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ผลการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้
แบบทวิภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทย 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ณัฏฐพงศ์ กาญจนฉายา1 วชิระ  ดวงใจดี2 คณิตา  นจิจรัลกุล3 กิตติศักดิ์ ณ พัทลุง4 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี1,2,3,4 

E-mail: kanchanachaya@gmail.com1 

Received 24 Dec 2021 Revised 5 Nov 2022  Accepted 30 Nov 2022  
บทคัดย่อ 

งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่าน
ร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1  (2) ศึกษาผลการใช้หนังสือความจริงเสริม (3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้
หนังสือความจริงเสริม กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านบางมะรวด จำนวน 60 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 30 คน และกลุ่มควบคุม 30 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ (1) แบบประเมินคุณภาพของ
หนังสือความจริงเสริม (2) หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (3) แผนการ
จัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือความจริงเสริม (4) แผนการจัดการเรียนรู้แบบปกติ (5) แบบวัดทักษะการอ่านคำศัพท์
พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 (6) แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือความจริง
เสริมของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่า t-test 

ผลการวิจัยพบว่า (1) หนังสือความจริงเสริม มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก (M = 4.64, S.D. = 0.40) และ
มีประสิทธิภาพ (E1/E2) เท่ากับ 81.27/80.63 (2) ผลการศึกษาทักษะการอ่านคำศัพท์พื ้นฐานภาษาไทยของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 พบว่า กลุ่มทดลอง (M = 32.10, S.D. = 4.31) มีคะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุม (M = 
23.50, S.D. = 10.30) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (3) ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อ
การใช้หนังสือความจริงเสริม พบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดย (M = 3.75, S.D. = 0.53) 

 

คำสำคัญ : หนังสือความจริงเสริม, ทักษะการอ่าน, การเรียนรู้แบบทวิภาษา, คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1, ผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน, ความพึงพอใจ 

mailto:kanchanachaya@gmail.com


  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 14 No.2 (July-December) 2022 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

58 

 

Effective of Using Augmented Reality Book Based on Process of 
Reading Development and Bilingual Learning to Enhance Reading Skills 

on Thai Basic Word For Grade 1 Students 
Nuttaphong Kanchanachaya1 Wachira duangjaidee2 Kanita  Nitjarunkul3 Kittisak  Na patthalung4 

Faculty of Education Prince of Songkla University, Pattai Campus1,2,3,4 

E-mail: kanchanachaya@gmail.com1 

 
Abstract 

This research was conducted to 1) develop augmented reality book based on process of 
reading development and bilingual learning to enhance reading skills on Thai basic word for grade 
1 students, 2) examine the effective of the AR book usage, and 3) explore the students’ 
satisfaction of the AR book. The samples included 60 first-grade students of Ban Bangmaruad 
School.  They were divided into an experimental group of 30 students and a controlled group of 
30 students.  The instruments covered (1) the quality assessment form of AR book, (2)  AR book 
based on process of reading development and bilingual learning to enhance reading skills on 
Thai basic word for grade 1, (3) AR learning lesson plan, (4) traditional learning lesson plan, (5) 
the reading skill achievement test in Thai basic word for grade 1 students, and (6) satisfaction 
questionnaire towards the AR book usage.  Mean, standard deviation and t-test were employed 
in data analysis.  

The research findings were as follows. 1) The quality of the AR book was at a high level 
(M = 4.64, S.D. = 0.40) with efficiency (E1/E2) = 81.27/80.63 2) The reading skill in Thai basic word 
of grade 1 students found that achievement test score of the experimental group (M = 32.10, 
S.D. = 4.31) was higher than that of the controlled group (M = 23.50, S.D. = 10.30) at a significant 
level of .01.  3) The students’ satisfaction towards the AR book was at the highest level (M = 3.75, 
S.D. of 0.53). 

Keywords:  Augmented reality book, Reading skills, Bilingual learning, Thai basic word for 
grade 1, Achievement, Satisfaction 
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บทนำ 
ภาษาเป็นเครื่องมือในการดำรงชีวิตของมนุษย์ มนุษย์สามารถเรียนรู้ภาษาเพื่อการดำรงชีวิต โดยใช้เป็น

เครื่องมือของการสื่อสาร ภาษาช่วยให้คนรู้จักคิดและแสดงออกถึงความคิดด้วยการพูด การเขียน และการกระทำ
ซึ่งเป็นผลจากการคิด ภาษาจึงมีบทบาทสำคัญต่อมนุษย์ช่วยให้มนุษย์พัฒนาความคิดช่วยดำรงสังคมให้มนุษย์อยู่
ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข (Ministry of Education, 2009)ภาษาไทยเป็นวัฒนธรรมที่ส่งเสริมความเป็นไทยและเป็น
เอกลักษณ์หนึ่งของประเทศชาติ ที่ใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารกันระหว่างคนไทยท้ังชาติ นอกจากน้ียังช่วย
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด เสริมสร้างความเข้าใจอันดีงามของคนในสังคม จากความสำคัญของภาษาไทยดังกลา่ว 
คนไทยทกุคนจึงควรภูมิใจและช่วยกันผดุงมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าไว้คงอยู่ตลอดไป (Jairungga, 2004) 

ทักษะการอ่านเป็นทักษะที่สำคัญที่นำไปใช้กันมากในชีวิตประจำวัน ผู้มีทักษะในการอ่านย่อมแสวงหา
ความรู้และศึกษาเล่าเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้จากการอ่านไปใช้ในการพูดและการเขียน
ได้อย่างดี ทักษะการอ่านออกเสียงเป็นทักษะที่ช่วยให้ผู้พูดพูดได้ถูกต้องชัดเจนยิ่งขึ้น กระทรวงศึกษาธิการได้
กำหนดสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเป็นกลุ่มมาตรฐานสาระการเรียนรู้หนึ่งในหลักสูตรแกนกลาง การศึกษาขั้น
พื้นฐานพุทธศักราช 2551 โดยมีสาระที่ 1 การอ่าน ได้กำหนดมาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้
และความคิดเพื่อนำไปใช้ตัดสินใจ แก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต และมีนิสัยรักการอ่าน ดังนั้นการอ่านย่อมเป็น
ทักษะที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก (Choeidet, 2014) แต่ปัญหาที่พบกับนักเรียนส่วนใหญ่คือนักเรียนยังขาด
ทักษะการอ่านออกเสียงนักเรียนบางส่วนมีปัญหาในการอ่านออกเสียง อ่านไม่ชัดเจน อ่านไม่ถูกต้องอักขรวิธี และ
อ่านประสมเป็นคำให้ถูกต้องไม่ได้และยังไม่คล่องแคล่วเท่าที่ควรจึงทำให้การเรียนรู้ในห้องเรียนช้า ส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นอย่างมาก รวมทั้งมีผลกระทบต่อการเรียนในวิชาอื่น ๆ อีกด้วย ซึ่งถ้าหากนักเรยีนไม่
สามารถอ่านออกเสียงได้ถูกต้องแล้วนั้น จะส่งผลกระทบถึงความสามารถในการเขียนสื่อสารถ่ายทอดความคิด อีก
ทั้งนักเรียนยังไม่สามารถสื่อแนวคิดของตนออกมาเป็นภาษาเขียนได้ เนื่องจากขาดการอ่านและขาดการฝึกฝน
อย่างต่อเนื่องและจริงจัง (Riankasemsakul, 2015) 

พื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษกว่าพื้นที่อื่น ๆ ของประเทศ เนื่องจากมีความ
แตกต่างทางด้านศาสนา วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม ดำเนินชีวิตโดยยึดหลักการทางศาสนา ภาษาที่ใช้ในชีวิตประจำวันเป็นภาษามลายูท้องถิ่น และส่วน
ใหญ่พูดหรืออ่านภาษาไทยไม่ค่อยได้ การที่ไม่สามารถพูด อ่าน เขียน และใช้ภาษาไทยได้จะทำให้การติดต่อสือ่สาร
สร้างความเข้าใจกันเป็นไปได้ยาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษา ซึ่ งเป็นกุญแจสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนา 
การที่ประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีชีวิตประจำวันที่จำเป็นต้องใช้ภาษามลายูถิ่นในการสื่อสาร ล้วนแล้วแต่เป็น
ข้อจำกัดในการพัฒนาทักษะภาษาไทยทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน และการเข้าใจความหมาย เห็นได้จากผลการสอบ 
O-NET  ในทุกปี ซึ่งภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนวิชาสามัญอื่น ๆ จึงส่งผลให้การเรียนรู้วิชาสามัญอื่น ๆ 
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ตกต่ำไปด้วย (Watcharasukhum, 2012) การสอบ O-NET เป็นการสอบที่เน้นการคิดวิเคราะห์เป็นส่วนใหญ่ ซึ่ง
การเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันไม่ได้เน้นให้ผู้ เรียนคิดและวิเคราะห์เป็น และผู้เรียนบางส่วนยังอ่าน
ภาษาไทยได้ไม่คล่อง โดยข้อสอบแบบคิดวิเคราะห์มีโจทย์คำถามท่ียาวมาก ดังนั้น เมื่ออ่านไม่เข้าใจก็ไม่สามารถหา
คำตอบท่ีถูกต้องได้ ขณะเดียวกันการสอนของครูจะสอนให้ท่องจำมากกว่าอ่านให้เข้าใจและเมื่อข้อสอบออกมาไม่
เหมือนกับที่ผู้เรียนเรียนมาจึงไม่สามารถทำข้อสอบได้ (Chirawut, 2014)อย่างไรก็ตามการจัดการเรียนการสอน
ภาษาไทยสำหรับผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้ประสบความสำเร็จนั้นจำเป็นต้องมีการจัดการเรียนการ
สอนที่แตกต่างจากการสอนภาษาไทยสำหรับผู้เรียนโดยทั่วไป จะต้องมีการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ของผู้เรียนในพ้ืนที่ จึงควรศึกษาแนวทางการพัฒนาซึ่งมาจากความเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยตรง นั่น
คือ ผู้บริหารและครูในโรงเรียน เพื่อนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยที่เหมาะสมกับ
ผู้เรียนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป (Songmuang, Hajisamae, Vaivanjit, Hajisa-I, & Baka, 2014) 

การจัดการเรียนการสอนแบบสองภาษาหรือเรียกอีกอย่างว่าการเรียนรู้แบบทวิภาษา เป็นรูปแบบการจัด
การศึกษาที่แสดงถึงความเป็นพหุวัฒนธรรมนิยม ที่จะช่วยให้ผู ้เรียนสามารถเชื ่อมโยงภาษาวัฒนธรรมและ
ประสบการณ์ชีวิตเดิม สู่การเรียนรู้ในชั้นเรียนได้เป็นอย่างดี โดยเริ่มต้นด้วยภาษาที่หนึ่งหรือภาษาแม่เป็นฐานใน
การเรียนรู้ เพื่อเป็นสะพานเชื่อมไปสู่การเรียนรู้ภาษาที่สอง โดยในการจัดการเรียนการสอนนั้นจะนำทั้งภาษาแม่
และภาษาที่สองที่ต้องการเรียนเข้าไว้ด้วยกัน ผู้เรียนจะถูกทำให้เห็นความสำคัญของการเรียนภาษาท่ีสอง และเห็น
ความสำคัญในการเป็นส่วนหนึ ่งของวัฒนธรรมหลัก แต่ก็ต ้องไม่ทิ ้งอัตลักษณ์ในวัฒนธรรมรองของตน 
(Wattanawara)  

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ มีบทบาทต่อการศึกษาเป็นอย่างมาก การนำเอาเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในการเรียนการสอนทำให้ผู้เรียนมีความสนใจและมีช่องทางในการเรียนในรูปแบบอื่นเพิ่ม
มากขึ้น จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันมีเทคนิคชนิดหนึ่งที่เรียกว่า เทคโนโลยีความจริงเสรมิ (Augmented Reality) 
หรือเรียกว่า AR เป็นเทคโนโลยีที่สามารถนำมาบูรณาการกับสื่อสิ่งพิมพ์ได้ ไม่ว่าจะเป็น สมุด หนังสือ หรือรูปภาพ
ต่างๆ เป็นเทคโนโลยีที่ผสานโลกแห่งความเป็นจริงเข้ากับโลกเสมือน ในรูปแบบที่เป็น 2D 3D หรือ วีดิทัศน์ มา
ซ้อนทับเข้ากับฉากหลังของสื่อนั ้น ๆ ผ่านจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ตโฟน แท็บเล็ต หรือแว่นตา สอดคล้องกับ 
(Sathapornwachana & Muangsun, 2014) ที่กล่าวว่า เทคโนโลยีความจริงเสริมมีความแปลกใหม่ ทันสมัย 
และผู้ใช้สามารถมองเห็น สามารถดูตัวอย่างของภาพได้ทั้งภาพนิ่งและภาพวิดีโอในเวลาเดียวกัน ทำให้การเรียนรู้มี
ความเข้าใจท่ีดี และรวดเร็วข้ึน 

จากความสำคัญและปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น ผู ้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาหนังสือความจริงเสริมด้วย
กระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู ้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐาน
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ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพื่อให้สถานศึกษาปลอดการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาภาษาไทย 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพื่อพัฒนาหนังสือความจริงเสรมิด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพือ่
พัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปีท่ี 1 
 2. เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิ
ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 
 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการ
อ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร คือ นักเรียนช้ันประถม 

ศึกษาปีท ี ่  1 ในพื ้นที ่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 23,069 คน (Office of The Basic Education 
Commission, 2019)  
      1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 80 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย 
แบ่งเป็นดังนี ้  

          1.2.1 กลุ่มที่ใช้ศึกษาประสิทธิภาพ 
ของหน ั งส ื อความจร ิ ง เสร ิ มด ้ วยกระบวนการพ ัฒนาการอ ่ านร ่ วมก ับการ เร ี ยนร ู ้ แบบทว ิภาษา  
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 20 คน 
ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะห์ 

         1.2.2 กลุ่มที่ใช้ศึกษาผลการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 จำนวน 60 คน ได้แก่ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านบางมะรวด ซึ่งแบ่งเป็นดังนี ้

- กลุ่มทดลองที่ทำการเรียน  
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การสอนโดยใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 จำนวน 30 คน       

- กลุ่มควบคุมที่ทำการเรียน 
การสอนแบบปกติจำนวน 30 คน 
 

2. ตัวแปรที่ศึกษา  
     2.1 ตัวแปรตาม ได้แก่ 1) ทักษะการอ่านคำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปี
ที่ 1 2) ความพึงใจของผู้เรียน 

    2.2 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ 1) การเรียนการสอนด้วยหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการ
อ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 1 2) การเรียนการสอนแบบปกติ 
3. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
    3.1 แบบประเมินคุณภาพของหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 
     3.2 หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนา

ทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40   

3.3 แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.62 และค่าความ
สอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหามีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00 

3.4 แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรยีนช้ันประถมศึกษา

ปีที่ 1 ที่เรียนแบบปกติ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.63 และค่าความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหามีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00 

3.5 แบบวัดทักษะการอ่านคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีค่าความ
สอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหามีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00 ค่าความเชื่อมั่นมีค่าเท่ากับ 0.93 ค่า
ความยากง่ายตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป 
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3.6 แบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับ
การเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีท่ี 1 มีค่าความสอดคล้องหรือความตรงเชิงเนื้อหามีดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.66-1.00 
4. วิธดีำเนินการวิจัย 
           การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยการดำเนินการวิจัยเริ่มจากการศึกษางานวิจัย เอกสาร ตำรา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
ร่างแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิ
ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื ่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 และ
แผนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทย เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ที่เรียน
แบบปกติ นำแผนกาจัดการเรียนรู้เสนอผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้องเหมาะสม แล้วดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ พัฒนาแบบวัดทักษะการอ่านคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที ่ 1  พร้อมตรวจสอบหาค่าความสอดคล้อง ( IOC) ซึ่งมีค่าระหว่าง 0.66-1.00 และประเมิน
ประสิทธิภาพของแบบวัดผลสัมทักษะการอ่านฯ โดยนักเรียนที่มีคุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มทดลอง คือ นักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะห์ จำนวน 20 คน พบว่า ค่าความเชื่อมั่นมีค่า 0.93 ค่าความยากง่าย
ตั ้งแต่ 0.20 ถึง 0.80 และค่าอำนาจจำแนกตั ้งแต่ 0.20 ขึ ้นไป จากนั ้นพัฒนาหนังสือความจริงเสริมด้วย
กระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู ้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐาน
ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามกระบวนการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 5 ขั้นตอน คือ 1) 
ขั้นการวิเคราะห์โดยเริ่มจากการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย การวิเคราะห์วัตถุประสงค์ การวิเคราะห์เนื้อหา และอื่น 
ๆ 2) ขั้นการออกแบบ ประกอบด้วย 2.1) ออกแบบสคริปต์สำหรับบันทึกเสียง 2.2) ออกแบบมาร์กเกอร์ที ่ใช้
ประกอบในหนังสือความจริงเสริม โดยต้องมีความสอดคล้องกับเนื้อหา มีความน่าสนใจ ชัดเจนและไม่ซ้ำกัน 2.3) 
ออกแบบหนังสือความจริงเสริม โดยมีความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา  มีความเหมาะสมของขนาด
ตัวหนังสือ น่าสนใจ และ2.4) ออกแบบคำศัพท์ ตัวละคร และออกแบบฉากให้มีความสอดคล้องกับเนื้อหา เพื่อ
นำไปสร้างเป็นภาพเคลื่อนไหวที่ใช้ประกอบในเทคโนโลยีความจริงเสริม 3) ขั้นการพัฒนา เป็นขั้นตอนการเริ่มลง
มือพัฒนาหนังสือความจริงเสริม โดยทำตามขั้นตอนการออกแบบ ประกอบไปด้วย 3.1) บันทึกเสียงตามสคริปต์ 
3.2) วาดมาร์กเกอร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 3.3) พัฒนาหนังสือความจริงเสริม 3.4) สร้างคำศัพท์ วาดตัวละคร 
วาดฉาก เพื่อนำมาตัดต่อให้เป็นวิดีโอแอนิเมชัน หลังจากนั้นนำทั้งหนังสือและวิดีโอแอนิเมชันไปสร้างเป็น
เทคโนโลยีความจริงเสริมผ่านโปรแกรม Unity 4)  ขั้นการทดลองใช้ เป็นขั้นการนำหนังสือความจริงเสริม  ที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองใช้เพื่อหาข้อบกพร่องข้อผิดพลาดเบื้องต้น โดยกลุ่มผู้เรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง  5) ขั้นการ
ประเมินผลเป็นการนำหนังสือความจริงเสริม ให้ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพ และประเมินประสิทธิภาพโดย
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านโต๊ะเวาะห์ อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส จำนวน 20 คน โดยมี
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คุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ทำการปรับปรุงแก้ไขตามคำแนะนำ หลังจากนั้น
พัฒนาแบบประเมินความพึงพอใจต่อการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 
1 พร้อมหาค่าความสอดคล้อง (IOC) โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 0.66-1.00 และนำเครื่องมือทั้งหมดไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนบ้านบางมะรวด อำเภอปะนาเระ จังหวัดปัตตานี จำนวน 60 คน 
แบ่งเป็น กลุ่มควบคุม จำนวน 30 คน และกลุ่มทดลอง จำนวน 30 คน โดยในเบื้องต้นได้ทำการประสานงานกับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนและครู เพื่อช้ีแจงวัตถุประสงค์ของการทำวิจัย และเตรียมความพร้อมของอุปกรณต์่าง ๆ ที่ใช้
ในการทดลอง อันได้แก่ หนังสือความจริงเสริม สมาร์ทโฟน และแอปพลิเคชัน ในขณะเดียวกันได้เตรียมความ
พร้อมให้แก่ครูผู้ในการใช้งานหนังสือความจริงเสริม โดยใช้เวลา 1 สัปดาห์  หลังจากเตรียมความพร้อมเรียบร้อย
แล้ว เริ่มเข้าสู่การทดลองใช้ของผู้เรียน ใช้เวลาในการทดลอง 5 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 4 วัน วันละ 1 คาบ (50 นาที) 
เริ่มต้นโดยการให้ผู้เรียนทำแบบวัดความสามรถในการอ่านก่อนเรียน หลังจากนั้นจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียน
โดยใช้หนังสือความจริงเสริมสำหรับกลุ่มทดลอง และจัดการเรียนการสอนแบบปกติสำหรับกลุ่มควบคุม เมื่อ
จัดการเรียนการสอนสำเร็จตามแผนแล้วให้ผู้เรียนทำแบบวัดความสามรถในการอ่านหลังเรียนพร้อมประเมินความ
พึงพอใจที่มีต่อหนังสือความจริงเสริม และเมื่อได้ผลการทดลองจึงนำไปสรุป วิเคราะห์ และอภิปรายผลเป็น
ขั้นตอนสุดท้าย 
5. การวิเคราะห์ข้อมูล 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ในการศกึษาครั้งนี้ คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า  
t-test (dependent) 

 
ผลการวิจัย 

1. ผลการพัฒนาหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่าน เร่ืองคำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ตารางที่ 1 ผลการพัฒนาหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 รายการประเมิน M S.D. ระดับคุณภาพ 
ด้านการจดัรูปแบบสื่อหนังสือความจริงเสริม 4.77 0.32 ดีมาก 
ด้านการใช้งาน 4.52 0.45 ดีมาก 
ด้านภาพและเสียงสื่อวีดิทัศน ์ 4.53 0.46 ดีมาก 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.40 ดีมาก 



  

 

Research and Development Journal Suan Sunandha Rajabhat University 

Vol. 14 No.2 (July-December) 2022 

เน้นความเป็นวัง ปลูกฝังองค์ความรู้ ยึดมั่นคุณธรรมให้เชิดชู เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่สากล 

65 

 

จากตารางที ่ 1 ผลการพัฒนาหนังสือความจริงเสร ิมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับ  
การเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 1 พบว่า ระดับคุณภาพโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.4 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการ
เรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

การเรียน ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
ทดสอบระหว่างเรียน (E1)                               81.27 80 
ทดสอบหลังเรียน (E2)                                    80.63 80 

 
         จากตารางที ่2 ผลการประเมินประสิทธิภาพ 
ของหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า ผลการทดสอบระหว่างเรียน มี
ค่าร้อยละ 81.27 และผลการทดสอบหลังเรียน มีค่าร้อยละ 80.63 เมื่อพิจารณาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
ดังนั้น หนังสือความจริงเสริมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 
 

2. ผลการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะการอ่าน เร่ือง คำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
ตารางที ่3 ผลการศึกษาทักษะการอ่านคำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 ของกลุ่ม 
ทดลองที่เรียนโดยใช้หนังสือความจริงเสริม และกลุ่มควบคุมที่เรียนแบบปกติ 

Note. Levene’s test for equality of variances was significant, F = 23.26, p <.001 
จากตารางที่ 3 ผลการศึกษาทักษะการอ่าน พบว่า คะแนนทักษะการอ่านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่ม

ควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ , t(38.85) = 4.22, p < .001 โดยคะแนนของกลุ่มทดลอง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
32.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.31 และคะแนนของกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 23.50 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.30 ขนาดอิทธิพลเท่า 0.96 ถึงแม้ว่าการทดสอบนี้จะฝ่าฝืนข้อตกลงเบื้องต้นเรื่อง
ความเท่าเทียมกันของความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม แต่พอสรุปได้ว่าการใช้ 

ตัวแปร กลุ่มทดลอง กลุ่มควบคุม t(38.85) p Cohen’s d 
 M SD M SD    

ทักษะการอ่าน 32.10 4.31 23.50 10.30 4.22 <.001 0.96 
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หนังสือความจริงเสริมช่วยพัฒนาทักษะกการอ่าน ได้ 
มากกว่าการเรียนแบบปกติ  
 
3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการ
อ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน เร่ือง คำศัพท์พ้ืนฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
ตารางที ่4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนกาพัฒนาการ
อ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 1 

 รายการประเมิน M S.D. ระดับคุณภาพ 
คำแนะนำการใช้งาน ชัดเจนและเข้าใจง่าย 3.93 0.25 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ความง่ายในการใช้งาน 3.70 0.47 พึงพอใจมากท่ีสุด 
ความเร็วในการแสดงผล 3.77 0.57 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความความจริงเสริมของสื่อ 3.60 0.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ของเนื้อหา 3.80 0.55 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความชัดเจนในการอธิบายเนื้อหา 3.80 0.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความสอดคล้องของภาพและเนื้อหา 3.63 0.61 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความรวดเร็วในการแสดงผล 3.60 0.86 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ช้ินงานมีความน่าสนใจ 3.80 0.41 พึงพอใจมากท่ีสุด 

ความเหมาะสมของขนาดตัวหนังสอื 3.90 0.31 พึงพอใจมากท่ีสุด 

เฉลี่ยรวม 3.75 0.53 พึงพอใจมากที่สุด 
จากตารงที่ 4 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนกา

พัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวมค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 
 

สรุปและอภิปรายผลการวจัย 
 1. ผลการประเมินคุณภาพ และการหาประสิทธิภาพของหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการ
พัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 1 โดยรวมอยู่ในมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.40 และมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 81.27./80.63 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 80/80 
เนื่องจากก่อนที่ผู้วิจัยจะพัฒนาหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษา
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ผู้วิจัยได้ทำการ
วิเคราะห์ผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา วิเคราะห์วัตถุประสงค์ ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง จัดแบ่งเนื้อหาและองค์ประกอบต่าง 
ๆ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ให้สื่อมีความความทันสมัยดูน่าสนใจเหมาะสมกับวัยผู้เรียน โดยผ่านการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญอย่างเป็นะบบ ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญเพื่อให้หนังสือความจริงเสริมมีคุณภาพ และนำไป
ทดลองใช้กับผู้เรียนเพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหนังสือความจริงเสริม ปรับปรุงแก้ไขสื่อให้เป็นตามเกณฑ์ที่
กำหนดหรือให้เหมาะสมที่จะทำไปใช้จริง สอดคล้องกับ (Jongjaroenand & Rampai, 2021) กล่าวว่า สื่อการเรียนรู้
เทคโนโลยีความจริงเสริมที่มีคุณภาพ มีผลมาจากการที ่สื ่อได้ผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม จาก
คณะกรรมการที่ปรึกษา และผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยได้ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และนำไปทดลองตาม
ขั้นตอน มีการปรับปรุงสื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด มีความทันสมัย แปลกใหม่ และสวยงาม ทำให้ผู้เรียนสนใจที่
จะเรียนรู ้เนื ้อหา อีกทั้งยังได้แนวทางในการเล่าเรื ่องที่เรียนผ่านสื่อดิจิทัลที่มากขึ้นอีกด้วยและยังสอดคล้องกับ 

(Khumthanhom, 2020) กล่าวว่า ก่อนที่จะทำการสร้างสื่อมีการศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล เกี่ยวกับเนื้อหา 
และมีการกำหนดวัตถุประสงค์ มีการกำหนดวางแผนปริมาณสื่อให้มีจำนวนที่เหมาะสมกับจำนวนคาบเรียน เลือก
หัวข้อมาปรับใช้กับสื่ออย่างเหมาะสมกับเนื้อหา เป็นผลทำให้การประเมินคุณภาพสื่ออยู่ในระดับดีมาก 

2. ผลการใช้หนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า คะแนนทักษะ
การอ่านของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคะแนนของกลุ่มทดลอง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 32.10 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 4.31 และคะแนนของกลุ่มควบคุม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  
23.50 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10.30 เนื่องจากหนังสือความจริงเสริมที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเป็นสื่อที่ช่วย
พัฒนาให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้ง่าย โดยมีภาพเคลื่อนไหว และเสียงอธิบายที่นำเสนอเนื้อหาให้เห็นได้ถูกต้อง
ชัดเจน จำลองภาพให้เห็นเป็นรูปธรรม ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติจริงตามภาพจำลองหรือภาพเคลื่อนไหวที่สื่อได้
นำเสนอ ทำให้ผู้เรียนจำเนื้อหาความรู้ได้นานขึ้น เป็นสื่อที่สามารถใช้เรียนรู้ร่วมกับเพื่อนในชั้นเรียนได้ และ
สามารถใช้เรียนรู้เป็นรายบุคคลด้วย การนำไปศึกษาเองตามสถานท่ีหรือเวลาที่สะดวกเหมาะสม ง่ายต่อการเข้าถึง
ทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่ยากได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้หนังสือความจริงเสริมยังเป็นสื่อที่สามารถใช้ร่วมกับ
ผู้ปกครองที่ใช้ภาษามลายูถิ่นเป็นภาษาแม่ เป็นการสร้างความเข้าใจในการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนและ
ผู้ปกครองไปพร้อมกัน และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองและนักเรียน เนื่องด้วยบางครอบครัวมี
สมาร์ทโฟนเพียงเครื่องเดียว และสร้างความผูกพันระหว่างคนในครอบครัว และในประการสุดท้ายผู้ปกครองได้ฝึก
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ทักษะการอ่านแบบทวิภาษาไปพร้อมกับนักเรียน จากเหตุผลดังกล่าวมีผลให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน
สูงขึ้น สอดคล้องกับ (Akkeedej, 2020) กล่าวว่า เทคโนโลยีความเป็นจริงเสริมส่งผลให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น เนื่องจากเป็นหนึ่งในเทคโนโลยีทันสมัยที่นำมาช่วยพัฒนาการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน เทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมเป็นเทคโนโลยีที่สร้างความรู้ และความเข้าใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และง่ายต่อการเข้ าถึง 
ส่งผลให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ และเข้าใจศาสตร์ที่ยากได้ง่ายขึ้น ทั้งยังแสดงให้ผู้เรียนเห็นภาพจำลองต่าง ๆ เป็น
รูปธรรมได้อย่างชัดเจน เป็นสื่อช่วยพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจต่อเนื้อหา เสริม
แรงจูงใจในการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างมาก ทั้งยังช่วยให้ความรู้คงทนจากการแสวงหาความรู้จากสื่อเทคโนโลยี
ความเป็นจริงเสริมในระยะยาว จากการทำกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเอง และร่วมกันทำภายในชั้นเรียน ส่งเสริม

ให้ผู้เรียนมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน จึงส่งผลให้มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การเสริมสร้างทักษะและความรู้ต่าง ๆ 
3. ผลกา รศ ึ กษาคว ามพ ึ งพอ ใจของน ั ก เ ร ี ย นท ี ่ ม ี ่ ต ่ อ ก า ร ใช ้ ห น ั ง ส ื อ ค ว ามจร ิ ง เ ส ริ ม  

ด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื่อง คำศัพท์พื้นฐาน
ภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยรวม
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.75 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.53 เนื่องจากหนังสือความจริงเสริมที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้น
สามารถกระตุ ้นให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจอยากเรียนอาจเป็นเพราะสื่อมีความแปลกใหม่ มีการผสมผสาน
ภาพกราฟิกภาพเคลื่อนไหวที่มีความสมจริง และเสียงบรรยายที่ทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและเร็วขึ้น รวมทั้งสื่อมี
การใช้งานที่สะดวก เข้าถึงการเรียนได้ง่ายมากขึ้น ผู้เรียนสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับสื่อได้ ทำให้ผู้เรียนเกิดความพึง
พอใจในการเรียน สอดคล้องกับ (Vongdoiwang Siricharoen, Nuallaong, & Pateepaparnee, 2021) กล่าว
ว่า การนำเทคโนโลยีความจริงเสริมมาใช้ร่วมกับการเรียนการสอน ซึ่งเป็นเทคนิคการผสมผสานภาพคอมพิวเตอร์
กราฟิกสองมิต ิ และสามมิต ิเข ้าก ับภาพเคลื ่อนไหว ม ีความสวยงามและสมจริง  ช่วยสร ้างความสนใจ 
ในการเรียน ดูทันสมัย น่าตื่นเต้น การใช้งานอุปกรณ์สะดวก ง่ายต่อการใช้งาน เกิดการเรียนได้ง่ายขึ้นและเห็น
ภาพได้จริง ภาพประกอบมีความชัดเจน และสัมพันธ์กับเนื้อหา เป็นผลให้เรียนมีความพึงพอใจต่อสื่อ  และยัง
สอดคล้องกับ (Khunrachasana, 2017) ที่ได้พัฒนาสื่อเสริมการเรียนเรื่องอุปกรณ์ไอซีทีน่ารู้ร่วมกับเทคโนโลยี
ความจริงเสริม และได้กล่าวว่า ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนที่ใช้สื่อเสริมการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีความ
จริงเสริม อาจเป็นเพราะว่าการใช้สื่อเสริมการเรียนร่วมกับเทคโนโลยีความจริงเสริมนั้นเป็นสื่อดิจิทัลประเภทใหม่
ที่กลุ่มตัวอย่างได้มีโอกาสศึกษาเนื้อหาและสามารถมีปฏิสัมพันธ์กับวัตถุเสมือนจริงได้ และในการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีความจริงเสริมเพื่อประกอบการเรียนการสอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้นในระดับ และสามารถใช้เป็น 
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ข้อเสนอแนะ 
1. ข้อเสนอแนะเพ่ือการนำผลการวิจัยไปใช้ 
             ในการเรียนรู้ด้วยหนังสือความจริงเสริมด้วยกระบวนการพัฒนาการอ่านร่วมกับการเรียนรู้แบบทวิ
ภาษาเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน เรื ่อง คำศัพท์พื ้นฐานภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ควร
จัดเตรียมความพร้อมด้านอุปกรณ์ เช่น โทรศัพท์มือถือที่มีคุณสมบัติเครื่องตามคำแนะนำในการใช้งานเพื่อป้องกัน
การเกิดปัญหาในการใช้งานที่ล่าช้า และเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียนให้เหมาะสม ควรอธิบายวิธีการใช้งาน
หรือให้อ่านคู่มือการใช้งานอย่างชัดเจน เพื่อสามารถใช้งานหนังสือได้อย่างสะดวก และควรส่องกล้องโทรศัพท์ให้
ตรงภาพของจุดที่ Marker ไว้ เพื่อให้การแสดงผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  
2. ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
 ควรพัฒนาหนังสือความจริงเสริม โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสริมในหัวข้ออ่ืน ๆ หรือในรายวิชาอ่ืน ๆ ที่
จำเป็นต้องมีการอธิบายเนื้อหาโดยใช้ภาพเคลื่อนไหว ภาพสามมิติ เพื่อให้เข้าใจบทเรียนได้ดีและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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