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บทคดัย่อ 

วตัถุประสงคเ์พื่อ (1) เปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาองักฤษก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้
โดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ (2) ศึกษาการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการเรียนรู้การสะกดค า
ภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ กลุ่มตวัอยา่งเป็นนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นปัก จ านวน 24 
คน ไดม้าโดยการสุ่มแบบกลุ่ม เคร่ืองมือท่ีใชไ้ดแ้ก่ หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง สะกดค าภาษาองักฤษ แผนการจดัการ
เรียนรู้เร่ือง สะกดค าภาษาองักฤษ แบบทดสอบการสะกดค า และแบบสังเกตพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ ผลการวิจยัพบวา่ 
(1) ความสามารถในการสะกดค าภาษาองักฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบ้านปัก ท่ีเรียนโดยใช้
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01 (2) การใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นปัก หลงัการเรียนรู้การสะกดค าภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ อยูใ่นระดบั
คุณภาพ ดี 

ABSTRACT 

The purposes of this research were (1) to compare English spelling ability of Prathom Suksa II students at 
Ban Pak School before and after learning with the electronic books; and (2)  to study quest for learning of Prathom 
Suksa II students at Ban Pak School after learning with the electronic books.  The sample consisted of 24 Prathom 
Suksa II students at Ban Pak School in Nong-Kai province, obtained by cluster sampling.  The employed research 
instruments were learning management plans using the electronic books, an English spelling ability test, an English 
spelling electronic book, and a quest for learning assessment form.  The research findings were that ( 1)  the post-
learning English spelling ability of Prathom Suksa II students at Ban Pak school who learned by using the English 
spelling electronic books was significantly higher than their pre-learning counterpart ability at the .01 level; and (2) 
the post-learning ability of quest for learning of Prathom Suksa II students at Ban Pak school was at the good level. 
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บทน า 
 ในปัจจุบนัประเทศต่าง ๆ ให้ความส าคญัต่อการพฒันาการทกัษะภาษาองักฤษ เป็นหัวใจส าคญัในการส่ือ
สานกบันานาชาติ ทั้งเพ่ือการติดต่อส่ือสาร การแลกเปล่ียนความรู้ การประสานความร่วมมือ และการคา้ขาย โดยเฉพาะ
อยา่งยิง่ในปี พ.ศ. 2558 ประเทศในกลุ่มประชาคมอาเซียน จ านวน 10 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ไดแ้ก่  
กมัพูชา ไทย บรูไน พม่า ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย มีขอ้ตกลงร่วมกันในการเปิด
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) วา่ดว้ย ขอ้ 34 ของกฎบตัรอาเซียน บญัญติัวา่ “The  working language of ASEAN  
shall be  English.”  หรือภาษาท่ีใช้ในการท างานของอาเซียน คือ ภาษาอังกฤษ (ฟาฏินา, 2555) ซ่ึงหมายความว่า 
พลเมืองประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนจะตอ้งใชภ้าษาองักฤษมากข้ึน นอกจากภาษาประจ าชาติหรือภาษาถ่ินของ
ตนเอง เน่ืองจากภาษาองักฤษถือเป็นเคร่ืองมืออนัดับหน่ึงในการเดินทางขา้มพรมแดน เพื่อหางานท าและแสวงหา
โอกาสท่ีดีกว่าให้กับชีวิต ด้วยเหตุน้ีการศึกษาของไทยจึงปฏิรูปการเรียนรู้เขา้สู่การศึกษายุค Thailand 4.0 อย่างเป็น
รูปธรรม ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดด้ าเนินการยกระดบัภาษาองักฤษของประเทศผ่านโครงการส าคญัต่างๆ อาทิ การ
พฒันาครูภาษาอังกฤษผ่านกระบวนการ Boot Camp จัดท าแอพลิเคชั่น Echo Hybrid และ Echo English (อคัรวิทย,์ 
2559)  

การจดัการเรียนการสอนภาษาองักฤษของไทยจึงมุ่งหวงัให้ผูเ้รียนมีเจตคติท่ีดีต่อภาษาองักฤษ สามารถใช้
ภาษาองักฤษส่ือสารในสถานการณ์ต่าง ๆ แสวงหาความรู้ ประกอบอาชีพ ศึกษาต่อ มีความรู้ความเขา้ใจวฒันธรรมอนั
หลากหลายของประชาคมโลก  และสามารถถ่ายทอดความคิด วฒันธรรมไทยไดอ้ยา่งสร้างสรรค ์ดงันั้นการจดัการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษของไทย จึงเน้นการสอนตามแนวการสอนเพื่อการส่ือสาร (The Communicative Approach)  
ท่ีมีพ้ืนฐานมาจากแนวคิดท่ีวา่ภาษาคือ เคร่ืองมือในการส่ือสาร และมีเป้าหมายของการสอนภาษาคือ เพื่อพฒันาผูเ้รียน
ใหมี้ความสามารถในการส่ือสาร การมีปฏิสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืน ๆ ในสังคมไดอ้ยา่งเหมาะสมกบักาลเทศะ (ศึกษาธิการ, 
2551) ดงัจะเห็นไดว้า่การจดัการศึกษาของชาติไดก้ าหนดการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ ทั้งดา้นทกัษะการฟัง การ
พดู การอ่าน และการเขียน (อารีรักษ ์และ สิริพร, 2553)  

อยา่งไรก็ตามแมว้า่ทุกคนจะเรียนภาษาองักฤษตามหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แต่ยงัมีคนไทยจ านวน
มากท่ีไม่สามารถส่ือสารด้วยภาษาอังกฤษได้ จากการจัดอันดับทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (English 
Proficiency Index) โดยบริษทั Education First ปี 2013 โดยท าการทดสอบผูใ้หญ่ 750,000 คน ดว้ยระบบออนไลน์ จาก 
60 ประเทศทั่วโลกท่ีไม่ไดใ้ชภ้าษาองักฤษเป็นหลกั พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนเฉล่ีย 44.44 ไดอ้นัดบัท่ี 55 อยูก่ลุ่ม
ทกัษะความสามารถดา้นภาษาองักฤษต ่ามาก (เลขาธิการสภาการศึกษา, 2557) นอกจากน้ี การสรุปผลการทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  ปีการศึกษา 2558 โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติจดัสอบ 5 กลุ่ม
สาระคือ ภาษาไทย สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ และภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6  พบวา่ วชิาท่ีมี
คะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ วิชาภาษาไทย 49.33 และวิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่าสุด คือ วิชาภาษาองักฤษ 40.31 ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 วิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ วิชาสังคมศึกษา 46.24 และวิชาท่ีมีคะแนนเฉล่ียต ่ าสุดคือ วิชา
ภาษาองักฤษ 30.62 ระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 วชิาท่ีมีคะแนนเฉล่ียสูงสุดคือ วชิาภาษาไทย 49.36 และวชิาท่ีมีคะแนนเฉล่ีย
ต ่าสุดคือวชิาภาษาองักฤษ 24.98 (สถาบนัทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ, 2558) สอดคลอ้งกบัสภาพปัญหาของการเรียน
การสอนวิชาภาษาองักฤษโรงเรียนบา้นปัก ท่ีมีผลการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net)  ปีการศึกษา 
2558 ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 วิชาภาษาอังกฤษคะแนนเฉล่ียร้อยละ 30.91 นอกจากน้ีผลการทดสอบปลายปี
การศึกษา 2558 วิชาภาษาองักฤษ ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 พบวา่นักเรียนท่ีมีผลการเรียนรู้ ระดบั 3 ข้ึนไป มีเพียง
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ร้อยละ 43.48 (บริหารงานทัว่ไป โรงเรียนบา้นปัก, 2558) จากการเรียนการสอนท่ีผ่านมาพบวา่ ปัญหาของนกัเรียนคือรู้
ค าศพัทน์อ้ย ครูให้นกัเรียนท่องค าศพัท์พร้อมกบัความหมาย ซ่ึงการท่ีครูใชว้ิธีการสอนค าศพัท์แบบแปลความหมายให้
นกัเรียนท่องจ านั้น นกัเรียนจะสามารถจ าไดเ้พียงชัว่คราว ความจ าลกัษณะดงักล่าวเป็นความจ าการเก็บสะสมระยะสั้น 
(Short-Term Memory) ซ่ึงเป็นความสามารถของสมองท่ีจะเก็บขอ้มูลจ านวนหน่ึงไวไ้ดเ้ป็นเวลานานสองสามวินาที แต่
การเรียนค าศัพท์ให้ประสบผลส าเร็จ ค  าศพัท์ต่าง ๆ จะได้รวมเขา้ไปอยู่ในความจ าระยะยาว  (Long-Term Memory)  
(สก็อต, 2546 ) ปัญหาการเรียนรู้ดงักล่าวเกิดจากการขาดความสามารถในการสะกดค า ซ่ึงมีสาเหตุมาจากความซบัซอ้น
ของระบบการสะกดค า การเรียงตวัอกัษร เสียงท่ีมีในภาษาองักฤษแต่ไม่มีในภาษาไทย ความไม่สอดคลอ้งกนัของเสียง
กบัตวัอกัษร รวมทั้งความสามารถในการอ่านท่ีไม่ดี และการขาดความเอาใจใส่อยา่งจริงจงัของนกัเรียน (Shekha, A.-B., 
2016) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของอินทิรา (2551 อา้งถึงใน ธาริณี, 2554) ไดท้ าการสังเคราะห์งานวิจยัดา้นการอ่าน
ของคณะกรรมการการอ่านของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา (National Reading Research Panel) พบวา่ ปัญหาพ้ืนฐานการอ่าน
ออกเสียงและเขียนสะกดค าของผูเ้รียนในประเทศไทย เกิดจากการใชร้ะบบการสอนอ่านเป็นค าหรือการสอนแบบองค์
รวม (Whole Language) เพียงอยา่งเดียว ซ่ึงเนน้การจ าค าศพัท์ กฎไวยากรณ์ และการทายความหมายของค าศพัท์และบท
อ่าน ดงันั้นการสอนสะกดค าภาษาองักฤษ เพื่อใหน้กัเรียนสามารถจดจ าค าศพัทไ์ดย้าวนานข้ึน เป็นการฝึกการสะกดค าท่ี
มีเสียงอกัษรเร่ิมตน้ท่ีต่างกนั แต่มีรูปแบบของอกัษรลงทา้ยเหมือนกนั จะไดค้  าท่ีมีเสียงคลอ้งจองกนั เช่น fat-mat-sat-
pat, cook-book-look-took เป็นตน้ และการฝึกสะกดค าท่ีมีเสียงอกัษรลงทา้ยท่ีต่างกนั แต่มีรูปแบบเสียงของอกัษรเร่ิมตน้
ท่ีเหมือนกนั จะไดค้  าท่ีไม่คลอ้งจองกนั เช่น bug-bun-bum-but, cap-car-cat-can เป็นตน้ การสะกดค าโดยมีรูปแบบท่ี
เหมือนกนั (Word Patterns) จะช่วยใหก้ารสอนสะกดค าง่ายข้ึน ท าใหน้กัเรียนสามารถจดจ าค าศพัทรู์ปแบบท่ีเหมือนกนั
ได ้อีกทั้งเป็นการขยายค าศพัทใ์หร้อบรู้เพ่ิมข้ึนไดอ้ยา่งรวดเร็ว (ปิยนุช, 2542)  
 การจดัการเรียนการสอนในปัจจุบนั ส่ือการสอนท่ีน ามาใชมี้บทบาทส าคญัอยา่งยิ่ง  ในการช่วยให้ผูเ้รียน
เกิดการพฒันา สามารถเรียนรู้ไดต้ามความตอ้งการ ความถนัด ความสนใจของตนเอง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพอย่าง
สูงสุดตามความสามารถของแต่ละบุคคล ดว้ยคุณสมบติัของส่ือการสอนท่ีเป็นตวักลางในการน าเน้ือหาไปสู่ผูเ้รียน ช่วย
ให้ผูเ้รียนเขา้ใจบทเรียนไดง่้ายข้ึน ช่วยกระตุน้ให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียน (นวอร, 2547 อา้งถึงใน ปารัชญา, 
2551) หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-book) เป็นส่ือการสอนชนิดหน่ึงท่ีรับความนิยมอยา่งแพร่หลายในการน ามาใชใ้นการ
เรียนการสอน เน่ืองจากเป็นเทคโนโลยกีารศึกษาท่ีมีจุดเด่นกวา่หนงัสือธรรมดา อาทิ การสร้างภาพเคล่ือนไหว ใส่เสียง 
แก้ไขและปรับปรุงได้ สร้างจุดเช่ือมโยง (Links) เช่ือมต่อกับขอ้มูลภายในและภายนอกได้  ตน้ทุนในการผลิตต ่า 
สามารถส าเนาไดง่้ายไม่จ ากดั สามารถอ่านพร้อมกนัไดจ้ านวนมาก พกพาไดส้ะดวก (สมชยั, 2552) ท าใหผู้เ้รียนเกิดการ
เรียนรู้ตามสภาพจริง มีการเรียนรู้ท่ีหลากหลายทกัษะในเวลาเดียวกนั อาทิ การอ่าน การเขียน การพูด และการฟัง ใน
กิจกรรมเดียวผูเ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามความสามารถของตนเอง สามารถกลบัมาทบทวนหรือท าซ ้ าในบทเรียนท่ีไม่
เข้าใจ สามารถท าแบบทดสอบ และสามารถสั่งพิมพ์เอกสารท่ีตอ้งการออกมาทางเคร่ืองพิมพ์ได้ รวมทั้ งสามารถ
ปรับปรุงให้ทนัสมยัไดต้ลอดเวลา (จุฑารัตน์, 2554) สอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของดลวรรณ (2555) ไดศึ้กษาผลการ
เรียนรู้และความคงทนเร่ืองค าศพัทจ์ากนิทานภาษาองักฤษท่ีเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ระดบัชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
พบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ีเรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และนกัเรียนท่ีเรียนจากส่ือหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์ มีความคงทนในการเรียนรู้ค าศพัท์สูง
กว่าการเรียนแบบปกติอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในท านองเดียวกนักบัผลการศึกษาของจุฑารัตน์ (2554) 
พบวา่ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สามารถส่งเสริมความเขา้ใจในการอ่านภาษาองักฤษและการเรียนรู้ค าศพัท์ของนักเรียน
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โดยมีผลสมัฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึนหลงัจากท่ีไดรั้บการสอนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ และสอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของกรรณิการ์ (2553) ไดศึ้กษาผลการเรียนรู้ดว้ยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นิทานอีสปสองภาษา พบว่านักเรียนมีความ
เขา้ใจในการอ่านและการฟังหลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน นอกจากน้ีหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ยงัมีส่วนช่วยให้ผูเ้รียนเกิดการ
เรียนรู้และเขา้ใจเน้ือหาวิชาไดเ้ร็วข้ึน สามารถดึงดูดความสนใจของผูเ้รียนในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูด 
(เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554)   

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์จึงเป็นอีกทางเลือกหน่ึงท่ีครูผูส้อนสามารถใชเ้ป็นส่ือการเรียนการสอน เพ่ือแกปั้ญหา
หรือส่งเสริม พฒันาการเรียนการสอนโดยยดึผูเ้รียนเป็นส าคญั ส่งเสริมใหผู้เ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติ 
เต็มตามศกัยภาพ ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถสอดแทรกกระบวนการใฝ่เรียนรู้ อนัน าไปสู่การส่งเสริม
กระบวนการใฝ่เรียนรู้ของผูเ้รียนผา่นส่ือเทคโนโลยกีารศึกษาน้ี เน่ืองดว้ยในบริบทของสงัคมแห่งเทคโนโลยสีารสนเทศ 
การใฝ่เรียนรู้ถือเป็นคุณลักษณะหน่ึงท่ีส าคัญของผู ้เรียน อันจะน าไปสู่การเป็นผู ้เรียนรู้ตลลอดชีวิต หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติเด่นตามทฤษฎีการเรียนรู้ท่ีเช่ือว่า ผูเ้รียนท่ีแสวงหาความรู้ด้วยตนเองผ่านมลัติมีเดียและ
บทเรียนในรูปแบบปฏิสมัพนัธ์ ช่วยกระตุน้การเรียนรู้ผา่นประสาทสมัผสัต่าง ๆ ของมนุษย ์เช่น การมองเห็น การไดย้ิน 
การสมัผสั จะเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง (จินตวร์ี, 2555) สอดคลอ้งกบัขจรศกัด์ิ (2558) ไดก้ล่าววา่หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมี
ความสามารถในการใส่ส่ือการสอน เช่น เสียงบรรยายของผูส้อน ภาพเคล่ือนไหวอธิบายเน้ือหาเพ่ิมเติม ภาพท่ียอ่ขยาย
ได ้วีดิทศัน์ วตัถุ 3 มิติท่ีหมุนไดร้อบทิศทาง แบบทดสอบท่ีสามารถประเมินผลการเรียนรู้ไดท้นัที จะสามารถท าให้
ผูเ้รียนเกิดแรงกระตุน้ความใฝ่เรียนรู้ และเกิดทกัษะในความรู้ท่ีไดรั้บมากยิง่ข้ึน 

ดว้ยเหตุผลดงักล่าวน้ี ท าให้ผูว้ิจยัสนใจศึกษาผลการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ีมีต่อ
ความสามารถในการสะกดค าภาษาอังกฤษ และการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้ นประถมศึกษาปีท่ี  2 เพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านและการเขียนค าศพัท์วิชาภาษาองักฤษ และมีการใฝ่เรียนรู้ ตามวตัถุประสงค์ของหลกัสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงเป็นการวางรากฐานการเรียนรู้ภาษาองักฤษในระดบัท่ีสูงข้ึนต่อไป 
 
วตัถุประสงค์การวจิยั 

1.  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาองักฤษก่อนและหลงัการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

2. เพื่อศึกษาการใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการเรียนรู้การสะกดค าภาษาองักฤษโดยใช้
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

 
วธีิการวจิยั 

การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการวจิยัเชิงก่ึงทดลอง ศึกษากลุ่มเดียว วดัผลก่อนและหลงัการทดลอง โดยมีวธีิการศึกษาดงัน้ี 
1. ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง  

1.1 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ปีการศึกษา 2559โรงเรียนในเครือข่าย
พฒันาการศึกษาเซิมโพธ์ิ สงักดัส านกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต 2 จ านวน 9 โรงเรียน นกัเรียน
จ านวน 213 คน 

1.2 กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ คือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ของโรงเรียนบา้นปัก จ านวน  24 คนไดม้าโดยการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Random) 
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2. เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิยั 
2.1 หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เร่ือง สะกดค าภาษาอังกฤษ สร้างด้วยโปรแกรม dBookPro แบ่งเน้ือหาตาม

ครอบครัววงศ์ค  าศพัท์ (word family) จ านวน 16 เร่ือง ไดแ้ก่ -all, -ad, -ar, -ake, -en, -et, -ee, - it, -in, -ie, -ing, -oo, -ow, 
-ug, -un และ -ut 

2.2 แผนการจดัการเรียนรู้เร่ือง สะกดค าภาษาองักฤษโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 16 ชัว่โมง ซ่ึงผูว้จิยั
ออกแบบการเรียนรู้ตามแนวทาง Backward Design  

2.3 แบบทดสอบการสะกดค า จ านวน 1 ฉบบั จ านวน 20 ขอ้  
2.4 แบบสังเกตพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ ตามแนวทางการวดัและประเมินคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์หลกัสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 จ านวน 10 ขอ้ 
3. การวเิคราะห์ข้อมูล 

3.1 วิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนนการทดสอบก่อนและหลงัเรียนการสะกดค าภาษาองักฤษ
โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที  

3.2 วเิคราะห์การใฝ่เรียนรู้หลงัเรียนดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ดว้ยค่าเฉล่ีย 
 
ผลการวจิยั 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลการศึกษาเร่ือง ผลการจดัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ท่ีมีต่อความสามารถในการ
สะกดค าภาษาองักฤษ และการใฝ่เรียนรู้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี  2 โรงเรียนบ้านปัก  จังหวดัหนองคาย 
แสดงผลการศึกษาไดด้งัน้ี 

1. ผลการเปรียบเทียบความสามารถการสะกดค าภาษาอังกฤษก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือ
อเิลก็ทรอนิกส์ ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที ่2 

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผูว้ิจัยได้ท าการทดสอบก่อนเรียนกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 จ านวน 24 คน โดยใช้
แบบทดสอบอตันัย เขียนค าศพัท์ในช่องว่าง จ านวน 20 ขอ้ ท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนแลว้บนัทึกคะแนนเก็บไว ้เม่ือผูว้ิจยัไดท้ า
การสอนเสร็จแลว้ ผูว้จิยัไดท้ าการทดสอบหลงัเรียนกบันกัเรียนอีกคร้ัง ซ่ึงมีผลการทดสอบดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่1 ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดค าภาษาองักฤษก่อนและหลงัการเรียนรู้โดยใชห้นงัสือ 
                 อิเลก็ทรอนิกส์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 

การทดสอบ n X S.D. t 
ก่อนเรียน 24 3.92 1.47  

    18.21 
หลงัเรียน 24 10.08 2.57  

* P < .01 
 จากตารางท่ี 1 พบวา่ การทดสอบก่อนเรียนมีคะแนนเฉล่ีย เท่ากบั 3.92  คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากบั  1.47  
ผลการทดสอบหลงัเรียนมีคะแนนเฉล่ียเท่ากับ 10.08 คะแนน ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานเท่ากับ  2.57  เม่ือเปรียบเทียบ
คะแนนการก่อนเรียนและหลงัเรียนดว้ยการทดสอบค่าที พบวา่คะแนนทดสอบหลงัเรียนของนกัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียน 
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
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2.  ผลการศึกษาการใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 2 หลังการเรียนรู้การสะกดค าภาษาอังกฤษโดยใช้
หนังสืออเิลก็ทรอนิกส์ 

ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดส้ังเกตพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ระหว่างเรียนรู้การสะกดค าภาษาองักฤษโดยใชห้นังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ จ านวน 16 ชัว่โมง ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 ซ่ึงมีผลการสงัเกตดงัตารางต่อไปน้ี 
ตารางที ่2 ผลการศึกษาการใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 หลงัการเรียนรู้การสะกดค าภาษาองักฤษโดยใช ้
                หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ 

รายการประเมิน เฉล่ีย ระดบัคุณภาพ 

1. ตั้งใจเรียน 2.53 ดีเยีย่ม 
2. ความเพียรพยายาม 2.41 ดี 

3. สนใจเขา้ร่วมกิจกรรมการเรียนรู้ 2.45 ดี 

4. ความกระตือรือร้น  2.48 ดี 
5. ความกลา้แสดงความคิดเห็น 2.45 ดี 

6. คุณภาพของผลงาน 2.32 ดี 
7. ความรับผิดชอบ 2.41 ดี 

8. การสงัเกต 2.64 ดีเยีย่ม 
9. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์ 2.45 ดี 

10. แลกเปล่ียนเรียนรู้ 2.41 ดี 

รวมเฉล่ีย 2.46 ดี 

 
  จากตารางท่ี 2 พบวา่ ผลการศึกษาการใฝ่เรียนรู้หลงัเรียนรู้การสะกดค าภาษาองักฤษโดยใชห้นังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 มีคะแนนเฉล่ีย  2.46 อยู่ในระดับคุณภาพ ดี  โดยมีพฤติกรรมท่ี 8 การสังเกต มี
ค่าเฉล่ียมากท่ีสุด เท่ากบั  2.64 ล าดบัท่ี 2 คือ ตั้งใจเรียน โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.53 ล าดบัท่ี 3 คือ ความกระตือรือร้นโดย
มีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 2.48 ส่วนพฤติกรรมการใฝ่เรียนรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ คุณภาพของผลงาน โดยมีค่าเฉล่ีย เท่ากบั 
2.32 เน่ืองจากนกัเรียนขาดความช านาญในการใชค้อมพิวเตอร์ อาทิ การควบคุมเมาส์ ส่งผลใหผ้ลงานในแบบฝึกหัดใน
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ขาดความเป็นระเบียบเรียบร้อย  

อภิปรายและสรุปผลการวจิยั 
ผลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นไปตามสมมติฐานและวตัถุประสงคท่ี์ก าหนดไว ้ดงัน้ี 
1. ความสามารถในการสะกดค าภาษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นปัก ท่ีเรียนโดยใช้

หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบั .01  เน่ืองจากหนงัสืออิเล็กทรอนิกส์
เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีน่าสนใจ มีการจดักระบวนการเรียนรู้ท่ีเป็นขั้นตอน แบ่งเน้ือหาการเรียนอยา่งเหมาะสม สอดคลอ้ง
กบัวยัและความตอ้งการในการเรียนรู้ของนักเรียน จึงกล่าวไดว้่าการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการสอนสอน
สะกดค าภาษาองักฤษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 สามารถพฒันาความรู้ ความสามารถในการเรียน และท าให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนสูงข้ึน ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวของถนอมพร (2541) ท่ีกล่าวไวว้า่  การ
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น าเสนอเน้ือหาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ในลกัษณะส่ือหลายมิติ จะตอบสนองต่อวธีิการเรียนรู้ของมนุษยใ์นความพยายาม
ท่ีจะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กับความรู้เดิมไดเ้ป็นอย่างดี ซ่ึงตรงกับแนวคิดทฤษฎีโครงสร้างความรู้ เน้ือหาบทเรียนมี
ลกัษณะส่ือหลายมิติ สามารถตอบสนองความแตกต่างของโครงสร้างขององคค์วามรู้ท่ีไม่ชดัเจนหรือมีความซบัซอ้น ซ่ึง
เป็นแนวคิดทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญาไดอี้กด้วย โดยการจัดระเบียบโครงสร้างการน าเสนอเน้ือหาบทเรียนใน
ลกัษณะส่ือหลายมิติ ส่งเสริมใหผู้เ้รียนทุกคนมีอิสระในการเรียนควบคุมการเรียนของตนตามความสามารถ ความสนใจ 
ความถนดั และความรู้พ้ืนฐานของตนไดอ้ยา่งเต็มศกัยภาพ นอกจากน้ีการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนรู้ยงั
สอดคล้องการใช้เทคโนโลยีของคนในสังคมปัจจุบันดังค ากล่าวของสุจิตรา (2555) ได้กล่าวว่า การใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์เร่ิมเขา้มามีบทบาทในการเรียนการสอนมากข้ึน เน่ืองดว้ยความสามารถของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
สามารถตอบสนองท่ีรวดเร็ว ประกอบดว้ยสีสัน ภาพ และเสียง ท าให้เกิดความต่ืนเตน้ และไม่เบ่ือหน่าย ช่วยให้การ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพ สนองความตอ้งการและความสามารถของบุคคล ท าให้ผูเ้รียนบรรลุจุดมุ่งหมายในการ
เรียน เรียนรู้อยา่งมีความสุข สอดคลอ้งกบัการศึกษาของสุดสวาท (2554) ท่ีไดศึ้กษาผลการพฒันาทกัษะการสะกดค า
และออกเสียงค าศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแซง โดยใช้หนังสือ
อิเลก็ทรอนิกส์ ผลการวิจยัพบวา่ ทกัษะการสะกดและอ่านออกเสียงค าศพัทภ์าษาองักฤษของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 4 โรงเรียนบ้านหนองแซง หลงัเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั .01 และสอดคลอ้งกับผล
การศึกษาของณาตยา (2551) ได้ศึกษาการพฒันาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองบทสนทนาในชีวิตประจ า วนั วิชา
ภาษาองักฤษ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 ผลการวิจยัพบวา่ ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลงัเรียนสูงกวา่ก่อน
เรียน อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 นอกจากน้ียงัสอดคลอ้งกบัผลการศึกษาของวนิชา (2552) ไดศึ้กษาการสร้าง
หนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์สอนค าศพัทภ์าษาองักฤษส าหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียนบา้นน ้ ามนัและโรงเรียน
บา้นเพียซ าพุวิทยา ส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเลย เขต 1 ผลการวิจยัพบว่า ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนท่ี
เรียนรู้ดว้ยหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์สอนค าศพัทภ์าษาองักฤษ หลงัเรียนสูงกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 

ดงันั้น การน าเอาหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์มาเป็นส่ือการจดัการเรียนการสอนวิชาภาษาองักฤษ จึงเป็นอีกหน่ึงส่ือการ
เรียนรู้ท่ีสามารถพฒันาความสามารถในการสะกดค าของนกัเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การใฝ่เรียนรู้ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนบา้นปักระหวา่งการเรียนรู้การสะกดค าภาษาองักฤษ
โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในระดับคุณภาพดี จากขอ้มูลขา้งตน้สามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ส่งผลให้นักเรียนมีการใฝ่เรียนรู้อยู่ในระดบัคุณภาพดี ทั้งน้ีเป็นผลเน่ืองมาจากการเรียนรู้ดว้ย
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนรู้ท่ีแปลกใหม่ มีภาพ เสียงและสีสันท่ีสวยงาม มีการออกเสียงค าศพัทท่ี์นกัเรียน
สามารถฝึกทกัษะการฟังและออกเสียงตามได ้ท าให้นกัเรียนสามารถจดจ าค าศพัท์และสะกดค าไดถู้กตอ้ง นกัเรียนไดมี้
ปฏิสัมพนัธ์กับบทเรียนโดยตลอด สามารถตรวจสอบผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถกลับไปศึกษาและท า
แบบทดสอบใหม่ได ้จึงท าให้นกัเรียนเกิดความสนุกสนาน มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออิเล็กทรอนิกส์ 
และมีความตั้งใจใฝ่เรียนรู้ตลอดระยะเวลาของการจดัการเรียนการสอน ดงัค ากล่าวของกฤษมนัต ์(2552) ท่ีกล่าวไวว้่า 
ส่ือการสอนและเทคโนโลยกีารศึกษาท่ีไดรั้บการออกแบบและมีการบริหารจดัการในการใชอ้ยา่งดี จะสามารถกระตุน้
ความสนใจและสร้างแรงจูงใจใฝ่เรียนรู้ได ้สามารถใหค้วามรู้ท่ีมีความหมายและน่าสนใจส าหรับผูเ้รียน ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ 
ไดเ้ขา้ใจ ได้เห็นความแตกต่าง ท าให้เกิดการเปรียบเทียบความคิดหรือความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถ
บรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของการเรียนหรือสามารถท าขอ้สอบได ้และสามารถสนองความปรารถนาใฝ่รู้ในตวัผูเ้รียนได้
อย่างครบถ้วน ซ่ึงเป็นลักษณะของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ตามค ากล่าวของอ าพร (2550) ท่ีกล่าวว่า หนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส์สามารถใช้เป็นส่ือการเรียนการสอน ใช้แกปั้ญหาหรือส่งเสริมพฒันาการเรียนการสอน เป็นส่ือท่ียึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญั  ส่งเสริมให้ผูเ้รียนสามารถพฒันาตนเองไดต้ามธรรมชาติเต็มตามศกัยภาพ  ตามความแตกต่างระหวา่ง
บุคคลและพัฒนาการทางสมอง  ทั้ งยงัเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีเป็นเคร่ืองมือส่งเสริมสนับสนุน การจัดการ
กระบวนการเรียนรู้ ผูเ้รียนสามารถเขา้ถึงความรู้ ทกัษะกระบวนการ และคุณลกัษณะอนัพึงประสงค ์ ส่งผลใหผู้เ้รียนมี
ผลการเรียนรู้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานตามท่ีหลกัสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดก้ าหนดไว ้สอดคลอ้งกบัผลการศึกษา
ของกานตพ์จี (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาการเรียนการสอนดว้ยกลวิธีการอ่านแบบร่วมมือโดยใชห้นงัสือภาพประกอบ
อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ผลการวิจยัพบว่านักเรียนมีเจตคติท่ีดีต่อการเรียนการสอนดว้ย
กลวิธีการอ่านแบบร่วมมือโดยใชห้นังสือภาพประกอบอิเล็กทรอนิกส์และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของ Craig, D. U. 
and Union, L. W. (2015)ได้ศึกษาการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ในห้องเรียนและท่ีบ้าน เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาองักฤษและคะแนนการทดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษของนกัเรียนระดบัเกรด 3 ผลการวจิยัพบวา่ 1) คะแนนการ
อ่านของนักเรียนระดับเกรด 3 ท่ี เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์สูงกว่านักเรียนท่ีไม่ได้เรียนด้วยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์อยา่งมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั  0.001 2) คะแนนทดสอบมาตรฐานภาษาองักฤษของนกัเรียนท่ีเรียน
โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์สูงกวา่นกัเรียนท่ีไม่ไดเ้รียนโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
0.01 และ 3) นกัเรียนมีความรับผิดชอบและความอดทนต่อการเรียนรู้โดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ ในท านองเดียวกบั
ผลการวจิยัของ Barnyak, N. C. (2016)ไดศึ้กษาทกัษะการเรียนรู้และแรงจูงใจของเด็กโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์และ
หนงัสือทัว่ไป ผลการวจิยัพบวา่กลุ่มเด็กท่ีอ่านหนงัสือโดยใหญ่ใหค้  าแนะน า  กลุ่มเด็กท่ีอ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ และ
กลุ่มเด็กท่ีอ่านหนงัสือทัว่ไป มีการพฒันาค าศพัทไ์ม่แตกต่างกนั และทศันคติเชิงบวกในการอ่านหนงัสืออิเลก็ทรอนิกส์
สูงกวา่การอ่านหนงัสือทัว่ไป 

ดงันั้น การสอนโดยใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์เป็นส่ือการเรียนรู้สามารถเสริมสร้างการใฝ่เรียนรู้ไดดี้ เน่ือง
ด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์มีคุณสมบัติท่ีสามารถพฒันาให้ผูเ้รียนมีทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านมลัติมีเดียและ
บทเรียนในรูปแบบปฏิสัมพนัธ์ท่ีช่วยกระตุน้การเรียนรู้ตามประสาทสัมผสัต่าง ๆ อาทิ การมองเห็น การไดย้ิน การ
สมัผสั ซ่ึงจะเกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซ้ึง การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
1.1  ควรทดลองใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์ก่อนน าไปใชจ้ดัการเรียนการสอนจริงกบันกัเรียน 
1.2  ครูควรควบคุมและใหค้  าแนะน าในการใชห้นงัสืออิเลก็ทรอนิกส์แก่นกัเรียนอยา่งใกลชิ้ด  
1.3  ควรจัดกลุ่มนักเรียนแบบเก่งคู่กบัอ่อน ในกรณีท่ีนักเรียนตอ้งใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ร่วมกนั เน่ืองจาก

จ านวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอกบัจ านวนนกัเรียน เพ่ือใหน้กัเรียนไดช่้วยเหลือกนัและเรียนรู้แบบเป็นทีม 
2. ข้อเสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 

2.1 ควรท าการศึกษาผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในระดบัชั้นอ่ืน ๆ ท่ีมีผลต่อความสามารถในการสะกดค าภาษาองักฤษ 

2.2 ควรท าการศึกษาผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือพัฒนาการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาต่างประเทศ ในส่วนของเน้ือหาหรือทกัษะทางภาษา อาทิ ทกัษะการฟัง ทกัษะ การพดู ทกัษะอ่าน ทกัษะการเขียน 
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