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 การศึกษาครั้งนี้มีจุดมุงหมาย เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการ
เขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย  ตามเกณฑ 80/80  เพ่ือศึกษาความสามารถการเขียนสะกดคําของ
เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และเพ่ือเปรียบเทียบการ
พัฒนาการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูกอนและหลังการใชบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา เปนนักเรียนท่ีมีปญหาทางดานการเรียนรูดานการ
เขียน  เด็กมีระดับสตปิญญาปกต ิไมมีความพิการซ้ําซอน  และกําลังเรียนอยูช้ันประถมศึกษาปท่ี 
1 ภาคเรียนท่ี 2  ปการศึกษา  2547  ของโรงเรียนบานสุขเกษม  อําเภอเมือง  จังหวัดสุโขทัย  
จํานวน  6  คน  ใชระยะเวลาในการทดลอง  6  สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 60 นาที 
 การวิจัยครั้งนี้ใชแบบแผนการวิจัยแบบ  One Group Pretess – Postest design  สถติ ิ
ท่ีใช  คือ นอลพาราเมติก  ชนิด The  Wilcoxon  Matched  Pairs  Signed - Ranks  Test  
ผลการวิจัยพบวา 

1. คอมพิวเตอรชวยสอนมีคาประสิทธิภาพ  83.33/86.11  โดยมีประสิทธิภาพสูงกวา
เกณฑท่ีกําหนด 

2. นักเรียนท่ีไดรับการสอนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีความความสามารถเขียนสะกด
คําอยูในระดับด ี

 3.  นักเรียนท่ีไดรับการสอนเขียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสามารถเขียนสะกดคํา 
               กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.5 โดยหลัง 
               การทดลองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูมีความสามารถเขียนคําสงูกวาการทดลอง 
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The purpose of this study was three fold : to determine the efficiency of Computer  

Assisted Instrution,to investigate,and to compare the writing ability of children with 
learning disabilities before and after using Computer Assisted Instruction.  
 
 The sample group consisted of  6 students  having problem in writing,having no 
other handicaping conditions,and with normal intelligence.   
 

They experiment was carrying on for 6 weeks, 3 days a week,60 minutes for each 
session. 
 
 The Writing Ability Test and Learning Program were used in the analyses. The 
pretest and posttest scores were analyzed using Wilcoxon Matched Pairs Singned Ranks 
Test. 
 
 The findings of this study the as follows : 
 

1.  The efficiency  of Computer Assisted Instruction was  established at      
    83.33/86.11 
2.  The writing ability of children with learning disabilities By Using Computer 

Assisted Instruction was at the good level. 
3. The comparison of the pretest and posttest score yielded significant difference  

               at .05 level. The posttest score increased. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 ปริญญานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลงดวยความกรุณาจาก ศาสตราจารยผดุง อารยะวิญู 
ประธานกรรมการที่ปรึกษา และรองศาสตราจารยวิราพร พงศอาจารย ท่ีไดใหคําแนะนําแกไข
ขอบกพรองตาง ๆ จนผูวิจัยสามารถดาํเนินการทําปริญญานิพนธฉบับนี้ไดจนสําเร็จ ผูวิจัยขอ
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
 ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.เตือนใจ เกียวซี  อาจารยศิริวิมล  
ใจงาม ท่ีกรุณาเปนกรรมการสอบ เปนอาจารยท่ีปรึกษา ตลอดจนเปนผูตรวจสอบและใหคําแนะนํา 
แกไขเครื่องมือท่ีใชในการวจัิยรวมถึงแนวคดิตาง ๆ ทําใหปริญญานิพนธฉบับนี้มีความสมบูรณ
ย่ิงข้ึน 
 ขอกราบขอบพระคุณดร.สุภาณี เส็งศรี รองศาสตราจารยวนิดา บํารุงไทย ท่ีกรุณา
ตรวจสอบใหคําแนะนําแกไขปรับปรุงเครื่องมือวิจัย 
 ขอกราบขอบพระคุณผูอํานวยการโรงเรียนบานใหมสุขเกษม ท่ีใหความรวมมือในการเก็บ
ขอมูลและทดลองในครั้งนี้ โดยเฉพาะอาจารยนลินนุช อํานวยสิน ท่ีใหความสะดวกแกผูวิจัย  
เสมอมา 
 ขอกราบพระคุณคุณพอนุกุล ทิมวัฒนา คุณแมอัมพร ทิมวัฒนา ตลอดจนพ่ีนองในตระกูล 
ทิมวัฒนา ทุกคน ท่ีใหการสนับสนุนในทุกดานโดยเฉพาะอยางย่ิงไดสนับสนุนทุนทรัพยตลอด
ระยะเวลาที่ไดศึกษา  และเปนผูท่ีทําใหผูวิจัยมีกําลังใจตอสูจนทุกวันนี้ 
 ขอขอบพระคุณ คุณจุไรรตัน มาประสพ คุณญาณี ปญจานนท คุณอาทิตยา สิงหนาท คุณ
อาภา พัฒนประสิทธิ ์ คุณประภาพิมล ทิมวัฒนา ท่ีใหกําลังใจผูวิจัยในการตอสูกับอุปสรรคที่เกิด
จากการทําวิจัยครั้งนี้ โดยเฉพาะอยางย่ิงคุณรัตนา ปานทอง  ท่ีทําใหผูวิจัยมีกําลังใจตอสูจนสําเร็จ
ถึงทุกวันนี้ 
 ขอขอบพระคุณคุณสุภาพร เรืองจันทร หัวหนางานวินัยและพัฒนานิสิต มหาวิทยาลัย
นเรศวรที่ใหคาํแนะนําในการแบงเวลาในการทํางานและทําวิจัยครั้งนี้ และท่ีจะขาดไมไดเปนอยาง
ย่ิง นายจันทรดี ปญญาถา สิบเอกทนงสิทธิ์  บุญตนั นางสาวเสาวภา  ธนะชยัศักดิ์ ท่ีใหความ
ชวยเหลือโดยใหคําแนะนําเรื่องโปรแกรมคอมพิวเตอร    
 ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวม และใหความชวยเหลือ สนับสนุนจนทําใหปริญญานิพนธ
ฉบับนี้สําเร็จลงได คุณคาและประโยชนของปริญญานิพนธฉบับนี้ขอมอบเปนเคร่ืองบูชาพระคุณ 
บิดา มารดา ครู  อาจารย และผูท่ีมีพระคุณทุกทานที่ชวยใหผูวิจัยสําเร็จการศึกษา 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 

ภาษาและการพูด  มิใชสิ่งท่ีติดตัวมาตั้งแตกําเนิด ภาษาและการพูดเกิดจากการเรียนรู  
โดยการไดยินไดฟง เด็กปกติเรียนรูภาษาและการพูดจากการใชหูฟงและใชอวัยวะรับรูความรูสึก
อ่ืนๆ รวมรับรูดวย  เชน หูไดยิน ตามองดู ล้ินชิมรส จมูกไดกล่ิน และมือสัมผัสจับตอง  ภาษา
เปนสิ่งท่ีชวยใหมนุษยสามารถติดตอสื่อสารและเขาใจกันได  อีกท้ังยังเปนทักษะพื้นฐานที่จําเปน
ในการเรียนรูสรรพวิชาท้ังมวล (เพ็ญศรี กันทา.2536 : 92)  จากความสําคัญของภาษาและการ
พูด กระทรวงศึกษาธิการจึงไดบรรจุวิชาภาษาไทยใหอยูในกลุมทักษะที่เปนเครื่องมือในการ
เรียนรูมุงเนนใหผูเรียนมีการพัฒนาการทางภาษาทั่วไป  ดานการฟง พูด อานและเขียน  
สามารถใชภาษาติดตอสื่อสารทั้งการรับความรูและการถายทอดความรู สึกนึกคิดอยางมี
ประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล (กระทรวงศึกษาธิการ.2532 : 7) ฉะนั้น การเรียนจึงจําเปนอยางย่ิง
ท่ีจะตองมีการฝกฝนทักษะพ้ืนฐานใหสัมพันธท้ัง 4 ดาน  คือ ทักษะการฟง ทักษะการพูด ทักษะ
การอาน และทักษะการเขียน  ซ่ึงในทักษะ 4 ดานนี้  การเขียนนับวาเปนทักษะการแสดงออกที่
สําคัญท่ีสุด  ในเด็กปกติการเรียนรูภาษาจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยประสบการณและผานขั้นตอน
ของระบบการสื่อความหมายที่คอนขางจะซับซอน  โดยจะเริ่มตนจากสมอง เมื่อสมองคิดเสร็จจะ
สั่งการมาที่กลามเนื้อท่ีควบคุมการพูดใหทํางาน  โดยสงสัญญาณในลักษณะคลื่นเสียงไปยังผูรับ  
โดยผานหูไปยังหูช้ันใน  และไปยังเสนประสาทและสมองและแปลความหมาย  ซ่ึงในเด็กท่ีมี
ปญหาในการเรียนรูน้ัน  ไมมีความบกพรองของอวัยวะสื่อความหมาย  แตเด็กจะมีกระบวนการ
เรียนรูท่ีบกพรอง  จึงเปนเหตุใหเด็กมีปญหาในการรวบรวมหรือจัดระบบความคิดเพ่ือสื่อสาร
ออกมาโดยการเขียนไมได  จึงสงผลใหเด็กประสบความยุงยากทางการเรียนวิชาภาษาไทยใน
ระดับประถมศึกษาซึ่งเปนพ้ืนฐานของการเรียนท้ังมวล 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ.2535 – 2539)  จึงไดกําหนดแผนการจัด
การศึกษาพิเศษในโรงเรียนประถมศึกษาไวในรูปแบบการเรียนรวม  โดยจัดใหเหมาะสมกับ
ความตองการและความสามารถของเด็กแตละคน  และไดรับความชวยเหลือตามความจําเปน
พิเศษ  ซ่ึงเปนการสงเสริมใหเด็กไดเรียนรูและอยูในสังคมไดอยางปกติสุข 

สําหรับแนวทางในการจัดการศึกษาสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูน้ัน ศรียา  นิยม
ธรรม (2540 : 54)  ไดอางถึงงานวิจัยของ ศาสตราจารยเจนเนท  เลอวินเนอร  วาไมมีวิธีการใด
วิธีการเดียวท่ีจะนํามาใชไดอยางมีประสิทธิผลกับเด็กทุกคน ดังนั้นการสอนเด็กท่ีมีปญหาในการ
เรียนรูจําเปนท่ีจะตองมีหลายรูปแบบ เพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถและความแตกตางของ



เด็กแตละคน โดยการสอนเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูจะเนนการฝกทักษะดานความจํา และการ
ฝกสมาธิเพ่ือใหเด็กสามารถอานเขียนได (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน.2538 : 96)   

นอกจากวิธีการสอนแลวการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนก็มีความสําคัญเชนกัน เพราะ
การสอนภาษาไทยดานการเขียนเปนทักษะท่ีซับซอนท่ีสุด (ผดุง อารยะวิญู.2539 : 81)  การ
ใหเด็กไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนจะทําใหเกิดความนาสนใจมากย่ิงข้ึน  และมี
ประสิทธิภาพใกลเคียงกับการเรียนจากชั้นเรียน (สุกรี รอดโพธิ์ทอง. 2538 : 23)  และตอบสนอง
ตอความตองการในการเรียนการสอน   

ซ่ึงสําหรับในเด็กท่ีมีปญหาทางดานการเรียนรู  ภาษาไทยเปนดานท่ีมีความยุงยากมาก
ดังจะเห็นไดจากกระบวนการทดสอบเด็กกอนการทดลอง ซ่ึงเด็กจะเขียนคําโดยวิธีการจําแลว
นํามาเขียน  พยัญชนะท่ีมีความคลายคลึงกันก็จะแยกแยะไมได  ประกอบกับการเรียนการสอน
แบบเกา  ซ่ึงมีรูปแบบที่ไมนาสนใจ  ไมมีสิ่งดึงดูดและเราใจ  จึงทําใหเด็กเกิดความเบื่อหนาย  
เนื่องจากส่ือไมสามารถตอบสนองผูเรียนไดตามความตองการและทันทวงที 

ปจจุบันไดมีการนําการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (Computer Assisted 
Instruction) มาใชในการเรียนการสอนมากขึ้น  เน่ืองจากมีคุณลักษณะพิเศษที่เหมาะสม  โดย
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะประกอบไปดวยภาพกราฟฟก  ภาพเคล่ือนไหว  มีการใชภาพ
ลายเสน  ซ่ึงเปนสวนชวยในการสรางบรรยากาศ  ทําใหเกิดความเขาใจ  สนุกสนานเพลิดเพลิน 
พรอมกันนี้ยังมีการเสริมแรงดวยขอมูลยอนกลับอยางทันทีทันใด  ลักษณะเชนนี้สอดคลองกับ
ทฤษฎี การเรียนรูของสกินเนอร (Skinner)  ซ่ึงกลาววาบทเรียนควรมีการเสริมแรงดวยขอมูล
ยอนกลับอยางทันทีทันใด ทําใหนักเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพและชวยสราง
ความกระตือรือรนของนักเรียนในการเรียนใหมากย่ิงข้ึน  นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนยังสามารถบันทึกคะแนน และขอมูลการตอบสนองอยางรวดเร็ว  สามารถฝกฝนปฏิบัติซํ้าได
เทาท่ีตองการโดยไมเกิดความเบื่อหนาย  ซ่ึงนับวาเหมาะที่จะนํามาใชสอนเด็กท่ีมีปญหาในการ
เรียนรูเปนอยางย่ิง 

จากสภาพปญหาและแนวคิดดังกลาว ผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาการเขียน
สะกดคําวิชาภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
ซ่ึงจะทําใหไดวิธีสอนเขียนสะกดคําท่ีมีประสิทธิภาพ เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงการเรียน
การสอนเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู และชวยพัฒนาความสามารถของเด็กใหตรงกับศักยภาพ
ของตน 
 
ความมุงหมายในการศึกษาคนคว า 

1.  เพื่อสรางและศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑ 
     ประสิทธิภาพ  80/80 



2. เพื่อศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมีปญหาในการ
เรียนรูหลังการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   

3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพัฒนาการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ
เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู กอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน 

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

1.  เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการสงเสริม และสนับสนุนการเรียนการสอน 
     เขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู โดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
     ใหมีประสิทธิภาพ 
2.   เพ่ือเปนแนวทางสําหรับครูผูสอนในการนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขามาสอน 
     ในรายวิชาอ่ืนตอ ๆ ไป 

 
ขอบเขตของการศึกษาคนควา 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
                  ประชากรที่ใชในการศึกษา  เปนนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูดานการเขียน มี
ระดับสตปิญญาปกต ิและไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 
       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  เปนนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูดานการเขียน 
มีระดับสติปญญาปกต ิ และไมมีความพิการซ้ําซอน  กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
1 ปการศึกษา 2547 ของโรงเรียนบานใหมสุขเกษม  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทัย  จํานวน 
6 คน  ซ่ึงมีวธิเีลือกดังนี้ 

1. สํารวจเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูดานการเขียนคํา จากนักเรียนท้ังหมด 15 คน 
โดยใชแบบสํารวจปญหาในการเรียนของผดุง อารยะวญิ.ู(2535:121-139) ภาควิชาการศึกษา
พิเศษ คณะศกึษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ซ่ึงแบบสํารวจนี้ใชสํารวจ
ปญหาในการเรียนของเด็กใน 5 ดาน คอื ภาษา คณิตศาสตร เวลาและทิศทาง การเคลื่อนไหว 
และพฤติกรรม  โดยครูประจําชั้นเปนผูใชแบบสํารวจปญหาในการเรยีนของเด็ก 

2. ผูวจัิยนําผลการสํารวจปญหาในการเรียนของเด็กท่ีสํารวจแลวมาทําการ 
ประเมินตดัสนิวาเด็กคนใดท่ีมีปญหาในการเรียนรูดานการเขียน 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      3.2 ตวัแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการเขียนสะกดคํา 
 



4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2547  จํานวน 6  
สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 50 นาที 

5. เนื้อหาท่ีใชในการวิจัย  คือ  เน้ือหาวชิาภาษาไทย เปนคําศัพทท่ีเปนคํานาม   
โดยแบงเปน 5 หมวด มีดังนี้ 

       5.1 คําศัพทหมวดรางกาย 
       5.2 คําศัพทหมวดเคร่ืองแตงกาย   
       5.3 คําศัพทหมวดสัตว   
       5.4 คําศพัทหมวดผัก   
       5.5 คําศัพทหมวดผลไม 

 
นิยามศัพทเฉพาะ 

1. เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู หมายถึง เด็กท่ีมีปญหาทางดานการเขียนสะกดคําท่ีเปน
คํานามที่ใชในชีวิตประจําวัน ซ่ึงมีความยุงยากนี้ปรากฏใหเห็นชัดเจนในกระบวนการทดสอบเด็ก
กอนการทดลอง โดยไดจากการใชแบบสํารวจปญหาในการเขียน ของผดุง อารยะวิญู 2535 : 
121- 139) ภาควิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสาน
มิตร 

2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  หมายถึง  การสอนโดยใชโปรแกรม Author ware  
ในการเสนอสื่อประสม  อันไดแก  ขอความ  ภาพนิ่ง  กราฟฟค แผนภูมิ ภาพ กราฟ 
ภาพเคล่ือนไหว วีดีทัศนเพ่ือถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่ใกลเคียงกับ
สภาพความเปนจริงมากที่สุด  ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน สามารถดึงดูดความสนใจของ
ผูเรียนและยังกระตุนใหผูเรียนตองการที่จะเรียนอีกท้ังยังเกิดปฏิสัมพันธระหวางผูเรียนกับส่ือ ท้ัง
ยังไดรับผลยอนกลับอยางสม่ําเสมอและยังบอกขอบกพรองของผูเรียนไดเมื่อทําผิด 
 3. ความสามารถในการเขียนสะกดคํา หมายถึง ความสามารถในการทําแบบทดสอบการ
เขียนสะกดคําโดยวัดจากคะแนนที่ไดจากการทําแบบทดสอบกอนและหลังการใชบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางขึ้น  เพ่ือวัดการพัฒนาการเขียนสะกดคํา  ซ่ึงมีรูปแบบคําถาม
หลายประเภท โดยขอท่ีถูกให 1 คะแนน  ขอท่ีผิดให 0  คะแนน 
 4. ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง เกณฑมาตรฐานที่ใช
ประเมินประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ในการวิจัยคร้ังนี้กําหนดเกณฑไว 
80/80   
     80 ตัวแรก หมายถึง   ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร 
                                         ชวยสอนซึ่งคํานวณจากรอยละของคะแนนเฉล่ีย ในการทํา 
                                         แบบฝกในบทเรียนแตละแผน (E1) 
 



             80 ตัวหลัง หมายถึง    ประสิทธิภาพของผลลัพธท่ีไดจากการเรียนรู ซ่ึงคํานวณจาก 
                                         รอยละของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน แบบทดสอบหลัง 

            เรียน (E2) 
  
กรอบแนวคิดในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดกําหนดกรอบแนวคิดดังนี ้
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
    
 
 
 
สมมติฐานในการศึกษาคนควา 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  การเขียนสะกดคําท่ีสรางขึ้นมีประสิทธิภาพตาม
เกณฑ 80/80 

2. ความสามารถในการเขียนสะกดคําของเดก็ท่ีมีปญหาในการเรียนรูหลังจากการได
เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี 

3. เมื่อเด็กท่ีมีปญหาในการเรยีนรูเม่ือไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  
ความสามารถในการเขียนสูงข้ึน 

 
 

 
 

     ทฤษฎีของสกินเนอร กลาววา 
ระบบการเรียนการสอนที่ดีจะตอง
สรางสถานการณใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณ  5  ประการคือ 
- Gradual approximation 
       เหมาะสมกับวุฒิภาวะ 
- Active Participation มีสวนรวม

ในกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง 
- Immediately Feedback ทราบ

ผลการเรียนรูทันที 
- Successive Experience ได

ประสบการณแหงความสําเร็จ 
- Positive Reinforcement ไดรับ

การเสริมแรงที่ดี 

สรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน 
การสอนเขียนสะกดคํา 

ความสามารถในการเขียน
สะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาใน
การเรียนรู หลังจากการสอน

เขียนสะกดคําโดยใช
คอมพิวเตอรชวยสอน 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
ในการวิจัยครั้งนี้  ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังนี้ 
เอกสารที่เกี่ยวของ 

1. เอกสารที่เก่ียวของกับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู 
1.1 ความหมายของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู 
1.2 ลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู 

  2.  เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการเขียนสะกดคํา 
 2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคํา 
 2.2 ความสําคัญของการเขียนสะกดคํา 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูทักษะการเขียน 
2.4 ปญหาและขอบกพรองในการเขียน 

 3.   เอกสารงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน 
      3.1  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน 
      3.2  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
            3.3  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
      3.4  ลักษณะการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 

 3.5 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 3.6 ทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

               3.7 ขอดีและประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
               3.8 การประเมินประสิทธิภาพของคอมพิวเตอรชวยสอน 

4.   งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. เอกสารที่เก่ียวของกับเด็กที่มีปญหาในการเรียนรู 
     1.1 ความหมายของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู 

     นักจิตวิทยาและนักการศึกษาหลายทาน ไดใหคํานยิามของคําวาเด็กท่ีมีปญหาในการ
เรียนรูไวดังน้ี 

ผดุง อารยะวิญ ู (2539:115)  ไดใหความหมายไววา เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู
หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพรองในขบวนการทางจิตวิทยา  ทําใหเด็กมีปญหาในการใชภาษา ท้ัง
ในการฟง การอาน การพดู การเขียน และการสะกดคาํ  แตปญหาดังกลาวไมไดมีสาเหตุมาจาก
ความบกพรองทางดานรางกาย  แขน ขา ลําตัว สายตา การไดยิน อารมณ และสภาพแวดลอม
รอบตัวเด็ก 

ศรียา  นิยมธรรม  (2537:3) ไดใหความหมายไววา เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู หมายถึง 
เด็กท่ีมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางของขบวนการพื้นฐานทางจิตวิทยาการ
เรียนรูเกี่ยวกับความเขาใจ  การใชภาษาพูด หรือภาษาเขียน  จะเห็นไดในลักษณะของการมี
ปญหาในการรับฟง การคดิ การพูด การอาน การเขียน การสะกดคาํ หรือการคํานวณ  ตลอดจน
การรับรูอันเปนผลจากความผิดปกติทางสมอง  แตไมรวมถึงเดก็ท่ีมีปญหาทางการเรียนรูอัน
เนื่องมาจากการมองไมเห็น ปญญาออน การไมไดยิน การเคล่ือนไหวไมปกติเน่ืองจากรางกาย
พิการ  มีอารมณแปรปรวน หรือเด็กท่ีดอยโอกาสทางการศึกษา   

จากความหมายของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู สรุปไดวา  เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู  
หมายถึงเด็กท่ีมีความผิดปกติอยางใดอยางหนึ่ง หรือหลายอยางของขบวนการพื้นฐานทาง
จิตวิทยาการเรียนรูเก่ียวกับความเขาใจ  การใชภาษาพูด หรือภาษาเขียน  ท้ังในการฟง การ
อาน การพูด การเขียน และการสะกดคํา  แตปญหาดงักลาวไมไดมีสาเหตุมาจากความบกพรอง
ทางดานรางกาย  แขน ขา ลําตัว สายตา การไดยิน อารมณ และสภาพแวดลอมรอบตัวเด็ก  ซ่ึง
จะแสดงออกในลักษณะของการฟง การพูด การอาน การเขียน การคดิ และการเรียน
คณิตศาสตร ซ่ึงปญหาดังกลาวเปนลักษณะเฉพาะของแตละคน 

1.2 ลักษณะของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู 
เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูอาจมีลักษณะดังตอไปน้ี 
1. มีความบกพรองทางการพูด 
2. มีความบกพรองทางการสื่อสาร 
3. มีปญหาในการเรียนวิชาทักษะ 
4. มีปญหาในการสรางแนวความคิดรวบยอด 
5. การทดสอบผลการเรียนใหผลไมแนนอน ยากแกการพยากรณ 
6. มีความบกพรองทางการรับรู 
7. มีความบกพรองทางการเคลื่อนไหว 



8. มีอารมณคงไมคงที่ บางครั้งระเบิดอารมณใสผูอ่ืน  ความผิดหวังเล็ก ๆ นอย ๆ อาจ
ทําใหเสียอารมณอยางรุนแรงได 

9. โยกตัว หรือผงกศีรษะบอยๆ 
10. ลักษณะการนอนไมคงที่ บางคร้ังหลับบางครั้งไมหลับ ไมเปนเวลาท่ีแนนอน 
11. มีการพัฒนาทางรางกายไมคงที่ 
12. มีพฤติกรรมไมคงเสนคงวา 
13. เสียสมาธิงาย 
14. แสดงพฤติกรรมแปลก ๆ 
15. มีปญหาในการสรางความสมัพันธกับเพ่ือน 

 
ท้ังนี้ ยังมีอาการที่สอดคลองกันอีก  คือ  เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูสวนใหญพบ 

ในระดับช้ันประถมศึกษา  โดยจะเปนชายมากกวาหญิง  ในอัตราสวน 3 : 1  มีระดับสติปญญา
เฉล่ียประมาร  94 – 98  สวนความรุนแรงของปญหานี้จะตรวจพบในระดับช้ันประถมศึกษา
โดยเฉพาะอยางย่ิงในชั้น ป 3 – 4  ซ่ึงโดยมากแลวจะพบในเด็กท่ีเคยสอบตกและเรียนซ้ําชั้น ซ่ึง
จะพบปญหาทางดานภาษามากกวาทางดานคํานวณ  และยังมีปญหาทางดานพฤติกรรมรวมอยู
ดวย  โดยจะแสดงออกอยางเห็นไดชดัระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับความสามารถที่แทจริง
ของเด็ก แตเม่ือเด็กโตข้ึนและเล่ือนชั้นไปเรียนในระดับมัธยมศึกษาปญหาทางการเรียนรูจะคอย 
ๆ ลดลง ปญหาทางการเขียนของเด็กมีหลายลักษณะ  ซ่ึงจะจําแนกความบกพรองทางการเขียน  
อาจจะจําแนกไดเปน  3 ลักษณะ  คือ   

1. ดิสกราเฟย (Dysgraphia)  หมายถึง การที่เด็กไมสามารถเขียนหนังสือได เชน จับ
ดินสอไมได ลอกคําศัพทหรือตัวอักษร หรอืตัวเลข หรือรูปทรงเรขาคณิตจากกระดานลงบนสมุด
ของตนไมได  หรือทําไดแตลายมืออานยาก 

2. ความบกพรองในการจํา (Recall Deficits)  เด็กไมสามารถจําส่ิงท่ีเห็นได เด็กอาจ
บอกชื่อสิ่งของได ในขณะที่เด็กกําลังจองมองสิ่งนั้นอยู แตเม่ือครูทําสิ่งนั้นพนสายตาของเด็กไป
แลว เด็กจําส่ิงนั้นไมได เด็กมีความสามารถในการจําดวยสายตา(visual memory)  ไมดี 

3. ความบกพรองทางโครงสรางของภาษา (Syntax Deficits)  เด็กเหลานี้สามารถเรียน
หนังสือไดด ี แตหากครูใหเขียนเรียงความ เขียนรายงาน เด็กอาจทําไมได เด็กอาจมีแนวคิดท่ีจะ
เขียน แตไมสามารถระบายความรูสึกนึกคิดออกมาเปนตวัอักษรได บางคนอาจเขียนไดบางแต
เขียนผิดหลักไวยากรณของภาษาไทย 
 

กลาวโดยสรุป เด็กบางคนอาจมีความบกพรองทางการเขียนอยางเดียว บางคนอาจมี
ความบกพรองทางการอานอยางเดียว บางคนอาจมีความบกพรองท้ังการฟง การอานและการ
เขียน ความรุนแรงของปญหา อาจแตกตางกันไปในเด็กแตละคน  เด็กบางคนอาจมีปญหา       



ไมมากนัก สามารถอานและเขียนไดบางแตตองไดรับการชวยเหลือเพ่ิมเติม แตเด็กบางคนอาจมี
ปญหารุนแรงถึงข้ันไมสามารถจับดินสอหรือปากกาขึ้นมาเขียนหนังสือไดเลย 
 
2. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน 
 เอกสารท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาแบบฝกทักษะภาษาไทย เรื่อง การเขียนสะกดคาํ
พ้ืนฐานในแบบเรียนภาษาไทย  สําหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 1 ผูวิจัยไดศึกษาคนความี
รายละเอียดดงัตอไปน้ี 

2.1 ความหมายของการเขียนสะกดคาํ 
      วรรณี  โสมประยูร (2529 ข : 542)  กลาวถึงความหมายของการเขียนสะกดคําวา  
หมายถึง  วิธีเขียนคําโดยเรียงลําดับอักษรภายในคําหนึ่งๆ เพื่อออกเสียงไดชัดเจน  และสื่อ
ความหมายไดถูกตองท่ีผูเขียนตองการ 
      ศิวพร  พิลาแดง (2529 : 9) กลาวถึงความหมายของการเขียนสะกดคําวา หมายถึง  
ความสามารถในการเขียนคํา  โดยเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  และตัวสะกดการันต  
ไดถูกตองตามหลักภาษาและตรงตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  2525 
     วชิระ  ขันทาโทออน  (2532 : 27)  กลาววาการเขียนสะกดคํา คือ  ความสามารถใน
การเขียนคําเรียงตามลําดับพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต  ตัวสะกดไดถูกตองและสามารถนํา
หลักการเขียนไปใชประโยชนได 
     จินตนา  ชูเชิด  (2540 : 11) กลาวถึงความหมายของการเขียนสะกดคําวา  หมายถึง  
การสอนใหนักเรียนรูจัก  กฎเกณฑในการเรียงลําดับตัวอักษร  หรือเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  
และวรรณยุกตของคํานั้นๆ ใหถูกตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช  
2525 
     นิธิพงษ  ซอสันเท๊ียะ  (2537 : 37)  กลาวถึง  ความหมายของการเขียนสะกดคําวา  
การสะกดคําเปนเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดตวัอักษร  หรือสัญลักษณแทนเสียง  โดยใชกฎเกณฑ
ในการเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตใหถูกตองตามหลักภาษา  เพ่ือจะไดออกเสียง
ไดชัดเจนซึ่งจะชวยใหผูเรียนสามารถถายทอดความคดิของตนเองออกมาเปนตัวหนังสือ  และให
ผูอานสามารถเขาใจความหมายไดตรงตามจุดมุงหมายท่ีผูเขียนตองการ 
     อดุลย  ภปูล้ืม (2539 : 10) กลาวถึงความหมายของการเขียนสะกดคําวา  หมายถึง   
วิธีการเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  และวรรณยุกตภายในคํานั้นๆ ใหถูกตองตามพจนานุกรม 
ฉบับราชบัณฑิตยสถานเพ่ือจะชวยใหผูเรียนสามารถออกเสียงไดถูกตองชัดเจนและเขียนคํานั้น
ไดถูกตอง รูหลักเกณฑในการเขียนและสามารถนําสิ่งท่ีเขียนไปใชสื่อสารในชวีิตประจําวันได 
     มะลิ  อาจวิชัย (2540 :12) กลาวถึงความหมายของการเขียนสะกดคําวา  หมายถึง  
การเขียนท่ีมีการเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต  ไดถกูตองตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตย 
สถาน  พุทธศกัราช 2525 



      วีระศักดิ ์ ปตตาลาโพธิ์ (2540 : 12) กลาวถึงความหมายของการเขียนสะกดคําวา 
หมายถึง การจัดเรียงพยัญชนะ  สระ และวรรณยุกตใหเปนคําท่ีมีความหมายและถูกตองตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานและสามารถนําคําดังกลาวไปใชในการสื่อสารใน
ชีวติประจําวันได 
 
      จากความหมายของการการเขียนสะกดคําท่ีกลาวมา  สรปุไดวา  การเขียนสะกดคํา 
หมายถึง  การจัดเรียงลําดับพยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต ใหเปนคําท่ีมีความหมายและถูกตอง
ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พุทธศักราช 2525  เพ่ือใหสามารถเขียนไดถูกตอง
ตามหลักเกณฑการเขียนอานออกเสียงคําคํานั้นไดอยางถูกตอง  ชัดเจน สามารถสือ่ความหมาย
ไดถูกตองตามท่ีผูเขียนตองการ  ซ่ึงทําใหผูอานสามารถเขาใจขอความที่อานไดรวดเร็ว  ถูกตอง
ตรงตามที่ผูเขียนตองการ 
 

2.2 ความสําคัญของการเขียนสะกดคาํ 
      บุปผา   ซังพุก (2524 : 2) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไววา  การ
เขียนสะกดคําเปนทักษะท่ีจําเปนในการวางพื้นฐานของการเขียนดานอ่ืนๆ เพราะนักเรียน
สามารถนําประโยชนจากการเขียนสะกดคําไปใชกับวิชาอ่ืน ๆ ไดคือ ถาเขียนสะกดไดถูกตอง
และรวดเร็วก็จะสามารถชวยใหเขาใจและเรียนวิชาอื่น ๆ ไดดีดวย  ดังนั้นการเขียนสะกดคําจึง
ควรสอนใหนักเรียนเขียนไดถูกตองตั้งแตเร่ิมเรียน  โดยเฉพาะในระดับช้ัน  ป.1 – ป.2  ซ่ึงเปน
วัยท่ีมีพัฒนาการทางภาษาโดยการเลียนแบบและจําไดอยางแมนยํา 
       ยุพดี   พูลเวชประชาสุข (2525 : 13) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคํา  
ไววาการเขียนสะกดคําเปนวิธีการที่ชวยใหนักเรียนรูจักหลักเกณฑของการเรียงลําดับตัวอักษร
ภายในคําคําหนึ่งเพ่ือจะไดออกเสียงใหชัดเจนและเขียนคํานั้นไดถูกตอง 
      วรรณี  โสมประยูร (2529 ข : 542) กลาวถึง  ความสําคัญของการเขียนสะกดคําวา 
การเขียนสะกดคําท่ีถูกตองเปนทักษะพื้นฐานของการพูดและอานที่สําคัญและจําเปนในการ
ดํารงชีวิตมาก  ครูจึงตองฝกฝนนักเรียนอยางสมํ่าเสมอทุกระดับชั้นเพราะการเขียนสะกดคําได
ถูกตอง จะชวยใหผูเขียนอธิบายความคิดเห็นตามท่ีตนตองการดวยถอยคําท่ีถูกตอง  ชัดเจน   
สละสลวย  ทําใหผูอานสามารถเขาใจขอความที่อานไดรวดเร็วและถูกตอง  นอกจากนั้นยังทําให
ผูเขียนเกิดความมั่นใจในตนเอง  โดยไมตองพ่ึงพาพจนานุกรมบอยครั้งอีกดวย 
      สนอง  คําศรี (2532 :8) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไววาการเขียน
สะกดคําใหถูกตองนั้นเปนสิ่งสําคัญมากเพราะนอกจากจะสื่อความหมายถูกตองแลวยังจะชวยให
เกิดผลดีตอผูเขียนขอความนั้นไดถูกตอง ตลอดทั้งผูเขียนเองก็เกิดความมั่นใจในตนเองสามารถ
อธิบายและถายทอดแนวความคิดใหผูอ่ืนเขาใจไดรวดเร็วและถูกตอง 



      นิธิพงษ  ซอสันเทียะ (2537 :7) กลาววาการสะกดคําเปนองคประกอบสําคัญท่ีจะ
เพิ่มพูนทักษะในการเขียน  การเขียนผิดก็เหมือนกับพูดผิดความหมายของคําก็จะเปล่ียนไป  
ประสิทธิภาพของการเขียนก็จะลดลง  ปจจุบันมีแนวโนมท่ีจะพิจารณากําหนดหรือตัดสินระดับ
คุณภาพการศึกษาของบุคคลจากอัตราความถูกตองในการเขียนสะกดคํา  ดังนั้นจึงเปนส่ิงจําเปน
สําหรับเด็กเพราะชวยใหเด็กอานและเขียนไดถูกตอง  ครูไมควรละทิ้งการสอนแบบสะกดคํา  
การเขียนสะกดคําใหถูกตองนับวาเปนสิ่งสําคัญในการเขียนเด็กจึงจําเปนตองเรียนรูคําท่ีเปน
มาตรฐานการเขียนเบ้ืองตนและฝกใหเขียนใหถูกตองเสียตั้งแตเริ่มเรียน 
      จินตนา   ชูเชิด (2537 : 12) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคํา ไววา  การ
เขียนสะกดคํานับวาเปนทักษะการเขียนท่ีสําคัญมากที่ครูผูสอนภาษาไทยทุกคน  ควรฝกฝนให
นักเรียนเขียนสะกดคําใหถูกตองเพราะเปนพ้ืนฐานของการเขียนดานอื่น ๆ ถานักเรียนอานออก
เขียนไดถูกตอง  นักเรียนก็สามารถนําประโยชนจากการเขียนไปใชในวิชาอื่น ๆ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
     อดุลย   ภูปล้ืม (2539 :12) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไววา  การ
เขียนสะกดคํามีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันและความเปนอยูของบุคคลในปจจุบัน
เพราะการเขียนสะกดคําถูกจะชวยใหผูเขียน อาน  เขียน  หนังสือ ไดถูกตอง  สื่อความหมายได
แจมชัดและมีความม่ันใจในการเขียน ทําใหผลงานท่ีเขียนคุณคาเพ่ิมข้ึนนอกจากนี้  ยังอาจจะ
เปนตวับงช้ีคุณภาพของการศึกษาของบุคคลนั้นไดอีกดวย 
     เนาวรัตน  ช่ืนมณี (2532 : 18) กลาวถึงความสําคัญของการเขียนสะกดคําไววา การ
เขียนสะกดคํา มีความสําคัญตอการดํารงชีวิตประจําวันและความเปนอยูของบุคคลในปจจุบัน 
เพราะการเขียนสะกดคําท่ีถูกจะชวยใหผูเขียนอาน  เขียนหนังสือไดถูกตอง  สื่อความหมายได
แจมชัดและมีความมั่นในในการเขียนทําใหผลงานที่เขียนมีคุณคาเพิ่มข้ึนนอกจากนี้ยังอาจจะเปน
ตัวบงชี้ถึงคุณภาพของการศึกษาของบุคคลอีกดวย 
     มะลิ อาจวิชัย (2540 : 13)  กลาวถึงความสําคญัของการเขียนสะกดคําไววา  การ
เขียนสะกดคําใหถูกตอง  เปนสิ่งสําคัญในการเขียนถาเขียนสะกดคําผิดจะทําใหความหมายของ
คําเปล่ียนไปทําใหสื่อสารกันไมตรงความหมาย ดังนั้นครูจําเปนตองรูหลักการเขียนสะกดคํา  
เพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมใหนักเรียนเขียนสะกดคําไดถูกตอง 
 
      จากความสําคัญของการเขียนสะกดคาํดังกลาวขางตน  สรุปไดวา  การเขียนสะกด
คําใหถูกตองมีความจําเปนและสําคัญอยางย่ิง  กลาวคือ  ถาเขียนสะกดคําถูกตองจะทําใหอาน
และเขียนไดถูกตอง  สื่อความหมายไดถูกตองชัดเจน  เขาใจตรงกัน  ทําใหผูเขียนมีความมั่นใจ
ในการเขียนผลงานที่เขียนมีคุณภาพ  การเขียนสะกดคําถูกตองยังเปนตัวบงช้ีคุณภาพของ
การศึกษาของบุคคลนั้นไดอีกดวย แตถาเขียนสะกดคําผิดจะทําใหความหมายของคําเปลี่ยนไป
การสื่อสารไมตรงความหมายเกิดความไมเขาใจกัน 



 
 

2.3 จุดประสงคการเรียนรูทักษะการเขียน 
               หลักสูตรไดกําหนดจุดประสงคการเรียนรูซ่ึงไดเปนเปาหมายของการจัดกิจกรรมการ
เรียน  การสอน  และการประเมินผล  โดยนําจุดประสงคแตละกลุมประสบการณวิเคราะหตาม
ลักษณะของพฤติกรรมแตละดานวา  ตองการพัฒนานักเรียนในเร่ืองใดบาง  สิ่งท่ีไดจากการ
วิเคราะห  เรียกวา  “สมรรถภาพ”  ซ่ึงในหลักสูตรไดกําหนดสมรรถภาพและกําหนดเปน
จุดประสงคการเรียนในแตละระดับดังนี ้  (คณะกรรมการการประถมศกึษาแหงชาต ิ . 2539 ก : 
272 – 275)   
ตาราง 1  จุดประสงคการเรียนรูทักษะการเขียน 

 
สมรรถภาพ จุดประสงคการเรียนรู  ชั้น 

ป. 1 - 2 
จุดประสงคการเรียนรู

ชั้น ป. 3 - 4 
จุดประสงคการ

เรียนรู  ชั้น ป. 5 - 6 
1.  เขียนไดถูกตองสวยงาม เขียนสะกดคําโดยใชคํา

พ้ืนฐานที่กําหนดใหได
ถูกตอง คัดลายมือไดถูกตอง
และสวยงาม 

-  เขียนสะกดคําโดยใช
คําพ้ืนฐานที่กําหนดให 
-  คัดลายมือถูกตอง 
รวดเร็ว 

-  เขียนคํา วลี ประโยค 
  ที่กําหนดใหถูกตอง 
-  คัดลายมือถูกตอง  
รวดเร็ว  และสวยงาม 

2.  เขียนโดยลําดับความคิด   
     เหตุการณไดอยางตอ 
     เนื่อง 

เขียนอธิบายภาพ เลาเรื่อง  
แสดงความนึกคิด  โดย
ลําดับความคิดและ
เหตุการณ 

เขียนตามรูปแบบที่
กําหนด  โดยลําดับ
ความคิด  เหตุการณได
อยางตอเนื่อง 

เขียนตามรูปแบบที่
กําหนด  โดยลําดับ
ความคิด  เหตุการณได
อยางตอเนื่อง 

3.  เขียนแสดงความคิด 
    อยางเสรี  และเชิงสราง 
    สรรคได 

 
- 

เขียนแสดงความคิด
อยางเสรีและเชิง
สรางสรรค 

เขียนแสดงความคิด
อยางเสรี  และเชิง
สรางสรรค 

4. เขียนแสดงความคิดเห็น  
   เชิงวิเคราะหวิจารณและ 
   เขียนอยางมีวิจารณญาณ 
   ได 

- - เขียนแสดงความ
คิดเห็นเชิงวิเคราะห
วิจารณ  และเขียน
แสดงความคิดอยางมี
เหตุมีผล 

5. รักการเขียน มีความพอใจในการเขียน เห็นความสําคัญของการ
เขียน 

นําการเขียนไปใชใน
ชีวิตประจําวันอยาง
สมํ่าเสมอ 

6. มีนิสัยที่ดีในการเขียน ปฏิบัติตนตามคําแนะนําที่
ไดรับในการเขยีน 

ปฏิบัติตนตามคําแนะนํา
ที่ไดรับในการเขียน 

ปฏิบัติตนเปนผูมีนิสัยที่
ดี  ในการเขียน 



2.4 ปญหาและขอบกพรองในการเขียน 
กรรณิการ  พวงเกษม (2531: 35) กลาวถึงปญหาและขอบกพรองในการเขียนไว   

ดังนี้ คือ 
1. ลายมือ การเขียนตัวอักษร สระ วรรณยุกตไมเรียบรอย  ไมถูกตองตามลักษณะ 

พยัญชนะไทย  คือ 
1.1 เขียนตัวอักษรเอนหลัง 
1.2 เขียนตัวอักษรโยหนา 
1.3 เขียนเบามากไป ทําใหบางสวนของตัวอักษรหายไป 
1.4 เขียนเกร็ง 
1.5 การเวนชองไฟไมเหมาะสม 
1.6 การเวนวรรคไมถูกตอง 
1.7 การเขียนผิดเขียนลักษณะอักษร  
1.8 การเขียนยํ้าหัวอักษร 

2. การเขียนสะกดคําผดิ ขอบกพรองนี้มาจากการอานของเด็กท่ีไมถูกตอง เด็กท่ี 
อานหนังสือผิด ๆ ถูก ๆ คอือานออกเสียงเพ้ียน อานตกหลน อานไมเวนวรรคตอนใหถูกตอง 
      3.   การเขียนผิดประโยค เชน การเขียนประโยคตามภาษาพดู การเขียนประโยค
โดยละคําบุพบท เปนตน 
      4.   การเขียนบรรยายหรือเขียนอธิบายไมชัดเจน คลุมเครือ ขอบกพรองนี้มาจาก
การอานท่ีไมเขาใจความหมาย คืออานจับใจความไมได 
   
 สรุป  ขอบกพรองในการเขียนท่ีพบบอย คือ เรื่องของลายมือท่ีไมถูกตองตามหลักตัว
อักษรไทย  การเขียนสะกดคํา และการเขยีนเปนประโยคบรรยายความรูสึกนึกคิดของตนเอง
ออกมาใหผูอ่ืนรับรูไมไดดเีทาท่ีควร 
 
3. เอกสารที่เก่ียวของกับคอมพิวเตอรชวยสอน 

3.1 ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
       คนสวนใหญมักรู จักคอมพิวเตอรชวยสอนในชื่อของ CAIซ่ึงยอมาจากคําใน
ภาษาอังกฤษวา Computer – Assisted - Instruction หรือ Computer Aided Instruction 
คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหน่ึงซึ่งใช
ความสามารถของคอมพิวเตอรในการนําเสนอสื่อประสม อันไดแก ขอความ กราฟฟค แผนภูมิ 
กราฟ  เคล่ือนไหว วีดีทัศนและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียนมากท่ีสุด โดยท่ีคอมพิวเตอรชวยสอนจะนําเสนอเนื้อหาทีละ
หนาจอภาพโดยเนื้อหาความรูในคอมพิวเตอรชวยสอนจะไดรับการถายทอดในลักษณะที่



แตกตางกันออกไป  ท้ังนี้ข้ึนอยูกับธรรมชาติและโครงสรางของเนื้อหา  โดยมีเปาหมายสําคัญก็
คือ  การไดมาซึ่งคอมพิวเตอรชวยสอนที่สามารถดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนผูเรียน
ใหเกิดตองการท่ีจะเรียนรู  คอมพิวเตอรชวยสอนเปนตัวอยางที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัว
ตอตัวซึ่งผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการมีปฎิสัมพันธหรือการโตตอบพรอมท้ังการไดรับผล
ยอนกลับ (Feedback)  อยางสมํ่าเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรมตาง ๆ ของคอมพิวเตอรชวยสอน  
ท่ีเก่ียวเนื่องกับการเรียนนอกจากนี้คอมพิวเตอรชวยสอนยังเปนสื่อท่ีสามารถตอบสนองความ
ตองการความแตกตางระหวางผูเรียนไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมินและตรวจสอบ
ความเขาใจของผูเรียนไดตลอดเวลา  ดังนั้นผูสอนจะสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปชวย
การสอนของตนไดอยางมีประสิทธิภาพเพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นท่ีสนับสนุน ในขณะเดียวกัน
ผูเรียนสามารถนําคอมพิวเตอรชวยสอนไปใชในการเรียนดวยตนเองโดยปราศจากขอจํากัด
ทางดานเวลาและสถานที่ในการศึกษา  โดยเฉพาะผูเรียนท่ีเรียนออน  สามารถใชประโยชนจาก
คอมพิวเตอรชวยสอนในการเรียนเพ่ิมเติมนอกเวลาได (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2542) 
 นักการศึกษาและนักวิชาการตาง ๆ ไดใหความหมายของคําวาคอมพิวเตอรชวยสอนไว
หลายทานดวยกัน  ดังนี้ 
 สิพล (Sippl.  1981 : 77)  ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึงการใช
คอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอน โดยนํามาประยุกตใหเปนการโตตอบระหวางผูเรียนกับ
ข้ันตอนโปรแกรมบทเรียนของคอมพิวเตอร ซ่ึงสามารถบอกขอบกพรองของผูเรียนไดเม่ือทําผิด 
 สมชาย ทยานยง (2526 : 5-16) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอนหรือ CAI 
(Computer Assisted Instruction) คือการนําเอาคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือชวยประกอบใน
ดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในทุกสาขาวิชา โดยผูเรียนไดศึกษาบทเรียนตางๆ  
ไปแลว คอมพิวเตอรจะเปนเคร่ืองมือชวยทบทวนใหเขาใจดีข้ึน หรือใชเปนการทดสอบความ
เขาใจของผูเรียนวาเขาใจถูกตองเพียงใด 
 ผดุง อารยะวิญู (2527 : 41-42) ไดใหความหมายไววา คอมพิวเตอรชวยสอน 
หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องชวยครูในการเรียนการสอน สําหรับการเรียนการ
สอนจะบรรจุเนื้อหาท่ีครูจะสอน แทนที่ครูจะสอนเน้ือหาวิชาดวยตัวเองครูก็บรรจุเน้ือหาเหลานั้น
ไวในโปรแกรม และนักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเอง คอมพิวเตอรชวยสอนจึงเปนวิธีหน่ึงท่ีจะ
ชวยใหนักเรียนเรยีนรูดวยตนเองโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรเปนผูถายทอดวิชาแทนครู 
 ขนิษฐา ชานนท (2532 : 8) ไดใหความหมายวา คอมพิวเตอรชวยสอนหมายถึงการนํา
คอมพิวเตอรมาใชเปนเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยเนื้อหาวิชา แบบฝกหัด และการ
ทดสอบจะถูกพัฒนาขึ้นเปน รูปของโปรแกรมคอมพิวเตอร  ซ่ึ ง มักเรียกวาคอรสแวร 
(Courseware)  ผูเรียนจะเรียนบทเรียนจากคอมพิวเตอร โดยคอมพิวเตอรจะสามารถนําเสนอ
เนื้อหาวิชาซึ่งอาจจะเปนท้ังในรูปตัวหนังสือ และภาษากราฟฟค สามารถถามคําถาม รับคําตอบ



จากผูเรียน ตรวจคําตอบและแสดงผลการเรียนในรูปแบบของขอมูลยอนกลับ (Feed back) 
ใหแกผูเรียน 

สเปนเซอร (บุญชม ศรีสะอาด.2537:123 ; อางอิงจาก Spencer)  กลาววาคอมพิวเตอร
ชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาใชในการสอนรายบุคคลโดยใชโปรแกรมที่ดําเนินการ
สอนภายใตการควบคุมของคอมพิวเตอร  ซ่ึงจะชวยใหนักเรียนมีความกาวหนาตามอัตราของ
ตนเอง เปนการสอนท่ีตอบสนองความตองการของนักเรียนแตละคน 
 บูรณะ  สมชัย (2538 : 26)  กลาววา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนท่ี
ประยุกตมากจากบทเรียนโปรแกรมของสกินเนอร โดยใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณในการ
นําเสนอบทเรียน ซ่ึงมีลักษณะเปนโมเดล 2 แบบ คือ แบบเชิงเสน (Linear Programming)  และ
แบบแตกกิ่ง (Branching Programming)   
 ไพโรจน คชชา (2540 : 45) ไดกลาววา คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การใช
คอมพิวเตอรในการชวยสอนมักใชกันในสหรัฐอเมริกาและบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
หมายถึง การนําเอาคอมพิวเตอรมาชวยในการเรียนการสอนของวิชาตาง ๆ เชน คณิตศาสตร 
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย สังคม วิทยาศาสตร 
 กิดานันท มลิทอง (2540 : 227) ไดกลาวถึงคอมพิวเตอรชวยสอนวา คอมพิวเตอรเปน
สื่อการสอนที่เปนเทคโนโลยีระดับสูง เม่ือมีการนําคอมพิวเตอรมาใชเปนคอมพิวเตอรชวยสอนจะ
ทําใหการเรียนการสอนมีปฏิสัมพันธกันไดในระหวางผูเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร เชนเดียวกับ
การสอนระหวางครูกับนักเรียนในหองปกติ นอกจากนี้คอมพิวเตอรยังมีความสามารถในการ
ตอบสนองตอขอมูลท่ีนักเรียนปอนเขาไปไดในทันทีซ่ึงเปนการชวยเสริมแรงใหแกผูเรียน ในการ
สรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ไดอาศัยแนวความคิดจากทฤษฎีสิ่งเราและการตอบสนอง
และมีการใหขอมูลยอนกลับทันทีเพ่ือเปนการเสริมแรง 
 จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา  คอมพิวเตอรชวยสอน หมายถึง การนําคอมพิวเตอร
มาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน หรือใชเปนส่ือในการสอนของครูโดยเนนในดานการเรียน
การสอนรายบุคคลเปนสําคัญ บทเรียนจะสรางข้ึนตามวิธีการของระบบท่ีมีการวางแผนการสอน
ไวลวงหนาตามหลักการของการสรางบทเรียน ภายในบทเรียนประกอบดวย เนื้อหาวิชา  
แบบฝกหัด แบบทดสอบ การนําเสนอบทเรียนมีท้ังขอความ ภาพกราฟฟค เสียง มีการใหขอมูล
ยอนกลับในสวนของการตอบคําถาม ความเหมาะสมในการนําเสนอขึ้นอยูกับเนื้อหาของบทเรียน
น้ัน ๆ นําบทเรียนท่ีไดสรางขึ้นมาบรรจุไวในโปรแกรมคอมพิวเตอร เรียกวาบทเรียน
คอมพิวเตอร (Courseware)  ลักษณะของการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนใชวิธีการโตตอบ
ระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรซ่ึงเรียกวาเปนการเรียนแบบปฏิสัมพันธ (Interactive Learning) 
 
 



3.2 ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน 
      1. ใชเพ่ือการสอน (Tutoring) เปนโปรแกรมที่สรางข้ึนในลักษณะของบทเรียน
โปรแกรม  เปนการเลียนแบบการสอนของครู  กลาวคือจะมี  บทนํา  (Introduction)  และมี
คําอธิบาย  (Explanation)  ซ่ึงประกอบดวยทฤษฎี  กฎเกณฑ  คําอธิบาย  และแนวคิดท่ีจะสอน
หลังจากที่นักเรียนไดศึกษาแลวก็จะมีคําถาม  เพื่อใชในการตรวจสอบความเขาใจของนักเรียนใน
แงตาง ๆ  มีการแสดงผลยอนกลับ  ตลอดจนมีการเสริมแรง  (Reinforcecment)  สามารถให
นักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิม  หรือขามบทเรียนท่ีนักเรียนรูแลว  นอกจากนี้ยังสามารถ
บันทึก  (Records)  การกระทําของนักเรียนวาทําไดเพียงใด  เพื่อใหครูผูสอนมีขอมูลในการเสรมิ
ความรูใหกับนักเรียนบางคนได 
 2.  การฝกและปฏิบัติ  (Drill  and  Practice)  สวนใหญจะใชสอนเสริม  เม่ือครูผูสอนได
สอนบทเรียนบางอยางไปแลว  และใหผูเรียนสามารถทําแบบฝกหัดเพ่ือทบทวนความรูไดอีก  
คอมพิวเตอรจะวัดระดับการเรียนรู  หรือใหผูเรียนฝกฝนกับคอมพิวเตอรจนถึงระดับท่ียอมรับได  
บทเรียน  แบบฝกหัด  และปฏิบัติจึงประกอบดวย  คําถาม  คําตอบ  ท่ีจะใหผูเรียนทําการ 
ฝกหัด  และปฏิบัติ  อาจจะตองใชหลักจิตวิทยาเพื่อกระตุนใหผูเรียนอยากทําแบบฝกหัดน้ัน ๆ  
โดยใหมีการแทรกรูปภาพเคลื่อนไหว  หรือพูดโตตอบ  รวมท้ังอาจมีการแขงขัน  หรือสราง
รูปแบบใหตื่นเตนจาก  แสง  สี  และเสียง  เปนตน 
 3.  บทเรียนแบบการแกปญหา  (Problem  Solving)  คอมพิวเตอรชวยสอนประเภทนี้
จะเนนใหฝกการคิด การตัดสินใจโดยมีการกําหนดเกณฑใหผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑมีการ
ใหคะแนนหรือนําหนักกับเกณฑแตละขอ เชน วิชาวิทยาศาสตรหรือคณิตศาสตรจําเปนอยางย่ิงท่ี
จะตองเขาใจและมีความสามารถในการแกปญหาบางอยางและกวาท่ีผูเรียนจะตอบปญหาน้ันได
จะตองใชคอมพิวเตอรชวยแกปญหาดวย  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนเทากับเปนการวัดดวยวา
ผูเรียนมีความรูทางคอมพิวเตอรมากนอยเพียงใด 
 4.  การสรางสถานการณจําลอง (Simulation)  ใหบทเรียนบางบทสรางภาพพจนเปนสิ่ง
สําคัญ และจําเปน การทดลองในหองปฏิบัติการบางอยางไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได  เชน 
การเคลื่อนท่ีของลูกปน การเดินทางของแสง การหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา การเกิดปฏิกิริยา
ทางนิวเคลียร ปรากฏการณทางเคมี หรือปรากฏการณทางชีววิทยาที่ใชเวลาหลาย ๆ วัน การใช
คอมพิวเตอรจําลองแบบทําใหผูเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดงายข้ึน การจําลองแบบในบาง
เรื่องจะชวยลดคาใชจายจากอุปกรณในการทดลองไดมาก  เชน  การทดลองทางเคมีท่ีตองใช
สารเคมีท่ีมีราคาแพงการจําลองแบบจะชวยลดอันตรายที่เกิดจากการทดลองเกี่ยวกับการแผรังสี  
หรือปฏิกิริยานิวเคลียร การจะลองแบบจะชวยลดระยะเวลาของปรากฏการณใหสั้นลง 
 5.  การเลนเกม  (Gaming)  เกมคอมพิวเตอรท่ีใชเพ่ือการเรียนการสอนนั้นเปนสิ่งท่ีใช
เพ่ือเราใจผูเรียนไดเปนอยางดี  โปรแกรมประเภทนี้ นับเปนแบบพิเศษของแบบจําลอง
สถานการณ  โดยมีเหตุการณท่ีมีการแขงขันซึ่งสามารถที่จะเลนไดโดยนักเรียนเพียงคนเดียว  



หรือหลายคน  มีการใหคะแนน  มีการแพ  การชนะ  การเขียนโปรแกรมประเภทนี้ตองระวังใหมี
คุณคาทางการศึกษา  โดยมีจุดมุงหมายเนื้อหา  และขบวนการที่เหมาะสมกับหลักสูตร 
 6.  สนทนา  (Dialogue)  เปนลักษณะเลียนแบบการสอนในหองเรียน  คือ  มีลักษณะ
การพูดคุยระหวางผูสอนกับผูเรียน  เพียงแตวาแทนที่จะใชเสียงในการพูดคุย  คอมพิวเตอรจะใช
ตัวอักษรบนจอภาพแทน  และมีการสอนดวยการตั้งปญหาถามเปนลักษณะการใชแบบสอบถาม  
ก็เปนการแกปญหาอยางหน่ึง  เชน  บทเรียนวิชาเคมีอาจจะถามหาสารบางชนิด  ผูเรียนจะ
โตตอบดวยการใสช่ือสารเคมีใหตรงกับคําตอบโดยผานทางแปนพิมพ  เปนตน 
 7.  การสาธิต  (Demonstration)  การสาธิตโดยใชคอมพิวเตรมีลักษณะคลายการสาธิต
ของครู  แตการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรนาสนใจกวา  เพราะคอมพิวเตอรใหท้ังเสนกราฟที่
สวยงาม  มีสีสัน  และเสียงประกอบอีกดวย  ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชชวยเพ่ือสาธิต
เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร  และวิทยาศาสตรไดหลายแขนง  เชน  สาธิตเก่ียวกับการโคจรของ
ดาวพระเคราะหในระบบสุริยะจักรวาล  การหมุนเวียนของโลหิต  การสมดุลของสมการ  เปนตน 

8.  การทดสอบ  (Testing)  การใชคอมพิวเตอรชวยสอนจะตองรวมการทดสอบเปนการ
วัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย  โดยผูสรางบทเรียนจะตองคํานึงถึงหลักตาง ๆ  คือการสรางขอ
ทดสอบ  การจัดการสอบ  การตรวจใหคะแนน  การวิเคราะหขอสอบเปนรายขอ  และการจัดให
ผูสอบสุมเลือกขอสอบเองได 
 9.  การไตถาม  (Inquiry)  คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถใชในการคนหาขอเท็จจริง  
แนวคิดหรือขาวสารท่ีเปนประโยชน คอมพิวเตอรชวยสอนจะมีแหลงขอมูลท่ีเปนประโยชนซ่ึง
สามารถแสดงไดทันทีเม่ือผูเรียนตองการรู ดวยระบบงาย  ๆ  ท่ี ผู เรียนสามารถทําไดเพียงกด
หมายเลข หรือใสรหัสตัวยอของแหลงขอมูล ซ่ึงจะตอบคําถามของผูเรียนไดตามความตองการ 
 10. แบบรวมวิธีการตาง ๆ เขาดวยกัน (Combination)  คอมพิวเตอรสามารถสราง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน  ซ่ึงจะตองใชหลาย ๆ แบบ
รวมกัน ความตองการนี้ มาจากกําหนดวัตถุประสงคในการเรียนการสอน ผู เรียน และ
องคประกอบอ่ืน ๆ บทเรียนหน่ึง ๆ อาจมีท้ังลักษณะที่เปนการใชเพ่ือทบทวนการเรียน เกมส 
การไตถามใหขอมูล รวมท้ังการใหแกปญหาตาง ๆ รวมกันในบทเรียนท่ีสรางขึ้นก็ได 
 สรุปไดวา  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชในการเรียนการสอนที่ผูวิจัยไดศึกษา
คนควาแบงออกเปน  10  ประเภท  ซ่ึงในการเลือกมาใชน้ันข้ึนอยูกับจุดประสงคของคนใชงาน
วาตองการใหเปนอยางไร  ไมจําเปนตองเปนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ 
 

3.3 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
      บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เปนบทเรียนท่ีประยุกตมาจากบทเรียนโปรแกรม
ของสกินเนอร (Skinner) โดยใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณนําเสนอบทเรียน ซ่ึงมีลักษณะเปน
โมเดล (Model) 2 แบบ (บูรณะ สมชัย.2538 : 26)  คือ 



1.   แบบเชิงเสน (Linear Programming)  เปนบทเรียนท่ีตองเรียนทีละหนวย
ตามลําดับจะขามหนวยไมได 

 
      
 
 
 
  
  
       
 
       
 
                      

 
 
 
2.    แบบแตกกิ่ง (Branching Programming) เปนบทเรียนท่ีโยงระหวางหนวยถึงกันได 

                ตามความตองการ นักเรียนสามารถเลือกหนวยตาง ๆ ท่ีจัดไวตามระดับความ 
                สามารถของตนเองได 
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ภาพประกอบ  2  แสดงโครงสรางของบทเรียนแบบแตกกิ่ง 
 
 

ภาพประกอบ 1 แสดงโครงสรางของบทเรียนเชิงเสน 
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 สกินเนอร (นิพนธ ศุขปรีดี.2531 : 24; อางอิงจาก Jame S.Skinner.) ไดกลาววาระบบ
การเรียนการสอนที่ดีจะตองสรางสถานการณใหนักเรียนไดรับประสบการณ 5 ประการ คือ 

1. ระบบการเรียนการสอนที่ดีจะตองแบงเนื้อหาวิชาเปนตอน ๆ มีความยาวเหมาะสม 
กับวุฒิภาวะทางการรับรูของนักเรียน (Gradual approximation) โดยคํานึงถึงหลักการทาง
พฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science) ตามทฤษฎีท่ีวา “ถาเราแบงเนื้อหาวิชาท่ีจะถายทอดให
นักเรียนเห็นเปนตอน ๆ ทีละนอยเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน นักเรียนจะสามารถรับ
ความรูไดดีกวาการใหความรูครั้งละมาก ๆ  

2. จัดประสบการณเพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง (Active –  
Participation)  หมายถึง การใชคอมพิวเตอรกําหนดกิจกรรมใหนักเรียนไดตอบสนองอยาง 
ชัดเจน 

3. จัดประสบการณเพ่ือใหนักเรียนไดทราบผลการเรียนรู และกิจกรรมที่ปฏิบัติทันทีท่ี 
ปฏิบัติเสร็จ (Immediately Feedback) หมายถึง การเฉลยคําตอบหรือปฏิบัติกิจกรรมนั้น โดย
ฉับพลัน 

4. จัดประสบการณใหนักเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ (Successive  
Experience)  คือ การดําเนินการจัดการชักนําเขาสูกิจกรรมที่ถูกตอง (Leading of the Promp) 
ตามหลักเกณฑขางตนท่ีผานมาท้ัง 3 ขอ โดยเครงครัด และจากการวิจัยของสกินเนอร พบวา ถา
กระบวนการเรียนรูตามหลักเกณฑท่ีกลาวมาแลวอยางเหมาะสมกับสถานการณ นักเรียนจะ
เรียนรูโดยไดรับประสบการณความสําเร็จในแตละข้ันตอนสูงกวาวิธีการอื่น ๆ ถึง .90 % ของ
กิจกรรมที่ปฏิบัติท้ังหมดในกระบวนการเรียนการสอนแตละครั้ง 

5. จัดประสบการณเพ่ือใหนักเรียนไดรับการเสริมแรงท่ีดี (Positive Reinforcement)   
เชน การใหรางวัลเปนขอความชมเชย หรือรางวัลรูปอ่ืน ๆ ท่ีระบบคอมพิวเตอรจะใหได เพ่ือให
นักเรียนประสบความสําเร็จในแตละข้ัน แตถานักเรียนเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติกิจกรรม
หรือตอบสนองกิจกรรมไมถูกตองระบบคอมพิวเตอรจะตอบสนองโดยไมติเตียน 
 

3.4 ลักษณะการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอน 
     วสันต อติศพัท (2530 : 19 - 77) ไดกลาวถึงลักษณะการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวย
สอนเปนข้ัน ๆ ดังนี ้

1. ข้ันนําเขาสูบทเรียน จะเริ่มตั้งแตการทักทายนักเรียน บอกวิธีการเรียน และบอก 
วัตถุประสงคการเรียนเพ่ือใหผู เรียนทราบวาเ ม่ือจบบทเรียนเขาจะทําอะไรไดบาง ซ่ึง
คอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอวิธีการไดในรูปแบบท่ีนาสนใจ ไมวาจะเปนภาพเคลื่อนไหว 
เสียง หรือผสมผสานหลายอยางเขาดวยกัน เพ่ือเราความสนใจใหนักเรียนมุงความสนใจเขาสู
บทเรียนตอไป บางโปรแกรมอาจจะมีแบบทดสอบวัดความพรอมของนักเรียนกอนเรียนก็ไดหรือ



มีรายการ (Menu) ใหนักเรียนไดเลือกเรียนตามความสนใจ โดยจัดลําดับการเรียนกอนหลังดวย
ตัวเขาเอง                                                    
 2. ข้ันเสนอเนื้อหา เม่ือนักเรียนเลือกเรียนในหัวขอเรื่องใด คอมพิวเตอรชวยสอนก็จะ
เสนอเน้ือหานั้นออกมาเปนกรอบๆ (Frame) โดยอาจจะเสนอในรูปของตัวอักษร ภาพ เสียง ตาง 
ๆ ตลอดจนกราฟฟค และภาพเคลื่อนไหว (Animation) เพ่ือจะเราความสนใจในการเรียนและ
สรางความเขาใจในความคิดรวบยอดตางๆ  ไดดี อาจจะเนนดวยสีสัน การโยงไปมาระหวาง
กรอบตาง ๆ แตละกรอบจะเสนอเนื้อหาทีละประเด็นโดยเริ่มจากงายไปหายาก นักเรียนจะ
สามารถควบคุมความเร็วในการเรียนดวยตนเอง เพ่ือใหเรียนรูไดมากที่สุดตามความสามารถของ
เขา และมีการชี้แนะ (Prompting Cues) หรือจัดเนื้อหาสําหรับชวยเหลือนักเรียน (Help 
Sequence)  เพ่ือใหเกิดการเรียนท่ีดี 

3. ข้ันคําถามและคําตอบ เพ่ือจะวัดความรูความเขาใจเนื้อเรื่องท่ีผานมา ทบทวนโดย 
ใหทําแบบฝกหัดทบทวนและชวยเพิ่มพูนความรูความชํานาญ เชน เปนคําถามแบบเลือกตอบ 
แบบถูกผิด แบบจับคู แบบเติมคํา นักเรียนจะตอบผานแปนพิมพ (Keyboard)  นอกจากนี้แลว
คอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถจับเวลาในการตอบคําถามของนักเรียนได ถานักเรียนตอบ
ไมไดในเวลาที่ตั้งไว คอมพิวเตอรชวยสอนจะเสนอความชวยเหลือใหทันที 

4. ข้ันตรวจคําตอบ เม่ือไดรับคําตอบจากนักเรียน คอมพิวเตอรชวยสอนจะตรวจ 
คําตอบและแจงผลใหผูเรียนไดทราบทันที อาจจะออกมาในรูปของขอความ กราฟฟค หรือเสียง 
ถานักเรียนตอบถูกก็จะไดรับการเสริมแรง (Reinforcement)  เชน คําชมเชย  เสียงเพลง หรือ
ภาพกราฟฟค ถาตอบผิดคอมพิวเตอรชวยสอนก็จะบอกใหหรือใหการซอมเสริมเนื้อหาแลวให
ตอบใหม และเม่ือตอบไดถูกตองจึงกาวไปสูหัวใจเรื่องตอไป ซ่ึงเปนจุดเดนของคอมพิวเตอรชวย
สอน คือ สามารถสุม (Random)  ขอสอบออกมาจากคลังขอสอบท่ีสรางไว  และเสนอใหผูเรียน
แตละคนโดยไมเหมือนกัน ทําใหนักเรียนไมสามารถจําคําตอบจากการทําในครั้งแรก 

3.5 การออกแบบและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 โสภณ  ผลประพฤติ ( 2530 : 50 – 51 )  ไดเสนอโครงสรางของโปรแกรมบทเรียนแบบ
ฝกทักษะไวดงันี้ ( ตามภาพประกอบ  4 ) 
 1.  คอมพิวเตอรจะเลือกขอแบบฝกหัดมาทีละขอ 
 2.  คอมพิวเตอรจะแสดงคําถามบนจอภาพ 
 3.  รอใหผูเรียนอาน และตอบคําถาม 
 4.  คอมพิวเตอรจะตรวจสอบคําตอบของผูเรียนวาถกูตองหรือไม 
 5.  หากตอบถูกจะแสดงความยินดี  แลวไปทําลําดับท่ี  7  
 6.  หากตอบผิดก็จะกลับไปอานคําถามเดิม  และตอบคําถามอีกครั้ง  แตถาตอบผดิ 
               ถงึ 2  ครั้ง  ในคําถามแตละขอ  คอมพิวเตอรก็จะเฉลยคําตอบใหทราบ  และใหคํา 
               อธิบายเพิ่มเติม  



7.  ถามผูเรียนวาตองการฝกตอไปหรือไม 
 8.  ถาผูเรียนตองการฝกตอ ก็จะทําลําดับท่ี 1 ตอไปถาไมตองการฝกตอก็จะจบบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ  3 แผนภูมิแสดงโครงสรางของโปรแกรมบทเรียน 
 
3.6. ทฤษฎีการเรียนรูท่ีนํามาใชสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
      จากการศึกษาคนควาพบวาการเสรมิแรงนั้นมีอิทธิพลตอพฤตกิรรมของคนเรา  เรา

สามารถใชสิ่งตาง ๆ มากมายเปนสิ่งเสริมแรง  แตละคนก็ตองการการเสริมแรงท่ีแตกตางกันไป  
แมในเวลาที่แตกตางกันก็อาจจะตองการสิ่งเสริมแรงท่ีตางกันก็ได  ซ่ึงการเสริมแรงนั้นมีทฤษฎี
รองรับดังนี้ 

 
 

รับคําตอบจากผูเรียน 

ตรวจคําถาม

แสดงการตอบรับ 
        วาถูกตอง 

แสดงการตอบรับ 
        วาไมถูกตอง 

ตอบผิด 2 คร้ัง 
ใชไหม 

เฉลยคําตอบและแนะนํา 

เริ่ม 

เลือกขอบทฝก 

ตองการฝกตอไปหรือไม

จบ



                 3.6.1.ทฤษฎีการเรียนรูแบบตอบสนอง (S – R Theory)   
               เจมส สกินเนอร (นิพนธ ศุขปรีด.ี2531 : 24 ; อางอิงจาก Jame S.Skinner) 

ไดกลาววาระบบการเรียนการสอนท่ีดีจะตองสรางสถานการณใหนักเรียนไดรับประสบการณ 5 
ประการ คือ 

      3.6.1.1 ระบบการเรียนการสอนที่ดีจะตองแบงเนื้อหาวิชาเปนตอน ๆ มี 
ความยาวเหมาะสมกับวุฒิภาวะทางการรับรูของนักเรียน (Gradual Approximation) โดย
คํานึงถึงหลักการทางพฤตกิรรมศาสตร (Behavioral Science) ตามทฤษฎีท่ีวา “ถาเราแบง
เนื้อหาวิชาท่ีจะถายทอดใหนักเรียนเห็นเปนตอน ๆ ทีละนอยเหมาะสมกับวุฒิภาวะของนักเรียน 
นักเรียนจะสามารถรับความรูไดดกีวาการใหความรูคร้ังละมาก ๆ  

1.6.1.2 จัดประสบการณเพ่ือใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมอยาง 
กระฉับกระเฉง (Active Participation)  หมายถึง การใชคอมพิวเตอรกําหนดกิจกรรมใหนักเรียน
ไดตอบสนองอยางชัดเจน 

1.6.1.3 จัดประสบการณเพ่ือใหนักเรียนไดทราบผลการเรียนรู และกิจ 
กรรมท่ีปฏิบัติทันทีท่ีปฏิบัติเสร็จ (Immediately Feedback) หมายถึง การเฉลยคาํตอบหรือ
ปฏิบัติกิจกรรมนั้น โดยฉับพลัน 
                           3.6.1.4 จัดประสบการณใหนักเรยีนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ 
(Successive Experience)  คือ การดําเนนิการจัดการชักนําเขาสูกิจกรรมท่ีถูกตอง (Leading of 
the Promp) ตามหลักเกณฑขางตนท่ีผานมาทั้ง 3 ขอ โดยเครงครัด และจากการวิจัยของสกิน
เนอร พบวา ถากระบวนการเรียนรูตามหลักเกณฑท่ีกลาวมาแลวอยางเหมาะสมกับสถานการณ 
นักเรียนจะเรียนรูโดยไดรับประสบการณความสําเร็จในแตละข้ันตอนสูงกวาวธิีการอ่ืนๆ ถึง 90 
% ของกิจกรรมท่ีปฏิบัติท้ังหมดในกระบวนการเรียนการสอนแตละคร้ัง    
                          3.6.1.5 จัดประสบการณเพ่ือใหนักเรียนไดรับการเสริมแรงท่ีด ี(Positive 
Reinforcement) เชน การใหรางวัลเปนขอความชมเชย หรือรางวัลรูปอ่ืนๆ ท่ีระบบคอมพิวเตอร
จะใหได เพ่ือใหนักเรียนประสบความสําเรจ็ในแตละข้ัน แตถานักเรียนเกิดความผดิพลาดในการ
ปฏิบัติกิจกรรมหรือตอบสนองกิจกรรมไมถูกตองระบบคอมพิวเตอรจะตอบสนองโดยไมติเตียน 
 
                   3.6.2 ทฤษฎีการวางเง่ือนไข (Conditioning) 
                      มีผูกลาววา เจมส สกินเนอร (นิพนธ ศุขปรดี.ี2531 : 24 ; อางอิงจาก Jame 
S.Skinner) การกระทําใด ๆ ถาไดรับการเสริมแรงอัตราความเขมของการตอบสนองมีโอกาส
สูงข้ึน  การจดัการเรียนการสอนควรแบงกระบวนการเรียนการสอนออกเปนข้ันตอนยอยๆ และมี
การเสริมแรงใหสอดคลองกับความเสร็จของผูเรียนในแตละข้ันตอน  ควรเสริมแรงเม่ือผูเรียน
ประสบความสําเร็จและเสรมิแรงใหนอยท่ีสุดเม่ือผูเรียนทําผิดในแตละข้ันตอน 



                  3.6.2.1 เง่ือนไขของการตอบสนอง (Operant  Conditioning)  เปน
พฤติกรรมสวนมากซ่ึงเปนการตอบสนองที่แสดงออกมา การตอบสนองเหลานี้ถือวาเปนสวนหนึ่ง
ของพฤติกรรมท่ีแสดงออกมาเรื่อยๆ ในเม่ือมนุษยยังมีชีวติอยูและพฤติกรรม สวนมากเปนการ
ตอบสนองท่ีแสดงออก   การตอบสนองเหลานี้ถือวาเปนสวนหนึ่งของพฤติกรรมทีแ่สดงออก 
เรื่อย ๆ ในเม่ือมนุษยยังมีชีวิตอยูและพฤติกรรมนี่จะเกิดข้ึนบอยเพียงใดข้ึนอยูกับอัตราการ
ตอบสนองหรือ อัตราการแสดงออกของพฤติกรรมการเรียนรูจําเปนตองการใหเกิดการ
เปล่ียนแปลงของอัตราการตอบสนองนั้น  และอัตราจะเกิดข้ึนไดเพราะการเสริมแรง 
               3.6.2.2 การเสริมแรง (Reinforcement) เม่ือเรียนมีการตอบสนองผูสอนจะ
สามารถใหสิ่งเราใหมเพื่อใหการตอบสนองมากข้ึนหรือลดลงไดโดยใชสิ่งท่ีเรียกวาตัวเสริมแรง 
(Reinforcer) 
                        3.6.2.3 การเสริมแรงอยางทันทีทันใด (Immediate of Reinforcement)   
การเสริมแรงควรจะกระทําทันทีหลังจากที่มีการตอบสนองหรือเมื่อไดรับคําตอบ จากการทดลอง
พบวาควรเสรมิแรงภายใน 5 วินาที หลังจากท่ีมีการตอบสนองหากนานกวานั้นการเสริมแรง
อาจจะไมไดผล 
                       3.6.2.4 ส่ิงเราท่ีมีเง่ือนไขเฉพาะ (Discrimianted  Stimuli)  ในกรณีท่ีตองการ
ใหผูเรียนตอบสนองเฉพาะสถานการณใดสถานการณหน่ึงผูสอนสามารถทําไดโดยใหส่ิงเรา
เฉพาะการตอบสนองที่เราตองการ 
              3.6.2.5 การยุติการตอบสนอง (Extinction)  มีความเขาใจ  ถาการตอบสนอง
น้ันมีการเสริมแรงแลวและมีอัตราการตอบสนองสูง เราสามารถลดอัตราการตอบสนองลงมาให
โดยงดใหการเสริมแรงตอการตอบสนองนั้น 
              3.6.2.6 การจัดรูปแบบพฤติกรรม (Shaping)  พฤติกรรมการเรียนรูมัก
ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ ตอเนื่องกันไปเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงควรใหการเสริมแรงตามลําดับข้ัน  
โดยเริ่มจากการเรียนรูในข้ันแรกจนกระท่ังผูเรียนเกิดการเรียนรูในข้ันสุดทายตามลําดับ  
 

ฉะนั้น สรุปไดวา การเสริมแรงท่ีดีน้ันจะตองเลือกสิ่งเสริมแรงอยางพิถีพิถันเพ่ือไมใหเกิด
ความซ้ําซากจําเจ และเพ่ือทรงประสิทธิภาพของสิ่งเสริมแรงไวไมใหดอยคุณคาลงไป ควรใหสิง่
เสริมแรงในทันทีท่ีมีพฤติกรรมที่พึงประสงคน้ัน ๆ เกิดข้ึน  นอกจากนั้น เราสามารถใชส่ิง
เสริมแรงทางสังคมไดทุก ๆ ครั้ง  รวมไปดวย 
 
3.7 ขอดีและประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน 
     ยืน   ภูสุวรรณ ; และคนอื่น ๆ (2529 : 454-457) ไดอธิบายไววาการนําคอมพิวเตอร
มาชวยในการการสอนนั้น  มีขอดีดังนี้  



   1. ทําใหผูเรียนเรียนไดในอัตราความเร็วของตนเอง  เน่ืองจากคอมพิวเตอรในฐานะ
เปนสื่อการเรยีนการสอน  ในลักษณะของการเรียนรายบุคคลที่ดี  สามารถจัดกระบวนการเรยีน
การสอนตามความสามารถของแตละบุคคลท่ีจะเรียนไดตามอตัราความเร็วของแตละคน  โดยที่
ผูเรียนไมตองรอหรือเรงการตอบสนอง (Respond) และไมตองรอขอมูลยอนกลับจากครู  ซ่ึง
อาจจะตองตอบคําถามผูอ่ืนกอนท่ีจะตอบคําถามของนักเรียนคนนั้น ๆ เพราะคอมพิวเตอร
สามารถจะใหขอมูลท่ีแตกตางแกนักเรียนทุกคน ในเวลาเดียวกนั โดยใชระบบเจียดเวลา (Time 
Sharing) ซ่ึงจะทําใหนักเรียนแตละคนเรียนไดในอัตราความเรว็ของตนเองโดยไมตองรอและเรง
ตามเพื่อนรวมชั้นเรียนปกต ิ

  2. ผูเรียนจะเรียนท่ีไหนเม่ือใดก็ได ปจจุบันความกาวหนาของระบบการสื่อสารทําให 
ผูเรียนสามารถใชคอมพวิเตอรตดิตอถายทอดความรูกับผูอ่ืนหรือศึกษาคนควาดวยตนเองจาก
โปรแกรมที่กําหนดไดทุกเวลาท่ีตองการจะเรียนในทุก ๆ แหง ตัวอยาง  เชน  นักเรียนคนหนึ่ง
อยากเรียนวิชาฟสิกสเพิ่มเติมในตอนพักกลางวัน  ขณะท่ีครูสอนฟสิกสรับประทานอาหารอยูและ
ผูเรียนมีคําถามอยากจะถามครู ระบบคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนที่ติดตั้งไวหลายจุด  ให
นักเรียนเลือกใชในสถานที่ท่ีนักเรียนสะดวกที่สุดท่ีจะเรียน  เพ่ือเรยีนรูจากโปรแกรมท่ีกําหนดไว
แตในกรณีท่ีมีคําถามพิเศษ  ผูเรียนสามารถถามไดจากครูและถาครไูมอยูก็สามารถบันทึกขอมูล
ไวในระบบคอมพิวเตอรเพื่อใหครูตอบเม่ือมีเวลาตอไป  การเรียนโดยใชคอมพิวเตอรชวยระบบ
การเรียนการสอนสามารถกระทําไดโดยไมจํากัดระยะทาง  ถาระบบการสื่อสารปกติ เชน 
โทรศัพท  ไมโครเวฟ  หรอืระบบสื่อสารดาวเทียมสามารถตดิตอกันได  ระบบคอมพิวเตอรชวย
การเรียนการสอนก็สามารถตดิตอกันไดเชนเดียวกัน 

  3. ผูเรียนสามารถเรียนไดจากสื่อประสม (Multi  Media) จากระบบคอมพิวเตอร
เนื่องจากระบบไมโครคอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนในปจจุบัน ไดรับการพัฒนาจนสามารถ
ท่ีจะแสดงภาพรายเสนท่ีเคล่ือนไหวและเสนอบทเรียนเปนภาษาไทย  ท่ีมีขนาดยออักษรตาม
ความตองการของผูเรียนทางจอภาพ  ซ่ึงเปนระบบเดียวกันกับการเสนอรายการโทรทัศนท่ัวไป   
ดังนั้นจงึมีการคนควาวิจัยท่ีจะใชประโยชนไมโครคอมพิวเตอรชวยในระบบการเรียนการสอนใหมี
ประสิทธิภาพสูงท่ีสุด ในฐานะสื่อหน่ึงในระบบการเรียนการสอนที่มีลักษณะพิเศษกวาสื่ออ่ืน ๆ ท่ี
สามารถจะควบคุมและเสนอสื่อในการชวยระบบการเรียนการสอน  การตอวงจรระบบ
คอมพิวเตอรควบคุมสื่ออ่ืน  ใหเสนอเน้ือหาในบทเรียนในเวลาท่ีเหมาะสมกับการตอบสนองของ
ผูเรียนจะทําใหประสิทธิภาพการเรียนการสอนดีข้ึนมาก 

  4. ผูเรียนสามารถทราบผลการเรียนของตนเองในการปฏิบัติกิจกรรมรวดเร็วกวาส่ือ 
อ่ืน ๆ เนื่องจากคอมพิวเตอรมีลักษณะเดน  คือ  การสามารถซอนคําตอบของกิจกรรมไวใน
หนวยความจําไดครั้ งละมาก  ๆ เทากับจํานวนหนวยความจําของเครื่องท่ีมีอยู  เชน 
ไมโครคอมพิวเตอร บางเครื่องอาจจะมีหนวยความจําถึงกวา  5 แสนไบต  น่ันหมายถึงวา 
อาจจะเก็บคําตอบท่ีถูกตองของกิจกรรมไวในเครื่องครั้งเดียวกัน  โดยเฉพาะแตละคําตอบมีความ



ยาวไมเกิน  50  ตัวอักษร จะสามารถเก็บคําตอบในหนวยความจําไดถึง  1 หมื่นคําตอบ และ
เมื่อผูเรียนปฏิบัติกิจกรรมแตละกิจกรรมแลว ระบบคอมพิวเตอรสามารถบอกคําตอบหรือผล
เฉล่ียของกิจกรรมท่ีถูกตองในแตละกิจกรรมไดทันทีในเวลาเพียงไมถึง  1  วินาที ระบบ
คอมพิวเตอรชวยการเรียนการสอนซึ่งดีกวาสื่อระบบอ่ืน ๆ ในการซอนคําตอบ  เชน  หนังสือ
เรียนปกติไมสามารถจะซอนคําตอบไดดี  ผูเรียนมักจะแอบดูผลของกิจกรรมที่ใหกระทํากอนจะ
ลงมือตอบคําถาม และส่ืออ่ืน ๆ ในระบบการเรียนการสอนสวนมากจะบอกหรือเฉลยกิจกรรมที่
ใหผูเรียนปฏิบัติท้ังหมดพรอมกัน เพียงแตอาจจะอยูคนละที่เทานั้น  เชน  ในหนังสือแบบเรียน  
การเฉลยคําตอบ  การปฏิบัติ  จะเสนอพรอมกันเพียงแตพิมพไวคนละหนา  ผูเรียนสามารถจะดู
คําเฉลยจากตอนใดตอนหนึ่งกอนการปฏิบัติกิจกรรม หรือสามารถเรียนขามข้ันตอนของ
กระบวนการเรียนรูไดแตคอมพิวเตอรชวยการสอน  สามารถจะเสนอไดตามข้ันตอนและเวลาที่
เหมาะสมตามที่ผูออกแบบระบบการเรียนการสอนไดกําหนดไว  ผูเรียนไมสามารถจะขาม
ข้ันตอนของกระบวนการเรียนรู  โดยผูออกแบบระบบการเรียนการสอนมิไดกําหนดไวใน
กระบวนการไดเลย 
       

จาการศึกษาขอดีและประโยชน  สรุปไดดังนี้  สําหรับประโยชนของคอมพิวเตอรชวย
สอนนั้นจะเห็นไดวา  คอมพิวเตอรชวยสอนชวยแกปญหาการเรียนการสอนไดโดยชวยผอนแรง
ผูสอนไดมาก  และผูเรียนไดเรียนตามความสามารถของตนเองจะเรียนท่ีไหน  เม่ือใดหรือจะ
ทบทวนกี่คร้ังก็ได 

  
4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

             งานวิจัยเก่ียวกับการนําคอมพิวเตอรมาชวนในการเรียนการสอนน้ัน  ผูวิจัยไดนํามา
ท้ังงานวิจัยภายในประเทศและงานวิจัยนอกประเทศ ดังจะกลาวตอไปนี้                                
             สมประสงค  สถาปตานนท (2507 : 55)  ไดทําการศึกษาการสรางแบบทดสอบการ
เขียนสะกดคํา คนหาความแตกตางของผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคํา ระหวางนักเรียนชายกับ 
นักเรียนหญิง  ท่ีมีระดับอายุตางกันและนักเรียนท่ีอยูชั้นประถมศึกษาปท่ีสอง กับนักเรียนท่ีตก
ซํ้าชั้นประถมปท่ีหน่ึงผลปรากฎวานักเรียนหญิงมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียน
ชาย  นักเรียนท่ีมีระดับอายุตางกัน  มีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําใกลเคียงกันและนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปท่ีสองมีผลสัมฤทธิ์ในการเขียนสะกดคําสูงกวานักเรียนท่ีตกซ้ําชั้นประถมศึกษา
ปท่ีหน่ึงอยางเห็นไดชดั  
    อริน ศรีสุข (2507 : 84 -    86)  ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการฟง การอาน 
การเขียนสะกดคํา และการแตงความของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  5  และกําลังเรียนซ้ํา
ชั้นในชั้นประถมศึกษาปท่ี  4 ปการศึกษา  2506  ในโรงเรียนประถมศึกษา 6 แหงของจังหวัด
นครราชสีมา  จํานวน 246  คน  ไดใชแบบสอบถามสวนบุคคล 1 ชุด และแบบทดสอบอีก 4 ชดุ 



พบวา ความสามารถในการฟง การอาน การเขียนสะกดคํา และการแตงความมีความสัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิ  
  แกวตา  ไทรงาม (2520 : 43 – 46)  ไดศึกษาเกี่ยวกบัความยากงายในการเขียนสะกด
คําภาษาไทยพื้นฐานของนักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  จํานวน  96  คน  จาก  โรงเรียน
สังกัดเทศบาล  กรมสามัญศึกษาธิการกาํหนดไว  ตามหลักสูตรประถมศึกษา จํานวน 450 คํา 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล  และเด็ก  ไมคอยมีประสบการณ 
  ดวงเดือน  สภีุกิตย  (2522 : 112)  ไดศึกษาถึงความสัมพันธระหวางความสามารถใน
การเขียนสะกดคํา  กับการรูความหมายของคํา  กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี  1  จํานวน 
134  คน  จากโรงเรียนสังกัดเทศบาล กรมสามัญศึกษา  องคการบริหารสวนจังหวัด  และสังกดั 
กองการศึกษาเอกชนในเขตอําเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา โดยใชแบบทดสอบการรู ความหมาย  
 ความหมายของคําแบบปรนัยชนิดเลือกตอบมีตัวเลือกเปนรูปภาพ ขอละสามตัวเลือก พบวา 
ความสามารถในการเขียนสะกดคํากับการรูความหมายของคํามีความสัมพันธกันอยางมีนัยทาง
สถิติซ่ึงตรงกบักับผลการวิจัยของ บุบผา ซังพุก  (2524 : 100)  ท่ีไดศึกษาความสามารถในการ
เขียนสะกดคําผิดกับความเขาใจความหมายของคําของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 ในจังหวัด
ราชบุรี  จํานวน  120  คน  พบวาความสามารถในการสะกดคํากับความความหมายของคําวามี
ความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ  .01 
 ไขศรี  วรรธกวิธา (2524 : 83 – 86)  ไดศึกษาการสอนอานภาษาไทยชั้นประถมศึกษาป
ท่ี  1  โดยใชหลักการจัดลําดับข้ันการเรียนรู  พบวาในการสอนอานน้ัน  ถาสอนแบบอานแจกลูก
สะกดคํา  โดยใหเขียนสะกดคําไปพรอมกับการอานและซอมเสริมขอบกพรองในการอานจะทําให
นักเรียนมีความสามารถในการอานทางดานการจับคูกับรูปภาพ  การเติมคํา และการสะกดคํา 
ดีกวากลุมท่ีไดรับการสอนตามปกต ิ  และทําใหนักเรียนจําคํา สะกดคําไดแมนเขียนหนังสือคลอง
ข้ึนกวาเดิมมาก 
 ยุพดี  พูลเวชประชาสุข (2525 : บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบผลการเขียนสะกดคํา
และทัศนคติการเขียนสะกดคําระหวางนักเรียนท่ีเรียนโดยใชแบบฝกหัดการเขียนสะกดคําบอก  
กลุมตัวอยางเปนนักเรียนช้ันประถมปท่ี  4  ปการศึกษา  2524  ของโรงเรียนวัดวังทองหลาง  
เขตบางกะป  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  72 คน  แบงเปนกลุมทดลอง 36 คน และกลุมควบคุม 
36  คน  เครือ่งมือท่ีใชไดแกแบบฝกหัดการเขียนสะกดคํา แบบเขียนตามคําบอก  แบบทดสอบ
วัดผลการเขียนสะกดคํา  และแบบสอบถามวัดทัศนคตติอการเขียนสะกดคํา  ผลปรากฎวา กลุม
ทดลอง มีผลการเขียนสะกดคําสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ .05  และกลุมทดลอง
มีทัศนคติตอการเขียนสะกดคําสูงกวากลุมควบคุมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดบั .01 
  
 
 



 เลอทเก (Luetke.1988:45 – 52)  ไดศึกษาถึงการใชคอมพิวเตอรในระดับอนุบาล ผล
การศึกษาพบวา การนําคอมมาใชในดานการเขียนกับนักเรียนในระดับอนุบาลจะชวยทําใหการ
เขียน การสะกดคําดีข้ึน  นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรูการเขียนคําใหมไดดีข้ึน 
 แฟร็งค (Franke.1988:3066 - A)  ไดประเมินผลของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนใน
วิชาคณติศาสตรโดยการใหคําแนะนําการเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนกับกลุมทดลองและ
ไมใหคําแนะนาํกลุมควบคุม  ผลการทดลองพบวานักเรียนกลุมท่ีไดรับคําแนะนาํสามารถทํา
คะแนนไดสูงกวากลุมท่ีไมไดรับคําแนะนํา 
 โอเดน (Oden.1982:355)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและเจตคติตอ
วิชาคณติศาสตรของนักเรียนเกรด 9  โดยการเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและการ
เรียนแบบบรรยาย  ผลการศึกษาพบวา  นักเรียนท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรมีคะแนนสูง
กวานักเรียนท่ีเรียนจากการสอนแบบบรรยาย  อยางมีนัยสําคัญทางสถิต ิและนอกจากนี้นักเรียน
ท่ีเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอร ยังมีเจตคติท่ีดีตอวิชาคณิตศาสตรมากกวานักเรยีนท่ีเรียนจาก
การสอนแบบบรรยาย 
 จอนหสัน (Johnson.1985 :2178 - A) ไดศึกษาเปรียบเทียบความสามารถในการเรียนรู
คําศัพทของผูเรียนท่ีเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาที่สอง  โดยไดศึกษากับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและเรียนดวยเทป  
ผลการวิจัยปรากฎวา นักเรยีนท่ีเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีความสามารถในการ
เรียนรูคําศัพทสูงกวานักเรียนท่ีเรียนดวยเทป  และปรากฎวานักเรยีนท่ีเรียนโดยใชบทเรยีน
คอมพิวเตอรชวยสอน มีความเชื่อม่ันในการใชคําศัพทสูงกวานักเรียนท่ีเรียนจากเทป 
 จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  พอสรปุไดดังนี ้บทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน เปนการนําเอาสื่อประเภทตางๆ มาใชรวมกัน  ซ่ึงบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนท่ี
ชวยดึงดูดความสนใจ ทําใหการเรียนไมนาเบ่ือซํ้าซากจําเจ  และยังใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ดีกวาเรียนแบบธรรมดาดวย   



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการศึกษาคนควา 

 
 ในการศึกษาการพัฒนาการเขียนสะกดคาํวิชาภาษาไทยสําหรับเด็กท่ีมีปญหาในการ
เรียนรู  ผูวิจัยไดดําเนินการศึกษาวิจัยตามลําดับข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 
2. การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
3. การดําเนินการทดลอง 
4. การเก็บรวบรวมขอมูล 
5. การจัดกระทําและการวิเคราะหขอมูล 

 

การกําหนดประชากรและเลือกกลุมตวัอยาง 
ประชากร  เปนนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูท่ีเรียนอยูในโรงเรียนบานใหมสุขเกษม  

อําเภอกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทัย  ท่ีไมมีความพิการซ้ําซอน ซ่ึงกําลังศึกษาอยูช้ันประถมศึกษา
ปท่ี  1   

กลุมตัวอยาง  เปน  นักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูดานการเขียน มีระดับสติปญญา
ปกต ิและไมมีความพิการซ้าํซอน  กําลังศึกษาอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปท่ี 1 ปการศึกษา  
2547  ของโรงเรียนบานใหมสุขเกษม  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวดัสุโขทัย  จํานวน  6   คน  ซ่ึง
ใชวธิีการคดัเลือก ดังนี ้
 1. คัดเลือกเดก็ท่ีมีปญหาทางดานการเขียนจากนักเรียน 1 หองเรียน  โดยใชแบบ
สํารวจปญหาในการเรียนของ ผดุง อารยะวิญู (2535:129 -139)  ภาควิชาการศกึษาพิเศษ 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  มีคาความเชื่อม่ันเทากับ  .99  แบบสํารวจนี้
ใชสํารวจปญหาในการเรียนของเด็กใน 5 ดานใหญๆ คือ ภาษา คณิตศาสตร เวลาและทิศทาง 
การเคลื่อนไหวและพฤติกรรม ซ่ึงครูประจําชั้นจะเปนผูกรอกแบบสํารวจนี ้
 2. ผูวิจัยนําแบบทดสอบปญหาในการเรยีนรูของเด็กมาหาตําแหนงเปอรเซ็นไทล  เด็ก
คนไหนมีตําแหนงเปอรเซ็นไทลต่ํากวา 10 ลงมานํามาเปนกลุมตัวอยาง 6 คน 
 

 
 
 
 
 
 
 



ลักษณะโครงสรางของคอมพิวเตอรชวยสอน  การเขียนสะกดคํา มีลักษณะดังตอไปน้ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ  4 โครงสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

 
การสรางเครื่องมือที่ใชในการศึกษาคนควา  ดําเนินการ  ดังน้ี 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 
      1.1 ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 2521(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2533)  วิชา 

ภาษาไทย ช้ันประถมศึกษาปท่ี 1  เพ่ือทําความเขาใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค เนือ้หา วธิีการสอน 
และการวัดผลประเมินผล  
                1.2 ศึกษารูปแบบ วิธีการ ตลอดจนการสราง และเลือกมาประกอบการเรียน               
       1.3 กําหนดจุดประสงค 

1.4 วางเคาโครงเรื่องท่ีจะสอนโดยเริ่มจากงายไปยาก 
1.5 กําหนดเนื้อหา  โดยแยกเปน  5 หมวด มีดังนี ้

      1.5.1 คําศัพทหมวดรางกาย   
      1.5.2 คําศัพทหมวดเคร่ืองแตงกาย 
     1.5.3 คําศัพทหมวดสตัว 

คําแนะนําเกี่ยวกับโปรแกรม 

จุดประสงค 

เมนูหลัก 

แบบทดสอบกอนเรียน 
- คําแนะนํา 
- แบบทดสอบ 
- แบบแสดงผล 
 

เนื้อหา 
- หมวด 1  
- หมวด 2 
- หมวด 3 
- หมวด 4  
- หมวด 5 
- สรุป 
- แบบทดสอบ 

แบบทดสอบหลังเรียน 
- คําแนะนํา 
- แบบทดสอบ 
- แบบแสดงผล 

การออกจากโปรแกรม 



     1.5.4 คําศัพทหมวดผกั 
     1.5.5 คําศัพทหมวดผลไม  

                1.6  นําเนื้อหามาเขียนเปน Story Board  เพ่ือจัดทําบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอน  และนําบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางเสร็จ ไปใหผูเชี่ยวชาญ  3  ทาน  ตรวจสอบ
ความถูกตองของเนื้อหา  และรูปแบบโปรแกรม  ดังมีรายนาม  ดังน้ี 
 
       1. อาจารยศิริวิมล  ใจงาม    ตําแหนง  ประธานโปรแกรมการศึกษาพเิศษ  
                                              คณะครุศาสตร  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล 
      สงคราม จังหวัดพิษณุโลก   
      ผูเช่ียวชาญดานการศึกษาพิเศษ 
         2.  ดร.สุภาณี  เส็งศร ี      ตําแหนง  หัวหนาภาคเทคโนโลยีสื่อสาร 
      การศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย 
      นเรศวร  จังหวัดพษิณุโลก 
                                      ผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  
        3. รศ.วนิดา  บํารุงไทย       อาจารย มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัด 
      พิษณุโลก 
                                            ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 
 
            2. แผนการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

   2.1 แผนการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  เรียนการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย  
มีลําดับข้ันตอนการสรางและการตรวจคุณภาพดังนี้ 

      2.1.1 ศึกษาหลักสูตรประถมศึกษาและคูมือครูวิชาภาษาไทย  ช้ันปท่ี  1   
      2.1.2 ศึกษาเนื้อหาท่ีจะนํามาใชในการเขียนแผนการสอน โดยมีรายละเอียด 
             เก่ียวกับเนื้อหา  แบงเปน 5 หมวด  คือ 
              1. คําศัพทหมวดรางกาย 
  2. คําศัพทหมวดเครื่องแตงกาย 
   3. คําศัพทหมวดสัตว 
  4. คําศัพทหมวดผัก 
  5. คําศัพทหมวดผลไม 
      2.1.3 นําเนื้อหามาเขียนแผนการสอน 

         3. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกด  มีการสรางและตรวจสอบ 
               คุณภาพ ดังนี้ 
    3.1 ศึกษาขั้นตอนการสรางแบบทดสอบ 
    3.2 ศึกษาจุดประสงคและขอบเขตของเนื้อหาที่เก่ียวของกับการเขียนสะกดคํา 



             3.3 สรางแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย จํานวน  
                  40 ขอ 

   3.4 หาคุณภาพของแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย   
        
โดยมีวิธีดําเนินการดังนี้ 
        นําแบบทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา เพ่ือความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงค โดย
กําหนดความคิดเห็นของคะแนนดังนี้ 

 
   คะแนน  +1   หมายถึง ขอสอบที่แนใจวาวัดตรงจุดประสงค 
   คะแนน    0   หมายถึง สําหรับขอสอบที่ไมแนใจ 
   คะแนน  –1  หมายถึง สําหรับขอสอบที่แนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงค 
 
       เมื่อบันทึกผลการพิจารณาความเห็นของผูเช่ียวชาญแตละคนในแตละขอแลว 

นําไปหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคท่ีตองการวัด เมื่อเลือกขอสอบท่ีมี
คาดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคท่ีตองการวัด ตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  แลวนํา 
แบบทดสอบที่ผูเชี่ยวชาญตรวจพิจารณาแลวนําไปแกไขและปรับปรุงแลวคัดเลือกขอทดสอบ
ความสามารถในการเขียนสะกดคําเพ่ือนําไปใชกับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู  ไวจํานวน  30  
ขอ  ดังนี้ 
  1. หมวดรางกาย  จํานวน  8  ขอ 
  2. หมวดเครื่องแตงกาย  จํานวน  6  ขอ  
  3. หมวดสัตว   จํานวน  6  ขอ 
  4. หมวดผัก   จํานวน  5  ขอ 
  5. หมวดผลไม   จํานวน  5  ขอ 
 
 เกณฑการใหคะแนน คือ ถาตอบถูกตองได 1 คะแนน  ถาตอบไมถูกได 0 คะแนน  และ
นําคะแนนท้ังหมด 3 ตอน  มารวมกัน  แลวพิจารณาตามเกณฑดังนี้ หลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533)   
   
การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การทดลองครั้งนี้  ทําเปนการทดลองกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู  จํานวน  6  คน  
ใชเวลาในการทดลอง  6  สัปดาห ๆ ละ 3  วัน ๆ ละ  50  นาที  มีลําดับข้ันตอน ดังนี้ 



1. ผูวิจัยนําแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยไป
ทดสอบกับนักเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางกอนสอนใชคอมพิวเตอรชวยสอนแบบ
แผนการทดลอง 

2. ดําเนินการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน  ตามกําหนดดังนี้ 
 
 

สัปดาห วัน เวลา เน้ือหา 
1 จ พ ศ 10.00 – 10.50 ทดสอบกอนการทดลอง 
2 จ พ ศ 10.00 – 10.50 วิธใีชโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
3 จ พ ศ 10.00 – 10.50 สอนหมวด 1, 2 ทําแบบฝกหัด 
4 จ พ ศ 10.00 – 10.50 สอนหมวด 3,4 ทําแบบฝกหัด 
5 จ พ ศ 10.00 – 10.50 สอนหมวด 5 สรุปเนื้อหาทบทวนท้ังหมด 
6 จ พ ศ 10.00 – 10.50 ทดสอบหลังการทดลอง 

 
 เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนคาบสุดทายแลวทําการทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกด
คําวิชาภาษาไทย  วัดความสามารถในการเขียนสะกดคํา ฉบับเดียวกับกอนการทดลองแลว
บันทึกคะแนน 
 
การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูล 
 แบบแผนการทดลอง การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงทดลองผูวิจัยดําเนินการทดลองแบบ 
One Group Pretest – Posttest Design (ลวน สายยศ และ อังคณา สายยศ 2528) ดังนี้ 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 X T2 

 
      เม่ือ  E    แทน  นักเรียนโรงเรียนบานใหมสุขเกษม อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย 
      X    แทน  การสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนการเขียนสะกดคํา 
        T1   แทน  การทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคํากอนสอน 

          T2   แทน  การทดสอบความสามารถในการเขียนสะกดคําหลังสอน 
 
     การทดลองคร้ังนี้ดําเนินการทดลองกับเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
จํานวน ท้ังหมด  6 คน ใชเวลาในการทดลอง 6 สัปดาห สัปดาหละ 3 วัน วันละ 50 นาที มีลําดับ
ข้ันตอนดังนี้ 

1. นําแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสะกดคําไปทดสอบกับนักเรียนท่ีเปนกลุม 
ตัวอยางกอนสอบแลวบันทึกคะแนน 



2. ดําเนินการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
3. เม่ือเสร็จสิ้นการเรียนคาบสุดทายแลวทําการทดสอบวัดความสามารถการเขียนสะกด 

คําหลังสอน 
4.   นําขอมูลท่ีไดจากการประเมินความสามารถในการเขียนสะกดํากอนและหลังการ

ทดลองไปวิเคราะหโดยวิธีทางสถิติตอไป 
การวิเคราะหขอมูล 

1. การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําของนักเรียนท่ีมีปญหาในการ 
           เรียนรูทําการวิเคราะหโดยใชจํานวนคะแนนเฉลี่ย (Medium)  
           คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D)                           

2. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําโดยการวิเคราะหคะแนน 
           กอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยใชวิธีการ 
           ทดสอบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed – Ranks Test ท่ีระดับ 
           นัยสําคัญทางสถิติ.05 (นิภา ศรีไพโรจน.2533) 

 
สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1. หาคาสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
1.1 คะแนนเฉล่ีย (Mean) คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ;และอังคณา สายยศ 

2538 : 73 ) 
X       =       ∑X 
         N 

   เม่ือ      X         แทน      คาคะแนนเฉลี่ย 
    ∑X        แทน      ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
     N          แทน      จํานวนนักเรียนในกลุม 
 
            1.2 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  คํานวณจากสูตร (ลวน สายยศ;และอังคณา สายยศ 
2538:79) 

S      =  √  N ∑X2 – (∑X)2 
       N(N – 1) 
  เม่ือ      S       แทน    คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
   (∑X)2   แทน    ผลรวมของคะแนนท้ังหมดยกกําลังสอง 
   ∑X2     แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดแตละตัวยกกําลังสอง 
   N         แทน   จํานวนนักเรียนกลุมตัวอยาง 
 
 



 2. สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
  2.1  หาคาดัชนีความแมนยําเชิงเนื้อหา หรือดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุด ประสงคเชิงพฤติกรรม (บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ.ม.ป.ป. : 89 –91) 
จากสูตรดังนี้ 
 

     IOC  =   ∑R 
         N 

เม่ือ      IOC   แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบกับจุดประสงคเชิง
           พฤติกรรม 

 ∑R    แทน  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
                      N      แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
 3. สถิติท่ีใชในการทดลองสมมุติฐาน 
  สถิติท่ีใชในการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนประโยคกอนและหลัง
การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนโดยการใชสถิติ  Wilcoxon Matched Pairs Signed – 
Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน.2528 : 111 -  113)  
     D    =     Y – X 
  
 เม่ือ    D   แทน คาความแตกตางระหวางคะแนน X และ Y กอนและหลังการทดลอง 
          X   แทน ความสามารถในการเขียนประโยคกอนทําการทดลอง 
          Y   แทน ความสามารถในการเขียนประโยคหลังทําการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ของเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนดานการเขียน จากการสอนเขียนดวยชุดการสอนสะกดคําวิชาภาษาไทย มีผลการวิเคราะห
ขอมูลนําเสนอเปนลําดับดังตอไปน้ี 
 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
 เม่ือการทดลองเสร็จสิ้นแลวผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนดานการเขียน จากการสอนเขียนสะกดคําโดยใช คอมพิวเตอร
ชวยสอน ซ่ึงปรากฏการวิเคราะหขอมูล ดังนี ้

1. การศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนเขียน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 2 
ตาราง  2  การวิเคราะหประสิทธิภาพของชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยตามเกณฑ    
     ประสิทธภิาพ 80/80 
 

หมวดรางกาย หมวดเคร่ือง 
แตงกาย 

หมวดสัตว หมวดผัก หมวดผลไม คนที่ 

กอน
เรียน 
(10) 

หลัง
เรียน 
(7) 

กอน
เรียน 
(10) 

หลัง
เรียน 
(7) 

กอน
เรียน 
(10) 

หลัง
เรียน 
(6) 

กอน
เรียน 
(10) 

หลัง
เรียน 
(5) 

กอน
เรียน 
(10) 

4 

1 9 6 8 6 8 5 8 4 8 4 
2 8 7 9 5 9 5 8 5 8 4 
3 9 5 8 6 9 6 8 5 8  
4 8 6 8 7 8 6 9 4 8 5 
5 8 7 9 5 8 5 8 4 9 4 
6 9 6 8 6 9 5 8 4 8 4 
X 8.50 6.17 8.33 5.83 8.50 5.33 8.17 4.33 8.17 4.17 

S.D 0.55 0.75 0.52 0.75 0.55 0.52 0.41 0.52 0.41 0.41 
รอยละ 
คาเฉล่ีย 

85.00 88.10 83.33 83.33 85.00 88.89 81.67 86.67 81.67 83.33 

สรุป ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน ผาน 
 

 จากตาราง 2 เด็กทุกคนมีคาเฉล่ียระหวางเรียนและหลังเรียนสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด  
แสดงวาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ 
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 จากตาราง 2 และตาราง 3 ความสามารถในเขียนสะกดคําในวิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมี
ปญหาทางการเรียนรูจากการสอนเขียนสะกดคําโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคํา ระหวางเรียน
คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 83.33 คะแนน คิดเปนรอยละ 83.33 และความสมารถในการเขียน
สะกดคําหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 25.83 คิดเปนรอยละ 86.11 ผลการหา
ประสิทธิภาพของชุดการสอนเขียนสะกดคําตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 มีคาประสิทธิภาพ 
83.33/86.11  ซ่ึงเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว โดยมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑท่ีกําหนด 
 

2. การศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูท่ี
ไดรับการสอนเขียนสะกดคําโดยใชชุดการสอนเขียน รายละเอียดดังแสดงในตาราง 3 
 
ตาราง 3  คะแนนความสามารถในการสะกดคําของเดก็ท่ีปญหาทางการเรียนรูจากการสอน 
     สะกดคําโดยใชชุดการสอนสะกดคํา 
 

คนที่ คะแนนความสามารถสะกด
คํากอนการเรียน 

คะแนนความสามารถสะกด
คําหลังการเรยีน 

ผลตางของคะแนน 

1 11 25 14 
2 9 26 17 
3 12 27 15 
4 14 26 12 
5 10 25 15 
6 10 26 16 

คะแนนเฉลี่ย 11.00 25.83 14.83 
ความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

1.79 0.75 1.72 

 
 จากตาราง 3 แสดงวาคะแนนของความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการเขียน กอนท่ีจะไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคํา             
วิชาภาษาไทย เด็กมีความสามารถในการเขียนสะกดคําใกลเคียงกัน ซ่ึงมีคะแนนอยูระหวาง      
9-14 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุม เทากับ 11.00 คะแนน คือ มีความสามารถในการเขียน
สะกดคําอยูในระดับไมผานและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชา
ภาษาไทย คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดเทากับ 25.83 คะแนน คือมีความสามารถในการเขียนสะกด
คําอยูในระดับดี ผลตางของคะแนนกอนและหลังการสอนเขียนโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคํา
วิชาภาษาไทย มีคะแนนระหวาง 12–17 คะแนน คาเฉล่ียของผลตางของคะแนนเทากับ 14.83 



 3

คะแนน ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนสะกดคําหลังเรียนของเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูจากการสอนโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ซ่ึงไดคะแนนเฉลี่ยเทากับ  
25.83  คะแนน และมีความสามารถในการเขียนสะกดคําอยูในระดับดี สอดคลองกับสมมติฐาน
ขอท่ีวาความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการเขียนท่ีไดรับ
การสอนดวยชุดการสอนเขียนอยูในระดับดี 

3. การเปรียบเทียบความสามารถในการเขยีนสะกดคาํวชิาภาษาไทย ของเด็กท่ีมี
ปญหาทางการเรียนรูดานการเขียน กอนและหลังไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคํา
วิชาภาษาไทย มีรายละเอียดดังแสดงในตาราง 4 
 
ตาราง 4 การเปรียบเทียบความสามารถในการสะกดคําของเด็กท่ีปญหาทางการเรียนรูดานการ 
     สอนสะกดคํากอนและหลังไดรับการสอน โดยใชชุดการสอนสะกดคํา 
 

คะแนน ลําดับตาม
เครื่องหมาย คนที่ 

กอนสอน หลังสอน 

ผลตางของ
คะแนน 

ลําดับ
ความ

แตกตาง บวก ลบ 

คา  
Sign 
test 

1 11 25 14 2 +2 0 T = 0* 
2 9 26 17 6 +6 0  
3 12 27 15 3.5 +3.5 0  
4 14 26 12 1 +1 0  
5 10 25 15 3.5 +3.5 0  
6 10 26 16 5 +5 0  
     T+ = +21 T- = -0  

   
  * มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (T(.05,6)=2) 
 
 จากตาราง 4 แสดงความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย ของเด็กมีปญหา
ทางการเรียนรูดานการเขียนท่ีไดรับการสอนเขียนสะกดคําโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชา
ภาษาไทย กอนและหลังการทดลองแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยหลัง
การทดลองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการเขียนมีความสามารถในการเขียนสะกดคําสูง
กวากอนการทดลอง สอดคลองกับสมมติฐานการวิจัยท่ีวาความสามารถในการเขียนสะกดคํา
ของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการเขียนหลังการสอนโดยใชชุดการสอนเขียนสูงข้ึนจริง 
 
 



บทที่ 5 
สรุปผล  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความสําคัญของการศึกษาคนควา 

1. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามเกณฑประสิทธิภาพ  
      80/80 
2. เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมีปญหา 
     ในการเรียนรูหลังการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน   
3. เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถในการพฒันาการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของ

เด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรู กอนและหลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร 
     ชวยสอน 
 

สมมติฐานของการศึกษาคนควา 
 
1. ชุดการสอนเขียนสะกดคํามีประสิทธิภาพตามเกณฑ 80/80 
2. ความสามารถในการเขียนสะกดคําของเดก็ท่ีมีปญหาในการเรียนรูหลังจากการได

เรียนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับด ี
3. เมื่อเด็กท่ีมีปญหาในการเรยีนรู  ไดเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนแลว  

ความสามารถในการเขียนสะกดคําสูงข้ึน 
 
วิธีการดําเนินการศึกษาคนควา 

ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 
     ประชากรที่ใชในการศึกษา  เปนนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูดานการเขียน                               
    มีระดับสตปิญญาปกต ิและไมมีความพิการซ้ําซอน  กําลังศึกษาอยูในระดับช้ัน 
    ประถมศึกษาปท่ี 1 อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคนควา 

       กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปนนักเรียนท่ีมีปญหาในการเรียนรูดานการเขียน 
มีระดับสติปญญาปกต ิและไมมีความพิการซ้ําซอน  กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 
1 ปการศึกษา  2547  ของโรงเรียนบานใหมสุขเกษม  อําเภอกงไกรลาศ  จังหวัดสุโขทัย  
จํานวน 6 คน  ซ่ึงมีวิธีเลือกดังนี ้

1.ปญหาในการเรียนรูดานการเขียนคํา จากนักเรียนท้ังหมด 15 คน โดยใชแบบสํารวจ
ปญหาในการเขียนของ ผดุง อารยะวิญู ภาควชิาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมติร  ซ่ึงแบบสํารวจน้ีใชสํารวจปญหาในการเรียนของ 
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เด็กใน 5 ดาน คือ ภาษา คณิตศาสตร เวลาและทิศทาง การเคล่ือนไหว และพฤติกรรม  โดยครู
ประจําชั้นเปนผูใชแบบสํารวจปญหาในการเรียนของเด็ก 

2. ผูวิจัยนําแบบสํารวจปญหาในการเรียนของเด็กท่ีสํารวจแลวมาทําการประเมิน 
ตัดสินวาเด็กคนใดที่มีปญหาในการเรียนรูดานการเขียน 

3. ตัวแปรท่ีศึกษา 
3.1ตัวแปรอิสระ ไดแก  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 

      3.2ตวัแปรตาม  ไดแก  ความสามารถในการเขยีนสะกดคํา 
4. ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย  ภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา  2547  จํานวน 6 

สัปดาห ๆ ละ 3 วัน ๆ ละ 50 นาที 
5. เนื้อหาที่ใชในการวิจัย  คือ  เนื้อหาวิชาภาษาไทย เปนคําศัพทท่ีเปนคํานาม  

โดยแบงเปน 5  หมวด คือ หมวดคําศัพทรายกาย หมวดคําศัพทเคร่ืองแตง
กาย  หมวดคาํศัพทสัตว  หมวดคําศัพทผัก  หมวดคําศพัทผลไม 

 
เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษาคนควา 
 ในการศึกษาคนควาผูวิจัยไดใชเครื่องมือ ดังนี้ 

1. แผนการสอนเขียนสะกดคํา 
2. แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดคํา 

 
สรุปผลการศึกษาคนควา 
 จากการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยของเด็กท่ีมีปญหาการ
เรียนรูดานการเขียนผลการวิจัยครั้งนี้พบวา 

1. เม่ือเทียบกับเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 พบวา ชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชา
ภาษาไทยมีประสิทธิภาพตามเกณฑ โดยมีคาประสิทธิภาพ 83.33/86.11 

2. เมื่อศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคํา พบวา คะแนนของนักเรียนกอนและ
หลังทดลอง ใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยแตกตางกันโดยคะแนนกอนการทดลอง
มีคะแนนระหวาง 9-14 คะแนน คะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 11.00 คะแนน คือ มีความสามารถ
ในการเขียนสะกดคําอยูในระดับไมผาน และหลังไดรับการสอนมีคะแนนอยูระหวาง 25-27 
คะแนน คะแนนเฉล่ียของกลุมไดเทากับ 25.83 คะแนน คือมีความสามารถในการเขียนสะกดคํา
อยูในระดับดีทุกคน 

3. เม่ือเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูดานการเขียนสะกดคํา กอนและหลังทดลอง พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญท่ี
ระดับ  .05 โดยผลหลังการทดลองเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดานการเขียน มีความสามารถใน
การเขียนสะกดคําสูงกวาการทดลองจริง 
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อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูโดย
ใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยสามารถอภิปรายผลได ดังนี้ 
 ผลการศึกษาคนควาครั้งนี้พบวาชุดการสอนเขียนสะกดคําท่ีผูวิจัยสรางขึ้น มีคา
ประสิทธิภาพ 83.33/86.11 ไดตามเกณฑท่ีกําหนด ซ่ึงดูไดจากคะแนนระหวางเรียนและคะแนน
เฉล่ียของกลุมเทากับ  83.33  คะแนน  คิดเปนรอยละ 83.33 และความสามารถในการเขียน
สะกดคําหลังเรียนคะแนนเฉลี่ยของกลุมเทากับ 25.83 คิดเปนรอยละ 86.11  ผลการหา
ประสิทธิภาพของการชุดการสอนเขียนสะกดคําตามเกณฑประสิทธิภาพ 80/80 มีคา
ประสิทธิภาพ  83.33/86.11  ซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานที่ตั้งไว โดยมีประสิทธิภาพสูงกวา
สมมุติฐานท่ีตั้งไว  สวนความสามารถในการเขียนสะกดคําอยูในระดับไมผานและหลังไดรับการ
สอนโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย  คะแนนเฉลี่ยของกลุมไดเทากับ 25.83  
คะแนน  คือมีความสามารถในการเขียนสะกดคําอยูในระดับดี ผลตางของคะแนนกอนและหลัง
การสอนมีคะแนนระหวาง 12 – 17  คะแนน คาเฉล่ียของผลตางของคะแนนเทากับ 14.83  
คะแนน ผลการวิเคราะหความสามารถในการเขียนสะกดคําหลังเรียนของเด็กท่ีมีปญหาทางการ
เรียนรูจากการสอนโดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยซึ่งไดคะแนนเฉล่ีย 25.83  
คะแนนและมีความสามารถในการเขียนสะกดคําอยูในระดับดี สอดคลองกับสมมุติฐานขอท่ีวา 
ความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาในการเรียนรูกอนและหลังไดรับการสอน
โดยใชชุดการสอนเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05  โดยหลังการทดลองเด็กท่ีมีปญหาทางดานการเรียนรูดานการเขียนมีความสามารถในการ
เขียนสะกดคําสูงกวากอนการทดลอง สอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัยท่ีวาความสามารถในการ
เขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาทางดานการเรียนรูดานการเขียนหลังการสอนโดยใชชุดการ
สอนสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 1. จากการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรู
ดานการเขียนท่ีไดรับการสอนเขียนดวยชุดการสอนเขียนสะกดคํา  มีความสามารถในการเขียน
สะกดคําดีข้ึน  สามารถเปนแนวทางสําหรับผูท่ีเกี่ยวของกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนรูดาน
การเขียนจะนําชุดการสอนเขียนนี้ไปใชในการพัฒนาศักยภาพของเด็กได 
 2. ควรมีการทดลองนําชุดการสอนเขียนสะกดคําไปทดลองใชกับวิชาอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ
กับการอาน การเขียน 
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 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาคนควาครั้งตอไป 
 1. สําหรับการวิจัยครั้งตอไป ควรทดลองกับเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียนดานการเขียนใน
ระดับชั้นท่ีต่ํากวา หรือสูงกวา และมีจํานวนของกลุมตัวอยางมากขึ้น 
 2. การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนควรศึกษาธรรมชาติของเด็กแตละประเภทให
ดี เพื่อจัดทําชุดการสอนท่ีสอดคลองและเหมาะสมกับประเภทของเด็ก 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
แบบบันทึกการประเมินความสามารถทางเชาวปญญาเด็กอายุ 2 – 15  ป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบบันทึกการประเมินความสามารถทางเชาวปญญาเด็กอายุ 2 – 15 ป 
 
 

เด็กคนที ่ เชาวปญญา ( IQ) 
1 
 
2 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 

96 
 

93 
 

90 
 

91 
 

90 
 

93 
 
 
 ระดับสติปญญาดังแสดงในตารางนี้  ไดมาจากแฟมประวัติของนักเรียน  ซึ่งจะมี
ตัวเลขแสดง  IQ  ปรากฏอยู  เปน   IQ  ที่วัดโดยนักจิตวิทยา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
ผลการคัดเลือกเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรู 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
รายนามผูเช่ียวชาญในการตรวจแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย   

โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

รายนามผูเชีย่วชาญในการตรวจแบบทดสอบการเขียนสะกดคาํวิชาภาษาไทย   
โดยใชคอมพวิเตอรชวยสอน 

 
 1. อาจารยศิริวิมล  ใจงาม ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ 
    ตําแหนง     ประธานโปรแกรมการศึกษาพิเศษ คณะครุศาสตร  
                                 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวดัพิษณุโลก 
    วุฒิการศึกษา  ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.บ.) เอกการอนุบาลศึกษา  
     การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) เอกการศกึษาพิเศษ  
     สาขาการสอนเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยิน 
     
 2. ดร.สุภาณี เส็งศรี  ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา  
     วุฒิการศึกษา  การศึกษาบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) 
     มหาวิทยาศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก : ปการศึกษา  
     2566 (โสตทัศนศึกษา)  
     ครุศาสตรมหาบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย :  
                                                  ปการศึกษา 2532 - 2533 
     ครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต (ทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา)  
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย : ปการศึกษา 2539 - 2543 
 
 3. รศ.วนิดา  บํารุงไทย  ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย 
     วุฒิการศึกษา  กศ.บ. (ภาษาไทย)มศว.พิษณุโลก 
     กศ.ม. (ภาษาไทยและวรรณคดีไทย) มศว.ประสานมติร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
การวิเคราะหคาดัชนีความเที่ยงตรงของแบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชา

ภาษาไทยโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การวิเคราะหความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบ 
 
ตาราง         แสดงคะแนนที่ไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ จํานวน  3 คน  ท่ีตรวจสอบ 
                   คาดัชนีความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหาของแบบทดสอบการเขียนสะกดคํา 
 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอสอบ 
ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3 

∑R คาเฉลีย่ 
(IOC) 

สรุปผล 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
21. 
22. 
23. 
24. 
25. 

+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 
0 
+1 
+1 
+1 
0 
0 
+1 
+1 
+1 
0 
+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 
 

3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
2 
2 
3 
3 
3 
2 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

0.6 
1 
1 
1 

0.6 
0.6 
1 
1 
1 

0.6 
1 
1 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 



 

ความเห็นของผูเชี่ยวชาญ ขอสอบ 
ขอท่ี คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนที่ 3 

∑R คาเฉลีย่ 
(IOC) 

สรุปผล 

26. 
27. 
28. 
29. 
30. 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

0 
+1 
+1 
+1 
0 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

2 
3 
2 
3 
2 

0.6 
1 
1 
1 

0.6 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
แบบทดสอบการเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทย 

โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอนกอนเรียนและหลังเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ฉ 
แผนการสอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แผนการสอนที่  1 
หมวดรางกาย (ชุดที่ 1) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับรางกาย ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตอง
และนําไปใชในชีวติประจําวนัได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับรางกายได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
  แขน ขา มือ  เทา ตา 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัติ 
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  2 
หมวดรางกาย (ชุดที่ 2) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับรางกาย ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตอง
และนําไปใชในชีวติประจําวนัได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับรางกายได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
  แกม ปาก คิ้ว หู จมูก 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2.  แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  3 
หมวดเครื่องแตงกาย (ชุดท่ี  1) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยาง
ถูกตองและนําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับเครื่องแตงกายได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
  เส้ือ กางเกง  กระโปรง เข็มขัด  รองเทา 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2.  แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  4 
หมวดเครื่องแตงกาย (ชุดท่ี  2) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับเครื่องแตงกาย ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยาง
ถูกตองและนําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับเครื่องแตงกายได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
  ถุงเทา  แวน สรอย หมวก ตางหู 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  5 
หมวดสัตว (ชุดท่ี  1) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับสัตว ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตองและ
นําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับสัตวได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
  แมว กบ กวาง เตา สุนัข 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  6 
หมวดสัตว (ชุดท่ี  2) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับสัตว ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตองและ
นําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับสัตวได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
  เสือดาว   มาลาย  สิงโต  เตา ฮิปโป 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  7 
หมวดผัก (ชุดท่ี  1) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับผัก ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตองและ
นําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับผักได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
 คะนา แตงกวา  ฟกทอง  ผักบุง  ขาวโพด 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  8 
หมวดผัก (ชุดท่ี  2) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับผัก ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตองและ
นําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับผักได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
 ผักกาด มะเขือ ถั่วฝกยาว  มะเขือเทศ ตําลึง 
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  9 
หมวดผลไม (ชุดท่ี  1) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับผลไม ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตองและ
นําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับผลไมได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
 สม แตงโม ล้ินจ่ี ลําไย ทุเรียน   
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

แผนการสอนที่  10 
หมวดผลไม (ชุดท่ี  2) 

 
 

สาระสําคัญ 
 
 การศึกษาคําศัพทเกี่ยวกับผลไม ทําใหนักเรียนสามารถอานและเขียนคําไดอยางถูกตองและ
นําไปใชในชีวติประจําวันได 
 
จุดประสงคเชิงพฤติกรรม 
 

1. นักเรียนสามารถเขียนและใชคําศัพทเก่ียวกับผลไมได 
2. นักเรียนสามารถเขียนสะกดคําไดอยางถูกตอง 
3. นักเรียนสามารถทําแบบฝกหัดไดถูกตอง 

 
เนื้อหา 
 
 ลางสาด  กลวย  มะมวง  เงาะ  ชมพู   
 
สื่อการสอน  
 

1. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
2. แผน CD 
3. คูมือการใชโปรแกรม 

 
กิจกรรมการเรียนการสอน 
 
 ใหนักเรียนเรียนจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนตามลําดับข้ัน 
 
การวัดผลประเมินผล 
 

1. สังเกตจากการฝกปฏิบัต ิ
2. สังเกตตามความสามารถในการทําแบบฝกหัดทายบท 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
คูมือการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 



 

 

 
 

รูปท่ี  1 
 
 หนาจอนี้เปนการนําเขาสูโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  “การเขียนสะกดคําวิชา
ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปท่ี  1”  โดยจะปรากฏขอความยินดีตอนรับ  พรอมเสียงเพลง
ประกอบ  รอจนกวาจะปรากฏหนาจอตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รูปท่ี  2 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอบอกชื่อเรื่องบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเรื่อง  “การเขียนสะกด
คําวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี  1  พรอมเสียงเพลงประกอบ  รอจนกวาจะปรากฏหนาจอ
ตอไป   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รูปท่ี  3 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอแสดงจุดประสงคการเรียบนรู  พรอมเสียงเพลงประกอบรอจนกวา        
จะปรากฏหนาจอตอไป   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รูปท่ี  4 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอท่ีใหผูเขาใชงานปอน  ช่ือ – นามสกุล  พรอมเสียงเพลงประกอบ
จากน้ันใหกดปุม  Enter  เพ่ือเขาสูหนาจอถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รูปท่ี  5 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอหลักท่ีเขาเขาสูหัวขอตาง ๆ  พรอมเสียงเพลประกอบ ในโปรแกรม  
จะปรากฏเมนูใหเลือกเรียน  5  เมนู  ดังตอไปน้ี 
 

1.  เมนูแบบทดสอบกอนเรียน 
2.  เมนูเขาสูบทเรียน 
3.  เมนูแบบทดสอบหลังเรียน 
4.  เมนูผูวิจัย 
5.  เมนูออกจากโปรแกรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  6 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอบทเรียน  “การเขียนสะกดคําวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปท่ี 1”   
โดยใหเลือกหมวดท่ีตองการเรียน  5  หมวด  ดังนี ้
 

1.  หมวดรางกาย 
2.  หมวดเครือ่งแตงกาย 
3.  หมวดสตัว 
4.  หมวดผัก 
5.  หมวดผลไม 
6.  ปุมกลับเมนูหลัก 
 

 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  7 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอบทเรียนหมวดที่ 1  หมวดรางกาย  โดยใหเลือกชุดท่ีตองการเรียน  
2  ชุด  ดังนี ้
 

1.  ชุดท่ี  1 
2.  ชุดท่ี  2 
3.  ปุมกลับเมนูหลัก 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  8 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอบทเรียนหมวดรางกาย  ซ่ึงจะมี  2  ชุด  สามารถเลือก   
ชุดท่ีจะเรียนไดเอง  จะมีเสียงอานสะกดคําใหนักเรียนตามตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทีละตัวจนจบ
ประโยค   
 1.  ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเรียนคํากอนหนานี้ได 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปเรียนคําถัดไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

          
 

รูปท่ี  9 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอแบบฝกหัดทายบทเรียนหมวดรางกาย    ซ่ึงท้ัง  2  ชดุ  
จะทําเหมือนกัน  มีท้ังหมด  5  ขอ   ใหนักเรียนเลือกคํามาเติม   
 1.  ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเลือกใหมไดในขอกอนหนานี้ 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปทําขอตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  10 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอบทเรียนหมวดที่ 2  หมวดเครื่องแตงกาย  โดยใหเลือกชุดท่ี 
ตองการเรียน  2  ชดุ  ดังน้ี 
 

1.  ชุดท่ี  1 
2.  ชุดท่ี  2 
3.  ปุมกลับเมนูหลัก 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  11 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอบทเรียนหมวดเครื่องแตงกาย  ซ่ึงจะมี  2  ชุด  สามารถ
เลือก   ชุดท่ีจะเรียนไดเอง  จะมีเสียงอานสะกดคําใหนักเรียนตามตัวอักษรที่ปรากฏข้ึนทีละตัว
จนจบประโยค   
 1.  ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเรียนคํากอนหนานี้ได 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปเรียนคําถัดไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

          
 

รูปท่ี  12 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอแบบฝกหัดทายบทเรียนหมวดเครื่องแตงกาย  ซ่ึงท้ัง  2  
ชุด  จะทําเหมือนกัน  มีท้ังหมด  5  ขอ   ใหนักเรียนเลือกคํามาเติม  
 ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเลือกใหมไดในขอกอนหนานี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  13 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอบทเรียนหมวดที่ 1  หมวดสตัว  โดยใหเลือกชุดท่ีตองการเรียน    
2  ชุด  ดังนี ้
 

1.  ชุดท่ี  1 
2.  ชุดท่ี  2 
3.  ปุมกลับเมนูหลัก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี 14 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอบทเรียนหมวดสตัว  ซ่ึงจะมี  2  ชุด  สามารถเลือกชุด     
ท่ีจะเรียนไดเอง  จะมีเสียงอานสะกดคําใหนักเรียนตามตัวอักษรที่ปรากฏขึ้นทีละตัวจนจบ
ประโยค   
 1.  ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเรียนคํากอนหนานี้ได 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปเรียนคําถัดไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

          
 

รูปท่ี  15 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอแบบฝกหัดทายบทเรียนหมวดสตัว  ซ่ึงท้ัง  2  ชุด  จะทํา
เหมือนกัน  มีท้ังหมด  5  ขอ   ใหนักเรียนเลือกคํามาเติม   
 ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเลือกใหมไดในขอกอนหนานี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  16 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอบทเรียนหมวดผัก  โดยใหเลือกชุดท่ีตองการเรียน    2  ชุด  ดังนี ้
 

1.  ชุดท่ี  1 
2.  ชุดท่ี  2 
3.  ปุมกลับเมนูหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  17 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอบทเรียนหมวดผัก  ซ่ึงจะมี  2  ชุด  สามารถเลือก   ชุดท่ี
จะเรียนไดเอง  จะมีเสียงอานสะกดคําใหนักเรียนตามตัวอักษรท่ีปรากฏข้ึนทีละตัวจนจบประโยค   
 1.  ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเรียนคํากอนหนานี้ได 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปเรียนคําถัดไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

          
 

รูปท่ี  18 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอแบบฝกหัดทายบทเรียนหมวดผัก  ซ่ึงท้ัง  2  ชุด  จะทํา
เหมือนกัน  มีท้ังหมด  5  ขอ   ใหนักเรียนเลือกคํามาเติม   
 1.  ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเลือกใหมไดในขอกอนหนานี้ 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปทําขอตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  19 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอบทเรียนหมวดผลไม  โดยใหเลือกชุดท่ีตองการเรียน    2  ชดุ  
ดังนี ้
 

1.  ชุดท่ี  1 
2.  ชุดท่ี  2 
3.  ปุมกลับเมนูหลัก 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  20 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอบทเรียนหมวดผลไม  ซ่ึงจะมี  2  ชุด  สามารถเลือก ชุดท่ี
จะเรียนไดเอง  จะมีเสียงอานสะกดคําใหนักเรียนตามตัวอักษรท่ีปรากฏข้ึนทีละตัวจนจบประโยค   
 1.  ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเรียนคํากอนหนานี้ได 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปเรียนคําถัดไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

          
 

รูปท่ี  21 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอแบบฝกหัดทายบทเรียนหมวดผลไม  ซ่ึงท้ัง  2  ชุด  จะทํา
เหมือนกัน  มีท้ังหมด  5  ขอ   ใหนักเรียนเลือกคํามาเติม   
 ปุมยอนกลับ  เพ่ือสามารถยอนกลับไปเลือกใหมไดในขอกอนหนานี้ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

รูปท่ี  22 
 
 หนาจอนี้เปนตัวอยางหนาจอบอกคะแนการทําแบบฝกหัดทายบทเรียนในทุก ๆ หมวด  
จะทําเหมือนกันท้ัง  5  หมวด   
 1.  ปุมมยอนกลับ  เพื่อสามารถยอนกลับไปเลือกใหมไดในขอกอนหนานี้ 
 2.  ปุมกลับเมนูบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

รูปท่ี  23 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอตัวอยางแบบทดสอบกอนเรียน  โดยจะมีท้ังหมด  30  ขอ 
 1.  ปุมยอยกลับ  เพ่ือใหสามารถยอยกลับไปขอท่ีผานมาแลวได 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปทําขอตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รูปท่ี  24 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอตัวอยางแบบทดสอบหลังเรียน  โดยจะมีท้ังหมด  30  ขอ 
 1.  ปุมยอยกลับ  เพ่ือใหสามารถยอยกลับไปขอท่ีผานมาแลวได 
 2.  ปุมถัดไป  เพื่อสามารถไปทําขอตอไปได 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

รูปท่ี  25 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอตารางแสดงผลคะแนนรวมทุกอยาง 
 

1.  ปุมกลับเมนูหลัก 
2.  ปุมพิมพผลคะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รูปท่ี  26 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอแสดงประวตัิยอของผูทําวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

รูปท่ี  27 
 
 หนาจอนี้เปนหนาจอการออกโปรแกรมหรือไม 
 

1.  ปุม  Yes เพื่อออกจากโปรแกรม 
2.  ปุม  No  เพ่ือกลับเมนูหลัก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ ช่ือสกุล        นางสาวอตินุช  ทิมวัฒนา 
วันเดือนปเกิด        15 มีนาคม พ.ศ.2517 
สถานที่เกิด        อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
สถานที่อยูปจจุบัน       783  ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 
        อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000 
ตําแหนงหนาท่ีการงานในปจจุบัน    นักกิจการนักศึกษา 
สถานที่ทํางานปจจุบัน       งานวินัยและพัฒนานิสิต  กองกิจการนิสิต 
         สํานักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยนเรศวร  
         จังหวัดพิษณุโลก   
ปะวตัิการศึกษา  
   พ.ศ. 2534    มัธยมศึกษาตอนปลาย  โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี 
     อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก   
   พ.ศ.    2538    การศึกษาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยนเรศวร  จังหวัดพษิณุโลก 
   พ.ศ.    2548    การศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
     ประสานมิตร  กรุงเทพมหานคร 
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