านักเรี ยนที่ได้รับ
การสอนอ่านด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนภาษาอังกฤษสู งกว่า
นักเรี ยนที่ได้รับการสอนอ่านแบบปกติอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ว่าความพึง
พอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 ที่ได้รับการสอนด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนแตกต่างจากการ
ใช้วิธีการสอนการอ่านแบบปกติ ผูว้ ิจยั อภิปรายผล ดังนี้ เนื่ องจากการสอนด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการ
สอนเป็ นการนาเสนอการสอนอ่านด้วยสื่ อบทเรี ยนที่ เป็ นภาพเคลื่ อนไหวสามารถถ่ายทอดเนื้ อหาของบทเรี ยนจาก
นามธรรมเป็ นรู ปธรรมในลักษณะการอธิ บายเรื่ องราวในบทเรี ยนได้จากการนาวีดีโอและภาพประกอบจาก Internet ที่
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรี ยนได้อย่างดี (ชัยพร เชื้ออาษา, 2545 หน้า2-3) และเป็ นการอธิ บายบทเรี ยนได้ชดั เจน
กว่าการใช้ภาพนิ่ งแบบการสอนด้วยสื่ อปกติไม่มีสีสันของสื่ อที่ ประดิ ษฐ์ดว้ ยมือเท่ากับสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของอทิ กูล เย็นเพ็ชร (2557) ที่ ได้ทาการศึ กษาเรื่ อง “การเปรี ยบเที ยบผลการเรี ยนรู ้ วิ ชา
ภาษาอังกฤษและความพึงพอใจของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1 จากการสอนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิ กส์ (e-book)กับ
การสอนปกติ” ซึ่ งการวิจยั พบว่าผลการเรี ยนรู ้ของนักเรี ยนที่สอนด้วยหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สู งกว่าการสอน
ปกติ และความพึงพอใจของนักเรี ยนที่เรี ยนจากหนังสื ออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สูงกว่าการสอนแบบปกติ
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การได้รับประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์จากการเรี ยนด้วยสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนจากการ
วิจยั ในครั้งนี้ ก็เป็ นประการหนึ่ งที่นกั เรี ยนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรี ยนวิชาภาษาอังกฤษมากกว่าการสอนแบบ
ใช้สื่อปกติ จากผลการวิจยั ครั้งนี้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi มี feature ที่สามารถนาวีดีโอที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาของบทเรี ยน
ทั้ง 3 เรื่ อง ได้แก่ Tiny robots (หุ่ นยนต์จ๋ิว) Divers (นักดาน้ า) และSandwiches (แซนวิช)เข้ามาสร้างประสบการณ์ใน
เนื้ อหาของบทเรี ยนให้มีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับงานวิจยั ของอัญชริ กา จันจุฬา (2553)
เรื่ อง “การศึกษาผลสัมฤทธิ์ และความพึงพอใจในการเรี ยนโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียวิชาภาษาอังกฤษเรื่ อง
คาศัพท์ช้ นั ประถมศึกษาปี ที่ 6” ที่พบว่าความพึงพอใจของนักเรี ยนที่มีต่อบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดียอยูใ่ นระดับมาก
ที่ สุด ซึ่ งจากผลการศึกษาครั้งนี้ บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดียและสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีความ
คล้ายคลึ งกัน กล่าวคื อ สื่ อคอมพิวเตอร์ มลั ติมีเดี ยสามารถนาวีดีโอและภาพเคลื่อน ไหวประกอบเข้าไว้ในบทเรี ยน
เช่นเดียวกับสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน ซึ่ งทาให้บทอ่านมีการนาเสนอเนื้ อหาที่น่าสนใจและน่าติดตาม
เรี ยนรู ้ สามารถเชื่อมโยงและประยุกต์ใช้ความรู ้จากภาษาอังกฤษร่ วมกับวิชาอื่นเช่น สังคมศึกษา วิทยาศาสตร์ เป็ นต้น
กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิ พนธ์เล่มนี้ สาเร็ จลงได้ดว้ ยความกรุ ณาจาก รศ.รสสุ คนธ์พหลเทพ ประธานที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ รศ.
รัตนวดี โชติกพนิช และ รศ.เพ็ญศรี เศรษฐวงศ์ กรรมการที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ที่คอยช่วยเหลือแก้ไขข้อบกพร่ อง ต่างๆ
ตลอดจนให้ความรู ้ ในการจัดทาวิทยานิ พนธ์ ผูว้ ิจัยรู ้ สึกซาบซึ้ งในความกรุ ณาและกราบขอบพระคุ ณเป็ นอย่า งสู ง
ขอขอบพระคุ ณ ผูเ้ ชี่ ย วชาญทุ ก ท่ า นที่ ก รุ ณ าตรวจสอบความถู ก ต้อ งของเนื้ อ หาในบทเรี ย น ความสอดคล้อ งของ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ความเหมาะสมของสื่ อคอมพิวเตอร์ PREZi ขอบคุณน้องนฤมล อินถาที่ช่วยสอนเทคนิคการ
ใช้สื่อคอมพิวเตอร์ PREZi จนทาให้ผูว้ ิจยั สามารถทาวิจยั ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ ขอบคุณนักเรี ยนที่น่ารักและคุณครู
โรงเรี ยนทุ่งสองห้อง โรงเรี ยนสตรี เศรษฐบุตรบาเพ็ญ ที่อนุเคราะห์สถานที่และอนุญาตให้ดาเนินการวิจยั ในชั้นเรี ยนได้
โดยสะดวก
กุศล คุณค่าและประโยชน์ใดๆ จากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบเป็ นเครื่ องบูชาแด่บิดา มารดา ครู อาจารย์
และผูม้ ีพระคุณทุกท่านที่เคยให้การอบรมสัง่ สอนและให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
เอกสารอ้ างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. คู่มือการวัดประเมินผล “การรู ้เรื่ องการอ่าน (Reading Literacy) ตามแนวทางการประเมินผล
นักเรี ยนร่ วมกับนานาชาติ PISA” ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 1-3 ภาคเรี ยนที่ 1 ปี การศึกษา 2561.
กรุ งเทพฯ: สานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน; 2561.
กระทรวงศึกษาธิการ. หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551. กรุ งเทพฯ; 2551.
ชัยพร เชื้ออาษา.การศึกษาเปรี ยบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรี ยนด้วยตนเองโดยใช้บทเรี ยนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี
ภาพการ์ตูนแบบภาพนิ่งกับภาพการ์ตูนแบบเคลื่อนไหว.[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาเทคโนโลยีการศึกษา] กรุ งเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคาแหง; 2545.
ถนอมพร เลาหจรัสแสง.คอมพิวเตอร์ช่วยสอน.กรุ งเทพฯ: ภาควิชาโสตทัศนศึกษา คณะครุ ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย; 2541.
ธนาคารโลก สานักงานประเทศไทย. PISA 2015 results, Snapshot of performance in science, reading and
mathematics. ค้นเมื่อ 30 ธันวาคม 2561. จาก https://www.oecd-ilibrary.org. กรุ งเทพฯ; 2561.
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บุบบา ใจคา. การใช้การสอนภาษาที่เน้นคาศัพท์ผา่ นสื่ อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อเพิม่ พูนความรู ้คาศัพท์และความ
ความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 2.[วิทยานิพนธ์ปริ ญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาการสอนภาษาอังกฤษ]เชียงใหม่: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่; 2553.
ฤทธิชยั อ่อนมิ่ง. การออกแบบและพัฒนาบทเรี ยนคอมพิวเตอร์มลั ติมีเดีย.กรุ งเทพฯ: ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรี นคริ นทรวิโรฒ; 2547.
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ.ผลทดสอบคะแนน O-Net ของนักเรี ยนชั้นมัธยมศึกษาประจาปี การศึกษา 2557.
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