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        การวิจัยนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เ ร่ืองคาของเงินและ           

การใชจาย และความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางที่ใชใน

การศึกษา เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มีระดับสติปญญาระหวาง 

50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่         

4 – 6) โรงเรียนบางบัว (เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 

2551 เลือกมาโดยวิธีเจาะจง จํานวนทั้งหมด 7 คน ใชเวลาในการทดลองสัปดาหละ 3 วัน ในเวลา

เรียนปกติ วันละ 60 นาที  และเรียนเสริมนอกเวลาเรียนปกติ วันละ 60 นาที   เคร่ืองมือที่ใชในการ

รวบรวมขอมูลไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน แบบวัดความพึงพอใจที่นักเรียนมีตอการเรียน สถิติที่ใชใน

การวิเคราะหขอมูล ไดแก คามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล  และสถิติทดสอบ วิลคอกสันแมท        

แพร ซายด แรงค (The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test) 

 ผลการวิจยัพบวา  

 1.   ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน 

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจากใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี  

 2. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน  

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ

สอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใชจายสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 



 

 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยู
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 This research aimed to study learning achievement and learning satisfaction of 

the second-level students with mild intellectual disabilities through computer-based 

multimedia lessons of money value and expenditures. The sample group consisted of 7 

mildly – retarded students (without multiple handicaps) with  IQ scores between 50-70 

and enrolled in level 2 (Prathom 4-6) in Bang Bua School (Pengtangtrongchit), Bangkok, 

during the second semester of the academic year 2008. These students were selected 

by the method of purposive sampling. The experiment was conducted for 3 weeks.      

On each day, the observation was done during regular classes for 60 minutes and 

outside regular classes for 60 minutes. The tools used in data collection were computer-

based multimedia lessons, mathematics lesson plans, tests, and learning satisfaction 

questionnaire. Statistics for analysis include: median, interquartile range, and               

The Wilcoxon Matched – Pairs Signed - Ranks t Test data. 

 The results of the research were concluded as follows: 

 1. The learning achievements in money value and expenditures of second - 

level students (Prathom 4 - 6) with mild retardation after using computer-based 

multimedia lessons were satisfying level. 

 2. The learning achievements in money value and expenditures of second-

level students (Prathom 4 - 6) with mild retardation after using computer-based 

multimedia lessons were higher at a statistical significance of .05 

 3. The learning satisfaction of second-level students (Prathom 4 - 6) with mild 

retardation after using computer-based multimedia lessons was in a high level. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงดวยดี เพราะผูวิจัยไดรับความชวยเหลือและการให

คําแนะนําอยางดียิ่งจากผูชวยศาสตราจารย ดร.ดารณี  ศักด์ิศิริผล ประธานกรรมการควบคุม

ปริญญานิพนธผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพฑูรย  โพธิสาร กรรมการควบคุมปริญญานิพนธ ซึ่งไดให

แนวทาง คําแนะนํา คําปรึกษา ตรวจแกไขขอบกพรองในการทําปริญญานิพนธ รวมทั้งใหความ 

เอาใจใสและกําลังใจแกผูวิจัยเปนอยางดียิ่ง และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐวรรณ  ยศวัฒน และ

อาจารยประพิมพพงศ  วัฒนะรัตน กรรมการที่แตงต้ังเพิ่มเติม ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณอยางสูง 

 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยบุญยฤทธิ์  คงคาเพ็ชร ที่ชวยกรุณาใหคําแนะนํา   

ใหคําปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการทําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ขอขอบพระคุณอาจารย

พรรณภา  พูลบัว ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ  อาจารยสุจิตรา  สุขเกษม นักวิชาการพิเศษ 7 

และอาจารยวิไลพร  ศิลางาม อาจารยฝายงานวัดผลโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  ที่กรุณาเปน

ผูเชี่ยวชาญตรวจเคร่ืองมือและไดใหความชวยเหลือตรวจสอบแกไขจนไดเคร่ืองมือที่สมบูรณ 

 ขอขอบพระคุณคณาจารยประจําสาขาวิชาการศึกษาพิเศษทุกทานที่ไดกรุณาอบรม    

ส่ังสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู ทักษะ ประสบการณที่ดีและมีคุณคายิ่งแกผูวิจัยจนประสบ

ความสําเร็จในการศึกษาและขอขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนบางบัว (เพงต้ังตรงจิตร       

วิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร  อาจารยสุชา   จันทร เอม  ครูประจําช้ันนักเรียนชวงช้ันที่  2 

(ประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่อํานวยความสะดวกในการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษา

ใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี  

 ขอขอบพระคุณทานผูอํานวยการ คณะผูบริหาร คณะครู โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ให

ทุนการศึกษา ใหโอกาสและความชวยเหลือในดานตางๆ เปนอยางดี และขอขอบคุณนางสาว  

อนัญยาณี  ศรีนอก นางสาวบัณฑิตา ลิขสิทธิ์ นิสิตปริญญาโท เอกการศึกษาพิเศษ สาขาการสอน

ผูที่มีความบกพรองทางการไดยินที่มีสวนเกี่ยวของใหความชวยเหลือในการศึกษาคร้ังนี้สําเร็จเปน

อยางดี 

 ขอขอบคุณคุณเสฎฐวุฒิ  คุณช่ืน  ขอบใจลูกชายรุงโรจน  คุณช่ืน และลูกสาวกนกวรรณ  

คุณชื่น  ที่คอยเปนกําลังใจ  และคอยดูแลหวงใยแกผูวิจัยตลอดระยะเวลาที่ทําปริญญานิพนธนี้ 

 คุณคาปริญญานิพนธฉบับนี้  ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ  คุณพอ  คุณแม  ที่ให

กําลังใจ เล้ียงดูและอบรมส่ังสอนผูวิจัยอยางดียิ่งมาตลอด 
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บทที่ 1 

บทนํา 
 
ภูมิหลัง 
 คณิตศาสตรเปนวิชาพื้นฐานอยูในกลุมสาระการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษา           

ข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดประสงคเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมี

คุณภาพ(กรมวิชาการ. 2545: 3) และ ถือวาคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูและเปนทักษะ

พื้นฐานในการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนหลักสูตรคณิตศาสตรจึงมุงเนนให

ผูเรียนไดเรียนคณิตศาสตรอยางมีความหมาย เรียนรูส่ิงตางๆ ดวยความเขาใจ ฝกฝนใหเกิดทักษะ

จนเกิดความคลองแคลว แมนยํา รวดเร็ว พัฒนาการคิดอยางมีเหตุผล รูคุณคาของคณิตศาสตร  

 ในบรรดากลุมสาระการเรียนรูตางๆ ตามที่หลักสูตรกําหนดกลุมสาระการเรียนรู

คณิตศาสตรนับวาเปนกลุมสาระการเรียนรูที่คอนขางยากมากสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง 

แตละประเภทที่มีความสามารถและขอจํากัดทางการเรียนรูที่แตกตางกัน    โดยเฉพาะนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย การวางพื้นฐานทางคณิตศาสตรใหกับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยจึงเปนส่ิงจําเปน และสําคัญมากที่จะชวยใหนักเรียน

สามารถดํารงชีวิตได หลักสูตรคณิตศาสตรชั้นประถมศึกษามีการสอนเกี่ยวกับเงิน เชน สอนใหรูจัก

ลักษณะและคาของเงิน   ดังนั้นการสอน คาของเงินและการใชจายเงินในชีวิตประจําวันใหกับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงเปนส่ิงสําคัญ   แตนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาการพัฒนาดานการเรียนรู เร่ือง คาของเงิน และการใชจายเงินเปนเร่ืองที่กระทําไดยาก  

เนื่องจากนักเรียนกลุมนี้มีความบกพรองทางการคิด  การใชเหตุผล และความจํา ซึ่งส่ิงเหลานี้จะมี

ผลตอการเรียนรูคณิตศาสตรเปนอยางมาก แตนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนได

มากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบหลายอยาง เชน ระดับสติปญญา   เนื้อหาของหลักสูตร

ตลอดจนวิธีสอน (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 85)  

 ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ตองเนนความเขาใจมากกวาความจํา โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมีการฝกฝนทักษะตางๆ

ซ้ําๆอยางตอเนื่องมีการแบงข้ันตอนการเรียนรูเปนขอยอยๆเพื่อใหงายตอการเรียนรูและประเมิน 

(Sedlak; & Sedlak. 1985: 8 -13) นอกจากนี้นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีชวงความ

สนใจสั้น การสอนแบบผอนคลายไมตึงเครียด เปล่ียนกิจกรรมการสอนเปนการเลนจะชวยให

นักเรียนรูสึกสนุกสนาน มีความสนใจอยากเรียนตอ (พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร. 2539) ในการเรียน



 2

การสอนคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงควรมีวิธีสอนยืดหยุนตาม

ความสามารถของนักเรียนแตละคนมีส่ือการสอนที่นาสนใจ เราใจ เชน สีสัน  รูปภาพ ขนาด     

และเสียง เพื่อใหนักเรียนมีความสนใจสนุกสนานและไมเบ่ือหนายในการเรียน ส่ิงที่เปนตัวชวย

ใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีพัฒนาการข้ึนคือการใชส่ือการสอน 

จากการศึกษางานวิจัยที่สนับสนุนการใชส่ือการสอนท่ีนาสนใจสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญา ไดแก เกศณี  มงคลศรีวิทยา (2550: บทคัดยอ);  มัสหลัน สาเอียด (2549: 

บทคัดยอ); กัณยณภัทร อินทจันทร (2548: บทคัดยอ) พบวาการใชส่ือการสอนที่นักเรียนช่ืนชอบ

ทําใหพัฒนาการการเรียนรูทักษะทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

สูงข้ึน และอยูในระดับดี  

 ส่ือการสอนมีมากมายหลายแบบ ส่ือการสอนบางอยางสามารถหามาไดจากของจริง  

แตบางอยางตองสรางข้ึนมาโดยใชเทคนิคบางอยางมาชวยในการผลิต นักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาเปนนักเรียนที่มีความแตกตางจากนักเรียนปกติ ทั้งทางดานอารมณ  สมาธิ และ

สติปญญา  บางคนอาจมีอารมณโกรธงาย กาวราว สมาธิส้ัน กลัวเสียงดัง มีปญหาทางดานทักษะ

การอาน ทักษะการฟง ทักษะการพูด ฯลฯ การสรางส่ือการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาจึงตองคํานึงถึงปจจัยหลายดาน  เชนส่ือการสอนที่เปนของจริง  หรือจะเปนส่ือ       

ที่ผลิตข้ึนเอง เชน ส่ือรูปภาพ บัตรคํา เปนตน แตปจจุบันวงการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได   

กาวไกลทําใหมีวิธีการสรางส่ือ ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่สามารถสรางไดงายและชวยเสริมทักษะการ

เรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาได คือการใชคอมพิวเตอรเขามาชวยในการผลิต

ส่ือ ซึ่งสามารถผลิตไดมากมายหลายประเภททั้งส่ือกระดาษ  ส่ือเสียง  และส่ือคอมพิวเตอรชวย

สอน หรือ Computer Assisted  Instruction (CAI ) (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ. 

2544: 93) 

 ส่ือที่ใชกันมากในปจจุบัน คือบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย การนําส่ือบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมี เ ดียมาใชในการเ รียนการสอนวิชาคณิตศาสตร สําหรับนักเ รียนที่มี             

ความบกพรองทางสติปญญาจะชวยแกปญหาขอจํากัดในการเรียนรู รับรูและสงเสริมใหนักเรียนมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดีข้ึนไดอีกทางหนึ่ง เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีลักษณะเปน

ส่ือภาพเคล่ือนไหวและในบางบทเรียนที่มีเกมประกอบในบทเรียนทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน 

นักเรียนมีความกระตือรือรนสนใจในการเรียนมากข้ึน นอกจากน้ีลักษณะการจัดบทเรียนยัง

สามารถเรียนเนื้อหาไปตามลําดับข้ันโดยจัดบทเรียนใหเร่ิมจากบทเรียนที่งายไปหายาก สามารถ

ทบทวนบทเรียนซํ้าๆไดซึ่งตรงกับลักษณะการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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ที่เรียนรูชากวาเด็กปกติและตองทบทวนบทเรียนที่เรียนไปแลว เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญามักลืมงาย (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 52)  นอกจากนี้ขอดีของส่ือบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียคือ สามารถกลับไปฝกฝนได  มีการใหกําลังใจเมื่อตอบถูกและใหแกตัวใหม

ไดในกรณีตอบผิดเปนการเสริมแรงใหกําลังใจ ชวยสรางเจตคติและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา

คณิตศาสตร  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับส่ือและเทคโนโลยีสารสนเทศ        

ที่นํามาใชในการเรียนการสอน  พบวาไดมีการนําส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทตางๆ เชน  

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย วีดิทัศน  โทรทัศน  วิทยุ  ตลอดจนเครือขายคอมพิวเตอรมาใชและลวนเปน

ส่ือที่สงผลตอการเรียนการสอน (กระทรวงศึกษาธิการ. 2544 ก.: 14) และจากงานวิจัยการเรียน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงกวาการเรียน

ปกติ และสามารถกระตุนและสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจในการเรียน (สมรัตน     

เรืองอิทธินันท. 2550 : บทคัดยอ; สุทิสา  เล่ืองลือ. 2549 : บทคัดยอ; ประภาพร จันทะบุรม. 2548: 

บทคัดยอ) เชนเดียวกับงานวิจัยของ โอโซโก (Osoko. 1999) ไดทําการศึกษาการใชเทคโนโลยี

มัลติมีเดียเพื่อการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในโรงเรียน ผลการวิเคราะห

สรุปไดวา เทคโนโลยีสามารถเปล่ียนแปลงวิธีการสอน และกอใหเกิดผลในเชิงบวกตอการเรียน  

การสอน 

 จากสภาพปญหาดังกลาวในการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอยจึงควรไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใช

จายข้ึน แลวนํามาใชในการเรียนการสอนกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย      ชวงช้ันที่ 2 เพื่อนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยจะไดมีส่ือไวใช

ประโยชนในการเรียนการสอนอันเปนการสงเสริมและสนับสนุนการเรียนของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาใหมีการพัฒนาศักยภาพการเรียนรูตอไป 

 

ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนระดับ

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจาก 

การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน

ระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย     

กอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 



 4

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของ

นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย 

 

ความสําคัญของการวิจัย 
          ผลของการศึกษาคนควาคร้ังนี้จะเปนแนวทางใหกับครูและผูเกี่ยวของกับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยสามารถนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย           

เร่ือง คาของเงินและการใชจายไปใชในการเรียนการสอนใหกับนักเรียน และเปนแนวทางแกครูและ

ผูเกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญานําแนวทางในการสรางคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับอ่ืนๆ

ตอไป 

 

ขอบเขตของการวิจัย 
 ประชากรท่ีใชในการวิจยั 
 ประชากรที่ใชในการวิจัย คือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย    

มีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับชวงช้ันที่ 2  

(ชั้นประถมศึกษาปที ่ 4 – 6) 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา     

ระดับเล็กนอย  มีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูใน

ระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6)  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบางบัว 

(เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 

7 คน 

 การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   หมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอร

มาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอนโดยที่เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด  การทดสอบจะถูกพัฒนาข้ึน

ในรูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร  นักเรียนสามารถศึกษาเนื้อหาในแตละกรอบจากคอมพิวเตอร 

โดยมีครูผูสอนเปนผูแนะนําและคอยควบคุม  เนื้ อหาที่ ใช ในการทดลองเปนเนื้อหาใน                 

วิชาคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงิน และการใชจายตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน  พุทธศักราช  

2544  สาระที่ 2: การวัด หนวยการเรียนรูที่ 9 เร่ือง เงิน โดยเนื้อหาในบทเรียนประกอบดวยเนื้อหา

แยกออกเปนหัวขอยอย ไดดังนี้ 
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 1 การจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญ และธนบัตรไมเกนิ 20 บาท 

 2. การเปรียบเทยีบคาของเงินและแลกเงิน 

 3. การบอกมูลคาของเงนิและการรวมเงิน 

 4. การจายเงนิพอดีกับราคาสินคา 

              การสอนคณิตศาสตร เร่ืองคาของเงนิและการใชจาย ประกอบดวย 

 1.  แผนการจัดการเรียนรู คาของเงนิ และการใชจาย มีทัง้หมด  18  แผน ใชเวลาสอน

แผนละ 60  นาท ี
 2.  เนื้อหาบทเรียนเมื่อกําหนดเงินเหรียญและธนบัตรให สามารถจําแนกและบอกคาของ

เงินเหรียญและธนบัตร เชน เหรียญ 5 บาท มีคาเทากับเหรียญ 1 บาท 5 เหรียญ   เมื่อกําหนดเงิน

เหรียญและธนบัตรให สามารถเปรียบเทียบคาของเงินและแลกเงินได เชน  เหรียญ 5 บาท            

1 เหรียญ แลกเหรียญ 1 บาทได 5 เหรียญ  เมื่อกําหนดราคาส่ิงของ นักเรียนสามารถจายเงิน       

ใหพอดีกับราคาส่ิงของจะตองใหเงินเหรียญหรือธนบัตรอยางไรใหพอดีกับราคาสินคา 

         3. แบบฝกหัดจะเปนแบบฝกหัดทบทวนหลังการสอนมีทั้งหมด 18  แบบฝกหัด 

แบบฝกหัดละ 10 ขอ  ไดแก แบบฝกหัดจําแนกคาของเงินและธนบัตร 4 แบบฝกหัด แบบฝกหัด

เปรียบเทียบคาของเงิน 1 แบบฝกหัด  แบบฝกหัดการแลกเงิน 5 แบบฝกหัด  แบบฝกหัดการบอก

คาของเงินและการรวมเงิน 4 แบบฝกหัด และแบบฝกหัดการจายเงินพอดีกับราคาสินคา              

4 แบบฝกหัด เมื่อจบแบบฝกหัดจะมีเกมใหนักเรียนเลนเพื่อฝกทักษะและเปนการผอนคลาย ซึ่งเกม

จะเปล่ียนไปตามเนื้อหาที่สอน เชนเนื้อหาเกี่ยวกับ ใหจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญ และ

ธนบัตร  เกมที่ใหเลนจะเปนเกมหาเหรียญวาในภาพมีเหรียญ 1 บาท กี่เหรียญ  เหรียญ 5 บาท     

มีกี่เหรียญ เปนตน 

 ใชเวลาในการสอนสัปดาหละ 3 วัน ในเวลาเรียนปกติ วันละ 60 นาที  และเรียนเสริม

นอกเวลาเรียนปกติ วันละ 60 นาที   รวมวันละ 120 นาที   

 
 ตัวแปรที่ศกึษา  
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 2. ความพึงพอใจตอการเรียน 
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หมายถึง  ความรู ความเขาใจ เร่ือง คาของเงินและ

ความสามารถในการใชจายโดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนี้สอดคลองกับพฤติกรรม

ดานความรูและความเขาใจและสติปญญา (Cognitive Domain) ตามที่วิลสัน (Wilson. 1971: 

634 – 685) จําแนกไว ซึ่งวัดไดจากคะแนนการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสรางข้ึน

และหาคุณภาพแลวเปนแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก  จํานวน 20 ขอ ตามเนื้อหา คาของเงินและ  

การใชจาย 4 เร่ืองคือ  การจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญ และธนบัตร การเปรียบเทียบคาของ

เงินและแลกเงิน    การบอกมูลคาของเงินและการรวมเงิน   การจายเงินพอดีกับราคาสินคา 

 2. ความพึงพอใจตอการเรียน หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนเกี่ยวกับความ      

ชื่นชอบ ความพึงพอใจ และสนใจของนักเรียนที่มีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เร่ือง คาของเงินและการใชจาย สําหรับนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6)ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย โดยในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียประกอบดวย 

ดานเนื้อหา  ดานกิจกรรมเกมประกอบการเรียนรู และดานการวัดและประเมินผล ซึ่งวัดโดยแบบ  

วัดความพึงพอใจของนักเรียนหลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย
ขั้นตอน เนื้อหา 

ขั้นนํา/ทบทวน 
1. ผูสอนช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูที่

นักเรียนตองปฏิบัติ 

2. นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
ขั้นบอกวัตถุประสงค 
3. ผูสอนแจงวัตถุประสงคของบทเรียน

และระดับการเรียนรูหรือพฤติกรรมการ

เรียนรูที่คาดหวังแกผูเรียน 

4. ผูสอนช้ีแจงสาระของบทเรียน 
ขั้นนําเสนอเนื้อหาใหม 
5. ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนและ

ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตาม 

ขั้นฝกโดยการช้ีแนะ 
6. ผูสอนปฏิบัติใหนักเรียนดูเปน

ตัวอยาง นักเรียนปฏิบัติตาม ผูสอนให

ขอมูลปอนกลับ  ใหการเสริมแรงหรือ

แกไขขอผิดพลาดของนักเรียน 

7. นักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองโดยมี

ผูสอนควบคุมอยางใกลชิดตามหนวย

การเรียนรูเร่ืองคาของเงิน และการใช

จายจนครบ 4 หนวยการเรียน จํานวน 

9 ช่ัวโมง 
ขั้นฝกโดยอิสระ 
8. เปนการใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติเอง

โดยอิสระผูสอนตองคอยดูแลวา

นักเรียนปฏิบัติไดถูกตอง 

ขั้นทบทวน 
9. เปนการทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนได

เรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียนในแต

ละหนวยการเรียน 

 

(สุวิทย  มูลคํา. 2545) 

หนวยที่ 1  เรื่อง  รูลักษณะคาของเงินเหรียญและธนบัตรไม
เกิน 20 บาท 
1. ลักษณะคาของเงินเหรียญ 1บาท และ 5 บาท 

2. ลักษณะคาของเงินเหรียญ 10 บาทและธนบัตร  20 บาท 

3.  ลักษณะคาของเงินเหรียญ 1 บาท  5 บาท 10  บาท และ

ธนบัตร 20 บาท 

4. ทบทวนรูจักลักษณะคาของเงินเหรียญ และธนบัตร 

หนวยที่ 2  เรื่อง การเปรียบเทียบคาของเงินและการแลก
เงิน 
1. การเปรียบเทียบคาของเงินชนิดตางๆ 

2. การแลกเงิน 1 บาทท่ีมีจํานวน 5  เหรียญกับเหรียญ 5 บาท 

3. การแลกเงิน  1 บาทท่ีมีจํานวน 10เหรียญกับเหรียญ10 บาท 

4. การแลกเงิน 5 บาท ที่มีจํานวน 2 เหรียญ กับเหรียญ 10 บาท 

5. การแลกเงิน 5 บาทท่ีมีจํานวน 4 เหรียญกับธนบัตร  20  บาท 

6. การแลกเงิน 10 บาท ที่มีจํานวน 2 เหรียญกับธนบัตร 20  บาท 
หนวยที่ 3 เรื่อง การบอกมูลคาของเงินและรวมเงิน 
1. นับเหรียญ  1  บาท กับ 5 บาท รวมกันไมเกิน  10 บาท 

2. นับเหรียญ  1  บาท กับ 5 บาท รวมกันไมเกิน  20 บาท 

3. นับเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10บาทรวมกันไมเกิน  20 บาท 

4. นับเหรียญ 1 บาท 5 บาท และ 10 รวมกันไมเกิน  20 บาท 
หนวยที่ 4 เรื่อง การจายเงินใหพอดีกับราคาสินคา 
1. จายเงินคาสินคาที่มีราคา      1 -  5    บาท 

2. จายเงินคาสินคาที่มีราคา      6 – 10   บาท 

3. จายเงินคาสินคาที่มีราคา      11 – 15 บาท 

4. จายเงินคาสินคาที่มีราคา      16 – 20 บาท 

 

 

 

 

 

 

(กรมวิชาการ.กระทรวงศึกษาธิการ. 2545) 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดในการวิจยั 

ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

ความพึงพอใจ 

ตอการเรียน 
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สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน   

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจากใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน  

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ

สอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใชจายสูงข้ึน 

 3. ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยู

ในระดับมาก 

 

 



บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง      

คาของเงินและการใชจาย และความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่  2  ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเสนอ

รายละเอียดตามลําดับหัวขอดังนี้ 

 1.  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  1.1  ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  1.2  ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  1.3  สาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญา 

  1.4  ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  1.5  ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 

  1.6   แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ   

  1.7  การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย 

  1.8  หลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  1.9   หลักการสอนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 

  1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

 2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

  2.1  ความหมายของคณิตศาสตร 

  2.2   ความสําคัญของคณิตศาสตร 

  2.3  ประโยชนของคณิตศาสตร 

  2.4  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 

  2.5  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเงิน   

  2.6  กระบวนการจัดการเรียนรู เร่ือง คาของเงินและการใชจาย 

  2.7  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 

  2.8  หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเล็กนอย 
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  2.9 ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา 

  2.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับกลุมสาระ 

คณิตศาสตร 

  3. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.1  ความหมายของมัลติมีเดีย 

  3.2   ทฤษฎีและหลักการบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.3  ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย      

  3.4  เทคนิคและกระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.5  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการสอนทบทวน (Tutorial)   

  3.6  อิทธิพลของสีกับการจํา    

  3.7  การใชสีกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  3.8  ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

  3.9  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

  3.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 4. การเรียนรูดวยตนเอง    

  4.1   ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 

  4.2   ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง 

  4.3   องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 

  4.4   ลักษณะของผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเอง 

  4.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง   

 5. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจตอการเรียน 

  5.1   ความหมายของความพึงพอใจ  

  5.2   ทฤษฎีความพึงพอใจ 

  5.3   การวัดความพึงพอใจ 

  5.4   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ 
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1.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

    1.1  ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา   
 สมาคมภาวะความบกพรองทางสติปญญาแหงอเมริกา (AAMR)  ไดใหความหมายวา 

เด็กที่มีขีดจํากัดในดานพฤติกรรม ดานความสามารถในดานการกระทํากิจวัตรตางๆมีระดับ

สติปญญาตํ่ากวาปกติ มีขอจํากัดในดานทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะหรือมากกวา ไดแก 

ทักษะดานการติดตอส่ือสาร  ทักษะการดูแลตนเอง  ทักษะการดํารงชีวิตในบาน  ทักษะสังคม   

การใชสาธารณสมบัติ  การควบคุมตนเอง  สุขอนามัยและความปลอดภัย  การเรียนรูดานวิชาการ  

การใชเวลาวางและการทํางาน ปญญาออนตองเกิดกอนอายุ 18 ป (American Association  on 

Mental Retardation ใชชื่อยอวา AAMR. หรือปจจุบันคือ American Associatio on Intellectual 

and Developmental Disabilities: AAIDD. 1992: 5 ) 

   วารี  ถิระจิตร  (2545:111)  กลาววาความบกพรองทางสติปญญา หมายถึงพัฒนาการ

ของจิตใจหยุดชะงักหรือเจริญไมเต็มที่แสดงลักษณะเฉพาะโดยมีระดับสติปญญาตํ่าหรือดอยกวา

ปกติ พัฒนาการทางรางกายลาชา ความสามารถในการเรียนรูนอยมีความจํากัดในการปรับตัว   

ตอส่ิงแวดลอมและสังคมหรือหมายถึงเด็กที่มีพัฒนาการทางสมองไมสมบูรณไมสามารถชวยเหลือ

ตัวเองไดดวยประการใดๆ จึงจําเปนตองมีผูคอยแนะนําชวยเหลือ ไมสามารถเรียนรวมชั้นเรียนแบบ

ตลอดเวลากับเด็กในโรงเรียนปกติได มักจะถูกชักจูงงาย ลืมงาย ระดับของความบกพรองทาง

สติปญญามีต้ังแตขนาดรุนแรงมาก บกพรองทางสติปญญามาก บกพรองทางสติปญญาเล็กนอย 

เปนตน ความเจริญเติบโตลาชาทั้งทางดานรางกายและสติปญญา สมองเล็ก และมักมีสมองพิการ

ดวย  

 ผดุง อารยะวิญู (2542:39)  ไดกลาววาเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง 

บุคคลที่มีพัฒนาการชากวาคนปกติทั่วไป เมื่อวัดสติปญญาโดยใชแบบทดสอบมาตรฐานแลว 

ปรากฏวามีระดับสติปญญาตํ่ากวาบุคคลปกติทั่วไป เมื่อสังเกตจากพฤติกรรมจะพบวาบุคคล

ประเภทนี้มีพฤติกรรมเบ่ียงเบนจากบุคคลทั่วไปในวัยเดียวกัน    

 กัลยา สูตะบุตร (2539:25) ความหมายทางการแพทยในการนิยามตาม ICD 10 

(International Classification of Disease) โดยองคการอนามัยโลก (Word Health 

Organization) ภาวะบกพรองทางสติปญญา หมายถึง  ภาวะที่สมองหยุดพัฒนาหรือพัฒนาได   

ไมเต็มที่ ทําใหเกิดความบกพรองทางทักษะตางๆ ในระยะพัฒนาการซ่ึงสงผลตอระดับเชาวปญญา

ทุกๆ ดาน เชน  ความสามารถดานสติปญญา ภาษา การเคลื่อนไหว และทักษะทางสังคม            

มีความบกพรองในเร่ืองการปรับตัวอาจมีหรือไมมีความบกพรองทางกาย หรือทางจิตรวมดวย 
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 จากนิยามขางตนพอสรุปไดวา ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

หมายถึง เด็กที่มีระดับสติปญญาตํ่ากวาปกติ มีปญหาทางดานการปรับพฤติกรรมการเรียนรู    

ดานการใชทักษะในชีวิตประจําวันของเด็กโดยแสดงใหเห็นกอนอายุ 18 ป และมีขอจํากัดตางๆใน

ดานการรับรู การฝกทักษะ ความสามารถทางสังคม มีระดับสติปญญาตํ่ามากกวาปกติประมาณ 

70-75 หรืออาจตํ่ากวานี้ ทักษะในการปรับตัวของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอาจ

เกี่ยวของกับการเล้ียงดูและการใชภาษา  หรือมีขอจํากัดในการใชสมองหรือสติปญญา                

ซึ่งการทดสอบระดับสติปญญาอยางเดียวนั้นไมสามารถบงชี้ไดวาเปนเด็กที่มีความบกพรอง     

ทางสติปญญาจะตองมีการทดสอบเกี่ยวกับทักษะการปรับตัวของเด็กดวยไดแก ทักษะ             

การติดตอส่ือสาร การดูแลตนเอง การดํารงชีวิตในบาน ทักษะทางสังคม การใชสาธารณสมบัติ       

การควบคุมตนเอง สุขอนามัยและความปลอดภัย  การเรียนรูดานบริการ การใชเวลาวางและ    

การทํางาน 

  

 1.2   ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 สมาคมภาวะความบกพรองทางสติปญญาแหงอเมริกา (AAMR)  แบงตามลักษณะ

ความตองการความชวยเหลือและรูปแบบของการใหความชวยเหลือโดยพิจารณาจาก           

ความตองการเกี่ยวกับการบริการชวยเหลือของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาท่ีประเมิน

แบงเปน 4 ระดับ(American Association  on  Mental  Retardation: AAMR หรือปจจุบันคือ 

American Association  on Intellectual and Developmental Disabilities: AAIDD. 1992: 26) 

คือ  

 1. ตองการความชวยเหลือเปนคร้ังคราว (Intermittent) 

 2. ตองการความชวยเหลือตามระยะยาวท่ีกําหนด (Limited) 

 3.  ตองการความชวยเหลือติดตอตลอดไป (Extensive) 

 4.  ตองการความชวยเหลือในทุกๆ ดานอยางทั่วถึงและความตองการมากที่ สุด 

(Pervasive) รูปแบบการชวยเหลือเพื่อเพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงานที่ตองอาศัย        

การปรับตัวและความสามารถในการอยูรวมกัน การใหความชวยเหลืออาจจัดเปนระยะเวลานาน 

หรือตามความจําเปนของบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่อาจเปลี่ยนแปลงไปตลอดชีวิต 

 แบงตามระดับความรุนแรงของภาวะบกพรองทางสติปญญานั้น นักการศึกษาหลายคน 

ไดแบงประเภทของความบกพรองทางสติปญญา ตามระดับความสามารถทางเชาวปญญา 
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(Intelligence quotient หรือ I.Q.) ได 4 ระดับ (Ashmanและ Elkins. 1990:73) ; (กัลยา สูตะบุตร. 

2539:34); (ผดุง อารยะวิญู 2542:16-17)  ; (วารี ถิระจิตร. 2545:112-113) ดังนี้   

 1.  ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก หรือ Profound Grade มี I.Q.

ระหวาง 0-20 เด็กกลุมนี้ไมสามารถชวยตนเองไดเลยถึงไดก็นอยมาก ตองไดรับการชวยเหลือ   

เล้ียงดูจากผูอ่ืน เชน พี่เล้ียง ครู พอแมอยูตลอดเวลา จะมีลักษณะพูดไมได เรียนไมได ฝกกิจวัตร

ประจําวันงายๆ ไดเล็กนอยมาก หรืออาจไมไดเลย 

 2. ความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงหรือขนาดมาก หรือ Severe Grade มี I.Q. 

ระหวาง 21-34 เด็กกลุมนี้เรียนไมได แตพอฝกไดในส่ิงงายๆ เชน การชวยเหลือตนเอง แตตองไดรับ

การดูแลชวยเหลือ แนะนํา จากครู ผูปกครอง หรือพี่เลี้ยงอยูตลอดเวลา ไมสามารถชวยตนเองเร่ือง

กิจวัตรประจําวัน การเขาสังคม และการปองกันอันตรายได 

 3.  ความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง หรือ Moderate Grade(Trainable)   

มี I.Q. ระหวาง 35-49 เด็กพวกนี้มีระดับสติปญญาที่สามารถฝกหัดได เรียนทักษะงายๆ เกี่ยวกับ

การทํางาน การเขาสังคม และการชวยเหลือตนเองไดดี 

 4.  ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หรือ Mild Grade (Educable) มี I.Q. 

ระหวาง 50-70 เด็กกลุมนี้มีความสามารถใกลเคียงกับเด็กปกติ แตตองมีการชวยเหลือในดาน   

การจัดการเรียนการสอนใหเหมาะสม เด็กเหลานี้สามารถที่จะดําเนินชีวิตในสังคมไดและสามารถ

ชวยตนเองไดมากที่สุด 

 จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาในการแบงระดับความรุนแรงของภาวะความบกพรอง      

ทางสติปญญานั้น มีความตองการความชวยเหลือแตกตางกัน ตามระดับความรุนแรงซึ่งรูปแบบ

ของการใหการชวยเหลือ ไดแก ตองการไดรับความชวยเหลือเปนคร้ังคราว ตองการตามระยะเวลา      

ที่กําหนด ตองการความชวยเหลือติดตอกันตลอดไป และตองการความชวยเหลือทุกๆดานใหมาก

ที่สุด 
 

 

 1.3  สาเหตุที่ทําใหเกิดความบกพรองทางสติปญญา 
 การรูและเขาใจถึงสาเหตุของความบกพรองทางสติปญญาจะชวยใหมีความตระหนักใน

การปองกันเหตุการณสถานการณที่จะทําใหเกิดภาวะความบกพรองทางสติปญญาและการคนหา

ความบกพรองทางสติปญญาไดแตแรกเร่ิมเพื่อประโยชนตอการจัดการศึกษาใหแกเด็กไดเหมาะสม

ทันทวงที นักการศึกษาหลายคน กลาวถึงสาเหตุของความบกพรองทางสติปญญา ซึ่งสามารถแบง
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ออกเปน 5 สาเหตุสรุปไดดังนี้ (Ashman; & Elkins.1990: 73-74);(Hallahan; & Kauffman.1994 : 

119-120)  ; (ผดุง  อารยะวิญู. 2544: 11 – 12)   

 1. ปจจัยดานพันธุกรรม ซึ่งเกิดข้ึนจากโครโมโซมของชายหรือหญิงมีความผิดปกติจะ

ถายทอดจากบรรพบุรุษสูรุนลูก รุนหลาน เชน กลุมอาการดาวนซินโดรม ความผิดปกติของ

โครโมโซมเกิดข้ึนระหวางการปฏิสนธิ ซึ่งอาจแบงแยกออกไดเปน 3 ลักษณะคือ 

  1.1 ไตรโซม่ี 21 เปนความผิดปกติของโครโมโซมคูที่ 21 ปกติโครโมโซมจะจับคูกัน

ขณะปฏิสนธิเซลลของมนุษยประกอบดวยโครโมโซม 23 คูทุกคูจับคูกันไดหมดยกเวนคูที่ 21       

ซึ่งแทนที่จะมี 2 สวนกลายเปน 3 สวนทําใหโครโมโซมทั้งหมด 47 ตัวแทนที่จะมี 46 ตัวเหมือนคน

ปกติตัวที่งอกเพิ่มมานี้ทําใหเกิดภาวะบกพรองทางสติปญญา 

  1.2 การยายที่โครโมโซมที่เกินมา 1 แทงในคูที่ 21 ยายที่มาเกาะกับโครโมโซมคูอ่ืนๆ

สวนมากเปนคูที่ 14 หรือ 22ทําใหเกิดความผิดปกติข้ึน 

  1.3 ความผิดพลาดในการแบงเซลล เกิดเมื่อเซลลมีการแบงตัวหลังปฏิสนธิ เซลล

บางตัวแบงตัวเกินแทนที่จะมีโครโมโซม 46 แทง กลายเปน 47 แทงเพิ่มมาอีก 1 แทง 

   2. สาเหตุกอนคลอด ความบกพรองของโครโมโซมเกิดข้ึนขณะปฏิสนธิชวงระยะตอมา

เมื่อเด็กปฏิสนธิแลวเปนชวงที่เด็กอยูในครรภ มีสาเหตุหลายประการ เชน มารดาเปนหัดเยอรมัน  

กินยาแกแพทอง กินยาผิด  การทําแทง  การขาดสารอาหาร  การเจ็บปวย  ไดรับอุบัติเหตุ ตลอดจน

ใชส่ิงเสพติดหรือมารดาไดรับความกระทบกระเทือนทางจิตใจอยางรุนแรง ติดเช้ือซิฟลิส เปนตน  

ซึ่งเปนผลใหทารกในครรภเกิดความบกพรอง 

 3. ขณะคลอดหรือระหวางคลอดเด็กอาจบกพรองทางสติปญญาจากสาเหตุอุบัติเหตุ

จากการใชเคร่ืองมือในการคลอด  การคลอดไมถูกวิธี  การขาดอากาศเปนเวลานานขณะคลอด 

เด็กสําลักน้ําครํ่า  คลอดกอนกําหนด  ตกเลือด  ติดเช้ือระหวางคลอด  เคร่ืองมือแพทยไมสะอาด  

คลอดยาก เปนตน 

 4. หลังคลอด เปนระยะเวลาต้ังแตวัยทารกจนถึงวัยชรา หลังคลอดเด็กอาจติดเช้ือ   

ทางสมอง สมองไดรับการกระทบกระเทือนจากอุบัติเหตุ ไดรับสารพิษ เชน สารตะกั่ว ถูกทอดทิ้ง  

ครอบครัวแตกแยก  มีอาการชักจากเปนไขสูง  ตกจากที่สูง เนื้องอกของสมอง เปนตน 

   5. องคประกอบทางชีวภาพ  มีบทบาทโดยสมบูรณต้ังแตปฏิสนธิชวงเวลา 9 เดือนที่เด็ก

อยูในทองมารดา กระบวนการนี้จะกอใหเกิดความเปล่ียนแปลงจากไขไปจนเปนเด็กทารกมีหลาย

ส่ิงหลายอยางทั้งที่ดีและไมดีที่สงผลตอพัฒนาการทางชีวภาพในชวง 9 เดือนนี้จะสงผลใหเด็ก

พัฒนาลักษณะผิดปกติไดคอนขางมากกวาพันธุกรรม มารดาควรหลีกเล่ียงการ เอ็กซเรย (X – ray) 
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และกินยาเกือบทุกชนิดยกเวนแพทยส่ัง เชื้อโรคหรือไวรัสที่เกิดกับมารดามีผลตอเด็กในทองเชนกัน 

หัดเยอรมันเปนตัวทําลายเด็กในการต้ังครรภชวงแรกๆ ทําใหเด็กบกพรองอยางรุนแรงในรูปแบบ

ตางๆเชน หูหนวก  ตาบอด  บกพรองทางสติปญญา เปนตน และยังมีสภาพอ่ืนๆที่ทําใหเด็กพิการ

หรือบกพรองไดอีก เชน มารดาเปนเบาหวาน  มารดาขาดธาตุเหล็ก  ขาดสารอาหารสารโปรตีน  

ติดยาระหวางต้ังครรภ 

 จากสาเหตุของการเกิดความบกพรองทางสติปญญาตามความคิดเห็นดังกลาวขางตน

อาจสรุปถึงสาเหตุที่สําคัญๆที่ทําใหมนุษยมีความบกพรองทางสติปญญาไดวาสาเหตุที่สําคัญที่ทํา

ใหเกิดความบกพรองทางสติปญญาของมนุษยมี 4 สาเหตุไดแก 

 1.  สาเหตุจากกรรมพันธุ ถือเปนความผิดปกติของโครโมโซม เอ็นไซมหรือฮอรโมนที่เปน

ผลมาจากบิดา มารดา 

 2.  สาเหตุจากมารดาขณะต้ังครรภ เชน เปนหัดเยอรมัน ติดเชื้อซิฟลิส  ครรภเปนพิษ 

ขาดสารอาหาร   ติดสารเสพยติด กินยาบางอยางขณะต้ังครรภ เปนตน 

 3. สาเหตุจากการมีปญหาขณะคลอด เชน คลอดยาก  เด็กขาดออกซิเจนขณะคลอด  

เด็กสําลักน้ําครํ่า  เปนตน 

 4. สาเหตุจากการเกิดปญหาหลังคลอด เชน สมองไดรับความกระทบกระเทือนจาก

อุบัติเหตุ  เปนโรคเย่ือหุมสมองอักเสบ  เนื้องอกของสมอง  แพสารพิษ  เชน สารตะก่ัว  มีไขสูงมาก

จนชักบอยๆ  เปนตน 

 

 2.4 ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 การทําความเขาใจเกี่ยวกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะชวยในการ           

จัดเตรียมการเรียนการสอน และใหการชวยเหลือฟนฟูสมรรถภาพ ไดอยางเหมาะสม นักการศึกษา

หลายคน ไดกลาวถึง ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา สรุปไดดังนี้ (อรนุช  

ลิมตศิริ. 2542: 37 - 39); (อภิชญา  สวัสดี. 2546: 7 – 8); (ศรียา นิยมธรรม.  2541: 42) 

 1. ลักษณะทั่วไปของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  1.1 มีพัฒนาการชากวาปกติทุกข้ันตอน ไมวาจะเปน การควํ่า การคลาน  การนั่ง 

การยืน และการเดิน 

  1.2 แมวามีอายุ 3-4 เดือนแลว เด็กยังขาดความสนใจที่จะส่ือความหมายกับผูอ่ืน 

เชน ไมจองหนาจองตา ไมสงเสียงออแอ 
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  1.3 มีปญหาในการพูด คือ พูดไมได พูดไมชัด พูดลาชา อายุ 2 ปแลวยังพูดไมเปน

คําพูดไมไดแมแตคําเดียว 

  1.4 มีหนาตาและลักษณะภายนอกของรางกายที่แสดงถึงความบกพรอง           

ทางสติปญญาอยางเห็นไดชัด 

  1.5 ชวยเหลือตนเองไมได หรือไดนอยเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กในวัยเดียวกัน 

  1.6 เรียนหนังสือไมได ตกซ้ําช้ันบอยๆ 

  1.7 ไมสามารถดํารงชีวิตโดยลําพังดวยตนเอง 

 2. ลักษณะทางจิตวิทยาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  2.1 เ ด็กที่ มี ความบกพรองทางสติปญญามักจะเปน  คนชอบเลน  ร า เ ริ ง               

ชอบสนุกสนาน ชอบดนตรี ชอบการเยินยอ 

  2.2 ลืมงายมีความสนใจระยะส้ัน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะลืมงาย   

มีความสนใจในระยะส้ันมาก บางคนมีความสนใจเพียง 5 นาทีก็จะเลิกสนใจแลว 

  2.3 ชอบเอาอยางและชักจูงงาย เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักชอบเอา

อยางและถูกชักจูงงาย โดยมากจะชอบเลียนแบบอยางคนที่รักหรืออยูใกลชิด 

  2.4 ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง 

 จากแนวคิดขางตน กลาวไดวา ลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา

สามารถแบงได 2 ลักษณะใหญๆ ไดแก ลักษณะโดยท่ัวไป คือ พัฒนาการดานตางๆลาชากวาปกติ 

มีปญหาในการพูด และชวยเหลือตนเองไมได สวนลักษณะทางจิตวิทยา คือเด็กจะชอบเลน

สนุกสนาน มีความจําส้ัน ชอบเลียนแบบ และขาดความเช่ือมั่นในตนเอง  
 

 1.5   ลักษณะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
 ลักษณะการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย สรุปไดดังนี้ 

(Haring; &  McCormick. 1990: 209-212); (ผดุง  อารยะวิญู. 2545: 44 – 46) ; (มาลินี  

วรรณวงศ. 2542: 31 – 33; อางอิงจาก พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร) 

 1. ลักษณะทางบุคลิกภาพ 

  1.1  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาประเภทนี้จึงพยายามหลีกเล่ียงบางสิ่ง

บางอยางที่จะนําความลมเหลวมาให เชน เด็กที่ไมเคยประสบความสําเร็จในการเรียนวิชา

คณิตศาสตร มักจะหลีกเล่ียงการเรียนวิชาคณิตศาสตร เพราะไมตองการประสบความลมเหลวอีก 
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  1.2  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ

แมแตปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน ทั้งนี้อาจเปนเพราะเด็กไมแนใจในความสามารถของตน  

ดังนั้นเด็กจึงไดรับการชวยเหลือดานการเรียนจากครูและเพื่อน 

    1.3 เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง 

ความรูสึกในที่นี้หมายถึง ความรูสึกที่วาตนเปนคนไมมีความสามารถ มีสวนทําใหเด็กประสบ 

ความลมเหลวในการเรียนและการงาน 

 2. ลักษณะการเรียนรู 

    2.1  ดานความจํามีปญหาความจําระยะส้ัน (Short – Term Memory = STM) แต

สามารถที่จะลดนอยลงไดดวยการใชส่ือตางๆและแผนการสอนที่ดีก็จะมีรูปแบบที่สามารถเก็บไวได

ในระยะเวลานานเปนความจําระยะยาว ( Long  – Term Memory = LTM) ไมแตกตางจาก      

เด็กปกติ 

    2.2 การถายโยงความรูและการระลึกได จะมีขอแตกตางจากเด็กปกติเล็กนอย    

การจัดและการรวมจํานวน การใชภาพและแผนปาย บัตรคําเปนส่ือจะมีความลําบากในการ      

ถายโยงการเรียนรู การเตรียมความพรอมจะสามารถแกปญหานี้ไดดวยการทบทวนทักษะซํ้าๆ 

      2.3  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เสียสมาธิงาย มักจะหันเห

ความสนใจไปจากบทเรียนเสมอ 

    2.4  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอยในการหาความสัมพันธ 

ความเหมือนและการจําแนกความแตกตาง  เชน  ไมสามารถบอกความเหมือนกันและ            

ความแตกตางกันของรูปทรงเรขาคณิต 

     2.5  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีปญหาในดานความจํา 

เชนจําในส่ิงที่เรียนไปแลวไมได เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีอัตราเร็วของการลืม (Rate 

of Forgetting) ส่ิงที่เรียนรูไปเร็วกวาเด็กปกติ หากแตไดมีโอกาสฝกฝนในลักษณะซํ้าๆ บอยๆ และ

ใหพักเปนระยะๆจะชวยทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถจําขอมูลที่เรียนไปแลว

ไดดี 

     2.6  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มีปญหาในการถายโยง

ความรู (Transfer of Learning) มีความยากลําบากในการถายโยงการเรียนรูจากสถานการณหนึ่ง

ไปยังอีกสถานการณหนึ่ง ทักษะหรือความคิดรวบยอดที่กําลังเรียนอยูเด็กสามารถนําไปประยุกตใช

ในสถานการณที่กําหนดในขณะเรียนไดดี แตไมสามารถนําไปประยุกตใชไดเลยในสถานการณ     

ที่แตกตางจากสถานการณเดิมเล็กนอยหรือแตกตางโดยส้ินเชิง  
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     2.7  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย  

มักมีปญหาในการเรียนทุกวิชา ผลการเรียนตํ่า เรียนไมทันเพื่อน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในการอาน

เพื่อความเขาใจ การเรียนคณิตศาสตรทั้งในดานการบวก การลบ การคูณ การหาร และโจทย

ปญหา 

     2.8   การเรียนรูส่ิงที่เปนรูปธรรม (Concrete Versus Abstract Learning) เด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอย เรียนรูส่ิงที่เปนรูปธรรมชัดเจนตรงไปตรงมาไดดีกวา

ส่ิงที่เปนนามธรรม 

     2.9   การเรียนรูจากเหตุการณ (Incidental Learning) เด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ระดับเล็กนอยในขณะที่เรียนรูจะสนใจเฉพาะเนื้อหาสําคัญ แตไมสามารถเก็บเนื้อหา

หรือขอมูลที่เรียนรูสวนอ่ืนที่อยูในสถานการณนั้นๆ ในขณะที่เด็กปกติสามารถทําได 

 3. ภาษาและการพูด เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีปญหา    

ในการพูดและภาษา เชน พูดไมชัด รูคําศัพทจํานวนจํากัด เขียนประโยคไมถูกตอง เปนตน 

เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีขอจํากัดทางภาษา อาจเปนผลใหมีปญหาในการ

เรียนวิชาอ่ืนดวย เนื่องจากการเรียนเนื้อหาวิชาตางๆตองใชความรูความเขาใจทางภาษาเปน

สวนประกอบสําคัญ 

 4.  รางกายและสุขภาพ  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย อาจมี

ปญหาเกี่ยวกับรางกายและสุขภาพในดานตอไปนี้ 

     4.1  สวนสูงและน้ําหนัก เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย อาจมี

สวนสูงและน้ําหนักโดยเฉล่ียตํ่ากวาเด็กปกติอาจเนื่องมาจากเด็กมีพัฒนาการทางดานรางกายชา

กวาเด็กปกติ 

     4.2 การเคลื่อนไหว เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีพัฒนาการ

ตลอดจนความสามารถในการเคล่ือนไหวดอยกวาเด็กปกติในวัยเดียวกัน 

     4.3  สุขภาพ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ระดับเล็กนอย มีปญหาเกี่ยวกับ

สุขภาพโดยเฉพาะอยางยิ่งในการรักษาสุขภาพโดยทั่วไป การเจ็บปวย และปญหาเกี่ยวกับฟน 

 5. ทักษะทางสังคม เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยเมื่อตองอยูใน

สถานการณที่แตกตางจากที่เคยชิน เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะกลัว  วิตกกังวล  หรือ  

มีพฤติกรรมกอกวน ดังนั้นโปรแกรมการเตรียมความพรอมเกี่ยวกับทักษะสังคมเปนส่ิงสําคัญมาก 

ที่จะทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 
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 จากขอมูลขางตนสรุปไดวาลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอยดานวิชาการเด็กจะมีความสามารถในการเรียนนอยกวาเด็กปกติ ใชเวลาในการเรียนรู

มากกวาเด็กปกติ  ระดับการเรียนรูทําไดในระดับตํ่ากวาเด็กปกติ  เด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ระดับเล็กนอยลืมงายจะลืมส่ิงที่เรียนรูไปแลวเร็วกวาเด็กปกติ  การฝกฝนซํ้าบอยๆ และ

ใหพักเปนระยะๆ สามารถชวยใหเด็กสามารถจําขอมูลที่เรียนไปแลวไดดีข้ึน ดานบุคลิกภาพ      

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มักคิดวาตนประสบความลมเหลว  มักพึ่งพา

อาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆและมีความรูที่ไมดีตอตนเอง ในดานภาษาและการส่ือสาร        

จะเรียนรูภาษาไดชากวาเด็กปกติ และมีปญหาในการพูด ดานสังคมเด็กมีลักษณะหวาดกลัว        

วิตกกังวล  ในดานรางกายและสุขภาพมีสวนสูงและน้ําหนักที่แตกตางจากเด็กปกตินอยมาก  

ดังนั้นหากจะพัฒนาทางดานวิชาการตองใหสอดคลองกับความตองการความจําเปน                 

ในชีวิตประจําวัน เนนเร่ืองการนําไปใชและใหเรียนรูอยางเหมาะสมกับศักยภาพเพื่อใหเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญามีทักษะทางวิชาการเบ้ืองตนและนําไปใชประโยชนในการดํารงชีวิต

อยูในสังคมไดอยางปกติสุข 
 
 1.6   แนวคิดและหลักการจัดการศึกษาพิเศษ   
  วารี  ถิระจิตร (2545: 34)  กลาวถึงหลักการจัดการศึกษาพิเศษวา โดยทั่วไปต้ังอยูบน

รากฐานของความเช่ือหรือหลักปรัชญาดังตอไปนี้ คือ 

 1.  ทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะไดรับบริการทางการศึกษา ไมวาจะเปนคน

พิการหรือคนปกติ เมื่อรัฐจัดการศึกษาใหกับเด็กปกติแลว ก็ควรจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความ

ตองการพิเศษดวยหากเด็กที่มีความตองการพิเศษไมสามารถเรียนในโปรแกรมการศึกษาที่รัฐจัดให

เด็กปกติไดก็เปนหนาที่ของรัฐที่จะจัดการศึกษาใหสนองตอการตองการของเด็กที่มีความตองการ

พิเศษ 

 2. เด็กที่มีความตองการพิเศษควรไดรับการศึกษาควบคูกับการบําบัด การฟนฟู

สมรรถภาพทุกดานโดยเร็วที่สุด ในทันทีที่ทราบวาเด็กมีความตองการพิเศษ ทั้งนี้เพื่อเปนการ

เตรียมเด็กที่มีความตองการพิเศษใหพรอมที่จะไดเรียนตอไป และมีพัฒนาการทุกดานถึงขีดสูงสุด 

 3.  การจัดการศึกษาควรคํานึงถึงการอยูรวมสังคมกับคนปกติไดอยางมีประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษเหลานี้จึงควรใหเรียนรวมกับเด็กปกติใหมากที่สุด

เทาที่จะทําไดเวนแตเด็กที่มีความตองการพิเศษนั้นมีสภาพความพิการหรือความบกพรองใน      

ข้ันรุนแรงจนไมอาจเรียนรวมไดอยางไรก็ตามควรใหเด็กที่มีความตองการพิเศษไดสัมผัสกับสังคม

เด็กปกติ 
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 4. การจัดการศึกษาและฟนฟูบําบัดทุกดานควรจัดเปนโปรแกรมใหเปนรายบุคคลใน

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบางอยางอาจจัดเปนกลุมเล็กสําหรับเด็กที่มีความบกพรองหรือมี

ความตองการคลายคลึงกันและอยูในระดับความสามารถใกลเคียงกัน 

 5. การจัดการศึกษาพิเศษตองปรับใหเหมาะสมกับสภาพความเสียเปรียบของเด็กที่มี

ความตองการพิเศษแตละประเภทโดยใชแนวการศึกษาของเด็กปกติ 

 6. การจัดโปรแกรมการสอนเด็กที่มีความตองการพิเศษควรเนนที่ความสามารถของเด็ก

และใหเด็กมีโอกาสไดประสบความสําเร็จมากกวาที่จะคํานึงถึงความพิการหรือความบกพรองเพื่อ

ทําใหเด็กมีความมั่นใจวา แมตนจะมีความบกพรองแตก็ยังมีความสามารถบางอยางเทากับหรือ

ดีกวาเด็กปกติซึ่งจะชวยใหเด็กสามารถปรับตัวไดดีข้ึน 

 7. การศึกษาพิเศษควรมุงใหเด็กที่มีความตองการพิเศษมีความเขาใจ ยอมรับตนเอง    

มีความเชื่อมั่น และมุงใหชวยตนเองไดตลอดจนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 

 8. การศึกษาพิเศษควรจัดทําอยางตอเนื่องเร่ิมต้ังแตเกิดเร่ือยไปขาดตอนไมไดและควร

เนนถึงเร่ืองอาชีพดวย   

 ดังนั้น เด็กที่มีความตองการพิเศษทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกันในการที่จะไดรับการ

บริการทางการศึกษาไมวาจะเปนเด็กพิการหรือเด็กปกติ ฉะนั้นเด็กพิเศษควรไดรับการศึกษาควบคู

ไปกับการบําบัดการฟนฟูสมรรถภาพในทุกดานโดยเร็วที่สุดในทันทีที่ทราบวาเด็กมีความตองการ

พิเศษและการศึกษาพิเศษควรจัดอยางตอเนื่องเร่ิมต้ังแตเกิดเร่ือยไปเพื่อการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพของเด็กแตละคน 

 

 1.7   การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอย 

 การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา เปนการจัดการศึกษา

ที่จะมุงพัฒนาใหนักเรียนสามารถพัฒนาตนเอง ใหมีความพรอมที่จะใชชีวิตรวมในสังคมไดอยาง

ปกติสุข  ไมเปนภาระกับครอบครัวและสังคมที่ตนอาศัยอยูเปนการสอนที่จะใชความพยายาม

เพื่อใหนักเรียนดึงศักยภาพที่อยูในตัวเองออกมาใชอยางเต็มที่ 

 วารี  ถิระจิตร (2545: 121 – 123)  ไดใหหลักการจัดการศึกษาแกเด็กที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาข้ันปานกลาง (Moderate Grade) และข้ันเล็กนอย (Mild Grade) เนื่องจากนักเรียน

ที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถดานวิชาการนอย แตถาไดรับการฝกอบรม          
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ที่ถูกตอง เพื่อใชกําลังความสามารถของตนไดอยางเต็มที่ก็สามารถจะชวยตนเองไดตามสมควร

อาจชวยแบงเบาภาระของครอบครัวและสังคมไดเพื่อใหดํารงตนในสังคมไดมากที่สุด 

 คูมือครูสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสติปญญา  กองการศึกษาเพื่อคนพิการ          

กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกําหนดหลักการในการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความ

บกพรองทางสติปญญา เปน 4 ประการ (กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2543: 16)  ดังนี้ 

 1. เปนการจัดการศึกษาใหผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดเขารับการพัฒนาทักษะ

การดํารงชีวิต เพื่อใหมีความพรอมที่จะเรียนรู 

 2. เปนการจัดการศึกษาเพื่อใหผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดรับโอกาสที่ดีทาง

การศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพของแตละบุคคลซึ่งจะเปนแนวทางในการดํารงชีวิต 

   3. เปนการจัดการศึกษาที่เปดโอกาสใหครอบครัว ชุมชน ไดเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา 

 4. เปนการจัดการที่มุงเนนใหผูที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถจะชวยเหลือ

ตัวเอง และดํารงชีวิตไดอยางมีความสุข  

 วงพักตร  ภูพันธศรี  (2543: 75)  กลาวไววาควรจะมีข้ันตอนในการใหการศึกษากับ    

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดังนี้  

 1. อบรมใหเด็กรูจักการปฏิบัติตนเปนสมาชิกในครอบครัว รูจักที่จะชวยเหลือตัวเอง    

ไดบาง เชนการดูแลตนเอง คือ การอาบน้ํา  แตงตัว  รับประทานอาหารเองได  รูจักดูแลความเปน

ระเบียบเรียบรอยภายในบานของตนเองไดโดยไมใหเปนภาระของบุคคลอ่ืนมากนัก 

 2. อบรมใหเด็กรูจักการปฏิบัติตนเปนสมาชิกในสังคม เชน สอนใหเด็กรูจักที่จะเขากับ

เพื่อนฝูง  หมูคนในสังคม  รูจักการใชชีวิตในสังคม   เชน สามารถชวยตนเองไดในการไปนอกบาน  

รูจักการแตงกายที่เหมาะสมกับกาลเทศะ  สอนใหเด็กยอมรับตนเองและทําตนใหเปนที่ยอมรับของ

สังคม  รูจักการใชเงิน  การอาน  การเขียน  ตลอดจนการคิดเลขงายๆ เปนตน 

 3. อบรมใหเด็กมีความรูในดานวิชาชีพ เพื่อจะชวยใหเด็กสามารถเล้ียงชีพของตนเองได

โดยไมตองพึ่งพาผูอ่ืนมากจนเกินไป งานที่บุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะทําไดสําเร็จ

มากที่สุดคือ งานประเภทที่ไมตองอาศัยปญญามาก มักเปนงานประเภทชางฝมือที่ไมตองใชทักษะ

มากนัก เชน ถาเปนเด็กหญิงก็เปนพวกเย็บปกถักรอย งานซักรีดเส้ือผา  ทําอาหารอยางงายๆ     

ถาเปนเด็กชายผูควรเปนชางตางๆ เชน ชางสาน  ชางปูน เปนตน    แตการที่เด็กจะสามารถไดรับ

การอบรมทั้ง 3 ดานไดตองอาศัยความรวมมือจากทั้งทางบาน โรงเรียน และสังคมดวย  
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 ดังนั้นอาจกลาวไดวาการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

นั้นชวยใหเด็กสามารถนําศักยภาพที่มีอยูมาใชในการดํารงชีวิตถึงแมการพัฒนาของเด็กแตละคน

จะมีความแตกตางกันบางคนพัฒนาจนสามารถดํารงชีวิตไดเหมือนคนปกติ บางคนสามารถเรียน

รวมได บางคนสามารถท่ีจะดูแลตนเองในการทํากิจวัตรประจําวันได และหลายคนก็แบงเบาภาระ

หรือลดข้ันตอนการชวยเหลือจากผูดูแลได ทั้งนี้ข้ึนอยูกับความสามารถเดิมหรือระดับความรุนแรง

ของปญหารวมถึงระบบการจัดการศึกษาใหเหมาะสมสําหรับแตละคน 
 

 1.8   หลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (2543: 13-14)  กระทรวงศึกษาธิการ ไดชี้แนะ

แนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับผูที่มีความบกพรองทางสติปญญา หลักสูตรการศึกษา        

ควรประกอบคุณลักษณะดังนี้ 

 1. เปนหลักสูตรที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนเปนรายบุคคลเหตุเพราะนักเรียน

แตละคนมีศักยภาพแตกตางกันโดยส้ินเชิงรวมไปถึงการมีความสามารถในการเรียนรูจํากัด เนื้อหา

ของบทเรียนในหลักสูตรสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของนักเรียน 

 2. เปนหลักสูตรที่สัมพันธกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันไดแก ทักษะตางๆ ที่จัดเปน

ประโยชนตอการดํารงชีวิตประจําวันทั้งในภาวะปกติที่บาน ในการประกอบอาชีพและใน

สภาพแวดลอมของชุมชนโดยใหฝกจากวัสดุอุปกรณจริงและการปฏิบัติจริงตามความสามารถของ

บุคคลใหมีชีวิตไดอยางอิสระในบาน โรงเรียน และสังคม 

 3. เปนหลักสูตรที่เหมาะสมสอดคลองกับอายุจริงทั้งนี้เพื่อเปนการลดชองวางระหวาง

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับนักเรียนปกติ เชนการเลนตัวตองายๆ เปนกิจกรรม     

ที่เหมาะกับเด็กเล็ก แตไมเหมาะสมกับวัยผูใหญ 

 4. เปนหลักสูตรที่อาศัยทรัพยากรที่มีอยูตามธรรมชาติ ซึ่งหมายถึงการสอนตองใชวัสดุ

ฝกที่มีอยูจริงๆ ในสภาพแวดลอมนั้นๆ เชน ฝกใชโทรศัพทไมวาจะเปนโทรศัพทติดตามตัว โทรศัพท

ที่มีอยูตามบาน โทรศัพทสาธารณะทั้งที่ใชบัตรและหยอดเหรียญโดยควรใหไดรับการฝกของจริง 

สถานที่จริง เปนตน 

 5. เปนหลักสูตรที่เฉพาะเจาะจงซ่ึงไมครอบคลุมทั้งหมดหรือกวางมากเกินไป 

 6. เปนหลักสูตรที่สนองความตองการของทองถิ่นโดยทองถิ่นนั้นมีผูที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาอาศัยอยูมาก ทั้งดานพฤติกรรมอันพึงประสงคของสังคมที่นักเรียนจะสามารถ

นําไปใชในสภาพที่ใกลเคียงกับคนปกติ และดานอาชีพ   
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 ผดุง  อารยะวิญู (2542: 38-40)  ไดกลาวถึงหลักสูตรและการเรียนการสอนนักเรียน  

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาดังนี้   

 หลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรคลอบคลุมเนื้อหา  

4 หมวดคือ 

 หมวดที่ 1 ความพรอมและเนื้อหาวิชา 

 หมวดที่ 2 การสื่อสาร การติดตอกับผูอ่ืน ภาษาและพัฒนาการทางความคิดความจํา 

 หมวดที่ 3 ทักษะในทางสังคม การดํารงชีพ นันทนาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 

 หมวดที่ 4 พื้นฐานทางดานการงานและอาชีพ 

 เนื้อหาที่กําหนดนี้เปนขอบขายกวางๆเนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเรียนไดมีความแตกตางกัน และชุมชนแตละแหงสนองความตองของเด็กในลักษณะ            

ที่แตกตางกันไป ดังนั้นหลักสูตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาประเภทนี้ อาจมี

รายละเอียดที่แตกตางกันไป 

 หลักสูตรในแตละระดับควรเนนในส่ิงตอไปนี้ 

 1.  ระดับกอนวัยเรียน  หลักสูตรในระดับนี้ควรเนนความพรอมของเด็กทั้งใน          

ดานความคิด ความจํา รางกาย อารมณและสังคมของเด็ก ความพรอมของเด็กเปนพื้นฐานสําคัญ

ในการเรียนระดับประถมศึกษา การพัฒนาทักษะของเด็กในระดับนี้ควรเนนทักษะที่จําเปนที่จะชวย

ใหเด็กมีความพรอมทางการเรียน เชน การพัฒนากลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อใหญ การฝกใหนักเรียน

มีความสนใจในบทเรียนนานข้ึน การฝกความคิด ความจํา ฝกภาษาฝกพูด เปนตน 

 2. ระดับประถมศึกษา หลักสูตรในระดับนี้ควรเนนเกี่ยวกับการอาน  คณิตศาสตร 

ภาษา สวนวิชาวิทยาศาสตรและสังคมศึกษานั้นมีความสําคัญรองลงไป แตการศึกษายังถกเถียง

กันอยูและยังหาขอยุติไมไดวาควรใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเรียนวิชาสองหมวด

หลังหรือไม แตส่ิงที่นักวิชาการเห็นพองตองกันคือ หากจะบรรจุเนื้อหาสองหมวดหลังลงในหลักสูตร

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ควรปรับปรุงเนื้อหาใหแตกตางไปจากหลักสูตรสําหรับ

เด็กปกติตลอดจนจัดเอกสารการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความสนใจและความสามารถ   

ของนักเรียน สวนเนื้อหาวิชาดานดนตรีและศิลปะนั้นก็ควรจัดใหเหมาะสมกับนักเรียนประเภทนี้

เชนเดียวกัน 

 3. ระดับมัธยมศึกษา  หลักสูตรในระดับมัธยมสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอยในปจจุบันมีแนวโนมที่แตกตางไปจากหลักสูตรในสมัยกอนมากกลาวคือ 

การจัดหลักสูตรในระดับนี้ เนนความตองการและความสามารถของนักเรียนเปนสําคัญ            
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หากนักเรียนมีความสามารถในการเรียน นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหเรียนวิชาที่เหมาะสม 

หากนักเรียนไมมีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตรที่เนนวิชาการก็ควรใหนักเรียนเรียนในดานอาชีพ 

และฝกทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิต จุดประสงคสําคัญในการใหการศึกษาแกนักเรียนระดับนี้ 

เพื่อเตรียมนักเรียนใหสามารถดํารงชีพในสังคมไดตามสภาพแวดลอมและสังคมในทองถิ่น       

ของนักเรียน เพื่อใหนักเรียนสามารถดํารงชีพในสังคมไดนั้น ควรฝกใหนักเรียนมีทักษะในดาน

ตอไปนี้ คือ ทักษะดานการงานและอาชีพ การครองเรือน นันทนาการ การดูแลสุขภาพ การดํารงชีพ

ในชุมชน  

 ดารณี  ธนะภูมิ (2542: 42) ไดกลาวไววาในการสอนเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาครูผูสอนตองใชความอดทนและพยายามอยางมากเพราะ เด็กมีความบกพรองทาง

สติปญญาตํ่า  มีความสามารถในการเ รียนรูนอย  และมักมีความพิการอื่นรวมดวยเชน            

ความบกพรองทางรางกาย ทางการพูด และปญหาพฤติกรรมตางๆ ซึ่งครูผูสอนจะตองมี        

ความเขาใจ ดังนั้นหลักสูตรหรือโปรแกรมการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ควรจะมีลักษณะดังนี้  

 1. เนนหลักสูตรที่ปรับปรุงเนื้อหางายกวาของเด็กปกติ เพื่อใหเหมาะสมกับความ 

สามารถในการเรียนรูของเด็กแตละระดับชั้น 

 2.  เนนในเนื้อหาทักษะพื้นฐานที่เด็กสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เชน การเขาใจ

การสื่อความหมาย การรูจักคาของตัวเลข ฯลฯ 

 3.  พัฒนาทักษะการเรียนรูเพื่อนําไปสูการมีสวนรวมในสังคมได เชน การรูจักปรับตัว  

ใหเขากับคนอ่ืนได มีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายได 

 เนื้อหาของหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ไดแก 

 1. ทักษะทางภาษา เปนส่ิงจําเปนตอชีวิตประจําวัน เพื่อใชในการติดตอส่ือสาร 

ความหมายใหผูอ่ืนเขาใจทั้งที่บาน โรงเรียนและสังคม 

 2. ทักษะเลขคณิต ใหเขาใจและรูคาของจํานวนและตัวเลข ความแตกตางของจํานวน

และการเปรียบเทียบปริมาณ ขนาด รูปทรง ระยะทาง เวลา การบวก การลบ คูณ หาร เบ้ืองตน เงิน  

การชั่งตวง วัด 

 3. ทักษะทางสังคม ฝกทักษะเนื้อหาไดแก การควบคุมอารมณ การพัฒนาบุคลิกภาพ  

ที่เหมาะสม การใหความรวมมือในกิจกรรมกลุม และการมีมารยาทในสังคม 

 4. ทักษะการชวยเหลือตัวเอง เปนทักษะที่สําคัญมากตอการดํารงชีวิตเด็กจะตองไดรับ

การฝกใหชวยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวันในบาน เพื่อมิใหเปนภาระตอครอบครัว เชน      
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ทักษะการแตงกาย การรักษาความสะอาดของรางกาย การพบปะผูอ่ืน การรักษาความปลอดภัย

ของตนเอง การชวยทํางานบาน และการใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

 5. ทักษะการสรางเสริมประสบการณชีวิต เชน เนื้อหาดานตัวเรา ชีวิตในบาน โรงเรียน

ชุมชน ส่ิงรอบตัว ชาติไทย  ศาสนาพุทธ พระมหากษัตริย ขาวเหตุการณและวันสําคัญ พละศึกษา

และทักษะการเคล่ือนไหว เนื้อหาที่ควรสอนไดแกการเคลื่อนไหวข้ันพื้นฐาน การบริหารสวนตางๆ

ของรางกาย กิจกรรมเขาจังหวะ การเลนกีฬา และการเลนที่ใชอุปกรณประกอบ 

 6. ศิลปศึกษาควรสอนในเนื้อหา การวาดภาพระบายสี การพิมพ หยดสี เปาสี ดีดสี  

การตัด ปะ ฉีก การพับ ประดิษฐจากวัสดุตางๆการจัดและตกแตงหองเรียน 

 7. ดนตรี ขับรอง นาฎศิลป  การรองเพลง เปนการชวยพัฒนาทักษะทางภาษาให     

เด็กทําใหเด็กพูดไดคลองและฝกการจดจําเนื้อรอง การรองรําชวยสงเสริมพัฒนาการทางรางกาย

และทักษะสังคมตลอดจนสงเสริมการพัฒนาทางรางกายและทักษะทางสังคมตลอดจนสงเสริม   

ใหเด็กมีความมั่นใจในตนเอง กลาแสดงออกและทําใหอารมณแจมใส สุขภาพจิตดี 

 8. การงานพื้นฐานอาชีพ  เปนทักษะที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต  และ           

การดํารงชีวิตอยางอิสระคนท่ีมีความบกพรองทางสติปญญาระดับนอยสามารถทํางานและ

ดํารงชีวิตอยางอิสระไดพอควร การฝกทักษะดานการงานจะชวยปลูกฝงนิสัยที่ดี ทําใหเด็กเปนคน

ขยันหมั่นเพียรชวยแบงเบาภาระของพอแมในการชวยทํางานบาน  

 เนื้อหาของหลักสูตรดังกลาวเปนหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนที่จําเปนสําหรับเด็ก  

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหเกิดการเรียนรูตามความสามารถและความแตกตางของเด็ก 

แตละคน   

 ดังนั้นการจัดหลักสูตรใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยเปน

การจัดการศึกษาที่ไมไดแตกตางจากนักเรียนปกติ คือเปนการจัดการศึกษาที่มุงหวังปลูกฝงให

ผูเรียนมีคุณลักษณะนิสัย มีทักษะพื้นฐานทางการเรียนรู อานออก เขียนได การคิดคํานวณ

ตลอดจนการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเองและครอบครัวไดอยางเหมาะสม นักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดไมสามารถเรียนวิชาตางๆ ไดเทาเทียมกับนักเรียนปกติ

ทั่วไปจึงจําเปนอยางยิ่งที่ครูผูสอนตองมีความรูความเขาใจนักเรียนและจัดการเรียนการสอนได

ถูกตองและเหมาะสมกับนักเรียนโดยการปรับหลักสูตรจากนักเรียนปกติทั่วไปใหสอดคลองกับ

ความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา เพื่อพัฒนาตนเองไดตามศักยภาพและ

การดํารงชีวิตในสังคมไดอยางมีความสุข   
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 1.9  หลักการสอนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
 โฮลิงเวิรด และฮูเวอร (Hollingsworth; & Hoover. 1991: 41-42) ไดอธิบายถึงลักษณะ

การเรียนรูและหลักการสอนเด็กที่มีหลักการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย ดังนี้  

 1.  ลักษณะความสนใจส้ัน จะทํากิจกรรมไดเพียง 5 นาทีนอกจากนี้ยังลืมงายหากใช

วิธีการสอนเดิมยิ่งทําใหลืมงายแมจะใชวิธีการทบทวนซํ้าๆควรใชวิธีการสอนแบบความคิดเปน

รูปธรรม (concrete thinker) จะทําใหเด็กเกิดความคิดรวบยอดที่เร็วข้ึนโดยเรียนรูจาก

ประสบการณเพื่อนําไปแกปญหาในชีวิตประจําวัน (generalizations) 

 2.  อัตราการเรียนรูชา ซึ่งจะตองฝกฝนบอยๆเพื่อใหเกิดทักษะ (drill skill) ตามหลักการ

เรียนรูแบบแจง (mastery learning) ทั้งนี้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนสัดสวนโดยตรงกับ

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

 3.  การเรียนการสอนควรจะมุงเนนดานสภาพแวดลอมความเปนอยูของเด็กแมวาส่ิง    

ที่เรียนจะไมเกิดการเรียนรูทางวิชาการหรือโดยธรรมชาติของเด็กการรับรูจากสภาพแวดลอมและ

เหตุการณตางๆตลอดจนการรักษาสุขภาพของตนเอง สุขนิสัยอ่ืนๆจะทําใหเด็กเกิดการซึมซับ

สภาพระเบียบโรงเรียนหรือบริเวณที่พักอาศัย และส่ิงแวดลอมไดเร็วข้ึน หากเด็กเกิดสับสนใน

ระหวางการเรียนรู การสอนดานวิชาการจึงยังไมเหมาะสม 

   4.  ความสนใจระยะส้ัน ผลสัมฤทธ์ิที่นาพอใจเนื้อหาจะแยกยอยข้ันตอนและทบทวน

อยางสม่ําเสมอบอยๆ ดวยวิธีการที่แตกตางกันเพื่อใหเด็กเกิดความจําในระยะยาว การใช

พฤติกรรมการเลียนแบบ  เทคนิคการจูงใจการเสริมแรง และการกระตุนเราความสนใจสามารถ  

ทําใหเด็กเปล่ียนแปลงพฤติกรรมได 

 เนื่องจากเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จะมีปญหาดานพฤติกรรม

และอารมณ ซึ่งจําเปนที่ผูสอนจะตองศึกษาถึงทฤษฏีทางจิตวิทยาการเรียนการสอนสําหรับเด็กที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย  เพื่อที่จะไดจัดการศึกษาไดอยางเหมาะสม ดังที่    

(พัชรีวัลย  เกตุแกนจันทร. 2539: 15-16); (อรนุช  ลิมตศิริ. 2542: 48 – 49); (สุรินทร ยอดคําแปง. 

2542: 96 -100)  ไดกลาวถึง การเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ดังนี้ 

 1.  ครูตองคํานึงถึงความพรอมของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาเพราะเด็ก       

มีความพรอมชากวาเด็กปกติ กอนทําการสอนส่ิงใดครูจะตองเตรียมความพรอมกอนนานๆ เมื่อ

เด็กมีความพรอมแลวครูจึงทําการสอนวิชานั้นๆ 
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 2.  สอนตามความสามารถและความตองการของเด็กแตละคน โดยจัดสภาพการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับสภาพและระดับของเด็กคนนั้น 

 3.  สอนตามระดับสติปญญา เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีระดับ

สติปญญาตํ่ากวาเด็กทั่วไปที่มีอายุเทากัน 

 4.  ยอมรับความสามารถและพยายามสงเสริมความสามารถของเด็ก อยาตามใจหรือ

คอยชวยเหลือเด็กมากเกินไป 

 5.  พยายามฝกใหเด็กชวยเหลือตัวเองมากที่สุดจะเปนการชวยใหเด็กพัฒนาความ

เชื่อมั่นในตนเองมากข้ึน และแบงเบาภาระจากผูเล้ียงดู 

 6.  สอนตามการวิเคราะหงาน (Task Analysis) โดยการแบงงานเปนข้ันตอนยอยๆ

หลายๆ ข้ันตอนเรียงลําดับจากงายไปหายาก เพื่อไมใหเด็กสับสน ใหเด็กประสบความสําเร็จในงาน

ซึ่งเปนการสรางความเชื่อมั่นในตนเองใหแกเด็ก 

 7.  ใชหลักการสอนโดยยึดหลัก 3 R’s คือ 

  7.1  Repetition คือ การสอนซ้ํา และใชเวลาในการสอนมากกวาเด็กปกติใชวิธีสอน

หลายๆวิธีในเนื้อหาเดิม 

  7.2  Relaxation คือ การสอนแบบไมตึงเครียด ไมควรสอนเกิน 15 นาที ควรเปล่ียน

กิจกรรมจากการสอนวิชาการเปนการเลน เลานิทาน  รองเพลง  ดนตรี หรือใหเด็กไดลงมือปฏิบัติ

จริง 

  7.3  Routine  คือ การสอนใหเปนกิจวัตรประจําวัน เปนกิจกรรมที่ตองทําเปนประจํา

สม่ําเสมอในแตละวัน 

 8.  สอนโดยการแบงหมูตามตารางสอน  สามารถทําไดดีในกรณีเด็กที่มีสติปญญา

ใกลเคียงกัน 

 9.  เมื่อฝกเด็กทํากิจกรรมตางๆ ตองพยายามแทรกการฝกหลายดาน 

  10. ตองชวยใหเด็กพัฒนาความเช่ือมั่นในตนเอง เด็กทุกคนจะเรียนไดดีถาเขา              

มีความรูสึกประสบความสําเร็จ 

  11. สอนทีละข้ันจากส่ิงใกลตัวไปหาส่ิงที่ไกลตัว หรือจากงายไปหายากเพื่อไมใหเด็ก

สับสนบางอยางที่เด็กปกติในวัยเดียวกันเห็นวางาย แตเด็กเหลานี้อาจสับสนไมเขาใจ 

  12. สอนโดยการลงมือปฏิบัติจริง 
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  13. สอนส่ิงที่มีความหมายสําหรับเด็กและสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะ

ส่ิงที่เปนนามธรรม ซึ่งเปนส่ิงที่เด็กเขาใจยาก ครูตองพยายามอธิบาย โดยใชคํางายๆ และ

ยกตัวอยางประกอบ 

  14. ตองพยายามจัดการเรียนการสอน ใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดมี

หลักการใหมเพื่อฝกใหเด็กคิด 

  15. สอนโดยของจริงหรืออุปกรณประกอบทุกคร้ัง ตองใหเวลาเด็กมากพอสมควรในการ

เปล่ียนกิจกรรมอยางหนึ่งสูกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง 

  16. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองอาศัยแรงจูงใจและการเสริมแรง 

 17. การประเมินผลความกาวหนาของเด็กในทุกดานอยางสม่ําเสมอ เพื่อนําขอมูล        

ที่ไดรับไปปรับเปล่ียนวิธีการสอนใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

 18. ครูตองเช่ือวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา มีความสามารถและมีศักยภาพ

ในตนเอง สามารถพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่สามารถดํารงชีวิตอยูไดในสังคมไดอยางมีคุณคา   

มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพไดทุกคน 

 19. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา นอกจากสอนดานวิชาการแลวตอง

คํานึงถึงการสงเสริมพฤติกรรมการปรับตัว ปรับพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค สงเสริมพัฒนาการทาง

อารมณ ภาษา  พัฒนาบุคลิกภาพไปพรอมกัน เนื่องจากส่ิงเหลานี้เปนปจจัยที่ทําใหเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีประสิทธิภาพ 

 20. การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ตองพยายามใหเด็กลดการพึ่งพา

บุคคลอ่ืนลง (stop to independence) สอนทักษะท่ีจําเปนในการดํารงชีวิตและแสวงหาการ    

จางงานในอนาคต 

 สรุปการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยควรยึดหลักการสอนใน

ลักษณะเปนรายบุคคลและเปนกลุม สอนตามระดับความสามารถของเด็ก สอนซํ้าและทบทวนเปน

ประจํา มีการยืดหยุนใหเหมาะสมกับลักษณะของเด็กและบรรยากาศในการเรียนการสอนไม      

ตึงเครียด สอนใหนักเรียนลงมือปฏิบัติจริง โดยใชส่ือและอุปกรณที่หลากหลาย มีการใหแรงจูงใจ

และใหการเสริมแรงและประเมินผลอยางสม่ําเสมอ อีกทั้งยังฝกทักษะพื้นฐานโดยเฉพาะ           

การชวยเหลือตนเอง ทักษะทางสังคม และทักษะที่จําเปนในการดําเนินชีวิตและการประกอบอาชีพ

เพื่อใหบุคคลเหลานั้นสามารถอยูในสังคมไดอยางกลมกลืนและไมเปนภาระตอสังคมตอไป 
 
 
 



 29

 1.10  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  งานวิจัยในประเทศ 

 ชลาทิพย  หอมคง (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาทักษะการอานคําของเด็กที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได โดยการใชกิจกรรมการเลนเกมประกอบบัตรคําภาพสามมิติ 

ผลการศึกษาพบวา ทักษะการอานคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาหลังจากไดรับ

กิจกรรมการเลนเกมประกอบบัตรคําภาพสามมิติ โดยอยูในระดับดี และมีทักษะการอานคําสูงข้ึน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 ณัฐธิดา  นูเร (2550: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลของการใชเกมฝกทักษะท่ีมีตอ

ความสามารถในการอานคําของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 

จํานวน 14 คน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการสอนโดย    

ใชเกมฝกทักษะมีความสามารถในการอานคําหลังการสอนสูงกวากอนการสอนอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 

 แกนจันทร  ถิ่นวรแสง (2550: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลของการใชเกมที่มีตอ

ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได 

จํานวน 3 คน ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการสอนโดยใช

เกมหลังการสอนมีความสามารถในการจําพยัญชนะไทยดีข้ึน 

 ทวี จันหนู (2547: บทคัดยอ)  ศึกษาความสามารถในการจําของนักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได โดยจัดกิจกรรมการใชประสาทรับรูรวมกันและการบริหาร 

จํานวน 6 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการจําของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ระดับเรียนได หลังการฝกโดยใชกิจกรรมการใชประสาทรับรูรวมกัน และการบริหาร

สมองอยูในระดับปานกลางและสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 อภิชญา  สวัสดี (2546: บทคัดยอ)   ทําการศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการอาน

คําภาษาไทย โดยใชเกมฝกทักษะ  จํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบวา ความสามารถในการอานคํา

ภาษาไทย หลังการสอนโดยการใชเกมฝกทักษะอานคําภาษาไทยสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ .05   

 แสงจันทร  ยิ่งสัมพันธเจริญ (2545: บทคัดยอ) ศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตร     

ในเร่ืองจํานวนนับ 1 – 5 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได โดยวิธีการจัด

ประสบการณคณิตศาสตรดวยดนตรี ผลการศึกษาพบวาความพรอมทางคณิตศาสตร เร่ืองของ

จํานวนนับ 1 – 5 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได หลังการสอนโดยวิธีการ

จัดประสบการณคณิตศาสตรดวยดนตรีสูงข้ึน    
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 งานวิจัยตางประเทศ 
 มารโร โทมัส; และลีเวย (Margo, Thomas; & Rwey. 1997: abstract) ศึกษากลวิธีใน

การแกโจทยปญหาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ในระดับเรียนไดโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถแกโจทยปญหาทาง

คณิตศาสตรไดเปนผลสําเร็จอยางมีนัยสําคัญ หลังจากเรียนจบบทเรียนโดยใชคอมพิวเตอรแลว 

นักเรียนมีเจตคติที่ดีเมื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร และมีการถายโอนการแกโจทยปญหาจาก

คอมพิวเตอรไปสูการแกปญหาโดยการใชกระดาษและดินสอไดตรงกัน  

 มารเกิล (Makle. 1993: abstract)  ทําการศึกษาเปรียบเทียบการอานคําภาษาไทยใน

การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดและระดับปานกลาง จํานวน 6 คนที่มี

อายุระหวาง 5 – 10 ป พบวา วิธีการใชภาพและทาทางกระตุนไดผลดีกวาการอานแบบด้ังเดิม   
 

2.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 2.1  ความหมายของคณิตศาสตร 
 ราชบัณฑิตสถาน ( 2546: 112  ไดใหความหมายไววา คณิตศาสตร เปนวิชาวาดวย   

การคํานวณ คือ เรขาคณิต พีชคณิต และตรีโกณมิติ  สรุปคณิตศาสตร หมายถึง วิชาที่วาดวย   

การคํานวณ อยางมีเหตุมีผล มีแบบแผนมีรูปแบบไมวาจะคิดเร่ืองใดก็ตามทุกข้ันตอนจะตอบได

และจําแนกออกมาใหเห็นจริงได คณิตศาสตรจึงเปนรากฐานแหงความเจริญของเทคโนโลยี     

ดานตาง ๆ และการเรียนรูคณิตศาสตรจะชวยใหนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใช                  

ในชีวิตประจําวันได   

 กรมวิชาการ (2545: 6)ใหความหมายคณิตศาสตรไววาคณิตศาสตรเนนดานความคิด

ความเขาใจจากประสบการณหรือของจริง หรืออุปกรณเกี่ยวกับพื้นฐานการคํานวณ จํานวนและ

การดําเนินการ การวัด เรขาคณิต พีชคณิตและการวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปนโดยจัดใหมี

ความสัมพันธกันและคํานึงถึงส่ิงที่เกี่ยวของกันในชีวิตประจําวัน  

 ฉวีวรรณ  เศวตมาลย  (2545: 15) ไดใหความหมายคณิตศาสตรวา 

 1.  ตําราหรือวิชาที่วาดวยการคํานวณ 

 2.  ศาสตรของการวัดปริมาณและคุณภาพ 

 3.  ศาสตรของจํานวนและปริภูมิ (Space) 

 4.  ศาสตรของการคํานวณ 

 5.  ศาสตรของส่ิงที่เปนนามธรรม 

 6. ศาสตรของการใหเหตุผลทางตรรกยะ 
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 7.  วิชาที่เกี่ยวกับจํานวน มีการบวก ลบ คูณ หาร   

 สรุปไดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่วาดวยการคิดคํานวณ โดยใชกระบวนการคํานวณอยาง

เปนระเบียบ มีเหตุผล มีกระบวนการคิดที่เที่ยงตรงโดยอาศัยจํานวนเลขและสัญลักษณเปน

เคร่ืองมือสรางความเขาใจในการแกปญหาตางๆ 
 

 2.2  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
 พิศมัย ศรีอําไพ (2548: 4 - 6) ไดสรุปความสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี้คณิตศาสตรมี

ความสําคัญในเกือบทุกวงการ ดังเชน ในชีวิตประจําวันส่ิงที่มนุษยสรางข้ึนลวนแตอยูในรูปทรง

คณิตศาสตรทั้งส้ิน เชน อาคารบานเรือน เคร่ืองใชตางๆ ในสมัยโบราณเม่ือชาวอียิปตจะสราง       

ปรามิดหรือชาวขอมจะสรางปราสาทหิน ก็มีรูปรางเรขาคณิต แมแตเร่ืองราวทางธรรมชาติก็

เกี่ยวกับคณิตศาสตร เชน สัณฐานของโลก ดาวหางสวนมากก็มีทรงกลมและมีทางโคจรเปนวงรี

หรือวงกลม และปจจุบันโลกมีความเจริญกาวหนามาก ทั้งนี้เปนผลมาจากคณิตศาสตรและ

วิทยาศาสตร ซึ่งถาเราจะกลาววาเราใชชีวิตอยูในโลกคณิตศาสตรก็คงไมผิด ในดานอุตสาหกรรม 

บริษัท หางรานตางๆ ก็มีการใชคณิตศาสตรในการปรับปรุงคุณภาพของสินคา ผลิตภัณฑ         

โดยอาศัยการวิจัยและการวางแผน คณิตศาสตรยังมีความสําคัญตองานวิศวกรรม การออกแบบ

และการกอสรางอยางมากมาย ในดานธุรกิจไมวาจะอยูในวงการนอยหรือใหญตองใชคณิตศาสตร

ทั้งส้ิน เชน งานธนาคาร บริษัทการคา ตองอาศัยคณิตศาสตร โดยเฉพาะสถิติเพื่อวิเคราะห วิจัย

และหาขอมูลตางๆ เพื่อปรับปรุงงานใหดีข้ึนในดานวิทยาศาสตร จากคํากลาวที่วา “คณิตศาสตร

เปนประตูและกุญแจของวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรเปนราชินีของวิทยาศาสตร” ก็เปนการ

ชี้ใหเห็นถึงความสําคัญที่คณิตศาสตรมีตอวิทยาศาสตรในดานการศึกษา จะเห็นวาคณิตศาสตร

เปนรากฐานของศาสตรอ่ืนทั้งปวงถาเปรียบศาสตรสาขาอ่ืนเปนกิ่งกานของตนไม คณิตศาสตร    

คงเปรียบไดกับรากแกวซ่ึงมีความสําคัญตอการศึกษาเปนอยางสูง   

 จรรยา อาจหาญ (2548: 2)  กลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี้  

 1. คณิตศาสตรชวยใหบุคคลเปนผูมีความละเอียดรอบคอบ คิดอยางมีเหตุมีผล       

เปนระบบ ระเบียบ มีความคิดสรางสรรค สามารถวิเคราะหปญหา และสถานการณไดตามลําดับ

ข้ันตอน 

 2. คณิตศาสตรเปนรากฐานของวิทยาศาสตรเพราะกิจกรรมทางคณิตศาสตร

ประกอบดวยการสังเกต  การจําแนก  การวัด  การคํานวณ  การตั้งสมมติฐาน การทดลอง กิจกรรม

เหลานี้เปนทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร ซึ่งจะชวยใหวิทยาศาสตรเปนเร่ืองที่แมนยํา

เที่ยงตรง 
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 3. คณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือในการศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตร

สาขาอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 

 4. คณิตศาสตรช วยพัฒนาคุณภาพของบุคคลใหสมบูรณ  มีความสมดุลทั้ ง              

ทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และอยูรวมกับ

ผูอ่ืนอยางมีความสุข  

 กรมวิชาการ  (2545: ข)  ไดกลาววาคณิตศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอการพัฒนา

ความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบระเบียบ มีแบบ

แผนสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ 

วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือใน

การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชน

ตอการดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนนอกจากน้ีคณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษย

ใหสมบูรณ มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน 

แกปญหาเปน และสามารถอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  

 กลาวโดยสรุป คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญตอนักเรียนมาก เปนวิชาพื้นฐาน

ของวิทยาการทุกสาขา นักเรียนสามารถนําวิชาคณิตศาสตรไปใชกับวิชาอ่ืนได และสามารถแสดง

ความเปนเหตุเปนผลกันใชสัญลักษณในการส่ือความหมาย เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหนักเรียน        

คิดอยางมีเหตุผล มีความคิดริเร่ิม ดังนั้นการเรียนการสอนคณิตศาสตรจะตองสัมพันธและ

เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 

 

 2.3 ประโยชนของคณิตศาสตร 
 พิสมัย  ศรีอําไพ (2548: 17) กลาววา ประโยชนของคณิตศาสตรมี 2 ลักษณะ 

 1. ประโยชนที่ใชในลักษณะชีวิตประจําวัน ซึ่งทุกคนทราบดีคือทําให บวก  ลบ  คูณ  

หารเปน สามารถใชในชีวิตประจําวันของคนทุกระดับ ทุกอาชีพ บางคร้ังเราใชคณิตศาสตรใน

ชีวิตประจําวันโดยไมรูตัว เชน การดูเวลา  การกะระยะทาง  การซื้อขาย การกําหนดรายรับรายจาย

ในครอบครัว หรือแมแตการเลนกีฬา นอกจากนี้คณิตศาสตรยังเปนเคร่ืองมือปลูกฝงอบรมให

ผูเรียนมีนิสัย ทัศนคติ และความสามารถทางสมอง เชน ความเปนคนชางสังเกต  การคิดอยาง     

มีเหตุผล  และแสดงความคิดออกมาอยางเปนระเบียบและชัดเจน ตลอดจนความสามารถ

วิเคราะหปญหาเปนตน 
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 2. จะเห็นวาเนื้อหาบางตอนของคณิตศาสตรไมสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได  

แตเนื้อหาเหลานั้นฝกใหมนุษยรูจักคิดอยางมีเหตุผลและการไดคิดชวยเพิ่มสมรรถภาพทางสมอง

ใหมีความสามารถในการคิด การตัดสินใจและการแกปญหา กลาวไดวาคณิตศาสตรทําใหมนุษย

ฉลาด 

 ประโยชนและคุณคาของคณิตศาสตรไดมีผูกลาวไว สรุปไดดังนี้ (ปยรัตน จาตุรัตนบุตร. 

2547: 3); (สิริพร   ทิพยคง. 2545: 72-73); (วรรณี โสมประยูร. 2541: 29) 

 1. นําไปใชในชีวิตประจําวันกิจกรรมตางๆในชีวิตประจําวันของมนุษย เชน   การซื้อขาย 

การดูเวลา คาแรง ฯลฯ เกิดจากการใชความรูทางคณิตศาสตรทั้งส้ิน  และในงานอาชีพ (Practical 

Value)  

 2. เปนเครื่องปลูกฝงหรือฝกจิต (Disciplinary Value) และอบรมใหเปนบุคคลที่มี

คุณสมบัติ นิสัย ทัศนคติ  และความมีวินัย   คณิตศาสตรสามารถฝกฝนอบรมใหผูเรียนมีนิสัย ทัศนคติ

และความสามารถทางสมองบางประการ เชนความเปนคนชางสังเกต การรูจักคิดอยางมีเหตุผล 

และแสดงความคิดเห็นออกมาอยางมีระเบียบ งาย ส้ัน และชัดเจน ตลอดจนมีความสามารถ      

ในการวิเคราะหปญหา 

 3. ประโยชนและคุณคาในแงวัฒนธรรม (Cultural Value) คนรุนกอนไดคิดคน

สรางสรรคและถายทอดมาใหคนรุนหลัง  

 4. คณิตศาสตรยังชวยสรางเจตคติที่ถูกตอง การศึกษาคณิตศาสตรจะชวยใหผูเรียนเปน

ผูแสวงหาความจริง ความถูกตอง การรูจักนําความรูไปใชใหเปนประโยชน 

 5.  คณิตศาสตรเปนส่ิงจําเปนสําหรับการเรียนวิชาวิทยาศาสตร และวิทยาการอ่ืนๆ       

ที่สูงข้ึน 

 6. ฝกใหเขียนและพูดไดตามที่ตนถนัด 

 7. ฝกระบบและวิธีการซึ่งชวยใหเด็กเขาใจสังคมไดดีข้ึน 

 จากที่กลาวมาสรุปไดวาคณิตศาสตรมีประโยชนตอการพัฒนาความคิดของมนุษย      

ในดานตางๆ  และเปนเคร่ืองมือในการศึกษาศาสตรอ่ืน ๆ  มีประโยชนตอการใชชีวิตประจําวัน  

ชวยฝกใหคนเราฉลาด  มีไหวพริบ  ปฏิภาณดีข้ึน  และเปนผูมีเหตุมีผล 

 

 2.4  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษา 

ข้ันพื้นฐาน 12 ป จะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทาง
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คณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถ          

นําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปน

เคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 

 กรมวิชาการ (2545: 3 – 4) กลาวไววา การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยาง 

มีคุณภาพจะตองมีความสมดุลระหวางสาระดานความรู ทักษะกระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม  

จริยธรรมและคานิยม ดังนี้ 

 1. มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการวัด

เรขาคณิต พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไป

ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได 

 2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแก ความสามารถในการแกปญหา

ดวยวิธีการที่หลากหลาย การใชเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และ          

การนําเสนอ การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร และ

เชื่อมโยงคณิตศาสตรและศาสตรอ่ืนๆ 

 3. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ         

มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ มีความเชื่อมั่นในตนเองและรับฟง

ความคิดเห็นของผูอ่ืนอยางมีเหตุผล พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร  

 นอกจากนี้กรมวิชาการ (2545: 4 – 5) ยังไดกลาวถึงคุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงช้ันที่ 1 

(ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3) และชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ไวดังนี้ 

 
 คุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3)  
 เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงช้ันที่ 1 ผูเรียนจะมีความสามารถดังนี้ 

 1. มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเก่ียวกับจํานวนนับและศูนยและ      

การดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหาร

จํานวนนับพรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสามารถสรางโจทยได 

 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง  น้ําหนัก  ปริมาตรและความจุ

สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช

แกปญหาในสถานการณตางๆได 

 3.  มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  สองมิติ  

และสามมิติ  มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ และอธิบายความสัมพันธได 
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 4. รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูลและอภิปรายประเด็นตางๆจากแผนภูมิรูปภาพและ

แผนภูมิแทง 

 5. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแก ความสามารถในการแกปญหา 

การใชเหตุผล การสื่อสาร  ส่ือความหมาย  และการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรคและการเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร (กรมวิชาการ.  2545: 4 – 5) 

 
 คุณภาพของผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6)  
 เมื่อผูเรียนจบการเรียนชวงช้ันที่ 2 ผูเรียนควรจะมีความสามารถดังนี้ 

 1. มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเก่ียวกับจํานวนและการดําเนินการของ

จํานวนสามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ เศษสวน 

ทศนิยม และรอยละ พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสรางโจทยได 

  2. มีความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติตาง ๆ ของจํานวนพรอมทั้งสามารถนําความรูไปใชได 

  3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว ระยะทาง น้ําหนัก พื้นที่ ปริมาตรและความจุ 

สามารถวัดปริมาณดังกลาว  ไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใช

แกปญหาใน สถานการณตาง ๆ ได 

 4. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับสมบัติของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ สองมิติ  และสามมิติ 

 5. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบรูปและอธิบายความสัมพันธได 

 6. สามารถวิเคราะหสถานการณหรือปญหาพรอมทั้งเขียนใหอยูในรูปของสมการเชิงเสน

ตัวแปรเดียวและแกสมการนั้นได 

 7. เก็บรวบรวมขอมูลและนําเสนอขอมูลในรูปแผนภูมิตาง ๆ สามารถ อภิปรายประเด็น

ตาง ๆ จาก แผนภูมิรูปภาพ  แผนภูมิแทง แผนภูมิ  รูปวงกลม ตาราง และกราฟ รวมทั้งใชความรู

เกี่ยวกับความนาจะเปนเบ้ืองตนในการอภิปรายเหตุการณตาง ๆ ได 

 8.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปน ไดแก ความสามารถในการแกปญหา

ดวยวิธีการที่หลากหลายและใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม การใหเหตุผล การสื่อสาร ส่ือความหมาย

และการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค และการเชื่อมโยงความรูตาง ๆ 

ทางคณิตศาสตร 
 

 สาระมาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน   พุทธศักราช  2544  ไดเนนการจัดการศึกษาโดยกําหนด

มาตรฐานการเรียนรู  ในการพัฒนาผูเรียนตามระดับพัฒนาการของผูเรียนเปนชวงช้ัน  และกําหนด
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สาระการเรียนรูหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะ

กระบวนการทางคณิตศาสตร  ในการจัดการเรียนควรบูรณาการสาระตาง ๆ  เขาดวยกันเทาที่    

จะเปนไปได 

 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย   
 สาระที่  1  จํานวนและการดําเนินการ 

 สาระที่  2  การวัด 

 สาระที่  3  เรขาคณิต 

 สาระที่  4  พีชคณิต 

 สาระที่  5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจําเปน 

 สาระที่  6  ทักษะ  /  กระบวนการทางคณิตศาสตร 

 สําหรับชวงช้ันที่  1  และชวงช้ันที่  2  สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร  มุงเนน

การศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานและเคร่ืองมือในการเรียนรูสาระตาง  ๆ  ตลอดจนพัฒนาความรู

ความสามารถของตนเอง  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่กําหนดไวนี้  เปนมาตรฐานที่จําเปนสําหรับ

ผูเรียนทุกคน  
 
 สาระที่ 2:  การวัด  
 การวัดมาตรฐาน ค 2.1:  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
 

ชวงช้ันที่   1  (ป.  1 – ป.  3) ชวงช้ันที่   2  (ป. 4 – ป. 6) 

1.   เขาใจเก่ียวกับการวัดความยาว มีหนวยเปน 

     เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร   การวัดน้ําหนัก 

    (ชั่ง) ที่มีหนวยเปนกิโลกรัม ขีด  กรัม  และการ 

    วัดปริมาตร(ตวง) ที่มีหนวยเปนลิตร มิลลิลิตร 

เลือกใชเคร่ืองมือวัดและหนวยการวัดได 

อยางเหมาะสม 

2.  เขาใจเก่ียวกับเงิน และเวลา 

3.  บอกความสัมพันธระหวางหนวยการวัดใน   

ระบบเดียวกันได 

 1. เขาใจเก่ียวกับการวัดความยาวท่ีมีหนวยเปน  

 กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร   การวัด 

 น้ําหนัก(ชั่ง) ที่มีหนวยเปนเมตริกตัน  กิโลกรัม  

 ขีด  กรัม  และการวัดปริมาตร (ตวง) ที่มีหนวย 

 เปนลูกบาศกเมตร ลูกบาศกเซนติเมตร ลิตร 

 มิลลิลิตร  ถัง 

2.   เขาใจเก่ียวกับเงิน และเวลา 

3.   บอกความสัมพันธระหวางหนวยการวัดใน   

 ระบบเดียวกันได 
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 สาระที่ 2:  การวัด  
 มาตรฐาน ค 2.2:  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได  
 

ชวงช้ันที่   1  (ป.  1 – ป.  3) ชวงช้ันที่   2  (ป. 4 – ป. 6) 

1. ใชเคร่ืองมือวัดที่เปนมาตรฐานวัดความยาว  

น้ําหนัก และปริมาตรของส่ิงตาง ๆ ได 

2. บอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที   (ชวง   5 นาที) 

วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินได 

3.  คาดคะเนความยาว น้ําหนัก  และปริมาตรพรอม

ทั้งสามารถเปรียบเทียบคาที่ไดจากการ  

คาดคะเนกับคาที่ไดจากการวัดดวยเคร่ืองมือ  ได 

 

1. ใชเคร่ืองมือวัดที่เปนมาตรฐานวัดความ
น้ําหนัก และปริมาตรของส่ิงตาง ๆ ได 

2. หาความยาว  พื้นที่ ปริมาตร  และ 

     ความจุจากการทดลองและใชสูตรได 

3. บอกเวลาและจํานวนเงินได 
4. วัดขนาดของมุมได คาดคะเนความยาว  

ระยะทาง  พื้นที่  น้ําหนัก  ปริมาตร  ความจุ  

และชวงเวลา  พรอมทั้งเปรียบเทียบคาที่ได

จากการคาดคะเนกับคาที่ไดจากการวัดดวย

เคร่ืองมือได 

 
 สาระที่ 2:  การวัด  
 มาตรฐาน ค 2.3:  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได  

ชวงช้ันที่   1  (ป.  1 – ป.  3) ชวงช้ันที่   2  (ป. 4 – ป. 6) 

1. นําความรูเก่ียวกับการวัด  เงิน  เวลา ไปใช

แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 

2. เช่ือมโยงความรูเก่ียวกับเร่ือง การวัด  จํานวน  

และเรขาคณิตได 

 

1. นําความรูเก่ียวกับการวัด  เงิน  เวลาไปใช

แกปญหาในสถานการณตาง  ๆ ได 

2. นําความรูเก่ียวกับเร่ืองทิศและมาตราสวนไปใช
ในการอานและเขียนแผนผังได 

3.  เช่ือมโยงความรูเก่ียวกับเร่ือง   การวัดจํานวน  

และเรขาคณิตได 
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 สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหนวยท่ี  9  เรื่อง  เงิน 
 

สาระหลัก สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

2.  การวัด เงิน 
1.  รูจักเงินและคาของเงินเหรียญและธนบัตร 

20 บาท 
-  บอกชื่อและลักษณะของเหรียญ 1บาท และ 5 

บาท 

-  บอกชื่อและลักษณะของเหรียญ และธนบัตร 

ตามคาตางๆ 10 บาท และธนบัตร 20 บาท 

-  บอกคาของเงินเหรียญ 1 บาท  5 บาท 10 บาท 

และธนบัตร 20 บาท 

 

 

•  เม่ือกําหนดเงินเหรียญและธนบัตร
ใหสามารถจําแนกและบอกคาของ

เงินเหรียญและธนบัตรได 

 

 

 
 

 

 

 2. การเปรียบเทียบคาของเงินและการแลกเงิน 
    2.1 การเปรียบเทียบคาเงินชนิดตางๆ 

    2.2 การแลกเงิน 1 บาท ที่มีจํานวน   5  เหรียญ 

กับเหรียญ 5 บาท 

    2.3 การแลกเงิน 1 บาทที่มีจํานวน 10เหรียญกับ

เหรียญ10บาท 

    2.4 การแลกเงิน 5 บาท ที่มีจํานวน 2 เหรียญ  กับ

เหรียญ 10 บาท 

    2.5 การแลกเงิน 5 บาท ที่มีจํานวน 4 เหรียญกับ

ธนบัตร  20 บาท 

   2.6 การแลกเงิน 10 บาท ที่มีจํานวน 2 เหรียญ กับ

ธนบัตร 20  บาท 

•  เม่ือกําหนดเงินเหรียญและธนบัตร
ใหสามารถเปรียบเทียบคาของเงิน

และแลกเงินได 

 

 

 
 

 

 

 

 

 3.  การบอกมูลคาของเงินและรวมเงินชนิด 
3.1 นับเหรียญ  1  บาท กับ 5 บาท รวมกันไม

เกิน  10 บาท 

 3.2 นับเหรียญ  1  บาท กับ 5 บาท รวมกันไม

เกิน  20 บาท 

 3.3 นับเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10บาท

รวมกันไมเกิน  20 บาท 

3.4 นับเหรียญ 1 บาท 5 บาท และ 10 รวมกันไม

เกิน  20 บาท 

•  เม่ือกําหนดเงินเหรียญและธนบัตร
ใหจํานวนหน่ึงสามารถบอก

จํานวนเงินทั้งหมดได 
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สาระหลัก สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 

 4.  การจายเงินใหพอดีกับราคาสินคา 
- จายเงินคาสินคาที่มีราคา   1 -  5    บาท 

- จายเงินคาสินคาที่มีราคา   6 – 10  บาท 

- จายเงินคาสินคาที่มีราคา   11 – 15  บาท 

- จายเงินคาสินคาที่มีราคา   16 – 20  บาท 

•  เม่ือกําหนดราคาสินคาใหสามารถ

บอกไดวาตองใชเงินจํานวนเทาใด

จึงจะมีคาพอดีกับราคาสินคา 

 
 2.5   ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเงิน   
  เงิน หมายถึง ส่ิงที่ยอมรับโดยทั่วไปในสังคมหนึ่งๆใหเปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียนโดย

มีการกําหนดคาข้ึนเปนหนวยเงินตราและพยายามรักษาใหคงที่อยูเสมอ หรืออาจเปนส่ิงใดสิ่งหนึ่ง

ก็ตามที่เปนที่ยอมรับโดยทั่วไปในการชําระหนี้ในขณะใดขณะหนึ่งและสถานการณใดสถานการณ

หนึ่ง (สุรักษ บุนนาค. 2541: 1)  

  
 ความสําคัญของเงิน 

 เงินที่นํามาใชในระบบเศรษฐกิจไมวาจะเปนเงินชนิดใดๆ ทําหนาที่สําคัญๆ 4 ประการ

คือ (รัตนา  สายคณิต. 2542: 134-136) 

 1. เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน  ทําใหการแลกเปล่ียนสินคาและบริการ ทําไดสะดวก

กวาการแลกเปล่ียนในระบบการแลกเปล่ียนสินคาตอสินคา เพราะเมื่อมีการใชเงินเปนส่ือกลาง   

ในการแลกเปล่ียน ผูเปนเจาของสินคาก็จะแลกเปลี่ยนสินคาของตนกับเงิน (คือการขายสินคา

ใหกับผูที่ตองการ)  สวนผูที่ตองการสินคาก็จะนําเงินไปแลกเปล่ียนกับสินคา (คือการซ้ือสินคา  

จากผูที่ตองการขาย)  การซ้ือขายสินคาทําไดสะดวกและขยายตัวมากข้ึน ซึ่งก็จะกระตุนให       

การผลิตและการลงทุนขยายตัวตอไป แตการที่เงินจะทําหนาที่เปนส่ือกลางในการแลกเปล่ียน     

ไดนั้น เงินจะตองมีคุณสมบัติที่สําคัญบางประการคือ เปนที่ยอมรับกันทั่วไป วัสดุที่ใชทําเงินจะตอง

เปนของหายากหรือยากตอการปลอมแปลง และเก็บไวไดนานโดยไมเส่ือมสภาพ เงินสามารถ

แบงเปนหนวยยอย ๆได และสามารถนําติดตัวไปเพื่อการแลกเปลี่ยนสินคาไดงาย 

 2. เปนหนวยในการวัดมูลคา  ในระบบเศรษฐกิจที่ไมมีการใชเงิน หนวยในการวัดมูลคา

ของสินคา ไดแก เกวียน อัน แทง เมตร และตน เปนตน ตัวอยางเชน ขาว 1 เกวียน ไก 1 ตัว         

ผา 1 เมตร รถยนต 1 คัน ทําใหการเปรียบเทียบมูลคาสินคาตางชนิดกันทําไดไมสะดวก เพราะตอง

ใช อัตราแลกเปล่ียนสินคาหลายอัตรา  เชน  ขาว  1 เกวียนเทากับไก   50  ตัว  แตเทากับ                 

ผาไหม  5  เมตรเปนตน การที่ตองใชอัตราแลกเปล่ียนสินคาจํานวนมากหรือหลายอัตรา ทําใหเกิด
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ความยากและสับสน และบางทีเปนการยากท่ีจะเปรียบเทียบมูลคาของส่ิงของตาง ๆ ไดทุกชนิด 

แตเมื่อมีการใชเงินในระบบเศรษฐกิจ เงินจะทําหนาที่เปนหนวยในการวัดมูลคาไดทุกชนิด แตเมื่อ 

มีการใชเงินในระบบเศรษฐกิจ เงินจะทําหนาที่เปนหนวยในการวัดมูลคา สินคาและบริการทุกชนิด

จะถูกกําหนดมูลคาเปนหนวยเงิน กลาวคือ วัดมูลคาสินคาออกมาเปนราคาน่ันเอง เชน        

ขาว  1 เกวียน มีมูลคาหรือราคา 5,000 บาท ไก 1 ตัวมีมูลคาหรือราคา 100 บาท ทําใหการวัดและ

เปรียบเทียบมูลคาของสินคาและบริการตาง ๆสะดวกยิ่งข้ึนเพราะอยูในหนวยเงินเดียวกัน 

 3.  เปนเคร่ืองสะสมมูลคา   ในระบบการแลกเปล่ียนสินคาตอสินคา บุคคลจะตองเก็บ

สะสมสินคาไวเพื่อการแลกเปล่ียนในอนาคต หรือเพื่อสะสมความมั่งค่ัง (wealth) ของตนแตสินคา

หลายอยางเก็บสะสมไวไมไดนาน เพราะเส่ือมคุณภาพโดยธรรมชาติ  เชน สินคาเกษตรตางๆ 

สินคาบางอยางไมสามารถเก็บสะสมไดมาก เพราะตองใชเนื้อที่มากในการจัดเก็บ  เชน ขาว เกลือ 

รถยนต  เปนตน แตเมื่อมีการนําเงินมาใชในระบบเศรษฐกิจ บุคคลไมจําเปนตองเก็บสะสมสินคา

ไว เพียงแตขายสินคานั้นไปแลกเปล่ียนเปนเงินมาเก็บไวแทน และเก็บสะสมเงินไวจนกวาจะถึง

เวลาที่ตองการสินคาและบริการ ก็นําเงินที่สะสมไวมาซื้อสินคาที่ตองการ ดังนั้น เงินจึงทําหนาที่

เปนเคร่ืองสะสมมูลคา (a store of value) ทําใหบุคคลสามารถพักอํานาจซ้ือสินคาในปจจุบัน หรือ

เล่ือนอํานาจซ้ือในปจจุบันไปสูอนาคตหรือในเวลาอ่ืนที่ตองการได  แตเงินจะทําหนาที่เปนเครื่อง

สะสมมูลคาที่ดีไดก็ตอเมื่ออํานาจซ้ือของเงินที่สะสมไวจะตองไมลดลง  กลาวคือ เงินแตละหนวย

จะยังคงแลกเปล่ียนกับสินคาหรือซื้อสินคาไดจํานวนเทาเดิม  เงินแตละหนวยจะมีอํานาจซ้ือลดลง

ก็ตอเมื่อราคาสินคาสูงข้ึน ตัวอยางเชน เดิมเงินจํานวน  100  บาทซ้ือสมเขียวหวานได  2  กิโลกรัม 

แสดงวาสมราคากิโลกรัมละ  50  บาท ตอมาสมมีราคาสูงข้ึนเปนกิโลกรัมละ  70  บาท  ดังนั้น   

เงินจํานวน  100  บาท  เทาเดิมจะซ้ือสมไดนอยกวา  2  กิโลกรัม  จึงแสดงวาอํานาจซ้ือของเงิน

ลดลง ถาบุคคลคาดวาอํานาจซ้ือของเงินจะลดลงเร่ือยๆ บุคคลจะไมเก็บหรือสะสมเงิน  แตจะหัน

ไปสะสมสินทรัพยอยางอ่ืนแทนที่มีมูลคาหรือราคาไมลดลง หรือไมลดลงมากเหมือนอํานาจซ้ือ  

ของเงิน เชน บานและที่ดิน ทองคํา เปนตน  

 4.  เปนมาตรฐานในการชําระหน้ี  ถาไมมีการใชเงินในระบบเศรษฐกิจ  การกูยืมหรือ 

การใหสินเช่ือจะตองเปนสินคาชนิดเดียวกัน ตัวอยางเชน นาย ก. ขอยืมขาวเปลือกจากนาย ข.     

1  ถัง  โดยมีกําหนดชําระคืนภายใน  1  เดือน เมื่อครบกําหนดชําระคืน นาย ก. จะตองหา

ขาวเปลือกมาใชคืน นาย ข.  1  ถัง  และจะตองเปนขาวเปลือกชนิดเดียวกับที่ขอยืมไปจาก นาย ข. 

ดวย ซึ่งอาจจะมีปญหาในการกูยืมระหวาง นาย ก. และนาย ข. ทําใหการกูยืมและการชําระหนี้ทํา

ไดไมสะดวก แตถามีการนําเงินมาใชในระบบเศรษฐกิจ นาย ข. ก็เพียงคิดคาขาวที่นาย ก. ขอยืม
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ไปวามีมูลคาคิดเปนเงินเทากับเทาใด เมื่อถึงเวลาชําระหนี้คือ นาย ก. ก็เพียงแตนําเงินมาชําระหนี้

เทานั้น ก็จะเปนการสะดวกกวาชําระหนี้ดวยส่ิงของ ดังนั้น  ในระบบเศรษฐกิจที่ใชเงิน ทําใหมีการ

กูยืม การใหสินเช่ือแกกัน ทั้งเพื่อการบริโภค และเพื่อการผลิตและการลงทุน จึงทําใหเกิดการ

ขยายตัวในกิจกรรมเศรษฐกิจมากกวาในระบบเศรษฐกิจที่เปนการแลกเปล่ียนสินคาตอสินคา 

 ดังนั้นจะเห็นไดวาในการดํารงชีวิตประจําวันจะตองใชเงินสําหรับซื้ออาหารหรือส่ิงตางๆ

ที่ตองการบางครั้งอาจจะใชโดยตรงหรือโดยออม เงินจึงมีความสําคัญของมนุษยที่ควรใหนักเรียน

ไดมีการศึกษาและมีความคิดรวบยอดที่ถูกตองเก่ียวกับเร่ืองเงิน และสงเสริมคุณธรรมที่ซื่อสัตย

ใหกับนักเรียนโดยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหนักเรียนไดเห็นคุณคาสามารถนําไปใช

ประโยชนในชีวิตประจําวันได 

 

 2.6 กระบวนการจัดการเรียนรู เรื่อง คาของเงินและการใชจาย 
 กระบวนการจัดการเรียนรูสําหรับกลุมวิชาคณิตศาสตรนั้น ผูที่เกี่ยวของควรคํานึงถึง

(กรมวิชาการ. 2545: 188 -189) ส่ิงตอไปนี้  

 1.  กระบวนการเรียนรูควรจัดใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน 

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลรวมทั้งวุฒิภาวะของผูเรียนทั้งนี้เพื่อใหผูเรียนมีทักษะการ

คิดคํานวณพื้นฐานมีความสามารถในการคิดในใจตลอดจนพัฒนาผูเรียนใหมีความรูความสามารถ

ทางคณิตศาสตรไดอยางเต็มศักยภาพ 

 2.  การจัดเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรตองคํานึงถึงความยากงาย ความตอเนื่องและ

ลําดับข้ันของเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตองคํานึงลําดับข้ันของการเรียนรูโดยจัด

กิจกรรมใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูจากประสบการณจริงรวมทั้งปลูกฝงนิสัยใหรักการศึกษาและ

แสวงหาความรูทางคณิตศาสตรอยางตอเนื่อง 

 3.  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรจัดประสบการณใหผูเรียนไดเกิด

การเรียนรูที่สมดุลทั้งสามดาน คือ 

   3.1  ดานความรู ประกอบดวยสาระการเรียนรู 5 สาระ ดังนี้ 

 3.1.1  จํานวนและการดําเนินการ 

 3.1.2  การวัด 

 3.1.3  เรขาคณิต 

 3.1.4 พีชคณิต 

 3.1.5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน 
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   3.2 ดานทักษะ/กระบวนการ ประกอบดวย 5 ทักษะ/กระบวนการที่สําคัญดังนี้ 

 3.2.1 การแกปญหา 

 3.2.2 การใหเหตุผล 

 3.2.3 การสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนําเสนอ 

 3.2.4 การเช่ือมโยง 

 3.2.5 ความคิดริเร่ิมสรางสรรค 

   3.3  ดานคุณธรรม จริยธรรม และคานิยม ไดแก 

 3.3.1 ตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร 

   3.3.2 สามารถทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย รอบคอบ มีความ

รับผิดชอบ มีวิจารณญาณ และมีความเช่ือมั่นในตนเองกลาวคือ ใหผูเรียนเปนผูที่มีความรูความ

เขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตรมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร

ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทางคณิตศาสตรไปพัฒนาชีวิตให         

มีคุณภาพตลอดจนใชเปนเครื่องมือในการเรียนรูส่ิงตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาตอ          

ในระดับสูงข้ึนการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมส่ือการเรียน 

การสอนรวมทั้งอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู และมีความรูคณิตศาสตรพื้นฐาน

ที่สําคัญและจําเปน ทั้งนี้ควรใหการสนับสนุนใหผูสอนสามารถดําเนินการวิจัยและพัฒนาการเรียน

การสอนคณิตศาสตรในช้ันเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเกิดข้ึนไดทุกเวลาทุกสถานท่ี ควรมีการประสาน    

ความรวมมือกับหนวยงานและบุคคลทั้งหลายที่เกี่ยวของกับการศึกษาคณิตศาสตร เชน

สถานศึกษาโรงเรียน บาน สมาคม ชมรม หองสมุด พิพิธภัณฑ สวนคณิตศาสตร สรางสรรค     

หองกิจกรรมคณิตศาสตร หรือหองปฏิบัติการคณิตศาสตร มุมคณิตศาสตร พอแม ผูปกครอง ครู 

อาจารยศึกษานิเทศก และภูมิปญญาทองถิ่น 

 มาตรฐานการเรียนรูที่กําหนดไวเปนมาตรฐานการเรียนรูที่จําเปนที่คาดหวังวาผูเรียน

ปกติตองบรรลุมาตรฐานเหลานี้ สําหรับผูเรียนที่มีความสนใจ มีความถนัด หรือมีความสามารถ

ทางคณิตศาสตร และตองการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึนใหถือเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตอง

จัดหนวยการเรียนรู โปรแกรมการเรียนการสอน หรือรายวิชาที่มีความเขมสูงข้ึน ใหกับผูเรียนเพื่อให

ผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูคณิตศาสตร เพิ่มเติมใหเต็มศักยภาพตามความถนัด ความตองการ   

ความสนใจ และความแตกตาง ระหวางบุคคล ดังนั้นสาระการเรียนรูและมาตรฐานการเรียนรู

คณิตศาสตรที่สถานศึกษาแตละแหงจะจัดเพิ่มเติมใหแกผูเรียนนั้นจึงมีไดหลากหลาย 
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 มีนักการศึกษาหลายทาน (ดวงเดือน ออนนวม. 2535: 339-341); (สมทรง สุวพานิช. 

2541: 170) สามารถสรุปไดดังนี้ 

 เงินตราคือเหรียญกษาปณและธนบัตรหรือบัตรธนาคารที่ชําระหนี้ไดตามกฎหมาย

เหรียญกษาปณที่ใชอยูในปจจุบันมีหลายชนิด เชน เหรียญ 25 สตางค เหรียญ 50 สตางค เหรียญ

1 บาท เหรียญ 2 บาท และเหรียญ 5 บาท เหรียญกษาปณเหลานี้ผลิตโดยโรงกษาปณ ประเทศ

ไทยประกาศใชธนบัตรเม่ือ พ.ศ.2445 ปจจุบันธนาคารแหงประเทศไทยเปนผูออกธนบัตร ธนบัตรที่

ใชอยูในปจจุบันไดแก ธนบัตรใบละ 10 บาท ธนบัตรใบละ 20 บาท ธนบัตรใบละ 50 บาทธนบัตร

ใบละ 100 บาท ธนบัตรใบละ 500 บาท ธนาคารแหงประเทศไทยเพิ่งออกบัตรธนาคารเปนคร้ังแรก 

เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ.2530 เปนบัตรธนาคาร 60 บาท เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ บัตรธนาคารชําระหนี้ได

ตามกฎหมายเชนเดียวกับธนบัตร และจะออกไดตอเมื่อฐานะทางการเงินของประเทศอยูในสภาพ

มั่นคงหนวยเงินตรามีความแตกตางจากหนวยการวัดอ่ืนๆ เพราะหนวยเงินตราใชสําหรับวัดคาซึ่ง

เปนส่ิงที่เปล่ียนแปลงไดไมแนนอนตายตัว เหมือนหนวยการวัดอ่ืน เชน ในเวลาที่ตางกันคาของเงิน

บาทอาจแตกตางกัน แตความยาวเมตรยังคงที่เสมอ 

 ระบบหนวยเงินตราประเทศไทยเร่ิมใชหนวยเงินตราเปนบาทและสตางคในสมัยรัชกาล 

ที่ 5 โดยกําหนดให 1 บาท มี 100 สตางค และไดประกาศใชเบ้ียสตางคทองขาวเม่ือ 21สิงหาคม 

พ.ศ.2441 หนวยเงินตราที่ใชอยูในปจจุบัน นอกจากบาท และสตางคแลว ยังใชสลึง(ซึ่งเปนหนวย

เงินตราสมัยกอน) ดวย เนื่องจากสลึงเมื่อเทียบเปนสตางคแลว ได 25 สตางคพอดีมาตราเงินตราที่

ใชในปจจุบันจึงเปนดังนี้ 

  25 สตางค     เปน  1 สลึง 

  4 สตางค    เปน  1 บาท 

  100 สตางค  เปน 1 บาท 

 การสอนคาของเงินตรา ในการแนะนําใหนักเรียนรูจักชนิดและลักษณะรูปรางของเงิน

เหรียญและธนบัตร ครูควรจัดกิจกรรมที่เปดโอกาสใหนักเรียนไดสังเกต สัมผัส ลูบคลํา เลือกหยิบ

ชนิดของเหรียญหรือธนบัตรตามที่กําหนดให แตเนื่องจากธนบัตรเปนส่ิงที่มีคาสูง ครูอาจใชธนบัตร

จําลองแทน โดยครูควรชูธนบัตรใหนักเรียนดูแลวนําธนบัตรจําลอง (ซึ่งอาจเปนเพียงแผนกระดาษ

ตัดใหมีขนาดและรูปรางเทาของจริง แลวเขียนตัวเลขกํากับแสดงคาของธนบัตรไว) มาเพียงเพื่อให

นักเรียนทราบดวยวาธนบัตรจําลองแบบใดจะนํามาใชแทนของจริงแบบใด 
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 ในขณะที่นักเรียนศึกษาลักษณะรูปรางของเงินเหรียญและธนบัตร นักเรียนจะเรียนรู    

คาของเงินไปบางแลวจากตัวเลขที่ระบุอยูบนเงินเหรียญและธนบัตร เหลานั้นแตก็ยังไมเพียงพอครู

ควรจัดกิจกรรมเพิ่มเติมใหนักเรียนแลกเงิน โดยเร่ิมจากการแลกเงินระหวางเงินเหรียญดวยกัน หรือ

ธนบัตรดวยกัน โดยใชเงินจําลอง เชน เหรียญหาบาทแลกกับเหรียญบาท 5 เหรียญ ธนบัตรใบละ

หาสิบบาท แลกกับธนบัตรใบละสิบบาท 5 ใบ หรือแลกกับธนบัตรใบละยี่สิบบาท 2 ใบ กับธนบัตร

ใบละสิบบาทอีก 1 ใบ ตอจากนั้นจึงฝกใหมีการแลกเงินโดยอิสระ ซึ่งนักเรียนจะไดมีโอกาสเห็นวา

เงินจํานวนหนึ่ง อาจจะอยูในรูปของเงินเหรียญหรือธนบัตรไดหลายแบบ เชน เงินยี่สิบบาทอาจจะ

อยูในรูปของธนบัตรใบละสิบบาท 2 ใบ หรือเหรียญหาบาท 4 เหรียญ หรือธนบัตรสิบบาท 1 ใบกับ

เหรียญบาท 10 เหรียญ ตอไปจึงฝกใหนักเรียนเปรียบเทียบคาของเงินที่มากกวากันและนอยกวา

กัน เชน ครูแจกเงินใหนักเรียน 2 คน คนละจํานวนหนึ่ง ใหแตละคนนับแลวบอกจํานวนเงินที่ตน

ไดรับแจก แลวใหเพื่อน ๆ ชวยกันบอกวาใครไดเงินมากกวา หรือใครไดเงินนอยกวา 

 การสอนเร่ืองการเปรียบเทียบคาของเงิน การใช การทอนเงิน ใหนักเรียนฝกแลกเงินชนิด

ตางๆ และชวยกันสรุปเปนแผนภาพ การกระจายเงินอาจใหนักเรียนเลนซื้อขายของภายใน

หองเรียน เพื่อฝกการใช การทอนเงิน ฝกบันทึกการซื้อขาย ฝกทําโจทยปญหาการซ้ือขายแลกเงิน

ทอนเงิน ซึ่งใชวิธีบวก คูณ หาร    

 นอกจากกิจกรรมดังกลาวแลว ควรมีการจัดสภาพการณใหมีการซื้อขายกันข้ึนใน

หองเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีประสบการณในการใชและการทอนเงินจากการซื้อของและขายของ

กิจกรรมนี้สามารถนําไปสูการสอนเร่ือง การใชจายเงิน 

 

 2.7  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 2.7.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเกี่ยวของกับตัวผูเรียน ไดมีนักวิชาการไดใหความหมาย

ของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 

 กูด; และคนอ่ืนๆ  (Good; & others. 1971)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์

(Achievement)  หมายถึงความสําเร็จ ความคลองตัว  ความชํานาญในทักษะหรือประยุกตใช

ความรูตางๆ สวนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement)  หมายถึง ความรู หรือ

ทักษะอันเกิดจากการเรียนรูในวิชาตางๆที่ไดเรียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน 

หรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือทั้งสองอยางรวมกัน 
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 วิลสัน  (Wilson. 1971: 643 – 649)  ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน   

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรนั้น หมายถึง ความสามารถทางดานพุทธพิสัย (Cognitive 

Domain) ในการเรียนคณิตศาสตร  

 ปานใจ ไชยวรศิลป (2549: 16)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลรวมของมวลประสบการณที่ไดจากการเรียนรูในดาน        

ของทักษะ ความรู ความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกมาและสามารถท่ีจะวัดได   

 พวงเพ็ญ สิงโตทอง (2548: 32)   กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ผลสําเร็จ 

ที่เกิดจากพฤติกรรมการกระทํากิจกรรมของแตละบุคคล ที่ตองอาศัยความพยายามอยางมาก    

ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา ซึ่งสามารถสังเกต 

และ  วัดไดดวยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิดานตางๆ   

 จินตนา ชวยดวง (2547: 29) กลาววา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง ความสามารถ

ในการที่จะพยายามเขาถึงความรู ซึ่งเกิดจากการกระทําที่ประสานกัน และอาศัยความพยายาม

อยางมาก ทั้งองคประกอบที่เกี่ยวของกับสติปญญาและองคประกอบที่ไมใชสติปญญา แสดงออก

ในรูปของความสําเร็จ ซึ่งสามารถสังเกตและวัดไดดวยเคร่ืองมือทางจิตวิทยา หรือแบบทดสอบ   

วัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทั่วไป 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 726)  ไดใหความหมายคําวา “ผล” คือส่ิงที่เกิดจาก         

การกระทํา และ “สัมฤทธิ์” หมายถึงความสําเร็จดังนั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงหมายถึง 

ความสําเร็จหรือผลงานของนักเรียนไดกระทําหลังจากไดรับการศึกษาเลาเรียน  

 เจษฎสุดา หนูทอง (2546: 24) ไดใหความหมายของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวาหมายถึง

ความรู ทักษะ ความสามารถหรือประสิทธิภาพของบุคคล ที่เกิดจากการฝกอบรมหรือส่ังสอนทั้งที่

โรงเรียน ที่บาน และส่ิงแวดลอมอ่ืน 

 กลาวโดยสรุป ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึงผลการเรียนรูที่เกิดจากการเรียน      

การสอน เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนการสอน 

และเปนการตรวจสอบระดับความสามารถของผูเรียน วัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  

การเรียน 

 
 2.7.2  แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สมนึก  ภัททิยธนี (2549: 73) กลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หมายถึงแบบทดสอบ 

ที่วัดสมรรถภาพสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนอาจแบงเปน 2 ประเภทคือ แบบทดสอบที่ครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
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 เยาวดี  พิบูลยศรี  (2548: 28)  กลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง แบบวัด

ความรูทางวิชาการ มักใชวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนนการวัดความรูความสามารถจากการ

เรียนรูในอดีตหรือในสภาพปจจุบันของแตละบุคคล 

 ธงชัย  ชอพฤกษา (2548: 300) ไดกลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน

แบบทดสอบวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการซึ่งเปนพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู   

ที่คาดหวังจะเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาบรรลุจุดประสงคการเรียนรูทีก่าํหนดไว

เพียงใด  

 วิไล  ทองแผ (2547: 142) ไดกลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปน

แบบทดสอบที่ใชวัดความรู ความสามารถทางวิชาการของผูเรียนที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู  

 อรนุช ศรีสะอาด (2547: 53) ไดใหความหมายของแบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนวา หมายถึงแบบทดสอบที่มุงวัดสมรรถภาพสมองดานตาง ๆ ที่ผูเรียนไดรับการเรียนรู

มาแลวมีอยูเทาใด  

 สรุปไดวาการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึง การวัดดูวานักเรียนมีพฤติกรรมตางๆ

ตามที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด เปนการตรวจสอบความ

เปล่ียนแปลงในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งเปนผลที่ไดรับการฝกฝนอบรมในชวงที่ผาน

มา และการวัดผลในการเรียนโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางสมองและ

สติปญญา เชน ความรูความเขาใจในเร่ืองตางๆ การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ฯลฯ เคร่ืองมือ         

ที่เหมาะสมที่สุดและเปนที่นิยมใชกันมากที่สุด คือ แบบทดสอบ (test) 

 
 2.7.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2541: 41 – 44; อางอิงจาก Bloom and others. 

1956) ไดแบงพฤติกรรมการเรียนรูออกเปน      6 พฤติกรรมยอยๆ ดังนี้ 

 1. ความรู ( Knowledge)  เปนความสามารถในการระลึกถึงในส่ิงที่ไดเรียนรูมาแลว 

หรือ คือความจํานั่นเอง  ซึ่งแบงออกเปน 

  1.1 ความรูดานเนื้อหาเปนความสามารถในการจดจําเนื้อหาของสิ่งที่เรียนแบง

ออกเปน 2 อยาง คือ 

   1.1.1  ความรูเกี่ยวกับศัพทและนิยาม ความรูแบบนี้เปน สัญลักษณ ศัพท นิยาม 

ที่ตกลงกันไวเพื่อใชในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง เพื่อใหเปนความหมายที่สะดวก 
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   1.1.2 ความรูเกี่ยวกับความจริง เปนความสามารถในการจดจําส่ิงที่เปนความ

จริงที่เรียนรูมา ความจริงในลักษณะนี้เปนลักษณะวันที่ เดือน ป สถานที่ บุคคล ฯลฯ ที่เกิดข้ึนจริง

แลว 

  1.2 ความรูเกี่ยวกับวิธีการเนื้อหาความสามารถดานนี้เปนความจําในดานวิธีการ

จัดระบบจัดการศึกษาพิจารณาวิพากษวิจารณรวมทั้งวิธีการแสวงหาความรูและลําดับข้ันเวลา

แบงเปน 5 อยางดังนี้ 

    1.2.1 ความรูเกี่ยวกับระเบียบประเพณี (Knowledge of conventions) เปน

ความสามารถในการจดจําประเพณี วัฒนธรรม ธรรมเนียม หรือการกระทําที่เปนนิสัยยึดถือใน

สังคมหรือในเนื้อหานั้นๆ 

      1.2.2 ความรูเกี่ยวกับแนวโนมและลําดับข้ัน (Knowledge of Trends and 

Sequences) เปนความสามารถในการจําเพื่อหาสวนที่เกี่ยวของกับการแสดงออกทางแนวโนม

ลําดับข้ันตอนเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง 

      1.2.3 ความรูเกี่ยวกับการจําแนกประเภท (Knowledge of Classifications 

and Categories) เปนความจําในเร่ืองจัดประเภท กลุมชุดความรูในเนื้อหาวิชาที่เรียนรูมาแลว 

      1.2.4 ความรูเกี่ยวกับเกณฑ (Knowledge of Criteria)  เปนความจําเกณฑ

ตางๆในการเกิดหลักการ มโนภาพ ความคิดเห็น และอ่ืนๆ 

      1.2.5 ความรูเกี่ยวกับวิธีการ (Knowledge of Methodology) เปนลักษณะการ

จําวิธีการในการคนหาความรู จําเทคนิค และกระบวนการตางๆ ที่เคยเรียนมาแลว 

  1.3 ความรูเกี่ยวกับความคิดรวบยอด (Knowledge of the Universlas and 

abstractions in the Generalizations) ความจําแบบนี้เปนความจําข้ันสูงข้ึน แบงออกเปน              

2 อยางคือ 

      1.3.1 ความรูเกี่ยวกับหลักวิชาและขยายนัยทั่วไป (Knowledge of Principles 

and Generalizations) เมื่อสอนหลักวิชา และขยายนัยทั่วไปในหลักวิชานั้นๆแลวจุดประสงคนี้

ตองการจําส่ิงนั้นใหได 

      1.3.2 ความรูเกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสราง (Knowledge of Theories and 

Structures) ระดับจุดประสงคนี้เพื่อใหผูเรียนจําทฤษฎีและโครงสรางของส่ิงที่เรียนมาแลวใหได 

 2. ความเขาใจ (Comprehension) หมายถึงความสามารถในการแปลความหมาย 

ตีความ และขยายความจากส่ือความหมายตางๆที่ไดพบเห็น แบงยอยออกเปน 3 อยาง คือ 
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   2.1 การแปลความ (Translation) เปนความสามารถในการถายเทความหมายจาก

ภาษาระดับหนึ่งมาเปนอีกระดับหนึ่งใหเขาใจงาย 

   2.2 การตีความ (Interpretation) เปนความสามารถในการสรุป การแปลความ   

มองภาพสวนรวมมาเปนใจความส้ันๆอยางไดความ 

   2.3 การขยายความ  (Extrapolation) เปนความสามารถในการทํานายหรือ        

คาดคะเนขอเท็จจริงลวงหนาโดยอาศัยแนวโนมที่มีมาแลว 

 3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําหลักวิชาไปใชแกปญหา    

ในสถานการณตางๆ ใหดีที่สุด 

 4. การวิเคราะห (Analysis) เปนความสามารถในการแยกแยะเพ่ือหาสวนยอยๆของ

เหตุการณเร่ืองราวเนื้อหาตางๆวาประกอบดวยอะไร มีความสําคัญอยางไรอะไรเปนเหตุอะไร    

เปนผล และที่เปนอยางนี้อาศัยหลักการอะไร การวิเคราะหแบงออกเปน 3 อยางคือ 

     4.1 วิเคราะหสําคัญ (Analysis of Elements) เปนการวิเคราะหวาส่ิงที่อยูนั้นอะไร

สําคัญหรือจําเปน หรือมีบทบาทมากที่สุด ตัวไหนเปนเหตุ ตัวไหนเปนผล 

     4.2 วิเคราะหความสัมพันธ (Analysis of Relationships) เปนการหาความสัมพันธ

หรือความเกี่ยวของของสวนยอยในปรากฏการณหรือเนื้อหานั้นเพื่อนํามาอุปมาอุปมัย 

     4.3 วิเคราะหหลักการ (Analysis of Organizational Principles) เปนความ 

สามารถที่จะจับเคาเงื่อนของเร่ืองราวนั้นวายึดหลักการใด 

 5. การสังเคราะห  (Synthesis) เปนความสามารถในการผสานสวนยอยตางๆ           

เขาดวยกัน เพื่อใหเปนส่ิงใหมอีกรูปแบบหนึ่ง มีลักษณะโครงสรางหรือหนาที่แปลกแตกตางไปจาก

เดิมแบงยอยเปน 3 อยาง คือ 

   5.1 สังเคราะหขอความ(Production of Unique Communication) เปน

ความสามารถในการสังเคราะหขอความโดยใชส่ือหรือโดยการเขียน การวิพากษวิจารณหรือหาขอ

ยุติบางประการ 

   5.2 สังเคราะหแผนงาน (Production of Plans and Proposed set of Operations) 

เปนความสามารถดานวางแผนหรือจัดกระทํา การออกแบบหรือการกระทําในลักษณะเดียวกัน 

   5.3 สังเคราะหความสัมพันธ (Derivation of a Set of abstract Relations) เปน

ความสามารถในการนํานามธรรมยอยๆ มาสัมพันธกันเกิดเปนทฤษฎี สมมุติฐาน สูตรหรือกฎข้ึน 
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 6. การประเมินคา (Evaluation) เปนความสามารถในการพิจารณาตัดสินลงสรุป

เกี่ยวกับคุณคาของความคิดทุกชนิดเพื่อเปรียบเทียบเกณฑหรือมาตรฐานที่กําหนดใหแบงยอย

ออกเปน 2 อยางคือ 

   6.1 ประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายนอก (Judgment in teams of External 

Criteria) การประเมินแบบนี้อาศัยเกณฑหรือมาตรฐานจากภายนอกเอาไวเปรียบเทียบเกณฑ      

ที่สังคมหรือระเบียบประเพณีกําหนดไว 

  6.2 ประเมินคาโดยอาศัยขอเท็จจริงภายใน (Judgment in teams of Internal 

Criteria) การประเมินแบบนี้พิจารณาหาความถูกตอง สมเหตุสมผล ความสอดคลอง โดย      

อาศัยเกณฑภายในของส่ิงนั้นเปนสําคัญ   

 (ลวน  สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2543: 46 อางอิงจาก Gagne and Brigg. 1977: 

312 – 324) ไดเสนอพฤติกรรมการเรียนรูตามลําดับข้ันดังนี้ 

 1.  ขอเท็จจริง (Verbal Information) หมายถึง ขอจริงทางภาษา เชน ปายช่ือ เร่ืองราว 

รายการ ฯลฯ 

 2. ทักษะเชาวปญญา ( Intellectual Skill) เปนเร่ืองราวของการจําแนก สรางมโนภาพ 

ทั้งรูปธรรม และนามธรรม การนิยาม การสรางกฎ และการแกปญหา 

 3.  ยุทธศาสตรในการคิด (Cognitive Strategies) อันไดแก การแกปญหาแปลกๆ ใหมๆ

การริเร่ิมสรางส่ิงใหมๆ การควบคุมพฤติกรรมในการคิดและการเรียนของมนุษย 

 4.  เจตคติ (Attitude) เปนความรูสึกศรัทธาในการเลือกทําการเลือกตัดสินใจและ      

การเลือกสถานการณ เปนตน 

 5.  ทักษะกลไก (Motor Skill) เปนการทํางานของกลไกกลามเนื้อ การประสานงานที่ดี

ของกลามเนื้อและประสาททั้งหลาย   

 วิลสัน (Wilson. 1971: 643-685) กลาววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร

หมายถึง ความสามารถทางดานสติปญญา (Cognitive Domine) ในการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร 

ซึ่งกลาวไดวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตรนั่นคือผลสําเร็จของการเรียนรูใน           

วิชาคณิตศาสตรที่ประเมินเปนระดับความสามารถออกเปน 4 คือ  

 1. ความรูความจําเกี่ยวกับการคิดคํานวณ (Computation) เปนความสามารถใน      

การระลึกไดถึงส่ิงที่เรียนมาแลว การวิเคราะหพฤติกรรมมี 3 ดาน คือ 
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  1.1 ความรูความจําเกี่ยวกับขอเท็จจริง ( Knowledge of Specific Facts) คําถาม 

ที่วัดความสามารถระดับนี้เกี่ยวกับขอเท็จจริงตลอดจนความรูพื้นฐานซ่ึงนักเรียนไดส่ังสมมาเปน

ระยะเวลานาน 

  1.2 ความรูความจําเกี่ยวกับคําศัพทและนิยาม (Knowledge of Terminology) เปน

ความสามารถในการรําลึกหรือจําศัพทนิยามตางๆไดโดยคําถามโดยตรงหรือโดยออมก็ได แตไม

ตองอาศัยการคิดคํานวณ 

  1.3 ความรูความจําเกี่ยวกับการใชกระบวนการคิดคํานวณ ( Ability to Carry Out 

Algorithms) เปนความสามารถในการใชขอเท็จจริงหรือนิยามและกระบวนการที่ไดเรียนมาแลวมา

คิดคํานวณตามลําดับข้ันตอนที่เคยเรียนรูมาแลว ขอสอบวัดความสามารถดานนี้ตองเปนโจทย

งายๆคลายคลึงกับตัวอยาง นักเรียนไมตองพบความยุงยากในการตัดสินใจ 

 2. ความเขาใจ (Comprehensive) เปนความสามารถในการแปลความหมาย ตีความ 

และขยายความปญหาใหมๆ โดยนําความรูที่ไดเรียนรูมาแลวไปสัมพันธกับโจทยปญหาทาง

คณิตศาสตร การแสดงพฤติกรรมมี 6 ข้ัน คือ 

  2.1   ความเขาใจเกี่ยวกับความคิดรวบยอด 

  2.2   ความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ กฎ และการสรุปอางอิง 

  2.3   ความเขาใจเกี่ยวกับโครงสรางทางคณิตศาสตร 

  2.4   ความสามารถในการแปลงสวนประกอบของโจทยปญหาจากรูปแบบหนึ่งไปยัง

อีกรูปแบบหนึ่ง 

  2.5   ความสามารถในการใชหลักของเหตุผล 

  2.6   ความสามารถในการอานและตีความโจทยปญหาทางคณิตศาสตร 

 3. การนําไปใช (Application) เปนความสามารถในการนําความรู กฎ หลักการ 

ขอเท็จจริง สูตร ทฤษฎีที่เรียนรูมาแลวไปแกปญหาใหมที่เกิดข้ึนเปนผลสําเร็จจากการวัดพฤติกรรม

มี 4 ข้ัน คือ 

  3.1   ความสามารถในการแกปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวัน 

  3.2   ความสามารถในการเปรียบเทียบ 

  3.3   ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 

  3.4   ความสามารถในการระลึกไดซึ่งรูปแบบ ความสอดคลอง และลักษณะสมมาตร

ของปญหา 
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 4. การวิ เคราะห  (Analysis) เปนความสามารถในการพิจารณาสวนสําคัญ  หา

ความสัมพันธของสวนสําคัญและหาหลักการที่สวนสําคัญเหลานั้นมีความสัมพันธกัน ซึ่งการ         

ที่บุคคลมีความสามารถดังกลาวมาแลวจะสามารถทําใหบุคคลนั้นสามารถแกปญหาที่แปลกกวา

หรือโจทยปญหาที่ไมคุนเคยมากอนได พฤติกรรมนี้มีจุดมุงหมายสูงสุดของการเรียนการสอน

คณิตศาสตร การวัดพฤติกรรมมี 4 ข้ันคือ  

  4.1 ความสามารถในการแกปญหาที่แปลกกวาธรรมดา 

  4.2 ความสามารถในการคนหาความสัมพันธ 

  4.3  ความสามารถในการวิจารณ การพิสูจน  

  4.4 ความสามารถในการกําหนดและหาความเที่ยงตรงในการสรุป 

 จากทฤษฎีเกี่ยวกับแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดังกลาวสรุปไดวา  

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หมายถึง ชุดคําถามที่มุงวัดพฤติกรรมทางสมองของนักเรียนวา           

มีความรู ทักษะ และสมรรถภาพทางสมองดานตางๆ ในเร่ืองที่เรียนรูมาแลวมากนอยเพียงใด 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์จะเนนวัดผลการเรียนรู โดยจะประเมินความสามารถเกี่ยวกับเนื้อหา

ดานวิชาการ จะไมวัดความสามารถทางกายหรือความรูสึกทางจิต ซึ่งผูวิจัยไดเลือกการสราง

แบบทดสอบโดยใชทฤษฎีของ วิลสัน (Wilson: 1971) ในการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรูกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตรนั้น ดานพุทธพิสัยในการเรียนคณิตศาสตร  โดยจําแนกพฤติกรรมที่พึง

ประสงคดานพุทธพิสัยในการเรียนวิชาคณิตศาสตรระดับชวงช้ันที่ 2 ( ประถมศึกษาปที่ 4 – 6)     

ไวเปน 4 ระดับ คือ ดานความรูความจํา  การคิดคํานวณ (Computation) ดานความเขาใจ 

(Comprehension) ดานการนําไปใช ( Application)และดานการวิเคราะห ( Analysis) 

 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางสมอง      

ของนักเรียน เพื่อตองการทราบวาเรียนไปแลวนักเรียนเรียนรูอะไรบาง และมีความสามารถใน   

ดานตางๆ เพียงใด 

 โครงสรางของการวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน จะตองวัดใหครอบคลุมส่ิงที่ตองการวัด

และตอความเช่ือมั่นไดวาส่ิงที่ตองการวัดนั้นสามารถวัดไดผลแนนอน ซึ่งการวัดผลสัมฤทธ์ิทาง  

การเรียนมี 3 ดาน คือ 

 1. ดานสติปญญา (Cognitive Domain) เปนการวัดความรู ความเขาใจ ความคิด 

พฤติกรรมดานนี้ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และ       

การประเมินคา 
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 2. ดานความรูสึก ( Affcctive Domain) เปนการวัดสภาพความเปล่ียนแปลงของจิตใจ 

พฤติกรรมดานนี้คือ การรับรู การตอบสนอง การเห็นคุณคา และการสรางลักษณะนิสัย 

 3. ดานทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เปนการวัดดานการกระทําหรือการปฏิบัติ

ซึ่งตองใชอวัยวะทางรางกายสัมพันธกับความคิด พฤติกรรมดานนี้คือ การเลียนแบบ การทําตาม

แบบความถูกตอง การทําอยางตอเนื่อง และการทําโดยธรรมชาติ 
 

 2.8  หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย 

 การสอนคณิตศาสตรใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองใชเทคนิคการ

สอนเหมาะกับความสามารถของนักเรียนแตละคนเพื่อใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมี

ประสิทธิภาพและเต็มตามศักยภาพของนักเรียน มีผูกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดังนี้ 

 กุลยา  กอสุวรรณ (2550)  ไดกลาวถึงหลักการสอนคณิตศาสตรแกนักเรียนที่มี      

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ดังนี้  

 1. การสอนโดยใชหลักรูปธรรม กึ่งรูปธรรม และนามธรรม 

  1.1  เร่ิมสอนเด็กโดยใชส่ิงที่เปนรูปธรรมกอน  

  1.2  คอย เป ล่ียนเปนกึ่ ง รูปธรรม  และสัญลักษณ  และกึ่ งนามธรรม  และ              

แบบนามธรรม เชน การสอนแบบก่ึงนามธรรม เปนการสอนโดยใชของจริง แตใชการวาด

ภาพประกอบ หรือใชวิธีขีดลงบนกระดาษเทากับ จํานวนที่จะบวก ดังตัวอยาง 

+ 
6 //////  

3 ///  

 9 /// //////  

 

สําหรับการสอนแบบนามธรรม เปนการสอนโดยไมตองใชของจริง ไมตองใชภาพประกอบ เมื่อ

นักเรียนมีความคิดรวบยอดและเขาใจเนื้อหาและข้ันตอนดีแลว ครูสามารถบวกตัวเลขไดเลย เชน 

+ 
6 

หรือ  6  +  3  =  9 
 

3  

 9   

 2. การสอนตรง   มีลําดับข้ันดังนี้ 

  2.1  มีการวิเคราะหงานเปนข้ันตอน 
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  2.2  มีการยกตัวอยางประกอบ  สาธิตใหดู 

  2.3 มีการต้ังคําถาม 

  2.4 ครูใหขอมูลยอนกลับ 

  2.5 ใหโอกาสนักเรียนฝกฝนในสถานการณอ่ืน 

 3. การสอนการใชกฎ เชน 

  3.1  เลขจํานวนใดก็ตามที่บวกกับศูนยจะเทากับเลขตัวเดิม 

  3.2  เลขจํานวนใดก็ตามบวกหนึ่ง หมายถึงเลขจํานวนถัดไปที่อยูในแถวนั้น เชน  

1 + 1  ได 2 ตัวเลข 2 หรือ 2 + 1 ได 3 ก็คือตัวเลขที่ถัดไปในแถวนั้น ( 1, 2, 3……) เปนตน 

  3.3 เลขจํานวนใดที่ลบดวยศูนยจะเทากับเลขตัวเดิม 

  3.4 เลขจํานวนใดที่คูณดวยศูนย จะเทากับศูนยเสมอ 

  3.5 เลขจํานวนใดที่คูณดวยหนึ่ง จะเทากับเลขจํานวนเดิมเสมอ  ฯลฯ 

 4. การสอนเพื่อนชวยเพื่อน 

 5. การสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

 หลักการสอนคณิตศาสตรแกนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 

(ผดุง  อารยะวิญู. 2542: 56 - 59); (อรนุช  ลิมตศิริ. 2542: 45 – 46)  มีดังนี้ 

 1.  สอนเฉพาะเนื้อหาที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของเขา 

 2.  สอนหลักเบ้ืองตนทางคณิตศาสตร เชน การเพิ่ม (การบวกและการคูณ) การลดลง

(การลบและการหาร) เฉพาะที่จําเปน การสอนควรเนนการนําไปใชในชีวิตประจําวันดวย มิฉะนั้น

เด็กจะเรียนรูเฉพาะในหองเรียน แตเมื่อเด็กประสบปญหาในชีวิตประจําวัน เด็กมิอาจแกปญหาได 

 3.  เมื่อเด็กเขาใจกฎเกณฑ และวิธีการทางคณิตศาสตรแลวควรใหเด็กเลิกใชนิ้วมือใน

การนับ เพราะเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การนับไมจําเปนตองใชนิ้วมือเสมอไป ครูอาจใชวิธี

อ่ืน เชน ใชวิธีขีดเสนลงบนกระดาษ ใชจุด 5 จุด หรืออาจใชกอนกรวด  กอนหิน  หรืออุปกรณอ่ืนใน

การนับ 

 4.  การคํานวณทางคณิตศาสตรควรใชตัวอยางที่ใกลเคียงกับชีวิตประจําวันใหมากที่สุด 

ทั้งนี้เพื่อใหพวกเขาสามารถถายโยงความรูได 

 5.  ควรเนนความหมายของคําควบคูกันไปกับการสอนหลักเกณฑทางคณิตศาสตรดวย 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับโจทยปญหา เชน คําวา ฟุต  นิ้ว  ความยาว  ความกวาง  พื้นที่  

ปริมาตร  เปนตน 
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 6.  ควรสอนทักษะในการอานโจทยและแปลความหมายโจทยเลขดวย 

 7.  จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับระดับความสามารถของเด็ก 

 8.  ควรเนนความถูกตองและรอบคอบ ปญหาคณิตศาสตรสวนมากมักมีคําตอบ          

ที่ถูกตองเพียงคําตอบเดียว ดังนั้นในการเรียนการสอนครูควรเนนความถูกตองในขณะเดียวกันก็

ควรเนนขบวนการดวย เพราะการที่เด็กสามารถหาคําตอบที่ถูกตองได เด็กจะตองเขาใจขบวนการ

และดําเนินการตามขบวนการไดถูกตองจึงจะไดคําตอบที่ถูกตอง 

 9.  ควรสอนเนนเร่ืองเกี่ยวกับเวลา ในเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรควรเนนเกี่ยวกับ เร่ือง 

เวลา และกิจกรรมที่นักเรียนกระทําในเวลาที่แตกตางกันในแตละวัน เชนเวลา ที่ตองต่ืนนอน  

รับประทานอาหารเชา  มาโรงเรียน  เขาแถว  เขาหองเรียน  รับประทานอาหารกลางวัน เรียน

หนังสือในตอนบาย เลิกเรียนแลวกลับบาน เปนตน  เมื่อเด็กเขาใจเกี่ยวกับเวลาในหนึ่งวันแลว     

จึงสอนเกี่ยวกับวันในลําดับถัดไป เชน วันนี้  วันพรุงนี้  สัปดาห  เดือน  ป  เปนตน  ควรเนนเกี่ยวกับ

ลําดับของเวลา และวันดวย เพื่อเปนพื้นฐานใหเด็กเขาใจปฏิทินและอานเวลา ซึ่งจําเปน             

ในชีวิตประจําวัน 

 10. กอนจะสอนเนื้อหาในลําดับถัดไป ควรตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวาเด็กมีทักษะ

อยางเพียงพอแลว 

 11. หมั่นทบทวนบทเรียนอยูเสมอ เพราะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักลืมงาย 

 12. การฝกทักษะควรใชเวลาไมนานจนเกินไป เพราะเขาจะมีความสนใจส้ัน และครูควร

เปล่ียนกิจกรรมบอยๆในเนื้อหาเดียวกัน เพื่อใหนักเรียนคงความสนใจในเร่ืองนั้นไวซึ่งจะชวยให

นักเรียนเรียนรูไดมากข้ึน  

 สุรินทร  ยอดคําแปง (2542: 43 – 44)   กลาววาการจัดการศึกษาและการจัดการเรียน

การสอนกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจึงควรตระหนักถึงขอบเขตความตองการ

พื้นฐานในการดํารงชีวิตที่ใกลเคียงกับนักเรียนปกติ ซึ่งในการจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาควรดําเนินการที่สําคัญ  ดังนี้ 

 1. สอนเปนลําดับข้ันตอนอยางละเอียด สอนไปทีละข้ันตามลําดับ 

 2.  ใหนักเรียนทําซ้ํา และฝกหัดบอยๆ การทําซํ้าและทบทวนซํ้าทําใหนักเรียนประสบ

ผลสําเร็จ 

 3.  พยายามใหนักเรียนออกเสียงส่ิงที่เรียนดวยเนื่องจากการออกเสียงมีสวนชวย       

การเรียนรูของนักเรียนไดดี ทําใหนักเรียนจดจําไดดีข้ึน 

 4.  สรางแรงจูงใจใหนักเรียนไดเรียนรูงานที่ไมยากสามารถสงเสริมแรงจูงใจได 



 55

 5.  พยายามใหขอมูลยอนกลับทันทีเมื่อนักเรียนทํากิจกรรมใดๆทั้งนี้เพราะการใหขอมูล

ยอนกลับทันทีเปนแรงจูงใจที่ดีในการเรียนรูของนักเรียน 

 

 2.9  ความสามารถในเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา   

 ผดุง อารยะวิญู (2542: 49) ไดกลาววานักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

สามารถเรียนคณิตศาสตรได แตจะเรียนไดมากนอยเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับองคประกอบหลาย

อยางเชน ระดับสติปญญาของนักเรียน  เนื้อหาของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการสอน เปนตน 

ความสามารถในการเรียนคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา สรุปไดดังนี้ 

 1.  ไมสามารถเรียนคณิตศาสตรระดับสูงไดเหมือนนักเรียนปกติ ความสามารถนี้เปนผล

มาจากสมอง 

 2.  ไมคอยเขาใจหลักเกณฑ หรือกฎเกณฑทางคณิตศาสตรเนื่องจากมีปญหาในการ

สรุปความ หรือนํากฎเกณฑไปประยุกต 

 3.  การนับตองใชนิ้วมือประกอบ 

 4.  การถายโยงความรูดอยกวานัก เ รียนปกติ  รวมทั้ งการถายโยงกฎเกณฑ                

ทางคณิตศาสตรดวย 

 5.  ความสามารถดานโจทยปญหาทางคณิตศาสตร และการเรียนรูดานนามธรรมดอย

กวานักเรียนปกติ 

 6.  มีความรูความสามารถโดยเฉพาะอยางยิ่งคําศัพททางคณิตศาสตรในวงจํากัด 

 7.  ความเขาใจขบวนการทางคณิตศาสตร ตลอดจนการใชวิธีการทางคณิตศาสตรใน

การแกปญหาตางๆ มีนอย 

 8.  เมื่อไมสามารถแกปญหาทางคณิตศาสตรไดอยางถูกตอง นักเรียนที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญามักจะหาคําตอบโดยใชการเดา 

 9.  มีปญหาดานการคูณ การหารมากกวาปญหาในดานการบวกและลบ 

   10. มีปญหาในการเรียนรูเร่ือง เวลาและการจัดลําดับข้ันตอนกอนหลัง  

   11. มีความเลนเลอคอนขางมาก คําตอบผิดสวนมากจากความไมรอบคอบของนักเรียน 

              12. มีปญหาในการเรียนเกี่ยวกับนามธรรมมากกวารูปธรรม 
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 2.10 งานวิจัยที่ เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับ              
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

 

 งานวิจัยในประเทศ 
 อุไรวรรณ  กิมเฮง (2551: บทคัดยอ)  ไดศึกษาการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตร  

โดยใชชุดนิทานคณิตศาสตร ประชากรไดแก เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได 

จํานวน 8 คน  ผลการวิจัยพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ที่ไดรับการ

สอนโดยใชชุดนิทานคณิตศาสตรมีความพรอมทางคณิตศาสตรอยูในระดับดี และมีความพรอม

ทางคณิตศาสตรสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 เกศณี  มงคลศรีวิทยา (2550: บทคัดยอ)  ไดศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร โดย

ใชกิจกรรมเลานิทาน  จํานวน 3 คน ผลการศึกษาพบวา เด็กนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ที่ไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมเลานิทาน มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรสูงข้ึน 

 ธาดา  อักษรชื่น (2549: บทคัดยอ)  ไดศึกษาประสิทธิภาพของวีซีดีประกอบภาษามือ 

และศึกษาผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนดวยวีซีดีประกอบภาษามือ วิชาคณิตศาสตร เร่ืองสูตรคูณ ระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 2 สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน จํานวน 15 คน ผลการศึกษา

พบวา 1) วีซีดีประกอบภาษามือวิชาคณิตศาสตร เร่ืองสูตรคูณ มีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ

มาตรฐานที่กําหนดไวคือ 82.49/84.37   2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่ไดรับการสอนโดยวีซีดี

ประกอบภาษามือสูงกวากอนเรียน 

 กัณยณพัชร  อินทจันทร (2548: บทคัดยอ)  ศึกษาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตรของ

เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปฐมวัยจากประสบการณการละเลนพื้นบานไทย 

จํานวน  6 คน  ผลการศึกษาพบวาทักษะทางคณิตศาสตรของนักเรียนที่มีความบกพรอง            

ทางสติปญญาระดับเรียนไดหลังจากไดรับการจัดประสบการณการเลนพื้นบานโดยอยูในระดับ

พอใชและสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05    

 กุสาวดี  ลาภลมูล (2548: บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพรอมทางคณิตศาสตรใน เร่ือง

จํานวน  0 – 9 ของเด็กที่มีภาวะเ ส่ียงตอปญหาทางการเ รียนรู  โดยใช เทคนิคการสอน                 

การเปรียบเทียบตัวเลขที่คลายกัน จํานวน 6 คน  ผลการศึกษาพบวา ความสามารถของทักษะ

พื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ืองจํานวน ของนักเรียนที่มีภาวะเส่ียงตอปญหาทางการเรียนรู         

หลังการสอนโดยใชเทคนิคการสอนการเปรียบเทียบตัวเลขที่คลายกัน อยูในระดับดี และสูงกวา

กอนการทดลอง 



 57

 ชุติมา จัดการ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง

การบวกสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ดวยวิธี          

การสอนซ้ํา จํานวน 12 คน ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนเร่ืองการบวกดวยวิธี     

การสอนซํ้ามีผลสัมฤทธิ์อยูระดับดี นักเรียนทีไดรับการสอนเร่ืองการบวกดวยวิธีการสอนซํ้า กอน

และหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลอง

ผลสัมฤทธ์ิเร่ืองการบวกสูงข้ึนกอนการทดลอง 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 บัลเลอร; และคนอ่ืนๆ (Butler; & others. 2007: Online)  ไดศึกษาเร่ือง การสอน

คณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยถึงปานกลาง ผลการศึกษา

ในคร้ังนี้สรุปไดวาการเรียนรูของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองเร่ิมจากการรูทักษะ

พื้นฐานคณิตศาสตรไปสูการคิดคํานวณ และการแกโจทยปญหาตองมีการใชเทคนิคพิเศษหรือ 

เพิ่มเวลาในการสอนใหนานออกไป ตองสอนเปนคู ตองมีการกระตุนเตือนทางรางกาย และ      

ตองเรียนตรงประเด็นในเร่ืองนั้นๆ จึงจะสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรได นอกจากน้ี     

การสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาครูตองรวมเร่ืองการใชเวลาในการเรียนรูที่จะจดจํา 

ส่ิงตางๆของเด็กและตองคิดคนหาวิธีที่จะทําใหเด็กประสบความสําเร็จซึ่งยากลําบากมากและ   

เด็กตองเรียนเพื่อใหสามารถนําไปใชปฏิบัติในการเรียนระดับสูงข้ึนและในการอยูรวมกัน             

ในชีวิตประจําวันดวย 

 

3.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 3.1  ความหมายของมัลติมีเดีย 
 มัลติมีเดีย เปนคําในภาษาไทยที่ใชแทนคํา Multimedia ในภาษาอังกฤษ จากศัพท

คอมพิวเตอร (ราชบัณฑิตยสถาน. 2540: 96) ไดใหความหมายของมัลติมีเดียไววา  

 1. ส่ือหลายแบบ   

 2. ส่ือประสม 

 ทวีศักด์ิ  กาญจนสุวรรณ (2548: 2 – 3) ไดใหความหมายมัลติมีเดียคือ การนําเอา

องคประกอบของส่ือชนิดตางๆมาผสมผสานเขาดวยกัน ซึ่งประกอบดวยตัวอักษร (Text) ภาพนิ่ง 

(Image) ภาพเคล่ือนไหวหรืออะนิเมช่ัน (Animation) เสียง (Sound) และวีดีโอ (Video) โดยผาน

กระบวนการทางระบบคอมพิวเตอรเพื่อส่ือความหมายกับผูใชอยางมีปฏิสัมพันธ (Interactive  

Multimedia) และไดบรรลุผลตามวัตถุประสงคของการใชงาน  
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 ฤทธิชัย ออนมิ่ง (2547: 1) กลาววา มัลติมีเดียคือส่ือประสมหรือส่ือหลายส่ือรวมกัน

นําเสนอขอมูลขาวสารโดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูในการเรียนโดยไดรับรูขอมูล

หลากหลายรูปแบบมากกวา 1 ชองทาง ซึ่งอาจหมายถึงการนําอุปกรณตางๆ หลายชนิด เชน  

เคร่ืองฉาย เคร่ืองเลน  วีดิทัศน เคร่ืองวีดีพรีเซ็นเตชั่น เคร่ืองเสียงหรืออ่ืนๆมาตอพวงและใชงาน

รวมกันหรือการนําส่ือหลายชนิดมาบรณาการเขารวมกัน  

 นพรัตน เสียงเกษม (2546: 16) ไดกลาววา มัลติมีเดียหมายถึง เทคโนโลยีแบบหนึ่งที่ 

ทําหนาที่ในการผสมผสานส่ิงที่เปนขอความ กราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรี และวีดิโอ       

ในการนําเสนอโดยใชคอมพิวเตอรควบคุม  

 ยืน  ภูวรวรรณ (มนตชัย  เทียนทอง. 2545: 83; อางอิงจาก ยืน  ภูวรวรรณ) ไดอธิบายวา 

มัลติ (Multi) แปลวาหลากหลาย มีเดีย (Media) แปลวา ส่ือมัลติมีเดีย จึงหมายถึงส่ือหลายอยาง 

ซึ่งส่ือหรือตัวกลางก็คือส่ิงที่สงความเขาใจระหวางกันของผูใชกับบทเรียนหรือผูสอน ส่ิงเหลานี้

ไดแกขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพวีดิทัศน  เสียงและส่ิงอ่ืนๆที่นํามาประยุกตรวมกัน  

ดังภาพประกอบอธิบายความหมายมัลติมีเดีย  

 

 

 

 

  

 

 

 

ภาพประกอบ 2  อธิบายความหมายมัลติมเีดีย 
 

 ไชยยศ  เรืองสุวรรณ (2545: 96) ไดกลาววาความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร       

ส่ือประสมหรือคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย พอสรุปไดวาเปนการนําคอมพิวเตอรมาควบคุมส่ิงตางๆ 

เพื่อใหทํางานไดรวมกันในลักษณะของการผสมผสานอยางเปนระบบเชน อาจสรางโปรแกรมให   

มีการนําเสนองาน ที่เปนขอความ มีการเคล่ือนไหวจากวีดิโอประกอบ หรือมีเสียงบรรยายสลับ   

กันไป ส่ือที่จะเขารวมในระบบส่ือประสมอาจจะเปนทั้งสัญญาณเสียงและสัญญาณภาพโดยใช

คอมพิวเตอรในการควบคุมการทํางาน  

Multi Media 

Multimedia 
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 แวนฮาน (Vaughan. 2004: 19) กลาววามัลติมีเดียหมายถึง การนําคอมพิวเตอร       

มาควบคุมงานตางๆ เพื่อทํางานรวมกันในลักษณะการผสมผสานอยางเปนระบบ เชน การสราง

โปรแกรมใหมีการนําเสนอผลงานที่เปนขอความ มีการเคลื่อนไหวจากวีดิทัศนประกอบ หรือมีเสียง

บรรยายรวมกัน  

  วิน  (Winn. 2003: 28)   ใหความหมายของมัลติมีเดีย หมายถึง เปนการนําหรือ

ผสมผสานระหวางขอมูล ตัวอักษร รูปภาพ ภาพเคล่ือนไหวเสียงประกอบและวิดีโอรวมไวเปน   

หนึ่งเดียว ความจําเปนของมัลติมีเดียในชวงเริ่มแรกจะใชในการนําเสนอผลงาน การแสดงสินคา 

ตอมานํามาใชในการศึกษาเพื่อเพิ่มพูนการเรียนรูและใหความสุนทรียในบานความเปนจริง        

เราสามารถนําระบบมัลติมีเดีย 

 จากความหมายของคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สรุปไดวา บทเรียนมัลติมีเดีย หมายถึง 

บทเรียนคอมพิวเตอรที่ทําหนาที่เสมือนสมองกลมาเปนส่ือชวยครูในการเรียนการสอนนักเรียน

เรียนรูเนื้อหาจากบทเรียนซ่ึงประกอบไปดวยตัวอักษร  ขอความ ภาพนิ่ง ภาพเคล่ือนไหว         

เสียงบรรยาย เสียงดนตรีประกอบ  โดยบทเรียนสามารถเช่ือมโยงสวนประกอบมัลติมีเดีย           

ถึงกันและกันได เพื่อใหนักเรียนสามารถเขาถึงเนื้อหาในลักษณะตางๆ ไดหลายรูปแบบรวมถึง    

การโตตอบระหวางนักเรียนกับส่ือ ในรูปแบบที่เหมาะสมและนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง 

 

 3.2 ทฤษฎีและหลักการบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดประยุกตและพัฒนามาจากหลักการพื้นฐานทางจิตวิทยาของ

กลุมพฤติกรรมนิยม (Behavior) และกลุมพุทธิปญญา (Cognition) ซึ่งกาเย (Gagne. 1984) ได

กลาววา องคประกอบพื้นฐานที่ สําคัญ ซึ่งทําใหการสอนประสบผลสําเร็จเมื่อนํามาใชใน

กระบวนการเรียนการสอน ไดแก 

 1. วัตถุประสงคการสอนที่ชัดเจน เนื่องจากการแจงวัตถุประสงคการสอนที่ชัดเจนจะทํา

ใหผูเรียนทราบลวงหนาวาเขาจะไดรับรูอะไรบาง 

 2. การสอนเปนข้ันยอยๆที่นําไปสูความสําเร็จในหนวยใหญการสอนเปนข้ันยอยๆ      

จะชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในหนวยนั้นๆได เพราะการสอนเปนข้ันยอยๆ แตละข้ันจะทําให

เปนพื้นฐานของข้ันยอยในข้ันถัดไปและตอเนื่องไป 

 3. การใหผูเรียนไดเรียนดวยอัตราเร็วของผูเรียนเอง อัตราเร็วของผูเรียนแตละคนจะ   

ทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูและบรรลุความสําเร็จในการเรียนหนวยนั้นๆ ดวยศักยภาพของผูเรียน

เอง 
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 4. การจัดลําดับการสอนที่ดี  การจัดลําดับบทเรียนที่ดีนับวาเปนสวนสําคัญ สําหรับ 

การเรียนการสอนโปรแกรมที่ทําใหหนวยยอยที่เรียนมาเปนพื้นฐานความรูของหนวยยอยใหมที่   

จะเรียนตอไป สวนนักจิตวิทยากลุมพฤติกรรมนิยมที่เนนเหตุการณแวดลอมดานพฤติกรรมใน

กระบวนการเรียนรูไดใหหลักการออกแบบการสอน  (วชิระ  อินทรอุดม. 2546)  ดังนี้ 

  4.1 จะสอนอะไรเปนส่ิงสําคัญที่จะทําใหพฤติกรรมของผูเรียนเปล่ียนแปลงไปโดย

การเปลี่ยนเหตุการณในส่ิงแวดลอมนั้น บทเรียนจะถูกเสนอพรอมนําไปสูการตอบสนองมี         

การเสริมแรงเม่ือมีการตอบถูกและมีการเสนอเนื้อหาใหมภายหลังการตอบถูก 

  4.2 การเรียนรู ส่ิงใหมมีผลมาจากการตอบสนองอยางสม่ําเสมอในบทเรียน

เนื่องจากเหตุการณสอนในสภาพแวดลอมขณะนั้นจะบังคับใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและการเรียนรู

ก็จะเกิดข้ึน 

  4.3 ความกาวหนาในการเรียนเร่ิมตนจากตอบสนองซ่ึงอาจจะชาและมีขอผิดพลาด

ไปสูการตอบสนองที่รวดเร็วและแนนอนการเปล่ียนแปลงในเน้ือหา วัสดุการสอนที่นําเสนอใน

บทเรียนจากระดับงายไปสูระดับยาก 

  4.4 การเสริมแรงทางบวกชวยเสริมการตอบสนองอยางตอเนื่องในบทเรียน        

การสงเสริมทางบวกอาจจะอยูในรูปของการบอกวาถูกตองหรือผูเรียนรูเองเมื่อตอบคําถามสมบูรณ 

  4.5 ผลของการใหการเสริมแรงทางลบ จะทําใหผูเรียนไมตอบสนองบทเรียนแมวา

ผูเรียนจะตอบผิด ผูเรียนก็ควรไดโอกาสในการแกไข 

 ถนอมพร  เลาหจรัสแสง (2542)  กลาววาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียยังมี

องคประกอบที่สําคัญอีก 4 ประการ คือ 

 1. สารสนเทศ (Information)  หมายถึง เนื้อหาสาระที่ไดรับการเรียบเรียงแลวเปนอยาง

ดีจะชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามที่ผูสรางไดกําหนดวัตถุประสงคไว 

 2. ความแตกตางระหวางบุคคล (Individualization)  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

เปนส่ือการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่งจะตองมีความยืดหยุนมากพอท่ีผูเรียนจะมีอิสระ

ในการควบคุมการเรียนดวยตนเอง รวมทั้งเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนเอง 

 3. การโตตอบ (Interaction) การมีปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับบทเรียนคอมพิวเตอร 

มัลติมีเดีย 

 4. การใหผลปอนกลับทันที (Immediate Feedback) การใหผลปอนกลับโดยทันทีตาม

แนวคิดของสกินเนอร และผลปอนกลับถือเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง 
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 3.3   ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  
 ในการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปใชงานตางๆ ตองพิจารณาตาม

วัตถุประสงคของงานนั้นวาตองการนําเสนอในรูปแบบใด มีการจัดภาพ เสียง ใหมีความสมบูรณ 

ในเน้ือหาและเทคนิคในการนําเสนอ ผูใชสามารถคนควาหาความรูไดอยางสนุกสนาน  กิดานันท    

มลิทอง (2543: 245-248) ไดกลาวสรุปไววา สามารถจําแนกรูปแบบตางๆ ของการสอนโดยใช

คอมพิวเตอรไดดังนี้ 

 1.  แบบการสอนหรือแบบศึกษาทบทวน (Tutorial Instruction)   บทเรียนใน

ประเภทการสอนเปนโปรแกรมการสอนดวยการนําเสนอขอมูลใหม มีการแบงเนื้อหาออกเปนหนวย

ยอยๆแกผูเรียนในรูปแบบของขอความ ภาพ เสียง หรือทุกรูปแบบรวมกันแลวมีคําถามในตอนทาย 

ซึ่งเมื่อผูเรียนใหคําตอบ คําตอบนั้นก็จะไดรับการวิเคราะหเพื่อปอนขอมูลกลับทันที ถาตอบถูกและ

ผานเกณฑ ก็จะไดเรียนหนวยถัดไป แตถาตอบผิดและยังผิดอีก ผูเรียนก็จะไดรับเนื้อหาเพื่อ

ทบทวนใหมจนกวาจะตอบถูก บทเรียนประเภทการสอนนี้ ถือเปนบทเรียนพื้นฐานที่นําเสนอใน

รูปแบบของบทเรียนโปรแกรมแบบสาขา โดยสามารถสรางเพื่อสอนไดทุกวิชา 

 2.  แบบฝกหัด (Drill and Practice) และควรจะมีการติดตามผล (Follow up) เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาคร้ังตอ ๆ ไป จากข้ันตอนและฝกปฏิบัติ เพื่อใหเสริมการปฏิบัติหรือเสริม

ทักษะการกระทําบางอยางใหเขาใจยิ่งข้ึน และเกิดทักษะที่ตองการได เปนการเสริมประสิทธิผล 

การเรียนของผูเรียนสามารถใชในหองเรียนเสริมขณะที่สอนหรือนอกหองเรียน ที่ใดเวลาใด ก็ได 

สามารถใชฝกหัดทั้งทางดานทักษะการแกปญหาทางคณิตศาสตร วิทยาศาสตร รวมทั้งทาง      

ชางอุตสาหกรรมดวย 

 3.  แบบสรางสถานการณจําลอง (Simulation) เพื่อใชสําหรับการเรียนรู หรือทดลอง

จากสภาพการณจําลองจากสถานการณจริง ซึ่งอาจจะหาไมไดหรืออยูไกลไมสามารถนําเขามาใน

หองเรียนได หรือมีสภาพอันตราย หรืออาจส้ินเปลืองมากท่ีตองใชของจริงซ้ํา ๆ สามารถใชสาธิต

ประกอบการสอนใชเสริมการสอนในหองเรียน หรือใชซอมเสริมภายหลังการเรียนนอกหองเรียน  

ที่ใด เวลาใด ก็ได  

 4.  แบบสรางเปนเกมส (Instructional Games) การใชเกมเพื่อการเรียนการสอนนี้ 

ชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหเกิดความอยากเรียนรูไดงาย โดยสามารถใชเกมสอนเพื่อให

เกิดความรูแกผูเรียนในเร่ืองของกระบวนการ ทัศนคติ ตลอดจนทักษะตางๆ รวมทั้งชวย          

สรางบรรยากาศในการเรียนรูใหดีข้ึน และการแขงขันที่ทําใหผูเรียนตองมีการต่ืนตัวอยูเสมอ ก็ยัง

ชวยไมใหผูเรียนเกิดอาการเหมอลอย ซึ่งเปนอุปสรรคในการเรียนอีกดวย รูปแบบโปรแกรมบทเรียน
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แบบเกมมีความคลายคลึงกับโปรแกรมบทเรียนการจําลอง แตตางกันที่การเพิ่มบทบาทของ         

ผูแขงขันเขาไปดวย 

 5.  แบบการแกปญหา (Problem Solving) เปนการฝกการคิดการตัดสินใจ สามารถใช

กับวิชาการตาง ๆ ที่ตองการใหสามารถคิดแกปญหา ใชเพื่อเสริมการสอนในหองเรียนหรือใชใน 

การฝกทั่ว ๆ ไป นอกหองเรียนก็ไดเปนส่ือสําหรับการฝกผูบริหารไดดี  

 6. แบบทดสอบ (Test) เพื่อใชสําหรับตรวจวัดความสามารถของผูเรียนสามารถใช

ประกอบการสอนในหองเรียน หรือใชตามความตองการของครู หรือของผูเรียนเอง รวมทั้งสามารถ

ใชนอกหองเรียนสามารถใชวัดความสามารถของตนเองไดดวย  

  7. แบบสรางสถานการณ (Discovery) เพื่อใหคนพบเปนการจัดทําเพื่อใหผูเรียน

สามารถเรียนรูจากประสบการณของตนเอง โดยการลองผิดลองถูก หรือเปนการจัดระบบนํารอง 

เพื่อชี้นําสูการเรียนรูสามารถใชเรียนรูความรูใหม หรือเปนการทบทวนความรูเดิม และใช

ประกอบการสอนในหองเรียน หรือการเรียนนอกหองเรียน สถานที่ใด เวลาใด ก็ได 

 

 3.4 เทคนิคและกระบวนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 วชิระ อินทรอุดม และไชยยศ เรืองสุวรรณ (2545) กลาวถึงบทเรียนคอมพิวเตอร        

ชวยสอนที่มีประสิทธิภาพวาจะตองเปนบทเรียนที่สามารถปรับกลวิธีการสอนใหเหมาะสมกับ

ประสบการณการเรียนรูของผูเรียน ซึ่งในการออกแบบและผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนั้น  

มีหลายแนวคิด โดยมีนักการศึกษาและนักเทคโนโลยีการศึกษาไดใหแนวคิดในการออกแบบและ

ผลิตบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดังตอไปนี้ 
 
 แนวคิดของมิแซนโดและอีแวน (Mizendo and Evans) 
 แนวคิดของมิแซนโด; และอีแวน (วชิระอินทรอุดม; และไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2545; 

อางอิงจาก Bradley, 1983) มิแซนโด; และอีแวน (Mizendo and Evans) ไดเสนอแนวทาง       

การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มีประสิทธิภาพไวดังนี้ 

 1. วิเคราะหเนื้อหาและภาระกิจการเรียน โดยการกําหนดวา เนื้อหาสวนใดตองการสอน

กอนหลัง เนื้อหาสวนใดเปนพื้นฐานการเรียนของเนื้อหาตอไป ซึ่งจะนําไปสูการกําหนด

วัตถุประสงคเชิงพฤติกรรมและพฤติกรรมที่ตองการวัด 

 2. การควบคุมบทเรียนและความเร็วในการเรียน ผูเรียนควรมีโอกาสควบคุมดวยตนเอง 

 3. ผูเรียนมีโอกาสเลือกวิธีเรียนที่เหมาะสมกับความถนัด/ความตองการของผูเรียน 
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 4. ผู เ รียนมีปฏิสัมพันธกับบทเรียนมากที่ สุดซึ่ งจะทําให เกิดกิจกรรมการเรียน               

ที่กระฉับกระเฉง 

 5. วิธีการที่ใชในบทเรียนตองมีความเหมาะสมกับระดับความสามารถของผูเรียน     

โดยผูเรียนที่เรียนเกงจะเรียนไดเร็ว ผูเรียนที่เรียนออนก็สามารถเรียนไดดี โดยมีการซอมเสริมและ

เสนอแนะที่เหมาะสม 

 6. มีการประเมินผลความกาวหนาและการบรรลุวัตถุประสงคการเรียนรูของผูเรียน 

 7. ผูเรียนตองไดทราบผลการตอบสนองที่มีตอบทเรียน ในรูปแบบของการใหผล

ปอนกลับคําตอบที่ถูกตองจะไดรับการยืนยัน และคําตอบที่ผิดจะไดรับการแกไข 

 8. การเสนอเนื้อหาใหมตองเสนอภายหลังจากที่ผูเรียนไดเรียนรูเนื้อหาเดิมแลว และ 

การบรรลุการฝกหัดที่เหมาะสมถูกตองเสียกอน 

 9. ผูเรียนตองสามารถยอนกลับไปมาไดตลอดเวลาในระหวางที่กําลังเรียนบทเรียนอยู 
 
 แนวคิดของกาเย 
 แนวคิดของกาเย (Gagne', Wager and Rojas) เปนการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนเนนที่การใชยุทธศาสตรที่สัมพันธกับเหตุการณสอน (Events of Instruction)ทั้ง 9 ข้ัน คือ 
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 การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ที่เนนการใชยุทธศาสตรที่สัมพันธกับ

เหตุการณสอน (Events of Instruction) 

เหตุการณสอน ยุทธศาสตร 

1.  เพิ่มแรงจูงใจใหกับผูเรียน 

2.  รักษาความสนใจของผูเรียนใหคงอยู 

3.  ใหผูเรียนระลึกถึงความรูเดิม 

4.  แสดงส่ิงเรา 

5.  ใหแนวทางการเรียนรู 

6.  ผูเรียนปฏิบัติกิจกรรม 

7.  ใหผูเรียนไดทราบผลการปฏิบัติกิจกรรมและ 

     ไดรับการเสริมแรง 

8.  ประเมินผล 

9.  ถายโยงการเรียนรู 

1.  ใชเรขภาพ สี เสียง 

2.  แจงวัตถุประสงคการเรียนใหผูเรียนทราบ 

3.  ใชการทบทวนและ/หรือการทดสอบกอน

เรียน 

4.  เสนอเนื้อหาในรูปแบบตางๆ 

5.  ใชตัวช้ีนาํ การกระตุน การบอกใบและการ

ใหคําถามทีเ่กีย่วของกับเนื้อหาที่เรียนผาน

มา 

6.  กระตุนใหผูเรียนตอบคําถาม 

7.  ใหผลปอนกลับ ชวยเหลือและ/หรือสอนซอม

เสริมเมื่อผูเรียนตอบผิด ใหคํายืนยันและ/

หรือการเสริมแรงเม่ือผูเรียนตอบถูก 

8. ตรวจสอบการปฏิบัติกิจกรรม การทาํ

แบบฝกหัด ทาํแบบทดสอบวาผูเรียนผาน

เกณฑหรือไม แลวแสดงผลใหผูเรียนทราบ 

9.  โดยการสรุปสาระสําคัญและนําไปใช 

  
 แนวคิดของปารค 
 แนวคิดของปารค (วชิระ อินทรอุดม; และไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2545; อางอิงจาก Park. 

1981-1982) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใหมีประสิทธิภาพโดยการใชยุทธศาสตร 

RSIS (Response Sensitive Instructional Strategies) ของปารค 5 ข้ัน คือ 

 1. สรางความสนใจใหกับผูเรียน โดยการใชเรขภาพ ภาพเคลื่อนไหว การใชสี การใช

ขอความที่นาสนใจกอนที่จะมีการสอน การเขียนบทนําที่เนนความสําคัญของผูเรียน จะชวยเพิ่ม

แรงจูงใจในการเรียนรูใหเกิดข้ึน 

 2. เพิ่มการรับรูของผูเรียนในเนื้อหา ดวยการใชยุทธศาสตรเตรียมการกอนสอน เชน 

แจงวัตถุประสงคการเรียนวา ภายหลังจากจบบทเรียนแลว ผูเรียนจะทําอะไรไดบาง 
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 3. ใหผูเรียนเรียนรูเนื้อหาใหม โดยปกติแลวจะนําเสนอในรูปแบบบทเรียนแบบการสอน

(Tutorial Program) ซึ่งจะมีการนําเสนอเนื้อหา การถาม/การตอบ การตัดสินผลการตอบ          

การใหผลปอนกลับ และ/หรือการสอนซอมเสริม 

 4. เพิ่มความเขาใจของผูเรียน โดยการใหทําแบบฝกหัด ใหตอบปญหา ใหผลปอนกลับ 

ใหการเสริมแรง จัดหาแนวทางการเรียนที่เหมาะสมและประเมินผลกิจกรรมของผูเรียนเปนตน 

 5. เพิ่มความคงทนในการจํา โดยการใชการสรุปสาระสําคัญของบทเรียน หรือการถาม

คําถามเพิ่มเติม 

 จากแนวคิดของนักการศึกษาทั้งสามทานจึงพอสรุปไดวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

ที่มีประสิทธิภาพ จะตองครอบคลุมการสอนท้ัง 4 ระยะ คือ การใหสารสนเทศ แนะแนวทาง       

การเรียนใหผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมและประเมินผลการปฏิบัติ ซึ่งการสอนที่ครอบคลุมการสอนทั้ง    

4 ระยะและสอดคลองกับแนวคิดของนักการศึกษาท้ังสามทาน คือ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

แบบการสอนทบทวน (Tutorial) นอกจากนี้การใชเรขภาพ สี เสียง ภาพเคลื่อนไหว ยังชวยเพิ่ม

ความสนใจและรักษาความสนใจของผูเรียนใหคงอยู และการสรุปสาระสําคัญของเนื้อหา 

(Content Summary) ก็เปนสวนสําคัญที่จะทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูและความคงทนใน  

การจําทั้งในระยะส้ัน (Short Term Memory) และการจําในระยะยาวส้ัน (Long Term Memory) 
  
 3.5 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการสอนทบทวน  
            (Tutorial) 
 3.5.1 ลักษณะท่ัวไป 
 วชิระ  อินทรอุดม (2547) การสอนที่ประสบความสําเร็จสูง ควรประกอบดวย 4 กิจกรรม

หลัก คือ 

 1. แสดงสารสนเทศ 

 2. แนะแนวทางการเรียนรู 

 3. ใหผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรม 

 4. ประเมินผลการเรียนรูของผูเรียน 

 โครงสรางของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการสอนทบทวนมีจุดมุงหมายหลัก 

คือ แสดงสารสนเทศ และแนะแนวทางการเรียนรู การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

แบบการสอนทบทวนใหมีประสิทธิผล (Effectiveness) สูงสุดนั้น จึงตองรวมเอากิจกรรมทั้ง 4    

เขาไปในการออกแบบบทเรียนดวย ถาหากทําไดเชนนั้นแลวบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    
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แบบการสอนทบทวนยอมสามารถใชไดอยางเหมาะสมทุกวิชาเพราะบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียแบบการสอนทบทวนมีโครงสรางบทเรียนที่เหมาะกับการนําเสนอขอเท็จจริง 
  

 3.5.2  ลกัษณะเฉพาะหรอืองคประกอบเฉพาะของบทเรียนคอมพิวเตอร
มัลติมีเดียแบบการสอนทบทวน (Tutorials) 

 บทเรียนแบบนี้ประกอบดวยลักษณะเฉพาะดังนี้ 

 1. บทนําของบทเรียน (Introduction) 

 2. การควบคุมบทเรียนของผูเรียน (Student Control) 

 3. แรงจูงใจ (Motivation) 

 4. การเสนอบทเรียน (Presentation of Information)  

 5. คําถามและการตอบสนอง (Question&Responses) 

 6. การตัดสินคําตอบ (Judgment of Responses) 

 7. ผลปอนกลับ (Feedback about Responses) 

 8. การซอมเสริม (Remediation) 

 9. การจัดลําดับบทเรียน (Sequencing Lesson Segment) 

  10. การจบบทเรียน (Closing of the Turorial) 
 
 1. บทนําของบทเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบการสอนทบทวน 
(Introduction of the Turial) นับเปนสวนแรกของบทเรียนแบบนี้ ประกอบดวยสวนสําคัญ ดังนี้ 

  1.1 กรอบชื่อเร่ือง (The Title Page) กรอบชื่อเร่ืองตองไดรับการออกแบบใหผูเรียน

สนใจ สรางเจตคติที่ดีตอบทเรียน และแสดงใหผูเรียนทราบในเบ้ืองตนวาบทเรียนนั้นเกี่ยวกับอะไร 

การจัดหนาจอมักใชเรขภาพ (Graphics)และภาพเคล่ือนไหว (Animated) 

  1.2   แสดงวัตถุประสงค (Presentationof Objectives) โดยทั่วไปเปนวัตถุประสงค

เชิงพฤติกรรมแตก็ไมไดเปนขอกําหนดตายตัว องคประกอบวัตถุประสงคประกอบดวย 

      1.2.1 เงื่อนไขที่ตองการใหพฤติกรรมดีข้ึน 

      1.2.2 คําอธิบายพฤติกรรมที่ตอการวัด 

      1.2.3  เกณฑในการยอมรับพฤติกรรมนั้นๆ 

   วัตถุประสงคของบทเรียนนําเปนสวนสําคัญอยางนอยที่สุดก็ชวยทําใหเพิ่ม

แรงจูงใจของผูเรียนได ซึ่งการชวยเพิ่มแรงจูงใจประกอบดวยปจจัย 4 อยาง คือ 

    1) สรางความสนใจ  (Attention) 
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    2) สรางความเกี่ยวของ (Relevance) 

    3) ทําใหเกิดความเช่ือมั่น (Confidence) 

    4) ทําใหเกิดความพึงพอใจ (Satisfaction) 

   การเขียนวัตถุประสงคที่ดีจะทําใหเกิดปจจัยทั้ง 4 ที่เกี่ยวของกับผูเรียนได     

การเขียนวัตถุประสงคของบทเรียนแบบการสอนทบทวน ไมจําเปนตองเปนวัตถุประสงค            

เชิงพฤติกรรม แตตองเขียนใหผู เ รียนเขาใจและสามารถจูงใจใหผู เ รียนไดโดยการแสดง               

ส่ิงที่เกี่ยวของกับความตองการของผูเรียน 

  1.3 คําแนะนําการใชบทเรียน (Direction) เปนคําแนะนําทั่วไปวาผูเรียนจะควบคุม

บทเรียนอยางไร เชน ตองใชปุมใดในการเปดกรอบตอไปหรือยอนกลับมา หรือถาตองการ      

ความชวยเหลือตองกดปุมใด เปนตน การเลือกทางเลือกตางๆบนคําแนะนําการใชบทเรียน         

ถาออกแบบใหใชเมาสไดจะสะดวกมากกวา เพราะไมตองใชความจํามากเหมือนกับการใช

แปนพิมพซึ่งผูเรียนตองจดจําหลายอยางมากกวาการใชเมาส 

  1.4 เราใหระลึกถึงความรูเดิม (Stimulation Prior Knowledge) เพราะทําให       

การเรียนรูเกิดข้ึนได เชน ผูเรียนสามารถโยงความสัมพันธจากความรูเดิมไปสูความรูใหมที่จะเรียน

ได บทเรียนแบบการสอนทบทวนไมสามารถทบทวนความรูเดิมของผูเรียนไดโดยละเอียดแต

สามารถสรุปส่ิงที่ผูเรียนเรียนผานมาแลว 

  1.5 การสอบกอนเรียน (Pretesting)  ในบทเรียนแบบการสอนทบทวนมีการทดสอบ

กอนเรียน ซึ่งทําใหทราบวา 

      1.5.1  ผูเรียนพรอมที่จะเรียนเร่ืองนี้หรือไม 

      1.5.2  ผูเรียนพรอมที่จะเรียนบทนี้แลว 

      1.5.3  ผูเรียนรูเร่ืองนี้แลวและไมจําเปนตองเรียนเร่ืองนี้ 

 2. การควบคุมบทเรียนของผูเรียน (Locus of Control)  การควบคุมบทเรียน          

มีลักษณะที่คอนขางซับซอน เนื่องจากไมทราบวา 

  2.1 จะใหผูเรียนควบคุมอะไรบาง โดยตองพิจารณาอยางรอบคอบวาจะใหผูเรียน

ควบคุมบทเรียนทั้งหมดเชน ควบคุมลําดับของบทเรียนและทุกสวนในบทเรียน หรือใหผูเรียน

ควบคุมบทเรียนบางสวนและใหโปรแกรมควบคุมบางสวน 

  2.2 วิธีการในการควบคุมบทเรียน โดยการใชอุปกรณควบคุมบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียมีดวยกันหลายอยาง เชน  

   -  ใชแผงแปนอักขระ (Keyboard)   



 68

   -  ใชเมาส ( Mouse)เปนที่นิยมในปจจุบัน 

   -  ใชจอแบบสัมผัส (Touch Scerrn) 

   -  ใชปากกาแสง (Light Pen) 

  ปจจุบันนิยมใชเมาส เพราะใชงาย สะดวก รวดเร็ว แพรหลาย และเปนธรรมชาติ 

เทคนิคในการควบคุมบทเรียน มีอยู 2 คือ 

  1)   ใชรายการเลือก (Menu) ใชในการควบคุมตอนเร่ิมตน เลือกลําดับหัวขอ เร่ือง

ทบทวน และออกจากโปรแกรม 

  2)    ใช คํา ส่ัง  (Command) ใช ในการควบคุมความกาวหนา  การยอนกลับ         

ความตองการพิเศษ เชน ยอนกลับไปเมนู ออกจากโปรแกรม เปนตน ไดแก 

   -  ใชคําส่ังที่เปนตัวอักษร (Letter Menu)  

   -  ใชคําส่ังที่เปนตัวเลข (Number Menu) 

   -  ใชเมาส (Mouse) 

   -  ใชการพิมพคําส่ัง ( Key Commands)  

   แมวาการควบคุมบทเรียนโดยผูเรียนจะไมชวยเพิ่มประสิทธิภาพดานการเรียนรู 

แตก็พบวาทําใหผูเรียนมีเจตคติที่ดี และมีแรงจูงใจที่จะเรียน 

 3.  แรงจูงใจ (Motivation) มีการใชแรงจูงใจเพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจในการเรียน

จากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย แรงจูงในเหลานั้นไดแก 

  3.1 แรงจูงใจภายนอก ( Extrinsic Motivation)  

   เลปเปอร; และมาโลน (Lepper; & Malone. 1987)  กลาวไววา แรงจูงใจ

ภายนอกโดยทั่วไปมักเปนการใหรางวัล ซึ่งจากผลการวิจัยพบวา เมื่อมีการใชแรงจูงใจภายนอก 

ความสนใจในการเรียนรูของผูเรียนจะลดลง (Diminished) เพราะวาจุดมุงหมายของผูเรียนคือ 

ตองการรางวัลมากกวาการเรียนรู 

  3.2   แรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) 

    เลปเปอร (Lepper. 1985) กลาววา ถาผูเรียนเกิดความสนุกในการเรียนแลว

ผูเรียนจะเกิดแรงจูงใจภายในท่ีจะเรียนรู การที่จะทําใหผู เ รียนเกิดความสนุกในการเรียน 

ผูออกแบบบทเรียนควรใชวิธีการที่หลากหลาย เชน 

- ใชเกม 

- ใชเทคนิคที่มองเห็นได เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจมากข้ึน และทําใหเกิด 

กระบวนการทางปญญาข้ันลึก (Deeper Cognitive Processing)  
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- ใหผูเรียนไดควบคุมบทเรียน 

- ทาทายผูเรียน 

- กระตุนใหผูเรียนกระหายอยากจะเรียนรู 

- เมื่อผูเรียนทําผิดตองใหกําลังใจ 

- ใชส่ิงแวดลอมกระตุนใหเกิดการเรียนรู 

 4.  การแสดงสารสนเทศ (Presentation of Information)การออกแบบบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีแบบวิธีการแสดงสารสนเทศ (Mode of Presentation) หลายอยางเชน 

  4.1 ใชขอความ 

  4.2 ใชเรขภาพ ไดแก รูปภาพ  การวาดเสน  การตูน  ภาพเคลื่อนไหว 

  4.3 ใชเสียง 

  4.4 ใชแบบผสมผสาน ไดแก การนําขอความ เรขภาพและเสียงมาใชรวมกัน 

 5.  คําถามและคําตอบ (Questions&Responses) คําถามในบทเรียนแบบการสอน

ทบทวนจะทําหนาที่หลายอยาง เชน ทําใหผูเรียนสนใจตอบทเรียน ใหการฝกหัดเพิ่มกระบวนการ

เรียนรูและประเมินผลวาผูเรียนบรรลุวัตถุประสงคการเรียนหรือไมและยังเปนการตัดสินใจวาจะ

แสดงสารสนเทศอะไรตอ ภายหลังจากที่ไดประเมินคําตอบของผูเรียนแลว 

 6.  การตัดสินคําตอบ (Judgment of Responses) การที่จะใหคอมพิวเตอรสามารถ

ตัดสินคําตอบไดเหมือนครูนั้นเปนการยากซ่ึงโดยปกติแลวครูจะไดยิน ไดเห็นการตอบสนอง      

ของผูเรียนและครูสามารถเก็บขอมูลสําคัญๆจากการไดยิน ไดเห็น แตคอมพิวเตอรทําเชนนั้นไมได

แตอยางก็ดีเราตองต้ังจุดมุงหมายไววาคอมพิวเตอรจะตองทําไดเชนนั้นหรือใกลเคียง 

 7.  ผลปอนกลับภายหลังการตอบ (Feedback About Response) ผลปอนกลับ คือ

ปฏิกิริยาของโปรแกรมที่มีการตอบสนองของผูเรียนและมีไดหลายรูปแบบรวมไปถึงขอความและ

กราฟฟก ในบทเรียนแบบการสอนทบทวนผลปอนกลับจะชวยเพิ่มใหผูเรียนคิดและเขาใจใน

สารสนเทศที่ไดรับ 

  7.1 ใหภายหลังมีการตอบผิดรูปแบบ (Feedback Following Format Error)      

การตอบผิดรูปแบบเปนความผิดพลาดที่เกิดจากรูปแบบไมใชความผิดที่เกิดจากสาระ เชน ใหตอบ

เปนตัวเลขแตผูเรียนตอบเปนตัวอักษร เปนตน ดังนั้นจะตองแจงใหผูเรียนตอบใหถูกรูปแบบ 

  7.2 ใหภายหลังเมื่อมีการตอบถูก ( Feedback Following Correct  Response) 

เมื่อผูเรียนตอบถูกอาจจะบอกแตเพียงวา “ถูก”  หรือ “ดีมาก” หรืออาจจะใชผลปอนกลับอ่ืนๆ เชน 

คุณไดเพิ่มอีก 1 คะแนนแลว 



 70

  7.3 ใหภายหลังที่มีการปอนคําตอบที่เปนกลางเชน การปอนช่ือเลขประจําตัว ก็จะ

ใหผลปอนกลับวา “ยินดีตอนรับคุณ....”  ขอบคุณที่ปอนชื่อ ฯลฯ 

  7.4 ใหภายหลังการตอบผิดในสาระ (Feedback Following Content Error)  ซึ่ง

การใหผลปอนกลับหลังการตอบผิด จะสงผลเปนอยางมากตอความสําเร็จของการสอนผล

ปอนกลับ ในทางบวก (Positive Feedback) คือการหลีกเล่ียงการใหขอความในทางลบ (Negative 

Statement) ผลปอนกลับแบบบอกคําตอบถูก (Corective Feedback) การใหผลปอนกลับโดย

บอกคําตอบที่ถูกไมกอใหเกิดการเรียนรูเทาใดนักแมวาการแกไขความเขาใจผิดจะเปนส่ิงจําเปน 

  ระยะเวลาใหผลปอนกลับ (Timing Feedback) โดยทั่วไปมี 2 แบบ คือ 

  1)  ผลปอนกลับแบบยืดชวงเวลาการให (Delayed Feedback)  

  2)  ผลปอนที่ใหทันทีภายหลังการตอบ (Immediate Feedback)  

    แบบของผลปอนกลับ (Type of Feedback) ผลปอนกลับมีหลายรูปแบบเชน 

  1)  ผลปอนกลับที่เปนขอความ (Text Feedback) ใหเปนตัวอักษรขอความ และให

ภายหลังคําตอบที่ผิดของผูตอบ ผลปอนกลับที่เปนขอความไมไดใหเพื่อสนับสนุนคําตอบถูกแตให

เพื่อชวยเหลือใหผูเรียนพยายามทํา 

  2)  ผลปอนกลับที่เปนเรขภาพ(Graphic Feedback) เปนผลปอนกลับที่มี

ประสิทธิผลคือผลปอนกลับที่เปนเรขภาพ เชน ลูกโปง ลูกศรวิ่ง  ภาพ ฯลฯ 

  3)  ผลปอนกลับทําเคร่ืองหมาย (Markup Feedback) คือการทําเคร่ืองหมายในสวน

ที่ขาดหรือไม 

 8.  การสอนซอมเสริม (Remediation) โดยทั่วไปแลวใช 

  8.1 การใหขอมูลเดิมอีกคร้ัง (Repeat Information) สําหรับการซอมเสริมการให

ขอมูลเดิมอีกคร้ังจะชวยใหผูเรียนที่ขาดความรอบคอบไดอานสารสนเทศนั้นอยางระมัดระวัง 

  8.2 การใหสารสนเทศใหมหรือใหสารสนเทศเดิมรวมกับการเพิ่มรายละเอียดเขาไป

จะเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความสนใจ แตอานสารสนเทศคร้ังแรกแลวไมเขาใจ 

 9.  การจัดลําดับบทเรียน (Sequencing Lesson Segment) มี 2 แบบคือ 

  9.1 การจัดบทเรียนแบบเสนตรง (Linear Lesson) ดูจะเปนแบบที่งายที่สุด        

ของบทเรียนแบบการสอนทบทวนโดยจะเร่ิมสอนแนวคิด (Concept) แลวฝก แลวทดสอบ        

แลวสอนแนวคิดตอไป ดังนี้จนจบบทเรียนถึงแมวาบทเรียนแบบนี้จะสรางงายแตก็ไมไดใชศักยภาพ

ของคอมพิวเตอรไมสามารถปรับใหเหมาะสมกับความแตกตางระหวางบุคคล ไมไดสรางสรรคและ

ไมนาสนใจการจัดบทเรียนแบบนี้ไดแก 
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   -  การจัดบทเรียนแบบลําดับข้ัน (Hierarchical Sequence) เชนตองเรียนบวก

กอนลบ แลวจึงเรียนคูณกอนหาร 

   -  แบบจัดลําดับตามความคุนเคยและความยาก (Familiarity and Difficulty) 

การจัดลําดับบทเรียนแบบนี้จะตองอยูบนพื้นฐานของความยากงายของสารสนเทศที่ตองการเสนอ 

  9.2 การจัดบทเรียนแบบสาขา (Branching Lesson) การจัดลําดับบทเรียนแบบน้ี

ข้ึนอยูกับการตอบสนองของผูเรียนและการเลือก บทเรียนแบบนี้จะมีประสิทธิภาพมากกวาบทเรียน

แบบเสนตรง แตก็สรางยากกวา 

 10. การจบบทเรียน (Closing of the Tutorial) บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแบบ

การสอนทบทวนท่ีดีจะตองสามารถออกจากบทเรียนไดทุกเวลา  เชน ผูเรียนออกจากบทเรียนแลว

วันหลังจึงมาเรียนใหมซึ่งจะตองมีสวนนี้ใหผูเรียนไดออกจากบทเรียนดวย แตโดยวัตถุประสงคแลว

บทเรียนจะจบลงไดก็ตอเมื่อผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนแลวสมบูรณ 

 

 3.6 อิทธิพลของสีกับการจํา 
 สีเปนวัสดุที่ สําคัญในการสรางภาพมีอิทธิพลตอการสรางความรูสึกแกผู ดู และ

ครอบคลุมประสบการณแหงการรับรูโลกทัศน (Visual World) สีแตละชนิดยอมมีคุณสมบัติเฉพาะ

การเลือกใชสีอยางเหมาะสมจะชวยในการสื่อความหมายและเพ่ิมความสวยงามของส่ิงที่ตองการ

นําเสนอในทางกลับกันสีที่ไมเหมาะสมอาจสรางความยากลําบากในการอานหรือรบกวนสายตา

ผูใชรวมทั้งอาจทําใหการสื่อความหมายไมถูกตองได (ธวัชชัย  ศรีสุเทพ.  2544: 183) 

 สีไมเพียงแตกอใหเกิดผลตอความสามารถของมนุษยในการเห็นความแตกตางของวัตถุ

เทานั้นแตยังกอใหเกิดผลในดานอารมณ ความรูสึก  ความชอบและความสวยงามอีกดวย          

เราสามารถอธิบายส่ิงหนึ่งส่ิงใดไดอยางรวดเร็วเมื่ออางถึงสีของส่ิงนั้น 

 
 3.6.1  อิทธิพลของสีที่มีความสัมพันธกับการรับรู 
 การใชสีในการออกแบบตองพิจารณาองคประกอบตางๆอยางรอบคอบเมื่อใชสี ผลของ

ความตัดกันของสีที่มีความสัมพันธกับความยากงายในการอาน การใชสีที่เหมาะสมจะทําให

เกิดผลดังนี้ 

 1. ทําใหเกิดความต้ังใจและสนใจ ซึ่งเปนวัตถุประสงคหลักของการใชสี ผลของการตัด

กันของสีจะทําใหผูดูเกิดความสนใจ 

 2. กอใหเกิดผลทางจิตวิทยา การเพิ่มสีเขาไปในส่ือจะมีผลตออารมณของผูดู 
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 3. ทําใหจําไดงาย เมื่อเราจะอธิบายส่ิงหนึ่งส่ิงใดเรามักอางถึงสีของส่ิงนั้นเพราะสีทําให

สามารถระลึกถึงไดงาย ดังนั้นสีจึงชวยผูดูใหจําไดวาเขาไดเห็นอะไร 

 4. สรางบรรยากาศที่งดงาม การใชสีที่ถูกตองจะทําใหเกิดความสบายตาและ           

ความพอใจตอผูดู 

 

 3.7   การใชสีกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 3.7.1 ทฤษฎีสี  

 สีเปนสวนหนึ่งที่จําเปนสําหับการออกแบบสื่อการเรียนการสอน เนื่องจากสามารถ

กระตุนและดึงดูดใหผูเรียนเกิดความสนใจในบทเรียน ซึ่งการเลือกใชสีที่ถูกตองจะชวยให

ประสิทธิภาพของการสื่อสารเพิ่มมากข้ึน นอกจากนี้สียังมีผลตอมวลและที่วางในงานทัศนศิลป สีมี

คุณสมบัติที่ทําใหเกิดความกลมกลืนหรือความแตกตาง สามารถเนนใหเกิดจุดเดนและการรวมกัน

ใหเกิดเปนหนวยเดียวกัน รวมทั้งการใชสียังสามารถแสดงถึงอารมณอีกดวย 

 แพ็ต; และวิลสัน (Patt; & Wilson: 1996) ไดแบงสาระสําคัญของสีในการเรียนรูไวดังนี้ 

 1.  คุณลักษณะของสี (Color as Seen-Physiological) 

 2.  สีกับจิตวิทยา (Color as Seen-Psychological) 

 3.  สีกับการเรียนรู (Color as Seen-Learning) 

 1.  คุณลักษณะของสี (Color as Seen-Physiological)   คุณลักษณะของสีมี  

3 ประการ คือ 

  1.1 วรรณะ (Hue) หมายถึง ชื่อของสี เชน แดง เหลือง เขียวหรือน้ําเงิน โดยไม

คํานึงถึงสีสวาง (Lightness) หรือสีทึบ (Darkness) 

  1.2 คุณคา (Value) หมายถึงความสดใส (Brightness) หรือความทึบ (Darkness) 

ของแตละสี สีทุกสีจะมีคุณคาในตัวเอง เร่ิมที่ชัดเจนสุดจนเกือบเปนสีขาว และจากความชัดเจนสุด

ไปถึงสีที่มืดเกือบดํา 

  1.3 ความเขมของสี (Intercity) หมายถึง คุณสมบัติดานความสดใส (Brightness) 

และความไมสดใส (Dullness) ของสี ซึ่งเปล่ียนแปลงไปตามสีที่ประกอบอยู เชนการใชสีที่มีคุณคา 

(Hue) เปนสีที่สดใส (Brightness) ระบายลงบนพ้ืนที่มีสีไมสดใส (Dullness) สีที่มีความสดใสจะมี

ความสวางข้ึนและเดนชัดข้ึน สีที่ไมสดใสก็จะดูไมสดใสยิ่งขึ้น 

 2.  สีกับจิตวิทยา (Color as Seen-Psychological) 

  สีตางที่ที่สัมผัสไดทางสายตานั้น มีสวนเกี่ยวของกับความรูสึกของมนุษย ทั้งในดาน

ของจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย เชนสีเหลือง ทําใหรูสึกถึงความสวาง ความราเริง สีเขียวทําให
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เกิดความรูสึกสดช่ืนอุดมสมบูรณ สีแดงกอใหเกิดความเราใจ เปนตน นอกจากนี้สียังเปน

สัญลักษณแทนอารมณและความรูสึกของเรา และสียังมีสวนในการชักจูงใหเกิดความสนใจเขาใน

ตองานนั้นๆอีกดวย 

  วรพงศ วรชาติอุดมพงศ (2545) ไดกลาวถึงทฤษฎีสีตามหลักจิตวิทยาไววา เปน

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมอันเปนแรงกระตุนหรือส่ิงเรา ซึ่งตามทฤษฎีนี้จะอธิบายคุณสมบัติ

ของสีตามส่ิงเราประเภทตางๆ ที่มองเห็น แมสีตามทฤษฎีนี้ประกอบดวย สีเหลือง สีเขียว สีน้ําเงิน 

และ  สีแดง และถานําสีเหลานี้มาผสมกันก็จะไดสีใหมอีก 4 สี คือ 

 สีเหลือง + สีเขียว =   สีเขียวเหลือง 

 สีเขียว + สีน้ําเงิน =   สีเขียวน้ําเงิน 

    สีน้ําเงิน + สีแดง = สีมวง  

 สีแดง + สีเหลือง = สีสม 

  จากการทดลองทางจิตวิทยา ซึ่งพบวาสีมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของมนุษย และ

กอใหเกิดความรูสึกนึกคิดตางๆ ได จึงไดมีการนําสีมาใชเพื่อเปนสัญลักษณถึงบางส่ิงบางอยาง

ดังนั้นจึงไดมีการกําหนดลักษณะและสัญลักษณของสีดังนี้ คือ 

  1) สีเหลือง (Yellow) เปนสีที่มีความสวางที่สุด ทําใหเกิดความรูสึกสดชื่น แจมใส    

มีชีวิตชีวาเปนสัญลักษณที่แสดงถึงความเปนหนุมสาว และการเร่ิมตน 

  2) สีแดง (Red)  เปนสีที่มี  Chroma แรงที่สุด และดึงดูดความสนใจไดมากที่สุด    

ทําใหเกิดความรูสึกเรารอน รอนแรง สีแดงมีลักษณะกระตุนเรงเรา เปนสัญลักษณของอันตราย 

เลือด และการหยุด 

  3) สีน้ําเงิน (Blue) เปนสีที่เย็นสงบ เรียบรอย เปนสัญลักษณของความสูงสงที่เชิดชู 

  4) สีเขียว (Green) ใหความรูสึกสบายใจ เปนสัญลักษณของความสุข สดชื่น 

  5) สีมวง (Violet) เปนสีที่ใหความรูสึกเศราเงียบเหงาเปนสัญลักษณของ           

ความผิดหวัง 

  6) สีขาว (White) เปนสีสวางเบาใหความรูสึกใหม สดใสเปนสัญลักษณของ      

ความบริสุทธิ์ 

  7) สีเทา (Middle gray) เปนสีที่แสดงถึงความรูสึกออนโยน เศราสงบและ           

เปนสัญลักษณของความขมุกขมัว หมอกควัน 

  8) สีดํา (Black) เปนสีที่ใหความรูสึกหดหู เศราใจ และเปนสีมีลักษณะทึบ หนักแนน  

ขึงขัง สงบ และสีดําเปนสีที่ชวยใหสีอ่ืนๆ เดนชัดข้ึน เปนสัญลักษณของความมืด ลึกลับ ทุกข 
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 3. สีกับการเรียนรู (Color as Seen-Learning) 

   สีชวยใหเกิดการเรียนรูไดดังนี้  (Patt and Wilson.1996) 

  1) ชวยใหเกิดความสวยงาม และนาสนใจ 

  2) ชวยใหใกลเคียงกับธรรมชาติ 

  3) ชวยใหเกิดความแตกตางของรายละเอียดของส่ือ 

  4) ชวยใหมองไดไกล 

  5) ชวยสรางความรูสึกใหแกผูดู 

  6) ชวยใหจดจําไดดีข้ึน 
 
 3.7.2  สีกับการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 การใชสีเปนส่ิงจําเปนอยางยิ่งในการออกแบบงานวัสดุกราฟฟกและการผลิตส่ือการสอน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งมีโปรแกรมท่ีสามารถนําเสนอสี 

ไดหลากหลายและเลือกใชสีไดสะดวกมากข้ึน (Alessi and Trollip, 1985) ซึ่งคุณลักษณะของสีนั้น

ข้ึนอยูกับการจัดวาง เชน สีจะออนลงเมื่อวางบนพื้นสีดํา สีจะดูเดนชัดข้ึนเมื่อถูกจัดวางบน         

พื้นสีออน และสีจะดูอ่ิมตัวสูงสุดเมื่อถูกวางบนพื้นสีเติมเต็มมากกวาจะวางไวในสีที่มีวรรณะ

เดียวกัน 

 แตอยางไรก็ตามในการใชสี หากใชมากๆ อาจทําใหคุณคาของส่ิงที่ตองการนําเสนอ

ลดลง เพราะนักเรียนอาจมุงความสนใจไปยังส่ิงเหลานั้น ดังนั้นในการออกแบบส่ือการสอนควรจะ

คํานึงถึงหลักการใชสีดังตอไปนี้ (Patt and Wilson. 1996) 

 1.  ไมควรใชสีมากเกินไป เพราะจะทําใหไมเห็นความแตกตาง 

 2.  การเขียนตัวอักษรควรใชสีที่ตัดกับสีพื้นและควรใชสีที่สดใส เพื่อความชัดเจน 

 3.  ขอความเดียวกันและส่ิงที่มีความสัมพันธกันควรใชสีเดียวกัน 

 4.  ส่ิงที่แตกตางกันควรใชสีที่แตกตางกัน 

 5.  ควรใชสีเพื่อใหเกิดการจูงใจตามคุณลักษณะและจิตวิทยาในการใชสี 
 
 3.7.3 สีบนจอคอมพิวเตอร 

 แพทเทอรสัน (Patt; & Wilson, 1996; citing Pettersson, 1991) ไดศึกษาเกี่ยวกับ    

การนําเสนอสีตัวอักษรบนจอคอมพิวเตอร สรุปไดดังนี้ 

 1. สีดําเปนสีที่ดีที่สุด ถาถูกจัดวางไวกับพื้นสีที่มีการตัดกันอยางเหมาะสม 

  2. สีที่ประกอบกันไดดีที่สุดคือสีดําบนพื้นสีขาวหรือสีเหลือง 
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   3. ตัวอักษรจะอานงายในทุกสีถามีการเลือกพื้นสีอยางเหมาะสม และระมัดระวัง 

   4. พื้นสีที่ดีที่สุดสําหรับตัวอักษรสีคือ สีดํา ซึ่งจะตองมีการตัดกันอยางเหมาะสม 

 นอกจากนี้แพ็ท; และวิลสัน (Patt; & Wilson, 1996) ยังไดสรุปผลจากงานวิจัย             

ที่เกี่ยวของกับการใชสีบนจอคอมพิวเตอรไวดังนี้ 

  1.  ควรใชสีอยางมาก 4-6 สีในหนึ่งหนาจอ 

  2. สีที่ใช ควรจะส่ือความหมายตรงกันตลอดทั้งโปรแกรมหรือบทเรียน 

  3. ควรใชสีในการเชื่อมโยงเร่ืองราวที่มีความสัมพันธกัน 

  4. หลีกเล่ียงสีที่ตัดกันอยางรุนแรง เชน สีน้ําเงินกับสีสม สีแดงกับสีเขียว เปนตน 

  5. ควรใชสีสวางสําหรับขอความที่มีความสําคัญ 

  6. ควรใชแถบสีในการบอกถึงความผิดพลาด 

  7. ควรใชสีเทาเปนพื้น เมื่อตองการนําเสนอต้ังแตสองหรือสามสี 

  8. ควรใชสีที่เปนสากลในการบอกความหมาย เชนสีเขียวหมายถึงไปได สีแดงหมายถึง

การหยุดแตอยางไรก็ตาม ควรคํานึงถึงวัฒนธรรมการใชสีของแตละทองถิ่นดวย 

  9. ควรใชสีที่ตัดกันระหวางตัวอักษรและสีพื้น เพื่อเพิ่มความงายในการอาน 
 

 3.8  ประโยชนของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 วงการศึกษาไดมีการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนในลักษณะของ

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมานานและเปนที่ยอมรับอยางแพรหลายทั้งในหมูนักการศึกษาและ

นักวิชาการโดยไดมีการวิจัยคนควาเกี่ยวกับคอมพิวเตอรชวยสอนแลวพบวา คอมพิวเตอรชวยสอน

มีประโยชนตอผูเรียนและตอครูในการเรียนการสอนดังนี้(ประโยชนคอมพิวเตอรชวยสอน 

(www.mectec.or.th. 2544); (กิดานันท มลิทอง. 2543: 240-241)  

 1.  สรางแรงจูงใจในการเรียนรู เนื่องจากการเรียนดวยคอมพิวเตอรเปน ประสบการณ  

ที่แปลกใหม  

 2.  ดึงดูดความสนใจโดยเทคนิคการนําเสนอดวยกราฟฟก ภาพเคลื่อนไหว  แสง สี เสียง 

สวยงามและเหมือนจริง 

 3.  ชวยใหเกิดการเรียนรูสามารถเขาใจเนื้อหาไดเร็วดวยวิธีงายๆ 

 4.  ผูเรียนมีการโตตอบปฏิสัมพันธกับคอมพิวเตอรและบทเรียนมีโอกาสตัดสินใจ และ

ไดรับการเสริมแรงจากการไดรับขอมูลยอนกลับทันที 

 5.  ชวยใหผูเรียนมีความคงทนในการเรียนรูสูงเพราะมีโอกาสปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเอง 

ซึ่งจะเรียนรูไดจากข้ันตอนที่งายไปหายากตามลําดับ 
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 6.  ผูเรียนสามารถเรียนรูตามความสนใจ และตามความสามารถของตนเอง บทเรียน   

มีความยืดหยุนสามารถเรียนซํ้าไดตามความตองการเพราะลักษณะโปรแกรมบทเรียนใหความเปน

สวนตัวแกผูเรียน เปนการชวยใหผูเรียนที่เรียนชา สามารถเรียนไดดวยความสามารถของตนเอง

และตามความตองการ 

 7.  สงเสริมใหผูเรียนมีความรับผิดชอบตอตนเอง ตองควบคุมการเรียนดวยตนเอง มี  

การแกปญหาและฝกคิดอยางมี เหตุผลและยังเปดโอกาสให ผู เ รียนได เ ลือกเ รียนตาม               

ความเหมาะสมกับความสามารถระดับสติปญญา อายุ ความชอบ 

 8.  สรางความพึงพอใจใหแกผูเรียน เกิดทัศนคติที่ดีตอการเรียน 

 9.  สามารถใชทบทวนเนื้อหาที่เรียนผานมาแลวไดดวยตนเอง  

 10.  สามารถรับรูผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไดอยางรวดเร็ว ทาทายผูเรียน และเสริมแรงให

อยากเรียนตอ และผูเรียนที่เรียนชาจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน  

 11.  บทเรียนคอมพิวเตอรสามารถจําลองเหตุการณได สามารถสอนหรือแสดงในเร่ืองที่

ยาก ใหงายข้ึน  

 12.  ใหครูมีเวลามากข้ึน และยังชวยขยายขีดความสามารถของครูผูสอนในการจัดเก็บ

ขอมูล ในการจัดการสอนเสริม และสอนซอมเสริมที่จะชวยเหลือผูเรียนในการเสริมความรู 

 13.  ประหยัดเวลาและงบประมาณในการจัดการเรียนการสอน โดยลดความจําเปนที่

จะตองใชครูที่มีประสบการณสูง หรือเคร่ืองมือราคาแพง 

 14.  ลดชองวางการเรียนรูระหวางโรงเรียนในเมืองและชนบทเพราะสามารถสงบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนไปยังโรงเรียนชนบทใหเรียนรูไดดวย 

 

 3.9   บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 3.9.1  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ครูจะตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบตางๆ เพื่อจะไดนําวิธีการตางๆ มาใช

ใหเหมาะสมกับลักษณะและธรรมชาติของเนื้อหาสาระกระบวนการเรียนและใหเหมาะสมกับวัย

และความสามารถของเด็ก ซึ่งมีผูรูใหความหมายของการเรียนการสอนไวดังนี้ 

 ทิศนา  แขมณี (2548: 5) ไดใหความหมายของการเรียนการสอนไววา การเรียนการสอน

หมายถึงการสอนโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญ ความหมายของการสอนเปล่ียนแปลงไปจาก    

การถายทอดความรู มาเปนชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งตองอาศัยวิธีการหลากหลาย  
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 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2546: 72) ไดใหความหมายของการเรียนการสอน 

(Instruction) ไววาการเรียนการสอนหมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสอน เชน การใชส่ือ     

การสอน การจัดกิจกรรมระหวางสอน การทดสอบเปนตน  

 ชะลอ คชาประดิษฐ (2542: 14)  ไดใหความหมายการเรียนรู หมายถึง การเปล่ียนแปลง

ปฏิกิริยาตอบสนองหรือพฤติกรรมอันเนื่องมาจากบุคคลไดมีประสบการณในขณะที่บุคคลนั้นมี

สติสัมปชัญญะอันสมบูรณแตบางคร้ังอาจเปนประสบการณที่เกิดข้ึนโดยไมรูตัวก็ได 

 การเรียนรูหมายถึงการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องจากประสบการณการสอน

หมายถึง การชวยใหเด็กเกิดการเรียนรูและสามารถนําความรูนั้นไปใชในชีวิตประจําวัน 

 การสอนหมายถึง การสงเสริมใหเด็กมีพัฒนาการทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ

และสังคม ตลอดจนใหความสามารถและความประพฤติ 

 การสอน หมายถึง การถายทอดความรูจากผูสอนไปสูผูเรียน 

 การสอน หมายถึง การจัดประสบการณหรือสภาพการณหรือกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริม

ผูเรียนใหเรียนรูไดงายข้ึน  

 จากความหมายของการเรียนการสอนดังกลาวขางตนพอสรุปไดวาการเรียนการสอน

หมายถึงกระบวนการการจัดประสบการณเพื่อสงเสริมใหผู เ รียนเกิดการพัฒนาหรือเกิด             

การเปล่ียนแปลงในทางที่ดีข้ึนไดรับความรู ความเขาใจ ความสามารถ และวิธีปฏิบัติตอส่ิงตางๆ 

ดวยความสามารถของตนเองการศึกษาในปจจุบันยังอาศัยการถายทอดจากผูสอนไปยังผูเรียนและ

หนังสือเปนหลักผูสอนหรืออาจารยและหองสมุดเปนแหลงความรูกลางที่ทุกคนที่ใฝหาความรู     

มุงหนาไปหาอยางไรก็ตามปจจุบันแหลงความรูมิไดรวมอยูเฉพาะสองอยางที่กลาวมาแลว           

ส่ิงสําคัญที่จะหลีกเล่ียงไมกลาวถึงไมไดก็คือ แหลงขาวสาร (Information Storage) โดยเฉพาะการ

ที่คอมพิวเตอรเขามามีบทบาทในการเปนแหลงรวบรวมความรูเพิ่มข้ึนมาอีกอยางหนึ่งนั้น ทําใหเกดิ

การเปล่ียนแปลงในระบบการศึกษาในทุกวงการการพัฒนาของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร                

มีความเจริญกาวหนามาเปนลําดับและเปนส่ิงที่เปนประโยชนกับงานดานตางๆของมนุษยเกือบทุก

วงการจึงทําใหคนในวงการตางๆสนใจและขวนขวายหาแหลงที่ เ รียนเพื่อตอบสนองตอ           

ความตองการใหเปนผูรูคอมพิวเตอร 

 นักการศึกษาไดใหความสนใจในคอมพิวเตอรมากและพยายามนําคอมพิวเตอรมาใชใน

ดานการศึกษาจนถึงปจจุบัน แตการนําคอมพิวเตอรมาใชทางการศึกษาคอนขางอยูในวงจํากัดแต

ก็มีแนวโนมที่คอมพิวเตอรจะเขามามีบทบาททางการศึกษามากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่ง         

การนําเอาคอมพิวเตอรมาใชในลักษณะที่เปนเคร่ืองมือในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
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 3.9.2  บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร  
 คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวของกับความคิด กระบวนการและเหตุผล คณิตศาสตรฝกให

คนคิดอยางมีระเบียบ และเปนรากฐานของวิทยาการ ความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร หรือ

แมแตเทคโนโลยีคอมพิวเตอรลวนอาศัยคณิตศาสตร นับไดวาคณิตศาสตรเปนวิชาที่มีความสําคัญ

วิชาหนึ่ง และดวยวิชาคณิตศาสตรเปนวิชาที่เปนนามธรรมและมีหลายเนื้อหา เนื้อหาบางตอนยาก

ที่จะอธิบายใหเขาใจไดจึงจําเปนตองอาศัยรูปธรรมใหเขาใจไดงายข้ึน ครูควรเลือกวิธีการสอน     

ส่ือการสอนใหสอดคลองกับเนื้อหา คอมพิวเตอรเปนส่ือที่นาสนใจเนื่องจากสามารถโตตอบกับผูใช

ได 

 กิดานันท  มลิทอง (2543: 244) ไดเสนอลักษณะของรูปแบบการใชส่ือคอมพิวเตอร   

ชวยสอนในรูปแบบตางๆและรูปแบบการสอนการแกปญหาเปนรูปแบบหนึ่งที่มีลักษณะเหมาะสม 

ที่จะนํามาใชในสาระการเรียนรูคณิตศาสตรสอดคลองกับ ปรียา รัตนชาคริต (2548: บทคัดยอ)    

ที่สรุปถึงประโยชนของการใชคอมพิวเตอรในการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่

2 ในการพัฒนาดานคณิตศาสตรและการแกปญหา โดยนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 

สามารถเรียนรูโจทยปญหาการหาร โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดดี จากงานวิจัยยัง

พบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบ

ปกติเชนเดียวกับการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนคณิตศาสตรสูงกวากอนเรียน (ชุติมา  จัดการ. 2547: บทคัดยอ; เสาวลักษณ       

สมุนหัตถ. 2545: บทคัดยอ ; อรวรรณ  นิ่มตลุง. 2545: บทคัดยอ; เดโล (Delo. 1997: abstrac) 

 นอกจากนี้ โอโซโก (Osoko. 1999) ไดทําการศึกษาการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อ

การเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร และวิทยาศาสตรในโรงเรียน St. Louis Public School โดยได

สํารวจกลุมตัวอยางซ่ึงเปนครูผูสอน จํานวน 35 คน ผลการวิเคราะหสรุปไดวาคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการสอนและกอใหเกิดผลในเชิงบวกตอการเรียนการสอน 

 ดังนั้นในปจจุบันเราสามารถใชคอมพิวเตอรในการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับผูเรียน

ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมหาวิทยาลัยได เปนการชวยลดข้ันตอนในการสอนของครูได

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จึงเปนส่ือการสอนที่ครูผูสอน นาจะใหความสนใจและศึกษา

เทคนิคตางๆที่จะนําไปใชใหเกิดประโยชนตอผูเรียนในการเรียนวิชาคณิตศาสตรทําใหผูเรียนสนใจ

ที่จะเรียนรูเทคโนโลยีคอมพิวเตอรพรอมกับการเรียนรูคณิตศาสตรพรอมทั้งมีทัศนคติที่ดีและไมเห็น

วาสาระการเรียนรูคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่นาเบ่ือหนายหรือเปนเร่ืองยากอีกตอไป  
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 3.9.3 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับนักเรียนท่ีมีความบกพรองทางทาง
สติปญญา 

 การจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจําเปนตองมี

การสอนตางไปจากปกติเชนการสอนซํ้าเนื้อหาที่เรียนครูตองเตรียมวัสดุอุปกรณในการสอนไมให

นักเรียนเบ่ือ (ดารณี  ธนภูมิ. 2545:133) กลาววาการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาตองใหเรียนรูจากกระบวนการเรียนรูทางตาและกระบวนการเรียนรูทางหูไปพรอมๆกัน

เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาขาดความสามารถทางการเรียนรู  ความจํา     

ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียนรูจึงควรที่จะหาเทคนิควิธีการตางๆ มาชวยในการสอน โดยเฉพาะ

เทคโนโลยีที่กาวหนาซึ่งปจจุบันมีการคิดคนและพัฒนาที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรทั้งฮารดแวรและ

ซอฟตแวร (บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน) ข้ึนเกือบทุกวัน สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ

ความกาวหนาในเร่ืองบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีนํามาใชสอน เปนเร่ืองที่สําคัญมากและ    

กาวไปไดไกลมากตัวอยางเชน ประสิทธิภาพของโปรแกรมการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 

(Computer -  Assisted Instruction หรือ CAI) ก็ถูกนํามาใชเพื่อเพิ่มหรือทดแทนการสอนแบบ

ด้ังเดิมและบทเรียน ซึ่งประสิทธิภาพก็ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่มี

อยู และในการสอนครูควรคํานึงถึงประโยชนในการนําเทคโนโลยีมาใชในหองเรียนเทคโนโลยี    

อาจชวยใหการฝกปฏิบัติตางๆ นาสนใจมากข้ึนและชวยใหครูมีเวลาทํางานกับนักเรียนที่ตองการ

ความชวยเหลือเปนรายบุคคลไดมากข้ึน จากความสําคัญดังกลาวแสดงใหเห็นวา คอมพิวเตอร

ชวยสอนที่จะนํามาใชในการเรียนการสอนกับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสําคัญ  

ที่ชวยใหเด็กไดเกิดการเรียนรูไดดีข้ึนสอดคลองกับ (เจรียง รวมเงาะ. 2551: บทคัดยอ) ; (สุวิพร      

ศรีสุพรรณถาวร.  2545: บทคัดยอ) ที่สรุปถึงผลการวิจัยของการใชคอมพิวเตอรชวยสอนในดาน

ความสามารถในการอานพยัญชนะของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย    

ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนพบวานักเรียนมีความสามารถในการอานพยัญชนะสูงกวา     

กอนการสอน  เชนเดียวกับการวิจัยของ (อรวรรณ นิ่มตลุง. 2545: บทคัดยอ) ; (เสาวลักษณ      

สมานุหัตถ.  2545: บทคัดยอ) พบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา

หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียน  ซึ่งจะเห็นไดวาคอมพิวเตอร

ชวยสอนเปนเคร่ืองมือในการจัดการเรียนรูโดยมีการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน และมี  

การพัฒนาบทเรียนที่เตรียมไวอยางเปนระบบ แลวนํามาเสนอในรูปแบบที่  เหมาะสมสําหรับ

ผูเรียนแตละคน ประกอบดวยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนออาจ   

มี ทั้งตัวหนังสือกราฟฟก สี เสียง ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ภาพจากวีดีทัศน   โดยที่คอมพิวเตอร   



 80

ชวยสอนทําหนาที่เปรียบเสมือนผูชวยครูในการนําเสนอขอมูลที่เปนประโยชนในการเรียนใหกับ

นักเรียนทบทวนบทเรียน ทําแบบฝกหัด ทดสอบ วัดและประเมินผลได มี   ปฏิสัมพันธโตตอบ

ระหวางผูเรียนกับเคร่ืองคอมพิวเตอร ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองและสนอง          

ความแตกตางของความ สามารถระหวางบุคคล สนุกสนาน สอดคลองกับงานวิจัยของ (กรณิศ          

เวศนารัตน. 2549: บทคัดยอ); (วีรวัลย  วีรชาติพิทักษกุล.  2545: บทคัดยอ)ไดศึกษาความสนใจ 

และมีความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชส่ือคอมพิวเตอรชวยสอนของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญา ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการสอนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสนใจและมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน

อยูในระดับดี  

 สรุปไดวาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญามีประโยชนอยางมากตอการเรียนการสอนอีกทั้งยังเราความสนใจของนักเรียนไดสูงมาก 

นักเรียนช่ืนชอบมีทัศนคติที่ดีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และยังใหนักเรียนเรียนรูไดมากข้ึน

สงผลใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาสูงข้ึนในทุกดาน     

ทั้งดานพุทธพิสัย  จิตพิสัย และทักษะพิสัย  
  
 3.9.4  กระบวนการเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 การเรียนการสอนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใชจาย   

ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ ๆ 6 ข้ันดังนี้ (สุวิทย  มูลคํา. 2545: 231 - 236) 
  ขั้นที่ 1  ขั้นนํา/ทบทวน 
 1.  ผูสอนช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนตองปฏิบัติ 

 2.  นักเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียน 
    ขั้นที่ 2  ขั้นบอกวัตถุประสงค 
 3.  ผูสอนแจงวัตถุประสงคของบทเรียนและระดับการเรียนรูหรือพฤติกรรมการเรียนรู    

ที่คาดหวังแกผูเรียน 

  4.  ผูสอนช้ีแจงสาระของบทเรียน 
   ขั้นที่ 3  ขั้นนําเสนอเนื้อหาใหม 
  5. ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียนและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตาม 
   ขั้นที่ 4  ขั้นฝกโดยการชี้แนะ 
 6. ผูสอนปฏิบัติใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง นักเรียนลงมือปฏิบัติตามโดยผูสอนคอยดูแล

อยูหางๆ ผูสอนจะสามารถประเมินการเรียนรูและความสามารถของนักเรียนไดจากความสําเร็จ
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และความผิดพลาดของการปฏิบัติของนักเรียน และชวยเหลือนักเรียน ผูสอนใหขอมูลปอนกลับ   

ใหการเสริมแรงหรือแกไขขอผิดพลาดของนักเรียน 
 ขั้นที่ 5  การฝกปฏิบัติอยางอิสระ 
 หลังจากที่นักเรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันที่ 4 ไดถูกตองประมาณ 85- 90 % แลว ผูสอนควรปลอย

ใหนักเรียนปฏิบัติตอไปอยางอิสระเพราะนักเรียนแตละคนมีวิธีการเรียนรูที่แตกตางกัน การฝก

ปฏิบัติ ตามลําพังจะเปนชวงเวลาที่ใหนักเรียนแตละคนฝกฝนตนเอง โดยการปฏิบัติซ้ําในรายการ 

ที่กําหนด เพื่อใหนักเรียนสามารถจดจําในส่ิงที่เรียนไปแลวได เพื่อชวยใหเกิดความชํานาญและ 

การเรียนรูอยูคงทน  
 ขั้นที่ 6  ทบทวน 
 เปนการทบทวนเนื้อหาที่นักเรียนไดเรียนโดยการทําแบบฝกหัดทายบทเรียนในแตละ

หนวยการเรียน 

 การเรียนการสอนในลักษณะนี้ เปนไปตามลําดับข้ันตอน ตรงไปตรงมา นักเรียนเกิด  

การเรียนรูทั้งทางดานพุทธิพิสัย และทักษะพิสัยไดเร็วและไดมากในเวลาที่จํากัด ไมสับสน นักเรียน

ไดฝกปฏิบัติตามความสามารถของตน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค ทําใหผูเรียนมีแรงจูงใจใน

การเรียน และมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง 

 

 3.10 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ชัยวัฒน  แดงมาดี (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ืองเศษสวน ของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน  ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูง

กวากอนเรียนที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ.05   

 นวกฤษต ปวนรัตน (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

กอนและหลังเรียนของนักเรียนที่ เ รียนซอมเสริมทักษะการเขียนสะกดคําโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนซอมเสริม

จากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน  

 เปรมชัย  เกิดคลาย (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาวิจัย เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง เศษสวน  

ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 6 ผลการวิจัยพบวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยูในระดับมาก   
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 ปรียา  รัตนชาคริต (2548: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง     

การเรียน สาระการเรียนคณิตศาสตร (ชวงชั้นที่ 1) เร่ือง โจทยปญหาการหารของนักเรียนช้ัน

ประถมศึกษาปที่ 2 ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับการเรียนปกติ ผลการวิจัยพบวา

นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน กับนักเรียนที่เรียนแบบปกติ มีความแตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 รุจรดา  จรูญชัยคณากิจ (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน  

วิชาคณิตศาสตรเร่ือง ทศนิยมของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 5 กอนและหลังการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

มีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังการเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

 สุรีรัตน  ปติมานนท (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทาง    

การเรียนดานพุทธพิสัยของนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนวิชา ลูกเสือ ของ

นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 กับการเรียนแบบปกติ  ผลการวิจัยพบวานักเรียนที่เรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวานักเรียนที่เรียนแบบปกติอยาง       

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
 งานวิจัยตางประเทศ 
 สตารโรดุป (Starodub. 2007: Online)  ไดทําการศึกษาทดลองเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง สัดสวน ของ

นักเรียนเกรด 6 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนหลัง

เรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ และนักเรียนมีความสนุกสนานตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรชวยสอน 

 ดีฟอรชู (Ndiforchu. 2007: Online)  ไดศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียในเร่ืองทักษะพื้นฐานของนักเรียนเกรด 2 เพื่อประเมินประสิทธิภาพผลของ

ความสามารถในการปฏิบัติงานตามหนาที่หลังจากทดสอบกอนเรียนแลวใหนักเรียนเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย จากนั้นทดสอบหลังเรียน ผลการศึกษาพบวาคะแนนคาเฉลี่ย

ระหวางกอนเรียนและหลังเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ เปนการสรุปไดวาบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีดียมีประสิทธิภาพในการสนับสนุนเร่ืองทักษะพื้นฐานของนักเรียนเกรด 2 

 เดโล (Delo.1997: abstract)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใน     

การสอนวิชาคณิตศาสตรโดยมุงที่จะออกแบบสภาพแวดลอมทางการเรียนที่สนับสนุนการทดลอง

ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในวิชาคณิตศาสตรจากนั้นจึงศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมควบคุม     
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ที่มีการสอนแบบปกติ และกลุมทดลองที่ใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ผลการวิจัยพบวา นักเรียน       

ที่เรียนจากกลุมทดลองมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวากลุมควบคุม  

 

4.  การเรียนรูดวยตนเอง    
 4.1 ความหมายการเรียนรูดวยตนเอง 
 ความหมาย และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองความหมายของการเรียนรูดวย

ตนเองคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง” เปนคําที่ใชแทนคําในภาษาอังกฤษซ่ึงปรากฏใหเห็นอยู

ดวยกันหลายคํา ซึ่งคําที่มักจะพบเห็นอยางแพรหลายในบทความ วารสาร รวมทั้งหนังสือ และ

ตําราทางวิชาการ ไดแก Self – access learning, Independent learning, Autonomous 

learning, Self –directed learning, Self study, Self – instructed learning ซึ่งคําเหลานี้ลวนส่ือ

ความถึงคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง” และไดมีผูใหคําจํากัดความของ “การเรียนรูดวยตนเอง”     

ไวดังนี้ 

 ศรีนวล  บุญธรรม (2545: 34)  กลาวไววา การเรียนรูดวยตนเองหมายถึง ความสามารถ

ของผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเองอยางเปนอิสระ ตอการทําภาระงาน มีการวางแผน ตรวจสอบ

และประเมินผลในการเขียนของตนได และการเรียนแบบภาระงานที่ใชความรูเปนพื้นฐานนี้

สามารถใชในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะการเขียนไดเปนอยางดีและสามารถทําให

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนดีข้ึนเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ ผู เรียนสําคัญที่สุด        

ตามแนวทางจัดการศึกษา พ.ร.บ. 2542มาตรา 22 ซึ่งยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถ

เรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยสามารถเรียนรูดวยตนเอง  

 ปรียา สมพืช (2545: 30) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววา หมายถึง

รูปแบบหนึ่งของการเรียน ที่ผูเรียนสามารถกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรู สามารถวางแผนและ

เลือกเรียนตามความตองการ ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ผูเรียนสามารถควบคุม       

การเรียนของตนเอง และมีความเปนอิสระในการเรียน โดยมีครู เพื่อน และผูรูที่คอยเปนผูชวยเหลือ

และสนับสนุนตามความเหมาะสมเทาที่จําเปน  

 ชม ภูมิภาค (2543: 49)  ไดใหความหมายของการเรียนดวยตนเองไววา เทคนิควิธีการ 

ที่จะทําใหผูเรียนสามารถเรียนรูของแตละคนเปนวิธีการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลางเปนวิธี    

การเรียนรูที่ควบคุมตัวเองตามจังหวะของตนเอง ผูเรียนจะควบคุมเวลาตามความสนใจ และ  

ความสะดวกของผูเรียนเอง 
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 ล้ิดเทอรวูด (Littlewood. 1996) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูดวยตนเองของ

ผูเรียนหมายถึงความมีอิสระ ความรับผิดชอบ ในการเลือกวิธีการเรียนรูของตนดวยตนเองโดย

ผูเรียนจําเปนตองไดรับการชี้แนะ กลวิธีการเรียนรูจากครูผูสอนและทําการฝกฝนทักษะตางๆใน 

การเรียนรูดวยตนเองเพื่อใหตนเองมีความรูสึกพรอมและม่ันใจในตนเองและการที่ผูสอนจะช้ีแนะ

กลวิธีการเรียนหรือการฝกทักษะการเรียนรูใหผูเรียนนั้นผูสอนจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมหรือ

เงื่อนไขตางๆแมแตสถานการณที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนดวยและส่ิงจําเปน

ที่ผูเรียนจะเกิดความรูสึกพรอมและม่ันใจคือการไดรับการกระตุน การสงเสริมและกําลังใจจาก

ครูผูสอนอีกทางหนึ่งดวย 

 สรุปไดวาการเรียนรูดวยตนเองหมายถึงการที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได     

ตามศักยภาพของแตละคน มีความรูสึกวาตนเองมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจ            

มีการแสวงหาความรูดวยกลวิธีการเรียนรูตางๆที่เหมาะสมและสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา  

ตามความตองการการแสวงหาความรูดวยตนเองนั้นผูเรียนควรมีการกําหนดเปาหมายหรือ

จุดประสงคการเรียนรูดวยตนเอง โดยครูเปนเพียงผูใหคําแนะนํา 

  

 4.2  ความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง   
 การแสวงหาความรูโดยการเรียน จากการสอนของผูสอนอยางเดียวไมทําใหผูเรียน

สามารถรูถึงวิธีการความตองการในการเรียนของตนเอง ไมสามารถกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน

ของตนเอง ดังนั้นครูผูสอนจึงจําเปนที่ตองสอนใหผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน ซึ่งโดย

ปกติแลว ผูเรียนทุกคนมีความต้ังใจ มีจุดมุงหมาย และความตองการที่จะเปนผูชี้นําทางของตนเอง

ได หากผูเรียนเปนเพียงผูรับหรือรอการถายทอดจากครูผูสอนอยางเดียวผูเรียนก็จะไมสามารถ

พัฒนาตนเองไปสูความสามารถที่สูงข้ึนตอไปได 

 บลูมเบิรก (Blumberg. 2000: 218) กลาววาคุณสมบัติของผูเรียนรูดวยตนเองคือผูที่

เรียนจากความตองการของตนเอง มีความสามารถในการประเมินขอมูลความรูดวยตนเองอยาง

เปนอิสระสามารถประเมินความพอเพียงของผลการเรียนรูของตนเอง คุณสมบัติเหลานี้จะนําไปสู

การเปนบุคคลที่สามารถเรียนรูตลอดชีวิต   

 จากความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองท่ีกลาวมาสรุปไดวาการเรียนรูดวยตนเองน้ัน

จัดเปนกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต เปนการเรียนรูที่ยอมรับสภาพความแตกตางของบุคคล

สนองตอบตอความตองการและความสนใจของผูเรียน ยอมรับในศักยภาพของผูเรียนวาผูเรียน  
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ทุกคนมีความสามารถที่จะเรียนรูส่ิงตางๆ ไดดวยตนเอง เพื่อที่ตนเองสามารถที่จะดํารงชีวิตอยูใน

สังคมที่มีการเปล่ียนแปลงอยูตลอดเวลาไดอยางมีศักยภาพ และมีความสุข 

 

 4.3   องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
 การเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ (นิพนธ สุขปรีดี. 254: 40-47) 

ดังนี้ 

 1. การวิเคราะหความตองการของตนเอง เร่ิมตนจากการใหผูเรียนแตละคนบอก   

ความตองการและความสนใจพิเศษของตนเองเกี่ยวกับการเรียน ในการเรียนใหเพื่อนอีกคน        

ทําหนาที่เปนผูใหคําปรึกษาแนะนํา และเพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนาที่จดบันทึก และกระทําเชนนี้

หมุนเวียนกันไปจนครบทั้งสามคน ไดแสดงบทบาทครบ 3 ดาน คือ  ผูเสนอความตองการ ผูให

คําปรึกษา และผูคอยจดบันทึก สังเกตการณ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการเรียนรวมกัน และ

ชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ ดาน 

 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน เร่ิมตนจากบทบาทผูเรียนเปนสําคัญ ดังตอไปนี้ 

    2.1 ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวจึงเร่ิมเขียนจุดมุงหมายในการเรียน 

  2.2 ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายใหแจมชัด เขาใจได ไมคลุมเครือ คนอ่ืนอานแลว

เขาใจ 

  2.3 ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวังวาจะเกิดข้ึน 

  2.4 ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวัดได 

  2.5 การกําหนดจุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับควรมีความแตกตางอยางเห็น

ไดชัด 

 3. การวางแผนการเรียน โดยใหผูเรียนกําหนดแนวทางการเรียนข้ึนมาเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคของวิชา ผูเรียนควรวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามลําดับ ดังนี้ 

  3.1 ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง 

  3.2 การวางแผนการเรียนของผูเรียน ควรเร่ิมตนจากผูเรียนกําหนดจุดมุงหมายใน

การเรียนดวยตนเอง 

  3.3 ผูเรียนเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของ

ผูเรียน 

  3.4 ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
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 4. การแสวงหาแหลงวิทยาการ เปนกระบวนการศึกษาแหลงวิชาการและวิธีการคนควา 

แหลงวิทยาการมีความสําคัญตอการศึกษาในปจจุบัน และมีความสําคัญ ดังนี้ 

  4.1 ประสบการณการเรียนแตละดานที่จัดใหผู เ รียนสามารถแสดงใหเห็นถึง     

ความมุงหมาย ความหมายและความสําเร็จของประสบการณนั้นๆ  

  4.2 แหลงวิทยาการ เชน หองสมุด วัด สถานีอนามัย ถูกนํามาใชไดอยางเหมาะสม 

  4.3 เลือกแหลงวิทยาการใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 

  4.4 มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสม กิจกรรมบางสวนผู เ รียนจะเปนผูจัดเอง         

ตามลําพัง และบางสวนเปนกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 

 5. การประเมินผล เปนข้ันตอนสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนทราบถึง

ความกาวหนาในการเรียนของตนเองเปนอยางดีการประเมินผลจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงค

ทั้งนี้จะเก่ียวของกับส่ิงตอไปนี้ ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ และคานิยม ซึ่งข้ันตอนใน    

การประเมินผลคือ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหแนชัด ดําเนินการทุกอยางเพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไว ข้ันตอนนี้สําคัญในการใชประเมินผลการเรียนการสอน รวบรวมหลักฐาน  

การตัดสินใจจากการประเมินผลจะตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่สมบูรณและเช่ือถือไดรวบรวม

ขอมูลกอนเรียนเพื่อเปรียบเทียบหลังเรียนวาผูเรียนกาวหนาไปเพียงใด 

 

 4.4   ลักษณะของบุคคลที่มีการเรียนรูดวยตนเอง 
 ลักษณะเฉพาะของผูที่มีการเรียนรูดวยตนเอง ในความเห็นของนักวิจัยนักการศึกษา

หลายๆ ทานนั้นตางก็มองในลักษณะที่ที่เหมือนกันและตางกันเชน แม็คเกอร่ี( McGurry.1995)    

ไดกลาวถึงลักษณะของผูที่เกิดการเรียนรูดวยตัวเอง คือ 1. เปนผูที่ต้ังเปาหมายหรือจุดประสงคได

ตามความเปนจริงสังเกตไดจากความรับผิดชอบในงานของตนเอง แมจะมีการควบคุมบาง       

ตามความจําเปน 2. มีการวางแผนงาน 3. มีการพัฒนากลวิธีการลอกเลียนแบบจากสถานการณ

ใหมๆ และ 4. มีการประเมินงานดวยตนเอง 

 ลักษณะของบุคคลที่มีการเรียนรูดวยตนเองขางตนสอดคลองกับ ดิกคินสัน (Dickinson. 

1987) ซึ่งกลาวถึงลักษณะบุคคลที่มีการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนคือ มีลักษณะเปนการสอน

ตัวเอง (Self – instruction) หมายถึง สถานการณใดๆ ที่นักเรียน (เด่ียว หรือกลุม) ทํางานหรือ    

ทํากิจกรรมโดยปราศจากการควบคุมโดยตรงจากครูผูสอน ไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่เรียนรู

ดวยตนเองและเปนบุคคลที่ประสบความสําเร็จไวดวยลักษณะ 7 ประการ คือ การเปนบุคคล    

ชางสังเกต ชางคิดวิเคราะห นักปฏิบัติ นักประเมินผล มีความพยายาม มีความต้ังใจจริง             
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ในการทํางาน และมีความคิดและทดลองปฏิบัติซึ่งมีปจจัยดานอ่ืนเสริมและสนับสนุนก็คือ 

สภาพแวดลอม โดยเฉพาะบุคลิกภาพของพอแม หรือบุคคลใกลชิด รวมทั้งสภาพแวดลอมใน    

การเล้ียงดู และวิธีการสอนของพอแม 

 ลักษณะดังกลาวสรุปไดวาลักษณะของผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง

จําเปนตองมีความรูหลักๆ 3 ดานคือ 1.  รูตนเอง ซึ่งหมายรวมถึง รูในระดับความสามารถ      

ความตองการ ศักยภาพ ความพรอมของตนเองในการเรียนรู 2. รูกลวิธี เคร่ืองมือหรือยุทธวิธีที่ใช

ในการแสวงหาความรูดวยตนเอง และ3. รูแหลงความรูซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจมากข้ึน

แสวงหาความรูไดงายข้ึน เต็มที่ และเต็มความสามารถและนอกจากรูแลวจะตองทําและปฏิบัติให

เขาถึงส่ิงที่อยากเรียนรูนั้นใหได  

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีลักษณะเปนบทเรียนที่ใชเรียนดวยตนเอง และ

คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล กลาวคือ ความสามารถ  สติปญญา ความตองการ       

ความสนใจ รางกาย อารมณ สังคม สอดคลองกับ เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 287) ไดกลาวถึง

การเรียนรูดวยตนเองในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีลักษณะดังนี้ 

 1. ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง นั่นคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคใหไดดวยตนเอง 

โดยมีครูคอยเปนผูดูแลใหคําปรึกษาเทานั้น 

 2. วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจัดใหมีลักษณะที่ดีเพื่อใหนักเรียนเรียนดวย

ความเขาใจและเกิดความรูตามลําดับ ไมสับสน และจะไดเปนการเพิ่มพูนความรูทีละนอย

ตามลําดับข้ัน 

 3. จูงใจนักเรียนทุกกิจกรรมการเรียนซ่ึงจะทําใหนักเรียนสนใจเรียนดวยความอยากรู

อยากเห็นซ่ึงจะสงผลใหการเรียนนั้นมีความหมายมากข้ึน 

 4. ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นเรียน          

ของนักเรียน 

 5. เนื้อหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหนักเรียนเขาใจ 

 6.  ใหนักเรียนมีพัฒนาหลายดานในเนื้อหาบทเรียนบางเร่ืองอาจจะมีความจําเปนให

นักเรียนมีพัฒนาการดานเจตคติ มีความซาบซึ้ง และเห็นคุณคา นอกเหนือจากความรูและทักษะ 

 

 4.5   งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 ศิริพร  นฤพันธ (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

วิชาวิทยาศาสตรโดยการเรียนดวยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนปกติ  
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ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนสูงกวานักเรียนที่เรียนจากการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 

 ประกิตศรี  เผาเมือง (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยศึกษาตัวแปรที่สงผลตอ       

ความพรอมในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระระดับนักเรียน      

ที่สงผลตอการเรียนรูดวยตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 

และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และตัวแปรอิสระระดับหองเรียนที่สงผลตอการเรียนรูดวยตนเอง 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก  บรรยากาศในช้ันเรียน  

 สุวรรณา  โปธา (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยสํารวจความเปนบุคคลแหงการเรียนรู

โดยการใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ 

ผลการวิจัยพบวา ความเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังการเรียนภาษา       

ดวยตนเองโดยใชส่ือคอมพิวเตอรของผูเรียนสูงข้ึน 
 
 งานวิจัยตางประเทศ 
 กูลไลไมโน (Guglielmino. 1997 : abstract) ไดสรางแบบทดสอบที่ชื่อวา Self – 

Directed Learning Readiness Scale ( SADLRS) โดยใชเทคนิค Delphi และใหผูทรงคุณวุฒิ 14 

ทานเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูดวยตนเอง และนําไปวิเคราะห

องคประกอบไดทั้งหมด 8 ดานคือ การเปดโอกาสในการเรียนรู  มโนทัศนตอตนเองในการเปน

ผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ความคิดริเร่ิมและความเปนอิสระ ความรับผิดชอบตอการเรียน  รักการ

เรียนรู  ความคิดสรางสรรค  การมองอนาคตที่ดีและความสามารถในการใชทักษะในการแกปญหา        

ซึ่งแบบวัดความพรอม SADLRS มีจํานวนคําถามทั้งหมด 58 คําถาม และไดถูกนํามาใชอยาง

แพรหลายในประเทศไทยเพื่อวัดความเปนบุคคลแหงการเรียนรูดวยตนเอง  

 แมสเทอร (Matters.1995 : abstract) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครูผูสอน 

และความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเทศบราซิล พบวา 

นักเรียนที่ไดรับการเรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางการเรียนรูจะขาดความสามารถใน         

การเรียนรูดวยตนเอง และส่ิงที่ครูสอนมักไมตรงกับความตองการของผูเรียนหรือความคาดหวังของ

ผูเรียน  

 นักการศึกษาและนักวิจัยมีความพยายามที่จะเนนในเร่ืองการเรียนรูดวยตนเองของ

ผูเรียนโดยการใชส่ือการเรียนการสอนที่หลากหลายเปดโอกาสใหผูเรียนมีอิสระในการเรียนทั้งใน

เร่ืองการจัดการเรียนรูดวยตนเองโดยมีครูผูสอนเปนผูจัดประสบการณการเรียนรูใหผูเรียน      

อยางเหมาะสมและหลากหลายเพื่อสงเสริมใหผูเรียนตระหนักในความรับผิดชอบตอการเรียนรู 
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ของตนเองและเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนในอันที่จะพัฒนาตอเนื่องเปน

บุคคลแหงการเรียนรูตลอดชีวิต 

 

5.  เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของความพึงพอใจตอการเรียน 
  5.1   ความหมายของความพึงพอใจ 
 ความพึงพอใจหรือความพอใจตรงกับคําในภาษาอังกฤษวา “Satisfaction”ไดมีผูให

ความหมายของความพึงพอใจ ดังนี้ 

 เหมราช  ธนปทม (2548: 6)   ไดใหความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ

คือความรูสึก ความคิดเห็นของแตละบุคคลที่มีตอส่ิงใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากการที่บุคคลนั้นได

เปรียบเทียบความตองการของตนเองกับประสบการณหรือส่ิงที่ตนไดรับในขณะนั้นแลวตัดสินวา 

ส่ิงที่ตนไดรับนั้นตอบสนองความตองการของตนมากนอยเพียงใด  

 มนูพันธ  จําปาวงศ (2546: 48) ไดสรุปความหมายความพึงพอใจไววา หมายถึง

ความรูสึกที่ดี เจตคติที่ดีของบุคคล ความรูสึกที่ชอบหรือพอใจที่มีตอองคประกอบและส่ิงจูงใจ    

ในดานตางๆและเขาไดรับการตอบสนองตอความตองการของเขาใหทําใหเกิดความรูสึกที่ดีๆใน  

ส่ิงนั้นๆเปนความสัมพันธระหวางความคาดหวังกับผลประโยชนที่ไดรับ 

 กาญจนา  อรุณสุขรุจี (2546: 35)  กลาววาความพึงพอใจของมนุษยเปนการแสดงออก

ทางพฤติกรรมที่เปนนามธรรม ไมสามารถมองเห็นเปนรูปรางได การที่เราจะทราบวาบุคคล          

มีความพึงพอใจหรือไมสามารถสังเกตโดยการแสดงออกท่ีคอนขางสลับซับซอนและตองมีส่ิงเรา   

ที่ตรง  

 รักพงษ  วงษธานี (2546: 65)  ใหความหมายความพึงพอใจไววา หมายถึง ความรูสึกที่ดี 

หรือทัศนคติในทางที่ ดีของบุคคล  ซึ่งมักเกิดจากการตอบสนองตามที่ตนเองตองการจะ              

เกิดความรูสึกที่ดีในส่ิงนั้น ตรงกันขาม หากความตองการที่ตนเองไมไดรับการตอบสนองความไม

พึงพอใจก็จะเกิดข้ึน  

 ภัสนี  ปองกัน (2546: 31)  สรุปไดวา ความพึงพอใจคือ อารมณที่เต็มไปดวยความยินดี

ที่เจตคติ หรือความรูสึก ความตองการที่ไดรับการตอบสนองในทางบวก สมกับที่ใจตองการ หรือ

การบรรลุวัตถุประสงคในส่ิงที่ไดปฏิบัติตามแนวทางที่ต้ังใจไว  

 ทิฟฟน; และแมค คอรมิค (Tiffin; & McCormick. 1996) กลาววา ความพึงพอใจ

หมายถึงแรงจูงใจของมนุษยซึ่งต้ังอยูบนความตองการขั้นพื้นฐาน  
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 มอรส  (Morse. 1995: 27)  ใหความเห็นวา ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกส่ิงทุกอยาง     

ที่สามารถลดความเครียดของบุคคลใหนอยลง ถามีความเครียดมากจะทําใหเกิดความไมพึงพอใจ

ในการทํากิจกรรม  

 วอลแมน  (Wolman. 1960)  กลาววา ความพึงพอใจหมายถึงเปนความรูสึกมีความสุข

เมื่อเราไดรับผลสําเร็จตามจุดมุงหมาย ความตองการ หรือแรงจูงใจ   

 จากแนวความคิดดังกลาวพอสรุปไดวาความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกชอบ ดีใจ 

พอใจ มีความรูสึกดีและมีความสุขที่ไดปฏิบัติกิจกรรมนั้นเปนความรูสึกของบุคคลตอส่ิงตางๆ ใน

ทางบวก และเปนความรูสึกสามารถเปลี่ยนแปลงไดเมื่อเวลาหรือสถานการณเปล่ียนไป 

  

 5.2 ทฤษฎีความพึงพอใจ   
 ความพึงพอใจ เปนความรูสึกที่บุคคลมีตอส่ิงที่ไดรับประสบการณ และแสดงออกหรือ  

มีพฤติกรรมตอบสนองในลักษณะแตกตางกันไป ความพึงพอใจตอส่ิงตางๆนั้นจะมีมากหรือนอย

ข้ึนอยูกับแรงจูงใจกับผูปฏิบัติงาน จึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหงานหรือสิ่งที่ทํานั้นประสบความสําเร็จ

การศึกษาเกี่ยวความพึงพอใจเปนการศึกษาตามทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตรที่ เกี่ยวกับ         

ความตองการของมนุษย ดังนี้ 

 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2540: 139-144) กลาวถึงทฤษฎีการจูงใจดังนี้ 

 1. ทฤษฎีแรงจูงใจ ERG ของ แอลเดอรเฟอร (Alderfer) กลาววาความตองการของ

มนุษยแบงออกเปน 3 กลุม คือ 

  1.1 ความตองการเพื่อการดํารงชีวิต เปนความตองการทางรางกายและปจจัยที่

จําเปนตอการดํารงชีวิต 

  1.2 ความตองการดานความสัมพันธ เปนความตองการที่จะมีความสัมพันธกับผูอ่ืน 

เชน สมาชิกในครอบครัว เพื่อนฝูง เพื่อนรวมงาน และคนท่ีตองการจะมีความสัมพันธดวย 

  1.3 ความตองการความเจริญกาวหนา เปนความตองการที่จะพัฒนาตนเองตาม

ศักยภาพสูงสุด 

 2.  ทฤษฎีการจูงใจของแมคคลีแลนด (McCleland)  เชื่อวาความตองการจากการเรียนรู

จากการมีประสบการณและการมีอิทธิพลตอการรับรูสถานการณและแรงจูงใจไปสูเปาหมาย     

โดยแบงความตองการออกเปน 2 ประเภท  ดังนี้ 

   2.1  ความตองการสัมฤทธ์ิผล เปนพฤติกรรมที่จะทําการใดๆใหเปนผลสําเร็จ      

เปนแรงขับที่นําไปสูความเปนเลิศ 
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     2.2   ความตองการสัมพันธเปนความปรารถนาที่จะสรางมิตรภาพและความสัมพันธ

อันดีกับผูอ่ืน 

     2.3   ความตองการอํานาจเปนความตองการควบคุมผูมีอิทธิพลตอผูอ่ืนและตองการ

ควบคุมผูอ่ืน 

 ศุภสิริ  โสมาเกตุ (2544: 53)   ไดกลาววาการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนความ  

พึงพอใจเปนส่ิงสําคัญที่กระตุนใหนักเรียนทํางานที่ไดรับมอบหมายหรือที่ตองการปฏิบัติให

บรรลุผลตามจุดประสงค ครูผูสอนจึงตองคํานึงถึงความพอใจในการเรียนรูของนักเรียน การทําให

นักเรียนเกิดความพึงพอใจในการเรียนรูหรือปฏิบัติตาม มีแนวคิดพื้นฐานที่ตางกัน ดังนี้ 

 1.  ความพึงพอใจ นําไปสูการปฏิบัติงาน การตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงาน

จึงเกิดความพึงพอใจ จะทําใหเกิดแรงจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานที่สูงกวาผูที่ไมไดรับ

การตอบสนอง 

 2.  ผลการปฏิบัติงาน นําไปสูความพึงพอใจ ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจและ 

ผลการปฏิบัติงานจะถูกเช่ือมโยงดวยปจจัยอ่ืนๆผลการปฏิบัติงานที่ดีจะนําไปสูผลตอบแทนที่

เหมาะสม ซึ่งในที่สุดจะนําไปสูการตอบสนองความพึงพอใจ ผลการปฏิบัติงานยอมไดรับการ

ตอบสนองในรูปของรางวัล หรือผลตอบแทนซ่ึงแบงออกเปน ผลตอบแทนภายใน และผลตอบแทน

ภายนอก 

 แนวคิดพื้นฐานดังกลาวนํามาปรับใชในกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผูสอนจึงตองมี

บทบาทสําคัญในการจัดกิจกรรม วิธีการ ส่ืออุปกรณที่เอ้ือตอการเรียนรู เพื่อตอบสนองความ      

พึงพอใจใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนรูจนบรรลุวัตถุประสงคในการเรียนการสอนแตละคร้ังโดย

ใหนักเรียนไดรับผลตอบแทนจากการเรียนรูในแตละคร้ังโดยเฉพาะผลตอบแทนภายใน หรือรางวัล

ภายในที่เปนความรูสึกของนักเรียน เชน ความรูสึกสําเร็จของตนเมื่อสามารถเอาชนะความยุงยาก

ตางๆ ไดทําใหเกิดความภาคภูมิใจ ความมั่นใจ  โดยครูผูสอนอาจใหผลตอบแทนภายนอก เชน   

คําชมเชย หรือการใหคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ในระดับที่นาพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจในการเรียนรู และผลการเรียนรูมีความสัมพันธกันในทางบวก คือ        

เกิดความพึงพอใจจะเกิดผลที่ดีตอการเรียนรูและผลการเรียนรูที่ดีหรือที่นาพอใจทําใหเกิดความ 

พึงพอใจ กิจกรรมที่จัดจึงคํานึงถึงองคประกอบที่ทําใหเกิดแรงจูงใจ จนเกิดเปนความพึงพอใจใน

การเรียนรู 
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 5.3  การวัดความพึงพอใจ  
    เนื่องจากความพึงพอใจเปนทัศนคติที่เปนนามธรรมและคอนขางซับซอนจึงสามารถวัด

ไดโดยทางออมโดยการวัดความคิดเห็นของบุคคลนั้นแทน ทั้งนี้การแสดงความคิดเห็นของบุคคล

นั้นจะตองตรงกับความรูสึกที่แทจริงจึงจะสามารถวัดความพึงพอใจได มิฉะนั้นอาจมีคลาดเคล่ือน 

 กุด่ัน  ชมพลมา (2548: 25) ไดกลาวถึงแนวคิดเกี่ยวกับการวัดความพึงพอใจไววาความ

พึงพอใจสามารถที่จะวัดไดโดยการแสดงความคิดเห็น ความรูสึก เจตคติของบุคคลที่มีตอตนเอง 

เพื่อนรวมงานและองคกรผานลงยังเคร่ืองมือที่ใชวัด   

 ประจักษ  โพธิ์วัด (2548: 23) ไดกลาวถึงการวัดความพึงพอใจเปนการแบงแบบลักษณะ

ขอความที่ถามไดแก แบบสํารวจปรนัย และแบบสํารวจเชิงพรรณาและการแบงแบบตาม

คุณลักษณะของงานไดแกแบบวัดความพึงพอใจในงานโดยท่ัวไปและแบบวัดความพึงพอใจเฉพาะ

เกี่ยวกับงาน  

 อินทิรา  ชูศรีทอง (2546: เว็บไซด)  ไดกลาวถึงวิธีวัดความพึงพอใจสรุปไดวา การวัด

ความพึงพอใจ โดยทั่วไปจะใชวิธีการสัมภาษณหรือแบบสอบถาม การจะเลือกใชวิธีใดนั้นข้ึนอยูกับ

ตัวอยางที่จะวัด เชน กลุมบุคคลที่สามารถอานและเขาใจส่ือภาษาไดก็จะใชแบบสอบถามเพราะ

นอกจากประหยัดเวลาแลว ผูตอบยังมีอิสระที่จะตอบสวนในกรณีที่กลุมตัวอยางไมสามารถอานส่ือ

ทางภาษาไดจําเปนตองใชวิธีการสัมภาษณแตตองแกปญหาเร่ืองความเปนอิสระของผูตอบในขอ

คําถามนั้น บุคคลจะถูกถามถึงระดับความพึงพอใจหรือไมพึงพอใจในสิ่งนั้นๆในแงมุมตางๆตาม

วัตถุประสงคของเร่ืองที่ตองการจะศึกษา 

 จากการศึกษาการวัดความพึงพอใจสรุปไดวาการวัดความพึงพอใจสามารถที่จะวัดได

จากการแสดงความคิดเห็น ความรูสึกและเจตคติของบุคคลโดยใชวิธีการสังเกต สัมภาษณ 

แบบสอบถาม เก็บบันทึก ต่ีวนใหญที่ไดรับการนิยมคือแบบสอบถามที่สามารถแสดงความคิดเห็น

เปนความรูสึกลงในแบบทดสอบ ซึ่งการวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอยตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ืองคาของเงินและการใชจาย

ที่ผูวิจัยสรางข้ึนจะใชวิธีการวัดในรูปแบบมาตราสวนประมาณคาแบบใชสัญลักษณ( Symbolic 

Rating Scale) เปนการใชสัญลักษณบอกระดับที่นักเรียนจะพิจารณาเลือกตอบโดยสัญลักษณ    

ที่ใชเปนรูปภาพ กําหนดคําตอบเปน 3 ระดับ      เพื่อใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา 
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 ความพึงพอใจเปนคุณลักษณะทางจิตของบุคคลที่ไมอาจวัดไดโดยตรง การวัดความ   

พึงพอใจจึงเปนการวัดโดยออม วิธีการวัดความพึงพอใจในงานที่ใชกันอยางกวางขวางในปจจุบัน

นั้นมีหลาก หลายวิธีดวยกัน จากการศึกษาวิธีการวัดความพึงพอใจของนักวิชาการหลายทานพบ

ประเด็นของวิธีการวัดที่คลายกัน จึงพอสรุปประมวลไดดังนี้ (สุรพล พยอมแยม. 2548) กลาววา 

มาตรวัดความพึงพอใจสามารถกระทําไดหลายวิธี ไดแก 

 1. การใชแบบสอบถาม โดยผูออกแบบสอบถามจัดทําแบบสอบถามเพ่ือตองการทราบ

ความคิดเห็น สามารถกระทําไดในลักษณะกําหนดคําตอบใหเลือก หรือตอบคําถามอิสระ            

ซึ่งคําถามดังกลาวอาจถามความพอใจในดานตางๆ 

 2.  การสัมภาษณเปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยตรงซ่ึงตองอาศัยเทคนิคและวิธีการที่ดี   

จึงจะไดขอมูลที่เปนจริง 

 3. การสังเกต เปนวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของบุคคลเปาหมาย  

ไมวาจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ทาทาง วิธีนี้ตองอาศัยการกระทําอยางจริงจังและสังเกต

อยางมีระเบียบแบบแผน 

 เดย (Day. 1997: 54)   ไดเสนอแนวความคิดในการประเมินผลความพึงพอใจไว 2 แบบ 

ดังนี้ 

 1.  การประเมินผลทางจิตวิทยา (Psychological Interpretation of Satisfaction)

แนวทางนี้มอง Satisfaction วาเปนการยืนยัน (Confirmation) ของความคาดหวังที่เกิดข้ึน (Prior 

Expectation) ความพึงพอใจหรือไมพอใจข้ึนกับการเปรียบเทียบกับส่ิงที่ไดรับ ซึ่งก็คือแนวทางของ

Disconfirmation Process 

   2. การประเมินผลตามทฤษฎีอรรถประโยชน (Utility Theory Interpretation of 

Satisfaction) เปนการอางอิงทฤษฎีในดานเศรษฐศาสตร โดยมีสมมุติฐานวาผูบริโภคที่มีเหตุผล

(Rational Consumer) ซึ่งตองการทําใหตนบรรลุความพอใจสูงสุดเมื่อเกิดอรรถประโยชนสูงสุด

และทําใหเกิด Ideal Point วานอยกวา เทากับหรือมากกวา และระยะหางมากนอยเพียงใด โดย

การนํามาเปรียบเทียบกับความคาดหวัง (Expectation) และการรับรู (Perception) 
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 5.4  เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจ  
 งานวิจัยในประเทศ 
  สุทิศา  เล่ืองลือ (2549: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนรูดวย

บทเรียนคอมพิวเตอร เร่ืองการบวกจํานวนที่ผลลัพธและตัวต้ังไมเกิน 100 กลุมสาระคณิตศาสตร 

ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรโดยรวมอยูในระดับมาก   

 ชานนท  นามนอย (2549: บทคัดยอ)  ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีตอ

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง รูปวงกลม กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 6 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความพึงพอใจใน

การเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียระดับมากที่สุด 

 เปรมชัย  เกิดคลาย (2548: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยความพึงพอใจของนักเรียน       

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6 ตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง เศษสวน ผลการวิจัยพบวาความ  

พึงพอใจของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่  6 ที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมี เดียวิชา 

คณิตศาสตร เร่ืองเศษสวนอยูในระดับมาก  

 ศุภวรรณ  ทับทิมเจริญ (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของเด็กอนุบาลที่มี 

ตอรูปแบบการนําเสนอบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชา คณิตศาสตรเร่ืองการบวก ผลการวิจัย

พบวา ความพึงพอใจตอ บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียวิชา คณิตศาสตรเร่ืองการบวก สําหรับ

นักเรียนช้ันอนุบาลปที่ 2 อยูในระดับมาก และนักเรียนสนใจและสนุกสนานกับการเรียน   

 ภูวไนย  สุรินทราบูรณ  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน           

ชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ที่เรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ือง เศษสวน ผลการวิจัยพบวานักเรียน   

ที่เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เร่ืองเศษสวน มีความพึงพอใจในการเรียนโดยรวมอยูใน

ระดับมาก 

 บุญมี  วรชมพู (2547: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มี        

ตอบทเรียนคอมพิวเตอร เร่ือง ระบบจํานวนเต็ม กลุมสาระคณิตศาสตร ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 และ   

ยังไดทําการศึกษาความคงทนในการจําของนักเรียนที่มีตอบทเรียนคอมพิวเตอร ผลการวิจัยพบวา 

นักเรียนมีความพึงพอใจตอบทเรียนคอมพิวเตอร อยูในระดับมาก และนักเรียนที่เรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอร นักเรียนมีความคงทนความรูจากการเรียนไดดี 
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 งานวิจัยในตางประเทศ 
 ทราน (Tran. 2001: abstract)  ไดศึกษาการเรียนรูเกี่ยวกับตารางการคูณสําหรับเด็กที่มี

ปญหาการคิด ซึ่งเปนการแสดงความจํา และความเขาใจของเด็ก ผูวิจัยจึงนําคอมพิวเตอรชวยสอน

มาเชื่อมโยงการแกปญหาในการคิดเร่ืองดังกลาวในการเช่ือมโยงระหวางเนื้อหากับคอมพิวเตอรนั้น

ผูวิจัยใหนักเรียนไดคนพบดวยตนเอง ใชวิธีการทดสอบในโรงเรียนระหวางพื้นฐาน จากการทดสอบ

พบวามีการแสดงการปรับปรุงสถิติในเร่ืองการคูณ และผลประเมินการสํารวจการนําคอมพิวเตอร

ชวยสอนมาชวยในการเช่ือมโยงทางคณิตศาสตรมีประโยชนและนักเรียนมีความสนุกสนาน          

มีความพึงพอใจในการเรียนรูมาก 



บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคาของเงินและการใชจาย และ

ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่  2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย จากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดดําเนินการตามลําดับข้ันดังนี้ 

 1. การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

 4.  การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
    

การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้  คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย มีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับ

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6)   
   
 การเลือกกลุมตัวอยาง   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย มีระดับสติปญญาระหวาง 50-70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับ   

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6) ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบางบัว         

(เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร)  กรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 

7 คน 

 การคัดเลือกกลุมตัวอยาง 

 1. ครูประจําช้ันคัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มีระดับ

สติปญญาระหวาง 50-70 และไมมีความพิการซ้ําซอนกําลังเรียนอยูระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถม 

ศึกษาปที่  4 – 6)  โดยการศึกษาประวัติของนักเรียนจากสมุดทะเบียนคนพิการ   

 2. นักเรียนกลุมตัวอยางตองมีความสามารถบอกช่ือตัวเลขและรูคาของตัวเลขต้ังแต    

1 – 20 

 3. นักเรียนกลุมตัวอยางมีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรเปน จากการสัมภาษณครูผูสอน

คอมพิวเตอร  
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 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

 นักเรียนคนที ่ 1 เปนนักเรียนหญิง อาย ุ 11 ป IQ ระดับ 3 (50-70) อยูในระดับ            

ชั้นประถมศึกษาปที ่4 มีทักษะเบ้ืองตนในการใชคอมพวิเตอร ขาดความมั่นใจ    

 นักเรียนคนที ่ 2 เปนนกัเรียนชาย อาย ุ 11 ป IQ ระดับ 3 (50-70) อยูในระดับ              

ชั้นประถมศึกษาปที ่4 มีทักษะเบ้ืองตนในการใชคอมพวิเตอร เรียนรูไดเร็ว  มีความต้ังใจ 

 นักเรียนคนที ่ 3 เปนนกัเรียนชาย อาย ุ 11 ป IQ ระดับ 3 (50-70) อยูในระดับ              

ชั้นประถมศึกษาปที ่4 สามารถใชคอมพวิเตอรหากไดรับการชวยเหลือ ขาดความมัน่ใจ    

 นักเรียนคนที่ 4 เปนนักเรียนชาย อายุ 12  ป IQ ระดับ 3 (50-70) อยูในระดับ             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะเบ้ืองตนในการใชคอมพิวเตอรไดดีกวานักเรียนคนอ่ืนๆ มีทักษะ      

การฟงดี มีความต้ังใจ 

 นักเ รียนคนที่  5 เปนนักเ รียนชาย  อายุ  12 ป  IQ ระดับ  3 (50-70) อยู ในระดับ              

ชั้นประถมศึกษาปที่ 5 มีทักษะเบ้ืองตนในการใชคอมพิวเตอรและสามารถใชคอมพิวเตอรไดดวย

ตนเอง มีทักษะการฟงดี  

 นักเรียนคนที ่ 6 เปนนกัเรียนชาย อาย ุ 14 ป IQ ระดับ 3 (50-70) อยูในระดับ              

ชั้นประถมศึกษาปที ่6 มีทักษะเบ้ืองตนในการใชคอมพวิเตอร  ใจเยน็  มีความต้ังใจสูง 

 นักเรียนคนที ่ 7 เปนนักเรียนหญิง อายุ14 ป IQ ระดับ 3 (50-70) อยูในระดับ             

ชั้นประถมศึกษาปที่ 6  มีทกัษะเบ้ืองตนในการใชคอมพิวเตอร ไมพดูกับคนแปลกหนา จะพูดกบัคน   

ที่ไววางใจไดหรือคนที่คุนเคยแลวการทกัทายมักไมใชคําพดูแตจะใชมือตีผูที่ตองการจะพูดดวย
  

 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 4 ชนิดคือ 
  1.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เ ร่ือง          

คาของเงิน และการใชจาย ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) โดยมีเนื้อหาแบงเปนหนวยยอย        

4 หนวย ไดแก 

   1.1.1 การจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญ และธนบัตรไมเกิน 20 บาท 

   1.1.2 การเปรียบเทียบคาของเงินและแลกเงิน 

   1.1.3 การบอกมูลคาของเงินและการรวมเงิน 

   1.1.4 การจายเงินพอดีกับราคาสินคา 
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   ในแตละหนวยจะมีแบบฝกหัดตามแผนการจัดการเรียนรูทุกแผนการเรียน

จํานวน 18 ชุด ใชเปนเคร่ืองมือการประเมินระหวางเรียนแตละบทเรียน โดยมีเกณฑการใหคะแนน

ทุกแบบฝกหัด ถาตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑ    

การใหคะแนนไวดังนี้ 

   คะแนน   0 -  5     คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 

   คะแนน   6 – 7     คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 

   คะแนน   8 - 10    คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับดี 

  1.2 แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 2  (ชั้นประถมศึกษา

ปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เร่ือง คาของเงินและการใชจาย จํานวน 

18 แผน ดังนี้ 

       1.2.1 แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง ลักษณะคาของเงินเหรียญ 1บาท และ 

5 บาท 

       1.2.2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง ลักษณะคาของเงินเหรียญ 10 บาท และ 

ธนบัตร 20 บาท  

       1.2.3  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3  เร่ือง ลักษณะคาของเงินเหรียญ 1 บาท 5 บาท 

10 บาท และธนบัตร 20 บาท  

       1.2.4 แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง ทบทวนการรูจักเงินและคาของเงิน

เหรียญและธนบัตรไมเกิน 20 บาท 

       1.2.5 แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง การเปรียบเทียบคาของเงินชนิดตางๆ 

       1.2.6 แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง การแลกเงิน 1 บาท ที่มีจํานวน 5  เหรียญ  

และเหรียญ 5 บาท     

                  1.2.7  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง  การแลกเงิน 1 บาท ที่มีจํานวน10 เหรียญ 

และเหรียญ 10 บาท  

       1.2.8 แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ือง  การแลกเงิน 5 บาท ที่มีจํานวน 2 เหรียญ   

และเหรียญ 10 บาท  

       1.2.9 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง การแลกเงิน 5 บาท  ที่มีจํานวน 4 เหรียญ  

และธนบัตร  20  บาท 

       1.2.10  แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เร่ือง การแลกเงิน 10 บาท ที่มีจํานวน        

2 เหรียญ  และธนบัตร 20  บาท  
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       1.2.11 แผนการจัดการเรียนรูที่11 เร่ือง นับเหรียญ  1  บาท กับ 5 บาท รวมกัน

ไมเกิน  10 บาท 

       1.2.12 แผนการจัดการเรียนรูที่12 เร่ือง นับเหรียญ  1  บาท และ 5 บาท รวมกัน

ไมเกิน  20 บาท 

       1.2.13 แผนการจัดการเรียนรูที่13 เร่ือง นับเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท 

รวมกันไมเกิน  20 บาท 

       1.2.14 แผนการจัดการเรียนรูที่14 เร่ือง นับเหรียญ 1 บาท 5 บาท และ          

10 บาท รวมกันไมเกิน  20 บาท 

       1.2.15 แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เร่ือง จายเงินคาสินคาที่มีราคา 1 - 5   บาท 

       1.2.16 แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เร่ือง จายเงินคาสินคาที่มีราคา 6 -10  บาท 

       1.2.17 แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เร่ืองจายเงนิคาสินคาที่มีราคา 11 - 15 บาท 

       1.2.18 แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เร่ืองจายเงนิคาสินคาที่มีราคา 16 - 20 บาท 

  1.3   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ          

3 ตัวเลือกจํานวน 20 ขอ ใชทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เร่ือง คาของเงินและ 

การใชจาย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการตรวจใหคะแนนโดยตอบถูกให 1 คะแนน  

ตอบผิดหรือไมตอบให 0  คะแนน  

  1.4 แบบวัดความพึงพอใจที่นักเรียนมีตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใชจาย  เปนรูปแบบมาตราสวนประมาณคาแบบใชสัญลักษณ 

(Symbolic Rating Scale) จําแนกระดับความพึงพอใจเปน 3 ระดับ คือ   มาก  ปานกลาง 

และ   นอย จํานวน 15 ขอ 
 2.  การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
     2.1 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เ ร่ือง          

คาของเงิน และการใชจาย  ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) มีลําดับข้ันตอนการสรางดังนี้ 

          2.1.1 ศึกษาหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา วิธีการสอน 

การวัดและประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6)  

ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ. 2545) 

   2.1.2  กําหนดจุดประสงคเชิงพฤติกรรม เพื่อเปนแนวทางในการสรางบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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         2.1.3  กําหนดขอบขายเนื้อหาแลวนําเนื้อหาที่วิเคราะหได กําหนดจุดประสงค

การเรียนรู ดังนี้ 
 

เนื้อหา/หนวยการเรียน ผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวนชั่วโมง 

1.   รูจักเงินและคาของเงินเหรียญและ

ธนบัตรไมเกิน 20 บาท 

เมื่อกําหนดเงินเหรียญและ

ธนบัตรใหสามารถจําแนกและบอก

คาของเงินเหรียญและธนบัตรได 

4 ชั่วโมง 

2.   การเปรียบเทียบคาของเงินและ

การแลกเงิน 

เมื่อกําหนดเงินเหรียญและ

ธนบัตรใหสามารถเปรียบเทียบคา

ของเงินได 

6 ชั่วโมง 

 

3.   การบอกมูลคาของเงินและการรวม

เงิน 

เมื่อกําหนดเงินเหรียญและ

ธนบัตรใหจํานวนหนึ่งสามารถบอก

จํานวนเงินทั้งหมดได 

4 ชั่วโมง 

4.   การจายเงินใหพอดีกับราคาสินคา 

 

เมื่อกําหนดราคาสินคาให

สามารถบอกได ว าต อ ง ใช เ งิ น

จํานวนเทาใดจึงจะมีคาพอดีกับ

ราคาสินคา 

4  ชั่วโมง 

               

   2.1.4  กําหนดเน้ือหาในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงิน และ

การใชจายโดยสอนในเร่ือง จําแนกและบอกคาของเงินเหรียญ และธนบัตร  เปรียบเทียบคาของเงิน

และแลกเงิน  การบอกมูลคาของเงินและการรวมเงิน   การจายเงินพอดีกับราคาสินคา  

           2.1.5  จัดทําบทดําเนินเร่ือง  (Storyboard) ตามเนื้อหาที่กําหนด 

           2.1.6  นําบทดําเนินเร่ือง  (Storyboard)   เนื้อหาที่ไดปรับปรุงแลวมาสรางเปน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใชโปรแกรม  Macromedia Flash CS3    

           2.1.7  นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญดาน

เทคโนโลยี   ดานคณิตศาสตรและดานการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 3 คน

ตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษาและความสอดคลองจุดประสงคเชิงพฤติกรรมจากผลการ

ประเมินดัชนีความสอดคลองของเคร่ืองมือ (IOC ) ทําตารางวิเคราะห ของผูเช่ียวชาญ ทั้ง  3 คน

มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 (ดังแสดงในภาคผนวก 

ข ) และทําการแกไขปรับปรุงความถูกตองดังนี้ 
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    1) แกไขตัวอักษร หนาแบบทดสอบ ตัวอักษรขยายใหญเกินไป ไดปรับให

เล็กลง 

               2) เสียงในหนวยที่ 2 เสียงดังไมเทากัน ไดปรับใหเสียงดังเทากันทุกเฟรม 

   2.1.8 นําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ไดปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับ

นักเรียนชวงชั้นที่ 2 โรงเรียนพญาไท ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คนเพื่อสังเกตประเมินหา

ขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ผูวิจัยสรางข้ึนในดานเนื้อหา ความสมบูรณในการ

ทํางานของโปรแกรม แลวนําบทเรียนมาปรับปรุงแกไขขอบกพรองใหสมบูรณ กอนนําไปทดลองจริง

กลับกลุมตัวอยางเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2552 

  2.2 แผนการจัดการเรียนรู    กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงิน และ

การใชจาย ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) มีวิธีการสรางดังนี้ 

           2.2.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตร      

กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

           2.2.2 ศึกษามาตรฐานการเรียนรูกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร มาตรฐาน

การเรียนรูชวงช้ันที่ 1 สาระการเรียนรูคณิตศาสตรรายป ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป และหนวย

การเรียนรูที่ 9 เร่ือง เงิน จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 หลักสูตรกลุมสาระ

การเรียนรูคณิตศาสตร 

           2.2.3 เขียนแผนการจัดการเรียนรู ตามผลการเรียนรูที่คาดหวัง จํานวน 18 แผน 

โดยคํานึงถึงสาระการเรียนรู โครงสรางของแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวย  สาระสําคัญ  

จุดประสงคการเรียนรู  เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน (ข้ันนํา/ทบทวน   ข้ันบอกวัตถุประสงค  

ข้ันนําเสนอเนื้อหาใหม  ข้ันฝกโดยการชี้แนะ  ข้ันฝกโดยอิสระ  ข้ันทบทวน ) ส่ือการเรียนการสอน  

การวัดผลประเมินผล  บันทึกหลังสอน  

           2.2.4 นําแผนการจัดการเรียนรู เร่ือง คาของเงิน และการใชจาย โดยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียเสนอตอเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี   ดานคณิตศาสตรและดานการสอนเด็ก

ที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 3 คนตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษาและ     

ความเหมาะสมแลวผลปรากฏวาแผนการจัดการเรียนรูใชได 

          2.2.5 นําแผนการจัดการเ รียนรูที่ป รับปรุงแลวไปทดลองสอนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับนักเรียนชวงช้ันที่ 2 โรงเรียนพญาไท จํานวน 3 คน ซึ่งเปนกลุมประชากร

ที่คลายคลึงกับประชากรกลุมตัวอยาง กอนนําไปสอนจริง เพื่อดูความเหมาะสมในเร่ืองเวลาเมื่อ

วันที่ 28 มกราคม 2552 ผลปรากฏวาใชไดดี  
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  2.3 การสรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

          2.3.1 ศึกษาจุดประสงคและขอบเขตของเน้ือหาที่เกี่ยวของกับ เร่ือง คาของเงิน

และการใชจาย ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) 

          2.3.2 ศึกษาและวิเคราะหเนื้อหา 

          2.3.3 กําหนดและเขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม 

          2.3.4 สรางตารางวิเคราะหขอสอบ (Table of Specification) โดยยึด

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมที่ตองการวัดและประเมินกําหนดน้ําหนักหรือจํานวนขอสอบที่ตองการ

ออกขอสอบของแตละจุดประสงคดังนี้ 
 

 

 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 

 
 

เนื้อหา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

พฤติกรรมที่
ตองการวัด 

รวม
ขอ 

คว
าม
รู/ค

วา
มจํ
า 

คว
าม
เข
าใ
จ 

กา
รน
ําไ
ปใ
ช 

1. รูจักเงินและคาของเงินเหรยีญและธนบัตร 
    ไมเกิน 20 บาท 

1.1  บอกชื่อและลักษณะของเหรียญ 1 บาท 

และ 5 บาท 

1.2 บอกชื่อและลักษณะของเหรียญ และ

ธนบัตร 20 บาท 

1.3 บอกคาของเงินเหรียญ 1 บาท  5 บาท 10 

บาท และธนบัตร 20 บาท 

เม่ือกําหนดเงินเหรียญ

และธนบัตรใหสามารถ

จําแนกและบอกคาของเงิน

เหรียญและธนบัตรได 

2 2 - 4 
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                          จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 
 
เนื้อหา 

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

พ ฤ ติ ก ร ร ม ที่
ตองการวัด 

รวม
ขอ 

คว
าม
รู/ค

วา
มจํ
า 

คว
าม
เข
าใ
จ 

กา
รน
ําไ
ปใ
ช 

2. การเปรียบเทียบคาของเงินและการแลก 
    เงิน 
     2.1  การเปรียบเทียบคาเงินชนิดตางๆ 

     2.2   การแลกเงิน 1 บาท ที่มีจํานวน   5  

เหรียญ    กับเหรียญ 5 บาท 

     2.3   การแลกเงิน 1 บาท ที่มีจํานวน 10 

เหรียญ  กับเหรียญ 10 บาท 

      2.4  การแลกเงิน 5 บาท ที่มีจํานวน 2 เหรียญ  

กับเหรียญ 10 บาท 

     2.5  การแลกเงิน 5 บาท    ที่มีจํานวน 4 

เหรียญกับธนบัตร  20 บาท 

     2.6  การแลกเงิน 10 บาท    ที่มีจํานวน 2 

เหรียญ    กับธนบัตร 20  บาท 

เม่ือกําหนดเงินเหรียญ

และธนบัตรใหสามารถ

เปรียบเทียบคาของเงินและ

แลกเงินได 

 

3 3 - 6 

3.  การบอกมูลคาของเงินและการรวมเงิน 
      3.1  นับเหรียญ  1  บาท กับ 5 บาท รวมกันไม

เกิน  10 บาท 

      3.2  นับเหรียญ  1  บาท กับ 5 บาท รวมกันไม

เกิน  20 บาท 

      3.3  นับเหรียญ 5 บาท และเหรียญ 10 บาท

รวมกันไมเกิน  20 บาท 

       3.4 นับเหรียญ 1 บาท 5 บาทและ 10 บาท 

              รวมกันไมเกิน  20 บาท 

เม่ือกําหนดเงินเหรียญ

และธนบัตรใหจํานวนหน่ึง

สามารถบอกจํานวนเงิน

ทั้งหมดได 

- 4 - 4 

 

 

 

 

 

 

 

4. การจายเงินใหพอดีกับราคาสินคา 
  4.1 จายเงินคาสินคาที่มีราคา 1 - 5  บาท 

  4.2 จายเงินคาสินคาที่มีราคา 6–10 บาท 

  4.3 จายเงินคาสินคาที่มีราคา 11– 15 บาท 

  4.4 จายเงินคาสินคาที่มีราคา 16 – 20 บาท 

เม่ือกําหนดราคาสินคา

ใหสามารถบอกไดวาตองใช

เงินจํานวนเทาใดจึงจะมีคา

พอดีกับราคาสินคา 

- - 6 6 

 รวม 5 9 6 20 
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   2.3.5  สรางแบบทดสอบปรนัยชนิด 3 ตัวเลือกใหครอบคลุมเนื้อหาและ

จุดประสงคเชิงพฤติกรรมจํานวน 30 ขอ 

        2.3.6 นําแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร  ดานการศึกษาพิเศษ

และดานวัดผลประเมินผลตรวจสอบและพิจารณา แลวนํามาปรับปรุงแกไขดังนี้ 

           1) ขอ 1 –  7 คําตอบควรเปนภาษาเขียน เพื่อปองกันการช้ีนําคําตอบที่

ถูกตองใหกับนักเรียน 

           2) ขอ 8 – 10 ปรับภาษาเขียน “ภาพในขอใด” ใหใชคําวา “จากภาพที่

กําหนดให”   

          3) ขอ 11  ควรปรับใหเปนภาพธนบัตรทั้งหมด  

   2.3.7 นําคะแนนที่ไดจากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหา

มาคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิงพฤติกรรม    

จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเช่ียวชาญ (IOC )  ทั้ง  3 คนพบวา  มีคาดัชนีความ

สอดคลอง เทากับ  1  ( รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข) 

   2.3.8 นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

โรงเรียนวัดพรมสุวรรณสามัคคี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 2 กรุงเทพมหานคร จํานวน     

30 คน ที่ไมใชกลุมตัวอยางเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2552 

   2.3.9 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์มาวิเคราะหรายขอ เพื่อหาคุณภาพแบบ

ประเมิน คือ หาความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก ผูวิจัยหาคาความยากงายจากการคํานวณหา

สัดสวนรายขอ และคัดเลือกแบบทดสอบที่มีความยากงายระหวาง 0.37 – 0.77  และคาอํานาจ

จําแนกต้ังแต  0.20  ข้ึนไป ไดแบบทดสอบจํานวน  20  ขอ (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข)   

      2.3.10 ตรวจสอบคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ โดยใชสูตรคูเดอร–ริชารดสัน 

(KR – 20 )  (ลวน  สายยศ  และอังคณา  สายยศ.  2543 : 217) ไดคาความเช่ือมั่น  เทากับ .70 

         2.3.11 นําแบบทดสอบที่ได (แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน) จํานวน 

20 ขอ บรรจุในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อใชทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน โดยมีเกณฑ

การใหคะแนน ถาตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑ  

การประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (สํานักงานการศึกษาพิเศษ. 2547 : 200 – 202) ดังนี้ 

คะแนน   0 -   5     คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 

      คะแนน   6 -  10    คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 

      คะแนน  11 - 15    คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับดี 

                           คะแนน  16 - 20    คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับดีมาก 
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  2.4 แบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของ

นักเรียน  สรางแบบวัดความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง    

คาของเงินและการใชจาย ตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

        2.4.1 ศึกษาเอกสารและทฤษฎีที่เกี่ยวกับหลักการสรางแบบวัดความพึงพอใจ 

       2.4.2 ศึกษาวิธีการสรางแบบวัดความพึงพอใจแบบมาตราสวนประมาณคา 

(Rating Scale) จากตําราของประคอง กรรณสูตร (2542)   

        2.4.3 สรางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาแบบใชสัญลักษณ       

( Symbolic Rating Scale) 3 ระดับ จํานวน 15 ขอ เพื่อใชสอบถามความพึงพอใจในการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย        

   2.4.4 นําแบบสอบถามเสนอตอผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณดานการวัดผล

และประเมินผลเพื่อประเมินความถูกตองความเหมาะสมของขอคําถามแตละขอ นํามาปรับปรุง

แกไขไดแก การใชคําพูดที่เด็กเขาใจงาย จํานวนขอในการออกแบบวัดความพึงพอใจไมมากเกินไป 

       2.4.5 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและหาคาความเท่ียงตรงจากคาดัชนี

ความสอดคลองของขอคําถาม (IOC) โดยผูเช่ียวชาญทั้ง  3  คนพบวา  มีคาดัชนีความสอดคลอง 

เทากับ 1 ( รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ข)  

      2.4.6 นําแบบวัดความพึงพอใจในการเรียนที่ผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญและ

ปรับปรุงแกไขแลวบรรจุในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียลักษณะของรูปแบบมาตราสวน

ประมาณคาแบบใชสัญลักษณ ( Symbolic Rating Scale) 3 ระดับ โดยดัดแปลงมาจาก         

พิชิต  ฤทธิ์จํารูญ (2545 : 67)  จํานวน 15 ขอเปนแบบโดยมีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้  
   

 เกณฑการใหคะแนน   
    

 ถาเลือกตอบ                 พึงพอใจระดับมาก หมายถึง 3  คะแนน 

  

 ถาเลือกตอบ            พึงพอใจปานกลาง  หมายถึง 2  คะแนน 
        

 ถาเลือกตอบ                พึงพอใจนอย หมายถึง 1  คะแนน  
 

 เกณฑการประเมิน 
 คะแนน  31 - 45  หมายถึง  มีความพึงพอใจมาก 

 คะแนน  16 - 30  หมายถึง  มีความพึงพอใจปานกลาง 

 คะแนน   1 -  15 หมายถึง  มีความพึงพอใจนอย 
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การเก็บรวบรวมขอมูล 
 1. แบบแผนการทดลอง 

  การวิจัยคร้ังนี้ เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนินการ 

ทดลองตามแบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest  Posttest Design (ลวน สายยศ และ

อังคณา  สายยศ. 2543 : 249) 1 กลุม เปนกลุมทดลองดังนี้ 
 

กลุมทดลอง                    ทดสอบกอน                       ทดลอง                    ทดสอบหลัง 

       E                                  T1                                   X                                 T2 

 

  เมื่อ  E แทน นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 

    X แทน บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

    T1 แทน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ือง คาของเงินและการ 

ใชจายกอนการทดลอง 

    T2 แทน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิเร่ือง คาของเงินและการใชจาย 

               หลังการทดลองและวัดความพึงพอใจตอการเรียนโดยใช 

               บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

    2.  ข้ันดําเนินการทดลอง  

  2.1 กอนดําเนินการทดลอง  

   2.1.1 ขอใหบัณฑิตวิทยาลัยออกหนังสือเรียนเชิญผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน เพื่อ

ตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใชในการทดลองและขออนุญาตโรงเรียนบางบัว (เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) 

กรุงเทพมหานคร ที่มีนักเรียนเปนกลุมตัวอยาง 

   2.1.2 ทดสอบนักเรียนกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียน 

  2.2  ดําเนินการสอนดวยตัวเองโดยการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกับ      

กลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 3 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 60 นาที ทุกวันจันทร ถึงวันพุธ เวลา 

09.00 – 10.00 น. จํานวน 9 แผนการสอน และเรียนเสริมในช่ัวโมงกิจกรรมภาคบาย เวลา 13.00 – 

14.00 น. วันละ 60 นาที จํานวน 9 แผนการสอน ระหวางวันที่ 10 กุมภาพันธ – วันที่   2 มีนาคม 

2552 ดังนี้ 
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ครั้งที่ วัน แผนการทดลอง 

 

 

1 

 

 

 

จันทร 

หนวยที่ 1  เรื่อง  รูจักเงินและคาของเงินเหรียญและธนบัตรไมเกิน 20 บาท 
 

ชวงเชา 
ลักษณะคาของเงินเหรียญ 1 บาท และ 5 บาท 
ชวงบาย 
ลักษณะคาของเงินเหรียญ 10 บาท และธนบัตร  20 บาท 

 

 

2 

 

 

อังคาร 

 

ชวงเชา 
ลักษณะคาของเงินเหรียญ 1 บาท  5 บาท 10 บาท และธนบัตร 20 บาท 
ชวงบาย 
ทบทวนรูจักเงินและคาของเงินเหรียญและธนบัตร 

 

 

3 

 

 

 

พุธ 
 

หนวยที่ 2  การเปรียบเทียบคาของเงินและการแลกเงิน 
 

ชวงเชา 
การเปรียบเทียบคาเงินชนิดตางๆ 
ชวงบาย 
การแลกเงิน 1 บาท ที่มีจํานวน   5  เหรียญ  กับเหรียญ 5 บาท  

 

 

4 

 

 

จันทร 

 

ชวงเชา 
การแลกเงิน 1 บาท ที่มีจํานวน 10 เหรียญ  กับเหรียญ 10 บาท 
ชวงบาย 
การแลกเงิน 5 บาท ที่มีจํานวน 2 เหรียญ  กับเหรียญ 10 บาท 

 
 

5 

 

 

 

 

อังคาร 

 

 

ชวงเชา 
การแลกเงิน 5 บาท    ที่มีจํานวน 4 เหรียญ  กับธนบัตร  20  บาท 
ชวงบาย 
การแลกเงิน 10 บาท    ที่มีจํานวน 2 เหรียญ    กับธนบัตร 20  บาท 

 

 

 

6 

 

 

 

พุธ 

หนวยที่ 3 เรื่อง การบอกมูลคาของเงินและการรวมเงินชนิดเดียวกัน 
 

ชวงเชา 
นับเหรียญ  1  บาท รวมกันไมเกิน  20 บาท 
ชวงบาย 
นับเหรียญ 5 บาท รวมกันไมเกิน  10 บาท 
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ครั้งที่ วัน แผนการทดลอง 

 

 

7 

 

 

จันทร 

 

ชวงเชา 
นับเหรียญ 5 บาท รวมกันไมเกิน  20 บาท 
ชวงบาย 
นับเหรียญ 10 บาท รวมกันไมเกิน  20 บาท 

 

 

8 

 

 

อังคาร 

หนวยที่ 4 การจายเงินใหพอดีกับราคาส่ิงของ 
 

ชวงเชา 
จายเงินคาสินคาที่มีราคา     1 - 5   บาท 
ชวงบาย 
จายเงินคาสินคาที่มีราคา     6 – 10 บาท 

 

 

9 

 

 

 

 

พุธ 

 

ชวงเชา 
จายเงินคาสินคาที่มีราคา     11 – 15 บาท 
ชวงบาย 
จายเงินคาสินคาที่มีราคา     16 – 20 บาท 

 

  2.3 เมื่อเสร็จส้ินการทดลองแลว  ทําการทดสอบหลังเ รียน  (Posttest)  ดวย

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียนและวัดความ        

พึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 
การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลดําเนินการตามลําดับข้ันตอนดังนี้ 

 1.  วิเคราะหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  สาระการเรียนรูคาของเงิน และ

การใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญา

ระดับเล็กนอย จากการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติ

พื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลไดแก  มัธยฐาน (Median)  พิสัยควอไทล (Inter - quartile Range) 

และทดสอบโดยใชสถิติ ซายด เทส  (The One Sample  Sign Test)   

 2.  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูวิชาคณิตศาสตร  สาระการเรียนรูคาของเงิน 

และการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอย กอนเรียนและหลังเรียน  จากการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย    
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ทําการวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการของวิลคอกสัน แมท แพร ซายด แรงค(The Wilcoxon Matched – 

Pairs Signed – Ranks Test) 

 3. วิเคราะหความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง    

คาของเงิน และการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรอง

ทางสติปญญาระดับเล็กนอย โดยใชสถิติพื้นฐาน ในการวิเคราะหขอมูลไดแก  มัธยฐาน (Median)  

พิสัยควอไทล (Inter - quartile Range)และทดสอบโดยใชสถิติ ซายด เทส  (The One Sample  

Sign Test)   

 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 

 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเครื่องมือ 
    สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือโดยหาความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง

และเนื้อหาโดยใชสูตร 

  1.1 การวิเคราะหคาดัชนีความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยการหาดัชนีความสอดคลอง

ระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง   (Index  of  Consistency  : IOC)  (ลวน  สายยศ;   

และอังคณา  สายยศ. 2541: 248 - 249) 

 

     IOC   =  
N

R∑  

 

  เมื่อ IOC   แทน  คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

   ∑R  แทน  ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 

    N แทน  จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
   

  1.2 การวิเคราะหคาความยากงายของแบบทดสอบ   (ลวน  สายยศ; และ     

อังคณา   สายยศ.  2543: 196)   

   P     =   
N
R  

เมื่อ  P    แทน  ดัชนีคาความยากงาย 

  R แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูก 

  N แทน  จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบทั้งหมด 
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  1.3  การวิเคราะหคาอํานาจจําแนก(Discrimination)  โดยใชสูตร                           

(บุญชม ศรีสะอาด.  2543 :50) 

   

    r  = 
2/N
LH −  

   

  เมื่อ r  แทน  คาความยากของขอสอบ  

   H แทน  จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น 

   L แทน  จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น  

   N แทน  จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า 

 

  1.4 การวิเคราะหคาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

   หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) ดวยวิธีของ คูเดอร-ริชารดสัน โดยใชสูตร  

KR-20 (ลวน  สายยศ  และอังคณา   สายยศ.  2543 : 183)  

 

    20−KRr      = ⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
−⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

−
∑

21
1 S

pq
k

k
  

 

  เมื่อ 
20−KRr แทน  คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 

    K  แทน  จํานวนขอสอบ 

   p    แทน  สัดสวนของผูทําถูกในขอหนึ่งๆ  เทากับจํานวน 

                                                             คนที่ทําถูกหารดวยจํานวนคนสอบทั้งหมด 

   q    แทน  สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ  หรือ 1- p     

   2S   แทน  คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
               

                                                  2S       =  
( )

2

22

N
XXN ∑∑ −

     
       
 2.  หาคาสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล   ไดแก     

   2.1  คามัธยฐาน (Median) คํานวณจากสูตรดังนี้ (นิภา ศรีไพโรจน.  2533 : 56) 
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    Mdn  = 
2

1+NX  
    

  เมื่อ Mdn     แทน   มัธยฐาน หรือ คากลาง  

     X      แทน   จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู 
 

   
2

NX      แทน   คะแนนตัวที่  
2
N   

 

   
2

1+NX    แทน   คะแนนตัวที่ 1
2
+

N  

          N          แทน  จํานวนขอมูล 
 

  2.2 คาพิสัยควอไทล (Inter - quartile Range) คํานวณจากสูตร ดังนี ้               

(ยุทธพงษ กยัวรรณ.  2543: 152) 

 
 

    IQR = 13 QQ −   
 

  เมื่อ 1Q  แทน  คาที่ตําแหนง  3/4    หรือ   75%   หาไดจาก  
41
Ν

=Q   
 

   3Q   แทน  คาที่ตําแหนง 1/4   หรือ    25%   หาไดจาก    3
43 ×⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ Ν=Q  

               3. สถิติที่ทดสอบสมมติฐาน 

     3.1 ใชสถิติแบบนอนพาราเมตริก (Nonparametric Statistics) การเปรียบเทียบ

คามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานของผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและความพึงพอใจตอการเรียน

เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยจากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย   โดยใช

สูตรของซายด เทส ฟอร มีเดียน วัน แซมเปล (The Signed Test for Median One Sample) 

(Miltion;  Mcteer; & Corbet. 1997 :594 - 595) โดยมีสูตรดังนี้   

 

    
2
1)MP(XM)P(X =≥=≤  
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  เมื่อ M  แทน  คามัธยฐานที่ต้ังไว (เกณฑที่กําหนดไว)  

   X  แทน จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) 

หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ต้ังไว (+)  

      โดยพิจารณาใชคา +  เมื่อต้ังสมมติฐาน Ha : M < M0 

      และพิจารณาใชคา – เมื่อต้ังสมมติฐาน  Ha : M > M0 

เมื่อ M เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลองและ M0เปนคา 

มัธยฐานที่กําหนดไว       
 

  3.2   ใชสถิติ แบบ Nonparametic Statistics   เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน กอนและหลังการทดลอง ภายในกลุม

ตัวอยาง โดยใชวิธีการทดสอบแบบ  The Wilcoxon  Matched - Pairs Signed - Ranks Test 

(นิภา ศรีไพโรจน.  2533: 93) โดยมีสูตรดังนี้                               

 

     D = Y  -  X 

        

  เมื่อ D  แทน  คาความแตกตางของขอมูลทั้งคู 

       X  แทน  คะแนนของการประเมินกอนการทดลอง 

       Y  แทน  คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง 
 

  จัดอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 

  กํากับอันดับที่ดวยเคร่ืองหมายบวกหรือเคร่ืองหมายที่มีอยูเดิม 

  หาผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายบวก และมีเคร่ืองหมายลบตามลําดับคา 

  คาของผลรวมที่นอยกวา (โดยไมคํานึงถึงเคร่ืองหมาย) เราเรียกคานี้วา T  
     

    Z  =  ( )
Τ

−
S

TET
 

 

  เมื่อ  ( )
4

1)( +
=

NNTE  

     ( )( )
24

121 ++
=

NNNST  
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  เมื่อ )(TE  แทน  คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่นอยกวา 

         N  แทน  จํานวนนักเรียน 

        TS         แทน  คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

          Z          แทน  คะแนนมาตรฐาน 

               T          แทน  คาของผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายกํากับที่นอยกวา 

 
 



บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง คาของเงินและการใชจาย และความพึงพอใจ 

ตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่  2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอน

โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับข้ันตอน

ดังตอไปนี้ 

 1. ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนระดับ   

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจาก  

การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ตาราง 1   จํานวนคะแนนคามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง            

คาของเงนิและการใชจายของนักเรียนระดับชวงช้ันที ่2(ชั้นประถมศึกษาปที ่4–6) ทีม่ีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยจากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย 
 

คนที ่
ระดับ 

ชั้น 

คะแนนกอนเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

(X) 

ผล 

สัมฤทธิ ์

คะแนนหลังเรียน 

(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

(Y) 

ผล 

สัมฤทธิ ์

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ป.4 

ป.4 

ป.4 

ป.5 

ป.5 

ป.6 

ป.6 

7 

8 

5 

9 

8 

9 

6 

พอใช 

พอใช 

ปรับปรุง 

พอใช 

พอใช 

พอใช 

พอใช 

12 

15 

11 

14 

15 

14 

12 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

ดี 

Mdn 

IQR 

 

 

8 

2 

พอใช 14 

2 

ดี 

 

 จากตาราง 1 แสดงวา  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาของเงินและการใชจายของ

นักเรียนระดับชวงช้ันที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญา           
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ระดับเล็กนอยหลังจากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี โดยกอน     

การเรียนนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ใกลเคียงกันโดยมีคะแนนระหวาง 5 – 9 คะแนน  คะแนนมัธยฐาน

ของกลุมเทากับ 8  และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 2 มีระดับความรูในการเรียนรู เร่ืองคาของเงินและ

การใชจายอยูในระดับพอใช หลังจากไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นักเรียน

มีระดับความรูในการเรียนรูเร่ืองคาของเงินและการใชจายโดยมีคะแนนระหวาง 11 – 15 คะแนน 

คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 14 คะแนน และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 2 ผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนในการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในระดับดี 

  

ตาราง 2  การเปรียบเทยีบคามัธยฐานท่ีคํานวณไดกับคามัธยฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง คาของเงนิและการใชจายของนักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยจากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดียทีก่าํหนดไวในระดับดี 
 

คนที ่ ระดับชั้น คะแนนเต็ม 20 คะแนน 
คามัธยฐาน 

กําหนดไวระดับ ดี 

เคร่ืองหมาย 
P-value 

+ - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ป.4 

ป.4 

ป.4 

ป.5 

ป.5 

ป.6 

ป.6 

12 

15 

11 

14 

15 

14 

12 

  11 - 15   คะแนน 

   

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 0.0625 

Mdn 

IQR 

 

 

14 

2 

 7 0  

 

 จากตาราง 2 แสดงวา คะแนนมัธยฐานของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คาของเงิน

และการใชจายของนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 2(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอยจากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวาคามัธยฐานที่

กําหนดไวในระดับดี (11-15 คะแนน) อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงจัดวาอยูใน   
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ระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1 ที่ต้ังไววาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง      

คาของเงินและการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอยหลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี 

 

 2. เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน

ระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยกอน

และหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

ตาราง 3   เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนระดับ

ชวงช้ันที่ 2  (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย      

กอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
 

คนที ่ ระดับชั้น 

คะแนน 
ผลตาง 

ของ

คะแนน 

D= Y - X 

ลําดับที ่

ความแตกตาง 

ลําดับ

เคร่ืองหมาย  

T กอนเรียน 

X 

หลังเรียน 

Y 

บวก ลบ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ป.4 

ป.4 

ป.4 

ป.5 

ป.5 

ป.6 

ป.6 

7 

8 

5 

9 

8 

9 

6 

12 

15 

11 

14 

15 

14 

12 

+5 

+7 

+6 

+5 

+7 

+5 

+6 

2 

6.5 

4.5 

2 

6.5 

2 

4.5 

+2 

+6.5 

+4.5 

+2 

+6.5 

+2 

+4.5 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0* 

 รวม +28 0  

 

*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 จากตาราง 3  แสดงวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใช

จายของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย กอนและหลังการสอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใช

จายสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลอง นักเรียนชวงชั้นที่ 2           
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(ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีความสามารถสูงกวา

กอนการทดลองซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานในการวิจัยขอที่ 2 ที่วา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

คณิตศาสตรเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

เร่ือง คาของเงินและการใชจายสูงข้ึน 

 

          3. ความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเร่ือง คาของเงิน 

และการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอย 
  

ตาราง 4  คะแนนคามัธยฐาน และคาพิสัยควอไทลความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 

2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 

คนที ่ ระดับชั้น 
คะแนนความพึงพอใจ 

(คะแนนเต็ม 45 คะแนน) 
ระดับความพงึพอใจ 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ป.4 

ป.4 

ป.4 

ป.5 

ป.5 

ป.6 

ป.6 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

43 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

Mdn 

IQR 

 45 

0 

มาก 

 

 จากตาราง 4 แสดงวา ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถม 

ศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยหลังการสอนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  มีความพึงพอใจอยูในระดับมาก โดยมีคะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ  

45 คะแนน และมีคาพิสัยควอไทลเทากับ 0  ระดับความพึงพอใจอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับ
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สมมุติฐานขอที่ 3 ที่ต้ังไววา ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษา  

ปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับมาก 

 

ตาราง 5  การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานของความพึงพอใจตอการเรียน

ของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอยที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่กําหนดไวในระดับมาก 
 

คนที ่ ระดับชั้น คะแนนเต็ม 45 คะแนน 
คามัธยฐาน 

กําหนดไวระดับมาก 

เคร่ืองหมาย 
P-value 

+ - 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

ป.4 

ป.4 

ป.4 

ป.5 

ป.5 

ป.6 

ป.6 

45 

45 

45 

45 

45 

45 

43 

31 - 45   คะแนน 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

+ 

 0.0625 

Mdn 

IQR 

 

 

45 

0 

 7 0  

 

 จากตาราง 5 แสดงวา คะแนนมัธยฐานความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 

2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยที่เรียนโดยใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวาคามัธยฐานที่กําหนดไวในระดับมาก (31- 45 คะแนน) อยาง

ไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 จึงจัดวาอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3 ที่ต้ัง

ไววา ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูใน

ระดับมาก 



บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนระดับ

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจาก  

การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  

 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน

ระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอน

และหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียของ

นักเรียนระดับชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย 

 

สมมุติฐานในการวิจัย 
 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน  

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจากใช

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี 

 2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน 

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ

สอนการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใชจายสูงข้ึน 

 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยู

ในระดับมาก 

 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย มีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับ

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6) 
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 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอย มีระดับสติปญญาระหวาง 50-70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับ   

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4 – 6)  ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนบางบัว       

(เพงต้ังตรงจิตรวิทยาคาร) กรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน  

7 คน เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควาคร้ังนี้ ไดแก บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระ  

การเรียนรูคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงิน และการใชจาย แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร 

แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดความพึงพอใจที่นักเรียนมีตอการเรียนดวย

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

 ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ

เล็กนอยกําลังเรียนอยูในระดับ ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) ในภาคเรียนที่ 2               

ปการศึกษา 2551 ระยะเวลาทดลอง  3 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 60 นาที ทุกวันจันทรถึง  

วันพุธ เวลา 09.00 – 10.00 น. จํานวน 9 แผนการสอนและเรียนเสริมในช่ัวโมงกิจกรรม    ภาคบาย 

เวลา 13.00 – 14.00 น. วันละ 60 นาที จํานวน 9 แผนการสอน ระหวางวันที่ 10 กุมภาพันธ ถึง 

วันที่ 2 มีนาคม 2552 โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย  ผูวิจัยใหนักเรียนทําแบบทดสอบกอน

เรียน แลวจึงเร่ิมเรียนเนื้อหา โดยแบงเนื้อหาออกเปน 4 หนวยการเรียนรู คือ หนวยที่ 1 รูจักเงินและ

คาของเงินเหรียญและธนบัตรไมเกิน 20 บาท ใหเรียนเนื้อหา และทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  

หนวยที่ 2 การเปรียบเทียบคาของเงินและการแลกเงิน ใหเรียนเนื้อหา และทําแบบฝกหัดทาย

บทเรียน  หนวยที่ 3 การบอกมูลคาของเงินและการรวมเงินชนิดเดียวกัน ใหเรียนเนื้อหา และ      

ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน หนวยที่ 4 การจายเงินใหพอดีกับราคาส่ิงของ  ใหเรียนเนื้อหา และ    

ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน เมื่อเรียนทั้ง 4 หนวยแลวจึงใหทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 20 ขอ 

และดําเนินการวัดความพึงพอใจตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
   

การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลกระทําโดยการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง    

คาของเงินและการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอย หลังจากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย โดยใช

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจากการทําแบบทดสอบหลังเรียน สถิติที่ใชในการวิเคราะห คือ คามัธยฐาน 

คาพิสัยควอไทล แลวสรุปตามเกณฑที่ต้ังไวคือระดับดี การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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โดยใชสถิติของ วิลคอกสัน แมท แพร ซายด แรงค(The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – 

Ranks Test) และการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษา  

ปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียอยูในระดับมาก โดยใชของคะแนนแบงออกเปนรูปแบบมาตราสวนประมาณคาแบบใช

สัญลักษณ (Symbolic Rating Scale) 3 ระดับ  
 

สรุปผลการวิจัย 
 จากการวิเคราะหขอมูลปรากฏดังนี้ 

 1.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน  

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังจากการ

สอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี 

 2.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนระดับชวงช้ันที่ 2 

(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการทําแบบทดสอบ

หลังเรียน สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

 3.  ความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6)         

ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

อยูในระดับมาก 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจายของ

นักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 

หลังจากใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1 ที่ต้ังไว

วาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2    

(ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยหลังจากใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี  ปจจัยที่สงผลใหนักเรียนมีความรูในเร่ืองคาของเงินและ    

การใชจายหลังการเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนการเรียนนั้นทั้งนี้เปนผล

เนื่องมาจาก 

 แผนการจัดการเรียนรูที่ใชควบคูกับบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย คาของเงินและ   

การใชจาย เปนแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนข้ึนโดยผูวิจัยไดเลือกเนื้อหาที่ใกลตัวเกี่ยวของกับ

ชีวิตประจําวันของนักเรียน จํานวน 18 แผนการสอน กอนทําการสอนผูวิจัยไดใหนักเรียน            
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ทําแบบทดสอบความรู คาของเงินและการใชจาย เพื่อทดสอบความรูเบ้ืองตนของนักเรียน หลังจาก

นั้นจึงทําการสอนซ่ึงมีข้ันตอนการสอน ข้ันตอนที่ 1 ข้ันนํา  ผูวิจัยช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียน

ตองปฏิบัติ และทบทวนส่ิงที่เรียนไปในบทเรียนที่แลว จึงเร่ิมสอนบทเรียนใหม  ข้ันตอนที่ 2 ข้ันบอก

วัตถุประสงคการเรียนรู ตลอดจนเนื้อหาของบทเรียนใหนักเรียนไดทราบกอนการสอนทุกคร้ัง เพื่อ

เปนแรงจูงใจของนักเรียนในการเรียนอีกทั้งยังเปนการเตรียมตัวนักเรียนกอนการเรียนรู ข้ันตอนที่ 3 

ข้ันนําเสนอเนื้อหาใหมผูวิจัยอธิบายเนื้อหาในบทเรียนและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตาม ข้ันตอนที่ 4 

ข้ันฝกโดยการช้ีแนะ เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยปฏิบัติใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง นักเรียนฝกปฏิบัติดวย

ตนเองโดยมีผูวิจัยควบคุมอยางใกลชิด ข้ันตอนที่ 5 ข้ันฝกโดยอิสระ ข้ันตอนนี้ฝกใหนักเรียนมี

โอกาสฝกฝนทักษะการเรียนรูดวยตนเองตามความสามารถของแตละคน เนื่องจากผูวิจัยได

ออกแบบโดยใชขอดีของส่ือคอมพิวเตอรที่มีทั้งภาพและเสียงชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนใน

การจัดรูปแบบการสอนในเร่ือง คาของเงินและการใชจาย ซึ่งเปนไปตามจุดประสงคการเรียนใน  

ชั้นเรียนอันจะงายตอการทําความเขาใจของนักเรียนไดดียิ่งข้ึน เพราะโปรแกรมคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียไดถูกออกแบบมาใหนักเรียนเกิดความสะดวกและลดความยุงยาก สงผลใหนักเรียน

สามารถเรียนดวยความสบายใจ เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน และข้ันตอนที่ 6   

ข้ันทบทวน ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดใหนักเรียนนําความรูที่ไดเรียนมาแลวใชตอบคําถามแบบฝกหัดใน

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย และกรณีที่ทําแบบฝกหัดไดนอยกวาเกณฑที่ต้ังไว จะใหนักเรียน

แกไขโดยการไปเรียนในบทเรียนนั้นใหมเพื่อใหทําแบบฝกหัดใหผานเกณฑที่กําหนดไวสงผลให

คะแนนความรูเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน นักเรียนทุกคน

สามารถทําแบบทดสอบไดถูกตองผานเกณฑที่กําหนดไวอยูในระดับดี 

 อาจกลาวไดวาแผนการจัดการเรียนรูที่มีข้ันตอนการสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียคาของเงินและการใชจาย ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน ทําใหนักเรียนสามารถ

พัฒนาความรูคาของเงินและการใชจายของนักเรียนแตละคนไดดีข้ึน และผลการพัฒนาการเรียนรู

ของนักเรียนแตละคนสามารถกลาวไดดังนี้ 

 คนที่ 1  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4  นักเรียนมีทักษะในการใช

คอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนคอนขางนอย ผูวิจัยตองคอยแนะนําและช้ีแนะในขณะเรียน แต

นักเรียนมีความสนใจและตั้งใจฟง ดูตามบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียซ่ึงมีทั้งภาพและเสียงทํา

ใหนักเรียนจดจําไดดี และจากคะแนนการทดสอบความรูกอนเรียนมีคะแนน 7 คะแนน  และเมื่อ

เรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียแลวนักเรียนมีคะแนนความรู 12 คะแนน สูงกวากอนเรียน 

และผานเกณฑที่กําหนด 
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 คนที่ 2 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นักเรียนมีทักษะในการใช

คอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนไดดี มีความต้ังใจในการเรียน เรียนรูไดเร็ว สามารถนําผลการ

เรียนรูจากที่เรียนไปแลวมาทําแบบทดสอบหลังเรียน จะเห็นไดวาคะแนนความรูเร่ืองคาของเงิน

และการใชจายกอนเรียนมีคะแนน 8 คะแนน  และเมื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

แลว นักเรียนมีคะแนนความรู 15 คะแนน สูงกวากอนเรียน และผานเกณฑที่กําหนด 

 คนที่ 3 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 4 นักเรียนมีทักษะการใช

คอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนนอยและความคลองแคลวในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับ

พอใช  ไมมีความมั่นใจ กลัว เนื่องจากนักเรียนมีอาการเกร็งขอมือ และตองใชระยะเวลานานกวา

คนอ่ืน ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียน  ผูวิจัยตองคอยจับมือ และคอยแนะนําชี้แนะตางๆ  กระตุนให

เกิดแรงจูงใจ โดยเม่ือเรียนจบบทเรียนในแตละบทเรียนจะมีเกมใหเลน ทําใหนักเรียนเกิดความ

สนใจ กระตือรือรนที่จะเรียน สามารถเรียนรูดวยตนเอง ทําใหนักเรียนจดจําโดยที่ผูวิจัยไมตองคอย

จับมือ หรือแนะนําอีก ทําใหคะแนนความรูหลังเรียนของนักเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน โดยกอนเรียน

ไดคะแนน 5 คะแนน แตหลังเรียนไดคะแนน 11 คะแนนซ่ึงนักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการ

เรียนไปใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 

 คนที่ 4 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นักเรียนมีทักษะในการใช

คอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนไดดีกวานักเรียนคนอ่ืนๆ ในหองเรียนสามารถเรียนรู ตาม

กิจกรรมที่ผูวิจัยสอนใหอยางรวดเร็ว การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียนักเรียนสามารถ

เรียนรูดวยตนเองไดดี มีทักษะการฟงดีเยี่ยม ทําใหคะแนนหลังเรียนของนักเรียนสูงกวากอนเรียน

จากกอนเรียนได 9 คะแนน หลังเรียนมีคะแนนความรู 14 คะแนน นักเรียนสามารถนําผลการเรียนรู

ที่ไดนั้นไปใชในการทําแบบทดสอบไดอยางถูกตองผานเกณฑ 

 คนที่ 5 กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 5 นักเรียน มีทักษะการใช

คอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนไดดี นักเรียนสามารถเรียนรูตามที่ผูวิจัยกําหนดใหไดอยาง

รวดเร็ว นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดีซึ่งกอนเรียนไดคะแนน 8 คะแนน หลังเรียนไดถึง 15 

คะแนน สูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการ

ทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 

 คนที่ 6  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีทักษะในการใชคอมพิวเตอรใน

การศึกษาบทเรียนคอนขางดี และนักเรียนก็มีความสนใจในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมาก 

กระตือรือรนในการเรียน เรียนรูไดเร็ว และมีความต้ังใจในการเรียนจึงทําใหคะแนนหลังการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสูงกวากอนเรียน ซึ่งคะแนนทดสอบกอนเรียนได 9 คะแนน 
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หลังจากเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดคะแนน 14 คะแนน นักเรียนสามารถนําผล

การเรียนรูที่ไดนั้นไปใชในการทําแบบทดสอบไดถูกตองผานเกณฑ 

 คนที่ 7  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนมีทักษะการใช

คอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนคอนขางนอย ไดรับขอมูลการเรียนจากครูผูสอน นักเรียนไมชอบ

เรียนวิชาคณิตศาสตร มีความรูสึกไมอยากเรียน แตหลังจากผูวิจัยคอยแนะนํา และช้ีแนะให

นักเรียนไดดูบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพื่อกระตุนใหนักเรียนอยากเรียนรู ซึ่งไดผลนักเรียน

เร่ิมสนใจกระตือรือรนในการเรียน นักเรียนเร่ิมมีทัศนคติที่ดีตอวิชาคณิตศาสตร หลังจากเรียน

นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดไปใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียน ซึ่งกอนเรียนไดคะแนน  

6 คะแนน หลังเรียนไดคะแนน 12 คะแนน  สูงกวากอนเรียน แสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําผล

การเรียนรูที่ไดนั้นไปใชในการทําแบบทดสอบไดอยางถกูตองผานเกณฑ 

 จะเห็นไดวาแผนการจัดการเรียนรูที่มี ข้ันตอนการสอนที่ใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6)           

ที่ประกอบดวยรูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ที่ชวยกระตุนการเรียนรูของนักเรียนใหเกิดความ

เขาใจยิ่งข้ึน ทําใหนักเรียนมีแรงจูงใจ สงผลใหคะแนนความรูเร่ืองคาของเงินและการใชจายสูงข้ึน

กวากอนการเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ นวกฤษต ปวนรัตน (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษา

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนซอมเสริมทักษะการ

เขียนสะกดคําโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ผลการวิจัย

พบวา นักเรียนที่เรียนซอมเสริมจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง

การเรียนสูงข้ึนกวากอนเรียน  

 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใชจาย สําหรับนักเรียนชวงช้ันที่ 

2 (ประถมศึกษาปที่ 4 – 6)  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เปนบทเรียนที่ผูวิจัย

สรางข้ึนเพื่อชวยในการเรียนรูเร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาระดับเล็กนอยซึ่งไดกําหนดเนื้อหาในการเรียนตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน คาของ

เงินและการใชจายที่ ใชในชีวิตประจําวันหรือส่ิงที่ ใกล ตัวนักเรียน  โดยผูวิจัยได คํานึงถึง

ความสามารถทางการเรียนรูของนักเรียน ออกแบบบทเรียนใหมีความยากงายตรงกับระดับ

ความสามารถของนักเรียนมีการแจงผลยอนกลับทันทีที่นักเรียนเรียนเนื้อหาเสร็จเพื่อเปนแรงจูงใจ

ในการเรียนและกระตุนการเรียนรูของนักเรียนที่แตกตางกันและสอดคลองกับความสามารถของ

นักเรียนแตละคน เปดโอกาสใหนักเรียนไดเรียนและใชเวลาตามความสามารถของตนเอง  

 



 125

 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน 

ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการทํา

แบบทดสอบหลังเรียน สูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตาม

สมมุติฐานที่ต้ังไว เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียสรางข้ึนตามหลักการสรางสําหรับเด็ก

โดยคํานึงถึงความสนใจและความเหมาะสมกับวัยของเด็ก อีกทั้งยังไดผานการประเมินจาก

ผูเช่ียวชาญดานการวัดผลการศึกษา  ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยี 

รวมทั้งยังนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียไปทดลองใชและนํามาปรับแกไขขอบกพรองตางๆจน

ไดบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่สมบูรณจึงทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวา   

กอนเรียน เนื่องจากการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนส่ือการเรียนรูที่นาสนใจและ

แปลกใหมจึงทําใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน อีกทั้งบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย          

ยังสามารถเสนอเนื้อหาที่นาสนใจ มีทั้งภาพและเสียง อีกทั้งยังสามารถทดลองทําแบบทดสอบ

ระหวางเรียนได จึงสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ เปรมชัย     

เกิดคลาย (2548: บทคัดยอ) ; รุจรดา  จรูญชัยคณากิจ (2547: บทคัดยอ); สุรีรัตน  ปติมานนท 

(2547: บทคัดยอ)    ที่พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง     

การเรียนสูงข้ึน 

 จากการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยที่ไดรับ  

การเรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีคะแนนสูงกวากอนทดลองเปนเพราะบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญานั้นมีจุดเดนหลายประการ

ดังนี้ 

 ประการแรก นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสนใจและมีความพึงพอใจ

ตอการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เนื่องจากสามารถนําเสนอเนื้อหาการเรียนผานภาพ

และเสียงได ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจอยากเรียนซ่ึงนับเปนแรงจูงใจในการเรียน สําหรับ

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาซ่ึงเปนผูที่มีขอจํากัดทางดานการเรียนรูไดเปนอยางดี 

สอดคลองกับงานวิจัยของ วีรวัลย  วีรชาติพิทักษชน (2545: บทคัดยอ) ที่พบวานักเรียนที่มีความ

บกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเพื่อเสริมการสะกดคํา 

มีผลการเรียนผานเกณฑรอยละ 50 ทุกคน โดยสามารถทําคะแนนเฉล่ียไดรอยละ 95  นอกจากน้ี

ยังมีระดับพฤติกรรมการเรียนโดยรวมอยูในเกณฑดี โดยคาเฉลี่ยของพฤติกรรมที่นักเรียน

แสดงออกสูงมาก คือ ความสนใจกระตือรือรนในการเรียน ดังนั้น จึงสรุปไดวานักเรียนที่มีความ
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บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีความสนใจและกระตือรือรนในการเรียนดวยบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดียที่ประกอบดวยการนําเสนอภาพและเสียง 

 ประการที่สอง คอมพิวเตอรมัลติมีเดียไดรับการออกแบบใหเหมาะสมกับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญา โดยเฉพาะดังนี้ 

 1. มีการวิเคราะหเนื้อหา เพื่อใหเนื้อหาที่นํามาสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาไมมาก และไมยากเกินไป เนื่องจากนักเรียนกลุมนี้เปนผูมีความจํากัดทางดานการ

เรียนรู ดังนั้นเนื้อหาที่นํามาใชสอนจึงตองมีการวิเคราะหเนื้อหา โดยการวิเคราะหงาน (Task 

Analysis) เพื่อใหเนื้อหามีความเหมาะสมกับนักเรียนมากที่สุด 

 2. มีการออกแบบหนาจอใหสีสันสดใส และใชภาพประกอบเปนภาพการตูน เพื่อดึงดูด

ความสนใจ และภาพในเนื้อหาเปนภาพเหมือนของจริง 

 3.  มีการใชเสียงดนตรีที่มีความเราใจประกอบ เพื่อเราความสนใจของนักเรียน 

 4.  ใชตัวอักษรขนาดใหญเพื่อใหสะดวกตอการอานของนักเรียน 

 5.  การบันทึกเสียงในบทเรียน ใชจังหวะของเสียงที่เหมาะสม ไมเร็วมากจนนักเรียนฟง

ไมทัน  

 6.  มีการออกแบบบทเรียนโดยใหนักเรียนไดผอนคลายหลังจากเรียนจบบทเรียนใน     

แตละบทเรียนจะมีเกมใหเลน 

 จากการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความเหมาะสมกับนักเรียนที่มี

ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยดังที่ไดกลาวมาในขางตน จึงทําใหการเรียนรู เร่ือง    

คาของเงินและการใชจายมีความนาสนใจ และกระตุนใหนักเรียนอยากรู โดยเฉพาะอยางยิ่ง

นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาสวนใหญมีชวงความสนใจในส่ิงตางๆ ระยะส้ัน ดังนั้นการ

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียใหมีความนาสนใจจึงเปนส่ิงจําเปนเพื่อใหนักเรียนมีชวง

ความสนใจและมีแรงจูงใจเพิ่มข้ึนซึ่งสงผลใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดมากข้ึน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ จุราพร  คําดี. (2550: บทคัดยอ);  พิริยาพร พัฒนาพรพงศ. (2550: บทคัดยอ); สุวิพร          

ศรีสุพรรณถาวร (2547: บทคัดยอ)พบวานักเรียนที่ไดรับการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดีย นักเรียนมีความสนใจ ต้ังใจ ทําใหนักเรียนมีความเพลิดเพลินในการเรียน 

 ประการที่สาม การเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีความสะดวกตอ          

การนําไปใชในการจัดการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา เนื่องจากมีความ

สะดวกในการนําไปใชในที่ตางๆรวมถึงสามารถนําไปใชนอกหองเรียนได อีกทั้งนักเรียนสามารถ

เรียนจากส่ือการสอนไดซ้ําๆตามตองการ ซึ่งสอดคลองกับ กรณิศ เวศนารัตน. (2549: บทคัดยอ);     
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วีรวรรณ  วีรชาติพิทักษกุล  (2545: บทคัดยอ) ที่กลาวไววาการนําบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย

มาใชในการสอนสามารถสรางแรงจูงใจใหแกนักเรียนและนักเรียนมีโอกาสเรียนรูซ้ําแลวซํ้าอีกกี่คร้ัง

ก็ไดตามความตองการของนักเรียน  

 ผลการศึกษาความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  

4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียอยูในระดับความพึงพอใจมาก เพราะเมื่อนักเรียนมีความสนใจการเรียนโดยใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย สงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน สนใจอยากเรียนรู และไมเบ่ือหนาย

ตอเนื้อหาการเรียนโดยงายจึงทําใหนักเรียนมีความพึงพอใจตอการเรียน 

 จากการสังเกตพฤติกรรมการเรียนและวัดความพึงพอใจตอการเรียนกับนักเรียน จะเห็น

ไดวา นักเรียนมีความพึงพอใจ มีความสนใจ และกระตือรือรนในการเรียนการสอนที่ใชบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เพราะบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเปนส่ือที่ทันสมัย นาสนใจ        

ความแปลกใหมของการเรียน สามารถใหไดทั้งภาพเคล่ือนไหว ภาพนิ่งและเสียง มีสีสันเราใจ 

กระตุนใหเกิดการเรียนรู มีปฏิสัมพันธกับผูเรียนโดยสามารถใหผลยอนกลับไดทันทีทันใดสอดคลอง

กับงานวิจัยของ จุราพร  คําดี. (2550: บทคัดยอ); กรณิศ เวศนารัตน. (2549: บทคัดยอ)  ที่พบวา

นักเรียนมีความพึงพอใจตอสีและขนาดของตัวอักษร พึงพอใจตอความนาสนใจของภาพ และ

พฤติกรรมที่นักเรียนแสดงออกสูงคือ ความสนใจ กระตือรือรนในการเรียน   

 การเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียทําใหนักเรียน ไดเปล่ียนบรรยากาศ       

การเรียนที่เรียนดวยวิธีปกติมาเรียนดวยคอมพิวเตอร นักเรียนมีทักษะในการใชคอมพิวเตอรได

อยางคลองแคลว เกิดความสนุกสนานสงผลใหการเรียนรูของนักเรียนทุกคนดีข้ึน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ สตารโรดุป (Starodub. 2007: Online)  ไดทําการศึกษาทดลองเปรียบเทียบ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน วิชาคณิตศาสตร เร่ือง 

สัดสวน ของนักเรียนเกรด 6 ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญ และนักเรียนมีความสนุกสนานตอการเรียน

ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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ขอเสนอแนะ 
 1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
  1.1 ในการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรพิจารณาการออกแบบใหเกิด

การเรียนรูที่งายมีเนื้อหารายละเอียดและความเหมือนจริงของบทเรียนใหมากที่สุดสําหรับ       

กลุมนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 

  1.2 ในการเรียนผานบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียควรมีครูคอยใหคําช้ีแนะหรือ

อธิบายนักเรียน เมื่อเวลานักเรียนมีปญหาซักถามหรือขอสงสัย 

  1.3 ควรใหนักเรียนสามารถยืมแผนซีดีรอมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง    

คาของเงินและการใชจายกลับไปทบทวนที่บาน 

  1.4  จากการวิจัยทําใหผูวิจัยสังเกตไดวานักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา  

มีความสนใจในเรื่องการใชคอมพิวเตอรเปนอยางมากคุณครูผูสอนนาจะนําส่ือคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียที่มีจําหนายทั่วไปมาประกอบการเรียนการสอนใหกับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง

สติปญญาซ่ึงจะทําใหนักเรียนเหลานี้มีโอกาสพัฒนาตนเองไดทัดเทียมกับนักเรียนปกติ 

 
 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 
   2.1 ควรมีการวิจัยโดยการสรางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในรูปแบบอ่ืนๆ       

ที่แตกตางหลากหลาย เชน เปนรูปแบบการเลนเกมแขงขันสําหรับนักเรียนที่ชอบเลนเกม             

เพื่อตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล และเนื้อหาวิชาตางๆไดอยางเหมาะสม 

    2.2 เนื่องจากในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียมีเกมประกอบอยูดวย จึงควรมี  

การวิจัยเกี่ยวกับเกมการศึกษาที่จะนํามาใชประกอบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในกลุมสาระ

การเรียนรูตางๆ เพื่อใหไดเกมการศึกษาที่เอ้ือตอการเรียนรูในวิชานั้นๆ 

  2.3 ควรมีการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียเกี่ยวการสอนในรายวิชาอ่ืนๆ  
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   ตารางคาดัชนีความสอดคลอง แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

   ตารางคาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ ์
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ตาราง 6  ผลการประเมนิความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
 

จุดประสงคที่ ขอที่ 
ระดับ

พฤติกรรม 

ผูเช่ียวชาญ 
คา 
IOC 

ผล คนที่

1 

คนที่

2 

คนที่

3 

1. เม่ือกําหนดเงินเหรียญและธนบัตรให

สามารถจําแนกและบอกคาของเงิน

เหรียญและธนบตัรได 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

ความจํา 

ความจํา 

ความจํา 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความจํา 

ความจํา 

ความจํา 

ความจํา 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

2. เม่ือกําหนดเงินเหรียญและธนบัตรให

สามารถเปรียบเทียบคาของเงินและแลก

เงินได 

 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

ความจํา 

ความจํา 

ความจํา 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได 

ใชได

ใชได 

3. เม่ือกําหนดเงินเหรียญและธนบัตรให

จํานวนหน่ึงสามารถบอกจํานวนเงิน

ท้ังหมดได 

19 

20 

21 

22 

23 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

ความเขาใจ 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได 

4. เม่ือกําหนดราคาสินคาใหสามารถบอก

ไดวาตองใชเงินจํานวนเทาใดจึงจะมีคา

พอดีกับราคาสิ่งของ 

 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

การนําไปใช 

การนําไปใช 

การนําไปใช 

การนําไปใช 

การนําไปใช 

การนําไปใช 

การนําไปใช 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

+1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได

ใชได 



 149

ตาราง 7 คาดัชนีความสอดคลอง แบบประเมินความพึงพอใจของนกัเรียนในบทเรียนคอมพวิเตอร

มัลติมีเดีย 
 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC สรุปผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1.  นักเรียนชอบที่ไดใชส่ือการเรียนที่

ทันสมยั 

+1 +1 +1 1 ใชได 

2. นกัเรียนชอบ รูปภาพและเสียง +1 +1 +1 1 ใชได 

3. นกัเรียนชอบการตูนเคลื่อนไหว +1 +1 +1 1 ใชได 

4.  นักเรียนพอใจกับการนําเสนอ +1 +1 +1 1 ใชได 

5. บทเรียนคอมพิวเตอรต่ืนเตน เราใจ +1 +1 +1 1 ใชได 

6. นกัเรียนสนกุกับการเรียน +1 +1 +1 1 ใชได 

7.  นักเรียนพอใจกับความรูที่ได +1 +1 +1 1 ใชได 

8. ชวยใหนักเรียนเขาใจเนื้อหาไดงาย +1 +1 +1 1 ใชได 

9. นกัเรียนเกดิความอยากรูอยากเรียน +1 +1 +1 1 ใชได 

10. นักเรียนตองการเรียนดวยวธิีนี้ในวิชา

อ่ืนๆนอกจากคณิตศาสตร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

11. นักเรียนสามารเลือกเรียนหวัขอตางๆ

ตามตองการ 

+1 +1 +1 1 ใชได 

12. นักเรียนมคีวามสุขที่ไดเรียนดวย

ตนเอง 

+1 +1 +1 1 ใชได 

13. นักเรียนชอบที่ไดทําแบบฝกหัดใน

บทเรียนคอมพิวเตอร 

+1 +1 +1 1 ใชได 

14. นักเรียนชอบและพอใจในการวัดผล

ประเมินผล 

+1 +1 +1 1 ใชได 

15. นักเรียนชอบที่มีเกมใหเลน +1 +1 +1 1 ใชได 
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ตาราง 8  คาดัชนีความสอดคลอง แบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอรมลัติมีเดีย 

 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC สรุปผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

1.  ดานคําแนะนําในการใชบทเรียน 
    1.1  ส่ือความหมายชัดเจนและเขาใจงาย 

    1.2  บอกรายละเอียดของเนื้อหา

ครอบคลุม 

    1.3   เราความสนใจของผูเรียน 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ใชได 

 

ใชได 

 

ใชได 

2. ดานเนื้อหา 
    2.1  เนื้อหามีความสอดคลองกับ

จุดประสงคเชงิพฤติกรรม 

    2.2  เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน 

    2.3  ความเหมะสมกับวยัและความสนใจ

ของนักเรียน 

    2.4  เนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของ

การเรียนรู (จากงายไปหายาก) 

    2.5   เนื้อหามีความยากงายพอเหมาะ 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

ใชได 

 

ใชได 

ใชได 

 

ใชได 

 

ใชได 

3. ดานแบบฝกหัดระหวางเรียน 
    3.1 มีจํานวนพอเหมาะ 

    3.2 มีความสอดคลองกับเนื้อหา 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

+1 

+1 

 

1 

1 

 

ใชได 

ใชได 

4. ดานแบบทดสอบ 
    แบบทดสอบมีความสอดคลองกับ 

   จุดประสงคและเนื้อหา 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

ใชได 
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ตาราง 8  (ตอ) 

 

รายการ 
ผูเชี่ยวชาญ 

คา IOC สรุปผล 
คนที่1 คนที่2 คนที่3 

5. ดานภาษา 
    5.1 ความเหมาะสมในการใชคําในการ

ส่ือความหมาย 

    5.2 ความถกูตองของภาษาที่ใช 

    5.3 ภาษาที่ใชเขาใจงาย เหมาะสมกับ

วัย 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

 

+1 

 

+1 

+1 

 

 

1 

 

1 

1 

 

 

ใชได 

 

ใชได 

ใชได 

   5.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร

ที่ใช 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

ใชได 

6.  ดานการออกแบบ 
     6.1 บทเรียนมีความชัดเจนกับ   

           นกัเรียนที่เรียนดวยตนเอง 

     6.2 มีรูปแบบการเสนอเนื้อหาและ  

           รูปภาพเหมาะสม 

     6.3 กราฟก สี เหมาะสม 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

1 

 

1 

 

ใชได 

 

ใชได 

 

ใชได 

7. ดานเก็บบนัทึกขอมูล 
    สามารถประเมินผลทางจอภาพ 

    เพื่อใหขอมลูยอนกลับโดยทนัท ี

 

+1 

 

 

+1 

 

 

+1 

 

 

1 

 

 

ใชได 

8. ดานความสะดวกตอการใช 
   8.1  สามารถออกจากบทเรียนไดเมื่อ

จบหนวยใดหนวยหนึ่ง 

   8.2 สามารถใชบทเรียนไดตลอดเวลา 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

+1 

 

1 

 

1 

 

ใชได 

 

ใชได 
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ตาราง 9  คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

      วิชาคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงนิและการใชจาย 

 

ขอที่ p r ขอที่ p r 

1. .53 .20 11. .53 .20 

2. .47 .40 12. .47 .33 

3. .43 .33 13. .50 .33 

4. .80 .33 14. .73 .20 

5. .37 .53 15. .53 .47 

6. .67 .33 16. .80 .33 

7. .60 .33 17. .77 .40 

8. .47 .27 18. .70 .53 

9. .73 .20 19. .37 .27 

10. .53 .20 20 .40 .60 
 

 เมื่อไดคาดัชนีความงาย (p) และคาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจาย ไดนําคาดัชนีความงาย (p) และ   

คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบ มาพิจารณาประกอบกับคาดัชนีความสอดคลองระหวาง

ขอสอบกับผลการเรียนรูที่คาดหวังของผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 ทาน คัดเลือกขอสอบไวจํานวน 20 ขอ  
 
หมายเหตุ  ใชดัชนีคาความยากงาย(p) ต้ังแต 0.37 ถึง 0.77  ใชดัชนีคาอํานาจจําแนก (r) ต้ังแต 

                  0.20 ข้ึนไป ระดับความยาก ของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิที่เลือก  โดยทั่วไปแปลความหมาย  

                  ของระดับ    ความยากของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิ  ดังนี้ (กังวล  เทียนกัณฑเทศน,  

                  2540 : 41)  

  0.81 – 1.00   แปลวา   งายที่สุด  

  0.61 – 0.80   แปลวา   งาย  

  0.41 – 0.60   แปลวา   ปานกลาง  

  0.10 – 0.40   แปลวา   ยาก  

  0.00 – 0.11   แปลวา   ยากมาก   
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       แบบวัดผลสัมฤทธ์ิที่เลือก 20 ขอ แบงความยากงายของขอสอบคิดเปนรอยละ ดังนี ้  

  ขอสอบงาย   คิดเปนรอยละ 35 

  ขอสอบปานกลาง    คิดเปนรอยละ 50 

  ขอสอบยาก   คิดเปนรอยละ 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 
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 157
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ภาคผนวก ง 
 

แบบวัดผลสมัฤทธิ์ทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง คาของเงินและการใชจาย 

คําช้ีแจง 
 

1. ขอสอบมีทั้งหมด 20 ขอ 

 

2. ใหนักเรียนเลือกเพียงคําตอบเดียวทีเ่หน็วาถูกที่สุด โดยคลิกที่อักษร ก, ข และ ค 

 

3. เมื่อทําแบบทดสอบเสร็จจะมีผลคะแนนปรากฏใหทราบ 

 

4. กรณีที่นกัเรียนอานหนังสือไมได หรืออานไมคลอง ใหคุณครูอานใหนกัเรียนฟง 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
เรื่อง คาของเงินและการใชจาย 

ชื่อ......................................................นามสกุล..........................................................ชัน้...... 
 

1. ภาพในขอใดมีคาเทากับสิบบาท 

 

                        ก.   

 

 

 

        ข. 

 

 

 

                      ค.                                            

2.  

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพทีก่ําหนดใหมีเหรียญหน่ึงบาททัง้หมดกี่เหรียญ 

 

         ก.  8 เหรียญ                 ข.  7 เหรียญ                        ค. 5 เหรียญ 
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3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพทีก่ําหนดใหมีเหรียญหาบาททั้งหมดกี่เหรียญ 
 

       ก.  6  เหรียญ                 ข.  5 เหรียญ                        ค. 4 เหรียญ 
 

4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพทีก่ําหนดใหมีเหรียญสิบบาททั้งหมดกี่เหรียญ 
 

       ก.  2  เหรียญ                       ข.  4 เหรียญ                        ค. 8 เหรียญ 
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5. ภาพในขอใดมีคามากที่สุด 

 

                  

  ก.                                       ข.                                        ค.                                        

 

                                                                                      

6.  

เหรียญ                        แลกเหรียญ                    ไดกี่เหรียญ 

 

 

      ก.  สามเหรียญ                        ข. ส่ีเหรียญ              ค. หาเหรียญ  

7.  
 

ธนบัตร                                               แลกเหรียญไดตามขอใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

     เหรียญ                          แลกเหรียญ                              ไดกี่เหรียญ 

 

          ก.  สองเหรียญ                    ข. สามเหรียญ             ค. ส่ีเหรียญ 

   

ก.  ข  

 

ค. 
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9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

จากภาพใครมีเงินมากที่สุด 

                 ก.  จอม                          ข.  จุก                           ค. นอย 

10.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพใครมีเงินนอยที่สุด 

               ก.  ดํา                        ข.  จุก                           ค. นอย 

จอมมีเงนิ 

 

จุกมีเงนิ 

 

นอยมีเงิน 

ดํามีเงนิ 

 
จุกมีเงนิ 

นอยมีเงิน 
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11.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

จากภาพใครมีเงินเทากับสิบบาท 

              ก.  จุก                           ข. นอย                           ค. ดํา 

12.  

 

 

 

 

 
 

จากภาพรวมเปนเงนิทั้งหมดเทาใด 

             ก.  5 บาท                      ข.  7 บาท                    ค. 9 บาท 

13.  

 

 

 

 

 

 

จากภาพรวมเปนเงนิทั้งหมดเทาใด 

           ก.  5 บาท                      ข.  9   บาท                    ค. 13 บาท 

จุกมีเงนิ 

 

 

นอยมีเงิน 

 

 
 

ดํามีเงนิ 
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14.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพรวมเปนเงนิทั้งหมดเทาใด 

           ก.  15 บาท                      ข.  17 บาท                    ค. 19 บาท 

15.  

ซื้อ                  ราคา 12 บาท ตองจายเงนิตามขอใด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก. 

  

  

ข. 

ค. 
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16.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากภาพฉันมเีหรียญ                             หนึง่เหรียญ สามารถแลกซื้อส่ิงของใด 
 
              ก.  นมเปร้ียว                         ข. ทวิล่ี                       ค. ซูกัส 

17.  

 

 

 

 

    

 

จากภาพฉันมเีหรียญ                          และเหรียญ                       สามารถแลกซ้ือ 

ส่ิงของใด                              

            ก.  นมเปร้ียว                         ข. โจก                      ค. ปลาหมึกเสน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ราคา 6 บาท 

 

ราคา 6 บาท 

 

 
 

ราคา 5 บาท 

 
 

ราคา 6 บาท 

 
 
 

ราคา 15 บาท 
 

 

ราคา 20 บาท 
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18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

จากภาพฉันมเีหรียญ                         และเหรียญ                           สามารถแลกซือ้ 

ส่ิงของใด                              
       

                ก.  ปอกกี ้                      ข. ขาวโพดค่ัว                    ค. เลย 

19.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากภาพ ใครสามารถซ้ือ                            ราคา 5 บาท และ                   ราคา 5 บาท

ไดพอดีกับเงนิที่มีอยู 

 

                 ก.  แดง                        ข.  จุก                        ค. กลา 

 

ราคา 15 บาท
  

ราคา 20 บาท 

 

ราคา 17 บาท 

 

   แดงมีเงิน    จุกมีเงิน 

 

   
กลามีเงิน 
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20.      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

   

 

นอยมีเงิน 

แดงมีเงิน จุกมีเงิน 

จากภาพ ใครสามารถซ้ือ                         ได     พอดีกับเงินที่มีอยู 

 
  ราคา 20 บาท 

                 ก.  แดง                        ข.  จุก                        ค. นอย 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยางแผนการจัดการเรยีนรู 
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แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
บทที ่9 เร่ือง คาของเงนิและการใชจาย    เวลา  18 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรู  แผนที่ 1 เร่ือง  ลักษณะและคาของเงนิเหรียญ 1 บาทและ 5 บาท 

เวลา 1  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

มาตรฐานการเรียนรู   สาระที่ 2  :  การวัด 

 มาตรฐาน ค.  2.1  :  เขาใจพื้นฐานเก่ียวกบัเงิน 

 มาตรฐาน ค.  2.2  :  บอกจํานวนเงนิได 
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  
 เมื่อกําหนดเงนิเหรียญและธนบัตรใหสามารถจําแนกและบอกคาของเงนิเหรียญและ

ธนบัตรได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 1.  เมื่อกําหนดเงินเหรียญนักเรียนสามารถจําแนกและบอกคาของเงินเหรียญไดวา

เหรียญใดเปนเหรียญ  5 บาท และเหรียญใดเปนเหรียญ 1 บาทได 

 2. นักเรียนแสดงออกถึงการมพีฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ 

 2.1   นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 

 2.2   มีความสนใจปฏิบัติตามผูสอน 

 2.3   ความสามารถในการเรียนรู 
 

สาระการเรียนรู 
 เงินมีประโยชนเราสามารถใชเงินในการใชจายเพื่อซื้อส่ิงของเคร่ืองใชและอาหารที่ใชใน

ชีวิตประจําวัน เงินมี 2 ประเภทคือ เงินเหรียญ และธนบัตร เงินแตละประเภทมีหลายชนิดมี

ลักษณะและคาแตกตางกัน เงินเหรียญทุกชนิดจะมีลักษณะเปนรูปวงกลม ซึ่งมีขนาดตางๆกันดังนี้ 
 

 เงินเหรียญ 
 
  

  

          ดานหนา 
 

ดานหลัง 
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        เหรียญ 1 บาท  มีคาเทากับ 1 บาท มีลักษณะเปนวงกลมสีเงินดานหนามีพระบรม

ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ดานหลังมีตัวเลขไทยระบุคาของเงินวา 

๑ บาท และ 1 บาทเลขอารบิค    

 

      
     
 
 
 
  เหรียญ 5 บาท มีลักษณะเปนวงกลมสีเงิน มีขนาดใหญกวาเหรียญ 1 บาท ขอบ

ดานในมีลักษณะขอบ 9 เหล่ียมดานหนามีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

รัชกาลที่ 9 ดานหลังมีตัวเลขไทยระบุคาของเงินวา ๕ บาท และ 5 บาทเลขอารบิค 
 
กิจกรรมเรียนรู 
 1. ขั้นทบทวน 
                  1.1 ผูสอนช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูทีน่ักเรียนจะตองปฏิบัติรวมทัง้แจงเกณฑการ

ประเมินและขอตกลงในการประเมิน 

                  1.2 ผูสอนใหความรูและทบทวนพืน้ฐานความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร ปุม

ปฏิบัติการตางๆของคอมพวิเตอร 

   1.3 ครูใหนักเรียนทดสอบกอนเรียน 
 2. ขั้นบอกวัตถุประสงค 
  ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ เมื่อนักเรียนเรียนเร่ือง ลักษณะและคาของเงิน

เหรียญ 1 บาทและ 5 บาท แลวนักเรียนสามารถรูคาของเงินและดูลักษณะของเงินเหรียญ 1 บาท

และเหรียญ 5 บาทได และเมื่อไดเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย นักเรียนเกิดความรู 

ความจํา สามารถตอบคําถามได จากนั้นผูสอนแจงกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติในขณะที่เรียนบทเรียน

คอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน การทําแบบฝกหัดทายบทเรียนใหนักเรียนทราบ 
 3. ขั้นนําเสนอเนื้อหาใหม 
  3.1 ผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยการเขาสูโปรแกรมการเรียน นักเรียนพิมพชื่อของ

ตัวเอง เพื่อเขาสูบทเรียน  

 

  
ดานหนา   ดานหลัง 
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  3.2  ผูสอนแสดงวิธีการเขาสูโปรแกรม คาของเงิน และการใชจาย จะปรากฏหนวย 

การเรียนรู 4 หนวยการเรียนรู ครูผูสอนเขาสูโปรแกรมการเรียนรูหนวยที่ 1 คือ หนวยยอยที่ 1    

เร่ืองลักษณะของเหรียญ 1 บาท และเหรียญ 5 บาท  

  3.3 จากนั้นผูสอนเขาสูเมนูยอยเขาสูโปรแกรมการเรียนรูบอกช่ือและลักษณะของ

เหรียญ 1 บาท และเหรียญ 5 บาท  

   3.4   ผูสอน อธิบายเนื้อหาและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตามบทเรียนคอมพิวเตอร

มัลติมีเดียทีละข้ันตอน 
 4. ขั้นฝกโดยการช้ีแนะ  
     4.1 ผูสอนใหนักเรียนฝกการเขาสูโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียในหนวย

การเรียนรูบอกช่ือและลักษณะของเหรียญ 1 บาท และเหรียญ 5 บาทและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหา

ในบทเรียนดวยตนเอง 

     4.2 ผูสอนคอยแนะนํานักเรียนที่ทําไมถูกตอง หรือไมเขาใจคําส่ังที่กําหนดให เปน

รายบุคคล 

    4.3 นักเรียนศึกษาและเรียนรูตามบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจนจบหนวย    

การเรียนเรื่อง ลักษณะและคาของเงินเหรียญ 1 บาทและ 5 บาท เมื่อเรียนจบบทเรียนใหนักเรียน

กลับสูเมนูหลัก 
 5. ขั้นฝกโดยอิสระ 
     5.1 ผูสอนใหนักเรียนเขาสูโปรแกรมการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง 

ลักษณะและคาของเงนิเหรียญ 1 บาทและ 5 บาท โดยนกัเรียนฝกปฏิบัติเองจนจบหนวยการเรียน

ของลักษณะ และคาของเงนิเหรียญ 1 บาทและ 5 บาท 

  5.2 ผูสอนตรวจสอบ และแนะนาํการฝกปฏิบัติของนักเรียน 
 6. ขั้นทบทวน 
  6.1 ผูสอนทบทวนเนื้อหาที่ ได เ รียนมาแลวทั้งหมดโดยการซักถามนักเ รียน            

ใหนักเรียนบอกข้ันตอนการปฏิบัติเขาสูโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

    6.2 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน หนวยการเรียนรูบอกช่ือและลักษณะของ

เหรียญ 1 บาท และเหรียญ 5 บาท จํานวน 10 ขอ ดวยตนเอง โดยมีเกณฑการใหคะแนนถาตอบ

ถูก 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี้ 

   คะแนน   0 -  5     คะแนน  หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 

      คะแนน   6 – 7     คะแนน  หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 

      คะแนน   8 - 10    คะแนน  หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับดี      
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   6.3 นักเรียนที่ผานเกณฑการเรียนรู ต้ังแตระดับพอใช จนถึงระดับดี ผูสอนใหรางวัล

นักเรียนที่ผานเกณฑและสามารถเลนเกมเสริมทักษะเกี่ยวกับเงิน  แตนักเรียนที่ไมผานเกณฑ

นักเรียนตองกลับไปเรียนเนื้อหาใหมอีกคร้ัง 

 
สื่อการเรียนการสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย คาของเงนิและการใชจาย 

 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  
 1. แบบฝกหัดทายบทเรียนหนวยการเรียนรู ลักษณะและคาของเงนิเหรียญ 1 บาทและ 

5 บาท 

 2. สังเกตความสนใจ ต้ังใจในการเรียนรายบุคคล 

 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 

 ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 ปญหา/อุปสรรค 

 ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

 แนวทางในการแกไข 

 ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 

ลงช่ือ...................................................ผูสอน 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ............... 
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แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
บทที ่9  เร่ือง คาของเงนิและการใชจาย เวลา  18 ชั่วโมง 

แผนการจัดการเรียนรูแผนที ่2 เร่ืองลักษณะและคาของเงินเหรียญ10 บาท และธนบัตร 20 บาท 

เวลา 1  ชั่วโมง 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

มาตรฐานการเรียนรู   สาระที่ 2  :  การวัด 

 มาตรฐาน ค.  2.1  :  เขาใจพื้นฐานเก่ียวกบัเงิน 

 มาตรฐาน ค.  2.2  :  บอกจํานวนเงนิได 
 

ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  
 เมื่อกําหนดเงนิเหรียญและธนบัตรใหสามารถจําแนกและบอกคาของเงนิเหรียญและ

ธนบัตรได 
 

จุดประสงคการเรียนรู 
 1. เมื่อกําหนดเงนิเหรียญนักเรียนสามารถบอกคาของเงนิเหรียญ 10 บาท และธนบัตร  

20 บาทได 

 2. นักเรียนแสดงออกถึงการมพีฤติกรรมการเรียนรูที่เหมาะสม คือ 

 2.1  นักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียน 

 2.2  มีความสนใจปฏิบัติตามผูสอน 

 2.3  ความสามารถในการเรียนรู 

  
สาระการเรียนรู 
 เงินมี 2 ประเภทคือ เงินเหรียญ และธนบัตร เงินแตละประเภทมีหลายชนิดมีลักษณะ

และคาแตกตางกัน เงินเหรียญทุกชนิดจะมีลักษณะเปนรูปวงกลม ซึ่งมีขนาดตางๆกันดังนี้ 
 

 เงินเหรียญ 
 
  

  

          
              

ดานหนา 
 

ดานหลัง 
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 เหรียญ 1 บาท  มีคาเทากับ 1 บาท มีลักษณะเปนวงกลมสีเงินดานหนามีพระบรม

ฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ดานหลังมี ตัวเลขไทยระบุคาของเงินวา 

๑ บาท และ 1 บาทเลขอารบิค 

     

      
     
 
 
   เหรียญ 5 บาท มีลักษณะเปนวงกลมสีเงิน มีขนาดใหญกวาเหรียญ 1 บาท  

ขอบดานในมีลักษณะขอบ 9 เหล่ียมดานหนามีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ดานหลังมีตัวเลขไทยระบุคาของเงินวา ๕ บาท และ 5 บาทเลขอารบิค 
 
 
 
 
 
 
         ดานหนา                              ดานหลัง 

 

   เหรียญ 10 บาท  มีลักษณะเปนวงกลมเปนเหรียญ 2 เนื้อ คือ ดานนอกเปนเหรียญ     

สีเงิน ดานในเปนเหรียญสีทองเหลือง มีขนาดใหญกวาเหรียญ 1 บาท และเหรียญ 5 บาท ดานหนา

มีพระบรมฉายาลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ดานหลังมีตัวเลขไทยระบุคา

ของเงินวา ๑๐ บาท และ 10 บาท เลขอารบิค 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
ดานหนา   ดานหลัง 
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                    ดานหนา               ดานหลัง 
 
 
 
 
 
  ธนบัตร 20 บาท มีลักษณะเปนธนบัตรสีเขียว ดานหนามีพระบรมฉายาลักษณ

ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9  มีขอความระบุวา คาของเงินวา  ๒๐ บาท ตัวเลขไทย 

และ 20  บาท ตัวเลขอารบิค ดานหลังมีขอความระบุวา ๒๐ บาทตัวเลขไทย และ 20 บาทตัวเลข

อารบิค 

 
กิจกรรมเรียนรู 
 1.  ขั้นทบทวน 
                  1.1  ผูสอนทบทวน ลักษณะและคาของเงินเหรียญ 1 บาทและ 5 บาท 

  1.2  ผูสอนทบทวนพ้ืนฐานความรูเกีย่วกับการใชคอมพวิเตอร ปุมปฏิบัติการตางๆ

ของคอมพิวเตอร 
 2.  ขั้นบอกวัตถุประสงค 
  ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ เมื่อนักเรียนเรียนเร่ือง ลักษณะและคาของเงิน

เหรียญ 10 บาทและธนบัตร 20  บาท แลวนักเรียนสามารถรูคาของเงินและดูลักษณะของเงิน

เหรียญ 10 บาทและธนบัตร 20  บาท ได และเมื่อไดเรียนรูในบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

นักเรียนเกิดความรู ความจํา สามารถตอบคําถามได จากนั้นผูสอนแจงกิจกรรมที่จะตองปฏิบัติใน

ขณะที่เรียนบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เชน การทําแบบฝกหัดทายบทเรียนใหนักเรียนทราบ 
 3. ขั้นนําเสนอเนื้อหาใหม 
  3.1  ผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยการเขาสูโปรแกรมการเรียน นักเรียนพิมพชื่อของ

ตัวเอง เพื่อเขาสูบทเรียน  

  3.2  ผูสอนแสดงวิธีการเขาสูโปรแกรม คาของเงิน และการใชจาย จะปรากฏหนวย 

การเรียนรู 4 หนวยการเรียนรู ครูผูสอนเขาสูโปรแกรมการเรียนรูหนวยที่ 1 คือ ในหนวยยอยที่ 2 

เร่ือง ลักษณะของเหรียญ 10 บาท และและธนบัตร 20  บาท 

  3.3   จากนั้นผูสอนเขาสูเมนูยอยเขาสูโปรแกรมการเรียนรูบอกช่ือและลักษณะของ

เหรียญ 10 บาท และและธนบัตร 20  บาท  
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  3.4  ผูสอน อธิบายเนื้อหาและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหา ทําความเขาใจ ตามบทเรียน

คอมพิวเตอรมลัติมีเดียทีละข้ันตอน 
 4. ขั้นฝกโดยการช้ีแนะ  
   4.1   ผูสอนใหนักเรียนฝกการเขาสูโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย ต้ังแต

เร่ิมตนในหนวยการเรียนรูบอกช่ือและลักษณะของเหรียญ 10 บาท และและธนบัตร 20  บาท และ

ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนดวยตนเอง 

  4.2 ผูสอนคอยแนะนํานักเรียนที่ทําไมถูกตอง หรือไมเขาใจคําส่ังที่กําหนดให เปน

รายบุคคล 

    4.3 นักเรียนศึกษาและเรียนรูตามบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจนจบหนวยการ

เรียนเร่ือง ลักษณะและคาของเงินเหรียญ 10 บาทและธนบัตร 20  บาท เมื่อเรียนจบบทเรียนให

นักเรียนกลับสูเมนูหลัก 
 5.  ขั้นฝกโดยอิสระ 
     5.1 ผูสอนใหนักเรียนเขาสูโปรแกรมการเรียนรูบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง 

ลักษณะและคาของเงินเหรียญ 10 บาทและธนบัตร 20  บาท โดยนักเรียนฝกปฏิบัติเองจนจบ

หนวยการเรียนของลักษณะ และคาของเงินเหรียญ 10 บาทและธนบัตร 20  บาท 

   5.2 ผูสอนตรวจสอบ และแนะนาํการฝกปฏิบัติของนักเรียน 
 6. ขั้นทบทวน 
   6.1 ผูสอนทบทวนเนื้อหาที่ ได เ รียนมาแลวทั้งหมดโดยการซักถามนักเ รียน            

ใหนักเรียนบอกข้ันตอนการปฏิบัติเขาสูโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย 

  6.2 นักเรียนทําแบบฝกหัดทายบทเรียน หนวยการเรียนรูบอกช่ือและลักษณะของ

เหรียญ 10 บาท และและธนบัตร 20  บาท จํานวน 10 ขอ ดวยตนเอง โดยมีเกณฑการใหคะแนน

ถาตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี้ 

   คะแนน   0 -  5     คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 

      คะแนน   6 – 7     คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 

      คะแนน   8 – 10   คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับดี 

นักเรียนที่ผานเกณฑการเรียนรู ต้ังแตระดับพอใช จนถึงระดับดี ผูสอนใหรางวัลนักเรียนที่ผาน

เกณฑและสามารถเลนเกมเสริมทักษะเกี่ยวกับเงิน  แตนักเรียนที่ไมผานเกณฑนักเรียนตองกลับไป

เรียนเนื้อหาใหมอีกคร้ัง 
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สื่อการเรียนการสอน 
 บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย คาของเงนิและการใชจาย 

 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  
 1. แบบฝกหัดทายบทเรียนหนวยการเรียนรู ลักษณะและคาของเงนิเหรียญ 10 บาท

และธนบัตร 20  บาท 

 2. สังเกตความสนใจ ต้ังใจในการเรียนรายบุคคล 
 
บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 ผลการสอน 

 ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 ปญหา/อุปสรรค 

 ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

 แนวทางในการแกไข 

 ...............................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

............................................................................................................................................. 

  

ลงชื่อ...................................................ผูสอน 

วันที่..........เดือน..................พ.ศ............... 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
ภาคผนวก ฉ 

 
ตัวอยางแบบวัดความพึงพอใจ  
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ประวัติยอผูวิจัย 
 

ชื่อ   -  สกุล   นางพัชรีวรรณ  คุณชื่น 

วัน เดือน ปเกดิ   25  สิงหาคม  2505 

สถานที่เกิด   กรุงเทพมหานคร 

ที่อยูปจจุบัน   999/318  หมูบานเกาวัฒนา  หลักสอง  หนองแขม   

    กรุงเทพมหานคร 

ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน หัวหนางานศูนยวทิยบริการ 

สถานทีท่ํางานปจจุบัน  โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  หมูบานเศรษฐกิจ  แขวงบางไผ 

    เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 

ประวัติการศึกษา 

  พ.ศ. 2529 ศิลปศาสตรบัณฑิต วิชาเอกบรรณารักษศาสตร 

    จาก  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

  พ.ศ. 2551 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 

    จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 
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