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การเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านและความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที ่1 
โดยใช้ส่ือคอมพวิเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติ 
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บทคดัย่อ 

การวิจยัเชิงทดลองคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ (1) สร้างส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  
(2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน และ (3) เปรียบเทียบความพึงพอใจโดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการ
สอนกบัวิธีการสอนการอ่านแบบปกติกลุ่มตวัอยา่งคือ นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ 
เคร่ืองมือวิจยัไดแ้ก่ (1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษ(2) ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi (3) แผนจดัการ
เรียนรู้แบบปกติและแบบใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi และ (4) แบบวดัความพึงพอใจ ผลการวจิยัปรากฏวา่ส่ือคอมพิวเตอร์ 
PREZi มีประสิทธิภาพ E1/E2 ท่ีระดบั 81.11/83.56 โดยนกัเรียนกลุ่มท่ีเรียนจากส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลสมัฤทธ์ิใน
การอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนการอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 และ
นักเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มีความพึงพอใจสูงกว่านักเรียนกลุ่มท่ีเรียนดว้ยวิธีการสอนการอ่าน
แบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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บทน า 
การอ่านเป็นทกัษะท่ีส าคญัในการเรียนรู้ภาษาผูท่ี้มีทกัษะและศกัยภาพการอ่านท่ีดี (Reading skill) มีโอกาส

มากกวา่ท่ีจะโตต้อบส่ือสารหรือท าขอ้สอบใหไ้ดค้ะแนนสูงกวา่คนอ่ืนเพราะการอ่านคือพ้ืนฐานในการศึกษาหาความรู้ 
ดงันั้นการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยา่งมีประสิทธิภาพจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งวางพ้ืนฐานและปลูกฝังเทคนิควิธีใน
การอ่านให้ถูกตอ้งมีกลยทุธ์เพ่ือสร้างและพฒันาทกัษะการอ่านของนกัเรียนให้ไปสนบัสนุนทกัษะการเรียนรู้ในดา้น
อ่ืนๆ ไปพร้อมกนั  

การเรียนรู้ทกัษะการอ่านของนักเรียนไทยยงัไม่มีประสิทธิภาพเท่าใดนกั สะทอ้นจากผลการทดสอบล่าสุด
โครงการประเมินผลนกัเรียนนานาชาติ (PISA) เม่ือสิงหาคม 2558 โดยองคก์ารเพ่ือความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ
พฒันา (OECD) (ธนาคารโลก ส านักงานประเทศไทย, 2558) ประกาศผลการสอบทกัษะความสามารถดา้นการอ่าน 
(Reading literacy) ตกจากล าดบัท่ี 51 ไปอยูท่ี่ 64 คณิตศาสตร์จากล าดบัท่ี 50 ตกไปท่ี 55 และวทิยาศาสตร์จากล าดบัท่ี 50 
ตกไปท่ีล าดบั 54 โดยมีขอ้สังเกตท่ีส าคญั คือนักเรียนไทยทั้งกลุ่มท่ีมีความสามารถสูงและกลุ่มท่ีมีความสามารถต ่ามี
จุดอ่อนอยู่ท่ีดา้นการอ่าน จากการวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติพบว่าความสามารถดา้นการอ่านมีความสัมพนัธ์กบัดา้น
คณิตศาสตร์และดา้นวทิยาศาสตร์ หากความสามารถดา้นการอ่านต ่าจะท าใหผ้ลการประเมินดา้นอ่ืนมีคะแนนต ่าไปดว้ย 
ดงันั้นระบบการศึกษาไทยจึงตอ้งยกระดบัความสามารถดา้นการอ่านของนกัเรียนอยา่งเร่งด่วน (กระทรวงศึกษาธิการ                   
และ http://pisathailand.ipst.ac.th, 2558) ซ่ึงจากปัญหาทักษะการอ่านดังกล่าวมีความสอดคลอ้งกับผลการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาระดับชาติ O-NET (Ordinary National Educational Test) ของสถาบันทดสอบทางการศึกษา
แห่งชาติ (สทศ.) ซ่ึงได้ประกาศผลทดสอบคะแนน O-NET ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาประจ าปีการศึกษา 2557  
(www.niets.or.th) ค่าเฉล่ียคะแนนวิชาภาษาอังกฤษอยู่ล  าดับท่ี 7 จาก 8 วิชาท่ี สทศ. ได้ท าการทดสอบได้แก่วิชา
ภาษาไทย วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคณิตศาสตร์ วิชาศิลปะ วิชาวิทยาศาสตร์ 
วิชาสังคม ศาสนาและวฒัธรรม โดยวิชาภาษาองักฤษมีคะแนนเฉล่ียร้อยละ 25.35 ทั้ งน้ีอาจเป็นเพราะการประเมิน
คุณภาพทางการศึกษาระดบัชาติ O-NET ท่ีใชข้อ้สอบชนิดต่างๆ นั้นวิชาภาษาองักฤษมีความจ าเป็นตอ้งใชท้กัษะการ
อ่านเป็นพ้ืนฐาน และทกัษะการอ่านก็เป็นส่วนประกอบส าคญัในการวดัผลสัมฤทธ์ิของนกัเรียนจากขอ้สอบถึงร้อยละ 
80 ท่ีเน้นทกัษะการอ่าน กล่าวคือ แบบทดสอบทั้งหมดจะตอ้งอาศยัการอ่านเป็นหลกัตั้งแต่ค  าสั่งจนถึงขอ้สอบและ
ตวัเลือกค าตอบ เช่น ขอ้สอบเป็นการอ่านขอ้ความ การอ่านตารางเวลา ป้ายสัญลกัษณ์ ภาพการ์ตูน นวนิยายสั้น ฯลฯ      
ถา้นกัเรียนไม่สามารถอ่านขอ้ความหรืออ่านเร่ืองสั้นแลว้สรุปใจความส าคญัไดก็้จะท าขอ้สอบไม่ได ้ 

กระบวนการเรียนการสอนท่ีน าเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เขา้ไปมีบทบาทในกิจกรรมในชั้นเรียนคือกลยุทธ์
ส าคญัท่ีจะช่วยให้ครูผูส้อนสามารถฝึกฝนทกัษะการเรียนรู้ให้กบัผูเ้รียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ เสริมสร้างเทคนิคท่ีจะ
พฒันาใหผู้ส้อนสามารถเช่ือมโยงบทเรียนและเน้ือหาสาระตามหลกัสูตร (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) การเรียนรู้เขา้กบั
วิทยาการสมัยใหม่นั่นคือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือส่ือการเรียนรู้ (Instruction 
Medias) ท่ีสามารถตอบโจทยก์ารเรียนรู้กบัเด็กในยคุเจเนอเรชัน่ซี (Gen-Z) ท่ีเป็นกลุ่มเด็กนกัเรียนส่วนใหญ่ในปัจจุบนั
(เกิดหลงั พ.ศ. 2540 ข้ึนไป) ซ่ึงเด็กนักเรียนกลุ่มน้ีเติบโตมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงแวดลอ้มในยุค
คอมพิวเตอร์ท่ีมีสารสนเทศอยูร่อบตวั มีความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยีต่างๆ และเรียนรู้ไดเ้ร็ว เพราะเป็นส่ิงท่ี
เด็กใชอ้ยูใ่นชีวิตประจ าวนัมีพฤติกรรมการใชโ้ทรศพัท์มือถือ ไอแพด อินเทอร์เน็ต และโซเชียลเน็ตเวิร์กอยูเ่สมอ จาก
ประเด็นปัญหาดา้นการอ่านและความส าคญัของเทคโนโลยีสารเทศท่ีมีอิทธิพลต่อชีวติประจ าวนัของนกัเรียน ผูว้จิยัจึงมี
ความสนใจท่ีจะใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ในการพฒันาทกัษะการอ่านโดยท าการวจิยัเชิงทดลอง (Experimental research) 
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วตัถุประสงค์การวจิยั 
 1.  เพื่อสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ใหมี้ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2 ท่ีระดบั 80/80 
 2.  เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi 
ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติ 
 3.  เ พ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi 
ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติ 
 
วธีิการวจิยั 

การวิจยัคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงทดลอง (Experimental research) ในรูปแบบ Posttest only control group design
เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ 
PREZiประกอบการสอนและวธีิสอนการอ่านแบบปกติ โดยมีรูปแบบการวจิยั ดงัน้ี  
 
ตารางที ่1 รูปแบบการวจิยัเชิงทดลอง 
 

การจดักลุ่ม Treatment การวดัผลหลงัการสอน 
R1 T1 O1 
R2 T2 O2 

 
สัญลกัษณ์  
R1หมายถึงนกัเรียนกลุ่มทดลอง   R2หมายถึง นกัเรียนกลุ่มควบคุม 
T1หมายถึง การสอนการอ่านดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi T2หมายถึง การสอนการอ่านแบบปกติ  
O1หมายถึง ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิกลุ่มทดลอง O2หมายถึง ผลการทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิกลุ่มควบคุม  
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง คือนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ กรุงเทพมหานคร 
ภาคเรียนท่ี 2/2561 จ านวน 9 หอ้งเรียน นกัเรียนทั้งส้ิน 360 คน ผูว้จิยัท าการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster random sampling) 
จากประชากรท่ีโรงเรียนจดักลุ่มนกัเรียนแบบคละความสามารถ จ านวน 2 ห้องเรียน หลงัจากนั้นจบัฉลากแบ่งออกเป็น
กลุ่มทดลองท่ีสอนการอ่านโดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน ไดเ้ป็นนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/8 
จ านวน 40 คน และกลุ่มควบคุมท่ีเรียนโดยวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ ไดเ้ป็นนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1/4 จ านวน 
40 คน  
 
เคร่ืองมือการวจิยั  

ผูว้ิจยัสร้างเคร่ืองมือวิจยั 4 ชนิด ไดแ้ก่ (1) แบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษ ชนิดปรนยั 4 
ตวัเลือก จ านวน 30 ขอ้ (2) ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi จ านวน 3 เร่ือง (3) แผนจดัการเรียนรู้โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi 
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ประกอบการสอน และแผนจดัการเรียนรู้แบบปกติอย่างละ 3 แผน และ (4) แบบวดัความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีมีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) จ านวน 15 ขอ้  

 
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 ผูว้ิจยัก าหนดขอบเขตเน้ือหาโดยใชเ้น้ือหาบทอ่านเดียวกนัจากวิธีสอนการอ่านทั้ง 2 แบบซ่ึงเป็นเน้ือหาและ
ความยาวของบทอ่านท่ีเหมาะสมกบัระดบัความรู้ของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 และสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์าร
เรียนรู้ของหลกัสูตรรายวิชาทกัษะการอ่าน ซ่ึงครอบคลุมระดบัความเขา้ใจการอ่านทั้งระดบัค า ระดบัประโยค/ขอ้ความ 
จ านวน 3 เร่ือง ไดแ้ก่ (1) Tiny robots (2) Divers และ(3) Sandwiches จดักิจกรรมทกัษะการอ่าน 3 ขั้นตอนประกอบดว้ย 
(1) Pre reading (2)While reading และ(3) Post reading และใชเ้ทคนิคการสอนอ่าน 3 ชนิด คือ (1) Skimming reading (2) 
Scanning reading และ (3) Intensive reading 
 
การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถติ ิ
 1.วิเคราะห์ขอ้มูลสถิติงานวิจยัเพื่อหาประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi โดยการหาค่าประสิทธิภาพของ
กระบวนการ (E1) และประสิทธิภาพของผลลพัธ์ (E2) เพื่อใหไ้ดส่ื้อตามเกณฑท่ี์ก าหนดไว ้คือ 80/80 ดว้ยสูตร E1/E2  
  E1 คือ ประสิทธิภาพกระบวนการท่ีไดจ้ากร้อยละของคะแนนจากการท าแบบฝึกหดัระหวา่งเรียน 
  E2 คือ ประสิทธิภาพผลลพัธ์ท่ีไดจ้ากร้อยละของคะแนนจากการท าแบบทดสอบหลงัเรียน 

2.วเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างคะแนนวดัผลสมัฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนการอ่านดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกบันักเรียนท่ีเรียนการอ่าน
แบบปกติโดยการทดสอบค่า t-testแบบ Independent samples  

3. วิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบวดัความพึงพอใจโดยใช้ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 
deviation) และทดสอบความแตกต่างของความพึงพอใจของนกัเรียนโดยใชค้่า t-test แบบ Independent samples  
 
ผลการวจิยั 
 ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  

ตอนที ่1 ผลการสร้างส่ือคอมพวิเตอร์ PREZi ให้มปีระสิทธิภาพตามเกณฑ์  
ผูว้ิจยัสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนอ่าน จ านวน 3 เร่ืองตามขอบเขตดา้นเน้ือหาเพื่อใชเ้ป็น

เคร่ืองมือในการวิจยัโดยก าหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไวท่ี้ 80/80 จากนั้นไดน้ าเสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ
ประเมินคุณภาพทั้ งด้านเน้ือหาและด้านเทคนิคการน าเสนอ หลังจากนั้ นผู ้วิจัยน าไปทดสอบประสิทธิภาพ
ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi แบบเด่ียว แบบกลุ่ม และภาคสนาม ปรากฏผลดงัน้ี  
 การประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ของผูเ้ช่ียวชาญ 3 ท่าน ประเมินว่าส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
PREZi ทั้ ง 3 เร่ือง มีคุณภาพโดยรวมอยูใ่นเกณฑ์ดีมาก ( X  = 4.84, SD = 0.239) เม่ือพิจารณาผลการประเมินคุณภาพ
รายดา้นพบว่าด้านเน้ือหาและการน าเสนอ มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( X  = 4.75, SD = 0.17)ไดแ้ก่ 
เน้ือหาสอดคลอ้งกบัจุดประสงคก์ารเรียนรู้ การน าเขา้สู่บทเรียนมีความเหมาะสมเน้ือหาเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน 
และส่ือมีความเหมาะสมของเวลาในการน าเสนอด้านการใช้ภาษาพบว่าส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลการประเมิน
คุณภาพอยูใ่นเกณฑดี์มาก ( X  = 5.00, SD = 0.00)ไดแ้ก่ ความชดัเจนในการอธิบายเน้ือหา ความถูกตอ้งของการใชภ้าษา 
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ความเหมาะสมของภาษากบัระดบัผูเ้รียน ด้านการออกแบบจอภาพแบบอักษรที่ใช้ในการน าเสนอและมเีน้ือหาที่อ่านได้
ชัดเจน มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ( X  = 5.00, SD = 0.00)เช่น ความเหมาะสมของขนาดตวัอกัษร สี
ของตวัอกัษรและพ้ืนจอภาพมีความเหมาะสม ด้านการจดัการในบทเรียนพบวา่ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลการประเมิน
คุณภาพอยู่ในเกณฑดี์ ( X  = 4.44,SD = 0.19)ไดแ้ก่ ความต่อเน่ืองของการน าเสนอเน้ือหาความเหมาะสมของจ านวน
กรอบภาพท่ีใช้น าเสนอ และความเหมาะสมของการออกแบบน าเสนอบทเรียน ส าหรับ ด้านการน าเสนอของ
ส่ือคอมพิวเตอร์ พบว่าส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลการประเมินคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ( X  = 5.00, SD = 0.00) ไดแ้ก่ 
ความเหมาะสมของส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีน าเสนอบทเรียนส่ือมีความเหมาะสมกบัระดบัของผูเ้รียน ส่ือมีความต่อเน่ืองและ
สมัพนัธ์กบัการน าเสนอบทเรียน รวมทั้งส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มีศกัยภาพกบัเน้ือหาของบทเรียน    

ผลการหาประสิทธิภาพของส่ือคอมพวิเตอร์ PREZi 
หลงัจากท่ีผูเ้ช่ียวชาญประเมินคุณภาพส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi แลว้ผูว้ิจัยได้น าไปทดสอบประสิทธิภาพ             

แบบเด่ียว แบบกลุ่มและภาคสนาม เพ่ือให้ไดป้ระสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดก่อนท่ีจะน าไปใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการ
วจิยัคร้ังน้ี ปรากฏผลดงัน้ี  
 

ตารางที ่2 ผลการทดสอบประสิทธิภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi 
 

การทดสอบ 
ประสิทธิภาพ 

จ านวน 
นกัเรียน 

แบบฝึกหดั (E1) 
(30 คะแนน) 

แบบทดสอบ (E2) 
(30 คะแนน) 

ประสิทธิภาพ 
(E1/E2) 

ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ร้อยละ ตามเกณฑ ์80/80 
แบบเด่ียว 3 24.00 80.00 24.33 81.11 80.00/81.11 
แบบกลุ่ม 9 24.22 80.74 24.67 82.22 80.74/82.22 
ภาคสนาม 30 24.33 81.11 25.07 83.56 81.11/83.56 
       

การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยว ผูว้ิจยัท าการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi  กบั
ผูเ้รียน จ านวน 3 คน ประกอบด้วยเด็กอ่อน ปานกลางและเด็กเก่ง โดยผูว้ิจัยใช้ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ท่ีผ่านการ
ประเมินคุณภาพจากผู ้เ ช่ียวชาญทั้ งด้านเน้ือหาและเทคนิคการน าเสนอแล้วในขั้นตอนแรกไปทดสอบเพื่อหา
ประสิทธิภาพกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทุ่งสองหอ้ง กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 3-7 กนัยายน 2561 
จ านวน 6 คาบ โดยใหน้กัเรียนท าแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียนและท าแบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิในการอ่านหลงัเรียน ซ่ึงจาก
การสังเกตและซกัถามถึงความชดัเจนของตวัอกัษรและภาพประกอบจากนกัเรียนทั้ง 3 คน รวมทั้งความเหมาะสมของ
ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ในการน าเสียงอ่านภาษาองักฤษและวดีีโอเขา้มาประกอบการน าเสนอบทเรียนพบวา่นกัเรียนให้
ความสนใจมากยิง่ข้ึนและช่ืนชอบส่ือวดีีโอท่ีน ามาใชใ้นบทเรียน แต่ยงัมีขอ้บกพร่องอยูบ่า้งบางจุด การทดลองแบบกลุ่ม
เล็ก 3 คนน้ีผูว้ิจยัได้ค  านวณหาประสิทธิภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากบั 
80.00/81.11 และไดน้ าไปปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนก่อนน าไปทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม (9 คน) ต่อไป 

การทดสอบประสิทธิภาพแบบกลุ่ม ผูว้จิยัท าการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi แบบ
กลุ่ม จ านวน 9 คน หลงัจากการทดสอบประสิทธิภาพคร้ังแรกแลว้ ผูว้ิจัยได้น าส่ือคอมพิวเตอร์ไปปรับปรุงแก้ไข
ขอ้บกพร่องและน ากลบัไปทดสอบประสิทธิภาพของส่ืออีกคร้ังกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทุ่งสองหอ้ง 
กรุงเทพมหานคร ระหวา่งวนัท่ี 10-14 กนัยายน 2561 จ านวน 6 คาบ โดยคละนกัเรียนท่ีเรียนเก่ง 3 คน เรียนปานกลาง       
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3 คน และเรียนอ่อน 3 คน โดยให้นกัเรียนท าแบบฝึกหัดทา้ยบทเรียนทุกบทและท าแบบทดสอบวดัผลสัมฤทธ์ิในการ
อ่านหลงัเรียน และไดซ้กัถามความชดัเจนและสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัความเหมาะสมของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ใน
ประเด็นของรายละเอียดของความชดัเจนรูปภาพ ประโยคค าถาม ความเหมาะสมของสีตวัอกัษรท่ีเน้นให้เกิดความ
ชัดเจนต่อความเข้าใจ และภาพประกอบพ้ืนหลัง (background) การทดลองแบบกลุ่มกับผูเ้รียน 9 คนน้ี ผูว้ิจัยได้
ค  านวณหาประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ(E1/E2) เท่ากับ 80.74/82.22 และน าไป
ปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิง่ข้ึนก่อนน าไปทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพภาคสนามต่อไป 

การทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ภาคสนาม 
กบันกัเรียนท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นผูเ้รียนท่ีคละความสามารถทั้งเรียนอ่อน ปานกลางและเรียนเก่ง
โดยน าไปทดลองกบันกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 29-31ตุลาคม 2561 
และ 1-2 พฤศจิกายน 2561 จ านวน 6 คาบ โดยให้นักเรียนทั้ง 30 คนท าแบบฝึกหัดทา้ยบทเรียนและท าแบบทดสอบ
วดัผลสัมฤทธ์ิในการอ่านหลงัเรียน และไดซ้กัถามความเขา้ใจและความชดัเจนของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi กบันกัเรียน
ทั้งหอ้ง ซ่ึงนกัเรียนมีความเห็นวา่ส่ือคอมพิวเตอร์ท่ีใชส้อนมีความเหมาะสมดีแลว้ เสียงประกอบมีความชดัเจน ทั้งน้ีการ
ทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม ผูว้จิยัไดค้  านวณหาประสิทธิภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ท่ีสร้างข้ึนมีประสิทธิภาพ
(E1/E2) เท่ากบั 81.11/83.56 ซ่ึงเป็นไปตามประสิทธิภาพตามเกณฑ ์80/80 ท่ีก าหนดในงานวจิยั 

โดยสรุปการทดสอบประสิทธิภาพส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ทั้ ง  3 ค ร้ัง ท าให้ได้เค ร่ืองมือวิจัย คือ 
ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนท่ีมีประสิทธิภาพไปใชท้ดลองเปรียบเทียบกบัการสอนการอ่านแบบปกติ 

ตอนที ่2 ผลการเปรียบเทยีบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1โดยใช้ส่ือคอมพวิเตอร์ 
PREZi ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกต ิ
 การเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi
ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนอ่านแบบปกติ โดยใช ้t-test แบบ Independent samples ปรากฏผลการวจิยั ดงัน้ี  
 

ตารางที ่3 ผลการเปรียบเทียบผลสมัฤทธ์ิในการอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi  
 ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติ 
 
กลุ่ม N X  SD df t Sig. 

กลุ่มควบคุม 40 16.65 1.629 
78.00 5.829* .000 

กลุ่มทดลอง  40 18.49 1.177 
*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
 

จากตารางท่ี 3 พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi (กลุ่มทดลอง) มีคะแนนเฉล่ีย ( X ) 
เท่ากับ 18.49 ส่วนนักเรียนท่ีได้รับการสอนด้วยแบบปกติ (กลุ่มควบคุม) มีคะแนนเฉล่ีย ( X ) เท่ากับ 16.65 เม่ือ
เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียหลงัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ค่า t-test เท่ากบั 5.829 และค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มีผลสัมฤทธ์ิในการอ่าน
ภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
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ตอนที ่3 ผลการเปรียบเทยีบความพงึพอใจของนักเรียนช้ันมธัยมศึกษาปีที ่1  โดยใช้ส่ือคอมพวิเตอร์ PREZi 
ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกต ิ

การเปรียบเทียบความพึงพอใจนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน
กบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติโดยใชส้ถิติ t-test แบบ Independent samples ปรากฏผลการวจิยั ดงัน้ี  

 
ตารางที ่4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi   
                ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติ 
 

กลุ่ม N X  SD df t Sig. 
กลุ่มควบคุม 40 3.35 0.20 

88.00 72.679* .000 
กลุ่มทดลอง  40 4.75 0.15 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
 จากตารางท่ี 4 พบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi (กลุ่มทดลอง) มีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยู่ในระดบัมากท่ีสุด ( X  = 4.75) ส่วนนักเรียนท่ีได้รับการสอนดว้ยวิธีปกติ (กลุ่ม
ควบคุม) มีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัปานกลาง  ( X  = 3.35) เม่ือเปรียบเทียบความ
พึงพอใจของนกัเรียนทั้ง 2 กลุ่ม พบวา่ ค่า t-test เท่ากบั72.679  และค่า Sig. เท่ากบั .000 ซ่ึงมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.01 แสดงว่านักเรียนกลุ่มท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีความพึงพอใจต่อ
กิจกรรมการเรียนรู้การอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนกลุ่มท่ีไดรั้บการสอนแบบปกติ 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 

การวิจยัเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านและความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1โดยใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติ สรุปผลการวจิยัและอภิปรายดงัน้ี 

1. ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 81.11/83.56 ซ่ึงผ่านเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 80/80 

2. ผลสัมฤทธ์ิในการอ่านของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน
สูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

3. นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZiประกอบการสอนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการ
เรียนภาษาองักฤษสูงกวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 

ผู้วจิยัมปีระเดน็ในการอภิปรายผลการวจิยั ดงันี ้ 
1. วัตถุประสงค์ข้อแรก ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากบั 81.11/83.56 

ถือว่ามีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 80/80 ทั้ งน้ีสืบเน่ืองจากการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ท่ีผูว้ิจัยได้วาง
แผนการสร้างอยา่งเป็นระบบ ด าเนินการสร้างส่ือตามขั้นตอน ศึกษาโปรแกรมส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ในหลากหลาย 
feature เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้เป็นส่ือประกอบ การสอนอ่านภาษาองักฤษ ผ่านการตรวจสอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และมีการประเมินคุณภาพจากผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคโนโลยีทางการศึกษาทั้งเน้ือหาและเทคนิคการน าเสนอ 
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เพ่ือน าขอ้บกพร่องและขอ้เสนอแนะไปปรับปรุงก่อนน ามาทดสอบประสิทธิภาพ นอกจากน้ียงัพฒันารูปแบบการน า
เสียงอ่านของเจา้ของภาษา(Native speaker) เขา้มาเป็นส่วนหน่ึงของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZiประกอบการสอนซ่ึงใน
ประเด็นน้ีผูว้ิจยัไดน้ าหลกัการและทฤษฎีการเรียนรู้ของ Gagne (อา้งถึงในถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541 หนา้ 30-36) 
ซ่ึงให้ความส าคญัในการจดัล าดบัขั้นการเรียนรู้เพ่ือใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยมีองคป์ระกอบ
ท่ีส าคญัคือ ผูเ้รียน (Learner) ส่ิงเร้า (Stimulus) และการตอบสนอง (Response) โดยมีแนวคิดท่ีวา่ส่ิงแวดลอ้มภายนอก
นั้นจะเป็นตวักระตุน้ผูเ้รียนให้เกิดการเรียนรู้และจากนั้นจึงสังเกตพฤติกรรมของผูเ้รียนว่ามีการตอบสนองอย่างไร 
เพ่ือท่ีจะไดจ้ดัล าดบัขั้นของการเรียนรู้ให้ผูเ้รียนไดถู้กตอ้ง โดยน ามาปรับใชก้บัการสร้างส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ดว้ย 
กล่าวคือใชก้ารเร้าความสนใจต่อบทเรียนให้กบัผูเ้รียนดว้ยการกระตุน้ดว้ยวีดีโอ ภาพเคล่ือนไหว สีตวัอกัษรท่ีชดัเจน    
มีภาพพ้ืนหลงัประกอบการน าเสนอเขา้มาในบทเรียนเพ่ือสร้างความเช่ือมโยงเน้ือหาบทเรียนและประสบการณ์จาก
ภายนอกห้องเรียนให้ผูเ้รียนเกิดแรงจูงใจและความคิดเชิงสร้างสรรค์ต่อบทเรียนท่ีนักเรียนได้มีปฏิสัมพนัธ์ด้วย 
นอกจากน้ีส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi สามารถซูมเขา้-ซูมออก ขยายขนาดให้เล็กลง-ใหญ่ข้ึน มีรูปภาพท่ีมีสีสันสวยงาม        
ทั้ งการเน้นท่ีค าศพัท์ ตารางไวยากรณ์แยกดว้ยสีพ้ืนหลงั หรือตวัค า ประโยคท่ีสามารถน าสีมาปรับตกแต่งไดห้ลายสี 
สนองตอบกับผูเ้รียนท่ีจะให้ความสนใจต่อบทเรียนมากกว่าการใช้ส่ือปกติ ซ่ึงจากกระบวนการสร้างและพฒันา
ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนในการวิจยัคร้ังน้ี ผ่านการทดลองแกไ้ขขอ้บกพร่อง ขอ้เสนอแนะและการ
พฒันาตามล าดบัขั้นเพ่ือหาคุณภาพของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ถึง 3 คร้ัง ไดแ้ก่ ทดสอบประสิทธิภาพแบบเด่ียว 3 คน 
แบบกลุ่ม 9 คน และการทดสอบประสิทธิภาพภาคสนาม จ านวน 30 คน ซ่ึงเป็นเสมือนการทดสอบเคร่ืองมือน้ีใน
ห้องเรียนปกติตามท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้แลว้  จึงท าให้ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนท่ีผูว้ิจยัไดส้ร้างข้ึนมี
ประสิทธิภาพตามเกณฑท่ี์ก าหนดตามวตัถุประสงคก์ารวจิยั   

2. วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการอ่านของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกบัวธีิการสอนการอ่านแบบปกติ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่ผลสมัฤทธ์ิในการ
อ่านของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีได้รับการสอนอ่านด้วยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนสูงกว่า
นักเรียนท่ีได้รับการสอนอ่านแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดับ .01 และเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไวว้่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีผลสมัฤทธ์ิในการอ่านภาษาองักฤษสูงกวา่
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนดว้ยวิธีปกติ  ทั้งน้ีเป็นเพราะวา่การสอนดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนเป็นการ
น าเทคโนโลยีเขา้มาประกอบและผสานวิธีการสอนการอ่านภาษาองักฤษในคร้ังน้ีช่วยสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ท่ี
แตกต่างไปจากการเรียนการสอนอ่านแบบปกติท่ีผูส้อนมีเคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ท่ีสนบัสนุนการเรียนรู้ใหก้บัผูเ้รียนเกิด
ความสนใจในบทเรียนไดไ้ม่เท่ากบัการน าส่ือประเภทคอมพิวเตอร์มาใช ้ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัวยัของนกัเรียน
ในยคุเจเนอเรชัน่ซี (Gen-Z) ท่ีเป็นกลุ่มนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดท้ าการวิจยัในคร้ังน้ี (เกิดหลงั พ.ศ. 2540) ซ่ึง
เด็กนักเรียนกลุ่มน้ีจะเติบโตมาพร้อมกบัส่ิงอ านวยความสะดวกและส่ิงแวดลอ้มในยุคคอมพิวเตอร์ท่ีมีเทคโนโลยีอยู่
รอบตวั มีความสามารถในการใชง้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เกมส์ออนไลน์หรือ Application 
ต่างๆ สามารถเรียนรู้ไดเ้ร็ว เน่ืองจากเป็นส่ิงแวดลอ้มท่ีเด็กคุน้เคยและใชอ้ยูใ่นชีวติประจ าวนั นอกจากน้ีส่ือคอมพิวเตอร์ 
PREZi ยงัสามารถน าส่ือประเภทวีดีโอ หรือภาพเคล่ือนไหวเขา้มาสร้างประสบการณ์นอกห้องเรียนและเช่ือมโยง
บทเรียนไดอ้ย่างลงตวัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของบุบบา ใจค า (2553) ท่ีท าวิจยัเร่ือง “การใชก้ารสอนภาษาท่ีเนน้
ค าศพัทผ์า่นส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือเพ่ิมพนูความรู้ค าศพัทแ์ละความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 2” โดยศึกษาเปรียบเทียบความรู้ดา้นค าศพัทภ์าษาองักฤษและความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษของ
นักเรียนก่อนและหลงัการใชก้ารสอนภาษาท่ีเนน้ค าศพัท์ผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจากส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
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E-book ชุด Flip Album และโปรแกรม Hot Potatoes ผลการวิจยัพบว่าความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ และความเขา้ใจใน
การอ่านภาษาองักฤษของนกัเรียนเพ่ิมข้ึนอยูใ่นระดบัดีหลงัจากการเรียนภาษาท่ีเน้นค าศพัท์ผ่านส่ือคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนภาษา ผูว้ิจยัสามารถอภิปรายผลไดด้งัน้ีส่ือคอมพิวเตอร์ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงกว่าส่ือปกติ
เพราะส่ือคอมพิวเตอร์มีศกัยภาพในการน าเสนอเน้ือหามากกว่า มีภาพประกอบทั้งภาพน่ิงภาพเคล่ือนไหว มีรูปแบบ
หรือลกัษณะของส่ือท่ีซูมเขา้เพ่ือขยายขนาดให้ใหญ่ได ้ซูมออกเพ่ือให้เห็นภาพรวมของตวัเน้ือหาท่ีก าลงัเรียน ท าให้
ผู ้เ รียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นท่ีจะเรียนจากส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi รวมทั้ งมีวีดีโอท่ีสามารถสร้าง
ประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นกัเรียนเห็นภาพของจริงท่ีเช่ือมโยงเน้ือหาในบทเรียนให้นกัเรียนมีความรู้ความเขา้ใจ
เน้ือหาท่ีเรียนไดลึ้กซ้ึงกวา่ส่ือแบบปกติ จึงส่งผลใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา่ 
 โดยผลการศึกษาในคร้ังน้ียงัมีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบัประเด็นของการใชเ้สียงอ่านมากระตุน้การ
เรียนรู้ของนกัเรียนตามหลกัการเรียนการสอนพ้ืนฐานเพ่ือใหเ้กิดการเรียนรู้ 9 ขั้นของ Robert M. Gagne เพื่อใหไ้ดม้าซ่ึง
บทเรียนท่ียดึหลกัการน าเสนอเน้ือหาและจดักิจกรรมการเรียนรู้จากการมีปฏิสมัพนัธ์ (ฤทธิชยั อ่อนม่ิง 2547: 26-37) ซ่ึง
หลกัการสอนหน่ึงใน 9 ประการก็คือ การเร่งเร้าความสนใจ (Gain attention) ก่อนท่ีจะเร่ิมการน าเสนอเน้ือหาบทเรียน 
ควรมีการจูงใจและเร่งเร้าความสนใจให้ผูเ้รียน ดงันั้นบทเรียนส่ือคอมพิวเตอร์จึงควรเร่ิมดว้ยการใชภ้าพ แสง สี เสียง 
หรือใชส่ื้อประกอบกนัหลาย ๆ อยา่ง โดยส่ือท่ีสร้างข้ึนมานั้นตอ้งเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาและน่าสนใจ ซ่ึงจะมีผลโดยตรง
ต่อความสนใจของผูเ้รียน นอกจากเร่งเร้าความสนใจแลว้ ยงัเป็นการเตรียมความพร้อมใหผู้เ้รียนพร้อมท่ีจะศึกษาเน้ือหา
ต่อไปในตวัอีกดว้ย  ผูว้ิจยัอภิปรายผล ดงัน้ี ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ท าให้ผูเ้รียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกว่าการใช้ส่ือปกติ
เพราะวา่ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอนอ่านและถูกกระตุน้ดว้ยเสียง (Voice) โดยเฉพาะเสียงอ่านของ
เจ้าของภาษา  (Native speaker) ท่ีผู ้วิจัยได้น าไปใส่ในส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ท าให้ผู ้เ รียนเกิดความสนใจและ
กระตือรือร้นท่ีจะเรียนรู้ทั้ งการฟังและการอ่านควบคู่กัน อีกทั้ งส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ยงัประกอบด้วยวีดีโอ
ภาพประกอบการอธิบายค าศพัท์ และตวัอกัษรท่ีมีรูปแบบและสีสันแปลกตาไปจากตวัอกัษรในรูปแบบเดิมท่ีสอนดว้ย
วิธีแบบปกติเกิดการปฏิสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้รียน ผูส้อน ส่ือคอมพิวเตอร์จึงช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนวิชา
ภาษาองักฤษใหไ้ม่น่าเบ่ือและเกิดทศันคติท่ีดีต่อการเรียนวชิาภาษาองักฤษ  

3. วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายเ พ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจของนักเรียนชั้ นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โดยใช้
ส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนกบัวิธีการสอนการอ่านแบบปกติ ซ่ึงจากผลการศึกษาพบวา่นกัเรียนท่ีไดรั้บ
การสอนอ่านดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนภาษาองักฤษสูงกว่า
นกัเรียนท่ีไดรั้บการสอนอ่านแบบปกติอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไวว้่าความพึง
พอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 ท่ีไดรั้บการสอนดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนแตกต่างจากการ
ใชว้ิธีการสอนการอ่านแบบปกติ ผูว้ิจยัอภิปรายผล ดงัน้ี เน่ืองจากการสอนดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการ
สอนเป็นการน าเสนอการสอนอ่านด้วยส่ือบทเรียนท่ีเป็นภาพเคล่ือนไหวสามารถถ่ายทอดเน้ือหาของบทเรียนจาก
นามธรรมเป็นรูปธรรมในลกัษณะการอธิบายเร่ืองราวในบทเรียนไดจ้ากการน าวีดีโอและภาพประกอบจาก Internet ท่ี
สามารถสร้างแรงจูงใจในการเรียนไดอ้ย่างดี (ชยัพร  เช้ืออาษา, 2545 หนา้2-3) และเป็นการอธิบายบทเรียนไดช้ดัเจน
กว่าการใชภ้าพน่ิงแบบการสอนดว้ยส่ือปกติไม่มีสีสันของส่ือท่ีประดิษฐ์ดว้ยมือเท่ากบัส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi และ
สอดคลอ้งกับผลการวิจัยของอทิกูล  เย็นเพ็ชร (2557) ท่ีได้ท าการศึกษาเร่ือง “การเปรียบเทียบผลการเรียนรู้วิชา
ภาษาองักฤษและความพึงพอใจของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 1 จากการสอนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book)กบั
การสอนปกติ”  ซ่ึงการวิจยัพบวา่ผลการเรียนรู้ของนกัเรียนท่ีสอนดว้ยหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) สูงกวา่การสอน
ปกติ และความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีเรียนจากหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (e-book) สูงกวา่การสอนแบบปกติ    
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การไดรั้บประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์จากการเรียนดว้ยส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนจากการ
วิจยัในคร้ังน้ีก็เป็นประการหน่ึงท่ีนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนวิชาภาษาองักฤษมากกวา่การสอนแบบ
ใชส่ื้อปกติ จากผลการวิจยัคร้ังน้ีส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi มี feature ท่ีสามารถน าวดีีโอท่ีเก่ียวขอ้งกบัเน้ือหาของบทเรียน
ทั้ง 3 เร่ือง ไดแ้ก่ Tiny robots (หุ่นยนต์จ๋ิว) Divers (นักด าน ้ า) และSandwiches (แซนวิช)เขา้มาสร้างประสบการณ์ใน
เน้ือหาของบทเรียนให้มีความเขา้ใจมากยิ่งข้ึน มีความสอดคลอ้งและเช่ือมโยงกบังานวิจยัของอญัชริกา จนัจุฬา (2553) 
เร่ือง “การศึกษาผลสัมฤทธ์ิและความพึงพอใจในการเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียวิชาภาษาองักฤษเร่ือง
ค าศพัทช์ั้นประถมศึกษาปีท่ี 6” ท่ีพบวา่ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียอยูใ่นระดบัมาก
ท่ีสุด ซ่ึงจากผลการศึกษาคร้ังน้ีบทเรียนคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียและส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอนมีความ
คลา้ยคลึงกัน กล่าวคือ ส่ือคอมพิวเตอร์มลัติมีเดียสามารถน าวีดีโอและภาพเคล่ือน ไหวประกอบเขา้ไวใ้นบทเรียน
เช่นเดียวกบัส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ประกอบการสอน ซ่ึงท าให้บทอ่านมีการน าเสนอเน้ือหาท่ีน่าสนใจและน่าติดตาม
เรียนรู้ สามารถเช่ือมโยงและประยกุตใ์ชค้วามรู้จากภาษาองักฤษร่วมกบัวชิาอ่ืนเช่น สงัคมศึกษา วทิยาศาสตร์ เป็นตน้   
 
กติตกิรรมประกาศ 

วิทยานิพนธ์เล่มน้ีส าเร็จลงไดด้ว้ยความกรุณาจาก รศ.รสสุคนธ์พหลเทพ ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ รศ.
รัตนวดี  โชติกพนิช และ รศ.เพญ็ศรี  เศรษฐวงศ ์กรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ท่ีคอยช่วยเหลือแกไ้ขขอ้บกพร่อง ต่างๆ 
ตลอดจนให้ความรู้ในการจัดท าวิทยานิพนธ์ ผูว้ิจัยรู้สึกซาบซ้ึงในความกรุณาและกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง
ขอขอบพระคุณผูเ้ช่ียวชาญทุกท่านท่ีกรุณาตรวจสอบความถูกต้องของเน้ือหาในบทเรียน ความสอดคล้องของ
แบบทดสอบวดัผลสมัฤทธ์ิ ความเหมาะสมของส่ือคอมพิวเตอร์ PREZi ขอบคุณนอ้งนฤมล อินถาท่ีช่วยสอนเทคนิคการ
ใชส่ื้อคอมพิวเตอร์ PREZi จนท าให้ผูว้ิจยัสามารถท าวิจยัไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ ขอบคุณนักเรียนท่ีน่ารักและคุณครู
โรงเรียนทุ่งสองหอ้ง โรงเรียนสตรีเศรษฐบุตรบ าเพญ็ ท่ีอนุเคราะห์สถานท่ีและอนุญาตใหด้ าเนินการวจิยัในชั้นเรียนได้
โดยสะดวก  

กศุล คุณค่าและประโยชน์ใดๆ จากวทิยานิพนธ์ฉบบัน้ี ผูว้จิยัขอมอบเป็นเคร่ืองบูชาแด่บิดา มารดา ครู อาจารย ์
และผูมี้พระคุณทุกท่านท่ีเคยใหก้ารอบรมสัง่สอนและใหค้วามช่วยเหลือมาโดยตลอด  
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