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    การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียน 
ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีความบกพรองทางการไดยิน จากการเรียนโดยใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  กลุมตัวอยางที่ใช 
ในการวิจัยเปนนกัเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ  ระดับหหูนวกทีม่ีระดับการไดยินมากกวา  
90 เดซิเบลข้ึนไป  เมื่อทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี่ 500, 1000, และ 2,000 เฮิรตซ  
ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพกิาร  ใชการอานริมฝปาก
หรือใชภาษามอืในการส่ือสาร  และมีระดับสติปญญาปกติ ไมมีความพกิารอื่น ๆ แทรกซอน มีทกัษะ
พื้นฐานทางการเขียนคําศัพทงาย ๆ มีพืน้ฐานการใชเคร่ืองคอมพวิเตอร คือ สามารถเปดและปดเคร่ือง 
และใชเมาสได กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ภาคเรียนที ่2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียน
โสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี  เลือกโดยวิธเีจาะจง (Purposive Sampling) จํานวน 7 คน  ใชเวลา 
การทดลอง  สัปดาหละ 4 วนั  ใชเวลาเสริมนอกเวลาเรียน  วนัละ 60 นาที เปนเวลา  5 สัปดาห   
รวมเปน  20  คร้ัง  เคร่ืองมอืที่ใชในการวจิัยไดแก  แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียน 
การสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก แบบทดสอบวัดความสามารถ
เขียนประโยค และแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  คามัธยฐาน 
(Median) คาพิสัยควอไทล (Interquartile Range)  และทดสอบโดยใชสถิติ The Signed Test for 
Median : One Sample และ The Willcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test. 
 ผลการวิจัยพบวา  
 1. ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทาง 
การไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกอยูในระดับดี 
    2. ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรอง 
ทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงข้ึน 
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 The purpose of this study was to study on the ability in sentence writing and  
learning motivation of students with hearing impairment in Prathomsuksa 2 Through Direct 
Instruction model with computer assisted lessons and drill  exercises. The subjects were 7 
students with hearing loss more than 90 dB. They  were able to lip read or able to use sign 
language, basic writing skills, understanding of vocabulary, understanding of meaning of 
simple words used in everyday life, and knowledge of basic computer skills. They were 
studying in primary level education, of the second semester in the academic year of 2552  at 
Sodsuksa 2552 Nonthaburi School.  The student were selected by purposive sampling.  
 The experiment was conducted through the Direct Instruction Model with Computer 
Assisted Lessons and Drill Exercises 4 days a weeks with 60 minutes in each day.  The 
instruments in this research were Direct Instruction Model with Computer Assisted Lessons 
Drill Exercises lesson plans, exercise of writing sentences,  the test of writing ability, the test 
of learning motivation.  The statistics employed for analysis were Median, Inter – quartile 
Range, The Signed Test for Median : One Sample and  The Wilcoxon Matched – Pairs Signed 
– Ranks Test.  
 The research findings were as follows :  
 1.  The sentence writing abilities was at the good level.  
 2.  The sentence writing abilities after using Direct Instruction Model with Computer 
Assisted Lessons (CAI) and Drill Exercises was increased at .05 statistical significance  
 3.  The motivation in learning was at the very good level. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
   ภาษาไทยมีความสําคัญสําหรับคนไทยอยางมาก การที่คนไทยยังสามารถคงความเปนไทย  
มีชีวิตความเปนอยูแบบไทย ๆ ก็เพราะเรามีภาษาไทยเปนเคร่ืองมือถายทอดนั่นเอง  ดังจะเห็นไดจาก 
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชทรงดํารัสไววา “ภาษาเปนเคร่ืองมือ 
อยางหนึ่งของชาติ ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเองซ่ึงตองหวงแหนเราโชคดีที่มีภาษาของตนเอง 
แตโบราณกาล  จึงสมควรอยางยิ่งที่จะตองรักษาไว” (พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ภูมิพลอดุลยเดช ที่ชุมนุมภาษาไทย  คณะอักษรศาสตร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2505)   
 ในปจจุบันนี้โลกกาวหนาเจริญเร็ว การเรียนการสอนไดรับการพัฒนาอยูตลอดเวลา การสอน
ภาษาไทยก็เชนกันไดมีการปรับปรุงพัฒนาเสมอมา นอกจากจะยึดหลักระเบียบประเพณีเดิมแลวยังได
หลักสากลมาประยุกตใชเพื่อความทันสมัยกับความสําคัญของการสอนภาษาไทยยุคพัฒนา (คณาจารย 
สมานมิตร. 2547: 17) และการจัดการเรียนการสอนข้ันพื้นฐานกลุมประสบการณตาง ๆ จําเปนตองใช
ภาษาไทยในการจัดการเรียนการสอน  และแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาผูเรียนในทุก ๆ ดาน ทั้งตัวผูเรียน 
สังคมและประเทศชาติ  ดังนั้น  การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยจึงจําเปนอยางยิ่งในการที่จะใหมี
ความสัมพันธสอดคลองกันเปนลักษณะของการบูรณาการ หรือเรียกวาทักษะสัมพันธ  การจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนดังกลาวจะประสบผลสําเร็จไดมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับองคประกอบที่สําคัญ ไดแก 
ครู นักเรียน ส่ือการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอน และบรรยากาศในหองเรียน เปนตน  
(กิดานันท  มลิทอง. 2548: 8)   
 ในการเรียนการสอนระดับช้ันประถมศึกษา นักเรียนจะประสบความสําเร็จในการเรียนวิชา 
ตาง ๆ มากนอยเพียงใดนัน้ข้ึนอยูกับความสามารถในการเขาใจความหมายของคํา การจับใจความ 
ในเร่ืองที่อาน  และสามารถเขียนถายทอดความรูสึกนึกคิดจากเร่ืองที่อาน  เขียนขยายความจากที่อาน  
เขียนบรรยายส่ิงที่อาน เขียนประยุกต โดยใชความสําคัญจากส่ิงที่เคยอานรวมกับความรูสึกนึกคิด        
ของตน (เต็มสิริ ดีกลาง. 2548: 2) ลักษณะของการเรียนภาษาเปนการฝกทักษะ  ซึ่งทักษะที่ยากสําหรับ
ผูเรียน ไดแก  ทักษะทางดานการเขียน อันเปนทักษะการส่ือสารที่ใชตัวอักษรแทนคําพูด โดยบันทึกเปน
ถอยคําและความคิดของผูเขียน  เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันระหวางผูเขียนกับผูอาน (กรมวิชาการ. 
2546: 2) นักเรียนจะมีทักษะการเขียนเกิดข้ึนไดจําเปนตองมีความรูและความเขาใจความหมายของคํา 
ที่เขียนและสงเสริมใหฝกฝนการเขียนอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่องตลอดเวลา  ความมุงหมายของ         
การสอนภาษา  ก็เพื่อสงเสริมพัฒนาการของนักเรียนในทางภาษาซ่ึงประกอบดวย  ทักษะการฟง ทักษะ
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การพูด ทักษะการอาน  และทักษะการเขียน ในทักษะทั้ง 4 ประเภทนี้  ถือวา การเขียนเปนการถายทอด
ความคิด  ความรูสึก  และความเขาใจของตนเองออกมาเปนตัวอักษร สัญลักษณ  หรือรูปภาพ  เพื่อส่ือ
ความหมายใหผูอ่ืนไดเขาใจ  การเขียนจึงเปนทักษะการแสดงออกทางภาษาที่สําคัญในการเรียนและ
การสอน  เกือบทุกวิชาตองอาศัยการเขียนเพื่อบันทึกและแสดงความรูสึกของตนออกมา  อีกทัง้การเขียน
ยังเปนทักษะที่สลับซับซอนกวาทักษะอื่น  จึงตองมีการฝกฝนทักษะการเขียนกันอยางตอเนื่อง  
(อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ. 2548:2)  ผูที่มีทักษะการเขียนที่ดี จะตองมีความสามารถในการเรียงรอย
ถอยคําอยางเปนระบบและถูกตองตามหลักภาษาเขียน   อีกทั้งการเขียนจะตองอาศัยทักษะสายตา  
การเคลื่อนไหวของกลามเนื้อเล็ก การทํางานประสานกันระหวางสายตากับการบังคับมือ  และทักษะ 
การเรียบเรียงแนวความคิดอีกดวย  (ผดุง อารยะวิญู. 2544: 75 - 76)  
 เด็กปกติการเรียนรูภาษาจะเกิดข้ึนไดตองอาศัยประสบการณและผานข้ันตอนกระบวนการสื่อ
ความหมายที่คอนขางซับซอนในทุก ๆ ดาน คือ การฟง การพูด การอาน และการเขียน  เด็กปกติเรียนรู
ภาษาจากการใชหูฟงและใชอวัยวะรับความรูสึกอ่ืน ๆ รวมรับรูดวย เชน  หูไดยิน  ตามมองดู  ล้ินชิมรส  
จมูกไดกล่ิน  และมือสัมผัสจับตอง การที่เด็กไดยินรวมกับการรับรูผานประสาทสัมผัสอ่ืน ๆ  ทําให
นักเรียนเรียนรูวาเสียงเกิดจากอะไร การเรียนรูภาษาจึงเร่ิมจากความเขาใจภาษาเกิดข้ึนกอนแลวจึง
ตามมาดวยการใชภาษาพูดและการเขียนเพื่อส่ือความหมาย  ดังนั้นการที่นักเรียนหูหนวกมาแตกําเนิด
หรือในระยะเยาววัยกอนจะพูดไดนั้นจะมีความลาชาของพัฒนาการทางภาษาในทุก ๆ ดาน  คือ การฟง 
การพูด การอาน  และการเขียน  อาจกลาวไดวาการไมไดยินเปนอุปสรรคขวางกั้นทางภาษา  ทั้งนี้จะ
พบวานักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมักมีปญหาในดานความเขาใจทางภาษา  จึงมีลําดับข้ัน
ของการพัฒนาการทางภาษาที่แตกตางกันออกไป  เพราะการไดยินเปนหัวใจสําคัญในการเรียนรูภาษา
ของมนุษย (ศรียา – ประภัสสร  นิยมธรรม. 2540: 94) จากการวิจัยพบวามนุษยเราเรียนรูส่ิงตาง ๆ ได
โดยผานประสาทสัมผัสดังนี้ ผานสายตา 75% ทางหู 13% ทางจมูก 3% ทางกาย 6% ทางชิวหา 3% 
(เสาวนีย สิกขาบัณฑิต. 2534: 34)  
 จากระบบการส่ือสารดังกลาวสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีพฒันาการ
ทางภาษาและการพูดลาชากวาปกติ  ทั้งนี้เพราะประสาทหูซึ่งเปนประสาทที่สําคัญในการเรียนรูภาษา
นั้นบกพรองไป  จงึทาํใหไมสามารถไดยนิเสียงหรือไดยินนอยมาก  ทาํใหไมสามารถส่ือสารกับบุคคลอ่ืน
ไดอยางปกติ  ฉะนัน้บุคคลเหลานี้จึงขาดความเขาใจภาษา ทัง้ในภาษาพูด และภาษาเขียน บุคคล
เหลานี้รูคําศัพทในวงจาํกัด  เรียงคําในประโยคผิดหลักภาษา เขียนคําตกหลน  ซึง่สอดคลองกับงานวิจัย
ที่ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถทางการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับช้ัน
ประถมศึกษา  ผลจากการวจิัยพบวา  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินนัน้มปีญหาทางดาน 



 3 

การเขียน คือ เขียนคําตกหลน  เขียนเรียงคําในประโยคสลับที่กนัไมถูกตองตามหลกัโครงสรางของ
ประโยค คือ ประธาน กริยา กรรม  เชน  ประโยค แมกนิขาว  นกัเรียนจะเขียนประโยคไมถูกตองใน
ลักษณะสลับที่ของ ประธาน  กริยา  กรรม  เปน  แมขาวกิน  เปนตน  (พนัส  นาคบญุ: 2550 ;  
พัชนยี  เจริญโลทองดี. 2546; วนิดา ศุกรโยธิน: 2539)  
  จากนโยบายการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542   
ไดยึดหลักผูเรียนเปนสําคัญ  ผูเรียนทกุคนมีความสามารถและพัฒนาตนเองได การจดักระบวนการ
เรียนรูตองจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจและความถนัดของผูเรียน  โดยคํานึง 
ถึงความแตกตางระหวางบุคคล  และใหสถานศึกษาพฒันาการเรียนรูที่เหมาะสมกบัผูเรียนในแตละ
ระดับการศึกษา (วิชัย ตันศิริ. 2543: 67 - 84 ) โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  หาก
มีการสูญเสียการไดยินมากก็ยิ่งมีปญหาในทางภาษามากข้ึน  การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนทีม่ี 
ความบกพรองทางการไดยนิจึงตองใชระบบประสาทตาหรือการมองเห็นเพื่อการเรียนรูเปนสําคัญ  
ดังนัน้ประสาทตาจึงมิใชเพยีงส่ิงที่จะสงเสริมการเรียนรูใหดีข้ึนเทานั้น  แตเปนส่ิงจําเปนอยางมาก 
ในการจัดการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน (กนกรัตน อินทรทัศน.  
2538: 74)  การจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลนั้น  จะตองมีรูปแบบการเรียน
การสอน  และส่ือการเรียนการสอนที่เหมาะสม  เพราะรูปแบบวิธีการเรียนการสอนและส่ือการเรียน 
การสอน  จะชวยใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชวยสราง
แรงจูงใจ  และชวยกระตุนความสนใจของผูเรียนใหมีสวนรวมในการเรียน  ทําใหผูเรียนเขาใจชัดเจน 
สามารถเรียนรูไดมากข้ึนในเวลาที่จํากัด  เช่ือมโยงนามธรรมใหเปนรูปธรรม  ทําส่ิงที่ซับซอนใหงายข้ึน 
(กิดานันท  มลิทอง. 2543: 89-93)   ซึ่งปจจุบันนี้รูปแบบการเรียนการสอนและสื่อการเรียนการสอน            
มีหลากหลายชนิดและมีการพัฒนาไปจากเดิมอยางมาก  โดยแตเดิมสวนมากจะเนนการสอนแบบ
บรรยายตามหนังสือเรียน  แตในปจจุบัน  มีวิธีการสอนหลากหลายรูปแบบวิธีการที่จะนํามาใชสอน
เพื่อใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียนแตละคนโดยจะเนนผูเรียนเปนสําคัญ    
 รูปแบบการเรียนการสอนตรง (Direct Instruction Model)  ก็เปนวธิีการเรียนการสอนอีก
รูปแบบหนึ่ง  ซึ่งมีงานวิจยัจาํนวนไมนอยที่ชี้ใหเหน็วา การสอนโดยมุงเนนใหความรูที่ลึกซึ้ง ชวยให
ผูเรียนรูสึกวามีบทบาทในการเรียนทําใหผูเรียนมีความต้ังใจในการเรียนรู  และชวยใหผูเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนการสอน  โดยจัดสาระและวิธกีารใหผูเรียนอยางดีทั้งทางดานเนื้อหาความรู และ
การใหผูเรียนใชเวลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ  เปนประโยชนตอการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด ผูเรียนมี
ใจจดจอกับส่ิงที่เรียน  และชวยใหผูเรียน 80% ประสบความสําเร็จในการเรียน  นอกจากน้ันยังพบวา 
บรรยากาศที่ไมปลอดภัยสําหรับผูเรียน  สามารถสกัดกัน้ความสําเร็จของผูเรียนได ดังนัน้ ผูสอนจึง
จําเปนตองระมัดระวัง ไมทาํใหผูเรียนเกิดความรูสึกในทางลบ เชน การดุดาวากลาว การแสดงความ 
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ไมพอใจ หรือวิพากษวิจารณผูเรียน  (Joyce and Weil, 1996: 334) ซึ่งสอดคลองกับ คอฟแมน 
(Kauffman. 2002)  กลาวถงึความสําคัญของการสอนตรงวา  ไมมีประโยชนอะไรในการทีท่ําใหนกัเรียน
ตองคาดเดาอยูตลอดเวลาวาเขากาํลังจะไดเรียนอะไรในเนื้อหาวิชาทั้งหมด  นกัเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนวิชาตาง ๆ มกัมีผลมาจากการเรียนการสอนโดยตรง  โดยครูเปนผูดําเนิน 
การเรียนการสอน  การที่ครูเปนผูใหขอมูลทั้งหมดไมไดหมายความวาจะทําใหการเรียนการสอนนั้นนา
เบ่ือ  และไมไดหมายความวานักเรียนจะไมไดเรียนรูถึงการนําความรูและทักษะไปประยุกตใชกับปญหา
ที่จะพบในชีวิตประจําวัน  รวมถึงไมไดหมายความวา  นักเรียนไมสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การเรียนการสอน  แตหมายถึงวา  นักเรียนไมตองเสียเวลาในการคาดเดาวาจะไดเรียนอะไรบาง และ
นักเรียนไมตองเรียนรูส่ิงที่ผิด ๆ และไมมีประโยชน   
   อีกทั้งการใชส่ือการเรียนการสอนที่สามารถสรางแรงจงูใจใหนกัเรียนเกิดการรับรูและ 
การเรียนรูไดงายมากข้ึนและตอบสนองไดเร็วข้ึน  นอกเหนือจากหนังสือเรียนและหนังสืออานประกอบที่
มีการเพิ่มสีสัน  เพิ่มรูปภาพประกอบตางๆ แลว ยังมีส่ือจําพวกโสตทัศนูปกรณ  ไดแก เทปบันทึกเสียง 
สไลด  วิทยุ  โทรทัศน   วิดีโอ  ภาพนิ่ง  คอมพิวเตอร ที่เปนที่นิยมใชประกอบการเรียนการสอนใน
ปจจุบัน   ดังนั้นส่ือการสอนจัดเปนองคประกอบหนึ่งที่มีความสําคัญและเปนส่ิงจําเปนอยางหนึ่งใน
ระบบการเรียนการสอนหรือระบบการศึกษา  คือ  คุณคาที่มีตอผูเรียน  ผูสอน  และคุณคาตอระบบ 
การเรียนการสอนหรือการศึกษาเปนอยางยิ่งในหลายประการดวยกัน  โดยส่ือการเรียนการสอนยังชวย
อํานวยความสะดวกใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ  และส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) จัดเปนอีกส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอรรูปแบบหนึ่งโดยใชความสามารถของ
คอมพิวเตอรในการนําเสนอส่ือประสม ไดแก ขอความ ภาพนิ่ง กราฟก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน 
ภาพเคล่ือนไหว สีและเสียง เพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียน โดยมีเปาหมายที่สําคัญก็คือ สามารถดึงดูด
ความสนใจของผูเรียน และสรางแรงจูงใจกระตุนใหเกิดความตองการที่จะเรียนรู   
    การนําเทคนิคบางอยางมาใชรวมกับส่ือการสอน  จะชวยปรับโครงสรางของระบบความคิด
ของบุคคลใหเช่ือมโยงการเรียนรู  และความจําของขอมูลขาวสารในเร่ืองเดียวกันกับที่รับมาใหม  อยาง          
มีความสัมพันธกัน  ถาโครงสรางของระบบความคิดจัดลําดับไวเหมาะสมชัดเจน  และมีความมั่นคงไว
กอนแลว  จากการคนควาเอกสารเก่ียวกับสี  พบวา  สีไมเพียงแตกอใหเกิดผลตอความสามารถของ
มนุษยในการมองเห็นความแตกตางของวัตถุเทานั้น  สียังมีอิทธิพลตอประสาทของมนุษย และกอใหเกิด
ผลในดานอารมณ  ความรูสึก  ความชอบ  ความสวยงาม  ทําใหอธิบายสิ่งใดส่ิงหนึ่งไดรวดเร็วเมื่ออาง
ถึงสีของส่ิงนั้น (Fleming. 1993)  การเลือกใชสีที่ถูกตองจะกอใหเกิดผลตอผูอาน คือ ทําใหเกิดความ
ต้ังใจและสนใจ  กอใหเกิดผลทางดานจิตวิทยา  มีผลตออารมณของผูดู  ชวยใหจําไดงายและเปน 
การสรางบรรยากาศที่งดงาม  ดังนั้น การสรางจุดสนใจโดยใชสีที่โดดเดนจึงเปนการกระตุนความรูสึก         
สีจึงสามารถนํามาใชในส่ือบทเรียน  ซึ่งจะทําใหเกิดการเรียนรูไดดีข้ึน (Ausubel. 1978: 26 - 27)   
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 ทั้งนี้ในระบบการจัดการเรียนการสอนควรสรางแรงจูงใจในการเรียน  เพือ่ใหนักเรียนมโีอกาส
ฝกการเขียน  สรางความเขาใจความหมายของคํา และประโยคที่จะเขียนไดอยางถกูตอง ผูวิจยัจึงจะ
สรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  และแบบฝกการเขียนประโยคข้ึน  ซึง่จะชวยใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดดวยตนเอง  สามารถฝกฝนไดนอกเหนือเวลาเรียนทําใหนกัเรียนเหน็ความกาวหนาของ
ตนเอง  และเปนส่ืออีกอยางหนึ่งที่ใชสําหรับใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติเพือ่ชวยเสริมใหเกิดทักษะในบทเรียน
มากยิง่ข้ึน   รวมถงึแบบฝกยังเปนส่ิงทีท่ําใหนักเรียนไดพัฒนาทักษะการเขียน  เนือ่งจากการฝกฝนอยาง
สม่ําเสมอจงึทาํใหนักเรียนสามารถเขียนประโยคไดอยางถูกตอง และชวยเสริมทักษะการใชภาษาใหเกิด
ความชาํนาญ  สามารถพัฒนาการเรียนรูใหมากย่ิงข้ึนและจําไดคงทน  
 จากเหตุผลดังกลาว  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินควรไดรับการพัฒนา
ความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียน  โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับ 
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  มาใชฝกทกัษะทางการเขียนของนักเรียนทีม่ี 
ความบกพรองทางการไดยนิ  เพราะจะชวยใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ  มีความกระตือรือรน  ไมเบ่ือหนาย
การเรียน   นอกจากน้ันนกัเรียนยงัไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนการสอนทําใหมคีวามสนุกสนานใน
การเรียน  อีกทั้งยังชวยสรางและสงเสริมประสบการณที่เอ้ือตอการพฒันาภาษาเขียนของนักเรียนให
เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพตอไป 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ ี
ความบกพรองทางการไดยนิ  หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 2. เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยนิกอนและหลงัการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
    3. เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มคีวามบกพรอง
ทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลจากการศึกษาวิจยัคร้ังนีจ้ะเปนแนวทางสําหรับครู ผูปกครอง และผูมีหนาที่เกี่ยวของ 
ในการสอนเขียนประโยคใหแกนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิจากการเรียนโดยใชรูปแบบ 
การเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  
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ขอบเขตของการวิจัย  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปนนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหูหนวกที่มีระดับการไดยิน
มากกวา 90 เดซิเบลข้ึนไป  เมื่อทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500, 1000, และ 
2,000 เฮิรตซ  ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพกิาร   
ใชการอานริมฝปากหรือใชภาษามือในการส่ือสาร  และมีระดับสติปญญาปกติ  ไมมคีวามพิการอืน่ ๆ 
แทรกซอน  มทีักษะพืน้ฐานทางการเขียนคําศัพท เขาใจความหมายของคํางาย ๆ มีพื้นฐานทางการใช
เคร่ืองคอมพิวเตอร กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหหูนวกที่มี
ระดับการไดยินมากกวา 90 เดซิเบลข้ึนไป  เมื่อทาํการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500, 
1000, และ 2,000 เฮิรตซ ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรอง 
ความพิการ  ใชการอานริมฝปากหรือใชภาษามือในการส่ือสาร  และมีระดับสติปญญาปกติ ไมม ี
ความพิการอืน่ ๆ แทรกซอน มทีักษะพ้ืนฐานทางการเขียนคําศัพทงาย ๆ เขาใจความหมายของคํางาย ๆ 
ที่นกัเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือที่ใชในชวีิตประจําวนั  มพีื้นฐานการใชเคร่ืองคอมพวิเตอร คือ 
สามารถเปดและปดเคร่ืองได และใชเมาสได กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่2 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบรีุ  เลือกโดยวิธเีจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 7 คน    
 
  การเรยีนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร 
 ชวยสอน (CAI) และแบบฝก   
 เปนการนาํรูปแบบข้ันตอนการสอนตรง ทีม่ีรูปแบบการสอนที่มุงชวยใหผูเรียนไดเรียนรูทัง้
เนื้อหาสาระและมโนทัศนตาง ๆ รวมทั้งไดฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ จนสามารถทําไดดีและประสบผล 
สําเร็จไดในเวลาที่จาํกัด มาใชสอนรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  
ซึ่งในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) จะนําเสนอเนื้อหา แบบฝกการถามตอบ การรับคําตอบ  
การทบทวน การวัดผล การเสริมแรง แสดงในรูปของตัวหนังสือและภาพกราฟกซึง่จดัเรียงลําดับเนื้อหา
ตามข้ันตอนอยางเหมาะสม และจะใชเทคนิคการใชสีสอนเขียนประโยค คือ การสอนเขียนประโยค โดย
ใชตัวอักษรสีแทนกลุมคําประธาน  กริยา และกรรม  ไดแก  สีแดงคือกลุมคําที่ทาํหนาที่เปนประธานของ
ประโยค ตัวอักษรสีเขียวคือกลุมคําทําหนาที่เปนคํากริยาของประโยค  และตัวอักษรสีน้ําเงินคือกลุมคําที่
ทําหนาทีเ่ปนกรรมของประโยค  แลวนาํมาประสมกนัเปนประโยคตามโครงสรางของประโยคที่ถกูตอง  
การใชสีเพื่อเปนการกระตุนในการมอง การจํา และเปนส่ือนําทางการประสมประสานกันระหวางการรับรู
ทางสายตาเพือ่ใหเกิดการเรียนรูงายตอการจดจําและการเขาใจ (ประเสริฐ ศีลรัตนา. 2546: 76)  
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จากนั้นจะใหนักเรียนถายทอดส่ิงที่ไดเรียนรูโดยการเขียนลงในแบบฝก ซึ่งเปนส่ือประกอบการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติดวยตนเอง  ไดฝกทกัษะ
เพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลวในแตละบทเรียน  จนผูเรียนปฏิบัติไดอยางชาํนาญ  อีกทั้งแบบฝกยัง
เปนการวัดผลการเรียนการสอนในแตละเร่ืองอีกดวย เนือ้หาและคําศัพทที่นาํมาใชในการเรียนการสอน
เลือกเนื้อหาจากหลักสูตรการศึกษาของสถานศึกษา  รวมกับหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ  และ
หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ระดับช้ันประถมศึกษาปที ่1 และ 2 โดยคํานึงถึงความยากงายเหมาะสม
กับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิระดับหูหนวก และสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตร สอนเร่ืองการเขียนประโยค โดยสอนคําและความหมายของ คํานาม คํากริยา 
ประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน โดยแบงเนื้อหาเปนหมวดตาง ๆ คือ คําศัพทหมวดบุคคล สัตว   
ผักและผลไม อาหาร และคํากริยา ทัง้ 5 หมวดแบงเปน 5 หนวยการเรียนรู  รวมจาํนวน 42 คํา หลังจาก
การสอนคําแลว จะเปนหนวยการเรียนรูที ่6 การเขียนประโยค 2 สวน และหนวยการเรียนรูที ่7 การเขียน
ประโยค 3 สวน  โดยใชคําจากที่ไดเรียนมาใน 5 หนวยการเรียนรู  ดวยการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน
การสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก มีข้ันตอนการเรียนการสอน  
5 ข้ัน ดังนี ้
 ขั้นที่ 1  ขั้นนาํ   
 เปนข้ันที่ผูสอนแจงใหนักเรียนทราบเกีย่วกับวัตถุประสงคการเรียนรูและพฤติกรรม 
การเรียนรูที่คาดหวงัชี้แจงสาระของบทเรียน และหนาทีค่วามรับผิดชอบของผูเรียน แกนกัเรียน 
 ขั้นที่ 2  ขั้นนาํเสนอบทเรยีน 
 ผูสอนนาํเขาสูบทเรียนโดยใชวิธีการตาง ๆ เชน การสนทนา กิจกรรม เกม อุปกรณ การสอนที่
เปนของจริง ของจําลอง รูปภาพ บัตรคํา  
 ขั้นที่ 3  ขั้นฝกปฏิบัติตามแบบ 
 ครูสาธิตและสอนใหนักเรียนเรียนรูจากคอมพิวเตอรในแตละข้ันตอนตามทีก่ําหนดไวจนจบ
บทเรียน  
 ขั้นที่ 4  ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการกาํกับชี้แนะของผูชีแ้นะ 
 ใหนกัเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนจากข้ันตอนที ่3 ที่ครูไดสาธติใหดูไป
แลว โดยครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชดิ เมื่อครูสังเกตเห็นวา นกัเรียนทําแบบฝกในส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดถกูตองเกิน 80% แลว ใหนักเรียนหยุดเรียนจากส่ือ  หลังจากนัน้ครูและนกัเรียน
ชวยกนัสรุปเร่ืองที่เรียนมา 
 ขั้นที่ 5  การฝกปฏิบัติอยางอิสระ 
 ใหนักเรียนทําแบบฝกที่ครูเตรียมไว 
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 ตัวแปรที่ศกึษา  ไดแก 
 1.  ความสามารถเขียนประโยค 
 2. แรงจูงใจในการเรียน  
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
 1. ความสามารถเขียนประโยค หมายถงึ  การนําคํามาเรียบเรียงเปนประโยคที่ถกูตองตาม
หลักไวยากรณของโครงสรางประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน โดยดูจากภาพและคําทีก่ําหนดให  
และสามารถเขียนประโยคจากคําที่กาํหนดใหไดถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค คือ ประธาน กริยา 
และกรรม วัดไดจากการทําแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคที่สรางข้ึน   
 2. แรงจูงใจในการเรียน  หมายถึง  แรงจูงใจภายในที่ผลักดันสภาวะทางจิตใหนักเรียนมี
แรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาไทย  โดยการแสดงออกทางพฤติกรรม คือ  ความกระตือรือรน   
ความพยายาม  ความตองการในการรวมกิจกรรม โดยการเขาเรียนตรงเวลา การต้ังใจเรียนโดยการไม
ลุกจากทีน่ั่ง  ไมเลนหรือแหยกับเพื่อน  สบตาครูผูสอน  และการซักถาม  การตอบคําถามในส่ิงทีน่กัเรียน
ไมเขาใจในขณะที่ครูสอน และขณะที่เรียนจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนดวยตนเอง  ความมานะ
พยายามในการเขียนประโยคโดยเขียนประโยคไดถูกตองตามโครงสรางประโยค การทําแบบฝกโดยทํา
แบบฝกไดถูกตองตามคําส่ัง  และซักถามเมื่อไมเขาใจแบบฝก  ความกระตือรือรนโดยการทาํงานที่ไดรับ
มอบหมายไดเสร็จตามเวลาที่กําหนด การเห็นคุณคาและประโยชนของการเขียนโดยนักเรียนนาํไปใชให
เปนประโยชนในการเรียนรายวิชาอ่ืน ๆ และนักเรียนนําการเขียนไปใชส่ือสารกับผูอ่ืนที่ไมเขาใจภาษามือ  
ซึ่งวัดไดจากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนที่สรางข้ึน 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 รูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
และแบบฝก  
บทเรียนคอมพิวเตอร  ขั้นตอน 

ชวยสอน (CAI) 
แบบฝกเขียนประโยค 

 
ข้ันที่ 1  ข้ันนํา  เปนขั้นที่ผูสอนแจงให
นักเรียนทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงคการ
เรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรูที่
คาดหวังช้ีแจงสาระของบทเรียน และ
หนาทีค่วามรับผิดชอบของผูเรียน 

 
 
 
 
  แกนักเรียน 
 ข้ันที่ 2  ข้ันนําเสนอบทเรยีน   ผูสอน

นําเขาสูบทเรียนโดยใชวิธีการตาง ๆ เชน 
การสนทนา กิจกรรม เกม อุปกรณ การ
สอนที่เปนของจรงิ ของจําลอง รูปภาพ 
บัตรคํา  

 
 
 
 

ข้ันที่ 3  ข้ันฝกปฏิบัติตามแบบ     
ครูสาธิตและสอนใหนักเรียนเรียนรูจาก
คอมพิวเตอรในแตละขั้นตอนตามที่
กําหนดไวจนจบบทเรียน   

 
 
 

ข้ันที่ 4  ข้ันฝกปฏิบัติภายใตการ
กํากับชี้แนะของผูชี้แนะ  ใหนักเรียน
เรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนจากขัน้ตอนที่ 3 ที่ครไูดสาธิตใหดู
ไปแลว โดยครคูอยใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด เมื่อครูสังเกตเห็นวา นักเรยีนทํา
แบบฝกในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวย
สอนไดถูกตองเกิน 80% แลว ให
นักเรียนหยุดเรียนจากส่ือ  หลังจากนั้น
ครูและนกัเรียนชวยกันสรุปเรื่องทีเ่รียน
มา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้ันที่ 5  การฝกปฏิบัติอยางอิสระ  
   ใหนกัเรียนทําแบบฝกที่ครูเตรียมไว 

 
(Joyce and Weil, 1996.) 

 

หนวยการเรียนรูที่ 1  
คําศัพทหมวดบุคคล   
หนวยการเรียนรูที่ 2 
คําศัพทหมวดสัตว 
หนวยการเรียนรูที่ 3 
คําศัพทหมวดผักและ
ผลไม  
หนวยการเรียนรูที่ 4 
คําศัพทหมวดอาหาร  
หนวยการเรียนรูที่ 5 
คําศัพทหมวดคํากริยา  
หนวยการเรียนรูที่ 6  
โครงสรางและการเขียน
ประโยค 2 สวน  โดยใช
คําศัพทจากบทที ่1 – 5 
มาสรางประโยคใหมให
เปนประโยค 2 สวน 
หนวยการเรียนรูที่ 7  
โครงสรางและการเขียน
ประโยค 3 สวน โดยใช
โครงสรางประโยคจาก
ประโยค 2 สวน  และใช
คําศัพทจากบทที ่1 – 5 
มาสรางประโยคใหมให
เปนประโยค 3 สวน 

แบบฝกที่ 1   การเติม
พยัญชนะทีข่าดหายไปให
ถูกตองตามภาพ  
แบบฝกที่ 2   การเขียนคํา 
ใตภาพที่กําหนดให 
แบบฝกที่ 3   การเขียนคําทีไ่ม
ถูกตองใหมใหถกูตองตามคํา
บอก 
แบบฝกที่ 4   การจําและเขียน
ตามบัตรคํา   
แบบฝกที่ 5   การจําและเขียน
ตามบัตรภาพ  
แบบฝกที่ 6   การนําคําจากที่
กําหนดใหมาเตมิสวนที่เปน
กรรมใหไดใจความสมบูรณ    
แบบฝกที่ 7   การเติมคําที่
หายไปในประโยคประกอบ
ภาพ  
แบบฝกที่ 8   การนําคําที่
กําหนดใหมาเรียงเปนประโยค
ประกอบภาพที่กาํหนดให 
แบบฝกที่ 9   การแตงประโยค
จากภาพที่กําหนดให   
แบบฝกที่ 10   การนําคําที่
กําหนดใหเรียงใหเปนประโยค 
2 สวนและ 3 สวน 

ความสามารถ
เขียนประโยค 

 

แรงจูงใจใน
การเรียน 
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สมมติฐานการวิจัย   
 1. ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรอง 
ทางการไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกอยูในระดับดี 
 2. ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2ที่มีความบกพรอง 
ทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงข้ึน 
 3. แรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ 
หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ
แบบฝกอยูในระดับดี 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับ 
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกคร้ังนี ้มีการศึกษาเอกสารและงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
นําเสนอตามหวัขอตอไปนี้  
 1.  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
   1.1  ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
   1.2  สาเหตุของการสูญเสียการไดยิน 
   1.3  ประเภทของการสูญเสียการไดยิน 
   1.4  ลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
   1.5  พัฒนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
 2.  การสอนเขียน 
   2.1  ความหมายของการเขียน 
   2.2  ความสําคัญของการเขียน 
   2.3  ความสามารถในการเขียน 
   2.4  ปจจัยที่เกี่ยวของกับการเขียน  
   2.5  จุดมุงหมายของการสอนเขียน  
   2.6  การเรียนการสอนเขียนประโยค  
   2.7  รูปแบบการสอนตรง (Direct Instruction Model) 
   2.8  ปญหาการเขียนและลักษณะขอบกพรองในการเขียนของนักเรียนที่มี 
ความบกพรองทางการไดยิน 
     2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
 3.  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
   3.1  ประวัติและความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
   3.2  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
   3.3  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
   3.4  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
   3.5  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ที่ดี 



 12 

   3.6  ข้ันตอนในคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
   3.7  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
   3.8  ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
   3.9  การเรียนการสอนรายบุคคล  
   3.10 การสอนโดยใชเทคนิคการใชสีเปนส่ือนําสายตา  
  3.11 การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในวิชาภาษาไทย  
   3.12 ขอดีและขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
   3.13 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 4.  แบบฝก 
   4.1  ความหมายของแบบฝก 
   4.2  ความสําคัญและประโยชนของแบบฝก 
   4.3  ลักษณะที่ดีของแบบฝก 
    4.4  หลักในการสรางแบบฝก 
   4.5  หลักจิตวิยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 
   4.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแบบฝก 
 5.  แรงจูงใจ 
   5.1  ความหมายของแรงจูงใจ 
   5.2  ความสําคัญของแรงจูงใจ 
   5.3  ประเภทของแรงจูงใจ 
   5.4  ทฤษฎีแรงจูงใจ  
   5.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ  
 
1.  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
 เอกสารที่เกี่ยวของกับนกัเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ผูวิจยัไดรวบรวมไวตามลําดับ
ดังนี ้
 

 1.1 ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
 นักการศึกษาพิเศษ ครู หรือนักการศึกษาที่เกีย่วของกับนักเรียนทีม่ีความบกพรองทาง 
การไดยิน ไดใหความหมายของนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินดังนี้ (ศรียา นิยมธรรม.  2550:  
129); (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 21); (พวงแกว กิจธรรม. 2546: 60); (The Cannadian Hearing 
Society. 2008: Online).  
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 นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน หมายถงึ นักเรียนที่มกีารสูญเสียการไดยินเล็กนอย
หรือหูตึงจนถงึรุนแรง หรือหหูนวกที่ไมสามารถไดยินได การแบงนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
นั้นสามารถแบงเปน 2 ประเภท คือ  
 นักเรียนหูตึง หมายถงึ นักเรียนที่สูญเสียการไดยินระหวาง 26 – 89 เดซิเบล ในหูขางดีกวา  
วัดโดยใชเสียงบริสุทธิ์ ณ ความถี ่500, 1,000, และ 2,000 เฮิทซ เปนนกัเรียนที่สูญเสียการไดยิน
เล็กนอยไปจนถึงสูญเสียการไดยินข้ันรุนแรง  
 นักเรียนหหูนวก หมายถึง นกัเรียนที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป วัดดวยเสียงบริสุทธิ ์
ณ ความถี่ 500, 1,000, และ 2,000 เฮทิซ ในหูขางที่ดีกวา นักเรียนไมสามารถใชการไดยินใหเปน
ประโยชนเต็มประสิทธิภาพในการฟง อาจเปนผูที่สูญเสียการไดยินมาแตกําเนิดหรือเปนการสูญเสีย 
การไดยินภายหลังก็ตาม การแบงระดับการไดยินใชเกณฑพิจารณาอัตราความพิการของหูของสมาคม    
โสต ศอ นาสิก แพทยประเทศไทย ซึง่ไดกําหนดเกณฑมาตรฐานของระดับการไดยินตามมาตรฐาน
ระหวางชาติ ISO1964 โดยใชคาเฉลี่ยระดับการไดยินที่ความถี่ 500, 1,000, และ 2,000 เฮิทซ ในหูขาง
ที่ดีกวา ดังนี ้ 
 1.  ระดับหูตึงเล็กนอย 26 – 40 เดซิเบล  
 2.  ระดับหูตึงปานกลาง 41 – 55 เดซิเบล 
 3.  ระดับหูตึงคอนขางมาก 56 – 70 เดซิเบล 
 4.  ระดับหูตึงมาก 71 – 90 เดซิเบล  
 5.  ระดับหูหนวก 90 เดซิเบลข้ึนไป 
 การไดยินต้ังแต 26 เดซิเบลขึ้นไปจนถึง 90 เดซิเบล นักเรียนไมสามารถมีการรับรูโดย 
การฟงไดปกติเหมือนกับนักเรียนทัว่ ๆ ไป และนักเรียนหหูนวกที่สูญเสียการไดยินต้ังแต 90 เดซิเบล 
ข้ึนไป แตสามารถใชเคร่ืองชวยฟงเพื่อรับฟงเสียงไดชัดเจนข้ึน และในปจจุบันนี้สามารถผาตัดใส 
ประสาทหูเทียมไดอีกดวย ทาํใหนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินทั้ง หูตึงและหหูนวก มีการไดยิน
ที่ดีข้ึน  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวานักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน หมายถึง นกัเรียนที่ม ี
การสูญเสียการไดยินต้ังแตเล็กนอยหรือหตึูงจนถงึข้ันรุนแรงที่สูญเสียการไดยินระหวาง 26 – 89 เดซิเบล 
ในหูขางดีกวา และนักเรียนหูหนวกเปนนกัเรียนที่สูญเสียการไดยิน 90 เดซิเบลข้ึนไป ซึ่งวัดโดยใชเสียง
บริสุทธิ์ ณ ความถี ่500, 1,000, และ 2,000 เฮิทซ 
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 1.2  สาเหตุของการสูญเสียการไดยนิ  
   นักการศึกษาพิเศษ ครู หรือนักศึกษาที่เกีย่วของกับนักเรียนทีม่ีความบกพรองทาง 
การไดยิน ไดพิจารณาสาเหตุของการสูญเสียการไดยินของนักเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิดังนี ้
(ศิริพันธ ศรีวนัยงค. 2548: เอกสารประกอบการสอนวชิาโสตสัมผัสวทิยา); (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 
21 – 22)  
 1.  สาเหตุของการสูญเสียการไดยินประเภทสวนนําเสียงเสีย ไดแก  
  1.1  ความผิดปกติแตกําเนดิ เนื่องจากกรรมพนัธุ ความผิดปกติขณะต้ังครรภ หรืออาการ
บาดเจ็บขณะคลอด  
  1.2  การติดเช้ือ เชน เยื่อแกวหูอักเสบ และโรคหูน้าํหนวก เปนตน  
  1.3  การบาดเจ็บเนื่องจากการกระทบกระแทกหรือการถกูของมีคม เชน เยือ่แกวหทูะลุ  
รูหูฉีกขาด เปนตน  
  1.4  ส่ิงแปลกปลอมอุดตันรูหู เชน เมล็ดผลไม ของเลน กอนกรวด แมลง เปนตน  
  1.5  เนื้องอกตาง ๆ เชน ต่ิงหู เมือก (polyp) ถุงน้ํา (cyst) เปนตน  
  1.6  สาเหตุอ่ืน ๆ เชน ข้ีหูอุดตัน กระดูกพรุนแข็งตัวในหูชัน้กลาง ทอยูสเตเชยีนทํางาน
ผิดปกติ เปนตน  
  2.  สาเหตุของการสูญเสียการไดยินประเภทประสาทหูเสีย ไดแก  
  2.1  ความผิดปกติแตกําเนิด เนื่องจากการถายทอดทางกรรมพันธุภาวะผิดปกติขณะ
ต้ังครรภของมารดา เชน เปนหัดเยอรมัน เปนซิฟลิส ไดรับยาหรือสาเหตุที่เปนพิษตอห ูและมีความ
ผิดปกติทางจิตใจหรืออารมณอยางรุนแรง เปนตน  
  2.2  การติดเช้ือ เชน ไขหวัดใหญ คางทูม ซิฟลิส งูสวัดที่ห ูหชูั้นนอกอักเสบ เยื่อหุมสมอง
หรือสมองอักเสบ  
  2.3  การไดรับยาหรือสารที่เปนพษิตอหู เชน ยาปฏิชีวนะบางชนิด ยาขับปสสาวะ  
ยาแกปวดบางชนิด ยาควินนิ ตะกั่ว ปรอท ยาสูบ แอลกอฮอล  
  2.4 การไดยินเสียงดังมาก ๆ เชน เสียงเคร่ืองจักร เสียงยานพาหนะ เสียงดนตรี เสียง
ประทัด เสียงปน และเสียงจากการกอสราง 
  2.5  การเส่ือมสมรรถภาพการไดยินตามอาย ุเนื่องจากกระบวนการชราภาพ  
  2.6  การบาดเจ็บบริเวณหู ตนคอ ศีรษะ  
  2.7  เนื้องอกตาง ๆ เชน เนื้องอกที่ประสาทห ู 
  2.8  สาเหตุอ่ืน ๆ คือ อาการผิดปกติและโรคบางชนิด เชน ไขสูง ภาวะผิดปกติของ 
หลอดเลือด เบาหวาน โรคมีเนียร 
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 3.  สาเหตุของการสูญเสียการไดยินประเภทผสม ไดแก สาเหตุของการสูญเสียการไดยิน
ประเภทสวนนําเสียงเสียผสมกับประเภทประสาทหูเสียดังกลาวแลว เชน หูชั้นกลางอักเสบผสม 
การเส่ือมสมรรถภาพการไดยินตามอายุ ความผิดปกติในสมองสวนกลาง การติดเชื้อ เชน สมองอักเสบ
จากเชื้อไวรัสหรือแบคทีเรียแตกําเนิด เนื่องจากการถายทอดทางกรรมพันธุ และภาวะผิดปกติขณะ
ต้ังครรภ การบาดเจ็บบริเวณศีรษะ ที่ทําใหสมองสวนกลางเสียหาย และเนื้องอกหรือมะเร็งที่สมอง
สวนกลาง เปนตน สวนสาเหตุของการสูญเสียการไดยินประเภทไมมีพยาธิสภาพ มี 2 ประการ คือ  
1) ความผิดปกติทางจิตใจ และอารมณ  2) การแกลงทาํเปนไมไดยนิเพื่อหวังไดผลประโยชนบาง
ประการ เชน เงินคาทดแทนจากการสูญเสียการไดยิน เนือ่งจากการทํางาน เปนตน  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาสาเหตุของการสูญเสียการไดยินนั้นมี 3 ประเภท ไดแก เกิดข้ึนจาก
การสูญเสียการไดยินประเภทสวนนําเสียงเสีย ประเภทประสาทหูเสีย และประเภทผสม ซึ่งการสูญเสีย
การไดยินประเภทสวนนําเสียงเสียเกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ความผิดปกติแตกําเนิด การติดเชื้อ 
การบาดเจ็บ ส่ิงแปลกปลอม เนื้องอกตาง ๆ รวมทั้งสาเหตุอ่ืน ๆ สวนการสูญเสียการไดยินประเภท
ประสาทหูเสียมีสาเหตุมาจากความผิดปกติแตกําเนิด การติดเชื้อ การไดรับยาหรือสารที่เปนพิษตอหู 
การไดยินเสียงดังมาก ๆ การเส่ือมสมรรถภาพการไดยินตามอายุ การบาดเจ็บเนื้องอกตาง ๆ และสาเหตุ 
อ่ืน ๆ สําหรับการสูญเสียการไดยินประเภทผสม มีสาเหตุมาจากการสูญเสียการไดยินประเภท 
สวนนําเสียงเสีย ผสมกับประเภทประสาทหูเสีย 
 
 1.3  ประเภทของการสูญเสียการไดยิน  
   นักการศึกษาพิเศษ ครู หรือนักศึกษาที่เกีย่วของกับนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 
ไดพิจารณาประเภทของการสูญเสียการไดยินของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินดังนี ้ 
(ศิริพันธ ศรีวนัยงค. 2548: เอกสารประกอบการสอนวชิาโสตสัมผัสวทิยา); (ผดุง อารยะวิญู.  2542: 
21 – 22); (ศรียา นิยมธรรม. 2541: 22-23)     
 1.  การนาํเสียงเสีย (Conductive Hearing Loss) เปนการสูญเสียการไดยนิที่มีสาเหตุจาก
ความผิดปกติที่สวนใดสวนหนึง่ของหูชั้นนอกและหูชั้นกลาง ซึ่งเปนสวนของการนําเสียง เชน แกวหู
ทะลุ หนู้ําหนวก กระดูกหูสามช้ันเคลื่อนไหวไมได เปนตน     
 2.  ประสาทหูเสีย (Sensorineural Hearing Loss) เกิดจากความผิดปกติที่หูชัน้ใน 
หรือประสาทห ูเชน ประสาทหูเสียจากการแพยาหรือเสียงระเบิด เสียงอึกทกึ เปนตน  
 3.  ผสม ( Mixed Hearing Loss) การสูญเสียการไดยินประเภทน้ี เกิดจากการทีห่ชูัน้นอกหรือ
หูชั้นกลางมีความผิดปกติรวมกับหูชัน้ในหรือประสาทห ูเชน การเปนโรค หนู้าํหนวกเร้ือรัง 
 4.  การแปลเสียงเสีย (Central Hearing Loss) เกิดจากการที่สมองซึง่ทาํหนาที่รับและแปล
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ความหมายของเสียงเสีย ซึง่เกิดจากเนื้องอกในสมอง สมองอักเสบ เสนเลือดในสมองแตก ทําใหศูนย 
รับฟงเสียงใชการไมไดจึงทาํใหไมเขาใจความหมายของเสียง    
 5. จิตใจผิดปกติ (Functional or Psychological Hearing Loss) ความผิดปกติจาก 
จิตใจหรืออารมณทําใหไมมกีารตอบสนองตอเสียงแสดงอาการเหมือนคนหูหนวก หูตึง ทัง้กลไก 
การไดยินผิดปกติ ตองใหพบแพทยหรือนกัจิตวิทยา  
 สวนประเภทของการสูญเสียการไดยินนั้น อาจมาจากความผิดปกติทางจิตใจและอารมณ 
หรือการแกลงทําเปนไมไดยินเพื่อหวังไดผลประโยชนบางประการ เชน เงินคาทดแทนจากการสูญเสีย
การไดยิน เนื่องจากการทํางาน เปนตน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การสูญเสียการไดยินนั้นมีหลายประเภท ไดแก การสูญเสียการไดยิน
ประเภทนําเสียงเสีย ประสาทหูเสีย ผสม การแปลเสียงเสีย และจิตใจผิดปกติ ซึ่งแตละประเภทมีสาเหตุ
ของความผิดปกติที่สวนใดสวนหนึ่งของหู หรือสมอง รวมทั้งความผิดปกติที่เกิดจากจิตใจหรืออารมณ  
 
 1.4  ลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
  นักการศึกษาพิเศษ ครู หรือนักการศึกษาที่เกีย่วของกับนักเรียนทีม่ีความบกพรองทาง 
การไดยิน ไดกลาวถงึลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ไวดังนี้  
(วารี  ถิระจิตร.  2545: 47-48);  (ผดุง อารยะวิญู.  2542: 23-24);  (ศรียา นิยมธรรม. 2544:39-102) 
 1.. นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาทางภาษามาก โดยเฉพาะปญหา
ทางการพูด นักเรียนอาจพูดไมไดหรือพูดไมชัดซ่ึงข้ึนอยูกับระดับการสูญเสียการไดยินของนักเรียน 
นักเรียนที่สูญเสียการไดยินเล็กนอยอาจพอพูดได  สวนนักเรียนที่สูญเสียการไดยินมากหรือหูหนวก   
อาจพูดไมไดเลยหากไมไดรับการสอนพูดต้ังแตในวัยเด็ก  เพราะขาดการสื่อความหมายดานภาษาพูด 
ตองใชภาษามือแทนภาษาพูด  เวลาพูดเสียงจะเพี้ยน  ทําใหติดตอกับบุคคลอ่ืนไดนอย และมักเขียน 
หนังสือผิด เขียนกลับคํา รูศัพทนอย การใชภาษาเขียนผิดพลาด  
 2.  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาดานอารมณ เพราะสาเหตุของภาษา 
ทําใหการส่ือความหมายเพื่อทําความเขาใจเปนไปไดยากลําบาก ถาหากไปอยูในสังคมที่ไมเปนที่
ยอมรับแลวก็ยอมเพิ่มปญหามากข้ึน ทําใหเกิดสุขภาพจิตเส่ือม มีปมดอย ทําใหเกิดความคับของใจ 
กอใหเกิดปญหาทางอารมณ เชน โกรธงาย เอาแตใจตนเอง ขาดความรับผิดชอบ  
 3.  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาดานครอบครัว  หากครอบครัวของ
นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินไมยอมรับ  ขาดความรูความเขาใจ ขาดความอบอุนทางใจ  
นอยเนื้อตํ่าใจ เพราะไมสามารถระบายกับใครได  เนื่องจากความบกพรองทางการส่ือความหมายดาน
การพูด  
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 4.  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินจะมีปญหาทางดานสังคม ถาหากอยูในสังคม      
ที่ไมยอมรับ  รูเทาไมถึงการณ  ขาดความเขาใจ  มกัถกูกล่ันแกลง  ลอเลียน  ซึง่เปนเหตุหนึง่ที่ทาํให 
นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินเกดิความคับของใจ นอยเนื้อตํ่าใจ และบางคร้ังอาจตกเปน 
เคร่ืองมือของมิจฉาชีพ กลายเปนอาชญากร เปนตน  
 5. นกัเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิจะมีปญหาดานการประกอบอาชีพ บุคคลที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยนิจะเสียสิทธิ์ในการประกอบอาชีพ ไมเทาเทียมกับคนปกติ  
   6. ความสามารถทางสติปญญา จากรายงานการวิจยัระดับสติปญญาของนักเรียน 
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน พบวามกีารกระจายคลายนักเรียนปกติ บางคนสติปญญาตํ่า บางคน 
อาจฉลาดถงึข้ันอัจฉริยะกม็ี จึงอาจสรุปไดวานักเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิไมใชนักเรียน 
สติปญญาตํ่าทุกคน 
 7. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจํานวนมากมีผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนตํ่า ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาวิธีการเรียนการสอนตลอดจนการวัดผลที่ปฏิบัติกันอยูในปจจุบัน
เหมาะที่จะนํามาใชกับนักเรียนปกติมากกวา วิธีการบางอยางจึงไมเหมาะสําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางการไดยิน ยิ่งไปกวานั้น นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาทางภาษา และ   
มีทักษะทางภาษาจํากัด จึงเปนอุปสรรคในการทําขอสอบ ดวยเหตุนี้นักเรียนที่มีความบกพรองทาง   
การไดยิน จึงมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่คอนขางตํ่ากวานักเรียนปกติ 
   จากที่กลาวมาสรุปไดวาลักษณะและพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การไดยินนั้นจะมีปญหาเกือบทุกเร่ือง เมื่อเทียบกับเด็กปกติไมวาจะเปนดานการพูด การใชภาษา 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การปรับตัว อารมณสังคม อันเปนผลมาจากการทีน่ักเรียนไมสามารถส่ือสาร
ความคิด ความรูสึกของตนเองใหผูอ่ืนเขาใจได ดังนั้นการพัฒนาทักษะการใชภาษาดานการเขียนจึง 
เปนวธิีการสื่อสารอีกวิธหีนึ่งที่ทาํใหคนปกติเขาใจนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินได ซึ่งจะ 
สงผลใหพัฒนาการดานอารมณ จิตใจ และสังคมพฒันาไปในทางท่ีดีดวย  
 
 1.5  พัฒนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
  นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินมพีัฒนาการบางดานเหมือนกบันักเรียนปกติ  และมี
พัฒนาการบางดานแตกตางออกไปจากนกัเรียนปกติ นกัจิตวิทยาและนักการศึกษาไดศึกษาและ
กลาวถึงพัฒนาการของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ซึ่งศรียา นิยมธรรม (2544: 39-92)  
ไดกลาวไวดังนี ้ 
 พัฒนาการทางดานรางกาย นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินจะมีความเจริญเติบโต
ทางรางกาย และความสามารถในการเคล่ือนไหว เชน นัง่ ยนื เดิน เชนเดียวกับนักเรียนปกติทั่ว ๆ ไป 
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ยกเวนในเร่ืองของการทรงตัว นักเรียนทีม่คีวามบกพรองทางการไดยนิจะดอยกวานักเรียนทีม่ีการไดยิน
ปกติ  
 พัฒนาการทางสติปญญา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินนั้น โดยเฉลี่ยแลวมี
สติปญญาตํ่ากวานักเรียนปกติเล็กนอย และยังพบวา บางคนมีสติปญญาสูงกวานักเรียนปกติ แต 
อยางไรก็ตามเนื่องจากพัฒนาการทางภาษาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมักแตกตาง 
ไปจากปกติ เพราะมีความบกพรองในการรับรูดานภาษา ซึ่งภาษามีผลตอสติปญญาของนักเรียน  
จึงทําใหนักเรียนกลุมนี้มีพัฒนาการทางสติปญญาแตกตางจากนักเรียนปกติ ทั้งนี้ยังข้ึนอยูกับระดับ 
ความบกพรองทางการไดยนิของนกัเรียนอีกดวย     
 พัฒนาการทางดานอารมณและจิตใจ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาสําคัญ 
คือ การสื่อสาร นักเรียนจะฟงคนอ่ืนพูดไมเขาใจทั้งหมด บางคร้ังก็ผิดความหมายไปและตองอาศัย    
การสังเกตจากสีหนาและทาทางประกอบ  ซึ่งแสดงวาการเขาใจความหมายดวยการไดยินนั้นนอยที่สุด 
จึงเปนเหตุใหมีความผิดปกติทางอารมณมากที่สุด มีปญหาในเร่ืองความคงที่ทางอารมณมากกวา
นักเรียนปกติ  มีพฤติกรรมที่มีปญหาสูงกวานักเรียนปกติ  กาวราว  หวาดระแวง วิตกกังวล ฉุนเฉียว    
โกรธงาย มีลักษณะแขงขันมากกวาปกติ วุฒิภาวะทางอารมณ มีลักษณะการเก็บตัว พัฒนาการทาง
จิตวิทยาของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีการกลาวถึงวานักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน มีลักษณะไปในทางเอาตัวเองเปนจุดศูนยกลาง ขาดความเห็นอกเห็นใจคนอ่ืนตองพึ่งพา
อาศัยคนอ่ืนอยูตลอดเวลา ไมรูจักควบคุมอารมณ ไมเขาใจตัวเองและพัฒนาการทางจิตวิทยาของ
นักเรียนมีความลาชา ขาดวุฒิภาวะทางอารมณ นอกจากนี้ยังมีการศึกษาเพิ่มเติมที่พบวา นักเรียน
เหลานี้มีปญหาหลายประการ  ไดแก ความไมมั่นคงทางอารมณ  มีอาการทางระบบประสาท และมี
ปญหาในการปรับตัวมากกวานักเรียนปกติในวัยเดียวกัน อยางไรก็ตามปญหาดังกลาวมิไดเกิดข้ึนกับ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินทุกคน 
  พัฒนาการทางดานสังคมและบุคลิกภาพ เนื่องจากนกัเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 
ไมสามารถส่ือสารกับผูอ่ืนไดดวยภาษาพูด จึงทําใหมีปญหาในการส่ือความหมาย สงผลใหนักเรียนมี
พัฒนาการทางสังคมและบุคลิกภาพแตกตางจากนักเรียนปกติ และมีปญหาในการดํารงชีวิตมากกวา
นักเรียนปกติ กลาวคือ นักเรียนกลุมนี้จะเติบโตมาในสังคมดวยความรูสึกที่โดดเด่ียว ชอบแยกตัวออก
จากสังคม มีความลําบากในการปรับตัวเขากับสังคม และไมไดรับการยอมรับจากผูอ่ืน นอกจากนี้ยังมี 
ผูศึกษาพบวาเด็กกลุมนี้มีแนวโนมที่จะยดึความคิดเหน็ของตนเองเปนใหญและมีจิตใจออนไหวโลเล 
อีกดวย 
   จากที่กลาวมาสรุปไดวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีพัฒนาการดานรางกาย
เหมือนนักเรียนปกติทั่วไป สวนพัฒนาการดานอารมณจะรุนแรงกวานักเรียนปกติ พัฒนาการทางสังคม
และบุคลิกภาพแตกตางจากเด็กปกติ เนื่องจากไมสามารถส่ือสารกับผูอ่ืน มีผลกระทบตอความสัมพันธ
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กับผูอ่ืน สําหรับพัฒนาการดานสติปญญามีพัฒนาการไมแตกตางจากนักเรียนปกติ สวนทีคิ่ดวานกัเรียน
ที่มีความบกพรองทางการไดยินมีสติปญญาตํ่านั้น เพราะไมสามารถส่ือสารกับนักเรียนได  
 
2.  การสอนเขียน 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับการสอนเขียน ผูวจิัยไดรวบรวมไวตามลําดับ ดังนี ้
 

 2.1  ความหมายของการเขียน  
  ความหมายของการเขียน ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี ้(กรมวิชาการ. 2546: 7);   
(กองเทพ   เคลือบพณิชกุล. 2544: 123); (ปรัชญา อาภากุล; และการุณ รัตนแสนวงษ. 2542: 129) 
 การเขียน หมายถึง ทักษะการใชภาษาชนดิหนึง่ ในรูปแบบของการสื่อสาร เปนการถายทอด
ความรู ความคิด จินตนาการ ประสบการณตาง ๆ รวมทั้งอารมณและความรูสึกกบัขาวสาร เปน 
การสื่อสาร หรือส่ือความหมายโดยใชภาษาตัวอักษร ตลอดจนเคร่ืองหมายตาง ๆ เปนสัญลักษณแทน
ถอยคําในภาษาพูด เพื่อใหผูอานเขาใจไดตามความ มุงหมายของผูเขียน การเขียนจึงเปนทักษะที่มี
หลักฐานถาวรปรากฏ  อยูนาน และงานเขียนจะเกิดผลดีหรือผลเสียนัน้ ข้ึนอยูกบัคุณภาพของเนื้อหา
และกลวิธกีารเขียนของผูเขียน  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเขียน หมายถึง ทักษะการใชภาษาชนิดหนึ่ง ในรูปแบบ 
ของการส่ือสาร เปนการถายทอดความรู ความคิด เปนการส่ือสาร หรือส่ือความหมายโดยใชภาษา
ตัวอักษร ตลอดจนเคร่ืองหมายตาง ๆ เปนสัญลักษณแทนถอยคําในภาษาพูด ตามความมุงหมายของ
ผูเขียน การเขียนจึงเปนทักษะที่มีหลักฐานถาวรปรากฏอยูนาน  
  

 2.2  ความสําคัญของการเขียน 
 เนื่องจากการเขียนมีความสําคัญตอบุคคลและสังคมมาก จึงขอกลาวถึงความสําคัญ 
ของการเขียนโดยสรุปไวดังนี ้(กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2544: 123)       
 1.  เปนเคร่ืองมือส่ือสารอยางหนึ่งของมนษุยที่ผูเขียนตองการถายทอดความคิดความเขาใจ
และประสบการณของตนออกเสนอผูอาน       
 2.  เปนการเก็บบันทกึรวบรวมขอมูลที่นาสนใจและเปนประโยชน ซึ่งเคยมปีระสบการณ 
มากอน              
 3.  เปนการระบายอารมณอยางหนึ่ง เกี่ยวกบัเร่ืองที่ผูเขียนเกิดความรูสึกประทับใจใน 
ประสบการณที่ผานมา           
 4.  เปนเคร่ืองมือถายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เชน ถายทอดจากสมัยหนึ่งไปสูอีกสมยัหนึ่ง
หรือจากชาติหนึ่งไปสูอีกชาติหนึง่ 
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  5.  เปนเคร่ืองมือพัฒนาสติปญญาของบุคคล เนื่องจากการเรียนรูเกือบทกุอยางตองอาศัย 
การเขียนเปนเคร่ืองมือสําหรับบันทกึส่ิงที่ไดฟงหรือไดอาน      
 6.  เปนการสนองความตองการของมนุษย ตามความประสงคที่มนษุยแตละคนปรารถนา เชน 
เพื่อตองการทาํใหรูเร่ืองราว ทําใหรัก ทําใหโกรธ และสรางหรือทําลายความสามัคคีของคนในชาติ   
 7.  เปนการแสดงออกซึ่งภูมิปญญาของผูเขียน ทําใหรูสึกถงึความสามารถของผูเขียนไดจาก
วรรณกรรมหรืองานเขียนอ่ืน ๆ        
 8.  เปนอาชีพอยางหนึ่งที่ไดรับการยกยองวามเีกียรติ และเพิม่ฐานะทางเศรษฐกิจใหสูงข้ึนได  
 9.  เปนการพัฒนาความสามารถและบุคลิกสวนบุคคลใหมคีวามเชื่อมัน่ในตนเอง ใน 
การแสดงความรูสึกและแนวความคิด         
 10. เปนการพฒันาความคิดริเร่ิมสรางสรรคและใชเวลาวางใหเปนประโยชนทัง้ตอตนเองและ
สังคม  
 

 2.3  ความสามารถในการเขียน 
 ความหมายของความสามารถในการเขียน ผูวิจัยไดรวบรวมไวดังนี้ (สุรินดา บรรจงรักษา. 
2549: 22); (ฐะปะนยี นาครทรรพ; และคณะ. 2545: 151);  (Brooks; & Grundi. 1990: 14-26); 
(Reynolds, Gillian A; & Perin, Dolores. 2009: 265)  
  ความสามารถในการเขียนเปนการเรียงขอความไดอยางเปนระบบโดยใชความรูการใชภาษา
เพื่อส่ือสารความเขาใจระหวางผูอานและผูเขียนไดตามจดุมุงหมาย เปนความสามารถในการนาํความรู
ดานภาษาที่มอียู รวมทั้งการนําประสบการณและความคิดของผูเขียนรวมกัน มาใชถายทอดความรูสึก
นึกคิดของตนเองโดยสามารถเลือกใชคําเรียบเรียงเปนประโยค เปนขอความหรือเปนเร่ืองราวที่ถูกตอง
ชัดเจน เพื่อส่ือสารกับผูอานออกมาเปนภาษาเขียนไดอยางเหมาะสม  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาความสามารถในการเขียนเปนการเรียงขอความไดอยางเปนระบบโดย
ใชการเขียน ภาษาเขียน เปนขอความหรือเปนเร่ืองราวทีถู่กตองชัดเจน เพื่อส่ือสารความเขาใจระหวาง
ผูอานและผูเขียนไดตามจุดมุงหมาย  
 

 2.4 ปจจัยทีเ่กี่ยวของกบัการเขียน  
 เนื่องจากการเขียนเปนการถายทอดความคิดความรูสึก และความเขาใจของตนเองออกมาเปน
ตัวอักษร เพื่อส่ือความหมายของตนใหผูอ่ืนเขาใจ และเปนเคร่ืองมือสําหรับพฒันาความคิด สติปญญา 
ตลอดจนเจตคติดวย การเขียนจึงเปนทักษะการแสดงออกท่ีสําคัญและสลับซับซอน เพราะการเขียนมี
ปจจัยที่เกี่ยวของหลายประการดังตอไปนี ้(กองเทพ เคลือบพณิชกุล. 2544: 123); (ฐะปะนีย นาคทรรพ;  
และคณะ. 2545: 152); (ประไพ แสงดา. 2545:12-18); (ปรัชญา อาภากุล. 2548:129);  
(ปรีชา ชางขวญัยืน. 2542: 20)  
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 1.  อวัยวะทีเ่กี่ยวของกบัการเขียน การเขียนเปนทักษะทีต่องใชอวัยวะของรางกายหลาย
อยางประกอบกันดังนี ้           
  1.1  มือ การพัฒนากลามเนื้อมือก็เปนสวนสําคัญในการเขียน นักเรียนบางคนไมสามารถ
บังคับกลามเนื้อใหเขียนตัวอักษรได บางคนมือพิการก็ทําใหเขียนไมถนัดหรือไมสามารถเขียนไดเลย  
การเขียนตองใชมือเปนประการสําคัญ ดังนั้นจึงจําเปน ตองมีการฝกกลามเนื้อมือดวยโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งสําหรับนักเรียนทั่วไป        
  1.2  ตา การเขียนจําเปนตองใชสายตาดูแบบตัวอักษรวาเหมือนแบบหรือไมสําหรับ
นักเรียนที่มีพัฒนาการทางอวัยวะตาไมเจริญไปตามปกติ จะมองภาพกลับกันกับภาจริง คือ มอง
ตัวอักษรกลับหัวบาง กลับตัวบาง ดังนั้น เมื่อจะเขียนตัวอักษรก็เขียนกลับหัวตามสายตาจึงเกิดการเขียน
ผิด เชน คําวา "งาน" เขียนเปน "นาง" ดังนั้น สายตาจึงเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการเขียนมาก 
  1.3  ความสัมพันธระหวางตากับกลามเนื้อมือ การเขียนตองอาศัยตามองเพื่อรับเขาและใช
มือเขียนส่ิงที่มองนั้น นอกจากนี้ตายังตองมองสิ่งที่มือเขียนวามีขนาดถูกตองเหมือนแบบหรือเหมือนที่
คิดไวหรือไม นอกจากนี้ ในบางคร้ังเมื่อเด็กเขียนตามคําบอก การฟงจะมีสวนเกี่ยวของอีกดวย เพราะถา
ฟงไมชัดก็จะเขียนไมถูก   
 2.  สมองหรือสติปญญา เมื่อการเขียนเปนการถายทอดความคิด ความเขาใจ และเปน
เคร่ืองมือสําหรับพัฒนาความคิดและสติปญญาดังกลาวขางตนแลว สมองก็จะเปนปจจัยหนึ่งที่ 
จําเปนตอการเขียนอยางยิ่ง เพราะถาสมองไมคิดส่ิงใดแลวก็ไมมีความตองการที่จะเขียนแสดงส่ิงนั้น 
ออกมาใหผูอ่ืนเขาใจ นอกจากนี้สมองยังเกี่ยวของกับการเขียนในเร่ืองตาง ๆ อีกเชน  
  2.1  ความสามารถในการรับรูและจําส่ิงตอไปนี ้ 
   2.1.1 การสังเกตส่ิงที่จะเขียนวามีลักษณะอยางไร     
   2.1.2 การเหน็ความสัมพันธของเร่ืองที่จะเขียน      
   2.1.3 การตีความเร่ืองกอนจะเขียนบรรยาย    
   2.1.4 การลําดับความคิดเพื่อบรรยายเร่ือง      
   2.1.5 การจําลักษณะตัวอักษร คํา ประโยคและขอความ  
  2.2  ความสามารถในการแสดงออกท่ีตางกนั เนื่องจากความสามารถใน 
การรับและการถายทอดของแตละบุคคลแตกตางกนั กลาวคือ  บางคนเขียนไดสวย เร็ว  แตบางคน
บังคับกลามเนื้อมือใหเขียนไดไมดี         
  2.3  ชวงของความสนใจและความต้ังใจตางกัน นักเรียนที่มีชวง ความสนใจสั้นมักเขียนได
นอย ทําใหทกัษะการเขียนไมดีเทาที่ควร และมีความต้ังใจเรียนลดลง 
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  2.4  การเขียนมีความจําเปนตองโยงความคิดใหสัมพนัธและตอเนื่องกนัเพราะความคิดที่
สัมพันธและตอเนื่องกันนั้นจะเปนส่ือใหนกัเรียนสามารถเขียนเร่ืองราวตาง ๆ ใหติดตอสัมพันธกนัไดมาก
ข้ึน เชน ชางสัมพันธกับซุง เพราะชางใชลากซุง เปนตน      
 3. สิ่งแวดลอม การเขียนเปนทักษะที่ตองอาศัยการพูด การฟง การอานมากอนดังไดกลาว
มาแลว ดังนั้นการเขียนจึงตองอาศัยประสบการณพื้นฐานอ่ืน ๆ ทั้งจากบาน โรงเรียนและสังคม ซึ่งเปน
ปจจัยที่เกี่ยวของกันและมีอิทธิพลตอการพัฒนาทักษะการเขียนของนักเรียน ดังนี้  ส่ิงแวดลอมทางบาน 
ไดแก ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมความสัมพันธในครอบครัว ภาษาพูดที่บานเชื้อชาติ จํานวนพี่นองใน
ครอบครัว 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเขียนเปนเคร่ืองมือพัฒนาสติปญญาของบุคคลเน่ืองจาก 
การเรียนรูเกือบทุกอยางตองอาศัยการเขียนเปนเคร่ืองมือสําหรับบันทึกส่ิงที่ไดฟงหรือไดอาน อีกทั้ง 
การเขียนมีปจจัยที่เกี่ยวของอีกมากมาย คือ อวัยวะที่เกี่ยวของกับ การเขียน เชน มือ และตา เปนตน  
 
 2.5 จุดมุงหมายของการสอนเขียน 
 การเขียนแตละชนิดมีจุดมุงหมายที่แตกตางกนัออกไป ดังที่  กองเทพ เคลือบพนิชกลุ 
(2544: 125-126) กลาวถึงจดุมุงหมายในการสอนเขียนไวดังนี ้ 
 1.  การเขียนเพื่อเลาเร่ือง เปนการเขียนเพื่อถายทอดประสบการณความรู หรือเลาเหตุการณที่
ผูเขียนประสบใหผูอ่ืนฟงโดยเขียนเรียงลําดับเหตุการณตามความเปนจริง  
 2.  การเขียนเพื่ออภิปราย คือการเขียนเพื่อบอกวิธทีําส่ิงใดสิ่งหนึ่งตองใชภาษารัดกุม  ชัดเจน 
ควรแบงยอหนายอย ๆ หรืออธิบายเปนขอ ๆ  
 3.  การเขียนเพื่อแสดงความคิดเห็นเปนการแสดงความคิดเห็นของผูเขียน อาจแสดงถึงความ
คิดเห็น หรือมคํีาแนะนํา ขอเตือนใจตาง ๆ ไวดวย  
 4.  การเขียนเพื่อชักจูงใจ เปนการเขียนเพื่อชักชวนใหผูอานสนใจส่ิงทีเ่ขียนซ่ึงเปนเร่ืองที่เขาใจ
ยาก เชน เร่ืองที่แฝงคําพังเพยหรือสุภาษิตตาง ๆ เปนตน 
 5.  การเขียนเพื่อถายทอดจินตนาการ คือ การเขียนถายทอดความรูสึกใหผูอ่ืนเหน็ภาพลักษณ
คลอยตามผูเขียน  
 การสอนเขียนของครูผูสอนใหนกัเรียนเขียนเพื่อจุดมุงหมายตาง ๆ ดังที่ กองเทพ เคลือบพนิชกุล 
(2544: 126-127) กลาวถึงจดุมุงหมายในการสอนเขียนไวดังนี ้ 
 1. เขียนเพื่อเปนการเสริมแรง (writing for reinforcement) เปนการฝกใหนักเรียนเขียนเพื่อ
เปนการเสริมแรงส่ิงที่ไดเรียนไปแลว การเขียนแบบนี้เปนการฝกรูปแบบของภาษา ฝกการใชภาษาให
ถูกตอง เชน ใหนกัเรียนลอกประโยคหรือขอความสัน้ ๆ ใหเติมคําลงในประโยคใหสมบูรณ หรือใหเขียน
ประโยคใหมจากประโยคบอกเลาเปนประโยคปฏิเสธ เปนตน  
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 2. เขียนเพื่อเปนการฝกฝน (writing for training) แบบนี้คลายกับการเขียนเพื่อเปน 
การเสริมแรง แตตางกันที่วาการเขียนแบบนี้นกัเรียนจะเขียนในระดับขอความซึง่ยาวกวาประโยค  
แตจะเขียนภายในขอบเขตทีค่รูหรือตําราเรียนกาํหนดไวให ตัวอยางการเขียนแบบนี ้ไดแก การรวม
ประโยค (sentence combining) การเขียนเรียงความแบบควบคุม (controlled composition)  
 3.  เขียนเพื่อเปนการเลียนแบบ (writing for travesty) เปนการเขียนโดยครูผูสอนภาษาที่ใชวิธี
แบบอยางของเนื้อหาหรือรูปแบบ เปนการกระตุนใหนักเรียนเขียน ใหนักเรียนคุนเคยกับรูปแบบของ 
การใชคํา และการเรียบเรียงถอยคํา เชน ใหนกัเรียนฟงเร่ืองแลวเขียน หรือใหนกัเรียนเขียนเรียงความ
ตามที่ครูแนะให  
 4.  การเขียนเพื่อการส่ือสาร (writing for communication) เนื่องจากการสอนภาษาที่เนน  
การสื่อความหมาย ครูผูสอนเขียนจึงเปลี่ยนจากการเนนที่ความถูกตองของรูปแบบมาใหความสําคัญ 
กับจุดประสงคของผูเรียน และอานงานเขียน ตัวอยางการเขียนแบบนีไ้ดแก การที่ครูกําหนดสถานการณ 
บอกเนื้อหา และจุดประสงคใหนักเรียนเขียนเพื่อ ส่ือความหมายใหอีกคนหนึง่เขาใจ เชน ใหนักเรียน 
คนหนึ่งเขียนบอกลักษณะการกระทําบางอยางใหอีกคนหนึ่งอานและวาดผงัตาม 
 5.  เขียนเพื่อฝกความคลองแคลว (writing for fluency) ในการสอนไมวาครูผูสอนจะมุงที่
ความคลองแคลวหรือความถูกตองในการใชภาษา ซึง่เปนเร่ืองที่ถกเถยีงกนัมานานแลวก็ตาม แต
จุดมุงหมายของการฝกใหนกัเรียนเขียนกเ็พื่อพัฒนาความคลองแคลว 
 6.  การเขียนเพื่อการเรียน (writing for learning) การเขียนเพื่อการเรียนจะครอบคลุม
จุดมุงหมายทัง้หมดที่กลาวมาแลว การเขียนเพื่อการเรียน เนนทีเ่นื้อหา ไมใชไวยากรณหรือรูปแบบ 
การเขียนแบบนี้ไดแก การเขียนเร่ือง เขียนตอบคําถาม เขียนยอเร่ืองทีอ่าน  
 
 2.6 การเรียนการสอนเขียนประโยค  
 โครงสรางของประโยคภาษาไทย 
 นันทนา ลําเทยีน (2540: 15) กลาวถึงโครงสรางของประโยคภาษาไทยไวดังนี ้
 โครงสรางของประโยคภาษาไทยสามารถแบงความหมายไดเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะใน 
ความหมายกวาง  และลักษณะในความหมายแคบ  ถาใชในความหมายกวาง หมายถึง ความสัมพันธ 
ระหวางคําในประโยคทุกเร่ืองไมวาจะเปนเร่ืองวลี  หรือเร่ืองการจําแนกคําเปนหมวดคําชนิดตาง ๆ แต 
ในความหมายแคบ จะหมายถึงเฉพาะเร่ืองของประโยคเทานั้น ซึ่งในที่นี้จะกลาวถึงลักษณะของประโยค 
สามัญที่เปนประโยคเร่ิม เนื่องจากเปนประโยคตามโครงสรางพื้นฐานใชเร่ิมตนบทสนทนาได และจะ 
กําหนดสวนมูลฐานของประโยค โดยพิจารณาจากคําพูดที่เปนประโยคสั้น ๆ ประกอบดวยคําต้ังแตสอง 
คําไปจนถึงส่ีคําเทานั้น เปนประโยคที่ใชในชีวิตประจําวัน ประกอบดวยคําเพียงสองชนิด คือ คํานาม 
และคํากริยา  
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 กําหนดสวนมลูฐานของประโยคแบงเปนการกําหนดสวนมูลฐาน ซึ่งเปนหนาที่ของคํานามและ
การกําหนดสวนมูลฐานของประโยค ซึง่เปนหนาที่ของคํากริยา  
 1.  การกําหนดสวนมูลฐาน ซึ่งเปนหนาที่ของคํานาม ไดแก  
  1.1  หนวยประธาน (ป) คํานามในประโยค แบบที่ 1 เมื่อทาํหนาที่เปนสวนประโยคอยู
ขางหนาคํากริยา จะเรียกวาหนวยประธาน  
  1.2  หนวยกรรมตรง (ต) คํานามในประโยคแบบที่ 2 เมื่อทาํหนาทีเ่ปนสวนของประโยคอยู
ขางหลังคํากริยาจะเรียกวา หนวยกรรมตรง  
  1.3  หนวยกรรมรอง (ร) คํานามคําสุดทายในประโยคแบบที ่4 เมื่อทาํหนาที่เปนสวนของ
ประโยคจะเรียกวา หนวยกรรมรอง  
 2.  การกําหนดสวนมูลฐานของประโยคซึ่งเปนหนาที่ของคํากริยา ไดแก  
  2.1  หนวยอกรรม (อ) คํากริยาเม่ือทําหนาทีเ่ปนสวนของประโยคโดยไมมหีนวยกรรมตรง
ตามหลัง ดังประโยคในแบบที่ 1 เรียกวา หนวยอกรรม 
  2.2  หนวยสกรรม (ส) คํากริยา เมื่อทําหนาที่เปนสวนของประโยคโดยมีหนวยกรรมตรง
ตามหลัง ดังในประโยคแบบที่ 2 และ 3 จะเรียกวา หนวยสกรรม  
  2.3  หนวยทวิกรรม (ท) คํากริยาเมื่อทําหนาที่เปนสวนของประโยคโดยมีทัง้หนวยกรรมตรง
และหนวยกรรมรองตามหลัง ดังในประโยคแบบที่ 4 จะเรียกวาหนวยทวิกรรม  
 ประโยคสามญัที่เปนประโยคเร่ิม ประกอบดวยคําต้ังแตสองคําถึง ส่ีคํา ซึ่งถือวามสีวนของ
ประโยคต้ังแตสองสวนถึงส่ีสวน มี 4 แบบ คือ  
 แบบที่ 1  ประโยคที่มีสองสวนซ่ึงประกอบดวย คํานาม + คํากริยา เชน  
    ก) ฉัน วิง่  
    ข) พี่ นอน 
 แบบที่ 2  ประโยคที่มีสองสวนประกอบดวย คํากริยา + คํานาม เชน  
    ก) ลาง จาน  
    ข) กิน ขาว  
 แบบที่ 3  ประโยค ที่มีสามสวนประกอบดวย คํานาม + คํากริยา + คํานาม เชน  
    ก) รถ ชน ตนไม 
    ข) พอ อาน หนังสือพิมพ  
 แบบที่ 4  ประโยคที่มีสวนประกอบดวย คํานาม + คํากริยา + คํานาม +คํานาม เชน  
    ก) แม กนิ ขาว กับพอ 
    ข) ฉัน พา นอง ไปโรงพยาบาล  
   



 25 

 โครงสรางทั้ง 4 แบบอาจสรุปไดดังนี้  
   แบบที่      โครงสราง ประโยค 
 1. ประธาน อกรรม      (ป อ)   ฉัน วิ่ง  
 2. สกรรม กรรมตรง      (ส ต)  กิน ขาว  
 3. ประธาน สกรรม กรรมตรง    (ป ส ต)  รถ ชน ตนไม  
 4. ประธาน ทวิกรรม กรรมตรง กรรมรอง   (ป ท ต ร) แม กิน ขาว กบั พอ  
 
 ชนิดประโยคในภาษาไทย  
 อุทัยวรรณ ตันหยง (2542: 60) กลาวถึงการแบงชนิดของประโยคเปน 4 ชนิดคือ  
 1. ประโยคสามญั มีสวนประกอบเพียงสวนเดียวหรือหลายสวนเรียงกัน ซึ่งมีแบบโครงสราง
หลายแบบดวยกัน (หรือประโยคความเดียว) เชน  
    มุกดาขยนัทาํงาน 
    คนงานกําลังยกเกาอ้ี  
 2. ประโยคซับซอน ประกอบดวย ประโยคสามัญตางชนิดกนัมารวมกนัต้ังแต 2 ชนิดข้ึนไป 
เชน 
    ครูจะใหรางวลั / เด็กเรียนเกง 
    รถชนเด็ก / วิ่งขามถนน  
    การทีน่ักเรียนสอบตก / แสดง / วาไมต้ังใจเรียน 
 3. ประโยคผสม ประกอบดวย คําเช่ือมและประโยคสามัญต้ังแต 2 ประโยคข้ึนไปมารวมกัน 
เชน  
    นักศึกษาเรียนทฤษฎี / แลวจึง /ปฏิบัติได 
    คุณจะรับประทานขาว / หรือ / ขนมปง  
 4.  ประโยคเช่ือม ประกอบดวย คําเช่ือมและประโยคสามัญ ประเภทประโยคไมเร่ิม เชน  
    ถา / เขาตายละ (อาจใชตามหลัง “ปูรับเล้ียงหลานไว”) 
    เผ่ือ / เงนิหมด (อาจใชตามหลัง “คุณแมใหเงนิเพิ่มอีก”) 
  
 วรนันท อักษรพงศ. (2539: 293) กลาวถงึชนิดประโยคของภาษาไทย แบงตามเนื้อความใน
ประโยคไว 5 ชนิด คือ  
 1. ประโยคบอกเลา คือ ประโยคที่มีใจความอยางใดอยางหนึง่เปนกลาง ๆ ไมเปนคําถาม     
ไมปฏิเสธ ไมเปนคําส่ังหรือคําขอรอง  
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 2. ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความเปนคําถาม ซึ่งมคํีาที่แสดงคําถามประกอบอยูดวย 
ไดแก คําปฤจฉาสรรพนาม และปฤจฉาวิเศษณ คําวา ใคร อะไร ที่ไหน ทําไม อยางไร เหตุใด และ
คําสันธาน เชน  
    ใครทําหนังสือขาด 
    เธอมีความคิดอยางไร 
    เธอจะไปเทีย่วหรือ 
 3. ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความปฏิเสธหรือไมตอบรับ จะมีคําวิเศษณที่แสดงความ
ปฏิเสธประกอบอยูดวย ไดแก คําวา ไม หามิได หาไม บ เปลา เชน  
    ฉันไมเคยมาท่ีนี ่
    หามิได ขาพเจาไมไดรับของไว  
 4. ประโยคคําส่ัง คือ ประโยคกรรตุอาจจะละบทประธานหรือบทกริยาไวในฐานที่เขาใจ       
บทประธานทีล่ะไว มกัจะเปนสรรพนามบุรุษที่ 1 เชน  
    (เธอ) ยืนข้ึน 
    (เรา) หามเดินลัดสนาม  
 
 ไพฑูรย สินลารัตน (2538: 165) กลาวถึงชนิดประโยคของภาษาไทย ไววา ชนิดประโยคของ
ภาษาไทยประกอบไปดวยบทตาง ๆ 6 บท คือ บทประธาน บทขยายประธาน บทกริยา บทขยายกริยา 
บทกรรม และบทขยายกรรม แตละบทจะตองเลือกใชคําชนิดตาง ๆ ใหถูกตอง ดังนี ้ 
 1. บทประธาน ใช คํานาม คําสรรพนาม และคําชนิดอ่ืนทีท่ําหนาทีเ่หมือนคํานาม เชน  
  คํากริยา  - นอนมากทาํใหอวนได 
  คําวิเศษณ  - เร็วมากทําใหผิดได 
 2. บทขยายประธาน ใชคําวเิศษณและคําชนดิอ่ืนทีท่ําหนาที่เหมือนคําวิเศษณ เชน  
  คํานาม  - ภรณทิพยนางสาวไทยเดินทางไปประกวด นางงามจักรวาลที ่
       ประเทศไตหวัน  
 3. บทกริยา ใชคํากริยาและคําวิเศษณบางคําทีท่ําหนาที่คํากริยาได เชน  
  คําวิเศษณ  - เคร่ืองซักผารุนใหมเล็กกวารุนเกามาก แตใชงานไดดีกวา 
 4. บทขยายกรยิา  ใชคําวิเศษณ และคําชนิดอ่ืนที่ทาํหนาที่เหมือนคําวเิศษณ เชน 
  คํานาม  - สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณฯ  ทรงเปนนักวิทยาศาสตร 
     - พระองคเสด็จไปยุโรปและอเมริกา  
     - รัฐบาลจะจัดพิธีรัชมังคลาภิเษกถวายแต พระบาทสมเด็จ 
     พระเจาอยูหัว 
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  คําสรรพนาม - คนที่ไดรับเลือกเปนประธาน คือ เธอ 
 5. บทกรรม ใชคําสรรพนาม และคําชนิดอ่ืนที่ทําหนาที่เหมือนคํานาม เชน   
  คําวิเศษณ  - เด็กนักเรียนกลุมนี้เปนเด็กรักดี  
 6. ขยายกรรม ใชคําวิเศษณ และคําชนิดอ่ืนที่ทําหนาที่เหมือนคําวิเศษณ เชน  
  คํานาม  - นายกสโมสรอาจารยนําคณะกรรมการเขา เยี่ยมคารวะ 
       นายเกษม สุวรรณกุล อธิการบดี  
 จากท่ีกลาวมาสรุปไดวา ชนิดประโยคในภาษาไทย แบงตามเนื้อความในประโยค ซึ่งแตละ
ประโยคนั้น จะมีลักษณะการเขียนที่แตกตางไปจากกันของแตละชนิดประโยค ไดแก ประโยคบอกเลา 
คือ ประโยคที่มีใจความอยางใดอยางหนึ่งเปนกลาง ๆ ไมเปนคําถาม ไมปฏิเสธ ไมเปนคําส่ังหรือคํา
ขอรอง ประโยคคําถาม คือ ประโยคที่มีใจความเปนคําถาม ซึ่งมีคําที่แสดงคําถามประกอบอยูดวย ไดแก 
คําปฤจฉาสรรพนาม และปฤจฉาวิเศษณ ประโยคปฏิเสธ คือ ประโยคที่มีใจความปฏิเสธหรือไมตอบรับ 
จะมีคําวิเศษณที่แสดงความปฏิเสธประกอบอยูดวย และประโยคคําส่ังคือ ประโยคกรรตุอาจจะละบท
ประธานหรือบทกริยาไวในฐานที่เขาใจ บทประธานที่ละไว มักจะเปนสรรพนามบุรุษที่ 1  
      
 การเรียนการสอนในรูปการเขียนประโยค  
 ความกาวหนาในการเรียนรูคําตาง ๆ ข้ึนอยูกับจํานวนคําที่นักเรียนเขาใจและรูความหมาย  
ซึ่งเปนพื้นฐานในการเรียนรูข้ันสูงเพื่อส่ือสาร การเขียนประโยคตองอาศัยความคิดข้ันนามธรรมทั้ง 
หลักวิชา และศิลปะ ตองจํารูปแบบการเขียนประโยคการรูจักสังเกตวิธีเขียนของผูที่มีความสันทัด  
จะเปนแนวทางในการเขียนประโยคที่ถูกตองทั้งการพูดและการเขียน  
 การนําคําในภาษาไทยมาเรียงใหเปนประโยค หรือการผูกประโยคนั้นคอนขางจะแนนอน หาก
การเรียงลําดับผิดไปประโยคจะเปล่ียนความหมายหรืออาจผิดไวยากรณไดซึ่ง วรรณ แกวแพรก (2526: 
70) นักภาษาศาสตรกลาววา ภาษาในโลกนี้ประกอบดวย ประธาน กริยาและกรรม สวนภาษาไทยนั้นมี
ลักษณะของภาษาที่เรียงแบบ ประธาน กริยา และกรรม ถาผูพูดตองการพูดคําใดเปนเร่ืองใหมซึ่งผูพูด
ตองการบอกเลาแกผูฟง ผูพูดก็จะกลาวถึงทายสุด  
  การเขียนประโยคเปนการเขียนดวยความเขาใจ นักเรียนจะตองใชทักษะความรูและ 
ความสามารถสูงกวาการเขียนตามแบบ การเขียนประโยคส้ัน ๆ งาย ๆ เปนการส่ือความหมายไดเพียง
จุดเล็ก ๆ จุดใดจุดหนึ่ง การเขียนดวยความเขาใจเร่ิมในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 2 เปนการปูพื้นฐาน 
ไปสูการเขียนอยางมีจุดประสงค การเขียนประโยคของนักเรียนแตละระดับช้ันนั้น นักเรียนจะมี 
ความสามารถในการเขียนประโยคไมเทากัน โดยที่นักเรียนซ่ึงอยูในระดับที่สูงกวา จะเขียนประโยคได
สมบูรณกวา และมีจํานวนคําในประโยคมากกวานักเรียนในระดับช้ันที่ตํ่ากวา (สราญ บุญญานุสนธ; 
และคนอ่ืนๆ. 2535: 13)  
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 ตามหลักสูตรประถมศึกษาการสอนภาษาไทยเกี่ยวกับทักษะในการสอนการเขียนประโยคมี
เนื้อหาสาระหลายประการดวยกัน คือ  
 1.  กําหนดคําใหผูกประโยค   
 2.  การผูกประโยคบอกเลา ประโยคคําถาม และประโยคปฏิเสธ 
 3.  การเติมคําในชองวางของประโยค  
 4.  การใชคําขยาย เพื่อขยายคําบางคําในประโยค  
 5.  การผูกประโยค ตอบคําถามตามเนื้อเร่ืองในบทเรียน  
 6.  การผูกประโยคบรรยายภาพ 
 7.  การเรียงลําดับคําในประโยคใหม โดยเนื้อความของประโยคที่เรียงลําดับใหมยังมีเนื้อความ
เหมือนเดิม  
 8.  การเรียงลําดับคําในประโยคใหม ใหเนื้อความของประโยคเปล่ียนไป  
 9.  ลักษณะของการผูกประโยค  
 10. หลักในการผูกประโยค  
 จากเนื้อหาดังกลาว ผูสอนตองพิจารณานํามาสอนใหเหมาะสมกับสติปญญา วัย และ
ระดับช้ันของนักเรียน เพื่อใหเกิดความรูความเขาใจ ผูสอนตองคํานึงถึงลําดับข้ันในการสอนซ่ึง  
วรรณ แกวแพรก (2526: 82-83) ไดเสนอเกี่ยวกับลําดับข้ันในการสอนการเขียนประโยคไวดังนี้  
 1.  ตองพจิารณากําหนดเนื้อหาที่จะสอนไวเปนการลวงหนาวาเนื้อหาใดจะสอนตามลําดับ
กอนหลังอยางไร เมื่อถึงเวลาสอนก็สอนเนือ้หานั้น ๆ ไปตามลําดับที่กาํหนดไว  
 2.  ลําดับข้ันในการสอนมีความจําเปนมาก หากไมสอนไปตามลําดับข้ันของความยากงาย   
ในลักษณะที่เนื้อหาที่สอนกอนเปนพืน้ฐานในการเรียนรูเนื้อหาตอไปแลว การเรียนรูจะเกิดข้ึนไดยาก  
 3.  ลําดับข้ันในการสอนท่ีกลาวมา จะตองสอนส่ิงที่งายไปหาสิ่งที่ยาก หรือจากส่ิงทีน่ักเรียนมี
ประสบการณอยูบางแลวไปหาส่ิงทีน่ักเรียนมีประสบการณนอย  
 4. ในการสอนเนื้อหาหนึง่ ๆ เชน การสอนเขียนประโยคโดยประหยัดคํา การเรียงลําดับคําให
ถูกที ่บางเนื้อหาก็ไมมีลําดับข้ันในการสอน แตบางเนื้อหาลําดับข้ันในการสอนมีความจําเปนมาก หาก
ไมสอนตามลําดับข้ันแลวการเรียนรูจะเกดิข้ึนไดยาก  
 5.  ผูสอนตองมีความรูความเขาใจหลายประการ เปนตนวา ความรูเกีย่วกับประโยค ความรู
เดิมของนักเรียน ความรูความสามารถทีน่ักเรียนตองใชในการเรียนเนื้อหานัน้ ๆ  
 6. เมื่อผูสอนกาํหนดวาจะลําดับข้ันในการสอนอยางไร จะสอนอะไรกอน อะไรหลังแลวผูสอน
ตองนึกและคิดไวลวงหนาดวยวาในการสอนข้ันนั้น ๆ มเีนื้อหายอยอะไรบางที่ตองสอน มีลําดับข้ัน 
การสอนอยางไร จะใชอุปกรณอะไรบาง  
 



 29 

 การสอนการเขียนประโยคกบันักเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ ผูสอนตองใชเทคนิคใน
การถายทอดมากกวาเด็กปกติ ทัง้นีเ้นื่องจากเด็กดังกลาวมีปญหาในการส่ือความหมายเทคนิคดังกลาว 
คือ การสื่อสารระบบรวม (Total Communication) และในขณะเดียวกนัก็อาจจะแสดงความรูสึกออกมา
ทางสีหนาและใชทาทางประกอบ เพื่อใหเด็กเดาความหมายและเกิดความเขาใจในความหมายน้ัน ๆ ได
ดียิ่งข้ึน (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 37) นอกจากนี้การใชส่ืออุปกรณก็เปนส่ิงสําคัญตอการอานและ 
การเขียนประโยคใหถูกตอง  
 
 2.7  รูปแบบการสอนตรง (Direct Instruction Model)  
 1. ทฤษฎี หลักการ แนวคิดของรูปแบบการเรียนการสอนทางตรง  
  จอยส; และวีล (Joyce; & Weil. 1996: 334) กลาววา มงีานวิจยัจํานวนไมนอยที่ชี้ใหเหน็
วา การสอนโดยมุงเนนใหความรูที่ลึกซ้ึง ชวยใหผูเรียนรูสึกวา มีบทบาทในการเรียนทําใหผูเรียนมคีวาม
ต้ังใจในการเรียนรูและชวยใหผูเรียนประสบความสําเร็จในการเรียนการสอน โดยจัดสาระและวิธกีารให
ผูเรียนอยางดีทั้งทางดานเนือ้หาความรูและการใหผูเรียนใชเวลาเรียนอยางมีประสิทธิภาพ เปนประโยชน
ตอการเรียนรูของผูเรียนมากที่สุด ผูเรียนมีใจจดจอกับส่ิงที่เรียนและชวยใหผูเรียน 80% ประสบ
ความสําเร็จในการเรียนนอกจากนัน้ยังพบวา บรรยากาศที่ไมปลอดภัยสําหรับผูเรียน สามารถสกัดกั้น
ความสําเร็จของผูเรียนได ดังนัน้ ผูสอนจึงจําเปนตองระมัดระวัง ไมทาํใหผูเรียนเกิดความรูสึกในทางลบ 
เชน การดุดาวากลาว การแสดงความไมพอใจ หรือวพิากษวิจารณผูเรียน  
  ซึ่งสอดคลองกับ คอฟแมน (Kauffman. 2002) กลาวถงึความสําคัญของการสอนตรงวา  
ไมมีประโยชนอะไรในการทีท่ําใหนกัเรียนตองคาดเดาอยูตลอดเวลาวาเขากาํลังจะไดเรียนอะไรใน
เนื้อหาวิชาทั้งหมดนกัเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาตาง ๆ มักมีผลมาจากการเรียนการสอน
โดยตรง โดยครูเปนผูดําเนินการเรียนการสอน การที่ครูเปนผูใหขอมูลทั้งหมดไมไดหมายความวาจะทาํ
ใหการเรียนการสอนนัน้นาเบ่ือ และไมไดหมายความวานักเรียนจะไมไดเรียนรูถึงการนําความรูและ
ทักษะไปประยุกตใชกับปญหาที่จะพบในชีวิตประจําวัน รวมถงึไมไดหมายความวา นักเรียนไมสามารถ
แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการเรียนการสอน แตหมายถึงวานกัเรียนไมตองเสียเวลาในการคาดเดาวาจะ
ไดเรียนอะไรบาง และนักเรียนไมตองเรียนรูส่ิงที่ผิด ๆ และไมมีประโยชน  
 2.  วัตถุประสงคของรูปแบบการเรียนการสอนนี้มุงชวยใหไดโนทัศนตาง ๆ รวมทัง้ไดฝกปฏิบัติ
ทักษะตาง ๆ จนสามารถทําไดดีและประสบผลสําเร็จไดในเวลาที่จาํกดั     
 3.  กระบวนการเรียนการสอนของรูปแบบการเรียนการสอนทางตรงการเรียนการสอนรูปแบบนี้
ประกอบดวยข้ันตอนสําคัญ 5 ข้ันดังนี ้    
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   ขั้นที่ 1 ขั้นนาํ          
  1) ผูสอนแจงวตัถุประสงคของบทเรียนและระดับการเรียนรูหรือพฤติกรรมการเรียนรูที่
คาดหวงัแกผูเรียน              
  2)  ผูสอนช้ีแจงสาระของบทเรียน และความสัมพนัธกับความรูและประสบการณเดิมอยาง
คราว ๆ              
  3)  ผูสอนช้ีแจงกระบวนการเรียนรู และหนาที่รับผิดชอบของผูเรียนในแตละข้ันตอน  
 

  ขั้นที่ 2 ขั้นนาํเสนอบทเรยีน       
  1) หากเปนการนําเสนอเนื้อหาสาระ ขอความรู หรือมโนทัศน ผูสอนควรกล่ันกรองและสกัด
คุณสมบัติเฉพาะของมโนทัศนเหลานัน้ และนําเสนออยางชัดเจนพรอมทั้งอธิบายและยกตัวอยาง
ประกอบใหผูเรียนเขาใจ ตอไปจึงสรุปคํานยิามของมโนทศันเหลานัน้ 
  2)  ตรวจสอบวาผูเรียนมีความเขาใจตรงตามวัตถุประสงคกอนใหผูเรียนลงมือฝกปฏิบัติ 
หากผูเรียนยังไมเขาใจ ตองสอนซอมเสริมใหเขาใจกอน       
 

  ขั้นที่ 3 ขั้นฝกปฏิบัติตามแบบ 
  ผูสอนปฏิบัติใหผูเรียนดูเปนตัวอยาง ผูเรียนปฏิบัติตาม ผูสอนใหขอมลูปอนกลับ  
ใหการเสริมแรงหรือแกไขขอผิดพลาดของผูเรียน  
 

  ขั้นที่ 4 ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการกาํกับของผูชี้แนะ     
  ผูเรียนลงมือปฏิบัติดวยตนเอง โดยผูสอนคอยดูแลอยูหาง ๆ ผูสอนจะสามารถประเมิน  
การเรียนรูและความสามารถของผูเรียนไดจากความสําเร็จและความผิดพลาดของการปฏิบัติของผูเรียน 
และชวยเหลือผูเรียน โดยใหขอมูลปอนกลับเพื่อใหผูเรียนแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ   
 

  ขั้นที่ 5 การฝกปฏิบัติอยางอิสระ       
  หลังจากที่ผูเรียนสามารถปฏิบัติตามข้ันที ่4 ไดถูกตองประมาณ 85 - 90 % แลวผูสอนควร
ปลอยใหผูเรียนปฏิบัติตอไปอยางอิสระ เพื่อชวยใหเกิดความชาํนาญและการเรียนรูอยูคงทน ผูสอนไม
จําเปนตองใหขอมูลปอนกลับในทนัท ีสามารถใหภายหลังได การฝกในข้ันนี้ไมควรทําติดตอกันในคร้ัง
เดียว ควรมีการฝกเปนระยะ ๆ เพื่อชวยใหการเรียนรูอยูคงทนข้ึน    
  
 4.  ผลที่ผูเรียนจะไดรับจากการเรียนตามรูปแบบ การเรียนการสอนแบบนี้เปนไปตามลําดับ 
ข้ันตอน ตรงไปตรงมา ผูเรียนเกิดการเรียนรูทั้งทางดานพทุธิพิสัย และทกัษะพิสัยไดเร็วและไดมากใน 
เวลาที่จํากัด ไมสับสน ผูเรียนไดฝกปฏิบัติตามความสามารถของตน จนสามารถบรรลุวัตถุประสงค  
ทําใหผูเรียนมแีรงจูงใจในการเรียน และมีความรูสึกที่ดีตอตนเอง   
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 2.8  ปญหาการเขียนและลักษณะขอบกพรองในการเขียนของนักเรียนที่ม ี
     ความบกพรองทางการไดยิน  
 

  เนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีปญหาในเร่ืองการสือ่ความหมาย  ทาํให 
ไมสามารถเรียนรูและเขาใจภาษาไดตามปกติ ซึ่งลักษณะการเขียนและขอบกพรองในการเขียนของ
นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน มนีักวชิาการและนักวิจัยกลาวไวดังนี ้(ผดุง อารยะวิญู: 
2546); (จํารัส จินดาวงศ.  2545: 11 – 12; อางอิงจาก พนูศักด์ิ ภูริปรีชา. 2528: 68);  (Hurlock. 1997: 
225); (Itano. 1996: 3)  
  ถาพิจารณาถึงการแสดงออกทางรางกาย โดยเฉพาะในวัยทารกนักเรียนจะไมมีปฏิกิริยา
ตอเสียงรอบ ๆ ตัว เมื่อโตข้ึนก็จะสังเกตพบวา นักเรียนมกัไมคอยตอบคําถามในทนัท ีมักใชคําถามซ้ํา 
บางคนก็ชอบเอามือปองห ูครอบหูไว เมื่อมคีนพูดดวยก็ชอบเอนศีรษะและขยับตัวเขามาใกลมาก  เพื่อ 
ใหไดยินเสียงหรือบางคร้ังเด็กบนปวดห ูและมักหายใจทางปาก บางคนมีการเคล่ือนไหวเร็ว ซนมากกวา
ปกติ บางรายมีอาการทรงตัวผิดปกติ 
  เมื่อพิจารณาถึงการแสดงออกทางการพูดและการเขียน จะพบวานักเรียนที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยิน มีปญหาในทางการพูดบางกรณีพูดเสียงดังหรือเบาผิดปกติ มักหลีกเล่ียง 
การสนทนากับผูอ่ืน เมื่อพูดก็มักพูดดวยประโยคไมตอเนื่อง นอกจากนี้ นักเรียนบางคนอาจพูดไมไดหรือ
พูดไมชัด ซึ่งข้ึนอยูกับการสูญเสียการไดยินของนักเรียน นักเรียนที่สูญเสียการไดยินเล็กนอย อาจพอ 
พูดได สวนเด็กที่สูญเสียการไดยินมาก หรือหูหนวก อาจพูดไมไดเลย หากไมไดรับการสอนพูดต้ังแตใน
วัยเด็ก นอกจากนี้ การพูดยังข้ึนอยูกับอายุของนักเรียนเมื่อสูญเสียการไดยิน กลาวคือ หากนักเรียน
สูญเสียการไดยินแตกําเนิด นักเรียนจะมีปญหาในการพูดอยางมาก แตถานักเรียนสูญเสียการไดยิน
หลังจากที่นักเรียนพูดไดแลว ปญหาในการพูดก็จะนอยกวา  

 สวนในเร่ืองการเขียนของเด็กท่ีมีความบกพรองทางการไดยินน้ัน พบวา การเขียน
ประโยคของเด็ก จะมีลักษณะเขียนแบบกลับไปกลับมา วางผิดที่ ไมเปนไปตามลําดับประธาน กริยา 
กรรม เนื่องจากเด็กมีความชํานาญในการใชภาษามือ แตภาษามือเปนภาษาโดด ๆ ไมมีระเบียบของ
ถอยคํา นอกจากนี้นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทในวงจํากัด ทําให
การเรียงคําไมถูกตองตามหลักภาษา ขอผิดพลาดในดานไวยกรณของประโยคที่พบ คือ การเขียนคําตก
หลน การเขียนสลับที่หรือการแทนที่ผิดตําแหนง การเรียงตําแหนงของคําผิดพลาดหรือการเพิ่มคําที่ไม
จําเปน นอกจากนี้ ยังพบวา จํานวนประโยคที่เด็กที่มีความบกพรองทางการไดยินเขียน มักมีจํานวนนอย
กวาปกติ และใชคํางาย ๆ เขียนประโยคไมซับซอน ใชภาษางาย ๆ และมักเขียนประโยคส้ัน ๆ เมื่อ
นักเรียนเขียนคําที่มีความยากมากข้ึน ความสามารถในการเขียนสะกดคําของนักเรียนก็จะลดตํ่าลงไป 
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ดวยตามลําดับ คือ นักเรียนเขียนสะกดคําที่ยากไดนอยลง เพราะชนิดของคําดังกลาวสามารถแสดงให
เห็นเปนรูปภาพ หรือกริยาทาทางได ถึงแมวาปจจุบันมีวิธีการใหมๆ ที่ใชเกณฑการเรียนมาเพื่อพัฒนา
เกี่ยวกับเร่ือง ไวยากรณ ความเขาใจ การอาน ซึ่งนํามาใชกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
โดยท่ีไมมีการวิเคราะหไปที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินแตละคน จึงทําใหการศึกษาของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินไมมีการเปลี่ยนแปลงมาก  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ลักษณะการเขียนและขอบกพรองในการเขียนของนักเรียนที่มี 
ความบกพรองทางการไดยนินัน้ จะมีการเขียนประโยคที่มีลักษณะการใชคํางาย ๆ เปนประโยคสัน้ ๆ  
มักเขียนคําตกหลน และการจัดตําแหนงของคําในประโยคที่ผิด เมื่อนกัเรียนเขียนคําที่มีความยาก 
มากข้ึน สําหรับชนิดของคําที่งายตอความเขาใจและงายตอการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพรอง 
ทางการไดยิน คือ คํานาม และคํากริยา เพราะชนิดของคําดังกลาวสามารถแสดงใหเห็นเปนรูปภาพ 
หรือกริยาทาทางได  
 
 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเขียนของนักเรยีนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
 งานวิจยัที่เกี่ยวของกับเขียนของนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน ผูวิจัยไดรวบรวมไว
ตามลําดับ ดังนี ้
 จุไรรัตน มาประสพ (2547: 49) ไดทําการวจิัยเร่ืองการศึกษาความสามารถในการเขียน
ประโยคของนกัเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิชั้นประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน 
ผลการวิจยัพบวา การใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน จะชวยใหนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการได
ยิน มีความสามารถในการเขียนประโยคสูงข้ึน อยางเหน็ไดชัดแลว การสอนโดยวธิีนีย้งัชวยใหนักเรียน
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางท่ีดีคือ นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึนและเกิดความภูมิใจใน
ตนเอง 
 มานพ คูหาแกว (2542: 41) ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทยีบความสามารถ 
ในการเขียนรูปประโยคระหวางการสอนโดยใชแผนภาพการตูนกับการสอนปกติของนักเรียนที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยนิผลวิจยัพบวาความสามารถในการเขียนประโยคหลังการเรียนของนกัเรียน
ทั้งสองกลุมสูงข้ึน และนกัเรียนที่เรียนจากภาพการตูนลอของจริงมีความสามารถในการเขียนรูปประโยค
สูงกวานกัเรียนที่เรียนจากบัตรคําอยางเดียว 
 วนิดา ศุกรโยธิน (2539: 67)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียน
ประโยคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินชั้นประถมศึกษาปที่ 2 จากการสอนภาษาไทย 
โดยใชหนังสือเรียนกับการสอนภาษาไทยโดยใชวิธีการทางหลักภาษา ผลการวิจัยพบวา นักเรียนมี 
ความบกพรองทางการไดยินที่ไดรับการสอนภาษาไทยโดยใชหนังสือเรียนกับการสอนภาษาไทยโดยใช
วิธีการทางหลักภาษามีความสามารถในการเขียนประโยคแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 สราญ บุญญานุสนธ และคนอื่น ๆ (2535:34) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสามารถในการเขียน
ประโยคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปที่ 6 
พบวา กอนที่นักเรียนจะไดรับการสอนการเขียนประโยค และหลังจากที่นักเรียนไดรับการสอนโดยใชชุด
การสอนเขียนประโยคแลว นักเรียนมีความสามารถในการเขียนประโยคแตกตางกัน กลาวคือ นักเรียนที่
ไดรับการสอนเขียนประโยคโดยใชชุดการสอนเขียนประโยคมีความสามารถในการเขียนประโยคสูงกวา
กอนที่นักเรียนไดรับการสอนโดยใชชุดการสอนเขียนประโยค และยังพบตอไปอีกวา การเขียนประโยค
ของนักเรียนในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ถึงช้ันประถมศึกษาปที่ 6 จะเขียนประโยคไดสมบูรณกวา  
มีจํานวนคําในประโยคมากกวาในระดับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 และช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
 เฮดอน (Haydon. 1987: 1765) ไดศึกษาลักษณะการเขียนของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินระดับช้ันประถมศึกษาที่เรียนกับนักเรียนปกติ ผลการศึกษาพบวาพฒันาการดานการเขียน
สะกดคําของนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยินเปนไปอยางเช่ืองชาตองใชทกัษะทางดานสายตา
สัมผัส (การฟง การไดยินที่เหลืออยู) นอกจากนี้ยังพบอีกวาวิธีการเขียนสะกดคําของนกัเรียนที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยนิมีความสัมพนัธกับระดับสติปญญาและประสบการณเดิมอีกดวย  
 จอหนสัน (Johnson. 1986: 331-338) ไดศึกษาเกี่ยวกับความยากงายในการเขียนคําที่ใช
บอย ๆ และไดวิเคราะหปญหาในการเขียนคําพบวา นักเรียนสวนใหญมีปญหาในการเขียนคําที่ออก
เสียงเหมือนกันแตสะกดตางกัน นอกจากนี้ยังไดเสนอแนะวา ครูควรชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหา 
ในการเขียนคํา โดยวิธีสอนแบบตาง ๆ จัดใหมีโครงการสอนเปนประจําและควรสอนเปนรายบุคคล  
 จากเอกสารดังกลาวสรุปไดวา การเขียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนินัน้ พบวา 
การเขียนประโยคของนักเรียน จะมีลักษณะเขียนแบบกลับไปกลับมา วางผิดที่ ไมเปนไปตามลําดับ 
ประธาน กริยา กรรม เนื่องจากนักเรียนมีความชํานาญในการใชภาษามือ แตภาษามือเปนภาษาที่ไมมี
ระเบียบของถอยคํา นอกจากนี้ นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน มีความรูเกี่ยวกับคําศัพทใน
วงจํากัด ทําใหการเรียงคํามีความผิดทางหลักภาษา ขอผิดพลาดในดานไวยากรณของประโยคที่พบคือ 
การเขียนคําตกหลน การเขียนสลับที่หรือการแทนที่ผิดตําแหนง การเรียงตําแหนงของคําผิดพลาด หรือ
การเพิ่มคําที่ไมจําเปน นอกจากนี้ยังพบวา จํานวนประโยคที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน
เขียนนั้น  มักมีจํานวนนอยกวาปกติ ใชคํางาย ๆ และเขียนประโยคที่ส้ันไมซับซอน  
 
3.  คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่วของกับคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) ผูวิจัยไดรวบรวมไวตามลําดับ 
ดังนี ้ 
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 3.1  ประวัติและความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 แมคแดนเนียล  (McDaniel. 1994: 130); (เว็ปไซดพืน้ฐานการเรียนรู NECTEC’s Web 
Based Learning: 2009) ไดกลาวถึงประวติัความเปนมาของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้     
 ป ค.ศ. 1950 ศูนยวิจยัของ IBM ไดพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยงานดานจิตวทิยา นับเปน
จุดเร่ิมตนของคอมพิวเตอรชวยสอน  
 ป ค.ศ. 1958 มหาวิทยาลัยฟลอริดา สหรัฐอเมริกา พัฒนาคอมพิวเตอรชวยสอนชวยทบทวน
วิชาฟสิกส และสถิติพรอมๆ กับมหาวทิยาลัยสแตนฟอรด ไดนําคอมพวิเตอรชวยสอนมาใชในวิชา
คณิตศาสตร และภาษาอังกฤษ สําหรับนกัเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษา  
 ป ค.ศ. 1960 มหาวิทยาลัยอิลินอย จัดทํา คอมพิวเตอรชวยสอนดานจิตวิทยาการศึกษา และ
วิศวกรรมศาสตร ภายใตชื่อ PLATA CAI - Programmed Learning for Automated Teaching 
Operations CAI (โปรแกรมการเรียนรูอัตโนมัติสําหรับการสอนคํานวณ)   
 ป ค.ศ. 1970 มีการนาํคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในทวีปยุโรป โดยฝร่ังเศส และอังกฤษ เปน  
ผูเร่ิมตน  
 ป ค.ศ. 1971 มหาวิทยาลัยเท็กซัส (Taxas) และ บริจแคม ยงั (Brigcam Young)  รวมกนั
พัฒนา คอมพวิเตอรชวยสอนกับมนิิคอมพิวเตอร โดยผสมผสานคอมพิวเตอรกับโทรทัศนชวยสอนวิชา
ภาษาอังกฤษ และคณิตศาสตร ภายใตโครงการ TICCIT - Time-shared Interactive Computer 
Controlled Information Television (คอมพิวเตอรควบคุมคําแนะนําทางโทรทัศน) ปจจุบันคอมพวิเตอร
ชวยสอน ไดเขามามีบทบาทมากข้ึน เพราะเทคโนโลยมีลัติมีเดีย  
 
 3.2  ความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 คอมพิวเตอรชวยสอน มาจากภาษาอังกฤษวา Computer Assisted Instruction หรือใช      
คํายอวา CAI และมีผูใหความหมายของคอมพิวเตอรชวยสอนไว ดังนี ้(อตินุช ทมิวฒันา. 2548: 17); 
(เกียรติศักด์ิ พันธลําเจียก. 2545); (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 14); (ไพโรจน คชชา.2540: 50);  
(สาโรจน โศภีรักข. 2546) 
 คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หมายถึง การนําคอมพิวเตอรมาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียน   
การสอน หรือใชเปนส่ือในการสอนของครูโดยเนนในดานการเรียนการสอนรายบุคคลเปนสําคัญ 
บทเรียนจะสรางข้ึนตามวธิีการของระบบทีม่ีการวางแผนการสอนไวลวงหนาตามหลักการของการสราง
บทเรียน ภายในบทเรียนประกอบดวย เนือ้หาวิชา แบบฝกหัด แบบทดสอบ โดยการนําเสนอบทเรียนมี
ทั้งขอความ ภาพกราฟก เสียง มีการใหขอมูลยอนกลับในสวนของการตอบคําถาม ซึ่งความเหมาะสมใน
การนาํเสนอขึน้อยูกับเนื้อหาของบทเรียนนั้น ๆ การนาํเสนอเนื้อหาเรื่องราวตางๆ มลัีกษณะเปนการเรียน
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โดยตรง และเปนการเรียนแบบมีปฏิสัมพนัธ (Interactive) คือ สามารถโตตอบระหวางผูเรียนกับ
คอมพิวเตอรได คอมพิวเตอรชวยสอนเปนคอมพิวเตอรทีช่วยทําใหนกัเรียนเรียนรูรายวิชาไปทีละข้ันตอน  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) หมายถงึ การนาํคอมพิวเตอรมาใชเปน
ใชเปนส่ือในการสอนของครู เปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอน โดยเนนในดานการเรียนการสอน
รายบุคคลเปนสําคัญ การนําเคร่ืองคอมพิวเตอรมาใชในการศึกษาโดยเฉพาะอยางยิง่ดานการเรียน   
การสอน เปนการเพิม่ขีดความสามารถในการสอนของครูและอาจารยเพื่อชวยใหนักเรียนสามารถเรียนรู
ไดดียิ่งข้ึน  
 
 3.3  ประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 คอมพิวเตอรชวยสอน สามารถนําไปใชประโยชนในการเรียนการสอนที่แตกตางกันออกไป 
ดังนั้นคอมพิวเตอรชวยสอนไดแบงออกเปนหลายประเภทตามลักษณะการนําไปใช ซึ่งอาศัยจุดเดน
หลายประการของคอมพิวเตอร ซึ่งมีนักวิชาการไดสรุปประเภทของคอมพิวเตอรชวยสอนไวดังนี้  
(อตินุช ทมิวฒันา. 2548: 17); (เกียรติศักด์ิ พันธลําเจยีก. 2545); (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 14);  
(ไพโรจน คชชา. 2540: 50); (ยืน ภูสุวรรณ. 2545: 120-129); (สาโรจน โศภีรักข. 2546)  
 1.  การแกปญหา (Problem Solving) คอมพิวเตอรประเภทนี้จะเนนใหฝกการคิดการตัดสินใจ 
โดยมีการกําหนดกฎเกณฑใหแลวผูเรียนพิจารณาไปตามเกณฑ มีการใหคะแนนหรือน้ําหนักกับเกณฑ
แตละขอ เชน ในวิชาวิทยาศาสตร คณิตศาสตร เปนตน  
 2.  การสรางสถานการณจาํลอง (Simulation) โปรแกรมประเภทนีเ้ปนโปรแกรมที่จําลอง
สถานการณในชีวิตจริงของผูเรียนโดยมีเหตุการณสมมติตางๆ อยูในโปรแกรมและนกัเรียนสามารถ
เปล่ียนแปลงหรือจัดกระทาํได สามารถโตตอบ และมีตัวแปรหรือทางเลือกใหหลาย ๆ ทางเพื่อให
นักเรียนสามารถเลือกไดอยางสุมเพื่อศึกษาผลทีเ่กิดข้ึนจากทางเลือกเหลานัน้ นอกจากนัน้ยังชวยให
นักเรียนเขาใจและเห็นภาพพจนในบางบทเรียน แตหลายวิชาไมสามารถทดลองใหเห็นจริงได เชน  
การเคลื่อนที่ของลูกปนใหญ การเดินทางของแสงและการหักเหของคลื่นแมเหล็กไฟฟา หรือ 
ปรากฏการณทางเคมี รวมทั้งชีววิทยาที่ตองใชเวลานานหลายวันจึงปรากฏผล ปญหาเหลานี้สามารถ 
ใชคอมพิวเตอรจําลองแบบใหผูเรียนไดเห็นจริงและเขาใจงาย      
 3.  ผูเรียนแบบเฉพาะรายตัว (Tutoring) เปนโปรแกรมที่สรางข้ึนมาในลักษณะของบทเรียน
โปรแกรม เปนการเลียนแบบการสอนของครู กลาวคือ จะมีบทนํา (Introduction) และมีคําอธิบาย 
(Explanation) ซึ่งประกอบดวยทฤษฎี กฎเกณฑคําอธิบายและแนวความคิดที่จะสอนหลังจากที่นักเรียน
ไดศึกษาแลวก็จะมีคําถาม เพื่อใชในการตรวจสอบความเขาใจในแงตาง ๆ มีการแสดงผลยอนกลับ
ตลอดจนการเสริมแรงสามารถใหนักเรียนยอนกลับไปบทเรียนเดิม หรือขามบทเรียนที่นักเรียนรูแลว 
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นอกจากนี้ยังอาจสามารถบันทึกการกระทําของนักเรียนวาทําไดเพียงไรและอยางไร เพื่อใหครูสอนมี
ขอมูลในการเสริมความรูใหกับนักเรียนบางคนได     
 4.  การฝกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝกและปฏิบัติสวนใหญจะใชเสริมเมื่อครู
สอนบทเรียนตัวอยางไปแลวและใหนักเรียนทําแบบฝกหัดกับคอมพิวเตอรเพื่อวัดระดับหรือใหนักเรียน
มาฝกจนถึงระดับที่ยอมรับได บทเรียนประเภทนี้จึงประกอบดวยคําถาม คําตอบ มีใหผลยอนกลับและ
การเสริมแรงที่จะใหนักเรียนทําการฝกและปฏิบัติ ซึ่งอาจแทรกรูปภาพเคล่ือนไหว หรือคําพูดโตตอบ 
รวมทั้งอาจมีการแขงขัน เชน จับเวลา หรือสรางรูปใหต่ืนเตนจากการมีเสียง เปนตน  
 5.  บทสนทนา (Dialogue) เปนการเลียนแบบการสอนในหองเรียนกลาวคือ พยายามใหเปน
การพูดคุยระหวางผูสอนและผูเรียน เพียงแตวาแทนที่จะใชเสียงก็เปนตัวอักษรบนจอภาพแลวมกีารสอน
ดวยการต้ังปญหาถาม ลักษณะในการใชแบบสอบถามก็เปนการแกปญหาอยางหนึ่ง เชน บทเรียนวชิา
เคมี เปนตน        
 6.  การไตถาม (Inquiry) ผูสอนจะรวบรวมเนื้อหาเขียนโปรแกรม (Software) ข้ึนโดยใช 
คอมพิวเตอรเปนส่ือ ผูเรียนจะต้ังปญหา หรือวิธีการแกปญหา (Problem Solving) ปอนคําถามเขา 
คอมพิวเตอร และคอมพิวเตอรจะใหคําตอบ การเรียนจะดําเนนิไปเชนนี ้จนกวาผูเรียนจะสามารถ
แกปญหา หรือเขาใจปญหา  
 7.  การสาธิต (Demonstration) การสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรมีลักษณะคลายกับการสาธติ
ของครูแตการสาธิตโดยใชคอมพิวเตอรนาสนใจกวา เพราะคอมพวิเตอรใหทั้งเสนกราฟที่สวยงาม  
ตลอดทั้งสีและเสียงดวย ครูสามารถนําคอมพิวเตอรมาใชเพื่อสาธิต เชน การโคจรของดาวพระเคราะห
ในระบบสุริยะ การหมุนเวยีนของโลหิต การสมดุลของสมการ เปนตน    
 8.  การเลนเกม (Gaming) เกมคอมพิวเตอรทีใ่ชเพื่อการเรียนการสอนนัน้ เปนส่ิงที่ใชเพือ่เราใจ
ผูเรียนไดเปนอยางดี โปรแกรมประเภทนี้เปนแบบพิเศษของแบบจําลองสถานการณ โดยมีเหตุการณที่มี
การแขงขัน ซึ่งสามารถที่จะเลนไดโดยนักเรียนเพยีงคนเดียวหรือหลายคน มกีารใหคะแนน มีการแพชนะ 
 9.  การทดสอบ (Testing) การใชคอมพิวเตอรชวยสอน มักจะตองรวมการทดสอบเปน 
การวัดผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนไปดวย โดยผูทําตองคํานงึถึงหลักการตาง ๆ คือ การสรางขอสอบ  
การจัดการสอบ การตรวจใหคะแนน การวิเคราะหขอสอบ การสรางขอสอบและการจดัใหผูสอนสุมเลือก
ขอสอบเองได    
 10. แบบรวมวธิีการตาง ๆ เขาดวยกัน (Combination) คอมพิวเตอรสามารถสรางวิธกีารสอน
หลาย ๆ แบบรวมกันไดตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึง่จะตองใชหลาย ๆ แบบรวมกนั  
ความตองการนี้มาจากวัตถปุระสงคที่กาํหนดไวในการเรียนการสอนผูเรียนและองคประกอบอ่ืน ๆ
บทเรียนหนึ่ง ๆ อาจมทีั้งลักษณะที่เปนการใชเพื่อทบทวนการเรียน เกม การไตถามใหขอมูล รวมทัง้   
การแกไขปญหาตาง ๆ รวมกันในบทเรียนที่สรางข้ึนก็ได  
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   จากที่กลาวมาสรุปไดวา ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ใชใน การสอนที่ผูวิจยัได
ศึกษาคนควาแบงไดหลายประเภท  ซึ่งแตละประเภทมีการนาํไปใชในการเรียนการสอนแตกตางกัน
ออกไปข้ึนอยูกับวัตถุประสงคของผูใชงาน ไมจําเปนตองเปนรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเสมอ 
  
 3.4  ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีลักษณะดังที่ถนอมพร เลาหจรัสแสง. (2541: 7- 10);  
(เว็ปไซดพื้นฐานการเรียนรู NECTEC’s Web Based Learning: 2009) กลาวไววา คําวา "คอมพิวเตอร
ชวยสอน" ไมใช CAI หรือ Computer Aided Instruction เพียงอยางเดียว แตยงัหมายถงึคําตางๆ 
ตอไปนี้ดวย  
 CAI - Computer Aided Instruction หรือ Computer Assisted Instruction  
 CBT - Computer Based Training หรือ Computer Based Teaching  
 CBE - Computer Based Education  
 CAL - Computer Aided Learning หรือ Computer Assisted Learning  
 CMI - Computer Managed Instruction  
 โดยจะตองมีลักษณะสําคัญ 4 ประการ ซึง่เรียกยอๆ วา 4-I คือ 
 1. สารสนเทศ (Information) 
 2. วามแตกตางระหวางบุคคล (Individualized) 
 3. การโตตอบระหวางผูใชกบับทเรียนได (Interactive) 
 4. ผลยอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback)  
   
 1.  สารสนเทศ  
  สารสนเทศ หมายถงึ เนื้อหาสาระ (Content) ที่ไดรับการเรียบเรียงแลวเปนอยางดี ซึ่งทําให
ผูเรียนเกิดการเรียนรูหรือไดรับทักษะอยางหน่ึงอยางใด ตามที่ผูสรางไดกําหนดวัตถปุระสงคไวโดย 
การนาํเสนอเนื้อหานี้อาจจะเปนการนาํเสนอในรูปแบบตาง ๆ ซึ่งอาจเปนในลักษณะทางตรงหรือ
ทางออมก็ได  
 2.  ความแตกตางระหวางบุคคล 
  ความแตกตางระหวางบุคคล คือ ลักษณะสาํคัญของคอมพิวเตอรชวยสอนบุคคลมีความ
แตกตางกนัทางการเรียนรู เกิดจากบุคลิกภาพ สติปญญา ความสนใจ พืน้ฐานความรูที่แตกตางกนั 
คอมพิวเตอรชวยสอนซึ่งเปนสื่อการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหนึ่ง การออกแบบใหมีลักษณะ 
ที่ตอบสนองตอความแตกตางระหวางบุคคลมากที่สุด มีความยืดหยุนมากพอที่ผูเรียนจะมีอิสระใน 
การควบคุมการเรียนการสอนของตน  การเลือกรูปแบบการเรียนที่เหมาะสมกับตนได   
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การควบคุมการเรียนมีอยูหลายลักษณะ ไดแก  
  2.1  การควบคุมเนือ้หา การเลือกที่จะเรียนสวนใด ขามสวนใดออกจากบทเรียนเมื่อใดหรือ
ยอนกลับมาเรียนในสวนทีย่งัไมไดศึกษา รายการที่แยกเนื้อหาตามหัวขออยางชัดเจนหรือปุมควบคุม
ตาง ๆ ในบทเรียน  
  2.2  การควบคุมลําดับของการเรียน การเลือกที่จะเรียนสวนใดกอนหลัง หรือการสราง
ลําดับการเรียนดวยตัวเอง เชน การเรียนเนื้อหาแบบโยงใยหรือส่ือหลายมิติ ซึง่อาจอยูในรูปของสวนของ
การเช่ือมโยงแบบฮอตเวิรด (Hot word) หรือขอความหลายมิติ ซึง่ผูเรียนสามารถที่จะกดเลือกขอมูลที่
ตองการเรียนตามความสนใจ ความถนัด หรือตามพืน้ฐานความรูของตนได  
  2.3  การควบคุมการฝกปฏิบัติหรือทดสอบ ความตองการที่จะฝกปฏิบัติหรือทํา
แบบทดสอบหรือไมมากนอยเพียงใด มีการควบคุมตาง ๆ จัดหาไวทกุหนาที่จําเปน 
  2.4  คอมพิวเตอรชวยสอนที่สมบูรณ อาจจะตองมีการนําระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert 
System) หรือระบบปญประดิษฐ (Artificial Intelligence) มาประยกุตใชเพื่อตอบสนองตอ 
ความแตกตางของผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดเสนอเนื้อหา หรือแบบฝกหัด ในระดับ 
ความยากงายที่ตรงกับพื้นฐานความสามารถ และความในใจของผูเรียน เปนตน  
 3.  การโตตอบ 
  การโตตอบคือ การปฏิสัมพนัธระหวางผูเรียนกับคอมพิวเตอรชวยสอนการเรียนการสอน
รูปแบบที่ดีที่สุดก็คือ การเรียนการสอนในลักษณะทีเ่ปดโอกาสใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพนัธกับผูสอนไดมาก
ที่สุด คอมพวิเตอรชวยสอนที่ไดรับการออกแบบมาอยางดี จะตองเอ้ืออํานวยใหเกิดการโตตอบระหวาง
ผูเรียน กับคอมพิวเตอรชวยสอนอยางตอเนื่อง การที่จะทําใหเกิดปฏิสัมพันธโตตอบระหวางผูเรียนและ
ผูสอน ผูสรางซอฟแวรจําเปนตองใชเวลาในสวนของการสรางความคิดวิเคราะห และสรางสรรค เพือ่ให
ไดมาซึ่งกิจกรรมการเรียนหรืองานที่กอใหเกิดปฏิสัมพนัธเกี่ยวเนื่องกบับทเรียน เอ้ืออํานวยใหเกิด 
การเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ  
 4. การใหผลปอนกลับโดยทันที 
  ตามแนวความคิดของสกินเนอร (Skinner) ผลปอนกลับหรือการใหคําตอบนี้ ถือเปน 
การเสริมแรงอยางหนึ่ง รวมไปถึงการที่คอมพิวเตอรชวยเสนอที่สมบูรณจะตองมีการทดสอบประเมิน 
ความเขาใจของผูเรียนในเนือ้หา หรือทกัษะตาง ๆ ตามวตัถุประสงคทีก่ําหนดไว การใหผลปอนกลับแก 
ผูเรียน เปนวิธทีี่อนุญาตใหผูเรียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตัวเองได ความสามารถในการใหผล 
ปอนกลับโดยทันทีของคอมพิวเตอรชวยสอน ถือไดวาเปนจุดเดนหรือขอไดเปรียบประการสําคัญของ 
คอมพิวเตอรชวยสอน  
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 บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เปนบทเรียนประยุกตมาจากบทเรียนโปรแกรมของ   
สกินเนอร (skinner) โดยใชคอมพิวเตอรเปนอุปกรณนาํเสนอบทเรียน ซึ่งมีลักษณะเปน โมเดล 2 แบบ 
บูรณะ สมชัย (2538: 26) กลาวถงึลักษณะของคอมพวิเตอรชวยสอนไว 2 แบบ ดังนี ้ 
  1.  แบบเชิงเสน (Linear Programming) เปนบทเรียนที่ตองเรียนทีละหนวยตามลําดับ 
จะขามหนวยไมได  
 

F 1  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 โครงสรางของบทเรียนเชิงเสน 
 
 2. แบบแตกกิ่ง (Branching Programming) เปนบทเรียนทีโ่ยงระหวางหนวยถึงกันไดตาม
ความตองการ นักเรียนสามารถเลือกหนวยตาง ๆ ทีจ่ัดไวตามระดับความสามารถของตนเองได  
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ภาพประกอบ 2 โครงสรางของบทเรียนแบบแตกกิ่ง 
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 คอมพิวเตอรชวยสอนมีลักษณะเชนเดียวกบับทเรียนแบบโปรแกรม ดังนัน้ การสรางบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน ผูสรางจะตองเขาใจเทคนิคการสรางบทเรียนแบบโปรแกรมเปนอยางดี 
 การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนีจ้ะเร่ิมตนจากบทเรียนแบบโปรแกรมกอน ดังที ่
ไพโรจน ตีรณธนากุล และคณะ (2546: 74-81) อธิบายไวดังนี ้
 โซกราติส; และอริสโตเติล  ไดใหขอคิดเกี่ยวกับกระบวนการสอนแบบขนมช้ันและการเรียนรู
จากประสบการณของตนเอง จนกระทัง่ป ค.ศ.1972 เพรสซ่ี (Presey) ก็ไดเสนอความคิดวานาจะ
สามารถใชเคร่ืองจักรกลทําหนาที่การสอนแทนครูที่เปนมนุษยได ตอมาสกนิเนเนอร (Skinner) ก็ไดเสนอ
บทเรียนแบบเรียงลําดับ (Linear -Programme) เพื่อใชกับเคร่ืองชวยสอน หรือเรียกวา Teaching 
Machine และอีกไมนาน คราวนเดอร (Crowder) ก็ไดเสนอบทเรียนแบบแตกแขนง (Branching 
Programme) ซึ่งมีความยืดหยุนมากกวาของสกินเนอร การพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมนี้ถือเปน
พื้นฐานที่สนับสนุนระบบการศึกษา เพื่อสนองความแตกตางระหวางบุคคล  
 จากการศึกษาวิจัยที่ผานมาพบวา การใชบทเรียนโปรแกรมสามารถสอนไดใกลเคียงกับ 
การสอนโดยครูอยางไรก็ตามบทเรียนโปรแกรมไมสามารถทดแทนครู เพียงแตเปนสวนชวยเสริมการสอน
ของครูไดดีบทเรียนแบบโปรแกรมในปจจุบันสามารถพบไดสามรูปแบบคือ ในรูปของหนังสือบทเรียน
โปรแกรม (Program Text) ในรูปของเคร่ืองมือชวยสอน (Teaching Machine) ซึ่งรวมทัง้คอมพวิเตอร
ชวยสอนดวย และในรูปของสวนหนึง่ของชุดส่ือประสม (Multimedia Package) บทเรียนเหลานี้จะเปน
แบบใดแบบหนึ่งในสามแบบ ดังนี ้
 1.  บทเรียนแบบเรียงลําดับเสนตรง (Linear Programmer) รูปแบบของบทเรียนจะแบง
ออกเปนหนวยยอยๆ ที่ตอเนื่องกัน โดยเร่ิมจากงายไปสูส่ิงที่ยาก ผูเรียนจะเรียนไปทีละหนวย  
จากหนวยแรกและกาวตอไปตามลําดับ จะขามหนวยหนึ่งหนวยใดไมไดเด็ดขาด ส่ิงที่เรียนรูจากหนวย 
แรกๆ จะเปนพื้นฐานของหนวยถัดไป ลักษณะบทเรียนประเภทนี้มักจะเปนการใหตอบคําถามแบบ 
ถูกผิด หรือใหเติมคําในชองวาง และใหผูเรียนตรวจคําตอบในหนวยถัดไปได ลักษณะโครงสรางของ
บทเรียนเปนการใหผูเรียนสรางคําตอบดวยตนเองหรือเปนประเภทการตอบสนอง (Constructed 
Response Type) จากคําถามและคําตอบที่เติมลงไปจะสรางเปนขอความที่สมบูรณที่จะสรางความรู
ใหแกผูเรียนตามที่กําหนดไว 
 2.  บทเรียนโปรแกรมแบบแตกแขนง (Branching Programmer) เปนบทเรียนสําเร็จรูป   
ที่สรางข้ึนเพื่อคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลเปนหลัก โดยการแบงบทเรียนเปนหนวยยอยและ  
จะมีหนวยทีเ่ปนกรอบหลักหรือกรอบยืน (Home pages) ซึ่งทกุคนจะตองเรียน นอกจากน้ีจะมีหนวย
ยอยแตกแขนงออกไปเพื่อเสริมความเขาใจ สําหรับบุคคลบางคนที่ตองการ เมื่อผานไปยังหนวยแขนง
แลวจะกลับมายังหนวยหลักอีกและจะเรียนตอไปตามผลของการตอบสนองความตองการภายในจะ
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ควบคุมลําดับใหสามารถเรียนรูเนื้อหาไดตลอดโครงสราง บทเรียนนีจ้ะสลับซอนและยุงยากกวาแบบ
เรียงลําดับเสนตรง 
 3.  บทเรียนโปรแกรมแบบแอดจังทีฟ (Adjunctive Programmer) เปนบทเรียนสําเร็จรูป  
ที่มีลักษณะแบบแตกแขนง แตการเสนอเนื้อหาจะมากกวา และการตอบคําถามจะกระทาํในตอนทาย
บท แลวอาจขามไปยังหนวยยอยอ่ืนเลยถาผูเรียนสามารถแสดงใหรูวามีความรูในสวนที่จะ 
ขามไปนั้นแลว 
  ในปจจุบันการจัดทําบทเรียนแบบโปรแกรมนยิมใชแบบผสมผสานมากข้ึน ทั้งนี้เพราะแตละ
แบบตางมีจุดเดนของตนเอง เมื่อนาํจุดเดนของทุกแบบมารวมกนั ก็จะไดโปรแกรมที่ดี  ซึ่งกอรดอน 
พาสค (Gordon Pask) ไดนําแนวทางของการประสมประสานนี้เสนอเปนบทเรียนทางคอมพิวเตอร 

  จากที่กลาวมาสรุปไดวา คอมพิวเตอรชวยสอนมีลักษณะเชนเดียวกับบทเรียนแบบโปรแกรม 

ดังนัน้ การสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน ผูสรางจะตองเขาใจเทคนิค การสรางบทเรียนแบบ
โปรแกรมเปนอยางดี เขาใจลักษณะของผูเรียนและเนื้อหาที่จะใหสอนในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
เปนอยางดีดวย  
 
 3.5 ลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ที่ดี 

  แฮนนาฟน; และเพค (สุขเกษม อุยโต.  2540: 23l; อางอิงจาก Hannafin; &  Peck 1988: 17 - 

23) ไดกลาวถงึการสรางบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน และลักษณะของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ที่ดี 12 ประการดังตอไปนี้ 
 1.  สรางข้ึนตามวตัถุประสงคของการสอน เพื่อใหผูเรียนไดเรียนจากบทเรียนนัน้ มีความรู 
ทักษะ และทัศนคติ ที่ผูสอนไดต้ังใจไว ผูเรียนสามารถประเมินผลดวยตนเองวาบรรลจุุดประสงคแตละ
ขอหรือไม 
 2.  บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับลักษณะผูเรียน การสรางบทเรียน ตองคํานึงถึงผูเรียนเปน
สําคัญวา ผูเรียนมีความรูความสามารถพืน้ฐานเดิมอยูในระดับช้ันใด ไมควรยากหรืองายเกินไป 
 3.  บทเรียนที่ดีควรมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนใหมากที่สุด เพราะการเรียนจากคอมพิวเตอร     
ชวยสอนควรมีประสิทธิภาพมากกวาเรียนจากหนังสือ เพราะสามารถส่ือสารกับผูเรียนได 2 ทาง (Two 
Way Communication)  
 4.  บทเรียนที่ดีควรมีลักษณะเปนการเรียนการสอนรายบุคคล ผูเรียนสามารถเลือกเรียนหวัขอ
ที่ตนเองตองการและขามบทเรียนที่ตนเองเขาใจแลวได แตถาเรียนบทเรียนที่ตนเองไมเขาใจก็สามารถ
เลือกเรียนซอมเสริมจากขอแนะนาํ ของคอมพิวเตอรได 
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 5.  บทเรียนที่ดีควรคํานึงถึงความสนใจของผูเรียน ควรมีลักษณะ เราความสนใจตลอดเวลา
เพราะจะทาํใหผูเรียนเกิดความกระตือรือรนที่จะเรียนอยูเสมอ 
 6.  บทเรียนควรสรางความรูสึกในทางบวกกับผูเรียน ควรใหผูเรียนเกิดความรูสึกเพลิดเพลิน 
เกิดกําลังใจและควรหลีกเล่ียงการลงโทษ 
 7.  ควรจัดทําบทเรียนใหแสดงผลปอนกลับไปยังผูเรียนใหมาก ๆ โดยเฉพาะการแสดง
ปอนกลับในทางบวกจะทําใหผูเรียนชอบไมเบ่ืองาย 
 8.  บทเรียนที่ดีควรเหมาะสมกับสภาพแวดลอมทางการเรียนการสอนบทเรียนควรปรับเปล่ียน
ใหงายตอกลุมผูเรียน เหมาะสมกับการจัดตารางเวลาเรียน สถานที่ติดต้ังเคร่ืองเหมาะสมและควร
คํานึงถึงการใสเสียง ระดับเสียง หรือ ดนตรีประกอบควรเปนที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียนดวย 
 9.  บทเรียนที่ดีควรมีการประเมนิผลการปฏิบติังานของผูเรียนอยางเหมาะสม ควรหลีกเล่ียง
คําถามทีง่ายและตรงเกนิไป ควรหลีกเล่ียงคําหรือขอความใน คําถามทีไ่รความหมาย การตัดสินคําตอบ
ควรแจมแจงไมคลุมเครือ ไมสับสนหรือแยงกับคําตอบ 
 10. บทเรียนควรใชกับคอมพิวเตอรซึ่งเปนทรัพยากรทางการเรียนอยางชาญฉลาด ไมควร
เสนอบทเรียนในรูปตัวอักษรอยางเดียวหรือเร่ืองราวที่พมิพตัวอักษรตลอด ควรใชสมรรถนะของ 
คอมพิวเตอรอยางเต็มที ่เชนการเสนอดวยภาพเคล่ือนไหว ผสมตัวอักษร หรือใหมีแสง เสียง เนนคํา 
สําคัญที่วลีตาง ๆ เพื่อขยายความคิดของผูเรียนใหกวางไกลยิ่งข้ึน ผูสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
ควรตระหนักในสมรรถนะของเคร่ืองคอมพวิเตอรที่มีอยู ตลอดจนขอจํากัดตาง ๆ ของเคร่ืองดวย เพื่อ
หลีกเล่ียงความสูญเสียส่ิงสนุกเพลิดเพลินจากเคร่ือง เชน ภาพเคล่ือนไหวปรากฏชาเกินไป  การแบง
สวนยอย ๆ ของโปรแกรมมีขนาดใหญเกนิไป ทาํใหไมสะดวกตอการใช 
 11. บทเรียนทีดี่ตองอยูบนพืน้ฐานของการออกแบบการสอน คลายกับการผลิตส่ือชนิดอ่ืน ๆ 
การออกแบบบทเรียนที่ดียอมจะเราความสนใจของผูเรียนไดมาก การออกแบบบทเรียนยอประกอบดวย
การต้ังวัตถุประสงคของบทเรียน การจัดลําดับ ข้ันตอนของการสอนและสํารวจทักษะที่จําเปนของผูเรียน 
เพื่อใหการเรียนบรรลุวัตถุประสงคทีว่างไวจึงควรจัดลําดับข้ันตอนการสอนใหดี มีการวัดผลและแสดงผล
ปอนกลับใหผูเรียนทราบ มีแบบฝกหัดพอเพียง และมีการประเมินผลข้ันสุดทายเปนตน 
 12. บทเรียนทีดี่ควรประมวลผลทุกแงทุกมมุ เชน ประเมนิผลคุณภาพของผูเรียนประสิทธิภาพ
ของบทเรียน ความสวยงาม ความตรงประเด็น และตรงกับทัศนคติของผูเรียน เปนตน 
 
 3.6  ขั้นตอนในคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 วสันต อติศัพท (2530: 19-20, 77 - 80) ไดกลาววาคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  เปนการเรียน
การสอนแบบรายบุคคลประเภทหนึง่ นําเอาหลักการของบทเรียนแบบโปรแกรม (Programmed 
Instruction) ของสกินเนอร (Skinner) และเคร่ืองชวยสอนของเพรสซ่ี (Pressey) มาผสมผสานกัน โดยมี
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จุดมุงหมายทีจ่ะตอบสนองในเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคลของผูเรียน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
ทางการศึกษาเปนรายบุคคลโดยใชคอมพิวเตอรเปนส่ือแทนส่ิงพมิพ ทาํใหบทเรียนมคีวามสมบูรณยิ่งข้ึน 
เพราะคอมพิวเตอรสามารถแกไขขอบกพรอง ของบทเรียนแบบโปรแกรมไดเชน ความเร็วในการเสนอ
เนื้อหา การซอนคําตอบ การเสริมแรง เปนตน ซึ่งมีลักษณะการเรียนทีเ่ปนข้ันเปนตอน  
 1.  ข้ันนําเขาสูบทเรียน จะเร่ิมตนต้ังแตการทักทายผูเรียน บอกวิธีการเรียน และบอก
จุดประสงคของการเรียน เพือ่ใหผูเรียนไดทราบวาเมื่อเรียนจบบทเรียนนี้แลว เขาจะสามารถทําอะไร 
ไดบาง คอมพวิเตอรชวยสอนสามารถเสนอวิธีการในรูปแบบที่นาสนใจได ไมวาจะเปนลักษณะภาพ 
เคล่ือนไหว เสียง หรือผสมผสานหลาย ๆ อยางเขาดวยกัน เพื่อเราความสนใจของผูเรียนใหมุงความ
สนใจเขาสูบทเรียน บางโปรแกรมอาจทดสอบวัดความพรอมของผูเรียนกอนหรือมีรายการ (Menu) 
เพื่อใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความสนใจและผูเรียนสามารถจัดการเรียนกอนหลังไดดวยตนเอง 
 2.  ข้ันเสนอเนื้อหา เมื่อผูเรียนเลือกเรียนในเรือ่งใดแลวคอมพิวเตอรชวยสอน ก็จะเสนอเนื้อหา
นั้นออกเปนกรอบ (Frame) ในรูปแบบที่เปนตัวอักษร ภาพ เสียง ภาพกราฟก และภาพเคล่ือนไหว เพื่อ
เราความสนใจในการเรียนและสรางความเขาใจในความคิดรวบยอดตาง ๆ แตละกรอบ หรือเสนอเนื้อหา
เรียงลําดับไปทีละอยางทีละประเด็น โดยเร่ิมจากงายไปหายาก ผูเรียนจะควบคุมความเร็วในการเรียน
ดวยตนเองเพือ่ที่จะเรียนรูไดมากที่สุดตามความสามารถและมีการชี้แนะหรือการจัดเนื้อหา สําหรับ
ชวยเหลือผูเรียนเพื่อที่จะชวยผูเรียนใหเกดิการเรียนรูทีดี่ข้ึน 
 3.  ข้ันคําถามและคําตอบ หลังจากเสนอเนื้อหาของบทเรียนไปแลว เพื่อที่จะวัดผูเรียนวามี
ความรูความเขาใจเนื้อหาที่เรียนผานมาแลวเพยีงใด ก็จะมีการทบทวนโดยการใหทาํแบบฝกหัด และ
ชวยเพิ่มพูนความรูความชํานาญ เชน ใหทําแบบฝกหัดชนิดคําถามแบบเลือกตอบ แบบถูกผิด แบบจับคู 
และแบบเติมคํา เปนตน ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถเสนอแบบฝกหัดแกผูเรียนไดนาสนใจ
กวาแบบทดสอบธรรมดา และผูเรียนตอบคําถามผานทางแปนพิมพหรือเมาส (mouse) นอกจากนี้
คอมพิวเตอรชวยสอนยังสามารถจับเวลาในการตอบคําถามของผูเรียนไดดวย ถาผูเรียนไมสามารถตอบ
คําถามไดในเวลาที่กําหนดไว คอมพิวเตอรชวยสอนก็จะเสนอความชวยเหลือให 
 4.  ข้ันการตรวจคําตอบ เมื่อระบบคอมพิวเตอรชวยสอนไดรับคําตอบจากผูเรียนแลว 
คอมพิวเตอรชวยสอนจะตรวจสอบและแจงผลใหผูเรียนไดทราบ การแจงอาจแจงเปนขอความกราฟก 
หรือเสียง ถาผูเรียนตอบถูกกจ็ะไดรับการเสริมแรง เชน การใหคําชมเชย เสียงเพลง หรือใหภาพกราฟก
สวย ๆ และถาผูเรียนตอบผิดคอมพิวเตอรชวยสอนก็จะบอกใบใหหรือใหการซอมเสริมเนื้อหา แลวให
ตอบคําถามนัน้ใหม เมื่อตอบไดถูกตองจึงกาวไปสูหัวเร่ืองใหมตอไป ซึ่งจะหมนุเวยีนเปนวงจรอยูจนกวา
จะหมดบทเรียนนัน้ๆ 
 5. ข้ันของการปดบทเรียน เมื่อผูเรียนเรียนจนจบบทเรียนแลว คอมพวิเตอรชวยสอนจะทาํ  
การประเมนิผลของผูเรียนโดยการทาํแบบทดสอบ ซึ่งจดุเดนของคอมพิวเตอรชวยสอนคือสามารถสุม
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ขอสอบออกมาจากคลงัขอสอบที่ไดสรางเก็บไวและเสนอใหผูเรียนแตละคนโดยที่ไมเหมือนกนั จึงทําให
ผูเรียนไมสามารถจดจําคําตอบจากการทีท่ําในคร้ังแรก ๆ นั้นได หรือแบบไปรู คําตอบนั้นมากอนเอามา
ใชประโยชน เมื่อทําแบบทดสอบนั้นเสร็จแลว ผูเรียนจะไดรับทราบคะแนนการทาํแบบทดสอบของ
ตนเองวา ผานตามเกณฑทีก่าํหนดไวต้ังแตแรกหรือไม รวมทั้งคอมพิวเตอรชวยสอนจะบอกเวลาทีใ่ชไป
ในการเรียนในหนวยนั้น ๆ ไดดวย เปนตน 
 ดังนัน้การนําคอมพิวเตอรชวยสอน มาใชในการเรียนการสอนจึงเปนวธิีการที่มีขอดีหลาย
ประการ และการนาํคอมพวิเตอรชวยสอนมาใชจงึเกิดข้ึนอยางแพรหลายในปจจุบนั 
 
 3.7  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
   ฉลอง ทับศรี (2540: 90) กลาววา การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนมีองคประกอบที่
จะตองพิจารณาอยู 3 ประการคือ  
 1.  เนื้อหา (Content) 
 2.  กระบวนการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) 
 3.  การใชชุดคําส่ังรายการ (Programming) 
 อรพันธุ ประสิทธิ์รัตน (2530: 144) ไดกลาวถึงแนวคิดในการพัฒนาบทเรียน คอมพิวเตอร 
ชวยสอนในประเทศไทยไว 11 ข้ันตอนคือ 
 1.  ข้ันการเลือกเนื้อหา และกําหนดจุดมุงหมายทัว่ไป 
 2.  ข้ันการวเิคราะหผูเรียน 
 3.  ข้ันการกาํหนดจุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม 
 4.  ข้ันตอนวิเคราะหเนื้อหา แยกเนื้อหาออกเปนหนวยยอย 
 5.  ข้ันตอนการออกแบบบทเรียนโปรแกรม 
 6.  ข้ันการสรางบทเรียนโปรแกรมตามแบบ 
 7.  ข้ันลงมือเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน 
 8.  ข้ันปอนขอมูลเขาเคร่ืองคอมพิวเตอร 
 9.  ข้ันการทดลองหาประสิทธิภาพ 
 10. ข้ันการนาํไปใช 
 11. ข้ันประเมนิผลและปรับปรุงแกไข 
 อเลสซี; และทรอลิป (สุขเกษม อุยโต 2540: 26; อางอิงจาก  Alssi; & Trollip 1985) ไดวาง
แนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ไว 8 ข้ันตอนดังนี ้
 1.  กําหนดจุดมุงหมายของบทเรียน 
 2.  รวบรวมเอกสารตาง ๆ ตลอดจนวัสดุอุปกรณที่จําเปน 
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 3.  ระดมความคิดจากแหลงตาง ๆ เพื่อทีจ่ะจดัทําเปนแบบเรียน 
 4.  สรุปเปนบทเรียนของตนเอง 
 5.  ผลิตบทเรียนเปนกรอบภาพลงบนกระดาษ 
 6.  เขียนผังงานของบทเรียน 
 7.  ลงมือเขียนโปรแกรมบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน 
 8.  ประเมินคุณภาพและประสิทธิภาพของบทเรียน 
 
 ขั้นตอนการพัฒนาบทเรยีนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
  ข้ันตอนการพฒันาคอมพิวเตอรชวยสอน (Instructional Computing Development) แบง
ออกไดเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ (ศิริชัย สงวนแกว.  2543: 173 - 176); (ฉลอง ทบัศรี. 2540: 90);    
(สาโรจน โศภีรักข. 2546); (วุฒิชัย ประสารสอย. 2543) 
 1.  ข้ันการออกแบบ (Instructional Design)  
  เปนการกําหนดคุณลักษณะและรูปแบบการทํางานของโปรแกรม ผูออกแบบตองม ี
ความรอบรูในเนื้อหา หลักจติวิทยา วิธีการสอน การวัดผล และประเมินผล ซึง่ตองมีการรวมกันพัฒนา
ดังนี ้
  1.1 วิเคราะหเนื้อหา โดยมีขอพจิารณาดังนี ้
   1.1.1 เลือกเนื้อหาทีม่ีการฝกทักษะทําซ้ําบอย ๆ ตองมีภาพประกอบ 
   1.1.2 เลือกเนื้อหาทีค่าดวาสามารถชวยประหยดัเวลาในการสอนไดมากกวาวิธีเดิม 
   1.1.3 เนื้อหาบางอยางที่สามารถจําลองใหอยูในรูปของการสาธิตได เพราะถาหาก
ทดลองจริง ๆ อาจจะมีอันตรายหรือตองใชวัสดุส้ินเปลือง หรืออุปกรณที่มีราคาแพง 
   1.2 ศึกษาความเปนไปได โดยมขีอพิจารณาดังนี ้
   1.2.1 มีบุคลากรทีม่คีวามรูพอจะพัฒนาโปรแกรมไดตามความตองการหรือไม 
   1.2.2 จะใชระยะเวลาในการพัฒนามากเกินกวาการสอนแบบธรรมดาหรือพฒันา
ดวยส่ือการสอนแบบอ่ืนไดหรือไม 
   1.2.3 ตองการอุปกรณพิเศษที่ตอเพิ่มเติมจากคอมพิวเตอรหรือไม 
  1.3 กําหนดวัตถุประสงคจะตองกําหนดคุณลกัษณะและส่ิงที่คาดหวังจากผูเรียนกอนและ
หลังการใชโปรแกรม โดยระบุส่ิงตอไปนี ้
   1.3.1 ความรูพืน้ฐานของผูเรียนวาตองการทราบอะไรบางกอนที่จะมาใชโปรแกรม 
   1.3.2 ส่ิงที่คาดหวงัจากผูเรียนหลังการใชโปรแกรมวาผูเรียนควรรูอะไร 
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  1.4 การลําดับข้ันตอนการทํางาน คือ นําเนื้อหาที่ไดจากการวิเคราะหและสิ่งที่คาดหวงั
จากผูเรียนมาเรียงลําดับ แลววางแนวการเสนอในรูปของ ลําดับข้ันเปนเร่ืองราว (Storyboard) และ 
แผนภูมิ (Flow Chart) โดยเนนในเร่ืองตอไปนี้  
   1.4.1  ภาษาที่ใชเหมาะสมกับผูเรียนหรือไม 
   1.4.2 ขนาดขอความใน 1 จอภาพ 
   1.4.3 ขนาดของตัวอักษรที่เหมาะสมกับวยัของผูเรียน 
   1.4.4 คําติ คําชม แรงเสริมตาง ๆ ในการเรียน 
   1.4.5 หลักจิตวทิยา การเรียนรู การชี้แนะ 
   1.4.6 แบบฝกหัด การประเมินผลความสนใจ 
   1.5 ข้ันการสราง (Instruction Construction) หมายถงึ การสราง การทดสอบ และ
ปรับปรุงแกไข โปรแกรม คอมพิวเตอรชวยสอน ดังนี ้
   1.5.1 การสรางโปรแกรม เปนการทําเนื้อหาที่อยูในรูปของสตอร่ีบอรด  
(Story board) ใหเปนชุดคําสั่งที่คอมพิวเตอรเขาใจ โดยใชภาษาใดภาษาหนึง่หรือโปรแกรมสําหรับ 
การสรางบทเรียนโดยเฉพาะ (Authoring System) โดยตองมีการตรวจแกขอผิดพลาดเนื่องจากสาเหตุ 
ดังตอไปนี้ 
   1.5.2 รูปแบบคําส่ังผิดพลาด (Syntax Error) เปนการใชคําส่ังไมถูกตองตาม
ขอกําหนดของภาษา 
   1.5.3 แนวความคิดผิดพลาด (Logical Error) เปนการเขาใจข้ันตอนการทาํงาน
คลาดเคล่ือน 
   1.6 ข้ันทดสอบการทํางาน เปนการนําโปรแกรมที่สรางไปตรวจสอบความถูกตองบน
จอภาพ อาจมกีารแกไขโปรแกรมในบางสวนและนาํไปทดสอบกับนักเรียนในสภาพการใชงานจริง เพื่อ
ทดสอบการทาํงานของโปรแกรม และหาขอบกพรองทีผู่ออกแบบคาดไมถึง เพื่อนาํขอมูลเหลานัน้
กลับมาปรับปรุงตนฉบับและแกไขโปรแกรมตอไป 
   ปรับปรุงแกไข หลังจากทราบขอบกพรอง จากการนาํโปรแกรมไปทดสอบการทาํงาน
แลวทําการปรับปรุงแกไข การปรับปรุงจะตองเปล่ียนแปลงที่ตนฉบับของสตอร่ีบอรด (Story board) 
กอนแลวจึงคอยปรับปรุงแกไข เมื่อแกไขเรียบรอยแลวนาํไปทดสอบการทํางานใหม จนกวาจะได
โปรแกรมที่เรียบรอย แลวนาํไปทดสอบการทํางานใหมจนกวาจะไดโปรแกรมเปนทีพ่อใจ จึงนําไปใชงาน
ได และควรทาํคูมือประกอบการใชโปรแกรมดวย   
    1.7 ข้ันการประยกุตใช (Instruction Implementation)  การประยุกตใชในการเรียน 
การสอนและการประเมินผล เปนข้ันตอนทีจ่ะตัดสินใจวา โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนทีพ่ัฒนาข้ึน
เปนอยางไร สมควรที่จะใชงานในการเรียนการสอนหรือไม 
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   1.7.1 ประยุกตใชในหองเรียน การนําโปรแกรมไปใชในการเรียนการสอนจะตองทํา
ตามขอกําหนดสําหรับใชโปรแกรม เชน โปรแกรมที่ออกแบบสําหรับสาธิตการทดลองควรใหนักเรียนได
ใชโปรแกรมกอนเขาหองทดลองจริง 
   1.7.2 ประเมินผล เปนข้ันตอนสุดทายสําหรับการพัฒนาโปรแกรม เปนการสรุปวา
โปรแกรมที่สรางข้ึนเปนอยางไร สมควรที่จะนําไปใชใน การเรียนการสอนหรือไม การประเมินผลแบง
ออกเปน 2 สวนคือ 
   1.7.3 ประเมินวาหลังจากนักเรียนใชโปรแกรมนีแ้ลว บรรลุวัตถุประสงคที่ต้ังไวหรือไม 
การประเมนิสวนนี้กระทําโดยผูเรียนทําแบบทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนเพื่อวัดความกาวหนาของ
ผูเรียน วัดความเขาใจในเนื้อหา 
   1.7.4 ประเมินในสวนโปรแกรมและการทํางานวาการใชโปรแกรมกับเนื้อหาวชิา
เหมาะสมหรือไม ทัศนคติของผูเรียนตอการใชโปรแกรมเปนอยางไร วิธกีารใชโปรแกรมยากงายอยางไร 
วิธีการเสนอบทเรียน ความถูกตองของเนือ้หาและการติดตอกับผูเรียนเปนอยางไร  การประเมนิผลสวนนี้
จะใชแบบสอบถาม (Questionnaire) 
 2. ข้ันการทดลองใชและปรับปรุงแกไขในการพัฒนาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI)  
การทดลองใชและปรับปรุงแกไขในการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนัน้มีจดุมุงหมายอยู 2 
ประการคือ 
   2.1 เพื่อตรวจสอบหาขอบกพรองของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
   2.2 เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
 
 ขั้นการหาประสิทธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
  การหาประสทิธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนหมายถงึ การเอาบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนไปทดลองใชตามข้ันตอนที่กําหนดไวเพื่อนาํขอมูลมาปรับปรุงแลวจึงนาํไปใชจริง ทัง้นี้เหตุที่ตอง
หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเพราะ 
  1. เพื่อใหมีความมั่นใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนัน้มีคุณภาพ 
  2. เพื่อใหมีความแนใจวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนนัน้สามารถทํา 
ใหการเรียนการสอนบรรลุวัตถุประสงคไดอยางแทจริง 
 3. การทดสอบประสิทธิภาพจะเปนหลักประกันในการสําเนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
จํานวนมาก 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาข้ันตอนการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  สามารถ
แบงเปน 3 ข้ันตอนใหญ ๆ คือ ข้ันการออกแบบ ข้ันการทดลองใชและปรับปรุงแกไขในการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และข้ันการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
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ซึ่งบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนสวนหนึง่ของชุดการเรียนการสอน ดังนัน้คุณสมบัติตาง ๆ ของชุด
การเรียนการสอนจึงเปนคุณสมบัติของบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนดวย  
 
 3.8  ทฤษฎีที่เกี่ยวของในการสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เปนทฤษฎีที่เชื่อวา จิตวิทยาเปนเสมือนการศึกษาทาง 
วิทยาศาสตรของพฤติกรรมมนุษย (Scientific Study of Human Behavior ) และการเรียนรูของมนุษย 
เปนส่ิงที่สามารถสังเกตไดจากพฤติกรรมภายนอก นอกจากนี้ยังมีแนวคิดที่เกี่ยวกับความสัมพันธ 
ระหวางส่ิงเราและการตอบสนอง (Stimuli and Response) ซึ่งเชื่อวา การตอบสนองสิ่งเราของมนุษย 
เปนพฤติกรรมแบบแสดงออก (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) เปนตัวการ 
 โดยทฤษฎีนี้จะไมพูดถึงความคิดภายในของมนุษย ความทรงจํา ความรูสึก ในลักษณะการเรียนเปน 
พฤติกรรม ซึ่งจะตองเกิดข้ึนตามลําดับแนชัด การที่ผูเรียนจะบรรลุวัตถุประสงคไดนั้น จะตองมีการเรียน 
ตามข้ันตอน เปนวัตถุประสงคตอ ๆ ไปในที่สุดการเสริมแรงนั้นมีอิทธิพลตอพฤติกรรมของคนเรา เรา 
สามารถใชส่ิงตาง ๆ มากมายเปนส่ิงเสริมแรง แตละคนก็ตองการการเสริมแรงที่แตกตางกันไป แมใน 
เวลาที่แตกตางกันก็อาจจะตองการสิ่งเสริมแรงที่ตางกันก็ได  ซึ่งการเสริมแรงนั้นมีทฤษฎีรองรับดังนี้ 
 
 ทฤษฎกีารเรียนรูแบบตอบสนอง (S – R Theory)  
 นิพนธ สูขปรีดี (2545: 24: อางอิงจาก Jame S. Skinner) ไดกลาววา ระบบการเรียนการสอน
ที่ดีจะตองสรางสถานการณใหนกัเรียนไดรับประสบการณ 5 ประการ คือ  
 1. ระบบการเรียนการสอนที่ดีจะตองแบงเนือ้หาวิชาเปนตอน ๆ  มีความยาวเหมาะสมกับวุฒิ
ภาวะทางการรับรูของนักเรียน (Gradual Approximation) โดยคํานงึถึงหลักการทางพฤติกรรมศาสตร 
(Behavioral Science) ตามทฤษฎีที่วา “ถาเราแบงเนื้อหาวิชาที่จะถายทอดใหนักเรียนเห็นเปนตอน ๆ  
ทีละนอยเหมาะสมกับวฒุิภาวะของนักเรียน นักเรียนจะสามารถรับความรูไดดีกวาการใหความรูคร้ังละ
มาก ๆ  
 2. จัดประสบการณเพื่อใหนักเรียนมีสวนรวมกิจกรรมอยางกระฉับกระเฉง (Active 
Participation) หมายถงึ การใชคอมพิวเตอรกําหนดกิจกรรมใหนกัเรียนไดตอบสนองอยางชัดเจน  
 3. จัดประสบการณเพื่อใหนักเรียนไดทราบผลการเรียนรูและกิจกรรมทีป่ฏิบัติไดทันททีี่ปฏิบัติ
เสร็จ (Immediately Feedback) หมายถึง การเฉลยคําตอบหรือปฏิบัติกิจกรรมนัน้โดยฉับพลัน  
 4. จัดประสบการณใหนักเรียนไดรับประสบการณแหงความสําเร็จ (Successive 
Experience) คือ การดําเนนิการจัดการชกันําเขาสูกิจกรรมที่ถูกตอง (Leading of the Prompt) ตาม
หลักเกณฑขางตนที่ผานมาทั้ง 3 ขอ โดยเครงครัด และจากการวิจยัของสกินเนอร พบวาถากระบวนการ
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การเรียนรูตามหลักเกณฑทีก่ลาวมาแลวอยางเหมาะสมกับสถานการณ นักเรียนจะเรียนรูโดยไดรับ
ประสบการณความสําเร็จในแตละข้ันตอนสูงกวาวิธกีารอ่ืน ๆ ถงึ 90% ของกิจกรรมที่ปฏิบัติทัง้หมด 
ในกระบวนการเรียนการสอนแตละคร้ัง  
 5. จัดประสบการณเพื่อใหนักเรียนไดรับการเสริมแรงที่ดี (Positive Reinforcement) เชน  
การใหรางวัลเปนขอความชมเชย หรือรางวัลรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ระบบคอมพิวเตอรจะใหได เพื่อใหนักเรียน
ประสบความสําเร็จในแตละข้ัน แตถานักเรียนเกิดความผิดพลาดในการปฏิบัติกิจกรรมหรือตอบสนอง
กิจกรรมไมถูกตอง ระบบคอมพิวเตอรจะตอบสนองโดยไมติเตียน 
  
 ทฤษฎกีารวางเงื่อนไข (Conditioning)  
 นิพนธ สูขปรีดี (2545: 24; อางอิงจาก Skinner. n.d.) กลาววา การกระทําใดๆ ถาไดรับ 
การเสริมแรงอัตราความเขมของการตอบสนองมโีอกาสสงูข้ึน การจัดการเรียนการสอนควรแบง
กระบวนการเรียนการสอนออกเปนข้ันตอน ยอย ๆ และมีการเสริมแรงใหสอดคลองกับความสาํเร็จของ
ผูเรียนในแตละข้ันตอน ควรเสริมแรงเมื่อผูเรียนประสบความสําเร็จและเสริมแรงใหนอยที่สุดเมื่อผูเรียน
ทําผิดในแตละข้ันตอน  
 1. เงื่อนไขของการตอบสนอง (Operant Conditioning) เปนพฤติกรรมสวนมากซ่ึงเปน 
การตอบสนองที่แสดงออกมา การตอบสนองเหลานี้ถือวาเปนสวนหน่ึงของพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เร่ือย ๆ ในเมื่อมนุษยยังมีชีวติอยู และพฤติกรรมจะเกิดข้ึนบอยเพียงใดข้ึนอยูกับอัตราการตอบสนอง 
หรือ อัตราการแสดงออกของพฤติกรรม การเรียนรูจําเปนตองการใหเกดิการเปล่ียนแปลงของอัตรา 
การตอบสนองนัน้ และอัตราจะเกิดข้ึนไดเพราะการเสริมแรง  
 2. การเสริมแรง (Reinforcement) เมื่อนกัเรียนมีการตอบสนองผูสอนจะสามารถใหส่ิงเราใหม
เพื่อใหการตอบสนองมากข้ึนหรือลดลงไดโดยใชส่ิงที่เรียกวาตัวเสริมแรง (Reinforce)  
 3. การเสริมแรงอยางทนัททีันใด (Immediate of Reinforcement)  การเสริมแรงควรจะกระทาํ
ทันทีหลังจากที่มีการตอบสนองหรือเมื่อไดรับคําตอบ จากการทดลองพบวาควรเสริมแรงภายใน 5 วินาท ี
หลังจากที่มีการตอบสนองหากนานกวานั้นการเสริมแรงอาจจะไมไดผล  
 4. ส่ิงเรามีเงื่อนไขเฉพาะ (Discriminated Stimuli) ในกรณีที่ตองการใหผูเรียนตอบสนอง
เฉพาะสถานการณใดสถานการณหนึ่ง ผูสอนสามารถทาํไดโดยใหส่ิงเราเฉพาะการตอบสนองที่เรา
ตองการ  
 5. การยุติการตอบสนอง (Extinction) มีความเขาใจในการตอบสนอง ถาการตอบสนองนั้นมี
การเริมแรงแลวและมีอัตราการตอบสนองสูง เราสามารถลดอัตราการตอบสนองลงมาได โดยงดให 
การเสริมแรงตอการตอบสนองน้ัน  
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 6. การจัดรูปแบบพฤติกรรม (Shaping) พฤติกรรมการเรียนรูมักประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ 
ตอเนื่องกนัไปเร่ือย ๆ ดังนั้นจึงควรใหการเสริมแรงตามลําดับข้ัน โดยเร่ิมจากการเรียนรูในข้ันแรก
จนกระทั่งผูเรียนเกิดการเรียนรูในข้ันสุดทายตามลําดับ  
   

 ทฤษฏกีารเสริมแรงของสกินเนอร  
  เปนการเสริมแรงของมนุษยมีพื้นฐานอยูบนปจจัย 3 ประการ  ไดแก มนุษยจะมพีฤติกรรม 
ตามการเสริมแรงที่เกิดข้ึนกบัตนและการทํางานของตน เปนพฤติกรรมที่สามารถวดัหรือสังเกตได และ
การเสริมแรงทีเ่หมาะสมนั้นจะทาํใหพฤติกรรมที่เปนที่ตองการมีเพิ่มข้ึน และที่ไมตองการมีลดนอยลงไป 
แบงเปนการเสริมแรงทางบวก คือ การใหรางวัลในผลลัพธจากการกระทําที่ตองการหรือปรับปรุง
พฤติกรรม และการเสริมแรงทางลบ คือ การใหรางวัลจากการสามารถขจัดส่ิงที่ไมตองการออกไปได 
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การเสริมแรงที่ดีนัน้จะตองเลือกส่ิงเสริมแรงอยางถูกตองเหมาะสมและควร
เสริมแรงทันทีเมื่อพฤติกรรมพึงประสงคนัน้ ๆ เกิดข้ึนเพือ่คงประสิทธภิาพของส่ิงเสริมแรงไวไมใหดอย
คุณคาลงไป ผูสอนสามารถใหการเสริมแรงทางสังคมรวมไปดวยไดทุก ๆ คร้ัง  
 
 3.9  การเรียนการสอนรายบุคคล  
 ความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคล 
 จากการศึกษาคนควาไดมนีกัการศึกษาใหความหมายของการเรียนการสอนรายบุคคลไว
ดังนี้คือ (ทรงสกุล รักปทุม. 2548: 29); (วิไล องคธนะสุข. 2543: 80);  (สมคิด อิสรวัฒน. 2538:  
35 - 38); (เสาวณีย สิกขาบัณฑิต. 2538: 3)  
  การเรียนการสอนรายบุคคลหรือการเรียนดวยตนเอง เปนรูปแบบหนึ่งของการเรียนการสอน 
เปนการจัดการศึกษาที่ผูเรียนสามารถศึกษาเลาเรียนไดดวยตนเองและกาวไปตามความสามารถ          
ความสนใจและความพรอม โดยจัดส่ิงแวดลอมสําหรับการเรียนใหผูเรียนไดเรียนอยางอิสระ โดยเปด
โอกาสใหผูเรียนสามารถเลือกเรียนหรือเรียนตามความสามารถ ความสนใจของตนเองโดยคํานึงถงึหลัก
ของความแตกตางระหวางบุคคลในดานความสามารถ สติปญญา ความตองการความสนใจ  
ดานรางกาย อารมณและสังคม โดยการเรียนดวยตนเองเปนการประยุกตรวมกันระหวางเทคนิคและ 
ส่ือการสอนใหสอดคลองกับความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก การเรียนการสอนแบบโปรแกรม ชดุ 
การเรียนการสอน ซึง่วิธกีารเรียนเหลานี้จะชวยเสริมประสิทธิภาพของการดําเนินการจัดการเรียน 
การสอนไดอยางเต็มที ่ 
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 ทฤษฎกีารเรียนการสอนรายบุคคล 
 การจัดการเรียนการสอนรายบุคคลมุงสอนผูเรียนตามความแตกตางโดยคํานงึถงึ
ความสามารถ ความสนใจ ความพรอมและความถนัด ทฤษฎีทีน่ํามาใชในการจัดการเรียนการสอน
รายบุคคล คือ ทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล ไดแก      
 1.  ความแตกตางในดานความสามารถ (Ability Difference)     
 2.  ความแตกตางในดานสติปญญา (Intelligent Difference)     
 3.  ความแตกตางในดานความตองการ (Need Difference)     
 4.  ความแตกตางในดานความสนใจ (Interest Difference)    
 5.  ความแตกตางในดานรางกาย (Physical Difference)      
 6.  ความแตกตางในดานอารมณ (Emotional Difference)    
 7.  ความแตกตางในดานสังคม (Social Difference)  
 จะเห็นไดวาการจัดการเรียนการสอนแบบนี้ เปนการจัดที่รวมแนวทางใหมในการปฏิรูประบบ
การเรียนการสอนและการจัดหองเรียน จากแบบเดิมที่มีครูเปนผูนําแตเพียงผูเดียว มาเปนระบบที่ครูและ
ผูเรียนมีสวนรวมกันรับผิดชอบ การจัดการศึกษาจะเปนแบบเปด  (Open Education) ผูเรียนเรียนรูดวย
ตนเองและปฏิบัติดวยตนเองจนสามารถบรรลุเปาหมายไดเมื่อจบบทเรียนแตละหนวยหรือแตละบทเรียน 
โดยจะมีการทดสอบ หากผูเรียนสามารถสอบผาน จึงจะสามารถเรียนบทเรียนหรือหนวยเรียนบทตอไป
ได บทเรียนนั้นอาจทําในรูปของชุดการเรียนการสอน (Instructional Package) บทเรียนสําเร็จรูป 
(Programmed Instruction) หรือโมดูล (Instructional Module) สาเหตุที่ตองจัดใหมีการเรียนการสอน
รายบุคคลข้ึน เนื่องจาก     
 1.  ความไมพอใจของคนทัว่ไปในคุณภาพการศึกษาที่มีอยู    
 2.  การเนนถงึความตองการที่จะปรับปรุงใหไดมาซึ่งสัมฤทธิ์ผลของนักเรียนที่ยังไมพรอมหรือ
นักเรียนทีม่ีปญหา           
 3.  ความกาวหนาทางเทคโนโลยีใหม ๆ ซึ่งจะพัฒนาโปรแกรมการเรียน   
 4.  ความสามารถที่เปนไปไดของคอมพวิเตอรที่จะจัดโปรแกรมการเรียนรายบุคคล    
 5.  การขยายตัวอยางรวดเร็วของโสตทัศนวัสดุ 
 6.  การขยายตัวของทนุตางๆเพือ่ใชในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยเราจะใชการเรียน 
การสอนรายบุคคลสําหรับเปนการฝกฝน ซึ่งเปนสวนหนึ่งของขบวนการศึกษา การเรียนการสอนแบบนี้
จะใชเมื่อเราตองการชวยผูเรียนใหเรียนทักษะทางดานชาง ทักษะการเขียนอานคํา เปนตน และใชใน
เนื้อหาวิชาที่ตอเนื่องกัน เชน วิชาชาง เปนตน 
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 วัตถุประสงคของการจัดการเรียนการสอนรายบุคคล     
 การเรียนการสอนรายบุคคล ยึดหลักปรัชญาทางการศึกษาและอาศัยพืน้ฐานจากทฤษฎี
จิตวิทยาพฒันาการและจิตวทิยาการเรียนรู วัตถุประสงคในการจัดการเรียนการสอนรายบุคคลจงึมุงเนน
 1.  การเรียนการสอนรายบุคคลมุงสนับสนนุใหผูเรียนรูจกัรับผิดชอบในการเรียนรู รูจัก
แกปญหาและตัดสินใจเอง การเรียนการสอนรายบุคคลสอดคลองและสงเสริมการศึกษาตลอดชีวติ         
และการศึกษานอกโรงเรียน ครูและผูเรียนเชื่อวา การศึกษาไมใชมหีรือส้ินสุดอยูเพยีงในโรงเรียนเทานัน้ 
การเรียนการสอนรายบุคคลสนับสนนุใหผูเรียนรูจักแสวงหาและเรียนรูในส่ิงทีเ่ปนประโยชนตอสังคมและ
ตัวเอง ใหรูจักแกปญหา รูจักตัดสินใจ มีความรับผิดชอบและพัฒนาความคิดในทางสรางสรรคมากกวา
ทําลาย        
 2.  การเรียนการสอนรายบุคคลสนองความแตกตางของผูเรียนใหไดเรียนบรรลุผลกับทุกคน 
การเรียนการสอนรายบุคคลสนับสนนุความจริงทีว่า คนยอมมีความแตกตางกนัทุกคน ไมวาจะเปนดาน
บุคลิกภาพ สติปญญา หรือความสนใจ โดยเฉพาะความแตกตางที่มผีลตอการเรียนรูที่สําคัญ 4 ประการ 
คือ              
  2.1  ความแตกตางในเร่ืองอัตราเร็วของการเรียนรู (Rate of Learning) ผูเรียนแตละคนจะ
ใชเวลาในการเรียนรูและทาํความเขาใจในสิ่งเดียวกัน ในเวลาที่แตกตางกนั      
  2.2  ความแตกตางในเร่ืองความสามารถ (Ability) เชนความฉลาด ไหวพริบความสามารถ
ในแงของความสําเร็จ ความสามารถพิเศษตาง ๆ       
  2.3  ความแตกตางในเร่ืองวธิีการเรียน (Style of learning) ผูเรียนเรียนรูในทางท่ีแตกตาง
กันและมวีิธีเรียนที่แตกตางกันดวย         
  2.4  ความแตกตางกันในเร่ืองความสนใจและส่ิงที่ชอบ (Interests and performance) 
เมื่อผูเรียนแตละคนมีความแตกตางกนัในหลายดานเชนนี ้ครูจึงตองจดับทเรียนและอุปกรณการเรียนใน
ระดับและลักษณะตางๆ ใหผูเรียนไดเลือกดวยตนเอง (Self-selection) เพื่อสนองความแตกตางดังกลาว  
 3.  การเรียนการสอนรายบุคคล เนนเสรีภาพในการเรียนรู เชื่อวาถาผูเรียนเรียนดวยความ
อยากเรียนดวยความกระตือรือรนที่ไดเกิดข้ึน ผูเรียนจะเกิดแรงจูงใจและการกระตุนใหพัฒนาการเรียนรู 
โดยที่ครูไมจําเปนตองทําโทษหรือใหรางวัลและผูเรียนกจ็ะรูจักตนเอง มีความมั่นใจในการกาวหนาไป
ขางหนา ตามความพรอมและขีดความสามารถ      
 4.  การเรียนการสอนรายบุคคล ข้ึนอยูกับกระบวนการและวิชาการที่เสนอความรูใหแกผูเรียน 
การเรียนการสอนรายบุคคลเชื่อวา การเรียนรูเปนปรากฏการณสวนตัวที่เกิดข้ึนในแตละบุคคล  
การเรียนรูเกิดข้ึนเร็วหรือชา ข้ึนอยูกับผูเรียนไดนานหรือไมนอกจากจะข้ึนอยูกับความสามารถ  
ความสนใจของผูเรียนแลว ยังข้ึนอยูกับกระบวนการและวิธีการที่เสนอความรูนั้นใหแกผูเรียน  
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การกําหนดใหผูเรียนรูเร่ืองหนึ่งในระยะเวลาหน่ึง และเรียนรูเร่ืองหนึ่งดวยวธิีการเดียวไมเปนการยติุธรรม
ตอผูเรียน ผูเรียนควรจะไดเปนผูกาํหนดเวลาดวยตนเองและควรจะมีโอกาสเรียนรูหรือมีประสบการณใน
การเรียนรูดวยขบวนการและวิธีการตาง ๆ        
 5.  การเรียนการสอนรายบุคคลมุงแกปญหาความยากงายของบทเรียน เปนการสนองตอบ
ที่วา การศึกษาควรมีระดับแตกตางกนัไปตามความยากงาย ถาบทเรียนนั้นงายกท็าํใหบทเรียนส้ันข้ึน 
ถาบทเรียนนัน้ยากมาก ผูสอนก็สามารถทีจ่ะจัดยอยเนื้อหาที่ยากนั้นออกเปนสวน ๆ และปรับปรุงให
เขาใจไดงายข้ึน อาจจะเพิ่มเวลาที่เรียนใหไดสัดสวนกับความยากโดยเรียงลําดับจากเรื่องที่งายไปสู
เร่ืองราวที่ยากข้ึนตามลําดับ   
 นอกจากนี ้กาเย และบริกส (Gagne; & Briggs. 1974: 185-187) ไดกลาวถึง การเรียนรูดวย
ตนเองวา เปนหนทางทีท่าํใหการสอนบรรลุจุดมุงหมาย ตามความตองการ (Need) และใหสอดคลองกับ
บุคลิก (Characteristics) ของผูเรียนแตละคนโดยมีจุดมุงหมายสําคัญ 5 ประการ คือ    
 1.  เพื่อเปนแนวทางในการประเมินทกัษะเบ้ืองตนของผูเรียน  
 2.  เพื่อชวยในการคนหาจุดเร่ิมตนของผูเรียนแตละคนในการจัดลําดับ การเรียนตาม
จุดมุงหมาย         
 3.  ชวยในการจัดวัสดุและส่ือใหเหมาะสมกับการเรียน      
 4.  เพื่อสะดวกตอการประเมินผลและสงเสริมความกาวหนาของนกัเรียน แตละคน     
 5.  เพื่อชวยใหผูเรียนเรียนตามอัตราความสามารถของตน  
   
 ความแตกตางของการเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครู  
 ความแตกตางของการเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครูในระบบโรงเรียน สามารถ
เปรียบเทยีบได (สมคิด อิสราวัฒน.  2541) 
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การเรยีนรูจากครู  
(Teacher – directed Learning) 

การเรยีนรูดวยตนเอง  
(Self – directed Learning) 

ผูเรียนมีบุคลิกภาพที่ขาดอสิรภาพ ครูตอง
ตัดสินใจวา ควรเรียนอะไร อยางไร 

ผูเรียนเปนมนษุยที่เจริญเติบโตไดตามความสามารถ
และศักยภาพ นําตนเองไดตามตองการ 

ประสบการณของผูเรียนมีคุณคาดอยกวา
ของครู 

ประสบการณของผูเรียนเปนแหลงทรัพยากรที่มัง่ค่ัง
สําหรับการเรียนรู ซึง่ตองศึกษาใชใหคุมคาไปพรอมๆ 
กับทรัพยากรผูรู 

ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากรางวลัและ 
การลงโทษภายนอก เชน เกรด รางวัล
ประกาศนยีบัตร ปริญญา และ ความกลัว 
ในความลมเหลว 

ผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากแรงขับภายใน เชน  ความ
ตองการเคารพตนเอง ความปรารถนาในความสําเร็จ 
ความกระตือรือรนที่จะกาวหนา  ความพอใจใน
ความสําเร็จ  

ผูเขาศึกษาโดยการชีน้ํา มุงใหเรียนวิชา  
ตาง ๆ จึงตองจัดเพื่อหาใหเรียน  

ความยึดมัน่ในการเรียนของเขาคือภาระหรือเปน
ปญหาที่ตองใชประสบการณในการแกปญหาให
สําเร็จ  

ผูเรียนไดรับแรงจูงใจในการเรียน โดย   
การตอบสนองกับรางวัล และการลงโทษ
ภายนอก 

เรียนรูเพราะความตองการภายใน เชน ความเช่ือถือ
ตนเอง ความปรารถนาที่จะสําเร็จ ความกระตือรือรน
ที่จะกาวหนา ความพอใจในผลสําเร็จความตองการ
ความรูเฉพาะดาน และความใฝรูใฝเรียน  

   
 สรุปไดวา การเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครูนัน้ ผูเรียนมีบุคลิกภาพความสามารถและ
ศักยภาพที่แตกตางกัน โดยการเรียนรูดวยตนเองนัน้ผูเรียนจะเปนผูทีม่ีพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่สูงกวา
การเรียนรูจากครู ฉะนัน้การเรียนรูดวยตนเองจึงเปนวธิีทีม่ีความเหมาะสม ควรไดรับการสงเสริมใหมี
ประสิทธิภาพยิ่ง ๆ ข้ึน  
 
 3.10  การสอนโดยใชเทคนิคการใชสีเปนสื่อนําสายตา 
 ความหมายของการรับรูทางสายตา (Visual Perception) จิราวรรณ พุมศรีอินทร (2553: 
ออนไลน) ไดกลาวไววา การรับรูทางสายตา (Visual Perception) หมายถึง ความสามารถในการแปลผล
ขอมูลและรูความหมายของสิ่งที่เหน็ นักเรียนจะตองมีความสามารถในการจดจาํตัวหนงัสือและแยกแยะ
ตัวหนังสือที่คลายกนั เชน ด กับ ค หรือ ถ กับ ภ การรับรูทางสายตาแบงออกเปนดานตาง ๆ ดังนี ้ 
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 1.  สหสัมพนัธระหวางตากับมอื (Eye - hand coordination) คือ สหสัมพันธของการใช
กลามเนื้อมือและตา นักเรียนที่มีความบกพรองทางดานนี้จะสงผลตอการเขียนโดยนักเรียนจะเขียนตัว
เล็กหรือใหญเกินเสนบรรทัด          
 2.  การแยกภาพออกจากพื้น (Figure - Ground Discrimination) คือ ความสามารถในการ
แยกแยะวัตถหุรือรูปทรงออกจากพืน้ของรูป นักเรียนที่มคีวามบกพรองทางดานนี้จะสงผลตอการเขียน
โดยนักเรียนจะไมสามารถจดจําคําที่เขียนได       
 3.  ความคงที่ของวัตถุ (Form Constancy) คือ ความสามารถในการรับรูรูปทรงที่มีความ
แตกตางกนัดาน ขนาด แสงเงา พืน้ผิว และทิศทางการจดัวางรูป นักเรียนที่มีความบกพรองทางดานนี ้
จะสงผลตอการเขียนโดยนักเรียนไมสามารถจําตัวหนังสือที่เขียนในขนาดหรือสีที่ตางกัน    
 4.  ตําแหนงในที่วาง (Position in Space) คือ ความสามารถในการรับรูตําแหนงทิศทางของ
ภาพทีเ่หมือนหรือตางกนั นักเรียนที่มีความบกพรองทางดานนี้จะสงผลตอการเขียนโดยนักเรียนจะเขียน
ตัวหนังสือกลับดาน            
 5.  มิติสัมพันธ (Spatial Relations) คือ ความสามารถในการรับรูตําแหนงของรางกายสัมพันธ
กับทีว่าง และสามารถที่จะรับรูตําแหนงของวัตถุสัมพนัธกับตนเองหรือสัมพันธกับวัตถุอ่ืน นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางดานนี้จะสงผลตอการเขียน โดยนกัเรียนจะมีปญหาในการเรียงลําดับตัวอักษรในคํา
ตาง ๆ            
 6.  การเติมเต็มของภาพที่ขาดหายไป (Visual Closure) คือ ความสามารถบอกวารูปทรงหรือ
รูปภาพนัน้เปนอะไรเมื่อมองเหน็รูปภาพทีไ่มสมบูรณของมัน นักเรียนที่มีความบกพรองทางดานนีจ้ะ
สงผลโดยเด็กจะไมสามารถเติมเต็มตัวอักษรหรือคําที่ขาดหายไปบางสวนได   
 7.  ความจําทางสายตา (Visual Memory) คือความสามารถในการจาํลักษณะเดนของรูปภาพ
หรือส่ิงหนึง่ ๆ หรือสามารถจําการเรียงลําดับของรูปภาพหรือส่ิงหนึง่ทีม่ากกวาหนึ่งตัวข้ึนไป นักเรียนที่มี
ความบกพรองทางดานนี้จะสงผลโดยเด็กจะไมสามารถจดจําคําหรือตัวอักษรได     
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การรับรูทางสายตาเปนอีกกระบวนการการรับรูหนึง่ที่มกีระบวนการที่
ซับซอน ละเอียดออน เกิดจากการทาํงานของสายตาและสมอง คือ การมองเหน็และการตีความส่ิงที่เหน็
บวกกับการเรียนรู พัฒนาการในการรับรูทางสายตาข้ึนอยูกับ อายุ วฒุิภาวะ การรับรูทางสายตาหรือ
การมองเปนส่ิงสําคัญในการเรียนรูและพัฒนาทักษะดานตาง ๆ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยินจะเรียนรูส่ิงตาง ๆ รอบตัวไดดีจากการรับรูทางสายตา 
  
 ทฤษฎกีารมองเห็นสี (Theories of color vision)  
 สิริอร วิชชาวุธ; และคณะ (2550) ไดกลาวถึง การมองเหน็สีมีคุณสมบัติ 3 ประการ และทฤษฎี
การมองเหน็สี ดังนี้  
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 1.  ตัวสี (Hue) เชน เขียว แดง ฯลฯ โดยสีจะตางกนัอยางไรข้ึนอยูกับคลื่นแสงเปนสําคัญ      
ถาคล่ืนแสงตางกนัสีจะตางกันดวย  
 2.  ความสวางของสี (Brightness) หมายถึง สีเดียวกนัอาจมีความสวางตางกนั  
 3.  ความบริสุทธิข์องสี (Saturation) หมายถึง สีที่อ่ิมตัวเปนสีบริสุทธิ์มีคลืน่แสงเดียว เชน       
สีแดงที่อ่ิมตัวเต็มที่ แมจะเติมสีแดงเขาไปอีกก็ไมทาํใหสีเปล่ียน  
 เรารูวาโคนในเรตินาเปนเซลลที่รับสี มทีฤษฎีหลายทฤษฎีอธิบายถงึการทํางานของโคน 
ในการรับรูสี ทฤษฎีที่แพรหลายอันหนึ่งคือ ทฤษฎีของ โทมัส ยงั (Thomas Young) และตอมาไดรับ 
การปรับปรุงโดยเฮอแมน และวัน เฮมฮอลท (Hermann; & Von Helmholtz) ทฤษฎีนี้กลาววาสี 3 สี คือ   
แดง เขียว น้าํเงิน เปนสีที่เกี่ยวกับการรับสีในโคน  หรืออีกนัยหนึง่ คือ  มเีซลลอยู 3 ชนดิและแสดง
ความรูสึกที่แตกตางกนั 3 อยางคือ แดง เขียว และน้ําเงิน สวนสีอ่ืน ๆ เกิดข้ึนมาไดโดยการแปรเปล่ียน
การผสมผสานของสัดสวนในโคนทั้ง 3 ชนดินี้ กิจกรรมทีเ่ทากันของโคนกอใหเกิดสีขาวทฤษฎีสีไดรับ 
การสนับสนุนวาประกายสีทีพ่บในสเปคตรัมสามารถเกิดข้ึนไดโดยการผสมสีเหลานี ้ 
 ทฤษฎีอีกหนึ่งทฤษฎีเกิดข้ึนในศตวรรษที่ 20 เปนทฤษฎีขบวนการตรงกันขาม (Opponent 
process) ของอีวอลด เฮอริง (Ewald Hering) ทฤษฎีนี้เกี่ยวของกับเซลล รับประสาทสารชนิด ซึ่ง
สมาชิกอันหนึง่จะตรงกนัขามหรือจะยกเลิกอีกอันหนึง่ไป สมาชิกของแตละคูจะสอดคลองกัน น้าํเงิน-
เหลือง เขียว-แดง และ ขาว –ดํา เซลลรับประสาทในแตละคูสามารถมีปฏิกิริยาตอสีในคูของมันทีละสี
เทานัน้ เชน เมื่อเซลลรับประสาท เขียว-แดง ถกูกระตุนมันจะมีปฏิกิริยาตอเขียวหรือแดงอยางใดอยาง
หนึง่เทานั้น มใิชทั้งสองอยาง  
 ในทฤษฎีกระบวนการตรงกนัขามกลุมของโคนจะถือเปนสวนหนึ่งของคู ทัง้สามคูสมาชิกใน 
แตละคูสามารถมีปฏิกิริยากับสมาชิกของคูอ่ืน ๆ ดังนัน้จึงกอใหเกิดสีอ่ืน ๆ เชน สีเหลืองเขียว หรือน้ําเงิน
เขียว สวนคูขาว-ดํา กอใหเกดิผลในทางตรงกันขาม การจับคูกันแบบนีส้ามารถอธิบายถึงการปรากฏของ
ภาพหลังการเราเชิงลบ (Negative afterimage) ตัวอยาง เชน การปรากฏของสีเขียวจะมีผลใหเกดิ 
การหยุดยั้งของสมาชิกอ่ืน ๆ ดังนัน้การหยดุการกระตุนการรับสภาพทีม่ีสีเขียวจะมีผลใหเกิดการหยุดยั้ง
สีตรงกันขามคือ สีแดงอยางรุนแรงอีกคร้ังหนึ่ง ทฤษฎีนี้สามารถอธบิายตาบอดสีไดดีกวาทฤษฎีแรก 
เพราะแดง-เขียว มิไดปองกนัการกอใหเกดิการผสมสีสมาชิกตัวที่สาม  
 งานวิจยัเมื่อเร็ว ๆ นี้ไดสํารวจโคนโดยใช  ไมโคร  สเปคโตรโพโตมีทเตอร (micro 
spectrophotometer) แสดงใหเห็นวาตัวรับ 3 สีอยูในโคน การใช  ไมโคร สเปคโตรโพโตมีทเตอร 
(micro spectrophotometer) เพื่อที่จะกอใหเกิดคลื่นแสงที่ตางกนัในโคน แมค นิโคล (Mac Nichol) 
และพรรคพวกไดพบสารที่มปีฏิกิริยาตอแสง 3 ชนิด คือที่มีปฏิกิริยาตอสีน้ําเงิน เขียว และเหลือง และ
สารที่มีปฏิกิริยาตอแสงสีเหลืองนัน้ไวแสง (Sensitive) ตอสีแดงดวย  
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 ผลงานของแมค นิโคล และพรรคพวกใหการสนับสนุนทฤษฎีของ ยัง เฮมฮอลท (Young Ham 
Hall) นั่นคือการอธิบายถึงการรับสีทั้ง 3 นี้คงจะมีความถูกตองเพียงพอ แตการแปลสัญญาณสีในสมอง 
จะเปนอยางไรยังไมเปนที่เขาใจ การศึกษาระบบประสาทการมองเห็นแสดงใหเห็นวาทฤษฎีขบวนการ
ตรงกันขามอาจทําใหการศึกษาได  ดี วาลัส; และจาคอป (De Valois; & Jacobs.1968) พบวา เซลล
ประสาทใน lateral geniculate nucleus (สวนของทาลามัสที่เกี่ยวของกับการมองเห็น) มีปฏิกิริยา
ตอบสนองตอแบบปฏิกิริยาตรงกันขามตอสีน้ําเงินและแสงสีเหลือง เชน เซลลหนึ่งถูกยุติโดยสีน้ําเงิน ถูก
กระตุนโดยสีเหลืองและอีกเซลลหนึ่งถูกกระตุนโดยสีน้ําเงิน และยุติโดยสีเหลือง และในทํานองเดียวกัน
การตอบสนองตอแสงสีแดงและสีเขียวก็จะเปนปฏิกิริยาเชนเดียวกันนี้  
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การมองเห็นสี (Color vision) เกิดข้ึนใน 2 ระยะ ระยะแรกเกิดข้ึนใน 
เรตินา ระยะที่ 2 เกิดข้ึนในเซลลข้ันสูงไปซึ่งกอใหเกิดสีตรงกันขามของสีน้ําเงินและเหลือง และแดงกับ
เขียว  
 
 อิทธิพลของสีในทางจิตวทิยาและการเรียนรู  
 สีเปนส่ิงแวดลอมที่มีอิทธิพลตอบุคคลอยางมากชนิดหนึ่ง ในทางจิตวิทยาถือวา สีเปนส่ิงเรา
ภายนอกที่มนุษยไดรับจากจักษุสัมผัส ทําใหเกิดการสนองตอบ ขบวนการของส่ิงเรานี้มีอิทธิพลตอระบบ
ประสาทของมนุษยมาก สามารถจะเปล่ียนอารมณ นิสัยใจคอและพฤติกรรมของมนุษยไดจากงานวิจัย
ทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาคนสวนมากชอบสีแดง สีน้ําเงินและสีเขียวเปนอันดับแรก สีมวง
และสีเหลืองเปนสีที่มีคนชอบนอย จากการทดสอบทางวิทยาศาสตร ปรากฏวาชายกับหญิงมีความชอบ
สีตางกันเล็กนอย คือ ผูชายชอบสีน้ําเงินเปนอันดับแรก และสีแดงเปนอันดับรอง สวนผูหญิงชอบสีแดง
เปนอันดับแรกและสีน้ําเงินเปนอันดับรอง อาจกลาวไดวา ชายและหญิงชอบสีแดง และสีน้ําเงิน สวน 
การชอบสีอ่ืนนั้นเรียงตามลําดับคือ สีเขียว สีสม และสีเหลือง ตามลําดับ  (ชม ภูมิภาค. 2526: 77)   
สีตาง ๆ ที่อยูรอบตัวเรา ไมไดเปนเพียงแคส่ิงที่เราสามารถรับรู และมองเห็นไดดวยตาเทานั้น แตพลัง
ของสี ยังสงผลตออารมณ ความรูสึกนึกคิด และการตัดสินใจของเราอีกดวย  
 นอกจากนี้สียงัชวยใหเกิดการเรียนรูไดดังนี้ (Patt; & Wilson. 1996) 
 1. ชวยใหเกิดความสวยงามและนาสนใจ 
 2. ชวยใหใกลเคียงกับธรรมชาติ  
 3. ชวยใหเกิดความแตกตางของรายละเอียดของส่ือ 
 4. ชวยใหมองไดไกล 
 5. ชวยสรางความรูสึกใหแกผูดู 
 6. ชวยใหจดจําไดดีข้ึน  
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 ความสาํคัญของส ี
   สี คือลักษณะของแสงที่ปรากฏแกสายตาใหเหน็เปนสี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. 
2542) ในทางศิลปะ สีคือ ทัศนธาตุอยางหนึง่ทีเ่ปนองคประกอบสําคัญของงานศิลปะ และใชในการ
สรางงานศิลปะ ในทางวิทยาศาสตรใหคําจํากัดความของสีวา เปนคล่ืนแสงหรือความเขมของแสงท่ี
สายตาสามารถมองเห็น โดยจะทาํใหผลงานมีความสวยงาม ชวยสรางบรรยากาศมีความสมจริง เดนชัด
และนาสนใจมากข้ึน สีเปนองคประกอบสําคัญอยางหนึ่งของงานศิลปะ และเปนองคประกอบทีม่ี
อิทธิพลตอสถานที ่ความรูสึก อารมณ และจิตใจ ไดมากกวาองคประกอบอ่ืน ๆ ในชีวิตของมนษุยมี
ความเกี่ยวของสัมพนัธกับสีตาง ๆ อยางแยกไมออก โดยที่สีจะใหประโยชนในดานตาง ๆ เชน    
 1.  ใชในการจาํแนกส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเห็นชัดเจน     
 2.  ใชในการจัดองคประกอบของส่ิงตาง ๆ เพื่อใหเกิดความสวยงามกลมกลืน  เชน  
การแตงกาย การจัดตกแตงบาน เปนตน 
  3.  ใชในการจัดกลุม พวก คณะ ดวยการใชสีตาง ๆ เชน คณะสี เคร่ืองแบบตาง ๆ เปนตน 
  4.  ใชในการสื่อความหมาย เปนสัญลักษณ หรือใชบอกเลาเร่ืองราว  
  5.  ใชในการสรางสรรคงานศิลปะ เพื่อใหเกิดความสวยงาม สรางบรรยากาศ สมจริงและ
นาสนใจ  
  6.  เปนองคประกอบในการมองเห็นส่ิงตาง ๆ ของมนุษย 
 
 การใชสีกบัสือ่การเรียนการสอน  
 การใชสีในการออกแบบส่ือการเรียนการสอนนัน้สําคัญยิ่ง จะตัดสินใจใชสีก็ตอเมื่อแสดงให
เห็นชัดเจนดีกวาใชในลักษณะขาวดํา การตัดสินใจนี้จําเปนตองพิจารณาองคประกอบตาง ๆ  อยาง
ระมัดระวังกอนที่จะเลือกใชสีหนึง่ ๆ ลงไป เมื่อใชสีผลของความตัดกันของสีมีความสัมพนัธกับ 
ความยากงายในการอานการมองเหน็และการจดจํา สีจงึมีผลตอเนื้อหาในการออกแบบส่ือการเรียน 
การสอน ซึ่งการเลือกใชสีทีถู่กตองจะกอใหเกิดผลตาง ๆ ดังนี ้ 
 1.  ทําใหเกิดความต้ังใจและสนใจ เหน็วัตถปุระสงคหลักในการใชสี ซึ่งผลจากความตัดกนัของ
สีจะทาํใหผูดูเกิดความสนใจ  
 2.  กอใหเกิดผลทางจิตวทิยา การเพิ่มสีเขาไปในส่ือจะมีผลตออารมณของผูดู 
 3.  ทําใหจําไดงาย เมื่อเราจะอธิบายถึงส่ิงหนึ่งส่ิงใด เรามักจะอางถงึสีของส่ิงนั้นเพราะสีทําให
สามารถระลึกถึงไดงาย ดังนัน้สีจึงชวยผูดูใหจําไดวาเขาไดเห็นอะไร 
 4.  สรางสรรคบรรยากาศทีง่ดงาม การใชสีที่ถกูตองจะทําใหเกิดความสบายตาและความพอใจ
ตอผูดู  
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 ความสวางและสีเปนคุณลักษณะเบ้ืองตนซึ่งอยูภายใตการควบคุมของนักออกแบบสาร
โดยทัว่ไป คนสวนมากชอบสีแดง สีน้าํเงนิ และสีเขียวเปนอันดับแรก สีมวง และสีเหลือง เปนสีที ่
ชอบนอย สีแดงเหน็ไดดีในระยะใกล สีน้ําเงนิเหน็ไดดีกวาในระยะไกล และสีที่เห็นไดชดัเจน คือสีขาว  
สีเหลือง และสีเขียว (Fleming; & Howard. 1993: 28-32)  
  
 งานวจิัยที่เกีย่วของกับการใชสกีับสื่อการเรียนการสอน  
 เทียนชัย ต้ังพรประเสริฐ. (2540: 54 – 59) ไดกลาวไววา สัญลักษณ หรือ เคร่ืองหมาย 
(Symbol) โดยพืน้ฐานหมายถึง ส่ิงที่ใชแทนความหมายของอีกส่ิงหนึ่ง หรือถาจะกลาวใหลึกลงไปอีก 
สัญลักษณ หมายถงึ วัตถ ุอักษร รูปราง หรือสีสัน ซึ่งใชในการส่ือความหมายหรือแนวความคิดใหมนุษย
เขาใจไปในทางเดียวกัน อาจจะเปนรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได ในทางปรัชญามักมีคํานิยามวา ทกุส่ิงทกุ
อยางในธรรมชาติ หรือแมในจักรวาล สามารถแทนไดดวยสัญลักษณทั้งส้ิน สัญลักษณนั้นชวยในการ
ส่ือสาร อาจจะเปนรูปภาพ การเขียนอักษร สีสัน การออกเสียงหรือการทําทาทาง ซึง่ชวยใหผูสงสารและ
ผูรับสารเขาใจตรงกันแมจะพูดกันคนละภาษา แตข้ึนอยูกับประสบการณของทั้งสองฝายวา ผูสงสารมี
ความสามารถใชสัญลักษณใหส่ือความหมายมากเพียงใด และผูรับสารมีความเขาใจในสัญลักษณที่ใช
มากเพียงใด ดังนัน้ภาษามอืจึงจัดวาเปนสัญลักษณอยางหนึง่เชนกนั 
 ถนอนพร เลาหจรัสแสง ตันพิพัฒน. (2541: 11) กลาวไววาสกีับการผลิตส่ือการสอนการผลิต
ส่ือการสอนไมวาจะเปนประเภทใด การใชสีจะชวยใหเกดิการเรียนรูทีถู่กตอง และยงัชวยใหเกิดความ
นาสนใจอีกดวย สีจิตวิทยาเปนสีที่เกี่ยวกบัความรูสึก โดยเปนผลในการสัมผัสทางจกัษุ เปนส่ือ เมือ่ได
พบเหน็สีก็จะเกิดความรูสึกที่แตกตางกันออกไป สีจิตวทิยาประกอบดวยสีหลัก 4 สี เรียกวา แมสี
จิตวิทยา คือ สีแดง สีเหลือง สีน้ําเงิน และ สีเขียว ความหมายของสี สีแตละสีสามารถสรางอารมณ 
ความรูสึกหรือสีสันของเนื้อหาไดเปนอยางดี 
 จากงานวิจยัดังกลาวสรุปไดวาในการเรียนการสอนนั้นมจีุดมุงหมายทีสํ่าคัญคือ ทําใหผูเรียน
เขาใจเนื้อหาสาระที่อยูในบทเรียน การใชสีเปนส่ือนาํทางสายตาจะชวยในการแยกแยะและการจําจะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความเขาใจในเนื้อหาชดัเจนยิง่ข้ึนในสวนที่เปนความคิดหลักของเนื้อหา 
ซึ่งจะมีผลใหผูเรียนเกิดการเรียนรูและความเขาใจในเนื้อหาดีข้ึน  
 
 3.11  การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ในวิชาภาษาไทย  
  นิพนธ ศุขปรีดี (นิพนธ  ศุขปรีดี.  2545: 24; อางอิงจาก Skinner. n.d.) ไดกลาววาระบบการ
เรียนการสอนที่ดีจะตองแบงเนื้อหาวิชาเปนตอน ๆ มีความยาวเหมาะสมกับวุฒทิางการรับรูของนกัเรียน 
(Gradual approximation) โดยคํานงึถงึหลักการทางพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Science)  

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%8D%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E&action=edit
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD
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ตามทฤษฎีทีว่า ถาเราแบงเนื้อหาวิชาที่จะถายทอดใหนักเรียนเห็นเปนตอนๆ ทีละนอยๆ เหมาะสมกับ
วุฒิภาวะของนักเรียน นักเรียนจะสามารถรับความรูสึกไดดีกวาการใหความรูคร้ังละมาก 
  
 รูปแบบการจดักระบวนการเรียนรูจากสื่อการเรียนรู 
 ส่ือการเรียนรู หมายถงึ การนําวัสดุ เคร่ืองมือ วิธกีาร มาเปนสะพานเช่ือมโยงความรูไปยัง
ผูเรียนได ทาํใหเกิดความเขาใจตรงตามจดุประสงคการเรียนรู สวนความหมายของสื่อการเรียนรูตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน (กรมวิชาการ. 2544: 178) หมายถึง ทุกส่ิงทกุอยางรอบตัวผูเรียนที่จะ
ชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรู เนนส่ือที่ใชสําหรับการศึกษาคนควาดวยตนเองทั้งผูเรียนและผูสอน ผูเรียน
และผูสอนสามารถจัดทาํ พฒันาส่ือการเรียนรูข้ึนเอง หรือนําส่ือตาง ๆ ที่มีอยูรอบตัวมาใชในการเรียนรู 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา ส่ือการเรียนรู หมายถงึ ส่ิงที่อยูรอบตัว ไมวาส่ิงนัน้จะเปนคน สัตว  
พืช ส่ิงของ สถานที่ ส่ือส่ิงพิมพ ฯลฯ ซึง่ผูสอนใชเปนเคร่ืองมือในการจดัการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนบรรลุ
วัตถุประสงคการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 
 
 ความสาํคัญของสื่อกับผูเรียน 
   ส่ือการเรียนรูนับเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งในการเรียนรู ส่ือมบีทบาทตอกระบวนการ
เรียนรูในสวนของผูเรียน ดังนี ้
  1. ส่ือชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ เพราะชวยใหบทเรียนทีม่ีความซับซอน 
งายตอการทาํความเขาใจไดงายข้ึนและเร็วข้ึน 
  2. ส่ือชวยใหผูเรียนสามารถเรียนรูเร่ืองราวไกลตัวได 
  3. ส่ือชวยกระตุนและสรางความสนใจ ทําใหกระบวนการเรียนรูนาสนใจยิง่ข้ึนไมนาเบ่ือหนาย 
  4. ส่ือสามารถสนองความแตกตางของผูเรียนไดเปนอยางดี  
 
 ความสาํคัญของสื่อกับผูสอน 
   การใชส่ือใหเหมาะสมกับสภาพการเรียนรู ทําใหการจัดกระบวนการเรียนรูบรรลุตาม
วัตถุประสงคทีว่างไว ส่ือการเรียนรูมีบทบาทตอกระบวนการจัดการเรียนรูของผูสอน ดังนี ้
 1. การใชส่ือเปนการสรางบรรยากาศการเรียนรูใหนาสนใจชวยใหผูเรียนสนกุสนาน
เพลิดเพลินกับบทเรียน 
  2. ผูสอนสามารถใชประโยชนจากส่ือไดในทกุข้ันตอนของกระบวนการจัดการเรียนการสอน 
  3. ส่ือชวยกระตุนใหผูสอนต่ืนตัวในการเตรียมจัดหาหรือผลิตส่ือ เตรียมการในการใชส่ือและ
สรางสรรคนวตักรรมการเรียนรูอยูเสมอ 
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 หลักการเลือกใชสื่อการเรียนรู 
  การเลือกใชส่ือเพื่อใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูตองคํานงึถงึหลักการตาง ๆ ดังนี ้
   1. ส่ือการสอนจะตองสัมพนัธกบัจุดมุงหมาย และเร่ืองที่สอน 
  2. จะตองเหมาะสมกับความรู ประสบการณของผูเรียน 
  3. เหมาะสมกับวยั และระดับช้ันของผูเรียน 
  4. เนื้อหาและวธิใีชไมยุงยากซบัซอน 
  5. นาสนใจ และทันสมยั 
  6. เทคนิคการผลิตดี 
  7. เปดโอกาสใหผูเรียนมีสวนรวมในการเรียน 
  8. สามารถนําเขารวมในกิจกรรมการเรียนรูไดดี 
  9. ถามีส่ือการสอนหลายอยางในเร่ืองเดียวกนั ใหพจิารณาวาส่ือใดเหมาะสมที่สุด ที่จะให
ความรูความเขาใจแกผูเรียนไดดีที่สุดและในระยะเวลาส้ันที่สุด 
 จากการสังเคราะหจากรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูของครูตนแบบ พบวา ครูตนแบบ
จํานวนหนึ่งจดักระบวนการเรียนรูโดยคํานึงถึงผูเรียนเปนสําคัญในรูปแบบของการใชส่ือการเรียนรูที่
ผูเรียนสามารถศึกษาดวยตนเองทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนรูบรรลุจุดประสงคการเรียนรู ส่ือชวยเรา
ความสนใจผูเรียนกอใหเกิดความกระตือรือรนและเพลิดเพลินในการรวมกิจกรรม อีกทัง้ทาํใหเรียนรูได
อยางรวดเร็วและเขาใจบทเรียนไดดี 
 ตัวอยางส่ือการเรียนรูดวยตนเองที่ครูตนแบบพัฒนาไว ไดแก 
 1. บทเรียนสําเร็จรูปหรือบทเรียนโปรแกรม 
 2. ชุดการสอน 
 3. ศูนยการเรียน 
 4. แบบฝก (การทดลอง/เสริมทักษะ) 
 5. คอมพิวเตอรชวยสอน (ส่ือ CAI) 
 ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการใหความสําคัญกับการนําเสนอเทคโนโลยีใหมโดยเฉพาะอยางยิง่
คอมพิวเตอร เขามาชวยในการเรียนการสอนในโรงเรียน ดังนัน้ครูภาษาไทยจึงควรหาวิธกีารนาํบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใช ชวยในการเรียนการสอนของโรงเรียน จากการศึกษางานวิจัยพบวา ไดมี 
การนาํเอาคอมพิวเตอรชวยสอนมาใชในวชิาภาษาไทย มาใชในบทเรียนตาง ๆ รวมทั้งสอนวรรณคดีและ
หลักภาษาไทย ไดดังนี ้ 
 1. การอาน  สามารถใชสอนความเขาใจในการอาน  อานจับใจความ  อานเร็ว  โดยเสนอ
ขอความหรือเนื้อเร่ืองใหอานและต้ังคําถามใหนกัเรียนตอบ  
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 2. การเขียน ใชสอนการเขียนคํา การเขียนประโยค เชน เลือกคําเขียนถูกและเขียนผิดเติมลง
ในชองวางใหถูกตอง 
 3. การพูดและการฟงนทิาน ดนตรี และเพลง  
 4. การสอนหลักภาษาไทย สามารถสอนเนื้อหาหลักภาษาไทยไดทุกเร่ืองโดยใชการเรียน 
การสอนรูปแบบตาง ๆ เชน แบบการสอน การฝกหัด เกมการเรียนการสอน เปนตน  
 5. การสอนวรรณคดี สามารถใชสอนบทเรียนการสอนคําศัพท แสดงภาพประกอบ เชน ภาพ
สัตวในวรรณคดี ตัวละครในวรรณคดี เคร่ืองแตงกายตัวละคร หวัโขน ภาพดอกไมในวรรณคดี โดยใช
รูปแบบการสอนการทดสอบ  
 จากดังกลาวจะเห็นไดวาวิชาภาษาไทยเปนวิชาที่มากดวยเนื้อหา การถายทอดที่ดีอีกทางหนึ่ง
คือการใชส่ือการเรียนการสอนที่เขาถึงและเหมาะสม  คอมพิวเตอรชวยสอนก็เปนอีกส่ือหนึ่งที่สามารถ
สรางแรงจูงใจใหนักเรียนสนใจกับวิชาภาษาไทยได  ประกอบกับการใชส่ือที่ดีควรใหนักเรียนอาน  เขียน 
ฟง พูด ใหถูกตองชัดเจน คํานึงถึงหลักภาษา หลักไวยากรณซึ่งครูภาษาไทยควรเลือกใชวิธีการสอนที่มี
หลากหลายใหเหมาะสม  ซึ่งการสอนภาษาไทยในยุคขอมูลขาวสาร  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ภาษาไทยในยุคปจจุบันควรเปนกิจกรรมที่ฝกทักษะ ฝกกระบวนการคิด เนนการอานออกเขียนได ครู
จะตองมีความรูในกิจกรรมนั้น ๆ เปนอยางดี และตองเปนคนรักการสอนภาษาไทย ซึ่งครูภาษาไทยควร
เลือกใชวิธีการสอนที่มีหลากหลายและเหมาะสม การเลือกใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเปนอีกวิธี
หนึ่ง อตินุช ทิมวัฒนา (2548); อัจฉรา ชีวพันธ (2539); กาญจนา นาคสกุล (2551); สุจริต เพียรชอบ 
(2539).  
 3.12  ขอดีและขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 มีนักวิชาการ นักวจิัยกลาวถึงขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอนไวหลายประการดังนี้  
(ทรงสกุล รักปทุม. 2548); (อตินุช ทิมวฒันา. 2548); (ถนอมพร เลาหจรัสแสง. 2541: 12);  
(ไพโรจน คชชา. 2540: 51) 
 ขอดีของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
 โดยทัว่ไปแลวคอมพิวเตอรมปีระโยชนมากมายนอกจากการประมวลผลการจัดทาํเอกสารและ
โรงเรียนไดนาํคอมพิวเตอรมาใชอยางกวางขวาง โดยเฉพาะนํามาชวยสอน ถึงอยางไรก็ตามการนํา
คอมพิวเตอรชวยสอนมาใชจะตองเลือกใหเหมาะสมกับวตัถุประสงคการเรียนรู ประกอบกับใช
คุณลักษณะของคอมพวิเตอรควบคูกับการดูแลของผูสอนอยางใกลชิด ซึ่งจะสามารถใหคุณประโยชน
อยางแทจริง ไดมีผูทําการวิจยัศึกษาคนควาเกี่ยวกับประโยชนของคอมพิวเตอรชวยสอน พบวา
คอมพิวเตอรชวยสอนมีประโยชนตอผูเรียนหลายประการ กลาวโดยสรุปคือ     
 1.  สงเสริมใหผูเรียน เรียนตามเอกัตภาพ        
 2.  มีการปอนกลับ (Feedback) ทนัท ีทําใหผูเรียนเกิดความต่ืนเตนไมเบือ่  
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 3.  ผูเรียนไมสามารถแอบพลิกดูคําตอบไดกอน จงึเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนจริง ๆ กอนที่
จะผานบทเรียนนัน้ไป          
 4.  ผูเรียนสามารถทบทวนบทเรียนที่เคยเรียนในหองเรียน     
 5.  นักเรียนเรียนไดดีกวา และเร็วกวาการสอนตามปกติ ลดการสิ้นเปลืองเวลาของผูเรียนลง  
 6.  สามารถประเมินผลความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติ      
 7.  ผูเรียนไดเรียนแบบการลงมอืปฏิบัติ (Active Learning) 
 8.  ฝกใหผูเรียนคิดอยางมเีหตุผล เพราะตองคอยแกปญหาอยูตลอดเวลา 
 9.  ผูเรียนสามารถเรียนตามลําพังดวยตนเองได 
             10. ทําใหเกิดความแมนยาํในวชิาที่เรียนออน 
             11. ชวยใหผูเรียนคงไวซึ่งพฤติกรรมการเรียนไดนาน 
             12. เปนการสรางนสัิยรับผิดชอบใหเกิดในตัวผูเรียน เพราะไมเปนการบังคับผูเรียนใหเรียนแต
เปนการใหการเสริมแรงอยางเหมาะสม 
             13. มีเกณฑการปฏิบัติโดยเฉพาะ 
             14. ผูเรียนจะเรียนเปนข้ันตอนทีน่อย จากงายไปหายาก 
             15. ทําใหนกัเรียนมีเจตคติที่ดีตอวิชาที่เรียน 
             16. ดึงดูดความสนใจของผูเรียนใหสนใจในบทเรียน 
             17. สรางบทเรียนใหเปนรูปธรรม มองเหน็ความคิดรวบยอด (Concept) ไดชัดเจนข้ึน 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนมีประโยชนในการเรียนการสอน 
โดยทัว่ ๆ ไปหลายประการ เชน ดึงดูดความสนใจของผุเรียนใหสนใจบทเรียน ผูเรียนสามารถทบทวน
บทเรียนที่เคยเรียนในหองเรียนชวยใหผูเรียนคงไวซึ่งพฤติกรรมการเรียนไดนาน และสามารถประเมินผล
ความกาวหนาของผูเรียนโดยอัตโนมัติ ทาํใหเกิดความแมนยาํในวิชาทีเ่รียนออน เปนตน 
 นอกจากประโยชนตอนกัเรียนโดยทั่วไปแลว ในหองเรียนสามารถพัฒนาการเรียนรูดวย
คอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีประสิทธิภาพ ดังเชน เกยีรติศักด์ิ พันธลําเจียก. (2545) ไดกลาวถงึ
ประโยชนของคอมพิวเตอร ในแงการเรียนการสอนไวดังนี ้  
 1.  คอมพิวเตอรสามารถทําใหเด็กเรียนไดเปนรายบุคคล (Computer can Individualize)  
การทีน่ักเรียนสามารถเรียนไดเปนรายบุคคลจะทาํใหมกีารสนองความตองการของนักเรียนแตละคน  
ซึ่งสอดคลองกับหลักความแตกตางระหวางบุคคลไมวานักเรียนเกง ปานกลาง หรือออนก็จะเรียนได
เหมาะสมกับความสามารถและความตองการของตนเอง 
 2.  คอมพิวเตอรสามารถบริหารการสอน (Computer can Manage Instruction) คอมพิวเตอร
สามารถบริหารการสอนไดอยางดี เพราะวาคอมพวิเตอรสามารถต้ังจุดมุงหมายทาํการสอน ทําการสอบ 
วิเคราะหผล ดูความกาวหนาของนกัเรียนตามระยะเวลา เกบ็ขอมูลตาง ๆ ซึ่งสามารถเรียกมาดูไดเมื่อ
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ตองการ และทํารายงานผลไดอยางรวดเร็วไมเสียเวลา การทาํรายงานผลก็สามารถทําไดเปนรายบุคคล 
โดยครูไมตองเปนผูเขียนช่ือนักเรียนทกุคนเอง แตสามารถใชคอมพิวเตอรเปนมือที่สามได และตัวครูเอง
ก็มีเวลาจะคิดและสอนใหเกดิผลดีตอไป  
 3.  คอมพิวเตอรสามารถสอนสังกัป (Computer can Teach Concepts) สังกัปและทักษะ 
การสอนนั้นยากแกการสอนโดยครูหรือเรียนจากตําราการจําลองสถานการณโดยคอมพิวเตอรจะชวยให
นักเรียนเรียนไดงายข้ึน และดีข้ึนกวาการเรียนจากครู  
 4.  คอมพิวเตอรสามารถคํานวณ (Computer can Perform Calculation) คอมพิวเตอรเปน
เคร่ืองมือที่มีความสามารถในการคํานวณไดอยางรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุด ดังนัน้
การใชคอมพวิเตอรชวยในการสอนคณิตศาสตรจึงทาํใหนักเรียนเรียนไดเร็ว และถูกตอง จงึมีเวลาเหลือที่
จะศึกษาคอมพิวเตอรแขนงตาง ๆ ไดอีกมาก 
 5.  คอมพิวเตอรสามารถสรางแรงจูงใจในการเรียนใหแกนักเรียน (Computer can Simulation 
Student Learning) เนื่องจากคอมพิวเตอรสามารถทําเสียง สี รูปภาพหรือกราฟ ตลอดจนมีเกม
คอมพิวเตอรจงึทาํใหนักเรียนมีแรงจูงใจในการเรียนโดยใชคอมพิวเตอรหรือในการแขงขันกับ
คอมพิวเตอร           
 จากที่กลาวมาจะเหน็วาคอมพิวเตอรชวยสอน ใหคุณประโยชนตอนักเรียนในการเรียนรูเพราะ
ไดมองเหน็เปนรูปธรรม และสามารถสรางความเราใจ นาสนใจสําหรับนักเรียนเปนอยางมาก  
 สําหรับประโยชนตอครู-อาจารย ฮอลล (Hall. 1982:362) กลาวถึงประโยชนของคอมพิวเตอร
ชวยสอนที่มีตอครูผูสอนไวดังนี ้        
 1. ลดช่ัวโมงสอนเพื่อจะไดปรับปรุงการสอน 
 2.  ลดเวลาที่จะตองติดตอกับผูเรียน 
 3.  มีเวลาศึกษาตํารา งานวิจยั และพัฒนาความสามารถใหมากยิง่ข้ึน 
 4.  ชวยการสอนในช้ันเรียนสําหรับผูที่มีงานสอนมาก โดยการเปล่ียนจากการฝกทักษะใน
หองเรียนมาใชระบบคอมพวิเตอรแทน  
 5.  ใหโอกาสในการสรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ สําหรับหลักสูตรและวัสดุเพื่อ
การศึกษา  
 6.  เพิ่มวชิาสอนโดยคอมพิวเตอรชวยสอนตามความตองการของนักเรียน 
 7.  ชวยพัฒนาทางวิชาการ 
 8.  ชวยใหมีเวลาสําหรับตรวจสอบและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวชิาการ 
 9.  ชวยเพิ่มวัตถุประสงคของการสอนไดเทาทีจ่ะเปนได เชน การฝกหัดดนตรี จัดนิทรรศการ
งานกราฟก ชวยแกปญหาของผูเรียนเกี่ยวกับสถาปตย 
   



 65 

 ขอจํากัดของคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)        
 คอมพิวเตอรชวยสอนไดรับความสนใจในการนํามาใชในการเรียนการสอนจุดหมายประการ
หนึง่ คือเพื่อสนองตอบตอความแตกตางระหวางบุคคล ซึ่งมีลักษณะเหมือนสไลดการใชองคประกอบ
ของมัลติมีเดียที่เหมาะสม จะใหบทเรียน ที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธผิลตอการเรียนรู 
และการรับรูของนักเรียน แตถึงอยางไรกต็าม ยังมีขอจาํกัดบางประการที่ทาํใหการใชคอมพิวเตอร 
ชวยสอนไมบรรลุจุดประสงคเทาที่ควร การใชคอมพิวเตอรชวยสอนมีขอจํากัดดังนี ้(ทรงสกุล รักปทุม. 
2548); (อตินชุ ทิมวัฒนา. 2548); (ถนอม เลาหจรัสแสง. 2541: 12); (ไพโรจน คชชา. 2540: 51)  
   1.  ราคาอุปกรณที่ใชคอนขางสูง เชน เคร่ืองคอมพิวเตอร เปนตน ทาํใหไดจํานวนเคร่ืองจํากัด 
ไมเพียงพอตอจํานวนของนกัเรียน        
 2.  นักเรียนตองมพีื้นฐานการใชคอมพิวเตอรพอสมควร จึงจะสามารถทาํใหการเรียนการสอน
ดวยคอมพวิเตอรชวยสอนบรรลุไปดวยดี ไมตองสอนความรูคอมพวิเตอรใหเปนผลกระทบตอการเรียนรู
วิชาที่สอนในขณะน้ัน         
 3.  เกี่ยวกับแสงของจอภาพทําใหประสิทธิภาพทางสายตาสําหรับนักเรียนที่ไมเคยชินกบั    
การมองจอภาพนาน ๆ อาจทําใหนกัเรียนมีอาการเบลอไมเขาใจในบทเรียนได 
 4.  คุณสมบัติของเคร่ืองคอมพิวเตอรไมทันสมยั หรือไมครบองคประกอบ เชน จอภาพขาวดํา 
ไมมีการดเสียง ไมมีเคร่ือง CD-ROM หรือที่เปนรุนเกา อาจไมสามารถใชกับบทเรียนที่สรางข้ึนในยุค
ปจจุบันได 
 5.  ผูสอนไมมีความสามารถในการใชเคร่ืองคอมพิวเตอร ไมสามารถใชคอมพิวเตอรชวยสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ันยังไมสามารถแกไขสถานการณทีอ่าจเกิดข้ึนขณะทําการสอน เชน 
โปรแกรมมีปญหา หรือเคร่ืองคอมพวิเตอรมีปญหา เปนตน  

 6.  ความแตกตาง และปญหาท่ีเกิดข้ึนเกี่ยวกับการใชซอฟแวร (soft ware) ทําใหไมสามารถใช
กับบทเรียนทีจ่ะใชสอนได   
 7.  การใชสภาพแวดลอมการทํางานบนวินโดวส เสียงและภาพจะถกูเก็บไวในรูปของไฟล 
(Files) การกําหนดเสนทางทีถู่กตองและสมบูรณ จะทาํใหการใชมีประสิทธิภาพ ซึ่งหากนาํไปใชกับ
เคร่ืองอ่ืนแลว อาจไมสามารถใชบทเรียนไดสมบูรณ      
 8.  บทเรียนมีขนาดใหญ อาจมีปญหาเกี่ยวกบัไฟล (File) เชนจากไวรัส แรงดันไฟฟา
หนวยความจํานอย ทาํใหการใชเกิดปญหาได  
 นอกจากปญหาท่ีกลาวมาขางตนแลว การใชคอมพิวเตอรชวยสอน อาจจะไมบรรลุ
วัตถุประสงคไดถาการเรียนการสอนขาดการสรางบทเรียนที่ดี สรางสถานการณจําลองที่ไมชัดเจน 
นอกจากนัน้การใชอักขระส่ือความหมายกับผูใชบทเรียน ควรมีลักษณะดังนี ้ (บุปผชาติ ทฬัหิกรณ.  
2539: 110-111) 
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 1.  ส่ือความหมายใหชัดเจน 
 2.  การใชอักขระเปนเมนูสําหรับการเดินทาง 
 3.  การใชปุมอักขระบนจอภาพสําหรับการมปีฏิสัมพันธ 
 4.  เนื้อหาไมควรใหอานจากคอมพิวเตอร   
 5.  ควรใชหนาตางเม่ือเนื้อหายาวเกินหนาจอ 
 6.  สรางชีวิตชวีาและการเคล่ือนไหวใหอักขระ 
 7.  การใชเคร่ืองหมายและสัญลักษณอาจเสียเวลากวาจะคุนเคย 
 จากที่กลาวมาจะเหน็วาขอจํากัดในการใชบทเรียนคอมพิวเตอร สวนมากเปนเร่ืองที่แกไข
คอนขางยาก อาจตองใชผูมคีวามรูความชาํนาญดานคอมพิวเตอรโดยตรง หรือผูใชตองศึกษา 
คอมพิวเตอรมาแลวเปนอยางดีสามารถแกไขสถานการณที่อาจเกิดข้ึนไดเสมอดวย  
 
 3.13  งานวิจยัที่เกี่ยวของกับการสอนโดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
 มีนักวิชาการทัง้ในประเทศและตางประเทศ ไดศึกษาการนําคอมพวิเตอรชวยสอนไปใช
มากมายหลายแขนง การนาํเอาคอมพิวเตอรชวยสอนสามารถสนับสนุนการเรียนรูในการเรียนการสอน
ในทุก ๆ รายวิชาไดเปนอยางดี จะเหน็ไดจากผลการศึกษาและวิจยัดังนี้   
   วณิชชา บัวใบ (2551: บทคัดยอ) ไดสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน เพื่อพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย เร่ือง อาหารและสารอาหาร สําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่1 ใหมีคุณภาพ
ตามเกณฑทีก่าํหนด และเพือ่ศึกษาผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมตัวอยางที่ใชในการ
วิจัยคร้ังนี ้เปนผูเชี่ยวชาญ จํานวน 8 ทาน โดยการเลือกกลุมแบบเจาะจง และกลุมผูใช เปนนักเรียน  
ชวงช้ันที ่1 ภาคการศึกษาที ่1 ปการศึกษา 2551 โรงเรียนสามัคคีบาํรุง สํานักงานเขตทุงครุ 
จํานวน 1 หอง รวมทั้งส้ิน 40 คน ผลการวิจยั พบวา ไดบทเรียนคอมพวิเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง อาหาร 
และสารอาหารสําหรับนกัเรียนชวงชัน้ที ่1 มคุีณภาพดานเนื้อหาอยูในระดับดี และมีคุณภาพดานส่ือ 
อยูในระดับดี สวนผลการใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมเีดีย พบวาผูเรียนสวนใหญ มีผลสัมฤทธิ ์
ทางการเรียนอยูในระดับดี รอยละ 82.50 ของนกัเรียนทั้งหมด 
   บรรจง เข่ือนแกว (2542: บทคัดยอ) ไดสรางบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองการฝกหัด
วินิจฉัยโรคในชองปากสําหรับนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ชั้นปที่ 5 คณะทันตแพทยศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ผลการศึกษาพบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่ผูวิจัยสรางข้ึนมามีคาดัชน ี
ประสิทธิผลเทากับ 0.60 ซึ่งสูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุมทดลองสูง 
กวาผลสอบกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญกลับแบบไมอธิบายคําตอบ  
  เอลมอนด (Almond.  2001) ทําการศึกษาผลของการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในเร่ือง
สนธิสัญญาแบบด้ังเดิมระหวางประเทศในแถบภูมิภาคตะวันออก กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้
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เปนนกัเรียนมธัยมตอนตนจาํนวน 24 คน ผลการวิจยัพบวาผลการทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
ดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมนีัยสําคัญ 
   เบรด (Beard.  2001) ทําการศึกษาทกัษะการเย็บสําหรับการเรียนการสอนการออกแบบ
เคร่ืองประดับโดยใชบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาประสิทธิภาพของ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนท่ีใชสอนทักษะการเย็บในวิชาการออกแบบเคร่ืองประดับ และทําการ
เปรียบเทยีบกบัผลที่สอนแบบปกติ ผลการวิจัย พบวาบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนมีประสิทธิภาพ
สามารถใชสอนในเรื่องดังกลาวได   
 จากงานวิจยัดังกลาวสรุปไดวา การใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนนั้น มีผลทําใหนักเรียน
เกิดการเรียนรูไดดี และสามารถเรียนเพิ่มเติมดวยตนเองได อีกทั้งส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนนั้นยัง
มีปฏิกิริยาตอบสนองตอผูเรียนในทนัท ีเมือ่ผูเรียนไมเขาใจในเนื้อหา เมื่อผูเรียนตอบคําถามผิด หรือมี
แรงจูงใจที่ดีเมือ่ผูเรียนทาํไดดีหรือทําไดถูกตอง 
 
4.  แบบฝก 
 4.1 ความหมายของแบบฝก 
 แบบฝกหมายถึง ส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีม่ีไวใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติดวย
ตนเอง เปนกิจกรรมที่มีจุดมุงหมายเพื่อฝกทักษะใดทักษะหนึ่งตามจุดมุงหมายใหเกดิความชํานาญ    
ใหนักเรียนทําเพื่อทบทวนความรูตาง ๆ ทีไ่ดเรียนไป ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหา ซึ่งชวยใหผูเรียน
เรียนรูไดดวยตนเอง โดยมคีรูเปนผูแนะนาํ เพื่อชวยใหเกิดทักษะและความชํานาญตามจุดมุงหมาย      
ที่วางไว และจะมีการประเมนิผลทกุคร้ังทีท่ําแบบฝกเสร็จ (ใจทิพย เชือ้รัตนพงษ. 2548: 42); (สํานักงาน
การประถมศึกษาแหงชาติ. 2543: 190); (สุนันทา สุนทรประเสริฐ. 2544: 2); (นาที เกดิอรุณ. 2538: 
32); (พจนานกุรมราชบัณฑติยสถาน 2542. 2542: 483) 
 
 4.2 ความสําคัญและประโยชนของแบบฝก 
 แบบฝกมีความสําคัญอยางไร มีผูกลาวถึงความสําคัญของแบบฝกไวหลายทานดังนี้ (สุนันทา 
สุนทรประเสริฐ. 2544: 2); (จิราภรณ ฉัตรทอง. 2545:16); (ลักขณา นันตากาศ. 2543: 29) แบบฝกมี
ความสําคัญ คือ แบบฝกเปนส่ืออุปกรณในการจัดการเรียนการสอนอยางหนึ่งที่สรางข้ึนเพื่อฝกทักษะ 
หลังจากเรียนเนื้อหาไปแลว แบบฝกเปนส่ิงหนึ่งที่ชวยการสอนของครูใหประสบความสําเร็จ เพราะการ
ใชแบบฝกที่ครอบคลุมเนื้อหาทั้งหมดจะชวยทุนเวลาในการสอนกฎเกณฑ การยกตัวอยาง ทั้งยังเปนการ
วัดผลการเรียนการสอนในแตละเรื่องดวย ในการฝกทักษะจําเปนตองอาศัยแบบฝก เพื่อทบทวนความ
เขาใจในเร่ืองที่ไดเรียนไปแลว ครูสวนมากจะใชแบบฝกที่มีอยูในหนังสือแบบเรียน ใหนักเรียนฝกทํา
หลังจากเรียนเสร็จแลว แตหนังสือเรียนบางเลมมีแบบฝกเพียงเล็กนอย หรือไมมีเลย จึงเปนหนาที่ของครู
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โดยตรงที่จะตองสรางแบบฝกใหเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนเพื่อใหนักเรียนเกิดทักษะเขาใจในเนื้อหา
บทเรียนมากข้ึน และมีความชํานาญ แมนยําในบทเรียนนั้น ๆ จะกอใหเกิดการเรียนรูที่ดี แบบฝกยังเปน
อุปกรณที่ชวยลดภาระของครูไดมาก เพราะแบบฝกเปนส่ิงที่ถูกจัดทําข้ึนอยางเปนระบบ แบบฝกชวยใน
เร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เหมาะกับความสามารถของนักเรียนจะทําใหเกิดผลดีทางจิตใจ แบบ
ฝกยังเปนเคร่ืองมือวัดผลทางการเรียนหลังจากจบบทเรียนแลวชวยใหครูเห็นปญหาของนักเรียนอยาง
ชัดเจน สําหรับตัวนักเรียนเองก็สามารถเก็บแบบฝกไวใชเปนเคร่ืองมือในการทบทวนความรูได  
 จากดังกลาวสรุปไดวา แบบฝกมีความสําคัญ ที่จะชวยใหนกัเรียนมีพฒันาการที่ดีมคีวาม
ชํานาญและเกิดการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพของแตละบุคคล  
 
 ประโยชนของแบบฝก  
 แพตต้ี (Patty. 1968: 469-472) ไดกลาวถงึประโยชนของแบบฝกตอการเรียนรูไว 10 ประการ 
คือ  
 1.  เปนสวนเพิ่มเติมหรือเสริมสรางในการเรียนทกัษะ เปนอุปกรณการสอนที่ชวยลดภาระของ
ครู เพราะแบบฝกหัดเปนส่ิงที่จัดทําข้ึนอยางเปนระบบหรือมีระบบ  
 2.  ชวยเสริมทักษะการใชภาษา เปนเคร่ืองมือที่ชวยนกัเรียนในการฝกทักษะทางการใชภาษา
ใหดีข้ึน แตทัง้นี้จะตองอาศัยการสงเสริมและเอาใจใสจากครูผูสอนดวย  
 3.  ชวยในเร่ืองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางภาษา
แตกตางกนั การใหนกัเรียนทําแบบฝกหัดที่เหมาะสมกับความสามารถของเขาจะชวยใหนักเรียนประสบ
ผลสําเร็จในดานจิตใจมากข้ึน  
 4.  แบบฝกชวยเสริมใหทักษะทางภาษาคงทน ลักษณะการฝกเพื่อชวยใหเหน็ผลดังกลาวนั้น
ไดแก  
  4.1  ฝกทนัทหีลังจากทีน่ักเรียนไดเรียนรูเร่ืองนัน้ ๆ  
  4.2  ฝกซ้ําหลาย ๆ คร้ัง 
  4.3  เนนเฉพาะเร่ืองที่ตองการฝก 
 5.  แบบฝกที่ใชจะเปนเคร่ืองวัดผลการเรียนหลังจากจบบทเรียนในแตละครั้ง 
 6.  แบบฝกที่จัดทาํข้ึนเปนรูปเลมนักเรียนสามารถเก็บรักษาไวใชเปนแนวทางเพื่อทบทวนดวย
ตนเองตอไป  
 7.  การใหเด็กทําแบบฝกหัดชวยใหครูมองจุดเดน หรือปญหาตาง ๆ ของนกัเรียนไดชัดเจน ซึง่
จะชวยใหครูดําเนนิการปรับปรุงแกไขปญหานั้น ๆ ไดทนัทวงที  
 8.  แบบฝกที่จัดข้ึนนอกเหนือจากที่มีอยูในหนงัสือเรียนจะชวยใหนักเรียนฝกฝนอยางเต็มที่  
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 9.  แบบฝกที่จัดพมิพไวเรียบรอยแลวจะชวยทาํใหครูประหยดัทั้งแรงงานและเวลาในการที่
จะตองเตรียมสรางแบบฝกอยูเสมอ ในดานผูเรียนก็ไมตองเสียเวลาในการลอกแบบฝกจากกระดานเรียน
หรือกระดานดํา ทําใหมีเวลาและโอกาสไดฝกทักษะตาง ๆ มากข้ึน 
             10. แบบฝกชวยประหยัดคาใชจายและยังมีประโยชนในการทีผู่เรียนสามารถบันทึกและ
มองเหน็ความกาวหนาของตนเองไดอยางมีระบบและเปนระเบียบ  
 
 4.3 ลักษณะที่ดีของแบบฝก 
 ลักษณะของแบบฝกที่ดีมีดังนี้คือ (จิราภรณ ฉัตรทอง. 2545: 16); (สุนันทา สุนทรประเสริฐ. 
2544: 9-10); (Billow. 1998: 87) 
 1.  บทเรียนทกุเร่ืองควรใหนักเรียนไดมีโอกาสฝกมากพอ กอนที่จะเรียนเร่ืองตอไป  
 2.  แตละบทควรฝกโดยใชเพยีงแบบฝกเดียว 
 3.  ฝกโครงสรางใหมกับส่ิงทีเ่รียนรูแลว  
 4.  ส่ิงที่ใหทาํแตละคร้ังควรเปนบทฝกส้ัน ๆ  
 5.  ประโยคและคําศัพทควรเปนแบบที่ใชพูดกนัในชีวิตประจาํวนั 
 6.  แบบฝกควรใหนกัเรียนไดใชความคิดไปดวย 
 7.  แบบฝกควรมีหลาย ๆ แบบเพื่อไมใหนกัเรียนเบ่ือหนาย 
 8.  การฝกควรฝกใหนักเรียนนําส่ิงที่เรียนไปแลวสามารถนาํไปใชในชีวิตประจําวนัได 
 9. เกี่ยวของกับบทเรียนที่เรียนมาแลว 
 10. เหมาะสมกับวัยหรือความสามารถของเด็ก 
 11. มีคําช้ีแจงส้ัน ๆ ที่จะทําใหเด็กเขาใจ 
 12. เปนส่ิงทีน่าสนใจและทาทายใหแสดงความสามารถ 
 13. ดึงดูดความสนใจและสมาธิของนักเรียน 
 14. เปดโอกาสใหเด็กฝกเฉพาะอยาง 
 15. ใชภาษาเหมาะสมสมกบัวัย วัฒนธรรมประเพณี ภูมิหลังทางภาษาของเด็ก 
             16. แบบฝกที่ดีควรจะเปนแบบฝกสําหรับนักเรียนเกงและซอมเสริมสําหรับนักเรียนอานใน
ขณะเดียวกนั  
             17. แบบฝกที่ดีนั้นจะตองเรียงลําดับจากงายไปยาก 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวาลักษณะที่ดีของแบบฝกจะตองดึงดูดความสนใจและสมาธิของ
นักเรียน และเรียงลําดับจากงายไปยาก มคํีาส่ัง คําอธิบายชัดเจน และนักเรียนสามารถนาํส่ิงที่เรียน        
ไปใชประโยชนในชวีิตประจาํวนัได  
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 4.4 หลักในการสรางแบบฝก 
 หลักการสรางแบบฝกเปนส่ิงสําคัญ เพราะแบบฝกที่ดีจะสามารถพัฒนาการเรียนรูไดดีจึง
จําเปนตองสรางใหมีคุณภาพ ดังที่ บทัส (นิตยา ฤทธิโยธี 2530: 40); (จิราภรณ ฉัตรทอง. 2545:22); 
(สุนันทา สุนทรประเสริฐ. 2544: 12-15); (Billow. 1998: 90) เสนอหลักการสรางแบบฝกไวดังนี ้  
 1.  กอนสรางแบบฝกจําเปนตองกําหนดโครงรางไวกอนวามีวัตถุประสงคอยางไรจะเขียนแบบ
ฝกเกี่ยวกับเร่ืองอะไร 
 2.  ศึกษาเอกสารและงานวิจยัทีเ่กี่ยวของกับเร่ืองทีท่ํา  
  2.1  ศึกษาปญหาในการเรียนการสอน 
  2.2  ศึกษาจิตวทิยาเกี่ยวกับการเรียนการสอนและพัฒนาการ 
  2.3  ศึกษาเนื้อหาวชิา 
  2.4  ศึกษาลักษณะของแบบฝก  
  2.5  วางโครงเร่ืองและกําหนดรูปแบบของการฝกใหครบ    
  2.6  เลือกเนื้อหาตางๆ ที่เหมาะสมมาบรรจุในแบบฝกใหครบตามทีก่ําหนด 
 3.  เขียนวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม  
 4.  แจงวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม เปนกิจกรรมยอยโดยคํานึงถึงความเหมาะสมของผูเรียน 
 5.  กําหนดอุปกรณที่จะใชในกจิกรรมแตละข้ันตอนใหเหมาะสม     
 6.  กําหนดเวลาแตละข้ันตอนใหเหมาะสม    
   7.  ประเมินผลอยางไร  
   จากหลักการสรางแบบฝกทีก่ลาวมาสรุปไดวา มีวิธกีารสรางแบบฝกหลายวิธ ีและสอดคลอง
กันซ่ึงผูศึกษานําไปใชเปนแนวทางในการสรางแบบฝก  
 
 4.5  หลักจิตวิทยาที่เกี่ยวของกับการสรางแบบฝก 
 สุจริต เพียรชอบ ( 2539: 65 - 73 ) กลาวถงึหลักจิตวทิยาในการสรางแบบฝกวาตองยึดตาม
ทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวทิยา ดังนี ้
 1.  ความแตกตางระหวางบุคคล (Individual Difference) นักเรียนแตละคนมีความรู ความ
ถนัด ความสามารถและความสนใจทางภาษาแตกตางกนั กอนสอนควรมีการทดสอบความสามารถทาง
ภาษาของเด็กกอน เด็กทีม่ีความสามารถสงูก็ใหการสนับสนุนใหมทีักษะสูงข้ึน สวนเด็กคนใดมีทักษะตํ่า 
ก็พยายามสอนซอมเสริมใหเปนพเิศษ  
 2.  การเรียนรูโดยการกระทํา (Learning by Doing) นักเรียนสามารถเรียนรูทักษะการเขียนได
คลองแคลวชํานาญ ก็เพราะมีประสบการณตรงจากการลงมือฝกกระทําดวยตนเอง จึงมโีอกาสทีจ่ะ
ไดรับประโยชนจากการเรียนรูมากที่สุด       
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 3.  การเรียนรูจากการฝกฝน (Law of Exercise) การฝกฝนเปนกฎการเรียนรูของธอรนไดค 
(Thorndike) ไดกลาวไววา การเรียนรูจะเกดิข้ึนไดดีก็ตอเม่ือไดฝกฝนหรือกระทําซํ้า ผูเรียนจะมีทกัษะ
ทางภาษาดี มีความรูความเขาใจ และเกิดทัศนะคติที่ดี ถาผูเรียนไดฝกฝน ไดใชภาษามากเทาใดก็จะ
ชวยใหมีทกัษะดีมากข้ึนเทานั้น  
 4.  กฎแหงผล (Law of effect) นักเรียนไดเรียนรูแลว ยอมตองการทราบผลการเรียนของตนวา
เปนอยางไร เพราะฉะนัน้เม่ือมีงานใหนักเรียนทาํ ครูควรรีบตรวจและคืนนักเรียนโดยเร็ว ผูเรียนจะมี
ความพึงพอใจที่ไดรับผลการเรียน 
 5.  กฎการใชและไมไดใช (Law of Use and Disuse) ภาษาเปนวิชาทักษะตองมีการฝกฝนอยู
เสมอ จึงจะคลองแคลวและชํานาญ ถาเรียนแลวไมไดใชนานๆ ก็ลืมหรือมีทักษะไมดีเทาที่ควร   
 6.  แรงจูงใจ (Motivation) เปนส่ิงสําคัญมากเพราะเปนส่ิงเราเพื่อจงูใจใหนักเรียนสนใจเรียน 
ต้ังใจฝกฝน และมีทัศนคติทีดี่ตอการเรียน 
 ในการสรางแบบฝกหัดตองอาศัยหลักสําคัญตามทฤษฎีการเรียนรูทางจิตวทิยาประกอบดวย  
 1.  ความใกลชิด (Contiquition) การใชส่ิงเราและการตอบสนองที่เกิดข้ึนในเวลาใกลเคียงกนั
จะสรางความพอใจใหกับผูเรียน 
 2.  แบบฝกหัด (Practice) คือการใหผูเรียนไดกระทาํกิจกรรมที่ซ้ํา ๆ เพื่อชวยในการสรางความ
แมนยําชํานาญ 
 3.  กฎแหงผล (Law of Effect) คือการใหผูเรียนไดทราบผลการทาํงานของตนโดยรวดเร็ว ซึ่ง
นอกจากจะกระทําใหผูเรียนไดทราบวาผลการทาํงานของตนเองเปนอยางไรแลวยงัเปนการสรางความ
พอใจใหกับผูเรียนอีกดวย 
 4.  การจูงใจ (Motivation) ไดแกการเรียงแบบฝกหัดจากงายไปหายากและจากแบบฝกหัดที่
ส้ันไปสูที่ยาวข้ึน ทั้งนี้เร่ืองทีจ่ะนาํมาสรางแบบฝกควรมีหลายรสและหลายรูปแบบตลอดจนมี
ภาพประกอบเร่ืองเพื่อเราความสนใจของนกัเรียนมากข้ึน  
 รมวิชาการ (2543: 20) ไดนําเสนอไววา “การเรียนรูเปนกระบวนการของ การตอบสนองตอส่ิง
เรา เชน แนวคิดของธอรนไดด เชื่อวาการเรียนรูจะเกิดข้ึนเมื่อมีส่ิงเรามาเราและผูเรียนเลือกตอบสนอง
จนเปนทีพ่อใจของผูเรียน การตอบสนองใดไมพึงพอใจก็จะถูกตัดทิง้ไป แนวคิดนี้มีอิทธิพลตอการจดัการ
เรียนการสอนของไทยมานาน นับต้ังแตไทยรับความคิดทางการศึกษามาจาก สหรัฐอมริกา 
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา การสรางแบบฝกจะตองคํานงึถงึจิตวิทยาเพื่อใหไดแบบฝกที่
เหมาะสมกับวยัและความสามารถของนักเรียน และยังเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
เพื่อใหนักเรียนไดเกิดความพึงพอใจที่จะทําแบบฝก เนือ้หาครอบคลุม รูปแบบนาสนใจ ไดรับ
ประสบการณตรงเหมาะสมกับวัยของผูเรียน มีความชัดเจนของคําส่ัง และไดลงมือกระทําเองจนเกดิ



 72 

ทัศนคติที่ดีตอการเรียน และสามารถประเมินผลพฒันาการของผูเรียนไดดวย ซึง่จะนําไปสูความสําเร็จ
ในดานการเรียนรูไดอยางมปีระสิทธิภาพ  
   
 4.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกบัแบบฝก 
 หรรษา บุญนายืน (2546: บทคัดยอ) ไดสรางแบบฝกการเขียนสะกดคํา สําหรับนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 4 ผลการวจิัยพบวา แบบฝกการเขียนสะกดคําที่สรางข้ึนมีประสิทธภิาพ 88.85 / 80.83 
และนักเรียนสามารถทําแบบทดสอบหลงัการทาํแบบฝกไดสูงกวาเกณฑมาตรฐาน  
 นลินนุช อํานวยสิน (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดคําของเด็กที่มี
ปญหาทางการเรียนรูจากการสอนเขียนดวยชุดการสอนเขียน สําหรับนกัเรียนที่มีปญหาทางการเรียนรู
ดานการเขียน ชั้นประถมศึกษาปที ่2 ผลการวิจัยพบวา นักเรียนที่ไดรับการสอนดวยชุดการสอนเขียนมี
ความสามารถการเขียนคํากอนและหลังการทดลองแตกตางกนัยางมนียัสําคัญทางสถิติที่ .05  
 นริศรา มีมงคล (2545: บทคัดยอ) ไดสรางแบบฝกทักษะดานการเขียนสําหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 1 ผลการวิจัยพบวา แบบฝกทักษะดานการเขียนที่สรางข้ึนมีประสิทธิภาพเทากับ 
84.48 / 86.00 และมีผลสัมฤทธ์ิหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
 รัตนา แพงจันทร (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถเขียนคําของเด็กที่มีปญหาทาง 
การเรียนรูที่เรียนรวมในโรงเรียนปกติ จากการสอนเขียนแบบบูรณาการกับเกม ผลการวิจัยพบวา      
การสอนแบบบูรณาการกับเกมชวยใหเด็กที่มีปญหาทางการเรียนรูมีความสามารถทางการเขียนคํา
สูงข้ึนตรงตามสมมติฐานที่ต้ังไว  
 ลอเรย (Lowry. 1978: 817–A) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกกับนักเรียนในระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 3 
จํานวน 87 คน ผลการวิจัยพบวา แบบฝกเปนเคร่ืองมือที่ชวยนักเรียนในการเรียนรูโดยนักเรียนที่ไดรับ
การฝกโดยใชแบบฝก มีคะแนนการทดสอบหลังทําแบบฝกสูงกวากอนทําแบบฝก นอกจากนีแ้บบฝกชวย
ในเร่ืองของความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากนักเรียนมีความสามารถทางดานภาษาแตกตางกัน 
การนําแบบฝกมาใชจึงชวยใหนักเรียนประสบผลสําเร็จในการเรียนเพิ่มข้ึน  
 แมคพีท (Mcpeake. 1979: 7199–A) ไดศึกษาผลการเรียนจากแบบฝกอยางเปนระบบ ต้ังแต
เร่ิมการศึกษาถึงความสามารถในการอาน และเพศที่มีตอความสามารถ ในการสะกดคําของนักเรียน  
ชั้นประถมศึกษาปที ่6 จากโรงเรียนประถมศึกษาที่เมือง สจวจ; และ แมสซาซูเซท (Scituate; & 
Massachusetts) จํานวน 129 คน พบวา ทุกกลุมมีผลสัมฤทธิ์ในการสะกดคําสูงข้ึน ยกเวนนักเรียนชาย
กลุมที่มีความบกพรองทางดานการอาน และพบวาแบบฝกชวยปรับปรุงความสามารถในการสะกดคํา
ของนักเรียนทกุคน แตระยะเวลา 2 สัปดาห ไมเพียงพอที่จะทําใหเกิดการถายโยงการเรียนรูในการสะกด
คําใหมที่ยงัไมไดศึกษา และคะแนนนักเรียนหญิงสูงกวานักเรียนชายอยางมีนยัสําคัญทางสถิติ 
นอกจากนัน้การอานยังมีความสัมพันธกับความสามารถในการเขียนสะกดคํา กลาวคือนักเรียนที่มี
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ความสามารถในการอานสูง จะไดคะแนนในการสะกดคําสูงดวยและพบวาเวลาที่ใชสําหรับการศึกษา
การสะกดคําวนัละ 20 นาท ีมีประโยชนที่จะทําใหนกัเรียนสะกดคําไดดียิ่งข้ึน  
 จากผลการวิจยัที่เกี่ยวกับแบบฝก สรุปไดวา แบบฝกที่สรางอยางมีประสิทธิภาพจะชวยให
นักเรียนสามารถพัฒนาการเรียนทัง้ทางดานการฟง การพูด การอาน และการเขียนสูงข้ึน ดังนัน้ แบบฝก
ที่สรางข้ึนอยางเหมาะสมนาจะชวยใหนกัเรียนมีประสิทธิภาพทางการเรียนสูงข้ึนตามศักยภาพของแตละ
บุคคล  
 
5.  แรงจูงใจ 
 เอกสารที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ ผูวิจัยไดรวบรวมไวตามลําดับ ดังนี้ (นงลักษณ ไหวพรหม. 
2547.ออนไลน); (ราตรี พฒันรังสรรค. 2544: 254); (รังสรรค ประเสริฐศรี. 2548 อางอิงจาก  Domjan. 
1996); (อุบลรัตน เพ็งสถิต. 2547: 24); (สุรางค โควตระกูล. 2544: 153) 
  
 5.1 ความหมายของแรงจูงใจ  
 แรงจูงใจ (Motive) เปนคําที่ไดความหมายมาจากคําภาษาละตินทีว่า mover ซึ่งหมายถงึ 
"เคล่ือนไหว (Move) " ดังนัน้ คําวาแรงจงูใจจึงมีการใหความหมายไวตาง ๆ กันดังนี ้ 
 จากความหมายนีจ้ะเห็นไดวา แรงจูงใจจะเกี่ยวของกับองคประกอบที่สําคัญ 2 ประการ คือ 
   1.  เปนกลไกที่ไปกระตุนพลังของรางกายใหเกิดการกระทํา  
 2.  เปนแรงบังคับใหกับพลังของรางกายที่จะกระทําอยางมีทศิทาง 
   แรงจูงใจหมายถึงพลังภายในของแตละบุคคลที่ถูกกระตุนโดยบุคคลหรือสภาพแวดลอมให
แสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งออกมาเพื่อไปสูเปาหมายที่ตนเองตองการหรือมีผูทําการชักจูงกําหนด  
การจูงใจ (motivation) เปนเงื่อนไขของการไดรับการกระตุนโดยความหมาย ดังนี้คือ  แรงจูงใจ หรือ  
การจูงใจ เกิดจากความตองการของมนุษยที่จะดํารงชีวิตอยู หรือเพื่อสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน การจงูใจ
อาจเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกเปนส่ิงเรา ปจจัยตาง ๆ ที่นํามาอาจจะเปนเคร่ืองลอ รางวัล  
การลงโทษ การทําใหเกิดการต่ืนตัว รวมทั้งทําใหเกิดความคาดหวัง หรืออาจเกิดจากความตองการและ
แรงขับภายในตัวบุคคลได กลาวอีกนัยคือเปนตัวกระตุนใหบุคคลเกิดพฤติกรรมตามท่ีตนเองปรารถนา 
ในการเรียนการสอนก็เชนกัน หากผูเรียนมีแรงจูงใจจากการจูงใจของผูสอนแลวจะกอใหเกิดการเรียนรู
ยอมสงผลดีตอผูเรียนนั้น           
 จากที่กลาวมาสรุปไดวา แรงจูงใจหมายถึง พลังภายในของแตละบุคคลที่ถูกกระตุนโดยบุคคล
หรือสภาพแวดลอมใหแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหน่ึงออกมาเพื่อไปสูเปาหมายที่ตนเองตองการ  
สวนการจูงใจ (motivation) เปนเงื่อนไขของการไดรับการกระตุนโดยความหมายดังนีคื้อ แรงจูงใจ หรือ
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การจูงใจ เกิดจากความตองการของมนุษยที่จะดํารงชีวติอยู หรือเพื่อสภาพความเปนอยูที่ดีข้ึน การจูงใจ
อาจเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกเปนสิ่งเรา ปจจัยตาง ๆ ทีน่ํามาอาจจะเปนเคร่ืองลอ รางวัล 
 
 5.2 ความสําคัญของแรงจูงใจ  
 แรงจูงใจมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จทางดานวชิาการของนักเรียนนักศึกษา ดังทีป่รากฏ
เปนหลักฐานหรือเปนหลักทฤษฎีอยูมากมาย ซึ่งไดอธบิายถงึความสัมพันธของแรงจูงใจกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน (Attaway: 2008: Online) สอดคลองกับชัยนาถ นาคบปุผา (2540: 54 - 56) ที่วา
ความสําคัญของแรงจูงใจเปนส่ิงที่มีอิทธิพลตอการเรียนและการทาํงานของบุคคลเปนอยางมาก           
หากผูเรียนหรือผูทํางานไดแรงจูงใจในระดับสูง ยอมทาํใหพวกเขาต้ังใจเรียนหรือต้ังใจทํางานอยางเต็ม
ความสามารถโดยไมยอทอ 
 แรงจูงใจดานการศึกษานั้นเปนการตัดสินใจที่สลับซับซอน เนื่องจากตองลงทุนทั้งดาน
คาใชจายและดานเวลา นอกจากนี้การตัดสินใจเขาศึกษาอยางใดอยางหนึ่ง จะรวมถึงการยอมรับ
เงื่อนไขขอตกลงและกฎเกณฑตาง ๆ ดวย บางอยางมคีวามเขมงวดมาก และบางอยางก็สงผลกระทบไป
ยังกิจกรรมอื่น ๆ ของชีวิตดวย ไมวาจะเปนในครอบครัวหรือการทํางาน รวมทั้งเวลาสําหรับสนุกสนาน 
เพลิดเพลิน การที่บุคคลจะเขารวมกิจกรรมใดดวยความเต็มใจนั้น เขาคาดหวังวาเขาจะไดรับส่ิงที่       
พึงพอใจและคุมคา การศึกษาเร่ืองของแรงจูงใจจึงมีความสําคัญสําหรับการจัดกระบวนการเรียน 
การสอน ซึ่งการแสดงพฤติกรรมตาง ๆ ของมนุษยลวนมีสาเหตุมาจากแรงจูงใจเปนสําคัญและแรงจูงใจ
อยางเดียวกันยังทําใหมนุษยแสดงพฤติกรรมแตกตางกันไดดวย เชน ทําไมบางคนจึงขยันเรียน แตบาง
คนข้ีเกียจ ทั้ง ๆ ที่ตางก็ตองการสอบไดคะแนนดีทั้งคู แรงจูงใจเปนส่ิงสําคัญที่ทําใหบุคคลเกิดพลังที่จะ
แสดงพฤติกรรมตาง ๆ อันจะทําใหเกิดการที่จะกระทําหรือไมกระทําส่ิงใดสิ่งหนึ่ง และทําใหเกิด 
ความพรอมในการกระทําเปนอยางดี นอกจากนี้ แรงจูงใจยังทําใหบุคคลหรือผูเรียนสามารถไปสูจุหมาย
ปลายทางที่พวกเขาคาดหวังไว ฉะนั้นการศึกษาเร่ืองแรงจูงใจจะทําใหเขาใจพฤติกรรมของมนุษยไดดี
ยิ่งข้ึน (อารี พันธมณี. 2546: 269) 
 
 5.3 ประเภทของแรงจูงใจ   
 ประเภทของแรงจูงใจในแนวทางเดียวกัน 2 ประเภท คือ    
 1.  แรงจูงใจภายใน (Intensive Motivation) เปนแรงจูงใจทีม่าจากภายในตัวบุคคล เปนแรง
ขับที่ทาํใหบุคคลนั้นแสดงพฤติกรรมโดยไมหวงัรางวัลหรือแรงเสริมจากภายนอก เพราะเปนพฤติกรรมที่
เกิดจากความสนใจของผูแสดงพฤติกรรม มองเหน็คุณคาในตัวมันเอง มีความสุขหรือพึงพอใจในส่ิงนัน้ 
ซึ่งความรูสึกมคีวามสุขนัน้เองที่เปนรางวัลหรือส่ิงตอบแทนที่เขาไดรับ เชน การเลนวดีีโอเกม การรอง
เพลงในหองน้าํ การเก็บรักษาไดอาร่ีสวนตัว เปนตน    
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 2.  แรงจูงใจภายนอก (Extensive Motivation) เปนแรงจูงใจที่ไดรับอิทธพิลจากภายนอกจูงใจ
ใหเกิดพฤติกรรมเปนความตองการที่จะปฏิบัติเพื่อใหไดรับส่ิงตอบแทน หรือรางวัลหรือหลีกเล่ียงจากผล
ที่ไมพงึปรารถนา แรงจูงใจเหลานี้ เชน แรงเสริมชนิดตาง ๆ ต้ังแตคําติชมรางวัลที่เปนส่ิงของ เงนิ ตัวแปร
ตาง ๆ ที่มาจากบุคคล ลักษณะของเหตุการณ ส่ิงแวดลอมภายนอก เปนตน (อารี พันธมณี. 2546: 
270); (สุรางค โควตระกูล. 2544: 169) 
 
  นงลักษณ ไหวพรหม (2547: ออนไลน) แบงประเภทของแรงจูงใจอยางกวางๆ ได 3 ประเภท 
คือ     
 1.  แรงจูงใจทางดานรางกาย (Physiological) เปนแรงจูงใจที่ติดตัวมาแตกําเนิด  
มีความจาํเปนอยางยิ่งในการดํารงชีวิต เชน ความหิว ความกระหายน้าํ ความตองการทางเพศ เปนตน 
 2.  แรงจูงใจทัว่ไปที่ไมใชการเรียนรู หรือแรงจูงใจทั่วไป (Unlearned or General Motives) 
เปนแรงจูงใจที่ไมไดเกิดข้ึนเพราะการเรียนรูและไมใชเกดิข้ึนเพราะความเปล่ียนแปลงทางรางกาย เปน
ความตองการสวนบุคคล เชน ความตองการเคลื่อนไหว และทํากิจกรรมตาง ๆ ตลอดจนความอยากรู
อยากเหน็ ความกลัว ความตองการความรักใครเอ็นดู เปนตน 
 3.  แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) เปนแรงจูงใจที่เกดิข้ึนจากการเรียนรู ไมใชติดตัว 
มาแตกําเนิด แตเกิดข้ึนเพราะการที่บุคคลไดเกี่ยวของกับส่ิงแวดลอมดวยเหตุที่คนเปนสัตวสังคม ดังนั้น
พฤติกรรมสวนใหญจงึไดรับอิทธิพลจากสิ่งแวดลอมทางสังคม ไดแก สถาบันตางๆ วัฒนธรรม คานิยม 
ความนึกคิด ความเชื่อถือ ขนบธรรมเนยีมประเพณี ศาสนา เปนตน แรงจูงใจทางสังคม ไดแก  
ความตองการใหสังคมยอมรับนั่นเอง 
 ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2544: 111 – 113) ไดแบงประเภทแรงจูงใจออกเปน 2 ประเภท คือ 
 1.  แรงจูงใจทางดานรางกาย เปนแรงผลักดันที่เกิดข้ึนพรอมกับความตองการมีชวีิต 
การดํารงชีวิตไมจําเปนตองอาศัยประสบการณการเรียนรูแตอยางใด แรงจูงใจประเภทนี ้ไดแก 
  1.1  ความหิว คนเราตองการอาหารเขาสูรางกายเพื่อหลอเล้ียงชีวิต   
  1.2  ความกระหาย เมื่อรางกายของคนขาดน้ําทําใหเรารูสึกลําคอแหงผาก เกิดความ
ตองการทีจ่ะไดน้ําด่ืม 
  1.3  ความตองการทางเพศ ความตองการดานนี้จะเร่ิมข้ึนเม่ือคนเรายางเขาสูวัยรุนและ
ผูใหญอาจจะลดลงเมื่อมีอายุมากข้ึนตามลําดับ 
  1.4  ความตองการอุณหภูมิที่เหมาะสม ส่ิงมีชวีติจะดํารงชีวิตอยูไดก็ตองอาศัยอุณหภูมิที่
เหมาะสม อุณหภูมิในรางกายท่ีไมสูงหรือตํ่าจนเกินไป 
  1.5  การหลีกเล่ียงความเจ็บปวด แรงขับชนิดนีเ้กิดจากความตองการหลีกหนีความ
เจ็บปวดเพื่อใหรางกายเกิดความปลอดภัย  
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  1.6  ความตองการการพกัผอน เมื่อรางกายเกดิความเหน็ดเหน่ือยเนื่องจากการใชพลังงาน
ออกแรงในการทํางาน เราตองการนอนหลับและพักผอน  
  1.7  ความตองการอากาศบริสุทธิ์ที่มกีาซออกซิเจน  
  1.8  ความตองการขับถายเปนการขับของเสียออกจากรางกาย เปนส่ิงจาํเปนเชนเดียวกับ
อาหารและน้ํา 
 2.  แรงจูงใจทางจติใจและสังคม แรงจูงใจประเภทน้ีคอนขางจะสลับซับซอน เกิดข้ึนจากสภาพ
สังคม วัฒนธรรม การเรียนรูและประสบการณที่บุคคลนัน้ไดรับและเปนสมาชิกอยู แบงออกไดดังนี ้
  2.1  ความตองการที่เกิดจากสังคม ที่เปนมรดกตกทอดทางวฒันธรรมและกลายมาเปน
ลักษณะนิสัยประจําตัวของแตละคน  
  2.2  ความตองการทางสังคมที่เกดิจากการเรียนรู เราตองมีประสบการณและการเรียนรูมา
กอน จงึจะเขาใจและเลือกปฏิบัติได 
 อารี พนัธมณี (2546: 271 - 272) ไดยกตัวอยางแรงจงูใจทางสังคม เชน แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ 
(Achievement Motive) เปนความปรารถนาของบุคคลที่จะทํากิจกรรม ตาง ๆ ใหดีและประสบ
ความสําเร็จ แรงจูงใจใฝสัมพันธ เปนแรงจูงใจทีท่ําใหบคุคลปฏิบัติตนใหเปนที่ยอมรับของบุคคลอ่ืน และ
แรงจูงใจตอความนับถือตนเอง (Self – Esteem) เปนแรงจูงใจที่ปรารถนาในความมีชื่อเสียงและเปนที่
รูจักของคนทัว่ไป  
  
  5.4  ทฤษฎีแรงจูงใจ   
 มีทฤษฎีและการศึกษาเร่ืองจูงใจจํานวนมากในทีน่ี้จะกลาวโดยสังเขปเพื่อนาํมาประยุกตใชใน
การเรียนการสอนดังนี้      
 ทฤษฎีเนื้อหาของการจูงใจ (Content theories of Motivation) ทฤษฎีนี้อธิบายถึง 
ความตองการหรือปรารถนาภายในของบุคคล ซึ่งกระตุนใหเกิดพฤติกรรม หรือเปนทฤษฎีที่อธิบายถึง
กลไกความตองการของพนักงาน ซึ่งไดแก สาเหตุที่พนักงานมีความตองการที่แตกตางกนัในชวงเวลาที่
แตกตางกนัทฤษฎีเนื้อหาเปนที่รูจักและยอมรับดังนี ้       
 1. ทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว  
 2. ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด (McClelland)  

 
ทฤษฎลีําดับขั้นความตองการของมาสโลว (Maslow’s hierarchy of needs theory)  

 เปนทฤษฎีทีเ่กี่ยวของกับความตองการข้ันพืน้ฐานของมนุษย ซึ่งกําหนดโดยนกัจิตวิทยาช่ือ 
มาสโลว (Abraham Maslow) เปนทฤษฎีการจูงใจที่มีการกลาวขวัญอยางแพรหลาย มาสโลวมองวา 
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ความตองการของมนุษยมีลักษณะเปนลําดับข้ัน จากระดับตํ่าสุดไปยังระดับสูงสุด เมื่อความตองการใน
ระดับหนึง่ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยก็จะมีความตองการอืน่ในระดับที่สูงข้ึนตอไป ดังภาพประกอบ 
   

ความตองการบรรลุ
ศักยภาพของ

ตนเองอยางแทจริง 

ความตองการไดรับการยกยอง 
ความตองการไดรับความรักและเปนเจาของ 

ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง 

ความตองการดานสรีระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว 
 

 ลักษณะความตองการตามหลักการของมาสโสว 
 ข้ันที่ 1 ความตองการดานสรีระ (Physiological needs) เปนความตองการข้ันพื้นฐานของ
มนุษยเพื่อความอยูรอด เชน อาหาร เคร่ืองนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค อากาศ น้ําด่ืม การพักผอน 
เปนตน    
   ข้ันที่ 2 ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง (Security or safety needs)  เมื่อมนุษย
สามารถตอบสนองความตองการทางรางกายไดแลว มนุษยก็จะเพิ่มความตองการในระดับที่สูงข้ึนตอไป 
เชน ความตองการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ความตองการความมัน่คงในชีวิตและหนาที ่
การงาน เปนตน    
   ข้ันที่ 3 ความตองการไดรับความรักและเปนเจาของ (Affiliation or Acceptance needs) เปน
ความตองการเปนสวนหน่ึงของสังคม ซึ่งเปนธรรมชาติอยางหนึง่ของมนษุย เชน ความตองการใหและ
ไดรับซ่ึงความรัก ความตองการเปนสวนหนึ่งของหมูคณะ ความตองการไดรับการยอมรับ การตองการ
ไดรับความชื่นชมจากผูอ่ืน เปนตน   
 ข้ันที่ 4 ความตองการไดรับการยกยอง (Esteem needs) หรือ ความภาคภูมิใจในตนเอง เปน
ความตองการการไดรับการยกยอง นับถือ และสถานะจากสังคม เชน ความตองการไดรับความเคารพ
นับถือ ความตองการมีความรูความสามารถ เปนตน  



 78 

 ข้ันที่ 5 ความตองการบรรลุศักยภาพของตนเองอยางแทจริง (Self- actualization) เปน 
ความตองการสูงสุดของแตละบุคคล เชน ความตองการทีจ่ะทาํทกุส่ิงทกุอยางไดสําเร็จ ความตองการทํา
ทุกอยางเพื่อตอบสนองความตองการของตนเอง เปนตน  
 จากทฤษฎีลําดับข้ันความตองการของมาสโลว สามารถแบงความตองการออกไดเปน   
2 ระดับ คือ   
 1.  ความตองการในระดับตํ่า (Lower order needs) ประกอบดวยความตองการทางรางกาย 
ความตองการความปลอดภัยและม่ันคง และความตองการความผูกพนัหรือการยอมรับ   
 2.  ความตองการในระดับสูง (Higher order needs) ประกอบดวย ความตองการการยกยอง
และความตองการความสําเร็จในชีวิต  
 
 ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิข์องแมคคลแีลนด (McClelland)  
 ทฤษฎีนี้เนนอธิบายการจูงใจของบุคคลที่กระทําการเพื่อใหไดมาซ่ึงความตองการความสําเร็จ
มิไดหวังรางวัลตอบแทนจากการกระทําของเขา ซึ่งความตองการความสําเร็จนี้ในแงของการทํางาน
หมายถึงความตองการที่จะทํางานใหดีที่สุดและทําใหสําเร็จผลตามที่ต้ังใจไว เม่ือตนทําอะไรสําเร็จไดก็
จะเปนแรงกระตุนใหทํางานอ่ืนสําเร็จตอไป หากองคการใดมีพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์จํานวนมาก
ก็จะเจริญรุงเรืองและเติบโตเร็ว ในชวงป ค.ศ. 1940 นักจิตวิทยาช่ือ เดวิด แมคคลีแลนด (David I. 
McClelland) ไดทําการทดลองโดยใชแบบทดสอบการรับรูของบุคคล (Thematic Apperception Test 
(TAT)) เพื่อวัดความตองการของมนุษย โดยแบบทดสอบTAT เปนเทคนิคการนําเสนอภาพตาง ๆ แลวให
บุคคลเขียนเรื่องราวเกี่ยวกับส่ิงที่เขาเห็น จากการศึกษาวิจัยของแมคคลีแลนดไดสรุปคุณลักษณะของ
คนที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมีความตองการ 3 ประการที่ไดจากแบบทดสอบ TAT ซึ่งเขาเชื่อวาเปนส่ิง
สําคัญในการที่จะเขาใจถึงพฤติกรรมของบุคคลไดดังนี้ 
 1.  ความตองการความสําเร็จ (Need for Achievement (nAch)) เปนความตองการที่จะทําส่ิง
ตาง ๆ ใหเต็มที่และดีที่สุดเพื่อความสําเร็จ จากการวิจยัของแมคคลีแลนด พบวาบุคคลที่ตองการ
ความสําเร็จ (nAch) สูง จะมีลักษณะชอบการแขงขัน ชอบงานทีท่าทาย และตองการไดรับขอมูล
ปอนกลับเพื่อประเมินผลงานของตนเอง มีความชาํนาญในการวางแผน มีความรับผิดชอบสูง และกลา 
ที่จะเผชิญกับความลมเหลว    
 2.  ความตองการความผูกพนั (Need for Affiliation (nAff)) เปนความตองการการยอมรับจาก
บุคคลอ่ืน   ตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม   ตองการสัมพันธภาพที่ดีตอบุคคลอ่ืน   บุคคลที่ตองการ 
ความผูกพนัสูงจะชอบสถานการณการรวมมือมากกวาสถานการณการแขงขัน โดยจะพยายามพยายาม
สรางและรักษาความสัมพนัธอันดีกับผูอ่ืน   
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 3.  ความตองการอํานาจ (Need for power (nPower) เปนความตองการอํานาจเพื่อมีอิทธิพล
เหนือผูอ่ืน บุคคลที่มีความตองการอํานาจสูง จะแสวงหาวิถทีางเพื่อทาํใหตนมีอิทธพิลเหนือบุคคลอ่ืน 
ตองการใหผูอ่ืนยอมรับหรือยกยอง ตองการความเปนผูนํา ตองการทาํงานใหเหนือกวาบุคคลอ่ืนและจะ
กังวลเร่ืองอํานาจมากกวาการทํางานใหมปีระสิทธิภาพ  
 จากการศึกษาพบวาพนักงานที่มีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์สูงมกัตองการจะทํางานในลักษณะ  
3 ประการดังนี ้   
 1.  งานที่เปดโอกาสใหเขารับผิดชอบเฉพาะสวนของเขา และเขามีอิสระทีจ่ะตัดสินใจและ
แกปญหาดวยตนเอง             
 2.  ตองการงานทีม่ีระดับยากงายพอดี ไมงายหรือยากจนเกนิไปกวาความสามารถของเขา 
 3.  ตองการงานทีม่ีความแนนอนและตอเนื่องซ่ึงสรางผลงานไดและทําใหเขามีความกาวหนา
ในงานเพื่อจะพิสูจนตนเองถงึความสามารถของเขาได   
 นอกจากงานในลักษณะดังกลาวแลวแมคคลีแลนดไดพบวาปจจัยที่สําคัญอีกปจจัยหนึง่ทีม่ีผล
ตอการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่มีประสิทธิภาพคือส่ิงแวดลอมที่เหมาะสมกับงานที่เขาทําดวย จาก
ทฤษฎีแรงจูงใจดังกลาวสามารถนาํมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอน และสรางแรงจูงใจใหกบันักเรียน
ได เนื่องจากการสรางแรงจูงใจสามารถทําไดโดยการสรางกิจกรรมที่ชวยกระตุนใหผูเรียนเกิดพฤติกรรม
การกระทําเพือ่การเรียนรู ซึง่สอดคลองกบัการสอนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ที่ใช
เทคนิคการใชสีสอนเขียนประโยค เพราะตามข้ันตอนการเรียนการสอนของส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนในตัวโปรแกรมจะมกีารกระตุนใหเกิดกิจกรรมการเรียนรูตลอดเวลา ซึง่บทบาทของครูมี
คอนขางนอย เปนวธิีการสอนที่เนนนกัเรียนเปนสําคัญ  
 
 5.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแรงจูงใจ 
 ฉัตรชัย อภิวันทสนอง (2548) ไดทําการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการอาน 
ความสามารถในการเขียนและแรงจูงใจในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 5 
ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนตามแนวทฤษฏีการสอนภาษาแบบอรรถฐานกับวธิีการสอนตามคูมือครู 
ผลปรากฏวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที ่5 ที่ไดรับการสอนดวยวิธีการสอนตามแนวทฤษฏีการสอน
ภาษาแบบอรรถฐานมีแรงจูงใจสูงกวาวิธกีารสอนตามคูมือครู อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
 สมพร พรหมจรรย (2540) ไดทําการศึกษาตัวแปรที่เกีย่วของกับแรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานกังานประถมศึกษา
จังหวัดนครศรีธรรมราช  ผลปรากฏวา  ตัวแปรดานสวนตัว ครอบครัว  และส่ิงแวดลอมมีความสัมพันธ
ทางบวกกับแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนอยางมีนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01  



 80 

 โสภนา แจมยวง (2538) ไดทําการศึกษาเร่ืองการเปรียบเทียบความสามารถในการอานและ
การเขียนภาษาไทยของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่มีระดับแรงจูงใจในการเรียนตางกันและไดรับ 
การสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานกับการสอนตามคูมือครู ผลปรากฏวานักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ที่
ไดรับการสอนตามแนวทฤษฎีอรรถฐานมีแรงจูงใจสูงกวาวิธีการสอนตามคูมือครูอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติ  
 แอตตาเวย (Attaway. 2008: Online) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติดานบวกตอสถาบัน 
การศึกษากับแรงจูงใจในการเรียนและปจจัยทางสังคม โดยที่กลุมตัวอยางเปนนักเรียนเกรด 7 และเกรด 
8 แบงเปนเพศชาย-หญิง และตามเช้ือชาติ จํานวน 208 คน ผลการวิจัยปรากฏวา กลุมตัวอยางที่มี
ทัศนคติดานบวกตอสถาบันการศึกษาสูงจะมีแรงจูงใจในการเรียนสูงตามไปดวย และปจจัยดานเพศ 
พบวา เพศหญิงจะมีแรงจูงใจสูงกวา สวนดานเชื้อชาติพบวา อาฟฟริกันอเมริกัน จะมีแรงจูงใจสูงกวา  
 อารทแมน (Artman. 2008: Online) ไดศึกษาถึงปจจัยดานแรงจูงใจในการเอาชนะอุปสรรคใน
การเรียนการสอนผานระบบออนไลนของหลักสูตรธุรกิจศึกษา โดยผูวิจัยทําการเปรียบเทียบกับกลุม
ตัวอยางที่ไมไดมีการสอนระบบออนไลน ผลจากการศึกษาพบวา ปจจัยแรงจูงใจภายใน และภายนอก 
และอุปกรณชวยสอน ตางก็เปนตัวชวยเสริมใหการเรียนการสอนเปนไปไดดวยดี ตรงกันขาม หากไมมี
การใหปจจัยแรงจูงใจใด ๆ การจัดการศึกษาก็ลมเหลว 
 อารโนลด (Arnold. 2009: Online) ไดศึกษาถึงยุทธศาสตรในการอานกับแรงจูงใจในการอาน
ของนักเรียนที่ปรับตัวดี ปานกลาง และปรับตัวไมดีหรือไมปรับตัว โดยศึกษาจากกลุมตัวอยางในระดับ
เกรด 4 จํานวน 99 คน และเกรด 5 จํานวน 97 คน ซึ่งเปนนักเรียนสองภาษาชาวสเปน โดยใหปจจัยที่
สรางแรงจูงใจ เชน การสอนยุทธศาสตรการอานที่เขมขน เนื้อหาการอานที่มากทั้งคุณภาพและปริมาณ 
พบวากลุมตัวอยางที่ไดปจจัยปอนดังกลาว และเปนกลุมที่มีการปรับตัวดี จะประสบความสําเร็จในการ
อานมากกวาอีกสองกลุมที่เหลือ ซึ่งพิสูจนไดวา แรงจูงใจมีความสัมพันธกับการประสบความสําเร็จใน
การเรียนอยางเดนชัด  
 จากงานวิจัยดังกลาวสรุปไดวา การสรางแรงจูงใจดวยวิธีการตาง ๆ ในการเรียน สงผลตอ   
การเรียน การตอบสนองของผูไดรับแรงจูงใจอยางมาก ซึ่งจะทําใหประสบความสําเร็จในการเรียนเปน
อยางดี เมื่อเปรียบเทียบกับการสอนแบบไมมีการสรางแรงจูงใจ  
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 
   การวิจัยเร่ืองการศึกษาความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ัน 
ประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีความบกพรองทางการไดยิน จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรง
รวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental 
Research) มีลําดับข้ันตอนในการดําเนินการวิจัย ดังนี้  
 1.  การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
 2.  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3. วิธีการทดลอง  
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
  

การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง  
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรเปนนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหูหนวกที่มีระดับการไดยิน
มากกวา 90 เดซิเบลข้ึนไป  เมื่อทําการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500, 1000, และ 
2,000 เฮิรตซ  ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรองความพกิาร   
ใชการอานริมฝปากหรือใชภาษามือในการส่ือสาร  และมีระดับสติปญญาปกติ  ไมมคีวามพิการอืน่ ๆ 
แทรกซอน  มทีักษะพืน้ฐานทางการเขียนคําศัพท เขาใจความหมายของคํางาย ๆ มีพื้นฐานทางการใช
เคร่ืองคอมพิวเตอร กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที่  2 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหหูนวกที่มี
ระดับการไดยินมากกวา 90 เดซิเบลข้ึนไป  เมื่อทาํการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500, 
1000, และ 2,000 เฮิรตซ ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรอง            
ความพิการ  ใชการอานริมฝปากหรือใชภาษามือในการส่ือสาร  และมีระดับสติปญญาปกติ ไมม ี          
ความพิการอืน่ ๆ แทรกซอน มทีักษะพ้ืนฐานทางการเขียนคําศัพทงาย ๆ เขาใจความหมายของคํางาย ๆ 
ที่นกัเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือที่ใชในชวีิตประจําวนั  มพีื้นฐานการใชเคร่ืองคอมพวิเตอร คือ 
สามารถเปดและปดเคร่ืองได และใชเมาสได กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่2 ภาคเรียน           
ที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบรีุ  เลือกโดยวิธเีจาะจง (Purposive Sampling) 
จํานวน 7 คน   มีเกณฑการเลือกดังนี ้
 ข้ันที่ 1  คัดเลือกนักเรียนที่มปีระวัติการสญูเสียการไดยนิในระดับหูหนวกโดยสอบถามจาก 
ครูประจําช้ัน   
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 ข้ันที่ 2 คัดเลือกนักเรียนที่มทีักษะพืน้ฐานทางการเขียนคําศัพท เขาใจความหมายของคํางายๆ 
ที่นกัเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชวีิตประจําวนั และมีพืน้ฐานทางการใชเคร่ือง
คอมพิวเตอร คือ สามารถเปดและปดเคร่ืองได และใชเมาสได  คัดเลือกโดยสอบถามจากครูประจําช้ัน
ของนักเรียน  ซึ่งการคัดเลือกนักเรียนจํานวน 7 คน  มีรายละเอียดดังนี ้ 
 

ระดับการไดยิน นักเรียน 
คนที ่ หูซาย หูขวา 

ทักษะการใชภาษามือ ทักษะการใชคอมพิวเตอร 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

120 
106 
105 
115 
106 
115 
120 

115 
102 
115 
105 
115 
110 
106 

ใชภาษามือในการส่ือสาร 
ใชภาษามือในการส่ือสาร 
ใชภาษามือในการส่ือสาร 
ใชภาษามือในการส่ือสาร 
ใชภาษามือในการส่ือสาร 
ใชภาษามือในการส่ือสาร 
ใชภาษามือในการส่ือสาร 

มีทักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพิวเตอร 
มีทักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพิวเตอร 
มีทักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพิวเตอร 
มีทักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพิวเตอร 
มีทักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพิวเตอร 
มีทักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพิวเตอร 
มีทักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพิวเตอร 

 
  คนที ่ 1 เปนเพศชาย  ไมใสเคร่ืองชวยฟง ระดับการไดยินของหทูัง้สองขางวัดได หูขวา   
115  เดซิเบล หูซาย  120  เดซิเบล  ใชภาษามือในการส่ือสาร  มีความรูพื้นฐานการสะกดนิว้มือของ
คําศัพททีน่ักเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชีวิตประจาํวัน มีทกัษะพืน้ฐานทาง 
การใชคอมพวิเตอร  คือ เปด ปดเคร่ือง การใชเมาส  และการเปดโปรแกรมสื่อบทเรียนคอมพวิเตอร         
ชวยสอน (CAI)    
 คนที่  2  เปนเพศหญิง  ไมใสเคร่ืองชวยฟง ระดับการไดยินของหูทัง้สองขางวัดได หขูวา  
102 เดซิเบล หูซาย 106 เดซิเบล  ใชภาษามือในการส่ือสาร  มีความรูพื้นฐานการสะกดนิว้มือของ
คําศัพททีน่ักเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชีวิตประจาํวัน มีทกัษะพืน้ฐานทางการใช
คอมพิวเตอร คือ เปด ปดเคร่ือง และการใชเมาส   
 คนที่ 3  เปนเพศหญิง ไมใสเคร่ืองชวยฟง ระดับการไดยินของหทูัง้สองขางวัดได  หูขวา  
115  เดซิเบล หูซาย 105  เดซิเบล  ใชภาษามือในการส่ือสาร มีความรูพื้นฐานการสะกดนิว้มือของ
คําศัพททีน่ักเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชีวิตประจาํวัน  มทีักษะพ้ืนฐานทาง 
การใชคอมพวิเตอร คือ เปด ปดเคร่ือง และการใชเมาส   
 คนที่  4  เปนเพศชาย ไมใสเคร่ืองชวยฟง ระดับการไดยินของหูทัง้สองขางวัดได  หูขวา 105  
เดซิเบล หูซาย 115  เดซิเบล  ใชภาษามือในการส่ือสาร   มีความรูพืน้ฐานการสะกดนิว้มือของคําศัพทที่
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นักเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชีวิตประจําวนั มทีักษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพวิเตอร 
คือ เปด ปดเคร่ือง และการใชเมาส และการเปดโปรแกรมส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)    
 คนที่ 5 เปนเพศชาย ไมใสเคร่ืองชวยฟง ระดับการไดยินของหทูั้งสองขางวัดได หูขวา 115     
เดซิเบล หูซาย  106  เดซิเบล  ใชภาษามอืในการส่ือสาร มีความรูพื้นฐานการสะกดนิ้วมือของคําศัพทที่
นักเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชีวิตประจําวนั  มีทกัษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพวิเตอร 
คือ เปด ปดเคร่ือง และการใชเมาส   
 คนที่  6  เปนเพศชาย  ไมใสเคร่ืองชวยฟง  ระดับการไดยนิของหทูัง้สองขางวัดได หูขวา 110 
เดซิเบล หูซาย 115 เดซิเบล  ใชภาษามือในการส่ือสาร  มีความรูพื้นฐานการสะกดนิว้มือของคําศัพทที่
นักเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชีวิตประจําวนั และมีทักษะพ้ืนฐานทางการใช
คอมพิวเตอร คือ เปด ปดเคร่ือง และการใชเมาส  
 คนที่ 7 เปนเพศชาย ไมใสเคร่ืองชวยฟง ระดับการไดยินของหทูั้งสองขางวัดได  หูขวา 106    
เดซิเบล หูซาย 120  เดซิเบล ใชภาษามือในการส่ือสาร  มีความรูพื้นฐาน การสะกดนิ้วมือของคําศัพทที่
นักเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือคําที่ใชในชีวิตประจําวนั  มีทกัษะพ้ืนฐานทางการใชคอมพวิเตอร 
คือ เปด ปดเคร่ือง และการใชเมาส   
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย   
  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยมีดังนี้  
 1. แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
 3. แบบฝกเขียนประโยค  
 4. แบบทดสอบวดัความสามารถเขียนประโยค 
 5. แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 
 
  การสรางและตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ ดําเนนิการดังนี ้
 แผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับ 
สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
   การสรางแผนการจัดการเรียนรูเร่ืองความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา 
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก โดยใชแนวทางการสรางแผนการจัดการเรียนรูของ
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สําลี รักสุทธ;ี และคณะ (2547:  56 – 65 ; หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544) มีข้ันตอน
การสรางแสดงในภาพประกอบ ดังนี ้
 

1. ศึกษาหลักสูตรข้ันพื้นฐาน  วิชาภาษาไทย หลักสูตรประถมศึกษาของ 
หนวยศึกษานเิทศก และคูมอืครูวิชาภาษาไทยช้ันประถมศึกษาปที่ 2 

 
 
 
 

2.  ศึกษาแผนการจัดการเรียนรู  โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 

 
 
 

3.  ดําเนนิการเขียนแผนการจัดการเรียนรู 20  แผนการจดัการเรียนรู 

4. นาํรางแผนการจัดการเรียนรูไปใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน  
ตรวจพิจารณาความเหมาะสม 

นาํแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเช่ียวชาญ  5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 นาํแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแกไขไปใชกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

แลวนาํมาปรับปรุงแกไข  
6. 

 
 
 

นาํแผนการจัดการเรียนรูไปใชในการทดลองกับกลุมตัวอยาง 7.  
 
 
ภาพประกอบ 4  ข้ันตอนการสรางแผนการจัดการเรียนรูโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบั 
       ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
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 จากภาพประกอบเปนลําดับข้ันการสรางแผนการจัดการเรียนรูความสามารถเขียนประโยค
และแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ 
แบบฝก มีข้ันตอนในการสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดังนี ้
    1.  ศึกษาหลักสูตรข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 วิชาภาษาไทย  หลักสูตรประถมศึกษาของ
หนวยศึกษานเิทศก กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และคูมือครูวิชาภาษาไทย  แบบเรียน
ภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน ชั้นประถมศึกษา ปที่ 2 เพื่อทําความเขาใจ
เกี่ยวกับวัตถปุระสงค เนื้อหา วิธกีารสอน และการวัดผลประเมินผล  
   2. ศึกษาโครงสรางแผนการจัดการเรียนรูตามแนวของ (สําลี รักสุทธ ีและคณะ. 2547:  
56–65; หลักสูตรการศึกษาข้ันพืน้ฐาน พทุธศักราช 2544)  โดยออกแบบแผนเปนแผนการจัดการเรียนรู
ดวยการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ
แบบฝก มีข้ันตอนการเรียนการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรง 5 ข้ัน ประกอบดวย ข้ันนาํ  
ข้ันนําเสนอบทเรียน ข้ันฝกปฏิบัติตามแบบ ข้ันฝกปฏิบติัภายใตการกาํกับช้ีแนะของผูชี้แนะ ข้ันการฝก
ปฏิบัติอยางอิสระ  
    3.  ดําเนนิการเขียนแผนการจัดการเรียนรู  โดยแบงเนื้อหาออกเปนแผนการจัดการเรียนรู
จํานวน 20 แผน  ซึ่งทุกแผนจะฝกการจําคําศัพท การสะกดนิ้วมือ และการเขียน  มีรายละเอียดดังนี้  
  3.1  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง คําศัพทหมวดบุคคล ไดแก ชื่อนักเรียน ชื่อเพื่อน  
  3.2 แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง คําศัพทหมวดบุคคล ไดแก คําวา  แม  พอ  พี่  นอง  
และครู 
  3.3  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง คําศัพทหมวดสัตว ไดแก คําวา  หมา  แมว  และปลา   
  3.4   แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง คําศัพทหมวดสัตว ไดแก คําวา  ชาง  มา   สิงโต   
และนก   
  3.5   แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง คําศัพทหมวดผัก ไดแก คําวา  พริก  ฟกทอง   
ผักกาดขาว  และมะเขือเทศ 
  3.6   แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง คําศัพทหมวดผัก ไดแก คําวา  กลวย   แตงโม  สม  
องุน และแอปเปล 
  3.7 แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง  คําศัพทหมวดอาหาร ไดแก  คําวา  ขาวผัด  กวยเต๋ียว  
ปลาทอด  ไขดาว  และไอศกรีม  
  3.8   แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ือง  การทบทวนหนวยการเรียนรูที ่1 และ  2  เร่ือง  
คําศัพทหมวดบุคคล และคําศัพทหมวดสัตว  ไดแก ชื่อนกัเรียน ชื่อเพื่อน คําวา  แม  พอ  พี่  นอง  หมา  
แมว  ปลา  ชาง  มา  สิงโต  และนก   
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  3.9   แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง  การทบทวนหนวยการเรียนรูที ่3 และ  4  เร่ือง  
คําศัพทหมวดผักและผลไม และคําศัพทหมวดอาหาร ไดแก  คําวา พริก  ฟกทอง  ผักกาดขาว  
มะเขือเทศ  กลวย  แตงโม  สม  องุน  แอปเปล  ขาวผัด กวยเต๋ียว ปลาทอด  ไขดาว  และไอศกรีม  
    3.10  แผนการจัดการเรียนรูที ่10 เร่ือง  คําศัพทหมวดคํากริยา  ไดแก  คําวา  กิน  ลาง  
ปอก  หั่น  วิ่ง   เดิน   ยนื   นอน  และนัง่   
  3.11  แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เร่ือง  คําศัพทหมวดคํากริยา  ไดแก  คําวา  จับ  กอด   
ซื้อ   บนิ   เหา   คลาน   และวายน้ํา 
  3.12  แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เร่ือง  คําศัพทหมวดคํากริยา ไดแก  คําวา   กนิ  ลาง   
ปอก   หัน่   วิง่   เดิน   ยนื   นอน   นัง่   จบั   กอด   ซื้อ   บนิ   เหา   คลาน  และวายน้ํา 
  3.13  แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 เร่ือง  การเขียนประโยค 2 สวน  ไดแก  การรูจักโครงสราง
ประโยค 2 สวน สวนประกอบของประโยค 2 สวน  ตัวอยางประโยค  2 สวน  ไดแก  แมยืน พอนั่ง แมว
นอน  มาวิง่   
  3.14  แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 เร่ือง  การเขียนประโยค 2 สวน  ไดแก  สิงโตนอน   
ชางเดิน  นกบิน  ปลาวายน้าํ 
  3.15  แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 เร่ือง  การเขียนประโยค 2 สวน ไดแก  นองคลาน  
หมาเหา พอวายน้าํ  ครูเดิน 
  3.16  แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 เร่ือง  การเขียนประโยค 3 สวน ไดแก  การรูจักโครงสราง
ประโยค 3 สวน สวนประกอบของประโยค 3 สวน  ตัวอยางประโยค  3 สวน  ไดแก  แมหั่นผักกาดขาว  
พอปอกสม  แมวกินปลา 
  3.17  แผนการจัดการเรียนรูที่ 17 เร่ือง  การเขียนประโยค 3 สวน  ไดแก  แมกอดนอง  
พอปอกกลวย  แมลางแอปเปล  แมลางพริก 
  3.18  แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 เร่ือง  การเขียนประโยค 3 สวน ไดแก  ครูซื้อองุน 
ครูหั่นมะเขือเทศ ครูกินกวยเต๋ียว  พี่ซื้อไอศกรีม  นองกนิกลวย  นองกินแตงโม 
  3.19  แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 เร่ือง  การทบทวนหนวยการเรียนรูที่ 6 การเขียน 
ประโยค 2 สวน  ไดแก  การรูจักโครงสรางประโยค 2 สวน สวนประกอบของประโยค 2 สวน  ตัวอยาง
ประโยค  2 สวน  ไดแก  แมยนื  พอนั่ง แมวนอน  มาวิง่  สิงโตนอน  ชางเดิน  นกบิน  ปลาวายน้าํ   
ครูเดิน  นองคลาน  หมาเหา  พอวายน้าํ   
  3.20  แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 เร่ือง  การทบทวนหนวยการเรียนรูที ่7 การเขียน 
ประโยค 3 สวน  ไดแก   การรูจักโครงสรางประโยค 3 สวน สวนประกอบของประโยค 3 สวน  ตัวอยาง
ประโยค  3 สวน  ไดแก  แมหั่นผักกาดขาว  พอปอกสม  แมวกินปลา  แมกอดนอง  พอปอกกลวย   
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แมลางแอปเปล  แมลางพริก  ครูหั่นมะเขือเทศ  ครูซื้อองุน  ครูกนิกวยเตี๋ยว  พี่ซื้อไอศกรีม  นองกินกลวย  
นองกนิแตงโม 
  ซึ่งแตละแผนการจัดการเรียนรูประกอบดวยจุดประสงค เนื้อหา แบบฝกเขียนประโยค    
การทดสอบ  
 4. นํารางแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนเสนอผูเช่ียวชาญดานการสอนภาษาไทย  ดานการสอน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  จํานวน 3 คน เพื่อตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม 
 5. นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนาํของผูเชี่ยวชาญโดยผูเชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3 คน  มีความเหน็ตรงกนัดังนี้  ควรมีการสรุปการเรียนการสอนในทุกแผนการจดัการเรียนรู  การใช
ของจริง และการใหนกัเรียนไดทดลองสัมผัส ชิมรสในหนวยการเรียนรูเร่ืองผักและผลไม  เวลาใน            
การสอนควรระบุในแตละแผนใหชัดเจน ตามความยากงายของเนื้อหาแตละบทการประเมินผลใหปรับ
ดานการเขียนใหมีน้าํหนักการประเมินผลมากกวาดานอ่ืน ๆ ในทกุแผน  และในดานของผลการเรียนรูที่
คาดหวงัผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน แนะนาํใหประเมินผลสิง่ทีต่องการใหเกดิกับนักเรียนเปนเปอรเซ็นต (%) 
คือ ภาระงานตาง ๆ ที่ใหนกัเรียนปฏิบัติ  แกไขการพิมพผิด การพมิพตกหลน  การใชภาษาที่ถูกตองและ
เหมาะสม   
 6. นําแผนการจัดการเรียนรูที่ปรับปรุงแลวไปใชทดลองสอนกับนักเรียน ที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
จํานวน 3 คน เปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก โรงเรียน
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถมัภเมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เปนเวลา 1 ชั่วโมง และปรับปรุงดานภาษาให
ส่ือสารกับนกัเรียนงายข้ึน ดานเกณฑการวัดประเมินผลดานภาระงาน ปรับปรุงโดยใหน้าํหนักไปทาง
ภาระงานเขียนมากกวาภาระงานอ่ืน ซึง่ปรับและแกไขใหสอดคลองกบันักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2    
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหหูนวก  จนไดแผนการจัดการเรียนรูที่เหมาะสม   
 
 สื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
       การสรางส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนเร่ืองการเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2  ทีม่ีความบกพรองทางการไดยนิ จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบตอบสนอง ทฤษฏีการวางเงื่อนไข  
ทฤษฎีการเสริมแรง ของเจมส  สกนิเนอร (นิพนธ สุขปรีดี. 2545; อางอิงจาก Skinner. 1953)  และ
ทฤษฎีการใชสีเพื่อเปนการกระตุนในการมอง  การจาํ  และเปนส่ือนาํทางการประสมประสานกันระหวาง
การรับรูทางสายตา เพื่อใหเกิดการเรียนรูงายตอการจดจําและการเขาใจ  การออกแบบเกมการสอน  
รูปแบบตัวอักษร  ภาพเคล่ือนไหว สี เสียงประกอบและแรงเสริมตาง ๆ (ประเสริฐ ศีลรัตนา. 2546: 76;  
กิดานนัท   มลิทอง. 2543; ยืน  ภูสุวรรณ. 2545: 120-129)  มีข้ันตอนการสรางแสดงในภาพประกอบ 
ดังนี ้
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ภาพประกอบ 5 ข้ันตอนการสรางสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
 

 จากภาพประกอบเปนลําดับข้ันการสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) มีข้ันตอนใน
การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือดังนี้ 
 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  

1. กําหนดจุดมุงหมายในการสรางส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) 
เร่ืองการเขียนประโยค 

2.  ศึกษารูปแบบ วิธกีาร การสรางและการเลือกเกมการศึกษามาประกอบการเขียนบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

3.  ศึกษาขอบขายการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  
แลวนํามาสรางเปนส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 

4. นาํเนื้อหาทีจ่ัดลําดับแลวเขียนเปนเร่ืองราวตามลําดับข้ัน ( Story Board)  

5. นาํเนื้อหาทีจ่ะทาํในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) ไปใหใหผูเชี่ยวชาญ  
ทั้ง 3 คน พิจารณาตรวจสอบความถกูตองเหมาะสมของโปรแกรม 

7. นาํโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบฝกการเขียนประโยคมาปรับปรุงอีกคร้ัง 
กอนนําไปใชในการทดลองกบักลุมตัวอยาง 

6. สรางโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอนและแบบฝกการเขียนประโยค  นาํกลับไปให
ผูเชี่ยวชาญพจิารณาเนื้อหาและความเหมาะสมอีกคร้ัง เพื่อปรับปรุงกอนนาํไปใชทดลอง

กับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 
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 2. ศึกษารูปแบบ วิธีการ ตลอดจนการสรางและการเลือกเกมการศึกษามาประกอบการเขียน
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และศึกษาทฤษฏี เทคนิควิธกีาร จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของ (ประเสริฐ ศีลรัตนา. 2546: 76 ; กิดานนัท  มลิทอง. 2543; ยืน ภูสุวรรณ 2545: 120 – 129). 
 3.  ศึกษาขอบขายการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจากเอกสาร
และงานวิจยัทีเ่กี่ยวของ  วางเคาโครงเร่ืองโดยเร่ิมจากส่ิงที่งายไปหายาก คือ เร่ิมจากการสอนคํา ไปสู
ประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน  กําหนดเนื้อหาการเขียนประโยค โดยเลือกคําใหมและคําทีน่ักเรียน 
มีประสบการณในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูข้ันพื้นฐานภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปที ่2 คือ คํานาม 
และคํากริยาทีส่ามารถส่ือไดดวยภาพ จํานวน 42 คํา เพือ่นํามาสรางเปนส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร 
ชวยสอน (CAI)  
      4.  นําเนื้อหาที่จะทําในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เขียนเปนเร่ืองราวตามลําดับข้ัน 
(Story Board) ลงบนกระดาษ ใหผูเชีย่วชาญทั้ง 3 คน คือผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอรเทคโนโลยีการสอน  ดานการสอนนกัเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  ดานการสอน
ภาษาไทย พิจารณาตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหารูปแบบโปรแกรมของส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
 5.  นําเนื้อหาที่เขียนเปนเร่ืองราวตามลําดับข้ัน ( Story Board)  ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา
ของผูเชี่ยวชาญดานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอรเทคโนโลยีการสอน  คนที่ 1 ดังนี้  ตัวอักษรที่ใชให
หัวกลมโปรง ขนาดอักษรใหใหญข้ึนอีก 2 ระดับ สีฉากหลังของหนาจอคอมพิวเตอรใหเปนสีโทนรอน  
ดานสีพืน้หลังของรูปภาพไมใหกลืนไปกับรูปภาพ  ตองใหรูปภาพเดน  โดยแนะนําใหใชสีขาว หรือสีเทา 
เปนฉากหลังของรูปภาพ   ดานคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญดานการสอนนกัเรียนที่มคีวามบกพรอง
ทางการไดยินคนที่ 2 และ ผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทยคนท่ี 3  มีความเห็นตรงกันวา  รูปภาพที่ใชควร
แกไขเพื่อไมใหนกัเรียนสับสน และไมใหนักเรียนมองเปนคําอ่ืนไดในเร่ือง ของประโยค 2 สวนและ
ประโยค 3 สวน ไมควรแยกภาพเปนคํา ใหใชภาพทีน่ักเรียนเหน็แลวสามารถบอกไดเปนประโยค 2 สวน 
และประโยค 3 สวนจากภาพในทันที เชน  กอนปรับปรุงแกไขตามคําแนะนํา  ผูวิจยัไดทําภาพแยกเปน
คํา ๆ คือ  ภาพแม   ภาพห่ัน  ภาพผักกาดขาว  และไดแกไขเปน  ภาพวีดีโอแมหั่นผักกาดขาว  ไปสู
ภาพถายแมหัน่ผักกาดขาว  ไปสูภาพลายเสนแมหัน่ผักกาดขาว และไปสูตัวอักษรที่เปนประโยค แมหั่น
ผักกาดขาว เปนตน  อีกทั้งไดรับคําแนะนาํปรับปรุงจากความเห็นของผูเชี่ยวชาญทีต่รงกันทั้ง 3 คน   
ในเร่ืองของคําส่ังในเกมแบบฝกยาวยืดเยื้อเกินไป  ปรับใหส้ัน และกระชับ  แลวนําไปสรางเปนโปรแกรม
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  และนาํกลับไปใหผูเชีย่วชาญ ทัง้ 3 คน  พิจารณาเนื้อหาและ 
ความเหมาะสมของโปรแกรมคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) อีกคร้ัง  เพื่อปรับปรุงแกไขในดานสีตัวอักษร  
ขนาดตัวอักษร  และการพิมพวรรณยุกตทีล่อยออกนอกกรอบ  แลวนําไปใชทดลองสอนกับนักเรียนที่
ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 3 คน เปนนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน 
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ระดับหูหนวก  โรงเรียนเศรษฐเสถียร  ในพระราชูปถัมภ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2552 เปนเวลา 1 ชั่วโมง  
และปรับปรุงดานเกมใหงายข้ึน จํานวนขอของเกมใหมากข้ึน นําส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) 
ที่ไดจากการทดลองสอนกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง นําไปใชกับกลุมตัวอยาง  
 จากการศึกษาขางตนนํามาเสนอในรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก โดยในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจะมีเนื้อหาดังนี้  
 1.  แจงวัตถุประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวงัแกนักเรียน 
 2.  ชี้แจงสาระของบทเรียน  
 3.  ชี้แจงหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียนในแตละข้ันตอน 
  4.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองคําและความหมายของคํานามและคํากริยา โดยสอน 
คําใหมและทบทวนคําที่นกัเรียนไดเรียนรูแลว โดยแบงเปนบทเรียน บทเรียนที ่1 – 5 ตามลําดับหมวด
คําศัพท 
 5. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเร่ืองโครงสรางของประโยค 2 สวน และโครงสรางของ
ประโยค 3 สวน เนื้อหาบทเรียนจะแยกหมวดหมูโดยใชสีชวยในการจาํระหวาง คํานามที่ทาํหนาที่เปน
ประธานของประโยคใชสีแดง คําทีท่ําหนาที่เปนกริยาของประโยคใช    สีเขียว คําที่ทาํหนาที่เปนกรรม
ของประโยคใชสีน้ําเงนิ สอนเร่ืองการนาํคํามาเรียงใหเปนประโยคทีถู่กตองตามโครงสรางประโยค 2 สวน 
และ 3 สวนตามลําดับ ในบทเรียนที ่6 และ 7 
 
 แบบฝกเขียนประโยค 
      การสรางแบบฝกเร่ืองการเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน  จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร           
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก โดยใชทฤษฎีการเรียนรูแบบตอบสนอง ทฤษฏีการวางเงื่อนไข  และทฤษฎี
การเสริมแรง ของเจมส สกนิเนอร (นิพนธ สุขปรีดี. 2545; อางอิงจาก Skinner: 1953) ทฤษฎีการเรียนรู
จากการฝกฝน (Law of Exercise)  ซึ่งเปนกฎการเรียนรูของธอรนไดค (สุจริต เพียรชอบ.  2539: 65–73; 
อางอิงจาก Thorndike. 1961)  มีข้ันตอนการสรางแสดงในภาพประกอบ ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 



 91 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพประกอบ 6 ข้ันตอนการสรางแบบฝกเขียนประโยค 

 
 

 จากภาพประกอบเปนลําดับข้ันการสรางแบบฝกเขียนประโยค มีข้ันตอนในการสรางและหา 
คุณภาพของเคร่ืองมือดังนี้ 
 1.  กําหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบฝกเขียนประโยค 
 2.  ศึกษารูปแบบ วิธีการ  ทฤษฏี และเทคนิควิธีการสรางแบบฝก  จากเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของของสุจริต เพียรชอบ (2539); พงษพันธ พงษโสภา (2544); และสุนนัทา สุนทรประเสริฐ (2544)  
 3.  ศึกษาขอบขายการเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินจาก 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

1.  กาํหนดจุดมุงหมายในการสรางแบบฝกเขียนประโยค 

2.  ศึกษารูปแบบ วิธกีารสรางและการเลือกแบบฝกเขียนประโยค 

3. ศึกษาขอบขายการสรางแบบฝกเขียนประโยค 
ของนักเรียนทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  แลวนาํมาสรางเปนแบบฝกเขียนประโยค 

4. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
คูมือการสอน แบบเรียนภาษาไทย เพื่อวิเคราะหเนื้อหา  และจุดประสงคการเรียนรู 

5. กําหนดเนื้อหาของแบบฝกเขียนประโยค ทีส่ามารถส่ือไดดวยภาพ จํานวน 42 คํา  
เพื่อนาํมาสรางเปนแบบฝกเขียนประโยค 

6. นาํเนื้อหาทีจ่ะสรางเปนแบบฝกเขียนประโยค ใหผูเชีย่วชาญทัง้ 3 คนพิจารณาตรวจสอบ 
ความถกูตองเหมาะสมของเนื้อหา 

7.  นําเนื้อหาที่ปรับปรุงแกไขแลว  ไปสรางเปนแบบฝกเขียนประโยค และนํากลับไปให
ผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน พิจารณาอีกคร้ัง เพือ่ปรับปรุงกอนนาํไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง 
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 4. ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พทุธศักราช 2544 กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย 
เอกสารประกอบหลักสูตรที่เกี่ยวกับการเขียน  คูมือการสอน  แบบเรียนภาษาไทยสําหรับนักเรียนที่มี
ความบกรองทางการไดยิน  เพื่อวิเคราะหเนื้อหาและจุดประสงคการเรียนรู   
 5. วางเคาโครงเร่ือง โดยเร่ิมจากส่ิงทีง่ายไปหายาก คือ เร่ิมจากการสอนคาํ ไปสูประโยค 2 สวน
และประโยค 3 สวน กาํหนดเนื้อหาการเขียนประโยค โดยเลือกคําใหม และคําทีน่ักเรียนมีประสบการณ  
ในหนังสือเรียนสาระการเรียนรูข้ันพืน้ฐานภาษาไทย ชัน้ประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 คือ คํานาม และ
คํากริยาที่สามารถส่ือไดดวยภาพ จาํนวน 42 คํา เพื่อนาํมาสรางเปนแบบฝกเขียนประโยค จํานวน 10 
แบบฝก ดังนี้  
  แบบฝกที่ 1   การเติมพยัญชนะที่ขาดหายไปใหถูกตองตามภาพ  
  แบบฝกที่ 2   การเขียนคําใตภาพทีก่ําหนดให 
            แบบฝกที่ 3   การเขียนคําทีไ่มถูกตองใหมใหถูกตองตามคําบอก 
            แบบฝกที่ 4   การจําและเขียนตามบัตรคํา   
  แบบฝกที่ 5   การจําและเขียนตามบัตรภาพ  
            แบบฝกที่ 6   การนาํคําจากที่กําหนดใหมาเติมสวนทีเ่ปนกรรมใหไดใจความสมบูรณ    
  แบบฝกที่ 7  การเติมคําทีห่ายไปในประโยคประกอบภาพ  
            แบบฝกที่ 8  การนําคําทีก่ําหนดใหมาเรียงเปนประโยคประกอบภาพที่กาํหนดให 
            แบบฝกที่ 9  การแตงประโยคจากภาพท่ีกาํหนดให   
  แบบฝกที่ 10 การนาํคําที่กําหนดใหเรียงใหเปนประโยค 2 สวนและ 3 สวน 
         6.  นําเนื้อหาที่จะสรางเปนแบบฝกเขียนประโยค ใหผูเชีย่วชาญทัง้ 3 คน คือ  ผูเชี่ยวชาญดาน
การสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ดานภาษาไทย และดานการวัดประเมินผล พิจารณา
ตรวจสอบความถูกตองเหมาะสมของเนื้อหาแบบฝกเขียนประโยค โดยผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน  มีความเห็น
ตรงกันวาควรปรับปรุงแกไขใหแบบฝกมีความสอดคลองกับแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค 
ดานคําที่นาํมาใช  และรูปภาพ  
 7.  ปรับปรุงแกไขแลวนําไปสรางเปนแบบฝกเขียนประโยค และนํากลับไปใหผูเชี่ยวชาญ 
ทั้ง 3 คน พิจารณาเนื้อหาและความเหมาะสมของแบบฝกเขียนประโยคอีกคร้ังโดยไมมีการปรับแกไข          
อีก  จงึนาํไปใชทดลองสอนกับนักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางจํานวน 3 คน เปนนกัเรียนช้ันประถมศึกษา        
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ ระดับหูหนวก โรงเรียนเศรษฐเสถียรในพรราชูปถัมภ เมื่อวนัที ่        
12 ตุลาคม 2552  เปนเวลา 1 ชั่วโมง และไมมีการปรับปรุงแกไข   
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แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค  
      การสรางแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางการไดยนิ  จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก โดยใชแนวทางการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถ 
การเขียนประโยค จากหนังสือเทคนิคการเขียนขอสอบของ ชวาล แพรัตนกุล (2531: 345 - 354)  
และไพศาล หวังพานิช (2543: 1-57)  มีข้ันตอนการสรางแสดงในภาพประกอบ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพประกอบ 7  ข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค 

กาํหนดเกณฑการประเมิน  9.  นําแบบทดสอบ            
วัดความสามารถเขียนประโยค 
ที่ไดไปใชกับกลุมตัวอยาง 

 8. 

1.  ศึกษาจุดประสงคและเนือ้หาสาระการเรียนรูภาษาไทย  และหลักวธิีการสราง
ขอสอบ เร่ืองการเขียนประโยค ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  

2.  สรางแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคจํานวน 35 ขอ 

3. นาํแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา เพื่อดูความสอดคลองระหวางขอทดสอบกบัจุดประสงค 

4. หาคาความเที่ยงตรงเชงิโครงสราง 
และเนื้อหา (IOC) ของแบบทดสอบ 

 

5.  นําแบบทดสอบไปทดลองกับ
นักเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยาง 

7.  นําผลจากการทดสอบไปหา
คาความยากงาย  และคา

อํานาจจําแนก  

นาํมาหาคาความเชื่อมัน่ของขอสอบ 6. 



 94 

 

 จากภาพประกอบแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคมีการสรางและการตรวจสอบ 
คุณภาพมีรายละเอียดดังนี้   
 1. ศึกษาจุดประสงคการเรียนรู และเนื้อหาสาระการเรียนรูภาษาไทย เร่ืองการเขียนประโยค 
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  ตามหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานพุทธศักราช 2544 และหลักสูตรสถานศึกษา    
 2.  ศึกษาข้ันตอนการสรางแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคจากหนังสือเทคนิค 
การเขียนของ ชวาล แพรัตนกุล (2531: 345 – 354) และไพศาล หวังพานิช (2543: 1-57) 
 3. สรางแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การไดยิน จํานวน 35 ขอ เสนอผูเชี่ยวชาญดานการสอนนกัเรียนที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ  
ดานการสอนภาษาไทย  และดานการวัดผลและประเมินผล จาํนวน 3 คน  พิจารณาความถูกตอง
เหมาะสมของเนื้อหาและภาษา  ซึ่งผูเช่ียวชาญคนที่ 1 ดานการสอนนกัเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การไดยิน ไดใหคําแนะนาํเร่ืองคําทีก่ําหนดใหนักเรียนนาํไปใชตอบ ใหพอดีกับขอคําถาม หรือไมควรเกิน 
2 คํา ไมใหใชมากจนเกนิไป ผูเชี่ยวชาญคนท่ี 2 ดานภาษาไทย  แนะนําใหแกไขปรับปรุงโจทยคําถามให
กระชับ และเขาใจงายข้ึน  ผูเชี่ยวชาญคนที่ 3 ดานการวดัผลและประเมินผล แนะนําใหแกไขเนื้อหา
ขอสอบใหสอดคลองกับสาระการเรียนรูและจุดประสงคการเรียนรู  ดังนี ้
 

พฤติกรรมทีต่องการวัด จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู 
ความเขาใจ ความสามารถการเขียน 

1.  การเขียนคํานาม คํากริยา
เติมในชองวางของประโยค 
ใหไดใจความสมบูรณ  
ตามโครงสรางประโยค 2 สวน 
และประโยค 3 สวน   

การเขาใจโครงสรางประโยค  
2 สวน และประโยค 3 สวน   
 12  

2.  การนาํคําที่กําหนดให  
เขียนเปนประโยค 2 สวน  
ตามโครงสรางประโยค   
บทประธาน  บทกริยา 

ใชความรูประสบการณเขียน
ประโยค  ขอความ และเร่ืองราว
แสดงความรูสึก  ความตองการ
และจินตนาการ  รวมทัง้ใช
กระบวนการเขียนพฒันา 
งานเขียน 

 6 
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พฤติกรรมทีต่องการวัด จุดประสงคการเรียนรู สาระการเรียนรู 

ความเขาใจ ความสามารถการเขียน 

3.  การนาํคําที่กําหนดให  
เขียนเปนประโยค 3 สวน  
ตามโครงสรางประโยค 3 สวน 
บทประธาน  บทกริยา              
และบทกรรม   

ใชความรูประสบการณเขียน
ประโยค  ขอความ และเร่ืองราว
แสดงความรูสึก  ความตองการ
และจินตนาการ  รวมทัง้ใช
กระบวนการเขียนพฒันา 
งานเขียน 

 6 

4.  การนาํคํานาม และ
คํากริยาที่กาํหนดใหแตงเปน
ประโยคใหไดใจความสมบูรณ  
ตามโครงสรางประโยค 3 สวน 
บทประธาน  บทกริยา  
บทกรรม 

สามารถเขียนคําไดถูก
ความหมาย  และสะกดคําได
ถูกตอง  ใชความรูประสบการณ
เขียนประโยค  ขอความ และ
เร่ืองราวแสดงความรูสึก   
ความตองการและจินตนาการ  
รวมทัง้ใชกระบวนการเขียน
พัฒนางานเขียน 

 11 

รวม 12 13 

 
 4. นําแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยคใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนเด็กที่มี 
ความบกพรองทางการไดยนิ ดานภาษาไทย ดานการวดัและประเมินผลจํานวน 3 คน ตรวจสอบ 
ความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหา เพื่อดูความสอดคลองระหวางขอทดสอบกบัจุดประสงค  
โดยกําหนดความคิดเห็นของคะแนนดังนี้  
  คะแนน +1 หมายถึง  ขอสอบที่แนใจวาวัดตรงตามจุดประสงค 
  คะแนน   0 หมายถงึ  ขอสอบที่ไมแนใจวาวัดตรงตามจุดประสงค 
  คะแนน - 1  หมายถึง   ขอสอบที่แนใจวาวัดไมตรงตามจุดประสงค  
 5.  นําผลการพิจารณาจากความเหน็ของผูเชีย่วชาญแตละคนไปหาคาดัชนีความสอดคลอง 
(IOC) ระหวางขอสอบกับจุดประสงคที่ตองการวัด เพื่อเลือกขอสอบที่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง
ขอสอบกับจุดประสงคที่ตองการวัด  จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน 
พบวามีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1  
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 6.  นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 โรงเรียน 
วัดแปนทอง  จํานวน 35 คน เมื่อวันที ่5 พฤศจิกายน 2552  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง เพื่อทาํการวิเคราะห
รายขอ  หาคุณภาพของแบบทดสอบ โดยหาคาความยากงาย คาอํานาจจําแนก  และคัดเลือก
แบบทดสอบทีม่ีความยากงายระหวาง  0.2 – 0.8  และคาอํานาจจาํแนกต้ังแต 0.20 ข้ึนไป   
ไดแบบทดสอบจํานวน 30 ขอ แลวหาคาความเชื่อม่ันของแบบทดสอบโดยใชสูตร  คูเดอร – ริชารดสัน 
(KR-20)  (ลวน  สายยศ และ อังคณา  สายยศ. 2543: 217) ไดคาความเช่ือมั่นเทากบั 0.87 
   7.  กําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละประโยคดังนี้ 
  7.1   การเขียนคํานาม คํากริยาเติมในชองวางของประโยคไดใจความสมบูรณตาม
โครงสรางประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน  จาํนวน 10 ขอ ใหขอละ 1 คะแนน  เติมคําผิดหลัก 
ไวยกรณหรือไมเติมให 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน)  
  7.2 การนาํคําที่กําหนดให  เขียนเรียงเปนประโยค 2 สวน ตามโครงสรางประโยค         
บทประธาน  บทกริยา จาํนวน 5 ขอ ใหขอละ 1 คะแนน เขียนผิดหรือไมทํา ให 0 คะแนน (คะแนนเต็ม   
5 คะแนน) 
  7.3  การนาํคําที่กําหนดให  เขียนเปนประโยค 3 สวน ตามโครงสรางประโยค 3 สวน      
บทประธาน  บทกริยา และบทกรรม  จํานวน 5 ขอ ใหขอละ 1 คะแนน  เขียนผิดหรือไมทํา ให  0 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
  7.4  การนาํคํานาม และคํากริยาที่กําหนดใหแตงเปนประโยคใหไดใจความสมบูรณ     
ตามโครงสรางประโยค 3 สวน คือ บทประธาน  บทกริยา  บทกรรม จาํนวน 10 ขอ ใหขอละ 1 คะแนน 
เขียนผิดโครงสรางประโยค หรือไมเขียนให 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
   การพิจารณาระดับความสามารถเขียนประโยคพิจารณาจากเกณฑการใหคะแนน  
ซึ่งเปนการนําคะแนนจากแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับมารวมกันแลวพิจารณาตามเกณฑดังนี้  
(หลักสูตรประถมศึกษา พุทธศักราช 2521 ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) 
   คะแนน  24 – 30 คะแนน   (80 – 100%)     หมายถึง   ดีมาก      
   คะแนน  21 – 23 คะแนน   (70 –   79 %) หมายถึง   ดี        
   คะแนน  18 – 20 คะแนน   (60 –   69 %) หมายถึง   ปานกลาง    
   คะแนน  15 – 17 คะแนน   (50 –   59 %) หมายถึง   ผานเกณฑข้ันตํ่า     
   คะแนน     0 - 16 คะแนน    ( 0 –   49 %) หมายถึง   ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า  
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 แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 
 การสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ทีม่ี     
ความบกพรองทางการไดยนิ จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก โดยใชแนวทางการสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจจากทฤษฎี
ลําดับข้ันความตองการของมาสโลว (Maslow) ทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ของแมคคลีแลนด และศึกษา
หลักการสรางและวิเคราะหเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามวัดแรงจูงใจของชาญชัย  อาจิณสมาจาร 
(2549: 10-50) วิธีการวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร และสังคมศาสตรของพวงรัตน ทวีรัตน (2543: 104-
110)  ศึกษาหลักการสรางแบบสอบถาม วัดแรงจูงใจในการเรียนของนลิน ี บพิตรสุวรรณ (2537) และ
ตัวอยางงานวจิัยของโสภนา  แจมยวง (2538: 196-198)  มีข้ันตอนการสรางแสดงในภาพประกอบ  ดังนี ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ภาพประกอบ 8 ข้ันตอนการสรางแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 
 

 จากภาพประกอบแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนเพื่อใชกับกลุมทดลอง มีการสรางและ 
การตรวจสอบคุณภาพมีละเอียดดังนี้   

1.  ศึกษาหลักการสรางและวิเคราะหเคร่ืองมือประเภทแบบวัดแรงจูงใจ 

2.  กาํหนดจุดมงหมาย และนิยามศัพทเฉพาะในการวัดแรงจูงใจในการเรียน 

3.  สรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน 

4. นําแบบวัดแรงจูงใจที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญตรวจดูความเหมาะสม 
และความถกูตอง 

นาํแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนที่ปรับปรุงแกไขแลว 
ไปทดลองกับกลุมตัวอยาง 

5. 
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  1.  ศึกษาหลักการสรางและวิเคราะหเคร่ืองมือประเภทแบบสอบถามวดัแรงจูงใจของ 
วิเชียร  เกตุสิงห (2530:78-79) วิธีการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตรของ 
พวงรัตน ทวีรัตน (2543:104-110)  และศึกษาหลักการสรางแบบสอบถามวัดแรงจูงใจในการเรียน 
ของนลิน ี บพติรสุวรรณ และตัวอยางงานวิจัยของ โสภนา แจมยวง (2538: 196-198) 
   2.  กําหนดจุดมุงหมายและนิยามศัพทเฉพาะในการวัดแรงจูงใจในการเรียนโดยวัดจาก  
ความกระตือรือรน  ความตองการในการรวมกิจกรรม ความมานะพยายามในการเขียนประโยค การเหน็
คุณคาและประโยชนของการเขียน ดังนี้   
 

ประเภทของแรงจูงใจ จํานวนขอ 
1.  ความกระตือรือรน 3 
2   ความพยายาม 6 
3   ความตองการ 3 
4.  การเหน็คุณคาและประโยชนของการเขียน 3 

 
 3.  สรางแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน จาํนวน 15 ขอ  โดยมขีอความสอบถามนักเรียน 
ในการเขารวมกิจกรรม  ความมานะพยายามในการเขียนประโยค การเห็นคุณคาและประโยชนของ 
การเขียน   ซึ่งนักเรียนคิดวาแสดงความรูสึกหรือการกระทําที่ตรงกับตนเองมากที่สุด โดยใชมาตราสวน
ประมาณคา (Rating Scale) โดยใชมาตราสวนประมาณคาแบบลิเคิรท (Likert Scale)  ซึ่งมีตัวเลือกอยู 
3 ระดับ  คือ ใช  ไมแนใจ  ไมใช  โดยใชสัญลักษณประกอบขอคําตอบที่เปนตัวอักษร  โดยกําหนด
น้ําหนกัของการใหคะแนนการตอบตัวเลือกของแตละขอความไวดังนี ้(วิเชียร  เกตุสิงห. 2530);  
(พิชิต  ฤทธิจ์ํารูญ. 2545: 67) 
  เกณฑการใหคะแนนมีการใชสัญลักษณแทนตัวอักษรแสดงความรูสึกดังนี้  

  ใช      ให 2 คะแนน      

  ไมแนใจ   ให 1 คะแนน      

  ไมใช      ให 0 คะแนน 
 
   กําหนดเกณฑการประเมิน  โดยแบบวัดแรงจูงใจมีทั้งหมด 10 ขอ คะแนนเต็มขอละ  
2 คะแนน รวมกันแลวพิจารณาตามเกณฑดังนี้ (อุทมุพร  จารมมาน. 2530);  (กาญจนา วณิชรมณีย. 
2543)  
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  คะแนน  16 – 20   คะแนน   หมายถึง   มีแรงจูงใจในการเรียนระดับดีมาก      
  คะแนน  10 – 15   คะแนน   หมายถึง   มีแรงจูงใจในการเรียนระดับดี     
  คะแนน     0 -  9     คะแนน   หมายถึง   ไมมีแรงจูงใจในการเรียน 
 
 4. นําแบบวัดแรงจูงใจที่สรางข้ึนไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสอนนกัเรียนทีม่ีความบกพรอง
ทางการไดยิน  ดานภาษาไทย  ดานการวัดผลและประเมนิผลจํานวน 3 คน ตรวจดูความเหมาะสมของ
การใชภาษาและลักษณะของขอความ ตลอดจนตรวจสอบวาคําถามนั้นวัดแรงจูงใจในการเรียนหรือไม  
โดยผูเชี่ยวชาญทั้ง 3 คน มคีวามเห็นตรงกันวา ขอคําถามที่ใชวัดไมใชขอคําถามที่ใชวัดแรงจูงใจ จึงให
เพิ่มเติมความพยายาม  และความกระตือรือรนในขอคําถาม  เพื่อแสดงใหเห็นถึงแรงจูงใจภายในทีเ่กิด
ข้ึนกับตัวนักเรียน และแสดงออกมาเปนพฤติกรรม      
 5. วิเคราะหความเที่ยงตรงเชงิโครงสรางและเนื้อหาแลวหาคาดัชนีความสอดคลองของ       
ขอคําถาม (IOC) โดยผูเชี่ยวชาญทัง้ 3 คน พบวามีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.67 ถึง 1 คัดเลือก
ขอคําถามสําหรับวัดแรงจูงใจในการเรียนที่มีคาดัชนีความสอดคลองเทากบั 1.00 จาํนวน 10 ขอ   
 
วิธีการทดลอง 
 1.  แบบแผนการทดลอง 
  การวิจยัคร้ังนีเ้ปนการวิจัยเชิงทดลองผูวิจัยดําเนนิการทดลองแบบ One Group Pretest -
Posttest Design (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ. 2538: 249) ดังนี ้
 

กลุม สอบกอน ทดลอง สอบหลัง 
E T1 ,  X T2,  

 
 เมื่อ   E แทน นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน  
      โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบุรี  ที่เปนกลุมตัวอยาง 
   X แทน การสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
      และแบบฝก 
   T1 แทน การทดสอบความสามารถเขียนประโยคกอนสอน  
   T2 แทน การทดสอบความสามารถเขียนประโยคหลังสอนและแรงจูงใจ 
      ในการเรียนหลังสอน  
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 2. ขั้นตอนการทดลอง 
  2.1   กอนการดําเนนิการทดลอง  เสนอบัณฑิตวทิยาลัยเพื่อออกหนังสือขออนุญาต
ผูบริหารสถานศึกษาเพื่อดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยาง 
  2.2   นําแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค ไปทดสอบกับกลุมตัวอยางกอนเรียน 
(Pretest) ดวยแบบทดสอบที่สรางข้ึน เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2552 โดยอธิบายขอคําถาม และ 
ข้ันตอนการทําขอสอบ หากมีนักเรียนคนใดที่ไมเขาใจ จะใชลามภาษามืออธิบายใหอีกคร้ัง จากนั้น 
นักเรียนลงมือทําพรอมกัน  
  2.3   ดําเนินการทดลอง โดยดําเนินการทดลองดวยตนเองตามลําดับข้ันกับ 
กลุมตัวอยาง โดยใชแผนการจัดการเรียนรูที่ทําข้ึน  ใชเวลาทดลอง 5 สัปดาห สัปดาหละ 4 วัน คือ  
วันจันทร  - วันพฤหัสบดี  วันละ 60 นาที รวมทั้งส้ิน 20 คร้ัง  ในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2552 ระหวาง
วันที่  16 พฤศจิกายน 2552 ถึง วันที่ 28 ธันวาคม 2552 ดังนี้ 
 

สัปดาห 
ครั้งที่ 
ว/ด/ป 

เนื้อหา แบบฝกเขยีนประโยค 

1 
จ 16 พ.ย. 52 

 
 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 1 เร่ือง 
คําศัพทหมวดบุคคล ไดแก  ชื่อ
นักเรียน  ชื่อเพื่อน 

แบบฝกที่ 1  การเติมพยัญชนะ 
ที่ขาดหายไปใหถูกตองตามภาพ 
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําใตภาพ 
ที่กําหนดให 

2 
อัง 17 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 2 เร่ือง 
คําศัพทหมวดบุคคล ไดแก  คํา
วา  แม  พอ  พี่ นอง  ครู 

แบบฝกที่ 1 การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ 
แบบฝกที่ 2  การเขียนคําใตภาพที่
กําหนดให 

3 
พ 18 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง 
คําศัพทหมวดสัตว ไดแก  คําวา  
หมา  แมว  ปลา   

แบบฝกที่ 1   การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ   
แบบฝกที่ 2   การจําและเขียนตาม
บัตรคํา 

1 

 
4 

พฤ 19 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง 
คําศัพทหมวดสัตว ไดแก  คําวา  
ชาง  มา  สิงโต  นก   

แบบฝกที่ 1   การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ   
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําใตภาพที่
กําหนดให 

 



 101 

   

สัปดาห 
ครั้งที่ 
ว/ด/ป 

เนื้อหา แบบฝกเขยีนประโยค 

5 
จ 23 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง 
คําศัพทหมวดผัก ไดแก  คําวา  
พริก  ฟกทอง  ผักกาดขาว    
มะเขือเทศ 

แบบฝกที่ 1   การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ   
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําใตภาพที่
กําหนดให 

6 
อัง 24 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง 
คําศัพทหมวดผัก ไดแก  คําวา   
กลวย  แตงโม  สม  องุน  
แอปเปล 

แบบฝกที่ 1  การเติมพยัญชนะที่
ขาดหายไปใหถูกตองตามภาพ 
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําทีไ่ม
ถูกตองใหมใหถูกตองตามคําบอก  

7 
พ 25 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง  
คําศัพทหมวดอาหาร ไดแก  คํา
วา  ขาวผัด  กวยเต๋ียว  ปลาทอด  
ไขดาว  ไอศกรีม  

แบบฝกที่ 1   การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ   
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําผิดใหม
ใหถูกตองตามคําบอก  

2 

8 
พฤ 26 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 8  เร่ือง   
การทบทวนหนวยการเรียนรูที่ 1 
และ  2  เร่ือง  คําศัพทหมวด
บุคคล และคําศัพทหมวดสัตว  
ไดแก ชื่อนักเรียน ชื่อเพื่อน  
คําวา  แม  พอ  พี ่  นอง  หมา  
แมว  ปลา  ชาง   มา  สิงโต  นก   

 แบบฝกที ่1   การเขียนคํา 
ใตภาพใหถกูตอง 
แบบฝกที่ 2   การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ   
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สัปดาห 
ครั้งที่ 
ว/ด/ป 

เนื้อหา แบบฝกเขยีนประโยค 

9 
จ 30 พ.ย. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง   
การทบทวนหนวยการเรียนรู 
ที่ 3 และ  4  เร่ือง  คําศัพทหมวด
ผักและผลไม และคําศัพทหมวด
อาหาร ไดแก คําวา  พริก   
ฟกทอง  ผักกาดขาว  กลวย  
มะเขือเทศ  สมแตงโม  แอปเปล  
ขาวผัด  ไขดาว กวยเต๋ียว   
ปลาทอด  ไอศกรีม องุน 

แบบฝกที่ 1   การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ   
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําทีไ่ม
ถูกตองใหมใหถูกตองตามคําบอก  

10 
อัง 1 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 10 เร่ือง  
คําศัพทหมวดคํากริยา  ไดแก  
คําวา   กนิ   ลาง  ปอก   หัน่  วิง่   
เดิน   ยนื   นอน   นั่ง   

 แบบฝกที ่1  การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ   
แบบฝกที่ 2  การเติมพยัญชนะ 
ที่ขาดหายไปใหถูกตองตามภาพ 

11 
พ 2 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 11 เร่ือง  
คําศัพทหมวดคํากริยา  ไดแก คํา
วา  จับ  กอด  ซื้อ  บนิ  เหา  
คลาน   วายน้าํ 

แบบฝกที่ 1   การจําและเขียนตาม
บัตรคํา 
แบบฝกที่ 2  การเติมคําทีห่ายไปใน
ประโยคประกอบภาพ  

3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

12 
จ 14 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 12 เร่ือง  
คําศัพทหมวดคํากริยา  ไดแก  
การทบทวน  คําวา  กิน  ลาง  
ปอก  หั่น  วิ่ง  เดิน  ยนื  นอน  
นั่ง  จับ  กอด  ซื้อ  บนิ  เหา  
คลาน   วายน้าํ 

แบบฝกที่ 1   การจําและเขียนตาม
บัตรภาพ 
แบบฝกที่ 2  การเติมคําทีห่ายไปใน
ประโยคประกอบภาพ  
 

 
 
 
 



 103 

สัปดาห 
ครั้งที่ 
ว/ด/ป 

เนื้อหา แบบฝกเขยีนประโยค 

13 
อัง 15 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 13 
เร่ือง  การเขียนประโยค 2 สวน  
ไดแก  การรูจกัโครงสราง
ประโยค 2 สวน สวนประกอบ
ของประโยค 2 สวน  ไดแก  แม
ยืน  พอนั่ง  แมวนอน  มาวิง่   

แบบฝกที่ 1  การเติมคําทีห่ายไปใน
ประโยคประกอบภาพ  
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําใตภาพ
ใหถูกตอง 
 

14 
พ 16 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 14 
เร่ือง  การเขียนประโยค 2 สวน 
การรูจักโครงสรางประโยค  
2 สวน สวนประกอบของ
ประโยค 2 สวน  ไดแก   สิงโต
นอน  ชางเดิน  นกบิน   
ปลาวายน้ํา 

แบบฝกที่ 1  การแตงประโยค 
จากภาพทีก่ําหนดให   
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําใตภาพ
ใหถูกตอง 

15 
พฤ 17 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 15 
เร่ือง  การเขียนประโยค 2 สวน 
การรูจักโครงสรางประโยค 
2 สวน สวนประกอบของ
ประโยค 2 สวน ไดแก  
นองคลาน  หมาเหา พอวายน้ํา  
ครูเดิน 

แบบฝกที่ 1  การแตงประโยค 
จากภาพทีก่ําหนดให   
แบบฝกที่ 8  การนําคําทีก่ําหนดให
มาเรียงเปนประโยคประกอบภาพที่
กําหนดให 

4 
 
 
 
 
 
 
 

16 
จ 21 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 16 
เร่ือง  การเขียนประโยค 3 สวน  
โครงสรางประโยค 3 สวน 
สวนประกอบของประโยค  
3 สวน  ไดแก  พอปอกสม   
แมหั่นผักกาดขาว แมวกินปลา 

แบบฝกที่ 1  การเติมคําทีห่ายไปใน
ประโยคประกอบภาพ  
แบบฝกที่ 2   การเขียนคําใตภาพ
ใหถูกตอง 
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สัปดาห 
ครั้งที่ 
ว/ด/ป 

เนื้อหา แบบฝกเขยีนประโยค 

17 
อัง 22 ธ.ค. 52 

 แผนการจัดการเรียนรูที ่17 
เร่ือง  การเขียนประโยค 3 สวน 
การรูจักโครงสรางประโยค  
3 สวน สวนประกอบของ
ประโยค 3 สวน ไดแก แมลาง
แอปเปล  แมลางพริก  
พอปอกกลวย  แมกอดนอง 

แบบฝกที่ 1   การนาํคําจากที่
กําหนดใหมาเติมสวนที่เปนกรรมให
ไดใจความสมบูรณ  
แบบฝกที่ 2  การแตงประโยคจาก
ภาพทีก่ําหนดให    

18 
พ 23 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 18 
เร่ือง  การเขียนประโยค 3 สวน 
การรูจักโครงสรางประโยค  
3 สวน สวนประกอบของ
ประโยค 3 สวน  ไดแก  
พี่ซื้อไอศกรีม ครูกินกวยเต๋ียว  
นองกนิกลวย  ครูหั่นมะเขือเทศ 
ครูซื้อองุน นองกนิแตงโม   

แบบฝกที่ 1 การนําคําทีก่ําหนดให
เรียงใหเปนประโยค 3 สวน 
แบบฝกที่ 2   การนาํคําจากที่
กําหนดใหมาเติมสวนที่เปนกรรมให
ไดใจความสมบูรณ    

5 
 
 
 
 
 
 

19 
พฤ 24 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 19 
เร่ือง  การทบทวน 
หนวยการเรียนรูที่ 6 การเขียน
ประโยค 2 สวน  การรูจัก
โครงสรางประโยค 2 สวน 
สวนประกอบของประโยค  
2 สวน  ไดแก แมยืน พอนั่ง  
แมวนอน มาวิง่ สิงโตนอน ชาง
เดิน  นกบิน  ครูเดิน  หมาเหา 
ปลาวายน้ํา  นองคลาน   
พอวายน้าํ   

แบบฝกที่ 1 การนําคําทีก่ําหนดให
เรียงใหเปนประโยค 3 สวน 
แบบฝกที่ 2  การแตงประโยคจาก
ภาพทีก่ําหนดให   
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สัปดาห 
ครั้งที่ 
ว/ด/ป 

เนื้อหา แบบฝกเขยีนประโยค 

5 

20 
จ 28 ธ.ค. 52 

แผนการจัดการเรียนรูที่ 20 
เร่ือง  การทบทวน 
หนวยการเรียนรูที ่7  ไดแก   
แมหั่นผักกาดขาว  
ครูกินกวยเต๋ียว   พอปอกสม 
แมวกินปลา  แมกอดนอง   
พอปอกกลวย  แมลางแอปเปล 
ครูซื้อองุน  ครูหั่นมะเขือเทศ 
นองกนิกลวย  แมลางพริก  
พี่ซื้อไอศกรีม  นองกนิแตงโม 

แบบฝกที่ 1   การนาํคํา 
จากที่กําหนดใหมาเติมสวนที่เปน
กรรมใหไดใจความสมบูรณ    
แบบฝกที่ 2  การแตงประโยคจาก
ภาพทีก่ําหนดให   

 
  2.4  เมื่อส้ินสุดการทดลองแลวนาํแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค ไปทดสอบ
นักเรียนกลุมตัวอยางหลังสอน (Posttest) ซึ่งเปนชุดเดียวกับแบบทดสอบที่ใชทดสอบกอนสอน  และ 
วัดแรงจูงใจในการเรียน โดยใชแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน วิธกีารประเมินผูวิจัยใชลามภาษามืออธิบาย
คําถามเปนภาษามือแลวใหนักเรียนทาํเคร่ืองหมายถกู () ลงในชองระดับคะแนนที่ใชสัญลักษณภาพ
หนาคน ที่ตรงกับพฤติกรรมของนักเรียนมากที่สุด ทีก่ําหนดไวในแบบวดัแรงจูงใจในการเรียน ในวนัที ่ 
29 ธันวาคม 2552   
 
การวิเคราะหขอมูล 
        1. การศึกษาความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรง
รวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก ทาํการวิเคราะหโดยหาสถิติพื้นฐาน ไดแก 
คามัธยฐาน (Median) คาพสัิยควอไทล (Interquartile Range) และทดสอบโดยใชสถิติ  The Sign Test 
for  Median: One Sample  
 2.  การเปรียบเทยีบความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษา ปที ่2  ทีม่ี 
ความบกพรองทางการไดยนิกอนและหลงัการเรียนจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรง
รวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก โดยใชสถิติ The Wilcoxon Matched – 
Pairs Signed – Ranks Test 
 



 106 

 3.  การศึกษาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหหูนวก
ชั้นประถมศึกษาปที ่2 หลังจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก ทําการวิเคราะหขอมูลโดยหาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก  
คามัธยฐาน (Median) คาพสัิยควอไทล (Interquartile Range) และสถิติทดสอบ The Sign Test for 
Median: One Sample 
 
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี้ 
 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ 
  1.1  คาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา โดยใชสูตร IOC (Index of Consistency: IOC)   
(ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ. 2543: 248 - 249) 
 

N

R        สูตร    IOC   =  

 
      เมื่อ  IOC      แทน    คาดัชนีสอดคลองระหวางขอสอบกับผลการเรียนรู 
       ที่คาดหวัง 
                R แทน     ผลรวมของการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
            N       แทน     จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
 
  1.2 คาความยากงายของแบบทดสอบ โดยใชสูตร (ลวน สายยศ; และอังคณา สายยศ.  
2543: 196)   

 

N

R                   สูตร     P     =    

 
     เมื่อ    P         แทน    ดัชนีคาความยากงาย 
             R         แทน    จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบถูก 
             N         แทน    จํานวนนักเรียนที่ทําขอสอบทั้งหมด 
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  1.3   คาอํานาจจําแนกของแบบทดสอบ   (Discrimination)  โดยใชสูตร   
(บุญชม  ศรีสะอาด.  2543: 50) 
 

2/N

LH    สูตร                =    r  

   
r    เมื่อ             แทน    คาอํานาจจําแนกของขอสอบ  

แทน    จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น     H             

แทน    จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น      L  
     N  แทน    จํานวนคนทั้งหมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
 

  1.4 คาความเชื่อมัน่ (Reliability) ของแบบทดสอบโดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธ  
โดยวิธีสอบซํ้า (Test – Retest) คํานวณจากสูตรดังนี ้(พชิิต ฤทธิ์จรูญ.  2545: 155) 
   หาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตร KR-20 (ลวน สายยศ;  และอังคณา   
สายยศ.  2543: 183)  
 

 

        = 20KRr  





















2
1

1 S

pq

k

k
  

 

 

   เมื่อ แทน      คาความเช่ือมั่นของแบบทดสอบ 
20KRr  

       k แทน   จํานวนขอสอบ 
    p   แทน   สัดสวนของผูทําถูกในขอหนึ่งๆ  เทากับจํานวน 
                                                               คนที่ทําถูกหารดวยจํานวนคนสอบทั้งหมด 
    q   แทน   สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ  หรือ 1-     p

    2S   แทน   คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ  
 
 

           2. หาคาสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูล   ไดแก   
  2.1 คามัธยฐาน (Median) โดยใชสูตร (พิชิต  ฤทธิ์จรูญ.  2544: 174) 
 

                         =      Mdn
2

1NX  
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   เมื่อ      แทน   มัธยฐาน หรือ คากลาง  Mdn

      X    แทน   จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู 
 

      
2

NX      
2

Nแทน   คะแนนตัวที่    
 

    
2

1NX    1
2


Nแทน   คะแนนตัวที่  
  

  2.2 คาพิสัยควอไทล (Interquartile Range) โดยใชสูตร (ยุทธพงษ กัยวรรณ. 2543: 152) 
 

       IQR   =   13 QQ    
 

          เมื่อ        แทน  คาที่ตําแหนง  1/4 หรือ 25% หาไดจาก  1Q
41

N
Q    

 

3
43 







N
Q          3Q แทน  คาที่ตําแหนง  3/4 หรือ  75% หาไดจาก   

 

             N แทน  จํานวนขอมูล 
 
 3. สถิตที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
  3.1  การเปรียบเทยีบคามัธยฐานท่ีคํานวณไดกับคามัธยฐานของความสามารถเขียน
ประโยคและแรงจูงใจของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินจากการสอน
โดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก กับามัธยฐานที่เปนเกณฑโดยใชสูตรของ 
The Signed Test for Median: One Sample (Miltion;  Mcteer; & Corbet. 1997:594 - 595)   โดยมี
สูตรดังนี้  
    

2

1
)MP(XM)P(X   

 
 
    เมื่อ   แทน  คามัธยฐานที่ต้ังไว (เกณฑที่กําหนดไว)  

        แทน จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานที่กําหนดไว (-) 
       หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ต้ังไว (+)  
       โดยพิจารณาใชคา +  เมื่อต้ังสมมติฐาน  : M < M0 
       และพิจารณาใชคา –  เมื่อต้ังสมมติฐาน  : M > M0 

a

a

เมื่อ M เปนคามัธยฐานที่ไดจากการทดลองและ M0        
       เปนคามัธยฐานที่กําหนดไว 
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  3.2  การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดกับคามัธยฐานของการศึกษาความสามารถ
เขียนประโยคของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน กอนและหลังการสอน 
จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ
แบบฝกโดยใช The Wilcoxon Matched - Pairs Signed – Ranks Test  (นิภา  ศรีไพโรจน.2533: 93)  
โดยมีสูตรดังนี้ 
 
     D   =  Y – X 
 

เมื่อ  D  แทน  คาความแตกตางของขอมูลทั้งคู        
      X  แทน  คะแนนของการประเมินกอนการทดลอง 
     Y  แทน  คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง 
 
 จัดอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 
 กํากับอันดับที่ดวยเคร่ืองหมายบวกหรือเคร่ืองหมายที่มีอยูเดิม 
 หาผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายบวก และมีเคร่ืองหมายลบตามลําดับ 
 คาของผลรวมที่นอยกวา (โดยไมคํานึงถึงเคร่ืองหมาย) เราเรียกคานี้วา T  
    

    Z  =   



S

TET  

 

   เมื่อ   
4

1
)(




NN
TE  

 

         
24

121 


NNN
ST  

 
       เมื่อ      แทน    คาเฉลี่ยของผลรวมอันดับที่นอยกวา )(TE

    N   แทน    จํานวนนักเรียน 
            TS แทน    คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
    Z          แทน    คะแนนมาตรฐาน 
    T          แทน    คาของผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายกํากับที่นอยกวา 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียน ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก มีผลการวิเคราะหขอมูลนาํเสนอตามลําดับข้ันตอน
ดังตอไปนี้ 
 1. การศึกษาความสามารถเขียนประโยคและแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรง
รวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก มีรายละเอียดดังนี ้
  
ตาราง 1   จํานวนคะแนน  คามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลความสามารถเขียนประโยคของนักเรียน 
      ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน 
      การสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 

 
คนที ่

คะแนนกอนเรียน 
(คะแนนเต็ม 30  คะแนน) 

 
ระดับ 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30  คะแนน) 

 
ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
4 
3 
4 
3 
3 
6 

ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า  
ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 
ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 
ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 
ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 
ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 
ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า 

 

26 
22 
20 
22 
21 
19 
25 

ดีมาก 
ดี 

ปานกลาง 
ดี 
ดี 

ปานกลาง 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

4 
1 

ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า  22 
2 

ดี 

 
 จากตาราง 1  แสดงวา ความสามารถเขียนประโยค ของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางการไดยนิ  หลังจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรง รวมกับส่ือบทเรียน 
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คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  โดยกอนสอนมีคะแนนระหวาง 3 ถึง 8 คะแนน คามัธยฐาน
เทากับ  4  และคาพิสัยควอไทลเทากับ 1  มีความสามารถเขียนประโยคอยูในระดับตํ่ากวาเกณฑ 
ข้ันตํ่า และหลังจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอน (CAI) และแบบฝก นักเรียนมีคะแนนระหวาง 19 ถึง 26 คะแนน คะแนนคามัธยฐานเทากับ 22 
และคาพิสัยควอไทลเทากับ 2 มีความสามารถในการเขียนประโยคอยูในระดับดี 
 
ตาราง 2  การเปรียบเทยีบคามัธยฐานท่ีคํานวณไดกับคามัธยฐานท่ีเปนเกณฑระดับดีของความสามารถ 
       เขียนประโยค  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังจาก 
       การเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  
       และแบบฝก   
 

เคร่ืองหมาย 
คนที ่

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

คามัธยฐานที ่
กําหนดไวระดับดี + - 

P - Value 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

26 
22 
20 
22 
21 
19 
25 

21 – 23 
 

+ 
+ 
 

+ 
 
 

+ 

 
 
- 
 
- 
- 

0.5000 

Mdn 
IQR 

22 
2 

> = 21 4 3  

  
 จากตาราง 2  แสดงวา  คะแนนมัธยฐานของความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยนิ  หลังจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอน
ตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  แตกตางจากคามธัยฐานกําหนดไวใน
ระดับดี (21 -23 คะแนน)  อยางไมมีนยัสําคัญทางสถิติทีร่ะดับ .05  จงึจัดวาอยูในระดับดี  ซึ่งสอดคลอง
กับสมมติฐานขอที่ 1 ที่ต้ังไววา ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยนิหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกอยูในระดับดี 
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 2. เปรียบเทยีบความสามารถการเขียนประโยคของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที ่2 ที่ม ี
ความบกพรองทางการไดยนิกอนและหลงัการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
  
ตาราง 3  เปรียบเทยีบความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรอง 
       ทางการไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
       ชวยสอน (CAI) และแบบฝกอยูในระดับดี 
 

คะแนนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 30 คะแนน) 

ลําดับตาม 
เคร่ืองหมาย คนที ่

กอนสอน หลังสอน 

ผลตางของคะแนน 
D = Y – X 

ลําดับที่ของ 
ความแตกตาง 

+ - 

T 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

8 
4 
3 
4 
3 
3 
6 

26 
22 
20 
22 
21 
19 
25 

18 
18 
17 
18 
18 
16 
19 

7 
4.5 
2 

4.5 
3 
1 
6 

+7 
+4.5 
+2 

+4.5 
+3 
+1 
+6 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0* 

รวม 28 0  

 
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

 
 จากตาราง 3  แสดงวา ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี 
ความบกพรองทางการไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งสอดคลองกับ 
สมมติฐานขอที่  2  ที่วา  ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี 
ความบกพรองทางการไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงข้ึน 
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 3. ศึกษาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรอง 
ทางการไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 
ตาราง 4  คะแนนคามัธยฐานและคาพิสัยควอไทลแรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนระดับช้ัน   
      ประถมศึกษาปที่ 2  ทีม่ีความบกพรองทางการไดยิน  หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียน 
      การสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกหลังการทดลอง 
 

 
คนที ่

คะแนนแรงจูงใจในการเรียนหลังเรียน 
(คะแนนเต็ม 20 คะแนน) 

 

ระดับแรงจูงใจในการเรียน 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

19 
20 
20 
20 
17 
19 
20 

ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 
ดีมาก 

Mdn 
IQR 

20 
1 

ดีมาก 

 
 จากตาราง 4  แสดงวา  แรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี 
ความบกพรองทางการไดยนิ หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  มีคะแนนระหวาง 17 – 20 คะแนนมีคามธัยฐานเทากับ 20 
และคาพิสัยควอไทล เทากบั 1 จัดวามีแรงจูงใจในการเรียนอยูในระดับดีมาก  
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ตาราง  5  การเปรียบเทียบคามัธยฐานที่คํานวณไดจากคามัธยฐานที่เปนเกณฑระดับดีของแรงจูงใจ 
      ในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินหลังการเรียนโดยใช  
      รูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 
 

เคร่ืองหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 20 คะแนน คามัธยฐานกาํหนดไวระดับดี 

+ - 
P - Value 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

19 
20 
20 
20 
17 
19 
20 

10 – 15  คะแนน + 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

 0.0078 

Mdn 
IQR 

20 
1 

> = 10 7 0  

 
 จากตาราง  5  พบวา  คะแนนมัธยฐานแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
ที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงกวาคามธัยฐานที่กาํหนดไวในระดับดี (10- 15 คะแนน)  
อยางมีนยัสําคัญทางสถิติที ่.05 จงึสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 3 ทีต้ั่งไววา แรงจูงใจในการเรียนของ
นักเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงกวาคามัธยฐาน 
ที่กําหนดไวในระดับดี 
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
ความมุงหมายของการวิจัย 
     1.  เพื่อศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ ี
ความบกพรองทางการไดยนิ  หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน 
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
      2.  เพื่อเปรียบเทยีบความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  
ที่มีความบกพรองทางการไดยินกอนและหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
       3.  เพื่อศึกษาแรงจูงใจในการเรียนของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มคีวามบกพรอง 
ทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 
สมมติฐานการวิจัย 
 1. ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรอง 
ทางการไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกอยูในระดับดี 
 2.  ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรอง 
ทางการไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงข้ึน 
 3. แรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ
แบบฝกอยูในระดับดี 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจยัเปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  ระดับหหูนวกที่มี
ระดับการไดยินมากกวา 90 เดซิเบลข้ึนไป  เมื่อทาํการวัดดวยเสียงบริสุทธิ์เปนเดซิเบล ณ ความถี ่500, 
1000, และ 2,000 เฮิรตซ ซึ่งไดรับการตรวจวัดการไดยินจากนักโสตสัมผัสวิทยา และมีใบรับรอง 
ความพิการ  ใชการอานริมฝปากหรือใชภาษามือในการส่ือสาร  และมีระดับสติปญญาปกติ  ไมม ี
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ความพิการอืน่ ๆ แทรกซอน มทีักษะพ้ืนฐานทางการเขียนคําศัพทงาย ๆ เขาใจความหมายของคํางาย ๆ 
ที่นกัเรียนไดเรียนมาแลวในหองเรียนหรือที่ใชในชวีิตประจําวนั  มพีื้นฐานการใชเคร่ืองคอมพวิเตอร คือ 
สามารถเปดและปดเคร่ืองได และใชเมาสได กําลังศึกษาอยูในระดับช้ันประถมศึกษาปที ่2 ภาคเรียน 
ที่ 2 ปการศึกษา 2552 โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดนนทบรีุ  เลือกโดยวิธเีจาะจง (Purposive Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี ้ ไดแก  แผนการจัดการเรียนรูวิชาวิชาภาษาไทย เร่ืองการเขียน
ประโยค  แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค  วชิาภาษาไทย  และแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 
โดยใชวัดหลังจบการเรียนการสอน วัดโดยใชแบบสอบถามวัดแรงจูงใจ   
 ดําเนนิการทดลองตามแผนการทดลองแบบ One Group Pretest – Posttest Design ระหวาง
ระหวางวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 ถงึวนัที่ 28 ธนัวาคม 2552  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก 
คามัธยฐาน (Median) คาพสัิยควอไทล  (Interquartile Range) และ The Wilcoxon Matched- Pairs 
Signed – Ranks Test  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรองทาง 
การไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกอยูในระดับดี 
 2.  ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2ที่มีความบกพรองทาง 
การไดยิน หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกสูงข้ึน 
 3.  แรงจูงใจในการเรียนของนกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยิน 
หลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ
แบบฝกอยูในระดับดีมาก 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความ
บกพรองทางการไดยินหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอน (CAI) และแบบฝกอยูในระดับดี  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไวในขอ 1 อยูในระดับดี  
สามารถนํามาอภิปรายผลไดดังนี ้
   เนื่องจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก  เปนการนํารูปแบบข้ันตอนการสอนตรงทีม่ีรูปแบบการสอนที่มุงชวยให
ผูเรียนไดเรียนรูทั้งเนื้อหาสาระและมโนทัศนตาง ๆ รวมทัง้ไดฝกปฏิบัติทักษะตาง ๆ จนสามารถทําไดดี
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และประสบผลสําเร็จไดในเวลาที่จํากัด มาใชสอนรวมกบัส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ   
แบบฝกการเขียนประโยค  ซึง่ในส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI) จะนําเสนอเนื้อหา แบบฝก 
การถามตอบ การรับคําตอบ  การทบทวน การวัดผล การเสริมแรง แสดงในรูปของตัวหนังสือและ
ภาพกราฟก ซึ่งจัดเรียงลําดับเนื้อหาตามข้ันตอนอยางเหมาะสม และจะใชเทคนิคการใชสีสอนเขียน
ประโยค คือ  การสอนเขียนประโยคโดยใชตัวอักษรสี  แทนกลุมคําประธาน  กริยา และกรรม  ไดแก   
สีแดงคือกลุมคําที่ทําหนาที่เปนประธานของประโยค  ตัวอักษรสีเขียว  คือกลุมคําทําหนาที่เปนคํากริยา
ของประโยค  และตัวอักษรสีน้ําเงินคือกลุมคําที่ทําหนาที่เปนกรรมของประโยค  แลวนํามาประสมกันเปน
ประโยคตามโครงสรางของประโยคที่ถูกตอง  การใชสีเปนการกระตุนในการมอง  การจํา  และเปนส่ือนํา
ทาง  การประสมประสานกันระหวางการรับรูทางสายตา เพื่อใหเกิดการเรียนรูงายตอการจดจําและ 
การเขาใจ (ประเสริฐ ศีลรัตนา. 2546: 76)  จากนัน้จะใหนักเรียนถายทอดสิ่งที่ไดเรียนรูโดยการเขียนลง
ในแบบฝก ซึง่เปนส่ือประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  ซึ่งชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูจาก 
การปฏิบัติดวยตนเอง ไดฝกทักษะเพิ่มเติมจากเนื้อหาที่ไดเรียนรูแลวในแตละบทเรียน  จนผูเรียนปฏิบัติ
ไดอยางชํานาญ  อีกทั้งแบบฝกยังเปนการวัดผลการเรียนการสอนในแตละเร่ืองอีกดวย เนื้อหาและ
คําศัพทที่นํามาใชในการเรียนการสอนเลือกเน้ือหาจากหลักสูตรการศึกษาสถานศึกษา  รวมกับหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 และ 2 โดยคํานึงถึงความยากงายเหมาะสมกับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางการไดยินระดับหูหนวก และสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของหลักสูตรในการสอนเร่ืองการเขียนประโยค โดยสอนคําและความหมายของ คํานาม 
คํากริยา ประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน โดยแบงเนื้อหาเปนหมวดตาง ๆ  จํานวน 5 หมวด ไดแก  
คําศัพทหมวดบุคคล  สัตว  ผักและผลไม อาหาร และคํากริยา  โดยแบงเปน 5 หนวยการเรียนรู รวม
จํานวน 42 คํา หลังจากการสอนคําแลว จะเปนหนวยการเรียนรูที่ 6  การเขียนประโยค 2 สวน และหนวย
การเรียนรูที่ 7 การเขียนประโยค 3 สวน  โดยใชคําจากที่ไดเรียนมาใน 5 หนวยการเรียนรู  ดวยการเรียน
โดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก  ซึ่งมี
ข้ันตอนการเรียนการสอน 5 ข้ัน  ดังนี้ ข้ันที่ 1 ข้ันนํา เปนข้ันที่ผูสอนแจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับ
วัตถุประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวังช้ีแจงสาระของบทเรียน  และหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูเรียน แกนักเรียน  ข้ันที่ 2  ข้ันนําเสนอบทเรียน ผูสอนนําเขาสูบทเรียนโดยใชวิธีการตาง ๆ 
เชน การสนทนา กิจกรรม เกม อุปกรณ การสอนที่ใชของจริง ของจําลอง รูปภาพ บัตรคํา เปนตน  ข้ันที่ 3  
ข้ันฝกปฏิบัติตามแบบ  ครูสาธิตและสอนใหนักเรียนเรียนรูจากคอมพิวเตอรในแตละข้ันตอนตามที่
กําหนดไวจนจบบทเรียน  ข้ันที่ 4  ข้ันฝกปฏิบัติภายใตการกํากับช้ีแนะของผูชี้แนะ  ใหนักเรียนเรยีนโดยใช
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนจากข้ันตอนที่ 3 ที่ครูไดสาธิตใหดูไปแลว โดยครูคอยใหคําแนะนําอยาง
ใกลชิด เมื่อครูสังเกตเห็นวา นักเรียนทําแบบฝกในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดถูกตองเกิน 80% 
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แลว ใหนักเรียนหยุดเรียนจากสื่อ  หลังจากนั้นครูและนักเรียนชวยกันสรุปเร่ืองที่เรียนมา  ข้ันที่ 5 การฝก
ปฏิบัติอยางอิสระ  โดยใหนักเรียนทําแบบฝกที่ครูเตรียมไวให 
 จากที่กลาวมาจะเหน็ไดวาการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  และแบบฝก  มีกระบวนการและข้ันตอนการเรียนการสอนอยางเปนระบบ  
อีกทั้งส่ือการเรียนการสอนทีก่ระตุนความสนใจและสามารถใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง     
การเรียนรูดวยตนเองกับการเรียนรูจากครูนั้น  ผูเรียนจะมีบุคลิกภาพความสามารถและศักยภาพที่
แตกตางกนั  โดยการเรียนรูดวยตนเองนัน้  ผูเรียนจะเปนผูที่มพีัฒนาการในดานตาง ๆ  ที่สูงกวา 
การเรียนรูจากครู  ฉะนั้นการเรียนรูดวยตนเองจึงเปนวิธีที่มีความเหมาะสม  ควรไดรับการสงเสริมใหมี
ประสิทธิภาพย่ิง ๆ ข้ึน ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ สมคิด  อิสราวัฒน  (2541: 35-38)  ที่วา ทําให
นักเรียนเปนมนุษยที่เจริญเติบโตไดตามความสามารถและศักยภาพ นําตนเองไดตามประสบการณของ
ผูเรียนทําใหผูเรียนเกิดแรงจูงใจจากแรงขับภายใน  เชน  ความตองการเคารพตนเอง ความปรารถนาใน
ความสําเร็จ ความกระตือรือรนที่จะกาวหนา  ความพอใจในความสําเร็จ  ความยึดมั่นในการเรียนของ
เขา คือภาระหรือเปนปญหาที่ตองใชประสบการณในการแกปญหาใหสําเร็จ  โดยการเรียนรูดวยตนเอง
นั้นผูเรียนจะเปนผูที่มีพัฒนาการในดานตาง ๆ ที่สูง  อีกทั้งยังสอดคลองกับคํากลาวของ ดิวอ้ี (สํานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ.  2545: 117; อางอิงจาก Dewey. n.d.)   ที่วาการเรียนรูเกิดข้ึนได 
ก็ตอเมื่อผูเรียนลงมือกระทําเอง โดยครูเปนเพียงผูคอยใหความชวยเหลือและแนะนําในการปฏิบัติ
กิจกรรมในแตละข้ันตอน  นักเรียนไดฝกและพัฒนาความสามารถตาง ๆ  เชน การสังเกต การวิเคราะห 
และสรุปซึ่งเปนทักษะที่สําคัญตอการคนพบ นอกจากนี้นักเรียนตองทําแบบฝกหลังเรียนทุกคร้ังเพื่อเปน
การทบทวนการสอนจึงสงผลใหนักเรียนมีทักษะความสามารถเขียนประโยคสูงข้ึน 
 นอกจากนี้จากการศึกษา  พบวา  นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินมีความสนใจและ
ต้ังใจในการเรียนจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนเปนอยางมาก เพราะนักเรียนไดมีสวนรวมในกิจกรรมการเรียนทุกข้ันตอนการสอน  ซึ่งมี 
การนําเสนอของจริง ของจําลอง และรูปภาพ ตัวอักษร และที่สําคัญคือ  การที่นักเรียนไดเรียนจาก 
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  ซึ่งมีทั้งภาพและเกมการสอนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติ ซึ่งการทํา
กิจกรรมเกมดังกลาวเพื่อใหนักเรียนมีความเขาใจ เกิดความรู ความจํา เกี่ยวกับคําศัพท และการเขียน
ประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวนที่ถูกตอง  หลังจากนั้นจึงใหนักเรียนทําแบบฝกการเขียนประโยคใน
ชุดแบบฝกของแตละบท ซึ่งการทําแบบฝกนี้เพื่อใหนักเรียนไดฝกทักษะการเขียน และทักษะการคิด
วิเคราะหการ นําคําที่กําหนดใหไปใชในการเขียนสรางเปนประโยคที่ถูกตองและไดใจความ  ดวยเหตุนี้
การสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับสื่อบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และ
แบบฝกจึงชวยใหนักเรียนมีความสามารถเขียนประโยคอยูในระดับดี 
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 อาจกลาวไดวาการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก มีกระบวนการสอนอยางเปนระบบ  อีกทั้งส่ือการเรียนการสอนที่นาสนใจ
และสามารถใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติและฝกฝนอยางตอเนื่อง จึงชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียน 
ใหเรียนรูไดงายและเร็วข้ึน ทําใหนักเรียนแตละคนสามารถพัฒนาความรูและความสามารถการเขียน
เกี่ยวกับคํานาม การเขียนประโยค 2 สวน และการเขียนประโยค 3 สวน ไดดีข้ึน และผลการพัฒนา 
การเรียนรูของนักเรียนแตละคนสามารถกลาวไดดังนี้   
 คนที่  1  นักเรียนมีพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร  ใชเมาส การเขาใชโปรแกรมตาง ๆ  และ
นักเรียนสามารถอานสะกดนิ้วมือในเร่ืองของคําศัพทอยูในระดับดี  แตในเร่ืองของการเขียนประโยคนั้น  
นักเรียนไมสามารถเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค 3 สวน โดยนักเรียนเขียนเรียง
ประโยค 3 สวนไมถูกตอง ในลักษณะวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน กริยา กรรม  เชน   
แมกอดนอง  นักเรียนเขียนเปน  นองแมกอด  เปนตน  สวนในดานประโยค  2  สวนนักเรียนมีพื้นฐานอยู
ในเกณฑดีโดยนักเรียนสามารถทําขอสอบและแบบฝกได ในดานการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน  
นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเขาเรียนตรงเวลาและไมเคยขาดเรียน  นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 
8 คะแนน  สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําได 26 คะแนน ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรู
และทักษะการเขียนไปใชในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค  
 คนที่  2  นักเรียนมีพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร  ใชเมาส  การเขาใชโปรแกรมตาง ๆ  และ
นักเรียนสามารถอานสะกดนิ้วมือในเร่ืองของคําศัพทอยูในระดับดี  แตในเร่ืองของการเขียนประโยคนั้น  
นักเรียนไมสามารถเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน  
โดยนักเรียนเขียนเรียงประโยค 2 สวนไมถูกตอง ในลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน 
กริยา  เชน นกบิน  นักเรียนเขียนเปน บินนก เปนตน  ในดานของประโยค 3 สวน  นักเรียนเขียน 
ไมถูกตองในลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน กริยา กรรม  เชน  พอกินขาว   
นักเรียนเขียนเปน  พอขาวกิน  เปนตน โดยนักเรียนต้ังใจเรียน  ไมวาจะเปนขณะที่ครูสอนหนาชั้นเรียน  
หรือในขณะที่ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  อีกทั้งในขณะ 
ทําแบบฝกหลังเรียน  นักเรียนมักจะชวยสอนเพื่อน ๆ รวมช้ันเรียนทุกคนเมื่อเห็นเพื่อน ๆ อานสะกด 
นิ้วมือไมถูกตอง  หรือทําแบบฝกไมถูกตอง ในดานการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียนนักเรียนมี 
ความกระตือรือรนที่จะเขาเรียนตรงเวลา  นักเรียนขาดเรียนเพียง 1 คร้ัง  นักเรียนทําคะแนนกอนเรียน 
ได  4 คะแนน  สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําได  22  คะแนน  ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนํา
ความรูและทักษะการเขียนไปใชในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค   
 คนที่  3  นกัเรียนมพีื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร  ใชเมาส  การเขาใชโปรแกรมตางๆ  การอาน
สะกดนิว้มือในเร่ืองของคําศัพทอยูในระดับพอใช ในดานการเขียนประโยค 2 สวนหรือประโยค 3 สวน  
นักเรียนไมสามารถเขียนได  โดยนกัเรียนเขียนเรียงประโยค 2 สวนไมถกูตองในลักษณะการวางตําแหนง
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สลับที่กนัระหวาง ประธาน กริยา  เชน นองคลาน  นักเรียนเขียนเปน  คลานนอง  เปนตน  ในดานของ
ประโยค 3 สวน  นักเรียนเขียนไมถกูตองในลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กนัระหวาง ประธาน กริยา 
กรรม  เชน  พีก่ินขาว นักเรียนเขียนเปน พีข่าวกนิ  เปนตน  ซึ่งนกัเรียนมีความตองการที่จะเขียนประโยค
ใหถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค แตมักจะชากวาเพื่อนในหองทกุคน ตองย้ําและทบทวนในส่ิงที่
สอนหลาย ๆ คร้ัง และจะใหเพื่อน ๆ ในหองชวยสอนดวย  ซึง่เมื่อนกัเรียนไมเขาใจนักเรียนมักจะไมกลา
ที่จะซกัถามครูผูสอน แตจากการสังเกตนกัเรียนจะซักถามเพ่ือนที่นัง่ดานขางกอน  จึงจะหันมาสบตา
ครูผูสอนและจะพยายามซักถามในส่ิงทีต่นเองไมเขาใจ  นักเรียนมีความกระตือรือรนที่จะเขาเรียน       
ตรงเวลา  นักเรียนขาดเรียนเพียง 1 คร้ัง  นกัเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 3 คะแนน  สวนคะแนนหลัง
เรียนนกัเรียนทําได  20  คะแนน  ทีเ่ปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนาํความรูและทกัษะการเขียนไปใช
ในการทําแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค   
 คนที่  4  นักเรียนมีพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร  ใชเมาส  การเขาใชโปรแกรมตาง ๆ  และ
นักเรียนสามารถอานสะกดนิ้วมือในเร่ืองของคําศัพทอยูในระดับดี  แตในเร่ืองของการเขียนประโยคนั้น  
นักเรียนไมสามารถเขียนประโยคไดถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน โดย
นักเรียนเขียนเรียงประโยค 2 สวนไมถูกตองในลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน กริยา  
เชน แมยืน  นักเรียนเขียนเปน  ยืนแม  เปนตน ในดานของประโยค 3 สวน นักเรียนเขียนไมถูกตองใน
ลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน กริยา กรรม  เชน  นองกินแตงโม  นักเรียนเขียนเปน 
นองแตงโมกิน  เปนตน นักเรียนมีความกระตือรือรน  ความพยายามในการเรียน และต้ังใจอยางมาก 
และนักเรียนจะซักถามบอยและซักถามทันทีเม่ือไมเขาใจในขณะที่ครูสอน  หรือเมื่อไมแนใจคําตอบที่จะ
เขียนตอบในแบบฝก  ในดานการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน นักเรียนเขาเรียนตรงเวลา  นักเรียน 
ไมเคยขาดเรียน  นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 4 คะแนน  สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียนทําได  
22 คะแนน  ทีเ่ปนเชนนีเ้นื่องมาจากนักเรียนไดนาํความรูและทักษะการเขียนไปใชในการทําแบบทดสอบ
วัดความสามารถเขียนประโยค   
 คนที่  5  นักเรียนมีพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร  ใชเมาส  และนักเรียนมีพื้นฐานทาง 
การสะกดนิ้วมือในเร่ืองของคําศัพทไดพอใช  และในเร่ืองของการเขียนประโยคนั้น  นักเรียนไมสามารถ
เขียนประโยคไดถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน โดยนักเรียนเขียนเรียง
ประโยค 2 สวนไมถูกตองในลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน กริยา  เชน พอนั่ง  
นักเรียนเขียนเปน  นั่งพอ  เปนตน  ในดานของประโยค 3 สวน  นักเรียนเขียนไมถูกตองในลักษณะ 
การวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง  ประธาน  กริยา  กรรม  เชน  นองกินกลวย นักเรียนเขียนเปน   
นองกลวยกิน  เปนตน นักเรียนมีความตองการที่จะเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค  
โดยนักเรียนต้ังใจเรียน  ไมวาจะเปนขณะที่ครูสอนหนาชั้นเรียน  หรือในขณะที่ใหนักเรียนเรียนดวย
ตนเองกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  อีกทั้งในขณะทําแบบฝกหลังเรียน  นักเรียนพยายาม
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ซักถามทันทีเมื่อไมเขาใจในขณะที่ครูสอน  ในดานการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน นักเรียนเขาเรียน
ตรงเวลาและไมเคยขาดเรียน  นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 3 คะแนน  สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียน
ทําได  21  คะแนน  ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรูและทักษะการเขียนไปใชในการทํา
แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค  
 คนที่  6  นักเรียนมีพื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร  ใชเมาส  และนักเรียนสามารถอานสะกดนิ้ว
มือในเร่ืองของคําศัพทไดในระดับพอใช  และในเร่ืองของการเขียนประโยคนั้น  นักเรียนไมสามารถเขียน
ประโยคไดถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน โดยนักเรียนเขียนเรียง
ประโยค 2 สวนไมถูกตองในลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน กริยา เชน สิงโตนอน 
นักเรียนเขียนเปน นอนสิงโต  เปนตน  ในดานของประโยค 3 สวน  นักเรียนเขียนไมถูกตองในลักษณะ
การวางตําแหนงสลับที่กันระหวาง ประธาน กริยา กรรม  เชน พอปอกสม  นักเรียนเขียนเปน พอสมปอก 
เปนตน นักเรียนมีความตองการที่จะเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค  โดยนักเรียน
ต้ังใจเรียน  ไมวาจะเปนขณะที่ครูสอนหนาช้ันเรียน  หรือในขณะที่ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  อีกทั้งในขณะทําแบบฝกหลังเรียน  นักเรียนพยายามซักถามทันที
เม่ือไมเขาใจในขณะที่ครูสอน  ในดานการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน  นักเรียนเขาเรียนตรงเวลา
นักเรียนขาดเรียน 2 คร้ัง  นักเรียนทําคะแนนกอนเรียนได 3 คะแนน  สวนคะแนนหลังเรียนนักเรียน 
ทําได  19  คะแนน  ที่เปนเชนนี้เนื่องมาจากนักเรียนไดนําความรูและทักษะการเขียนไปใชใน 
การทดแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค   
 คนที่  7  นกัเรียนมพีื้นฐานในการใชคอมพิวเตอร  ใชเมาส  การเขาใชโปรแกรมตาง ๆ   
และนักเรียนสามารอานสะกดนิ้วมือในเร่ืองของคําศัพทอยูในระดับพอใช  แตในเร่ืองของการเขียน
ประโยคนัน้  นกัเรียนไมสามารถเขียนประโยคไดถูกตองตามหลกัโครงสรางประโยค 3 สวน โดยนักเรียน
เขียนเรียงประโยค 3 สวนไมถูกตอง ในลักษณะการวางตําแหนงสลับที่กนัระหวาง ประธาน กริยา กรรม 
เชน พอจับปลา นักเรียนเขียนเปน พอปลาจับ เปนตน  สวนในดานประโยค 2 สวนนักเรียนมพีื้นฐานอยู
ในเกณฑพอใชโดยนักเรียนสามารถทําขอสอบและแบบฝกไดในระดับพอใช  นักเรียนมีความตองการที่
จะเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค  โดยนกัเรียนต้ังใจเรียน  ไมวาจะเปนขณะที่ครู
สอนหนาช้ันเรียน  หรือในขณะที่ใหนักเรียนเรียนดวยตนเองกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน (CAI)   
อีกทั้งในขณะทําแบบฝกหลังเรียน  นักเรียนพยายามซักถามทันทีเมื่อไมเขาใจในขณะที่ครูสอน  ขณะที่
เรียนดวยตนเองกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  และเม่ือไมเขาใจแบบฝกเขียนประโยค   
ในดานการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน  นักเรียนเขาเรียนตรงเวลาและไมเคยขาดเรียน  นกัเรียนทํา
คะแนนกอนเรียนได 6 คะแนน  สวนคะแนนหลังเรียนนกัเรียนทาํได  25  คะแนน  ที่เปนเชนนี้
เนื่องมาจากนกัเรียนไดนาํความรูและทักษะการเขียนไปใชในการทําแบบทดสอบวดัความสามารถเขียน
ประโยค  การเปรียบเทียบความสามารถการเขียนประโยคของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่2 ที่ม ี
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ความบกพรองทางการไดยิน  กอนและหลังการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก พบวาแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว เนื่องจากการสอนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก มีข้ันตอนกระบวนการในการสอนใหนักเรียนเขาใจ
เนื้อหา  ส่ือการสอนที่นาสนใจ  และนักเรียนไดลงมือปฏิบัติดวยตนเอง  อีกทั้งวิธีสอนดังกลาวยังไดผาน
การประเมินจากผูเช่ียวชาญดานการวัดผลการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษและผูเชี่ยวชาญ
ดานภาษาไทย  รวมทั้งการนําแผนการจัดการเรียนรูวิชาภาษาไทย  สาระการอานและเขียน  โดยใชรูปแบบ
การเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝกไปทดลองใชแลว
นํามาปรับแกไขขอบกพรองตาง ๆ จนไดแผนการจัดการเรียนรูที่สมบูรณกอนนําไปใชในการสอนจึงทาํให
ความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนสูงข้ึนกอนการเรียนการสอน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  
จุไรรัตน  มาประสพ (2547: 49)  ไดทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาความสามารถในการเขียนประโยคของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยินช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยใชคอมพิวเตอรชวยสอน ผลการวิจัย
พบวา การใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) นอกจากจะชวยใหนักเรียนที่มีความบกพรองทาง 
การไดยิน  มีความสามารถในการเขียนประโยคสูงข้ึนอยางเห็นไดชัดแลว การสอนโดยวิธีนี้ยังชวยให
นักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรมในทางที่ดี  คือ นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตนเองมากข้ึนและเกิดความ
ภูมิใจในตนเอง  
  การศึกษาแรงจูงใจในการเรียน  ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน  จากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก  วัดจากแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน  มีคะแนนหลังการทดสอบหลังเรียน  
รอยละ 80 นักเรียนทั้ง 7 คนมีความตองการที่จะเขียนประโยคใหถูกตองตามหลักโครงสรางประโยค  
โดยนักเรียนต้ังใจเรียน ไมวาจะเปนขณะที่ครูสอนหนาชั้นเรียน  หรือในขณะที่ใหนักเรียนเรียนดวย
ตนเองกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  อีกทั้งในขณะทําแบบฝกหลังเรียน  นักเรียนพยายาม
ซักถามทันทีเมื่อไมเขาใจในขณะที่ครูสอน  ขณะที่เรียนดวยตนเองกับส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
และเม่ือไมเขาใจแบบฝกเขียนประโยค  ในดานการสังเกตพฤติกรรมการเขาเรียน  นักเรียนกระตือรือรนที่
จะเขาเรียนตรงเวลา  ที่เปนเชนนี้เพราะจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก นักเรียนมีแรงจูงใจและส่ิงเรามาจากการไดลงมือทํา
กิจกรรม โดยการชิมรส ตามอง สัมผัส และเรียนรูดวยตนเองจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)           
จนเกิดความเขาใจแลวจึงทําแบบฝกเพื่อเปนการทบทวน  หากนักเรียนทําแบบฝกไมถูกตอง  นักเรียนก็จะ
สามารถทบทวนบทเรียนจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) จนกระทั่งนักเรียนเขาใจและ 
สามารถทําแบบฝกไดถูกตอง  ดวยเหตุผลนี้จึงสงผลใหนักเรียนเกิดความกระตือรือรน  มีความอยากรู 
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อยากเห็น มีความพยายาม  มีความตองการที่จะเขียนประโยคใหถูกตอง  และนักเรียนยังเห็นคุณคาและ
ประโยชนของการเขียนโดยนักเรียนจะนําการเขียนไปใชส่ือสารกับผูที่ไมเขาใจภาษามือ และนําไปใชใน
การเรียนวิชาอ่ืน ๆ อีกดวย  จากดังกลาวเปนเพราะพฤติกรรมที่เกิดจากความสนใจของผูแสดงพฤติกรรม 
มองเห็นคุณคาในตัวมันเอง มีความสุขหรือพึงพอใจในส่ิงนั้น ซึ่งความรูสึกมีความสุขนี้เองที่เปนรางวัล
หรือส่ิงตอบแทนที่นักเรียนไดรับ เชน การเลนวีดีโอเกม การรองเพลงในหองน้ํา เปนตน  (อารี พันธมณี.  
2546: 270); (สุรางค  โควตระกูล. 2544: 169) 
   ดังนัน้การสรางแรงจูงใจในการเรียนดวยวธิีการตาง ๆ  สงผลตอการเรียนการตอบสนองของผู
ไดรับแรงจูงใจอยางมาก  ซึง่จะทาํใหประสบความสําเร็จในการเรียนเปนอยางดี  เมื่อเปรียบเทยีบกบั 
การสอนแบบไมมีการสรางแรงจูงใจ   
 
ขอเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัคร้ังนี้ มีขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการเรียนการสอน หรือการศึกษาวิจัย
คร้ังตอไปดังนี้ 
 1. ขอเสนอแนะทัว่ไป   
    1.1 ผูสอนควรสอนตามข้ันตอนอยางเครงครัด และควรใหนกัเรียนทุกคนมีสวนรวม 
ในการทํากิจกรรมทุกคร้ัง   
   1.2 เคร่ืองคอมพิวเตอรควรเปนเคร่ืองรุนใหม เพื่อการประมวลผลที่รวดเร็วของโปรแกรม
ส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) เพราะจะทําใหนกัเรียนไมรูสึกเบ่ือหนายในการประมวลผลของ
โปรแกรม   
 2.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 
    2.1 ควรมีการวิจยัที่ใชการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบัส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอน (CAI)  และแบบฝกในกลุมสาระการเรียนรูอ่ืน ๆ หรือการสอนเสริมในรายวิชา 
อ่ืน ๆ  
  2.2  ควรมีการวิจยัที่ใชการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกบันวัตกรรมหรือ
ส่ือการสอนอ่ืน ๆ  
  2.3 ควรมีการศึกษาผลการใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอน (CAI) และแบบฝก กับตัวแปรอ่ืนๆ นอกเหนือจากผลการศึกษาความสามารถการเขียนประโยค
และแรงจูงใจในการเรียน เชน การศึกษาความสามารถในการจาํ ความพึงพอใจในการเรียน และ 
ความคงทนในการเรียน เปนตน 
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- ตารางผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค  และแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน  
- ตารางวิเคราะหคาความยากงาย (p)  และคาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบ 
  วัดความสามารถเขียนประโยค  และแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน  
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 1.  ผลการประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนประโยค  และแบบวัดแรงจูงใจใน
การเรียน  ดังแสดงในตาราง  6 และตาราง 7   
 
ตาราง 6  คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาโดยหาจากดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ    
      กับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค  ชั้นประถมศึกษา 
      ปที ่ 2  โดยผูเชี่ยวชาญ 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที่ 2 คนที ่3 
รวม 

คา 
IOC 

สรุปผล 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตาราง  6  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที2่ คนที3่ 
รวม คา IOC สรุปผล 

22 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
28 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
31 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตาราง 7   คาความเที่ยงตรงเชิงโครงสรางและเนื้อหาโดยหาจากดัชนีความสอดคลองระหวางขอสอบ   
      กับจุดประสงคการเรียนรู (IOC) ของแบบวัดแรงจูงใจในการเรียน  โดยผูเช่ียวชาญ 
 

ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 
ขอที่ 

คนที่ 1 คนที2่ คนที3่ 
รวม คา IOC สรุปผล 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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 2.  วิเคราะหคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r)  ของแบบทดสอบ 
วัดความสามารถการเขียนประโยค  ดังแสดงในตาราง 8 
 
ตาราง 8   คาความยาก (P) คาอํานาจจาํแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค  

 

ที่ P r ขอที่ P r 
1 .75 .35 21* 1.00 1.00 
2 .75 .56 22 .69 .25 
3* .25 .28 23 .69 .50 
4 .58 .32 24* .28 .06 
5 .72 .56 25 .36 .48 
6 .53 .39 26 .56 .38 
7 .63 .39 27 .66 .56 
8 .58 .32 28 .72 .44 
9 .34 .31 29 .64 .57 
10 .67 .53 30 .59 .31 
11 .44 .56 31 .54 .36 
12* .17 .13 32 .25 .38 
13 .75 .50 33 .75 .38 
14* .28 .06 34 .34 .31 
15 .47 .31 35 .69 .50 
16 .59 .31 35 .59 .37 
17 .63 .38    
18 .69 .50    
19 .73 .47    
20 .75 .38    

 
      * ขอที่ไมนํามาใชเปนแบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค 
 

 หมายเหตุ  ใชดัชนีคาความยากงาย (P) ต้ังแต  .20 ถึง .80 และใชดัชนีคาอํานาจจําแนก (r) 
ต้ังแต .20 ข้ึนไป



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
 

     - แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค 
     - แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค 
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คูมือการใชแบบทดสอบ  
 
ลักษณะทั่วไปของแบบทดสอบ 
 แบบทดสอบแบงออกเปน  4  ชุด  

 ชุดที่  1 การนาํคํานาม คํากริยา เติมในชองวางของประโยคใหเปนประโยคที่ม ี
                ความหมายตามหลักโครงสรางประโยค ประธาน กริยา กรรมจํานวน 10 ขอ  
 ชุดที่  2 การเขียนเรียงลําดับคําจากคําที่กําหนดใหเปนประโยคที่มีความหมาย ตาม 
                หลักโครงสรางประโยค ประธาน กริยา กรรม  จํานวน 5 ขอ  

   ชุดที่  3   การนําคําที่กําหนดใหเขียนเปนประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน  
                                        ที่มีความหมาย ตามหลักโครงสรางประโยค ประธาน กริยา กรรม  
     จํานวน 5 ขอ  

 ชุดที่  4 การนําคํานาม และคํากริยาที่กําหนดใหแตงเปนประโยคที่มีความหมาย  
   ตามหลักโครงสรางประโยค  ประธาน กริยา  กรรม จํานวน 10 ขอ 

 
ความมุงหมายของแบบทดสอบ  
 แบบทดสอบนี้สรางข้ึน  เพื่อวัดความสามารถเขียนประโยคของนักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางการไดยิน  กอนและหลังการทดลองจากการเรียนโดยใชรูปแบบการเรียนการสอนตรงรวมกับส่ือ
บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) และแบบฝก 
 
การเตรียมการกอนทดสอบ  

1. ผูดําเนินการทดสอบตองศึกษากระบวนการทดสอบใหเขาใจกอนทําการทดสอบ  
2. เตรียมอุปกรณที่ใชในการสอบ  รวมทั้งแบบทดสอบความสามารถเขียนประโยค 
3. เตรียมความพรอมทางดานรางกาย  และจิตใจ  

 
กําหนดเกณฑการใหคะแนนในแตละประโยคดังนี้ 

 1.  การเขียนคํานาม คํากริยาเติมในชองวางของประโยคไดใจความสมบูรณตาม 
โครงสรางประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน  จาํนวน 10 ขอ ใหขอละ 1 คะแนน  เติมคําผิดหลัก       
ไวยกรณหรือไมเติมให 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
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 2.  การนาํคําที่กําหนดให  เขียนเรียงเปนประโยค 2 สวน ตามโครงสรางประโยค   
บทประธาน  บทกริยา จาํนวน 5 ขอ ใหขอละ 1 คะแนน เขียนผิดหรือไมทํา ให 0 คะแนน  
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
   3.  การนาํคําที่กําหนดให  เขียนเปนประโยค 3 สวน ตามโครงสรางประโยค 3 สวน          
บทประธาน  บทกริยา และบทกรรม  จํานวน 5 ขอ ใหขอละ 1 คะแนน  เขียนผิดหรือไมทํา ให 0 คะแนน 
(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 

 4.  การนาํคํานาม และคํากริยาทีก่ําหนดใหแตงเปนประโยคใหไดใจความสมบูรณ  
ตามโครงสรางประโยค 3 สวน คือ บทประธาน บทกริยา บทกรรม จาํนวน 10 ขอ ให 

ขอละ 1 คะแนน เขียนผิดโครงสรางประโยค หรือไมเขียนให 0 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
 

การพิจารณาระดับความสามารถเขียนประโยคพิจารณาจากเกณฑการใหคะแนนซ่ึงเปนการนํา
คะแนนจากแบบทดสอบทั้ง 4 ฉบับมารวมกันแลวพิจารณาตามเกณฑดังนี้ (หลักสูตรประถมศึกษา 
พุทธศักราช 2521 (ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2533) 
  คะแนน  24 – 30 คะแนน   (80 – 100%)     หมายถึง   ดีมาก      
  คะแนน  21 – 23 คะแนน   (70 – 79 %)    หมายถึง   ดี        
  คะแนน  18 – 20 คะแนน   (60 – 69 %)    หมายถึง   ปานกลาง    
  คะแนน  15 – 17 คะแนน   (50 – 59 %)    หมายถึง   ผานเกณฑข้ันตํ่า     
  คะแนน    0 - 16 คะแนน     (0 – 49 %)    หมายถึง   ตํ่ากวาเกณฑข้ันตํ่า  
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แบบทดสอบวัดความสามารถเขียนประโยค 
ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางการไดยิน  

ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
จํานวน 4 ชุด  รวม  30 ขอ 60 นาที 

 
 

คําสั่ง    
 ขอสอบมีทั้งหมด  4 ชุด  รวม 30 ขอ  ใหนักเรียนปฏิบัติตามคําส่ังในแตละชุด
โดยผูคุมสอบแจกขอสอบทีละชุดโดยเริ่มจาก ชุดที่ 1 เมื่อหมดเวลาใหเก็บขอสอบชุดที่ 
1 และแจกขอสอบชุดที่ 2 ผูคุมสอบปฏิบัติเชนนี้จนครบทั้ง 4 ชุด  
ซึ่งแตละชุดมีเวลาในการทําขอสอบดังนี้  

    

ชุดที่  1 การนําคํานาม คํากริยา เติมในชองวางของประโยคใหเปนประโยคที่มี
ความหมายตามหลักโครงสรางประโยค ประธาน กริยา กรรมจํานวน 
10 ขอ  
เวลาในการทําขอสอบ  15  นาที  

ชุดที่  2  การเขียนเรียงลําดับคําจากคําที่กําหนดใหเปนประโยคที่มี 
ความหมายตามหลักโครงสรางประโยค ประธาน กริยา กรรม   
จํานวน 5 ขอ  
เวลาในการทําขอสอบ  10 นาที  

ชุดที่  3   การนําคําที่กําหนดใหเขยีนเปนประโยค 2 สวน และ           
ประโยค 3 สวน ที่มีความหมาย ตามหลักโครงสรางประโยค  
ประธาน กริยา กรรม  จาํนวน 5 ขอ  
เวลาในการทําขอสอบ  15  นาที  

ชุดที่  4  การนําคํานาม และคํากริยาที่กําหนดใหแตงเปนประโยคที่มี 
ความหมาย ตามหลักโครงสรางประโยค  ประธาน กริยา  กรรม 
จํานวน 10 ขอ 
เวลาในการทําขอสอบ  20  นาที  
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ชุดท่ี  1 
การนาํคํานาม คาํกริยา  

เติมในชองวางของประโยค 
ใหเปนประโยคท่ีมีความหมาย 
ตามหลักโครงสรางประโยค  

ประธาน กริยา กรรม 
จํานวน 10 ขอ  เวลา 15  นาที 
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คําชี้แจง จงนําคําท่ีกําหนดเติมลงในชองวาง 
ใหเปนประโยคท่ีมีความหมาย               
ตามหลักโครงสรางประโยค ประธาน    
กริยา กรรม (โดยหามใชตัวเลือกซ้ํากัน) 

 

 กิน   ชาง     เดิน   ลาง      วิ่ง นอน
 แตงโม   พอ      ห่ัน  พี่  ปลา  
            
  1.  แม___________ ไปตลาด  
     
  2.  ครู ___________ องุนในอางนํ้า  
 
  3.   _____________ ปอกสม     
 
  4.   _____________ เดินชา 
 
  

  5.  มา ___________ เร็ว  
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  6.  พอ _________ ปลาทอด 
 
  7.  พ่ีซื้อ __________ ท่ีตลาด     
 
  8.  สิงโต __________ในถ้ํา  
 
  9.  แม_________มะเขือเทศเปนชิ้นเล็ก ๆ   
  
  10.  แมวกิน __________ดุกยาง 

 
 
 

รวม __________ คะแนน 
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ชุดท่ี  2 
การเรยีงลําดับคํา จากคําท่ีกาํหนด 
ใหเปนประโยคท่ีมีความหมาย  

ตามหลักโครงสรางประโยค ประธาน 
กริยา กรรม  จํานวน 5 ขอ เวลา 10 นาที 
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คําชี้แจง   จงนําคําที่กําหนดใหเรียงใหเปนประโยค                          
                  ที่มีความหมาย ตามหลักโครงสราง   

     ประโยค ประธาน กริยา  กรรม 

 
  1.  ลาง มะเขือเทศ  แม        
 
 
 
  2.  ครู  ขาวผัด  กิน  
 
 
 
  3.  ว่ิง  หมา   
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  4.  พ่ี  กลวย  ปอก  
 
   
 
  5.  นอน  แมว   
 
 
 
 
 

 
    รวม __________ คะแนน 
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ชุดที่  3 

 
การนําคําท่ีกําหนดให 

เขียนเปนประโยค 2 สวน และประโยค 3 สวน   
ตามโครงสรางประโยค  ประธาน  กริยา  กรรม  

จํานวน 5 ขอ   เวลา  15  นาที   
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คําชี้แจง จงนําคําท่ีกําหนดใหเขียนเปน 
ประโยค 2 สวน  ท่ีมีความหมาย 
ตามโครงสรางประโยค  ประธาน  กริยา    
(โดยหามใชตวัเลือกซ้ํากนั) 

  
 
 

  หมา     ปลา  นก   วายนํ้า     บิน  เหา     
 
 
 
 
 

 1.  
 
 

 
 2.   
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คําชี้แจง จงนําคําท่ีกาํหนดใหเขียนเปนประโยค 3 สวน  
ท่ีมีความหมายตามโครงสรางประโยค   
ประธาน  กริยา กรรม   
(โดยหามใชตวัเลือกซ้ํากนั) 
 
แม    ครู    พอ  ปลา   พริก  กิน    
ลาง      ห่ัน     ซื้อ     จับ ผักกาดขาว  
กวยเต๋ียว  แมว     

 
 

 3. 
 
 
 
 

 4. 
 
 
 
  

 5. 
 
 
 
 

          รวม __________ คะแนน 
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ชุดที่  4 
 

การนาํคํานามและคํากริยา 
ที่กําหนดให  แตงเปนประโยค 
ที่มีความหมาย  ตามหลกั 

โครงสรางประโยคประธาน กริยา 
กรรม จํานวน 10 ขอ เวลา 20 นาที 
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คําชี้แจง     จงนําคํานาม และคํากริยาท่ีกาํหนดให 
แตงเปนประโยค 3 สวนท่ีมีความหมาย  
ตามโครงสรางประโยค  ประธาน  กริยา  
กรรม  

   
 

  1.  พี่ 
     
 
    
 

  2.  กอด 
 
     
 
   

  3.  ปลาทอด   
 
     
 
 

  4.  ขาวผัด 
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  5.  มะเขือเทศ   
 
     
 

  6.  ชาง 
 
     
 

  7.  แอปเปล 
 
     
 

  8.  ไขดาว 
 
    
 

  9.  ปอก 
 
    
 

  10.  แมว   
 
   

 
 

   รวม __________ คะแนน 
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รวมคะแนนการทดสอบ 
 
 ชุดท่ี  1  ทําได __________คะแนน 
 

ชุดท่ี  2  ทําได __________คะแนน 
 
ชุดท่ี  3  ทําได __________คะแนน 
 
ชุดท่ี  4  ทําได __________คะแนน 
 

รวม  __________คะแนน 
 

  ดีมาก      
      ดี        
      ปานกลาง    
     ผานเกณฑขั้นตํ่า      

     ต่ํากวาเกณฑขั้นตํ่า   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบทดสอบวัดแรงจูงใจในการเรียน 
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แบบวัดแรงจูงใจในการเรียน 

คําสั่ง  โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในชองวางขวามือของนักเรียน  หลังขอความแต
ละขอที่ตรงกับระดับความรูสึกหรือการกระทําของนักเรียน 

ระดับความรูสึกหรือการกระทํา 

ขอ รายการประเมิน  
ใช 

 
ไมแนใจ 

 
ไมใช 

1 ฉันกระตือรือรนท่ีจะเขาเรียนใหตรงเวลา    

2 
ในช่ัวโมงเรียน  ฉันพยายามต้ังใจเรียนโดยไมลุก
จากท่ีน่ัง ไมเลนหรือแหยกับเพื่อน  และสบตา
ครูผูสอน   

   

3 ฉันพยายามตอบคําถามไดถูกตองในชั่วโมงเรียน    

4 
ฉันพยายามซักถามทันทีในสิ่ง ท่ีฉันไมเขาใจ
ขณะท่ีครูสอน   

   

5 
ฉันตองการเขียนประโยคไดถูกตองตามหลัก
โครงสรางประโยค 

   

6 
ฉันพยายามเรียนจากสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอนดวยตนเองโดยไมมีครูคอยแนะนํา 

   

7 ฉันพยายามทําแบบฝกใหถูกตองดวยตนเอง    

8 
ฉันพยายามทําการบานให เสร็จตามเวลาท่ี
กําหนด 

   

9 
ฉันจะใชการเขียนท่ีถูกตองกับการเรียนในวิชา
อื่นๆ 

   

10 
ฉันจะนําการเขียนไปใชสื่อสารกับเพื่อน ครู และ
ผูอื่นท่ีไมเขาใจภาษามือ 

   

รวม    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
 
     -  ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
     -  ตัวอยางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน 
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แผนการจัดการเรียนรู 
 
ชื่อหนวยการเรียนรู  การเขียนประโยค  
ระดับชั้น    ชั้นประถมศึกษาปที ่2 ชวงช้ันที ่1 เวลา 20 ชั่วโมง 

 
คําอธิบายหนวยการเรยีนรู 
          ใชกระบวนการเขียน  เขียนส่ือสาร  เขียนเรียงความ  ยอความและเขียนเร่ืองราวในรูปแบบ 
ตาง ๆ  เขียนรายงานขอมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาคนควาอยางมีประสิทธิภาพ  
 
ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
           1.  สามารถเขียนคําไดถูกตอง  และเขียนประโยคไดถูกตอง  ใชความรูประสบการณเขียน
ประโยค  ขอความ และเร่ืองราวแสดงความรูสึก  ความตองการและจินตนาการ  รวมทั้งใชกระบวนการ
เขียนพฒันางานเขียนได  
 2.   มีมารยาทการเขียน  และนิสัยรักการเขียน  และใชทกัษะการเขียนจดบันทกึความรู 
ประสบการณและเร่ืองราวในชีวิตประจาํวนั  
 
ความรูและทกัษะพื้นฐานที่จําเปน  

1.  เขาใจความหมายและหนาที่ของคํา  กลุมคํา ประโยค  และเขาใจขอความที่อาน  
เขียนคํา สะกดคํา การันต ประโยค ขอความ เร่ืองราว เขียนบรรยายภาพ  อภิปรายแสดงความคิดเห็น 
ความรูสึก  ความประทบัใจ ความตองการ เขียนเชิงสรางสรรค และใชกระบวนการเขียนเพื่อพัฒนาและ
นําไปใชในชวีติประจําวนั   

2. วางมือจับดินสอและนั่งเขียนในทาที่ถกูตอง 
3. เขียนความรูสึกจากประสบการณนัน้ ๆ  
4. เขียนบันทกึประจําวนั  
5. เขียนบันทกึความรูที่ไดจากหองสมุด   
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูที่ 3   เร่ือง  คําศัพทหมวดสัตว  (เวลา  1  ชั่วโมง)  
 

ขั้นที่ 1  ขั้นนาํ   
 ครูแจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับวัตถุประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรู ที่คาดหวัง
ชี้แจงสาระของบทเรียน และหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน แกนักเรียนดังนี้  
 สาระสําคัญ 
 คํานามเปนคําที่ใชเรียกชื่อ คน สัตว ส่ิงของ และสถานท่ี  คํานามมีหลายชนิด  นักเรียนตอง
เลือกใชใหเหมาะสมตามลักษณะและหนาที่ของคํานามแตละชนิด คํานามอาจจะใชเปนประธาน  หรือ
เปนกรรมของประโยคก็ได   
 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 

1. นักเรียนสามารถบอกช่ือคํานาม คําศัพทหมวดสัตวดวยภาษามือ ไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80% 
2. นักเรียนสามารถอานสะกดนิ้วมือคําศัพทหมวดสัตวไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80% 
3. นักเรียนสามารถเขียนคําศัพทหมวดสัตวไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80% 

  สาระการเรียนรู  
1. คําศัพทหมวดสัตว  ไดแก  หมา แมว ปลา  
2. การอานสะกดนิ้วมือคําศัพทหมวดสัตวไดถูกตอง    
3. การเขียนคําศัพทหมวดสัตวไดถูกตอง  

 
ขั้นที่ 2  ขั้นนําเสนอบทเรียน 
  1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกี่ยวกับสัตวเล้ียงในบาน หรือสัตวเล้ียงของเพื่อนวามีใครมีสัตวเล้ียง
อะไรในบานบาง ใหนักเรียนบอกครูคนละ 1 ชื่อ และเปนสัตวชนิดใด เชน  นักเรียน บอกวา “หนูมีสัตว
เล้ียงช่ือตูบ”  ตองถามนักเรียนตอวาเจาตูบ คือสัตวอะไร ใหนักเรียนตอบ  เปนตน  
 2.  ครูแจกรูปภาพระบายสีรูปสัตวที่เปนคําศัพทในบทเรียนใหนักเรียนระบายสีตามช่ือสัตวที่
ครูบอกทีละรูป  คือ   รูปหมา รูปแมว รูปปลา โดยแจกใหนักเรียนคนละ 3 รูป ในครั้งเดียว  เพื่อให
นักเรียนเลือกระบายใหถูกตองตามที่ครูบอกทีละชื่อ ที่ละรูป 
 3.  เมื่อนักเรียนระบายสีในแตละรูปเรียบรอยแลว  ครูใหนักเรียนเขียนคําศัพทหมวดสัตวให
ตรงตามภาพที่นักเรียนระบายสีในแตละรูป   ใหนักเรียนเขียนอิสระ โดยครูไมตองบอกใหเขียนทีละรูป   
 
ขั้นที่ 3  ขั้นฝกปฏิบัติตามแบบ 
 ครูสาธิตและสอนเร่ืองคําศัพทหมวดสัตวใหนกัเรียนเรียนรูจากส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอนในแตละข้ันตอนตามทีก่ําหนดไวในโปรแกรมจนจบบทเรียน   
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ขั้นที่ 4   ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการกํากับชี้แนะของผูชี้แนะ 
 เมื่อนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนจากข้ันที่ 3 ข้ันฝกปฏิบัติตามแบบ
เรียบรอยแลว  ใหนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอน ที่ครูไดสาธิตใหดูไปแลว โดยครู
คอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด เมื่อครูสังเกตเหน็วา นักเรียนทาํแบบฝกในส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวย
สอนไดถูกตองเกิน 80% แลว ใหนักเรียนหยุดเรียนจากส่ือ 
   
ขั้นที่ 5   การฝกปฏิบัติอยางอิสระ 
 ใหนักเรียนทําแบบฝกที่ครูเตรียมไวให  โดยครูแจกใหนักเรียนปฏิบัติทีละแบบฝก  

 แบบฝกที่ 1   การเขียนคําผิดใหมใหถกูตองตามคําบอก 
 แบบฝกที่ 2   การจําและเขียนตามบัตรคํา  

  
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนชวยกันสรุปเร่ืองที่เรียนมา  ดังนี้   

1. นักเรียนไดรูจักสัตวกี่ตัวในชัว่โมงเรียนนี ้
2. นักเรียนเขียนคําศัพทหมวดสัตวถูกผิดอยางไรบาง  
3. นักเรียนระบายสีสวยงามหรือไม  อยางไร  
4. นักเรียนเรียนในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทาํแบบฝกในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนไดถูกตองหรือไม 
 
 สื่อการเรียนรู 

1. บัตรคําหมวดสัตว 
2. บัตรภาพหมวดสัตว  
4. รูปภาพระบายสี   รูปหมา รูปแมว รูปปลา  
5. สีเทียน 
6. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
7. คอมพิวเตอร  
8. แบบฝก  
 

เกณฑการวดัและประเมนิผล   
 นักเรียนผานเกณฑการวัดและประเมินผล  คิดเปนรอยละ 80% 
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ใบงานที ่3 
ชื่อ….............................................................. นามสกลุ..................................................... 
ชั้น...................................................เลขที่.........................วันที่.......................................... 
 
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
 1.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนตอบคําถามเร่ืองสัตวเล้ียงใกลตัวในบานของตนเองหรือ 
บานเพื่อน 
            2.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนระบายสีรูปภาพสัตวตามคําศัพทหมวดสัตว และเขียนคําศัพท
หมวดสัตวลงใตภาพที่ระบายสีเรียบรอยแลว  
             3.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนชวยกนัสรุปความหมาย และอานสะกดนิว้มือคําศัพท 
หมวดสัตว 
 4.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนฝกจําความหมายของคําศัพทกับรูปภาพ  
 5.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนฝกเขียนคําศัพท  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การใหน้ําหนกัคะแนนของภาระงาน 
 

ภาระงานท่ี ชื่อภาระงาน น้ําหนัก 
1 
2 
3 
4 
5 

คําถามเร่ืองสัตวเล้ียงใกลตัว 
เขียนช่ือสัตวใตภาพระบายสี 
การสรุปความหมาย และอานสะกดนิ้วมือคําศัพทหมวดสัตว 
การจําความหมายของคํากบัรูปภาพของคําศัพทหมวดสัตว  
แบบฝกการเขียนคําศัพทหมวดสัตว 

10 % 
25 % 
25 % 
10 % 
30% 

รวม 100 % 
 
บันทึกหลังสอน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

                                                                                        
(...............................................) 

                                                                       นิยลักษณ  คนใจดี 
                                                                                                            ผูสอน 
            วันที่......เดือน..................พ.ศ........... 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูที่ 10   เร่ือง  คําศัพทหมวดคํากริยา  (เวลา  1  ชัว่โมง) 
 

ขั้นที่ 1  ขั้นนาํ   
 ครูแจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับวัตถุประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรู ที่คาดหวัง
ชี้แจงสาระของบทเรียน และหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน แกนักเรียนดังนี้  
 
 สาระสําคัญ 
 
 คํากริยา  คือ คําที่แสดงอาการของนามหรือสรรพนามเพื่อใหรูวา นามหรือสรรพนามนั้นทํา
หนาที่อะไร หรือเปนการแสดงการกระทําของประธานในประโยค   
 คํากริยาใชเปนคําคําที่แสดงอาการ  การกระทํา  หรือบอกสภาพของ คํานามหรือ 
คําสรรพนาม  เพื่อใหไดใจความ  เชน คําวา กิน เดิน  นั่ง  นอน  เลน  จับ  เขียน  อาน  เปน  คือ  ถูก  
คลาย  เปนตน 
 หนาท่ีของคํากริยา   

คํากริยาจะทาํหนาทีเ่ปนภาคแสดงของประโยค จะมีตําแหนงในประโยคดังนี ้
ก. อยูหลังประธาน เชน เธอกินขาว 

 ข. อยูหนาประโยค เชน เกดิน้ําทวมฉับพลัน 

ชนิดของคํากริยา        

อกรรมกริยา คือ คํากริยาทีไ่มตองมีกรรมมารับก็ไดความสมบูรณ เขาใจได  เชน 
              -  เขา"ยนื"อยู                        - นอง"นอน" 

สกรรมกรยิา  คือ  คํากริยาที่ตองมกีรรมมารับ  เพราะคํากริยานี้ไมมคีวามสมบูรณตัวเอง  เชน 
              -  ฉัน "กนิ"ขาว         (ขาวเปนกรรมทีม่ารับคําวากิน) 
               - เขา"เหน็"นก           (นกเปนกรรมทีม่ารับคําวาเหน็) 

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1. นักเรียนสามารถบอกช่ือคํากริยาที่มีความหมายตรงกับภาพ ไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80% 
2. นักเรียนสามารถอานสะกดนิ้วมือคําศัพทหมวดคํากริยาไดถูกตอง คิดเปนรอยละ 80% 
3. นักเรียนสามารถอานและทําภาษามือ คําศัพทหมวดคํากริยาไดถูกตอง  คิดเปนรอยละ 

80% 
4. นักเรียนสามารถเขียน คําศัพทหมวดคํากริยาไดถูกตอง  คิดเปนรอยละ 80% 
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   สาระการเรียนรู  
  1.  คําศัพทหมวดคํากริยา  ไดแก  กิน   ลาง  ปอก   หัน่  วิง่   เดิน   ยนื   นอน   นัง่   
  2.  การบอกชือ่คํากริยาที่มคีวามหมายตรงกับภาพไดถกูตอง 
  3.  การอานสะกดนิว้มือคําศัพทหมวดคํากริยาไดถูกตอง   
  4.  การเขียนคําศัพทหมวดคํากริยาไดถกูตอง 
 
ขั้นที่ 2  ขั้นนาํเสนอบทเรยีน 
   1.  ครูสนทนากับนักเรียนเร่ืองเมื่อตอนเชา  วาเวลานักเรียนเขาแถว  เคารพธงชาติหนา 
เสาธงนักเรียนทํากริยาอะไร  เชน  ยืน  นั่ง ฯลฯ  เพื่อใหนกัเรียนตอบวา “ยืนเขาแถว”   
   -  หากนักเรียนไมตอบวา “ยืนเขาแถว”  ครูอธิบายใหนกัเรียนฟงวาโดยทั่ว ๆ ไป 
การเขาแถวเคารพธงชาติตอนเชาหนาเสาธงทีถู่กตองจะใช “การยนื”  
  2.  ครูใหนักเรียนออกมาทําทา “ยืน”  ใหเพื่อน ๆ ดู จากนั้น ครูทําทา กิน และใหนักเรียน
ตอบคําถามจากทาทางที่ครูทําทีละคน  จนครบทุกคําศัพทหมวดคํากริยา   
  3.  ครูใหนักเรียนเขียนคําศัพทลงบนกระดาน  บอกทาทางที่ครูทาํ  แลวใหทําเปนภาษามือ
ใหเพื่อนดู  ทีละคนจนครบทกุคน    
  4.  ครูใหนกัเรียนทําทาทางตามคําศัพททีค่รูบอกทีละคน  แลวใหเพื่อน ๆ ชวยกันตอบวา
ทาทางทีเ่พื่อนทําตรงกับคําศัพทที่ครูบอกหรือไม  
  5.  ครูนําบัตรภาพ (ภาพถาย) หมวดคํากริยาชูใหนักเรียนดูทีละภาพ  และใหนักเรียนตอบ
ทีละคน ตามบัตรภาพที่ครูชูใหนกัเรียนดู   
  6.  ครูนาํบัตรภาพ (ภาพลายเสน) หมวดคํากริยาติดบนกระดานใหนกัเรียนดูทีละภาพ  
และใหนักเรียนเขียนตอบบนกระดานหลังภาพที่ครูติดทลีะคน จนครบทุกคน  หากมีคําศัพทเหลือ
มากกวาจํานวนนกัเรียน  ครูใหนักเรียนชวยกันคิดและชวยกนัเขียนคํากริยาที่เหลือลงบนกระดาน    
 

ขั้นที่ 3  ขั้นฝกปฏิบัติตามแบบ 
 ครูสาธิตและสอนเร่ืองคําศัพทหมวดคํากริยาใหนักเรียนเรียนรูจากส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวยสอนในแตละข้ันตอนตามทีก่ําหนดไวในโปรแกรมจนจบบทเรียน   
 

ขั้นที่ 4  ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการกํากับชี้แนะของผูชี้แนะ 
 เมื่อนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนจากข้ันที่ 3 ข้ันฝกปฏิบัติตามแบบ
เรียบรอยแลว  ใหนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนในบทที่ 5 ที่ครูไดสาธิตใหดูไป
แลว โดยครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชดิ เมื่อครูสังเกตเห็นวา นกัเรียนทําแบบฝกในส่ือบทเรียน
คอมพิวเตอรชวยสอนไดถกูตองเกิน 80% แลว ใหนักเรียนหยุดเรียนจากส่ือ   
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ขั้นที่ 5  การฝกปฏิบัติอยางอิสระ 
 ใหนักเรียนทําแบบฝกที่ครูเตรียมไวให   

 แบบฝกที่ 1   การเขียนคําใตภาพใหถกูตอง 
 แบบฝกที่ 2   การเขียนคําผิดใหมใหถกูตองตามคําบอก 
 
ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเร่ืองที่เรียนมา  ดังนี ้ 

1. เมื่อตอนเขาแถวตอนเชานักเรียนทาํกริยาอะไร  
2. ครูทํากริยาอะไรใหนักเรียนดูบาง  
3. นักเรียนเขียนคําศัพทหมวดคํากริยาถูกตองหรือไม  
4. นักเรียนทาํทาทางถูกตองตามคําศัพทที่ครูบอกหรือไม   
5. ครูใหนักเรียนเขียนคําศัพทลงบนกระดาน  บอกทาทางทีค่รูทํา  แลวใหทําเปนภาษามือให

เพื่อนดู 
6. นักเรียนเรียนในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทาํแบบฝกในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร

ชวยสอนไดถูกตองหรือไม 
7.  นักเรียนสามารถบอกช่ือคํากริยาที่มีความหมายตรงกับภาพไดถูกตอง หรือไมอยางไร 

 8.  นักเรียนสามารถอานสะกดนิ้วมือคําศัพทหมวดคํากริยาไดถูกตอง หรือไมอยางไร 
 
สื่อการเรียนรู 

1.   บัตรคําหมวดคํากริยา  
2.   บัตรภาพหมวดคํากริยา  
3.   บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
4.   คอมพวิเตอร  
5.   แบบฝก  

 
เกณฑการวดัและประเมนิผล   
 นักเรียนผานเกณฑการวัดและประเมินผล  คิดเปนรอยละ 80% 
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ใบงานที ่10 
 

ชื่อ….............................................................. นามสกลุ..................................................... 
ชั้น...................................................เลขที่.........................วันที่.......................................... 
 

กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
 1.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนทํากริยาทาทางตามบัตรคํา 
            2.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนตอบคําถามจากกริยาทาทางที่ครูทาํใหนักเรียนดู  
 3.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนฝกจําความหมายของคําศัพทกับกริยาทาทาง 
 4.  ภาระงานที่ผูสอนใหนกัเรียนอานสะกดนิ้วมือคําศัพทหมวดคํากริยา  
 5.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนฝกเขียนคําศัพท  
 
การวดัและประเมินผลการเรียนรู 
 การใหน้ําหนกัคะแนนของภาระงาน 

 
ภาระงานท่ี ชื่อภาระงาน น้ําหนัก 

1 
2 
3 
 

4 
5 

การใหนักเรียนทาํกริยาทาทางตามบัตรคํา   
การตอบคําถามจากกริยาทาทางที่ครูทาํ 
การจําความหมายของคํากบับัตรภาพ กริยาทาทาง ของ
คําศัพทหมวดคํากริยา 
การอานสะกดนิ้วมือคําศัพทหมวดคํากริยา 
แบบฝกการเขียนคําศัพทหมวดคํากริยา 

10 % 
10 % 
20 % 

 
30% 
30% 

รวม 100 % 
 
 
บันทึกหลังสอน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

                                                                                        
(...............................................) 

                                                                            นยิลักษณ  คนใจด ี
                                                                                                            ผูสอน 
                                                                                          วนัที.่.....เดือน..................พ.ศ........... 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูที่ 13    เร่ืองการเขียนประโยค 2 สวน  (เวลา  1 ชัว่โมง)  
   
ขั้นที่ 1  ขั้นนาํ   
 ครูแจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับวัตถุประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวัง
ชี้แจงสาระของบทเรียน และหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน แกนักเรียนดังนี้  
 สาระสําคัญ 
 การเขียนเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  ถานักเรียนไดศึกษาลักษณะของ
ประโยคและฝกฝนการเขียนประโยคใหถูกตอง  ก็จะสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนใหเขาเขาใจเรา
ไดประโยคความเดียว แบงเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
                      (1) ประโยค 2 สวน คือ ประโยคที่ประกอบดวย ประธาน และกริยา ไมมีกรรมมารับ 
(อกรรมกริยา) 
                      (2) ประโยค 3สวน คือ ประโยคที่ประกอบดวย ประธาน และกริยา (สกรรมกริยา) และ
กรรม   

   คือ   กลุมคําทีเ่รียงติดตอกันอยางมีระเบียบมีความหมายที่ไดใจความครบบริบูรณ  
วาใครทําอะไร  ในประโยคหนึ่ง  เชน 

1. ประโยค   2   สวน                 ประธาน     +     กริยา 

                                                         นก                 บิน 

2. ประโยค   3   สวน                 ประธาน     +     กริยา     +     กรรม 

                                                        ปลา                 กิน                มด  

 ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
 1.  นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค 2 สวน โดยอานสะกดนิ้วมือ  ประโยค   
2 สวนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ  80%  
 2.  นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค 2 สวน โดยเขียนประโยค 2 สวนไดถูกตอง 
คิดเปนรอยละ  80%  
 สาระการเรียนรู  
 1.  ประโยค 2 สวน  ประกอบดวย  บทประธาน และ บทกริยา  ไดแก 
    -  แมยืน     -  พอนั่ง   
    -  แมวนอน     -  มาวิ่ง   
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 2.  การอานสะกดนิว้มือประโยค 2 สวน  
 3.  การเขียนประโยค 2 สวน  

 
ขั้นที่ 2  ขั้นนําเสนอบทเรียน 
  1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับประโยค  วานกัเรียนมคีวามรูและประสบการณเดิมมากนอย
เพียงใด  สนทนาโดยยกตัวอยางประโยคข้ึนมา เชน “หมาเหา” ปลายวายน้าํ”  เปนประโยคหรือไม  ให
นักเรียนชวยกนัตอบ  เมื่อนกัเรียนชวยกันตอบแลว จะตอบถูกหรือผิด อยางไร   ครูอธิบายใหนกัเรียนฟง
อีกคร้ัง  
 2.  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางประโยค  2 สวนคนละ 2 ประโยค ใหนักเรียนไปเขียนบนกระดาน   
  -  หากนักเรียนยกตัวอยางไมได หรือไมถูก  ครูและเพื่อน ๆ ชวยกัน  
 3.  ครูอธิบายเร่ืองประโยค 2 สวนใหนักเรียนฟง โดยอธิบายวา ประโยค 2 สวนประกอบดวย  

  กลุมคําที่เรียงติดตอกันอยางมีระเบียบมีความหมายที่ไดใจความครบบริบูรณ  วาใครทํา
อะไร  ในประโยคหน่ึง  เชน 
       ประธาน     +     กริยา 
                                                            นก                 บิน 

โดยสรางเปนตารางใหนกัเรียนดูเปนตัวอยางดังนี ้ 
 
บทประธาน บทกริยา ประโยค 2 สวน 

แม ยืน แมยืน 
ปลา วายน้ํา ปลาวายน้ํา 
แมว นอน แมวนอน  

  
ขั้นที่ 3  ขั้นฝกปฏิบัติตามแบบ 
 ครูสาธิตและสอนเร่ืองประโยค 2 สวนใหนกัเรียนเรียนรูจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
ในแตละข้ันตอนตามที่กาํหนดไวในโปรแกรมจนจบบทเรียน   
 
ขั้นที่ 4  ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการกํากับชี้แนะของผูชี้แนะ 
 เมื่อนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนในบทที่ 6 เร่ืองการเขียนประโยค  
2 สวน จากข้ันที่ 3 ข้ันฝกปฏิบัติตามแบบเรียบรอยแลว  ใหนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร
ชวยสอน ที่ครูไดสาธิตใหดูไปแลว โดยครูคอยใหคําแนะนําอยางใกลชิด เมื่อครูสังเกตเห็นวา นักเรียนทํา
แบบฝกในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดถูกตองเกิน 80% แลวใหนักเรียนหยุดเรียนจากส่ือ   
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ขั้นที่ 5  การฝกปฏิบัติอยางอิสระ 
 ใหนักเรียนทําแบบฝกที่ครูเตรียมไวให   
 แบบฝกที่ 1  การเติมคําทีห่ายไปในประโยคประกอบภาพ  
 แบบฝกที่ 2 การนําคําทีก่ําหนดใหเรียงใหเปนประโยค 2 สวน 
 แบบฝกที่ 3  การจําและเขียนตามบัตรภาพ  
   
ขั้นสรุป 
  ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเร่ืองที่เรียนมา  ดังนี ้ 

1. ประโยค 2 สวน  ประกอบดวยกี่สวน  อะไรบาง   
2. ประโยค 2 สวน ตางจากประโยค 2 สวนอยางไร  
3. การนาํคําศัพทตางๆ มาเขียนเปนประโยค 2 สวนใหถูกตองตามหนาทีข่องคําศัพทใน

ประโยคนัน้  
4. นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค 2 สวน โดยอานสะกดนิว้มือ   
 ประโยค 2 สวนไดถูกตอง หรือไมอยางไร 
5. นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค 2 สวน โดยเขียนประโยค 2 สวนไดถูกตอง  
 หรือไมอยางไร 
6. นักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทาํแบบฝกในบทเรียนคอมพวิเตอร 
 ชวยสอนไดถูกตองหรือไม 

 
สื่อการเรียนรู 

1. ตารางคํา 
2. บัตรภาพ  
3. บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
4. คอมพิวเตอร  
5. แบบฝก 

 
เกณฑการวดัและประเมนิผล   
 นักเรียนผานเกณฑการวัดและประเมินผล  คิดเปนรอยละ 80% 
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ใบงานที ่13 
 
ชื่อ….............................................................. นามสกลุ..................................................... 
ชั้น...................................................เลขที่.........................วันที่.......................................... 
 
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
 1.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนตอบคําถามจากตารางคําทีค่รูชูใหนักเรียนดู 
            2.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนเขียนประโยค 2 สวนจากประสบการณของนักเรียน 
             3.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนชวยกนัสรุปความหมาย ของประโยค 2 สวนกบัรูปภาพ 
 4.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนฝกอานสะกดนิ้วมือ 
 5.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนทําแบบฝก  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การใหน้ําหนกัคะแนนของภาระงาน 
 

ภาระงานท่ี ชื่อภาระงาน น้ําหนัก 
1 
2 
3 
4 
5 

การตอบคําถามจากตารางคํา  
การเขียนประโยค 2 สวนที่นกัเรียนเคยเรียนมา  
การบอกความหมายของประโยค 2 สวน  
การอานสะกดนิ้วมือประโยค 2 สวน  
แบบฝกการเขียนประโยค 2 สวน  

10 % 
20 % 
20 % 
25 % 

     25% 
รวม 100 % 

 
บันทึกหลังสอน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

                                                                                        
(...............................................) 

                                                                                 นยิลักษณ  คนใจดี 
                                                                                                            ผูสอน 

                                                                                       วันที่......เดือน..................พ.ศ........... 
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แผนการจัดกจิกรรมการเรยีนรูที่ 17   เร่ืองการเขียนประโยค 3 สวน  (เวลา  1  ชัว่โมง)   
    
ขั้นที่ 1  ขั้นนาํ   
 ครูแจงใหนักเรียนทราบเก่ียวกับวัตถุประสงคการเรียนรูและพฤติกรรมการเรียนรูที่คาดหวัง
ชี้แจงสาระของบทเรียน และหนาที่ความรับผิดชอบของผูเรียน แกนักเรียนดังนี้  
 สาระสําคัญ 
 การเขียนเปนเคร่ืองมือในการติดตอส่ือสารระหวางบุคคล  ถานักเรียนไดศึกษาลักษณะของ
ประโยคและฝกฝนการเขียนประโยคใหถูกตอง  ก็จะสามารถติดตอส่ือสารกับบุคคลอ่ืนใหเขาเขาใจเรา
ได  ประโยคความเดียว แบงเปน 2 ชนิด ดังนี้ 
             (1) ประโยค 2 สวน คือ ประโยคที่ประกอบดวย ประธาน และกริยา ไมมีกรรมมารับ  
(อกรรมกริยา) 
           (2) ประโยค 3 สวน คือ ประโยคที่ประกอบดวย ประธาน และกริยา (สกรรมกริยา) และกรรม  
คือ   กลุมคําที่เรียงติดตอกันอยางมีระเบียบมีความหมายที่ไดใจความครบบริบูรณ  วาใครทําอะไร  ใน
ประโยคหนึ่ง  เชน 

  ประโยค   3   สวน                 ประธาน     +     กริยา     +     กรรม 

                                                        ปลา                 กิน                มด  

ผลการเรียนรูที่คาดหวัง 
1.  นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค 3 สวน โดยอานสะกดนิ้วมือ  ประโยค  2 

สวนไดถูกตอง คิดเปนรอยละ  80%  
 2.  นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค 2 สวน โดยเขียนประโยค 3 สวนไดถูกตอง 
คิดเปนรอยละ  80%  
 
  สาระการเรียนรู  
 1.  ประโยค 3 สวน  ประกอบดวย  บทประธาน  บทกริยา  บทกรรม ไดแก 
   -  แมกอดนอง  -  พอลางพริก       
   -  พอปอกกลวย -  แมลางแอปเปล  
 2.  การอานสะกดนิว้มือ ประโยค 3 สวน  
 3.  การเขียนประโยค 3 สวน  
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ขั้นที่ 2  ขั้นนําเสนอบทเรียน 
  1.  ครูสนทนากับนักเรียนเกีย่วกับประโยค 3 สวน วานักเรียนมีความรูและประสบการณเดิม
มากนอยเพียงใด  สนทนาโดยยกตัวอยางประโยคข้ึนมา เชน “แมกินขาว” พอจับปลา”  เปนประโยค  
3 สวน หรือไม  ใหนักเรียนชวยกนัตอบ  เมือ่นักเรียนชวยกันตอบแลว จะตอบถูกหรือผิด อยางไร    
ครูอธิบายใหนกัเรียนฟงอีกคร้ัง  
 2.  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางประโยค  3 สวนคนละ 2 ประโยค ใหนักเรียนไปเขียนบนกระดาน   
  -  หากนักเรียนยกตัวอยางไมได หรือไมถกู  ครูและเพื่อน ๆ ชวยกัน  
 3.  ครูเขียนประโยค “พี่ปอกสม” ใหนักเรียนดูบนกระดาน และใหนกัเรียนทําภาษามือตาม
ประโยค  พรอมทั้งครูอานใหนักเรียนฟงโดยใหนกัเรียนมองท่ีรูปปากของครู และถามนักเรียนวาครูพูดกี่
คํา และก่ีคร้ัง และครูถามนกัเรียนวาประโยคที่ครูเขียนบนกระดานนั้น เปนประโยค 2 สวนหรือ 3 สวน  
จากนั้นครูเฉลยวาเปนประโยค 3 สวน  พรอมทั้งอธิบายใหนักเรียนฟงเร่ืองประโยค 3 สวน  โดยอธิบาย
ดังนี้    
  ประโยค 3 สวนประกอบดวยกลุมคําที่เรียงติดตอกันอยางมีระเบียบมีความหมายที่ได
ใจความครบบริบูรณ  วาใครทําอะไร  ในประโยคหนึ่ง  เชน 
   ประธาน     +     กริยา     +     กรรม 
                          พอ                 จับ                 ปลา 
  โดยสรางเปนตารางใหนกัเรียนดูเปนตัวอยางดังนี ้ 

 
บทประธาน บทกริยา บทกรรม ประโยค 3 สวน 
แม กิน ขาวผัด แมกินขาวผัด 
ครู ซื้อ องุน ครูซื้อองุน 
พี ่ ลาง มะเขือเทศ พี่ลางมะเขือเทศ 
แมว กิน ปลา แมวกินปลา  

 
   3.  ครูใหนักเรียนยกตัวอยางประโยค  3 สวนคนละ 3 ประโยค  โดยใชชื่อเพื่อนให
หองเรียนเปนประธานของประโยค  และใชคํากริยาตามบัตรคําที่ครูชูใหนกัเรียนดู  สวนบทกรรมของ
ประโยคนัน้ใหนักเรียนคิดเอง  
 
ขั้นที่ 3  ขั้นฝกปฏิบัติตามแบบ  
 ครูสาธิตและสอนเร่ืองคําศัพทหมวดบุคคลใหนักเรียนเรียนรูจากส่ือบทเรียนคอมพิวเตอร 
ชวยสอนในแตละข้ันตอนตามที่กําหนดไวในโปรแกรมจนจบบทเรียน   
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ขั้นที่ 4  ขั้นฝกปฏิบัติภายใตการกํากับชี้แนะของผูชี้แนะ 
 เมื่อนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอรชวยสอนในบทที่ 7 เร่ืองการเขียนประโยค  
3 สวน จากข้ันที ่3 ข้ันฝกปฏิบัติตามแบบเรียบรอยแลว  ใหนักเรียนเรียนโดยใชส่ือบทเรียนคอมพวิเตอร
ชวย ที่ครูไดสาธิตใหดูไปแลว โดยครูคอยใหคําแนะนาํอยางใกลชิด เมือ่ครูสังเกตเหน็วา นักเรียนทํา 
แบบฝกในส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนไดถูกตองเกิน 80% แลว ใหนักเรียนหยุดเรียนจากส่ือ   
 
ขั้นที่ 5  การฝกปฏิบัติอยางอิสระ 
 ใหนักเรียนทําแบบฝกที่ครูเตรียมไวให   

 แบบฝกที่ 1   การนาํคําจากที่กําหนดใหมาเติมสวนทีเ่ปนกรรมใหไดใจความสมบูรณ    
 แบบฝกที่ 2  การนําคําทีก่ําหนดใหมาเรียงเปนประโยคประกอบภาพที่กาํหนดให 

 แบบฝกที่ 3  การจําและเขียนตามบัตรภาพ 
 
ขั้นสรุป 
 ครูและนักเรียนชวยกนัสรุปเร่ืองที่เรียนมา  ดังนี ้ 

1. ประโยค 3 สวน  ประกอบดวยกี่สวน  อะไรบาง   
2. ประโยค 3 สวน ตางจากประโยค 2 สวนอยางไร  
3. การนาํคําศัพทตางๆ มาเขียนเปนประโยค 3 สวนใหถูกตองตามหนาทีข่องคําศัพทใน

ประโยคนัน้ ๆ  
 4.  นักเรียนสามารถเขาใจความหมายของประโยค 3 สวน โดยอานสะกดนิ้วมือ  ประโยค 
  3 สวนไดถกูตอง หรือไมอยางไร  

5.  นักเรียนเรียนบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนและทําแบบฝกในบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน
  ไดถูกตองหรือไม 
 
สื่อการเรียนรู 

1.  ตารางคํา  
2.  บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน  
3.  คอมพิวเตอร  
4.  แบบฝก  

 
เกณฑการวดัและประเมนิผล   
 นักเรียนผานเกณฑการวัดและประเมินผล  คิดเปนรอยละ 80% 
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ใบงานที ่17 
ชื่อ….............................................................. นามสกลุ..................................................... 
ชั้น...................................................เลขที่.........................วันที่.......................................... 
 
กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียน 
 1.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนตอบคําถามจากตารางคําทีค่รูชูใหนักเรียนดู 
            2.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนเขียนประโยค 2 สวนจากประสบการณของนักเรียน 
             3.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนชวยกนัสรุปความหมาย ของประโยค 2 สวนกบัรูปภาพ 
 4.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนฝกอานสะกดนิ้วมือประโยค 2 สวนจากรูปภาพ 
 5.  ภาระงานที่ผูสอนใหนักเรียนฝกเขียนประโยค 2 สวน จากคําทีก่ําหนดให  
 
การวัดและประเมินผลการเรียนรู 
 การใหน้ําหนกัคะแนนของภาระงาน 
 

ภาระงานท่ี ชื่อภาระงาน น้ําหนัก 
1 
2 
 

3 
4 
5 

การตอบคําถามจากการที่ครูเขียนประโยคบนกระดาน  
การยกตัวอยางประโยค 3 สวน และบอกความหมายของ
ประโยค 3 สวน  
บอกความแตกตางของประโยค 2 สวนและประโยค 3 สวน  
การอานสะกดนิ้วมือประโยค 2 สวนจากรูปภาพ 
แบบฝกการเขียนประโยค 3 สวน  

15 % 
15 % 

 
10 % 
20 % 
40% 

รวม 100 % 
 
บันทึกหลังสอน 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

                                                                                        
(...............................................) 

                                                                                 นยิลักษณ  คนใจดี 
                                                                                                            ผูสอน 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอยางส่ือบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน (CAI) 
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ประวัติยอผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 200 

ประวัติยอผูวิจัย 
 
ชื่อ  สกุล     นางสาวนยิลักษณ  คนใจดี 
วัน เดือน ปเกดิ   20 พฤษภาคม 2524  
สถานที่เกิด    กรุงเทพมหานคร 
สถานที่อยูปจจุบัน  39/134  หมูบานพนาสนธิ์การเดนโฮม 6 ถนนหทัยราษฎร ซอย 39  
     แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 
 
ประวัติการศึกษา    
    พ.ศ. 2547  บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารการตลาด   
     จาก  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  วทิยาเขตพณิชยการพระนคร  
    พ.ศ. 2553  การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ 
     (การสอนผูที่มคีวามบกพรองทางการไดยนิ) 
     จาก  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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