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บทคัดย่อ

 กำรวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชันกำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำ

ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยดสำเนินกำรวิจัย 4 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 ศึกษำข้อมูลพื้นฐำน

สสำหรับกำรพฒันำแอปพลเิคชนั ขัน้ตอนที ่2 พฒันำแอปพลเิคชนั ขัน้ตอนที ่3 ทดลองใช้และหำประสทิธผิลของแอปพลเิคชัน่ 

ที่พัฒนำขึ้น ผู้วิจัยให้กลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม ๆ ละ 20 คนได้แก่ กลุ่มนักเรียนช้ันประถมศึกษำปีที่ 6, กลุ่มนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษำปีที่ 3, กลุ่มนักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 และ กลุ่มนักศึกษำมหำวิทยำลัยชั้นปีที่ 3 ใช้แอปพลิเคชันที่พัฒนำ

ขึ้นเป็นระยะเวลำ 4 เดือน ขั้นตอนที่ 4 ปรับปรุงแอปพลิเคชันหลังกำรทดลองใช้ เครื่องมือที่ใช้ในกำรรวบรวมข้อมูล 

ประกอบด้วย ข้อสอบประเมินควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร และแบบประเมินควำมพึงพอใจ สถิติที่ใช้

ในกำรวิเครำะห์ข้อมูลได้แก่ ค่ำร้อยละ ค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ ผลกำรวิจัยพบว่ำ 

แอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้นประกอบด้วย บทเรียนกำร์ตูนเคลื่อนไหว จสำนวน 40 บทเรียน ครอบคลุมเนื้อหำไวยำกรณ์ 15 

หัวข้อ และสถำนกำรณ์ในกำรใช้ภำษำ 20 หัวข้อ แต่ละบทเรียนมีคสำอธิบำยหลักกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ภำยหลัง

กำรใช้แอปพลิเคชันพบว่ำ 1) ควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มีคะแนน

สูงกว่ำก่อนกำรใช้ 2) ค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มแตกต่ำงกัน (64.57%, 67.05%, 65.14%, และ 

38.36% ตำมลสำดับ) และ 3) กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีควำมพึงพอใจต่อกำรเรียนจำกแอปพลิเคชัน ในระดับมำกขึ้นไป

ค�าส�าคัญ: แอปพลิเคชัน ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร กำร์ตูนเคลื่อนไหว

Abstract

 This study aimed to develop an application for learning communicative English grammar via different situational 

communicative English by using animation by doing four steps: step 1, to study basic information for developing 

the application. Step 2, to develop the application. Step 3, to try-out the application to evaluate its effectiveness. 4 



19Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 18-29 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

experimental groups which were 20 Pratom Suksa 6 students, 20 Matthayom Suksa 3 students, 20 Matthayom Suksa 6 

students, and 20 third year university students had used the application for 4 months. Step 4 to improve the developed 

application after the try-out. Research instruments for collecting data were the communicative English grammars 

test, and the evaluation form in using the developed application. Statistics for data analysis were percentage, mean, 

standard deviation, t-test, and relative gain score. The findings revealed that the developed application composed of 

40 animated lesson covering 15 English grammar rules and 20 different situational communicative English. Each 

lesson had the explanation of using English grammar. After using the application, 1) knowledge on communicative 

English grammars of the 4 experimental groups was higher than before learning. 2) The relative gain score of the 

4 experimental groups were different (64.57%, 67.05%, 65.14%, and 38.36%). 3) The 4 experimental groups were 

satisfied in using the application in a high level.

Keywords: aplication, english grammar, english for communication, animations

บทน�า

 กำรจะใช้ภำษำองักฤษได้อย่ำงคล่องแคล่วกบัชำวต่ำงประเทศได้อย่ำงประสทิธภิำพนัน้นอกจำกผูใ้ช้ภำษำจสำเป็น

ต้องมีคลังคสำศัพท์ไว้อย่ำงมำกมำยและหลำกหลำยเพียงพอต่อกำรนสำไปใช้ในสถำนกำรณ์และบริบทที่แตกต่ำงกันแล้ว 

ผู้ใช้ภำษำยังจสำเป็นต้องมีควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ทำงภำษำควบคู่ไปอีกด้วย เบฟเวอรี่ [1] กล่ำวสนับสนุนควำมสสำคัญของ

ไวยำกรณ์ว่ำ กำรใช้ไวยำกรณ์อย่ำงถกูต้องจะเป็นกำรหลกีเลีย่งกำรไม่เข้ำใจกนัระหว่ำงผูส่้งข้อมลูกบัผูร้บัข้อมลู หมำยถงึ 

เมื่อเรำใช้ภำษำอย่ำงถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์ อีกฝ่ำยหนึ่งก็จะเข้ำใจเรำได้ง่ำยมำกยิ่งขึ้น แต่หำกภำษำอังกฤษที่เรำใช้

นัน้เตม็ไปด้วยควำมผดิพลำดทำงไวยำกรณ์ มนัจะทสำให้กำรสือ่สำรและกำรสนทนำนัน้มคีวำมช้ำลง และเป็นกำรยำกที ่

เรำจะแสดงควำมคิดเห็นหรือส่ือควำมหมำยให้กับผู้อื่นได้อย่ำงกระจ่ำงชัดและถูกต้อง ดวงกมล ฐิตเวส [2] ยังกล่ำว 

เพิ่มเติมถึงควำมสสำคัญของไวยำกรณ์ไว้ว่ำ หำกปรำศจำกควำมรู้ของกฎระเบียบในหลักไวยำกรณ์นี้ ย่อมมีผลทสำให้

ผู้คนไม่อำจจะสื่อควำมหรือบอกควำมประสงค์ของตนเองต่อผู้อื่นที่ใช้ภำษำเป็นสื่อกลำงกำรสื่อสำรได้ ไวยำกรณ์จึง

เปรยีบเสมอืนโครงของบ้ำนทีเ่ป็นฐำนสสำคญัของทกัษะกำรสือ่สำร ฟังพดู อ่ำนและเขยีน อนัเป็นจดุมุง่หมำยหลกัทัว่ไป

ของกำรเรียนภำษำต่ำงประเทศรวมท้ังภำษำอังกฤษด้วย ถึงแม้ว่ำทุกคนจะตระหนักดีถึงควำมสสำคัญของไวยำกรณ์ 

ภำษำอังกฤษ แต่กลับพบว่ำคนไทยโดยเฉพำะนักเรียน นักศึกษำหรือแม้แต่ครูผู้สอนยังคงไม่สำมำรถใช้ภำษำอังกฤษ

ได้ถูกต้องตำมหลักไวยำกรณ์เท่ำใดนัก จรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ [3] กล่ำวว่ำ ปัญหำที่คนไทยส่วนใหญ่พบเสมอคือปัญหำ

ด้ำนไวยำกรณ์ ควำมสสำคัญระหว่ำงคสำในประโยค และกำรเขียน ซึ่งเห็นได้ชัดจำกกำรวิเครำะห์เรียงควำมและข้อเขียน

อื่น ๆ ของคนไทย ปัญหำดังกล่ำวส่วนมำกเกิดขึ้นจำกอิทธิพลของภำษำไทยซึ่งเข้ำไปแทรกอยู่ในกำรแสดงควำมคิด

เห็นเป็นภำษำอังกฤษและทสำให้ข้อควำมที่เขียนนั้น แม้ว่ำจะใช้ถ้อยคสำภำษำอังกฤษก็ตำม แต่ใช้รูปแบบหรือโครงสร้ำง

ซึง่คล้ำย ๆ  กบัภำษำไทยหรอืกึง่ไทยกึง่องักฤษ ซึง่ต้องนบัว่ำผดิกฎไวยำกรณ์ภำษำองักฤษ และในบำงกรณทีสำให้ผูเ้ขยีน

ไม่อำจสำมำรถสื่อควำมหมำยแก่ผู้อ่ำนได้

 แอปพลเิคชนั คอืโปรแกรมคอมพวิเตอร์สสำเรจ็รปูทีส่ำมำรถตดิตัง้ได้บนอปุกรณ์คอมพวิเตอร์ในรปูแบบอืน่ๆ เช่น 

คอมพวิเตอร์แทบ็เลต็ รวมทัง้โทรศพัท์เคลือ่นทีอ่จัฉริยะ (Smart Phone) ปัจจบุนั มกีำรพฒันำแอปพลเิคชันทีอ่สำนวยควำม

สะดวกต่อกำรดสำเนินชีวิตมำกมำยสสำหรับติดตั้งบน สมำร์ทโฟน เช่น แอปพลิเคชันสสำหรับอ่ำนหนังสือ แอปพลิเคชัน 

กำรนสำทำงสสำหรับกำรเดินทำง แอปพลิเคชันเพลงและดนตรี และอื่นๆ อีกมำกมำย รวมทั้งแอปพลิเคชันเพื่อ 
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กำรศกึษำ ทีม่หีลำกหลำยประเภทเช่นเดยีวกนั โดยแอปพลเิคชนัเพือ่กำรศกึษำนีแ้ม้จะมหีน้ำทีก่ำรใช้งำนต่ำงกนั แต่ล้วน 

มีประโยชน์ต่อกำรพัฒนำทักษะควำมสำมำรถทำงกำรศึกษำทั้งสิ้น แอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำที่สำมำรถติดต้ังบน 

สมำร์ทโฟนนี้ นับว่ำมีประโยชน์อย่ำงยิ่งต่อกำรพัฒนำกำรศึกษำ เนื่องจำกเป็นอีกหนึ่งช่องทำงในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้

ของผูเ้รยีน กำรเรยีนรูจ้ะไม่ได้อยูแ่ต่เพยีงในชัน้เรยีนเท่ำนัน้ ทกุคนทีม่สีมำร์ทโฟนย่อมเป็นผูเ้รยีนทีเ่รยีนรูด้้วยตนเองได้

ทุกที่ ทุกเวลำ ไพโรจน์ ธรรมพิธี [4] ให้ควำมคิดเห็นสนับสนุนกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำว่ำ ในยุคปัจจุบัน 

เรำต้องใช้ประโยชน์จำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีให้ได้อย่ำงเต็มที่ ไม่เช่นนั้นจะเป็นกำรเสียโอกำสอย่ำมหำศำล 

หำกจะเปรยีบเทยีบให้เหน็ภำพ คงเหมอืนกำรทีเ่รำยงัคงใช้สตัว์เป็นพำหนะในกำรเดนิทำงและกำรขนส่งในขณะทีเ่รำมี

รถยนต์ รถไฟ เรือ และเครื่องบิน วรำภรณ์ แก้วสังข์ [5] ได้ให้ควำมคิดเห็นต่อกำรพัฒนำแอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำว่ำ 

คนไทยรูจ้กัและคุน้เคยกบักำรใช้แอปพลเิคชนัต่ำงๆ บนสมำร์ทโฟน เพือ่ควำมสะดวกสบำยและควำมบนัเทงิ แต่กำรใช้ 

แอปพลิเคชันเพื่อกำรศึกษำน้ันยังนับว่ำมีจสำนวนน้อยมำก เป็นเพรำะขำดกำรสนับสนุนและประชำสัมพันธ์ รวมทั้ง 

ขำดกำรพัฒนำตัวแอปพลิเคชันอย่ำงเพียงพอ 

 กำร์ตนูเคลือ่นไหวหรอืแอนเิมชนั (Animation) ถกูใช้เพือ่กำรศกึษำอย่ำงแพร่หลำย เนือ่งด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว 

เป็นสือ่ทีม่คีวำมสวยงำม อ่อนโยน สำมำรถให้ควำมรูส้กึผ่อนคลำยต่อผูเ้รยีน และทสำให้ผูเ้รยีนเกดิควำมรูส้กึไม่ตงึเครยีด

ต่อกำรเรยีนจนเกนิไป สมหญงิ กลัน่ศริ ิ[6] ได้กล่ำวถงึประโยชน์ของกำร์ตนูเคลือ่นไหวต่อกำรเรยีนกำรสอนว่ำ ช่วยให้

ผู้เรียนเข้ำใจในบทเรียนเร็วยิ่งขึ้น เพรำะกำร์ตนูช่วยสื่อควำมหมำยให้เกิดควำมเข้ำได้ดีกว่ำกำรอธบิำยหรือบรรยำยด้วย

คน นอกจำกนี้กำร์ตูนเคลื่อนไหวยังช่วยให้ผู้เรียนเกิดควำมสนใจ สนุกสนำนเพลิดเพลินและติดตำมกำรเรียนกำรสอน

ตลอดเวลำ และกำร์ตนูเคลือ่นไหวยงัสำมำรนสำมำใช้เป็นส่อในกำรเรยีนกำรสอนกบัผูเ้รยีนทกุวยั ตัง้แต่เดก็เลก็ เรือ่ยไปจน

ผูใ้หญ่กส็ำมำรถเรยีนรูผ่้ำนกำร์ตนูเคลือ่นไหวได้ นอกจำกนีก้ำรสือ่สำรข้อมลูทีม่คีวำมจรงิจงัหรอืตรงึเครยีด หำกสือ่สำร

ข้อมลูเหล่ำนีด้้วยตวัหนงัสอื ภำพ หรอืคนแล้ว ผูร้บัข้อมลูอำจมคีวำมตงึเครยีดตำมไปด้วย และส่งผลต่อกำรรบัข้อมลู ให้

ได้รบัเพยีงบำงส่วน หรอือำจจะรบัข้อมลูได้ทัง้หมด แต่ไม่อำจแปรผลข้อมลูเหล่ำนัน้มำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงเตม็ที ่และ

ผลที่ร้ำยแรงที่สุดคือ ผู้รับข้อมูลอำจปฏิเสธหรือต่อต้ำนกำรรับข้อมูลเหล่ำนี้ ด้วยเหตุนี้ กำรนสำกำร์ตูนเคลื่อนไหวเข้ำมำ

ใช้เป็นสื่อในกำรส่งข้อมูลที่มีควำมจริงจังและตึงเครียด จึงเป็นที่นิยมมำกยิ่งขึ้น โรบินสัน [7] ได้ทสำกำรวิจัย กำรพัฒนำ

สื่อกำร์ตูนเคลื่อนไหวเพื่อกำรสอนวิชำวิทยำศำสตร์สสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษำตอนปลำย ผลกำรวิจัยพบว่ำ นักเรียน 

มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนสูงขึ้นหลังได้รับกำรสอนด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว นอกจำกน้ียังพบว่ำนักเรียนมีควำมสนใจ 

ในกำรสอนและมีควำมกระตือรือร้นในกำรเรียนมำกขึ้น 

 จำกกำรพิจำรณำถึงควำมสสำคัญของไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร รวมทั้งปัญหำของกำรไม่สำมำรถ

เชื่อมโยงควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ไปสู่กำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตจริงได้ ประกอบกับควำมสสำคัญของ

กำรนสำประโยชน์อนัมหำศำลของกำรพฒันำแอปพลเิคชนับทสมำร์ทโฟน และประสทิธผิลของกำรนสำกำร์ตนูเคลือ่นไหว

มำใช้เป็นส่ือในกำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปัญหำและแนวคิดในกำรแก้ปัญหำเหล่ำนี้ จึงมีควำมสนใจ 

ที่จะพัฒนำ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว

วัตถุประสงค์การวิจัย

 1. เพื่อพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว

 2. เพื่อทดลองใช้และศึกษำผลกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำน 
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บทสนทนำภำษำองักฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหวด้ำนควำมรูไ้วยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร 

และด้ำนควำมพึงพอใจของผู้ใช้งำนแอปพลิเคชัน

ขอบเขตการวิจัย

 ประชำกร : บุคคลทั่วไปที่มีควำมสนใจในกำรเรียนรู้ภำษำอังกฤษด้วยตนเอง

 กลุ่มทดลอง : แบ่งกลุ่มทดลอง ออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่

  1) กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษำ จสำนวน 20 คน 

  2) กลุ่มผู้เรียนระดับมัธยมศึกษำตอนต้น จสำนวน 20 คน

  3) กลุ่มระดับมัธยมศึกษำตอนปลำย จสำนวน 20 คน

  4) กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ จสำนวน 20 คน

 ระยะเวลำ : 

  แบ่งระยะเวลำของกำรวิจัยออกเป็นข้อๆ ดังนี้ 

 1. ระยะเวลำในกำรผลิต แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำ

อังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว รวม 4 เดือน (มีนำคม – มิถุนำยน 2560)

 2. ระยะเวลำในกำรทดลองใช้ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำ

ภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยกลุ่มทดลอง รวม 4 เดือน (กรกฎำคม – ตุลำคม 2560)

 3. ระยะเวลำในกำรดสำเนินกำรประเมินผลกำรทดลองใช้ และสรุปผลกำรใช้ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว รวม 1 เดือน 

(พฤศจิกำยน 2560)

วิธีการด�าเนินการวิจัย

 ขัน้ตอนที ่1 ศกึษำข้อมลูพืน้ฐำนสสำหรบักำรพฒันำแอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำร

ผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยกำรศึกษำ 1) ควำมต้องกำรของผู้ใช้งำน 

เกี่ยวกับ กำรใช้งำน แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว และขอบเขตเน้ือหำสสำหรับกำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำร

ผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ โดยกำรใช้แบบสอบถำม 2) กำรวัดและประเมินผลควำมรู้ไวยำกรณ์

ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร โดยกำรใช้แบบทดสอบ 3) กำรพัฒนำแอปพลิเคชัน และกำรสร้ำงกำร์ตูนเคลื่อนไหว  

โดยศึกษำแนวคิดทฤษฎีและผลงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง

 ขั้นตอนที่ 2 พัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำภำษำอังกฤษ

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว และพฒันำแบบทดสอบเพือ่ประเมนิคณุภำพของแอปพลเิคชนัทีพ่ฒันำขึน้ 

 ขั้นตอนที่ 3 ทดลองใช้และหำประสิทธิผลของแอปพลิเคชันที่พัฒนำขึ้น โดยกลุ่มทดลอง 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม

ทดลองที่ 1 กลุ่มผู้เรียนระดับประถมศึกษำ ได้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เพชรบุรี เขต 1 จสำนวน 20 คน ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 1 

ปีกำรศึกษำ 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 1 ทั้ง 20 คนนี้ได้มำจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling) 

กลุม่ทดลองที ่2 กลุม่ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษำตอนต้น ได้แก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่3 โรงเรยีนพรหมำนสุรณ์จงัหวดั

เพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 จสำนวน 20 คน ที่กสำลังศึกษำอยู่ใน 
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ภำคเรียนที่ 1 ปีกำรศึกษำ 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 2 ทั้ง 20 คนนี้ได้มำจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive 

sampling) กลุม่ทดลองที ่3 กลุม่ผูเ้รยีนระดบัมธัยมศกึษำตอนปลำย ได้แก่นกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนพรหมำนสุรณ์ 

จงัหวดัเพชรบรุ ีอสำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุ ีสงักดัเขตพืน้ทีก่ำรศกึษำมธัยมศกึษำ เขต 10 จสำนวน 20 คน ทีก่สำลงัศกึษำอยู่

ในภำคเรยีนที ่1 ปีกำรศกึษำ 2560 โดยกลุม่ทดลองที ่3 ทัง้ 20 คนนีไ้ด้มำจำกกำรเลอืกกลุม่ตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive 

sampling) กลุ่มทดลองที่ 4 กลุ่มผู้เรียนระดับอุดมศึกษำ ได้แก่นักศึกษำชั้นปีที่ 3 สำขำวิชำนิเทศน์ศำสตร์ คณะวิทยำกำร 

จัดกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จสำนวน 20 คน ที่กสำลังศึกษำอยู่ในภำคเรียนที่ 1  

ปีกำรศึกษำ 2560 โดยกลุ่มทดลองที่ 4 ทั้ง 20 คนนี้ได้มำจำกกำรเลือกกลุ่มตัวอย่ำงแบบเจำะจง (purposive sampling)

 กำรเก็บข้อมูลรวบรวมโดยให้กลุ ่มทดลองท้ัง 4 กลุ ่มทสำแบบทดสอบวัดควำมรู ้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ 

เพื่อกำรสื่อสำรก่อนใช้แอปพลิเคชัน และหลังกำรใช้งำนเป็นระยะเวลำ 4 เดือน และทสำแบบประเมินควำมพึงพอใจ 

หลังกำรใช้งำนแอปพลิเคชัน 

 ขั้นตอนที่ 4 ทสำกำรปรับปรุง แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำใน

สถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว โดยใช้ข้อมูลและข้อค้นพบที่ได้จำกกำรทดลองใช้ เพื่อทสำให้แอปพลิเคชัน 

เกิดควำมสมบูรณ์และมีประสิทธิภำพมำกยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย

 1. ผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนสสำหรับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว ด้ำนเนื้อหำ สรุปได้ ดังนี้

 ปัญหำในกำรใช้ Verb to be, Verb to do, จะเป็นปัญหำในกำรใช้คู่กับประธำนของประโยค (Subject verb 

agreement) และกำรใช้คู่กับส่วนขยำยของประโยค ปัญหำในกำรใช้ can มีลักษณะใช้ can ร่วมกับ to และใช้ can ใน

ลักษณะของ Present participle (เติม ing) ปัญหำในกำรใช้ tense ได้แก่ Present Simple, Present Continuous, Present 

Perfect Simple, Past Simple, และ Future Simple จะเป็นปัญหำกำรใช้คสำกรยิำให้ถกูต้องสอดคล้องกบัประธำน (Sunject 

Verb Agreement) และปัญหำกำรบอกเหตกุำรณ์ของกำรกระทสำให้ถกูต้องตำมกำล (tense), ปัญหำกำรใช้ will คอืนกัเรยีน

มักจะเตมิ to ต่อท้ำย will เสมอ และจะไม่ใช้ will ในประโยคบอกเล่ำ และประโยคปฏิเสธ, ปัญหำในกำรใช้ Wh-questions 

คอืนกัเรยีนไม่สำมำรถใช้ Wh-questions ได้ตรงและถกูต้องตำมควำมหมำย, ปัญหำในกำรใช้ Yes / No question, กำรใช้  

Passive voice, เป็นปัญหำในกำรสร้ำงประโยคให้ถูกต้องตำมโครงสร้ำงประโยค, ปัญหำในกำรใช้ Preposition เป็น

ปัญหำด้ำนกำรใช้ Preposition; in / on / at สสำหรบักำรบอกเวลำ, ปัญหำในกำรใช้ Pronoun เป็นปัญหำด้ำนกำรใช้ Subject 

Pronoun ในตสำแหน่งของ Object Pronoun กำรใช้ Subject Pronoun ในตสำแหน่งของ Subject Possessive และกำรใช้ 

Subject Possessive Pronoun ในตสำแหน่งของ Object Possessive Pronoun, ปัญหำในกำรใช้ Determiners คือนักเรียน

ใช้คสำนำม (noun) โดยไม่มี Determiners, และปัญหำในกำรใช้ Gerund / infinitive คือนักเรียนไม่เข้ำใจว่ำ Gerund / 

infinitive คืออะไรและใช้แตกต่ำงกันอย่ำงไร

 2. ผลกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว สรุปได้ ดังนี้

  2.1 แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว ประกอบด้วย

   2.1.1 วัตถุประสงค์ ของ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบท

สนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว คือเพื่อพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อ

กำรสื่อสำร ระดับขั้นพื้นฐำน ในสถำนกำรณ์ทั่วไปในชีวิตประจสำวัน



23Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 18-29 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

   2.1.2. เนื้อหำ ประกอบด้วยบทเรียนกำร์ตูนเคลื่อนไหวจสำนวน 40 บทเรียน ควำมยำวตอนละ 2-3 

นำที ครอบคลุมเนื้อหำด้ำนสถำนกำรณ์กำรใช้ภำษำ และไวยำกรณ์ภำษำ มีรำยละเอียด ดังนี้

    1. สถำนกำรณ์ในกำรใช้ภำษำ จสำนวน 20 สถำนกำรณ์ ได้แก่ 1) กำรทักทำย / กล่ำวลำ 2) 

กำรสอบถำมข้อมูลส่วนบุคคล 3) กำรสนทนำเรื่องงำนอดิเรก 4) กำรสนทนำเรื่องอำชีพ 5) กำรสนทนำเรื่องครอบครัว

และเพือ่น 6) กำรสนทนำเรือ่งวสัด ุอปุกรณ์ ของใช้ 7) กำรสนทนำเรือ่งกำรบอกเวลำ 8) กำรสนทนำเรือ่งกจิวตัรประจสำวนั 

9) กำรสนทนำเรือ่งกำรเจบ็ไข้ได้ป่วย 10) กำรสนทนำเรือ่งอำหำร 11) กำรสนทนำเรือ่งกำรทสำงำนและสถำนทีท่สำงำน 12) 

กำรสนทนำเรื่องรำคำสินค้ำ 13) กำรสนทนำเรื่องควำมถี่ของกำรกระทสำ 14) กำรสนทนำทำงโทรศัพท์ 15) กำรสนทนำ

เรือ่งเหตกุำรณ์ในอดตี 16) กำรสนทนำเรือ่งเหตกุำรณ์ในอนำคต 17) กำรสนทนำเรือ่งกำรเดนิทำงท่องเทีย่วไปยงัประเทศ

ต่ำงๆ 18) กำรสนทนำเรื่องกำรบอกทิศทำง 19) กำรสนทนำในร้ำนอำหำร 20) กำรสนทนำในโรงแรม

    2. ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ จสำนวน 15 หัวข้อ ได้แก่ 1) Verb to be 2) Verb to do 3) Can 

4) Present simple tense 5) Present continuous tense 6) Present perfect simple tense 7) Past simple tense 8) Future 

simple tense 9) Wh-question 10) Yes / no question 11) Passive voice 12) Preposition 13) Pronoun 14) Determiners 

15) Gerund / Infinitive

   2.1.3 คสำอธิบำยท้ำยบทเรียน เกี่ยวกับหลักกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ 15 หัวข้อ

  2.2 ผลกำรประเมินแบบทดสอบควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร พบว่ำ ผู้เชี่ยวชำญจสำนวน 

3 ท่ำนประเมินควำมตรงด้ำนเนื้อหำ และนสำค่ำคะแนนที่ได้มำคิดหำค่ำควำมสอดคล้อง (IOC) ปรำกฏว่ำ แบบทดสอบ

ควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร มีค่ำควำมสอดคล้องเท่ำกับ 1

 3. ผลกำรทดลองใช้แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว กับกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม พบว่ำ

  3.1 ด้ำนกำรประเมินควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร พบว่ำกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม มี

คะแนนหลังกำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว สูงกว่ำคะแนนก่อนกำรใช้ ดังตำรำงที่ 1

ตารางที่ 1 ตำรำงเปรียบเทียบค่ำเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมำตรฐำน และค่ำทดสอบ t ของคะแนนทดสอบก่อนใช้และหลัง

ใช้แอปพลิเคชัน

กลุ่ม
Pre-test Post-test

t p
S.D. S.D.

ทดลอง 1 21.40 5.23 46.35 3.63 -28.13 0.00

ทดลอง 2 27.04 2.42 49.14 2.82 -55.71 0.00

ทดลอง 3 31.71 3.44 50.14 3.76 -30.96 0.00

ทดลอง 4 19.65 2.41 35.10 3.31 -15.77 0.00

**p ≤ .01
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   3.2 ด้ำนกำรประเมินค่ำคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ของควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร 

ในชีวิตประจสำวัน พบว่ำ กลุ่มทดลองท่ี 1 กลุ่มทดลองท่ี 2 และกลุ่มทดลองที่ 3 มีค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของควำมรู้ 

ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรในชวีติประจสำวนั 64.57%, 67.05%, 65.14% ตำมลสำดบั ซึง่สงูกว่ำกลุม่ทดลอง

ที่ 4 (38.36%) ดังตำรำงที่ 2

ตารางที่ 2 ตำรำงคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของควำมรู ้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน  

ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังกำรใช้แอปพลิเคชัน

กลุ่มทดลอง
คะแนนก่อนเรียน คะแนนหลังเรียน

คะแนนความแตกต่าง
คะแนนเพิม่สมัพทัธ์ 

(%)

กลุ่มทดลองที่ 1

กลุ่มทดลองที่ 2

กลุ่มทดลองที่ 3

กลุ่มทดลองที่ 4

21.47

27.04

31.71

19.81

46.35

49.14

50.14

35.23

24.88

22.10

18.43

15.42

64.57

67.05

65.14

38.36

 

  3.3 ด้ำนกำรประเมนิควำมพงึพอใจต่อแอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำน

บทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว พบว่ำ กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีควำมพึงพอใจต่อ แอปพลิเคชัน 

กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว ในระดับ

มำกขึ้นไป ดังตำรำงที่ 3

ตารางที่ 3 ตำรำงควำมพึงพอใจของกลุ่มทดลองท้ัง 4 กลุ่มต่อ แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อ 

กำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว 

กลุ่มทดลอง / 

ความพึงพอใจ

ด้านเนื้อหา

ในบทเรียน

/ S.D.

ด้านการ์ตูน

เคลื่อนไหว

 / S.D.

ด้าน

แอปพลิเคชัน

/ S.D.

ด้านการเรียน

รู้ด้วยตนเอง

/ S.D.

ด้านการวัดผล

และประเมินผล

/ S.D.

รวม

/ S.D.

กลุ่มทดลองที่ 1

กลุ่มทดลองที่ 2

กลุ่มทดลองที่ 3

กลุ่มทดลองที่ 4

4.90 / 0.30

4.80 / 0.41

4.95 / 0.22

4.50 / 0.68

4.85 / 0.36

4.90 / 0.30

4.70 / 0.47

4.35 / 0.74

4.80 / 0.41

4.85 / 0.36

4.85 / 0.36

4.35 / 0.74

4.95 / 0.22

5.00 / 0.21

5.00 / 0.21

4.20 / 0.83

4.90 / 0.30

5.00 / 0.21

4.85 / 0.36

4.00 / 0.85

4.88 / 0.31

4.91 / 0.32

4.87 / 0.32

4.28 / 0.76

 

 ผลกำรปรับปรุงแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว 

 มีรำยละเอยีดกำรปรบัปรงุดงันี ้ด้ำนเนือ้หำในบทเรยีนทัง้ 40 บท ผูเ้รยีนเสนอแนะให้ปรบัเนือ้หำบทที ่1-10 เนือ่งจำกมเีนือ้หำ

ทีง่่ำยเกนิไป และควรปรบับทสนทนำให้เข้ำกบัสถำนกำรณ์ในชวีติจรงิ รวมทัง้ปรบัควำมยำวของทกุตอนให้เท่ำกนัหรอื 
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ใกล้เคียงกัน ด้ำนกำร์ตูนเคลื่อนไหว ท่ีใช้ในกำรสอบ ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับตัวละครกำร์ตูนให้ดูเป็นกำร์ตูนผู้ใหญ่

มำกขึ้น ด้ำนแอปพลิเคชัน ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับเพิ่มระบบดำวน์โหลดข้อมูลซึ่งทสำให้สำมำรถดูบทเรียนได้โดยไม่

ต้องใช้สญัญำณอนิเทอร์เนต็ ด้ำนรปูแบบกำรเรยีนรูด้้วยตนเอง ผูเ้รยีนให้ข้อเสนอแนะว่ำกำรเรยีนแบบนสำตนเองผูเ้รยีน

จะต้องสำมำรถจัดกำรเวลำเรียนได้ด้วยตนเอง และจะต้องฝึกฝนเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ด้ำนกำรวัดผลและประเมินผล 

กำรเรียน ผู้เรียนเสนอแนะให้ปรับข้อคสำถำมในแบบทดสอบให้มีควำมยำกง่ำยใกล้เคียงกัน

อภิปรายผล

 1. ผลกำรศึกษำข้อมูลพ้ืนฐำนสสำหรับกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำร

ผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ  ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว ด้ำนเนือ้หำ โดยกำรให้ผูเ้รยีนกลุม่เป้ำหมำยทสำกำรทดสอบ

แบบประเมินควำมรู้ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ พบว่ำ ปัญหำกำรใช้ไวยำกรณ์ของผู้ทสำแบบทดสอบ สำมำรถสรุปออกเป็น 

15 ข้อ ได้แก่ 1) Verb to be 2) Verb to do 3) Can 4) Present simple tense 5) Present continuous tense 6) Present perfect 

simple tense 7) Past simple tense 8) Future simple tense 9) Wh-question 10) Yes / no question 11) Passive voice 12) 

Preposition 13) Pronoun 14) Determiners 15) Gerund / Infinitive อย่ำงไรก็ดี อำจกล่ำวได้ว่ำ นักเรียนไทยมีปัญหำกับ

ไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษในทุกหัวข้อ มำกน้อยแตกต่ำงกันไป แต่ปัญหำทั้ง 15 ข้อนี้ เป็นหลักไวยำกรณ์พื้นฐำนที่จสำเป็น

ต่อกำรใช้ภำษำองักฤษให้ถกูต้อง และปัญหำทีเ่กดิขึน้มกัจะมลีกัษณะกำรใช้ภำษำองักฤษด้วยกำรเรยีบเรยีงประโยคแบบ

ภำษำไทย สอดคล้องกับจรัสวัฒน์ ไตรรัตน์ [3] ท่ีกล่ำวว่ำปัญหำที่คนไทยส่วนใหญ่พบเสมอคือปัญหำด้ำนไวยำกรณ์ 

โดยปัญหำดังกล่ำวส่วนมำกเกิดขึ้นจำกอิทธิพลของภำษำไทยซึ่งเข้ำไปแทรกอยู่ในกำรใช้ภำษำอังกฤษ 

 2. ผลกำรพัฒนำแอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว สรปุได้ ดงันี ้แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำ

ในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว ประกอบด้วย 1) วตัถปุระสงค์ 2) เนือ้หำบทเรยีนทีบ่รรจไุว้ในแอปพลเิคชนั 

แบ่งออกเป็นเน้ือหำด้ำนหน้ำท่ีของภำษำจสำนวน 20 หัวข้อ และ เนื้อหำด้ำนไวยำกรณ์ทำงภำษำ จสำนวน 15 หัวข้อ 

3) ทฤษฎีสสำคัญที่เป็นรำกฐำนสสำคัญของกำรพัฒนำ แอปพลิเคชัน 4) เครื่องมือที่ใช้ในกำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษ

เพื่อกำรสื่อสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ ได้แก่ บทเรียนกำร์ตูนเคลื่อนไหว จสำนวน 40 บทเรียน และ 

แอปพลิเคชัน (โปรแกรม) สสำหรับติดตั้งบนโทรศัพท์มือถืออัจฉริยะ (smart phone)

  ในกำรพฒันำแอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว นี้ เป็นผลมำจำกแนวคิดที่ว่ำ 

  2.1 ไวยำกรณ์ภำษำมีประโยชน์และมีควำมสสำคัญมำกกว่ำกำรใช้สสำหรับกำรสอบ หำกแต่ไวยำกรณ์ยัง

ส่งผลให้กำรสื่อสำรเป็นไปอย่ำงถูกต้องตรงตำมวัตถุประสงค์ของผู้ส่งสำรและผู้รับสำร สอดคล้องกับ โบเวน และ  

มำร์กส์ [8] ที่กล่ำวไวยำกรณ์คือ กฎเกณฑ์ต่ำง ๆ ของภำษำที่ผู้คนในภำษำนั้น ๆ ใช้เพื่อสำมำรถเข้ำใจซึ่งกันและกันได้

อย่ำงถูกต้อง และไวยำกรณ์คือ กฎเกณฑ์ที่ช่วยให้ผู้คนสำมำรถสร้ำงประโยคได้ถูกต้องตำมหลักภำษำนั้น ๆ  นอกจำกนี้ 

ลำร์เซน-ฟรีแมน [9] ยังกล่ำวสนับสนุนกำรเรียนรู้ไวยำกรณ์เพื่อกำรสื่อสำรว่ำ ไวยำกรณ์เพื่อกำรสื่อสำรเป็นสิ่งสสำคัญ 

ที่ผู้เรียนเรียนควรเรียนรู้กฎไวยำกรณ์ไปพร้อมๆ กับกำรเข้ำใจหน้ำที่ ควำมหมำย และกำรนสำกฎเหล่ำน้ันไปใช้ โดยมี 

จุดประสงค์ที่ให้ผู้เรียนสำมำรถสื่อสำรภำษำเป้ำหมำยทักษะต่ำง ๆ ได้

  2.2 กำรเรียนรู้ผ่ำนกำร์ตูนเคลื่อนไหวจะเป็นกำรสร้ำงควำมน่ำสนใจให้กับบทเรียนและกระตุ้น ดึงดูด

ให้ผู้เรียนอยำกเรียน อยำกศึกษำ และเกิดกำรเรียนรู้ในที่สุด สอดคล้องกับ ทฤษฎีกำรเรียนรู้ ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม 

(Behavioral Theories) ที่กล่ำวว่ำ พฤติกรรมกำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้เพรำะมีสิ่งเร้ำ (stimulus) เป็นตัวกสำหนด และเป็นกำร
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เรยีนรูท้ีเ่กดิจำกผูเ้รยีนตอบสนองต่อสิง่เร้ำ ถ้ำกำรตอบสนอง (responses) นัน้ได้รบัผลทีน่่ำพอใจ ควำมสมัพนัธ์ระหว่ำง

สิ่งเร้ำกับกำรตอบสนองก็จะคงทน 

  2.3 กำรเรยีนรูด้้วยตนเอง โดยผูเ้รยีนเป็นผูก้สำหนดเวลำเรยีนและวธิกีำรเรยีนรูต้ลอดจนกำรทสำควำมเข้ำใจ

กบับทเรยีนด้วยตนเอง เป็นกำรเปิดโอกำสให้ผูเ้รยีนได้ลองผดิลองถกูด้วยตนเอง และไม่เกดิควำมเครยีด และควำมหวำด

กลวัเมือ่มกีำรทสำผดิพลำดเกดิขึน้ ซึง่จะส่งผลให้กำรเรยีนรูเ้กดิประสทิธภิำพมำกยิง่กว่ำกำรเรยีนรูใ้นห้องเรยีน สอดคล้อง

กับ ทัฟ [10] ที่ได้ให้ควำมหมำยเก่ียวกับกำรเรียนรู้แบบนสำตนเองว่ำ เป็นกระบวนกำรคิดริเริ่มกำรเรียนเอง กสำหนด 

เป้ำหมำยและสื่อกำรเรียน ติดต่อกับบุคคลอื่น หำแหล่งควำมรู้ เลือกใช้ยุทธวิธีในกำรเรียนรู้ เสริมแผนกำรเรียนรู้และ

ประเมนิกำรเรยีนของตน ซึง่ผูเ้รยีนจะมจีดุหมำยชดัเจนและมแีรงจงูใจสงู เรยีนอย่ำงต้ังใจ มคีวำมเป็นอสิระในกำรเรยีน 

และจะมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

  2.4 กำรเรียนรู้บทเรียนผ่ำนอุปกรณ์มือถือ ทสำให้กำรเรียนรู้เกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลำและทุกสถำนที่ 

สอดคล้องกับสถำนกำรณ์ของกำรขยำยควำมสสำคัญของแอปพลิเคชันกับชีวิตประจสำวันในปัจจุบัน โดยในปัจจุบัน 

มีกำรพัฒนำแอปพลิเคชันใหม่ๆ มำให้ผู้ใช้ได้นสำมำใช้กันอย่ำงต่อเน่ือง จนทุกวันน้ีโทรศัพท์มือถือ กลำยเป็นอีกหน่ึง

ปัจจัยด้ำนเทคโนโลยีที่หลำยคนให้ควำมสสำคัญในกำรใช้งำนควบคู่ไปกับกำรใช้ชีวิตประจสำวัน

 3. ผลกำรทดลองใช้แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์

ต่ำง ๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว พบว่ำ

  3.1 ควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลัง

กำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูน

เคลื่อนไหว สูงกว่ำก่อนกำรใช้ สำมำรถอภิปรำย โดยแบ่งเป็นรำยกลุ่ม ดังนี้

  กลุม่ทดลองที ่1 ได้แก่นกัเรยีนชัน้ประถมศกึษำปีที ่6 โรงเรยีนวดัดอนไก่เต้ีย อสำเภอเมอืง จงัหวดัเพชรบรุี 

สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ เพชรบุรี เขต 1 เป็นนักเรียนห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ ได้คะแนน Pre-test ค่ำ

เฉลี่ยร้อยละ 21.47 (คะแนนเต็ม 60) ด้วยควำมท่ีเป็นเด็กนักเรียนห้องโครงกำรภำษำอังกฤษ จึงได้รับกำรเอำใจใส่ทั้ง

จำกครูและผู้ปกครองด้ำนกำรฝึกฝนภำษำอังกฤษเป็นอย่ำงดี เม่ือทรำบว่ำมีบทเรียนผ่ำนแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์มือ

ถือ จึงคอยกสำชับให้นักเรียนกลุ่มทดลองนี้เข้ำดูกำร์ตูนบทเรียนอย่ำงสมส่ำเสมอ จำกกำรพูดคุยสอบถำมกับนักเรียน พบ

ว่ำนักเรียนชื่นชอบตัวกำร์ตูนในบทเรียน เพรำะรู้สึกว่ำน่ำรัก และรู้สึกว่ำลักษณะกำรเคลื่อนไหวของตัวกำร์ตูนทสำให้

รู้สกึตลกขบขนั จงึอยำกจะดบูทเรยีนกำร์ตนูอย่ำงสมสำ่เสมอ และสำมำรถดซูสำ้ได้โดยไม่รูส้กึเบือ่ กลุม่ทดลองนีม้คีะแนน 

Post-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 46.35 (คะแนนเต็ม 60) 

  กลุ่มทดลองที่ 2 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 3 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เป็นนักเรียนห้องโครงกำร Intensive ที่เน้นกำรเรียนภำษำ

อังกฤษเป็นพิเศษ ได้คะแนน Pre-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 27.04 (คะแนนเต็ม 60) จำกกำรพูดคุยกับนักเรียนพบว่ำ เนื้อหำ

ในบทเรียน แอปพลิเคชัน บำงบทเรียนเป็นเรื่องที่เรียนมำแล้ว และบำงบทเรียนกสำลังเรียนอยู่ จึงทสำให้สำมำรถทสำควำม

เข้ำใจได้ดีเป็นพิเศษ และมีควำมรู้สึกที่ดีต่อกำร์ตูน เพรำะเรียนแล้วไม่เครียด รู้สึกเหมือนไม่ได้เรียน แค่ดูแล้วพยำยำม

ฝึกพดูตำมเท่ำนัน้ และยงัสำมำรถย้อนหลงัดซูสำ้ได้หลำยครัง้ตำมทีต้่องกำร นอกจำกนี ้ยงัพบว่ำครทูีส่อนนกัเรยีนเหล่ำนี ้

ได้นสำบทเรียนแอปพลิเคชันบำงบทเรียน ไปเปิดให้นักเรียนดูในชั่วโมงเรียนอีกด้วย กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test 

ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 49.14 (คะแนนเต็ม 60) 

  กลุ่มทดลองที่ 3 ได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษำปีที่ 6 โรงเรียนพรหมำนุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อสำเภอเมือง 

จังหวัดเพชรบุรี สังกัดเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 10 เป็นนักเรียนห้องโครงกำร Intensive ที่เน้นกำรเรียนภำษำ



27Academic Journal of Phetchaburi Rajabhat University
9 (May-August) 18-29 (2019)  Vol.9 No.2

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ปีที่ 9 (ฉบับที่ 2) พฤษภาคม-สิงหาคม 2562

อังกฤษเป็นพิเศษ ได้คะแนน Pre-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 31.71 (คะแนนเต็ม 60) จำกกำรพูดคุย กับนักเรียนพบว่ำ นักเรียน

ส่วนใหญ่คิดว่ำเนื้อหำในบทเรียน โดยเฉพำะในบทที่ 1 – 20 นั้นง่ำยมำก ไม่เหมำะสมกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษำปี

ที่ 6 แต่เนื้อหำในบทที่ 21 – 40 นั้นอยู่ในระดับที่เหมำะสม ส่วนควำมรู้สึกที่มีต่อกำร์ตูนในบทเรียนนั้น แบ่งออกเป็น 2 

ควำมเห็นหลักๆ คือ 1) ชอบ และคิดว่ำตัวกำร์ตูนนั้นน่ำรัก 2) ไม่ชอบ และคิดว่ำตัวกำร์ตูนนั้นเหมำะสสำหรับเด็กเล็กๆ 

มำกกว่ำ กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 50.14 (คะแนนเต็ม 60)

  กลุม่ทดลองที ่4 ได้แก่นกัศึกษำชัน้ปีที ่3 สำขำวชิำนเิทศศำสตร์ คณะวทิยำกำรจดักำร มหำวทิยำลยัรำชภฏั

เพชรบุรี อสำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ได้คะแนน Pre-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 19.81 (คะแนนเต็ม 60) นอกจำกนี้จำกข้อมูล

ด้ำนกำรเรียนภำษำอังกฤษของกลุ่มทดลองกลุ่มน้ี ทสำให้เห็นว่ำกลุ่มทดลองนี้มีโอกำสในกำรเรียนและใช้ภำษำอังกฤษ

สัปดำห์ละ 1 ครั้ง ๆ ละ 3 ชั่วโมงเท่ำนั้น ซึ่งแตกต่ำงกับกลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 ที่เป็นห้องเรียนโครงกำรภำษำ และ

มีโอกำสได้เรียนและใช้ภำษำอังกฤษมำกกว่ำ อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรพูดคุยกับนักศึกษำกลุ่มทดลองที่ 4 นี้ พบว่ำ รู้สึก

พอใจกบักำรเรยีนผ่ำนกำร์ตนูเพรำะไม่เครยีด และกำรพดูออกเสยีงตำมตวักำร์ตนูนัน้ เมือ่พดูผดิกจ็ะไม่มใีครต่อว่ำหรอื

หัวเรำะเยำะ จึงทสำให้กล้ำพูดออกเสียงมำกกว่ำกำรพูดออกเสียงในชั้นเรียนที่มีคนอื่นๆ รวมอยู่ด้วย นักศึกษำส่วนใหญ่ 

เข้ำดูกำร์ตูนบทเรียนทั้งหมดไม่เกิน 2 ครั้ง กลุ่มทดลองนี้มีคะแนน Post-test ค่ำเฉลี่ยร้อยละ 35.23 (คะแนนเต็ม 60)

  กลุ่มทดลองท้ัง 4 กลุ่มมีคะแนน Post-test สูงขึ้นและมีคะแนนมำกกว่ำครึ่งของคะแนนเต็ม (มำกกว่ำ 

30 คะแนน) ผู้เรียนของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่มมีควำมรู้สึกที่ดีต่อกำร์ตูนในบทเรียนและมีควำมรู้สึกสะดวกสบำย 

ในกำรเรียนผ่ำนอุปกรณ์มือถือ นอกจำกนี้ยังรู้สึกว่ำกำรเรียนภำษำอังกฤษด้วยตนเอง ทสำให้ตนเองรู้สึกกล้ำที่จะพูด 

ภำษำอังกฤษ มำกกว่ำกำรพูดภำษำอังกฤษในชั้นเรียน 

  3.2 คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ของควำมรู้ด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน ของ

กลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม หลังกำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำใน

สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว แตกต่ำงกัน สำมำรถอภิปรำยได้ดังนี้

  กลุม่ทดลองที ่1 มค่ีำคะแนนเพิม่สมัพทัธ์เท่ำกบั 64.57% กลุม่ทดลองที ่2 มค่ีำคะแนนเพิม่สมัพทัธ์เท่ำกบั 

67.05% กลุ่มทดลองที่ 3 มีค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์เท่ำกับ 65.14% และ กลุ่มทดลองที่ 4 มีค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์เท่ำกับ 

38.36% 

  จำกค่ำคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์ของทุกกลุ่ม แสดงให้เห็นว่ำ กลุ่มทดลองที่ 1, 2 และ 3 มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์

ใกล้เคียงกัน แต่กลุ่มทดลองที่ 4 มีคะแนนเพิ่มสัมพัทธ์น้อยกว่ำทั้ง 3 กลุ่มมำก ที่เป็นเช่นนี้เพรำะว่ำกลุ่มทดลองที่ 1, 2 

และ 3 เป็นนักเรียนห้องโครงกำรท่ีเน้นกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษเป็นพิเศษที่มีโอกำสได้เรียนและใช้ภำษำอังกฤษทุก

วันซึ่งมำกกว่ำกลุ่มทดลองที่ 4 ที่เป็นนักศึกษำมหำวิทยำลัยที่มีโอกำสได้เรียนและใช้ภำษำอังกฤษสัปดำห์และ 1 ครั้ง ๆ 

ละ 3 ชั่วโมงเท่ำนั้น นอกจำกนี้ นักเรียนกลุ่มทดลองที่ 1, 2 ได้รับกำรดูแลและกสำชับให้ดูบทเรียนออนไลน์จำกคุณครู

และผู้ปกครอง อีกทั้งตัวของนักเรียนเองยังมีควำมรู้สึกชื่นชอบตัวกำร์ตูนในบทเรียนอีกด้วย ส่วนกลุ่มทดลองที่ 3 เป็น

นกัเรยีนทีม่คีวำมรบัผดิชอบต่อตนเองอยูแ่ล้ว จงึเข้ำดบูทเรยีนออนไลน์อย่ำงสมสำ่เสมอ ส่วนกลุม่ทดลองที ่4 เป็นนกัศกึษำ

ที่มีควำมรับผิดชอบต่อตนเองน้อยกว่ำกลุ่มทดลองทั้ง 3 กลุ่ม จึงเข้ำดูบทเรียนออนไลน์ด้วยจสำนวนครั้งที่น้อยกว่ำ และ

กำร์ตูนในบทเรียนอำจไม่สำมำรถสร้ำงแรงจูงใจในกำรเรียนได้เพียงพอ 

  จำกกำรประเมินผลด้ำนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรในชีวิตประจสำวัน ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 

กลุ่ม หลังกำรใช้แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรส่ือสำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ 

ด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหว และกำรประเมินค่ำควำมรู้คะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ของกลุ่มทดลองทั้ง 4 กลุ่ม สำมำรถสรุปได้ว่ำ  

แอปพลเิคชนั กำรเรยีนไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรผ่ำนบทสนทนำในสถำนกำรณ์ต่ำงๆ ด้วยกำร์ตนูเคลือ่นไหว 
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ทีพ่ฒันำขึน้นีส้ำมำรถนสำไปใช้เพือ่พฒันำควำมรูค้วำมสำมำรถในกำรใช้ไวยำกรณ์ภำษำองักฤษเพือ่กำรสือ่สำรของผูเ้รยีน

ได้ดีโดยเฉพำะผู้เรียนที่เป็นนักเรียน ส่วนผู้เรียนที่อยู่ในระดับอุดมศึกษำหรือมำกกว่ำนั้น ควรมีกำรปรับปรุงรูปลักษณ์

ของตัวกำร์ตูนเพื่อให้สอดคล้องกับควำมสนใจของผู้เรียนในกลุ่มนี้

ข้อเสนอแนะ

 1. ระดับควำมเร็วของสัญญำณอินเทอร์เน็ตในขณะที่กสำลังใช้งำนแอปพลิเคชัน เป็นปัจจัยสสำคัญที่ส่งผลต่อ 

กำรใช้งำนแอปพลิเคชัน โดยนักเรียนส่วนหนึ่งให้ข้อมูลว่ำ ในขณะที่อยู่ที่โรงเรียนหำกต้องกำรจะใช้งำนแอปพลิเคชัน 

ก็จะใช้งำนผ่ำนสัญญำณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียน ซ่ึงระดับควำมเร็วของสัญญำณอินเทอร์เน็ตในโรงเรียนนั้นช้ำมำก 

อันเนื่องมำจำกมีผู้ใช้งำนร่วมกับสัญญำณอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนจสำนวนมำก จึงทสำให้กำรใช้งำนแอปพลิเคชันเกิด 

กำรติดขัดไม่ต่อเนื่อง ทสำให้บำงครั้งไม่สำมำรถดูบทเรียนได้ครบตำมที่ต้องกำร ดังนั้นกำรจะใช้งำนแอปพลิเคชันนี ้

ให้ต่อเนื่องเพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผลของกำรใช้งำน ผู้ใช้งำนจึงควรมีอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือที่มีสัญญำณ

อินเทอร์เน็ตเป็นของตนเองและไม่ควรใช้งำนสัญญำณอินเทอร์เน็ตร่วมกับผู้ใช้งำนอื่น

 2. จำกกำรพดูคยุกบักลุม่ทดลองโดยเฉพำะกลุม่ทดลองที ่4 ซึง่เป็นนกัศกึษำมหำวทิยำลยั พบว่ำ ปัญหำสสำคญัคอื

ขำดกำรเข้ำเรียนบทเรียนออนไลน์อย่ำงสมส่ำเสมอ เนื่องจำกเป็นนักศึกษำที่ค่อนข้ำงมีอิสระในกำรดสำเนินชีวิต และมีสิ่ง

หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่น่ำสนใจกว่ำกำรเรียนมำชักจูงหรือนสำพำนักศึกษำไปจำกกำรเรียนบทเรียนออนไลน์ จึงสมควรให้

มีกำรสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกกลุ่ม ทุกระดับชั้น รู้จักและมีโอกำสได้ทสำกำรเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นสร้ำง

วินัยให้กับตนเองในกำรจัดเวลำเรียนให้เพียงพอและเหมำะสม 

 3. กำรกสำชับ ดูแลและสนับสนุนให้นักเรียนได้เข้ำเรียนบทเรียนออนไลน์อย่ำงสมส่ำเสมอ ซึ่งจำกกำรได้รับ 

กำรกสำชับ ดูแลและสนับสนุนนี้ทสำให้นักเรียนทั้ง 2 กลุ่มนี้มีคะแนนสอบ Post-test ในระดับสูง (46.35 และ 49.14  

ตำมลสำดับ) และนักเรียนท้ัง 2 กลุ่มน้ียังมีคะแนนเพ่ิมสัมพัทธ์ในระดับสูงเช่นเดียวกัน โดยกลุ่มทดลองที่ 2 มีคะแนน 

เพิ่มสัมพัทธ์สูงที่สุดใน 4 กลุ่ม (64.57% และ 67.05% ตำมลสำดับ) จำกผลวิจัยนี้ ทสำให้ได้ข้อเสนอแนะว่ำ กำรนสำ 

แอปพลิเคชัน กำรเรียนไวยำกรณ์ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรด้วยกำร์ตูนเคลื่อนไหวนี้ไปใช้ ผู้เรียนจสำเป็นต้องได้รับ

กำรกสำชับ ดูแลและสนับสนุนให้มีกำรเข้ำเรียนบทเรียนออนไลน์นี้อย่ำงสมส่ำเสมอ 
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