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 This research aimed to study the academic achievement of Grade 2 students on the 
concept of “Time” with mild intellectual disabilities after by using E-book, and to compare the 
academic achievement of those students before and after learning the lesson on “Time” 
through E-book. The sampling group consisted of 8 students with mild intellectual disabilities, 
having an IQ scores between 50-70, but without any other impairments. They were who are 
studying in Grade 2 during the first semester of the Academic Year 2010 in Rajwinit Bangkae 
School, Bangkok. The tools used in collecting data were mathematics E-book on “Time”, 
mathematics lesson plans, and an achievement test. The sampling group was selected by 
the process of purposive sampling. The experiment was conducted for 12 days, 60 minutes 
per day, from Monday to Friday during 9.00am – 10.00am. Twelve lesson plans were used.  
Statistics used in analyzing the data include median, quartiles inter-range, The Signed Test 
for Median: One Sample, and The Wilcoxon Matched-Pairs Signed – Ranked Test.  
 The results of this research indicated: 
 1. The academic achievement in a mathematics lesson on “Time” of Grade 2  
students with mild intellectual disabilities was  on good level after learning the lesson through 
E-book. 
 2. The academic achievement in a mathematics lesson on “Time” of Grade 2  
students with mild intellectual disabilities improved after learning the lesson through E-book. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ภูมิหลัง 
 คณิตศาสตรเปนวิชาทักษะท่ีสําคัญและสัมพันธกับชีวิตประจําวันอยางแยกกันไมได ในชีวิต 
ประจําวันของนักเรียนทั่วไป และนักเรียนที่มีความบกพรองทุกประเภทตางผูกพันและเก่ียวของสัมพันธ  
กับ “เวลา”  เนื่องจาก เวลา ระบุวาเหตุการณใดเกิดข้ึนเมื่อใด ผานมาแลว กําลังเกิดข้ึน หรือเปนส่ิงที่      
ยังมาไมถึง และหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 กําหนดใหนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 ตองเรียนรูเร่ือง เวลา  เพื่อเปนพื้นฐานการเรียนเร่ืองเวลาในระดับสูงข้ึน และเปนความรูพื้นฐานในการ
ส่ือสารในชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย  ทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตร เร่ืองเวลา เปนทักษะพ้ืนฐานสําคัญที่ควรสอน เพื่อใหนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีความเขาใจปฏิทินและการอานเวลา ซึ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน  
อยางไรก็ตามนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนไดมากนอยเพียงใดนั้น  ข้ึนอยูกับ
องคประกอบหลายอยาง เชน ระดับสติปญญา เนื้อหาของหลักสูตร ตลอดจนวิธีการสอน (ผดุง     
อารยะวิญู. 2542: 58)  
 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความสามารถในการเรียนรูไมเทากับนักเรียนทั่วไป
ในวัยเดียวกัน เนื่องจากมีพัฒนาการลาชา และมีพฤติกรรมการปรับตัวไมเปนไปตามลําดับข้ันอยาง
ชัดเจน  สงผลใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาดานการจําและการเรียนรูดวยวิธีปกติ 
เชน จําส่ิงที่เรียนไปแลวไมไดหรือมีปญหาการเรียนในรูปแบบนามธรรม จากปญหาของนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ทําใหนักเรียนกลุมนี้ไมสามารถเรียนรูไดอยางเต็มที่ ทําใหไมประสบ     
ผล สําเร็จทางดานการเรียนและการทํางาน ซึ่งความแตกตางระหวางระดับสติปญญามีความแตกตาง
จากนักเรียนปกติ สงผลใหมีนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีลักษณะทางบุคลิกภาพที่มักคิด
วาตนเองเปนคนไมมีความสามารถ  ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และมีความรูสึกไมดีตอตนเอง ซึ่ง
ทัศนคติเหลานี้ทําใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาลมเหลวในการเรียนและการทํางาน (ผดุง 
อารยะวิญู.  2542: 59)  
 การจัดการศึกษาสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยไดใหเกิดการ
เรียนรูนั้นนับเปนส่ิงสําคัญลําดับแรกในการพัฒนาใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอยสามารถพึ่งพาตนเองไดโดยไมเปนภาระกับผูอ่ืน จําเปนตองใชวิธีการสอนที่หลากหลายรูปแบบ
เหมาะสมกับความสามารถและความแตกตางของนักเรียนแตละคน การสอนโดยใชคอมพิวเตอร ถอืเปน
วิธีการสอนอีกวิธีหนึ่งที่สามารถสนองตอบความแตกตางระหวางบุคคล เพราะเปนเทคนิคการสอนท่ีเนน
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การฝกทักษะการเรียนใหเกิดความจํา กระตุนความสนใจในการเรียน ซึ่งจะชวยใหผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนของนักเรียนดีข้ึนซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยที่สนับสนุนการใชส่ือการสอนที่หลากหลายไดแก  เจรียง 
รวมเงาะ. 2551: บทคัดยอ; วีรวัลย วีระชาติพิทักษชน. 2549: บทคัดยอ พบวาการใชส่ือการสอนโดยใช
คอมพิวเตอรที่นักเรียนช่ืนชอบสงผลใหเกิดการพัฒนาการการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาสูงข้ึน และอยูในระดับดี  
 การนําเอาส่ือเทคโนโลยีมาใชในวงการศึกษา เร่ิมเปนที่นิยมและไดรับการยอมรับมากข้ึนเร่ิม
ต้ังแต คอมพิวเตอรชวยสอน  การใชอินเตอรเน็ตเปนแหลงในการคนควาหาขอมูล ตอมามีการใชเว็บชวย
สอนหรือเรียกวา Web-Based Instruction (WBI)  จนพัฒนาเปน หนังสืออิเล็กทรอนิกส  ซึ่งหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเขามามีบทบาทในการเรียน เนื่องจากเปนส่ือที่รวบรวมเนื้อหาการเรียนการสอนในรูปแบบ
ของหนังสือ electronic book หรือ E – book  หมายถึง หนังสือที่สรางข้ึนดวยโปรแกรมคอมพิวเตอรมี
ลักษณะเปนเอกสารอิเล็กทรอนิกส โดยปกติจะเปนแฟมขอมูลที่สามารถอานเอกสารผานทางหนา
จอคอมพิวเตอรทั้งในระบบออฟไลนและออนไลน  (Hawkins. 2000)  คุณลักษณะของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสสามารถเชื่อมโยงจุดไปยังสวนตางๆ ของหนังสือตลอดจนมีปฏิสัมพันธและโตตอบกับ
ผูเรียนได นอกจากนั้นหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถแทรกภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว แบบทดสอบ และ
สามารถส่ังพิมพเอกสารที่ตองการออกทางเครื่องพิมพได นอกเหนือจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถ
ปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยไดตลอดเวลา ซึ่งคุณสมบัติเหลานี้จะไมมีในหนังสือธรรมดาทั่วไป  
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนส่ือที่นํามาใชในการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยไดซึ่งสามารถชวยแกปญหาขอจํากัดในการเรียนรู รับรูและ
สงเสริมใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีลักษณะเปนสื่อภาพ และ
เสียง ทําใหเกิดแรงจูงใจในการเรียน  ทําใหนักเรียนกระตือรือรนสนใจในการเรียนมากข้ึน นอกจากนี้
สามารถทบทวนเนื้อหาที่เรียนซํ้าๆไดซึ่งตรงกับลักษณะการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเล็กนอย (ผดุง อารยะวิญู. 2542: 52) สอดคลองกับงานวิจัยที่ใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประกอบการเรียนการสอนทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสูงข้ึนกวาการเรียน
ปกติที่ไมไดใชส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกส สามารถกระตุนและสรางแรงจูงใจใหนักเรียนเกิดความสนใจ    
มีความพึงพอใจและนักเรียนมีความสุข สนุกกับการเรียน (อรพินทร  เพียพล.  2551: บทคัดยอ;  ลออ 
แสงเจริญ.  2550: บทคัดยอ;  ดุจเดือน จิรานนท. 2547: บทคัดยอ) 
 จากสภาพปญหาดังกลาวในการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเล็กนอย จึงไดสรางส่ือหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง “เวลา” ข้ึนเพื่อนํามาใชเปนส่ือในการ
เรียนการสอนกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ใหเกิด
การเรียนรูคณิตศาสตรเร่ือง เวลา แบบยั่งยืน 
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ความมุงหมายของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book)  
 2.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนโดยใช ส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 
ความสําคัญของการวิจัย 
 ผลของการศึกษาคนควาคร้ังนี้จะเปนแนวทางใหกับครูและผูเกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาสามารถนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง “เวลา” ไปใชในการเรียนการสอนใหกับ
นักเรียน และเปนแนวทางแกครูและผูเกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญานําแนวทาง
ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกสไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับอ่ืนๆตอไป และกอใหเกิดการเรียนรูเร่ือง “เวลา” แบบยั่งยืนแกนักเรียน 
 
ขอบเขตในการวิจัย 
 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย    
มีระดับสติปญญาระหวาง 50–70 และไมมีความพิการซ้ําซอนกําลังเรียนอยูในช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย  
มีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมีความพิการซ้ําซอนกําลังเรียนอยูในชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนราชวินิตบางแค กรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive sampling) จํานวน 8 คน  
 การสอนโดยใชสื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  หมายถึง การนําเอาหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสมาใชเปนเคร่ืองมือในการเรียนการสอนโดยที่เนื้อหาวิชา แบบฝกหัด  การทดสอบจะถูก
พัฒนาอยูในรูปแบบดิจิทัลซึ่งนักเรียนสามารถอานไดโดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โดยมีครูผูสอนเปน        
ผูแนะนําและคอยควบคุม เนื้อหาที่ใชในการทดลองเปนเนื้อหาวิชาคณิตศาสตร เร่ือง “เวลา” ตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 สาระที่ 2: การวัด หนวยการเรียนรู  ที่ 11 เร่ือง “เวลา” 
โดยเนื้อหาในบทเรียนประกอบดวยหัวขอยอยไดเปน หนวยที่ 1  รูจักการบอกชวงเวลา  หนวยที่ 2 รูจัก
นาฬิกา  หนวยที่ 3 รูจักวัน สัปดาหและปฏิทิน โดยในการสอนคณิตศาสตร เร่ือง “เวลา” ประกอบดวย 
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 1. แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “เวลา”  มีทั้งหมด 12 แผน ใชเวลาสอนแผนละ 60 นาที โดยมี
การดําเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู 7 ข้ันตอนไดแก 
  ข้ันตอนท่ี 1  ข้ันนําผูวิจัยช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนตองปฏิบัติและทบทวนส่ิงที่
เรียนไปในบทเรียนที่แลว จึงเร่ิมสอนบทเรียนใหม 
  ข้ันตอนที่ 2  ข้ันสอนผูวิจัยอธิบายเนื้อหาในบทเรียนและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตาม 
  ข้ันตอนที่ 3  ข้ันการเลียนแบบ เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยปฏิบัติใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง 
  ข้ันตอนที่ 4  นักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองโดยมีผูวิจัยควบคุมอยางใกลชิด 
  ข้ันตอนที่ 5  ข้ันปฏิบัติอยางถูกตอง ข้ันตอนนี้ฝกใหนักเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะการเรียนรู
ดวยตนเอง 
  ข้ันตอนที่ 6  ข้ันการแสดงออก เปนข้ันตอนที่นักเรียนไดฝกฝนทักษะการปฏิบัติมากข้ึนจน
สามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองสมบูรณอยางคลองแคลว 
  ข้ันตอนที่ 7  ข้ันการกระทําอยางเปนธรรมชาติ ข้ันนี้เปนข้ันที่นักเรียนสามารถกระทําการ
ปฏิบัติไดอยางงายตามความสามารถของแตละคน   
 2. หนังสืออิเล็กทรอนิกส ประกอบดวยเนื้อหาไดแก รูจักการบอกชวงเวลาเม่ือกําหนด
ชวงเวลา สามารถเปรียบเทียบความแตกตางของชวงเวลาได รูจักหนาปดนาฬิกา สามารถบอกตัวเลข 1 
ถึง 12 บน หนาปดนาฬิกา และสามารถบอกการเดินของเข็มส้ันและเข็มยาวได  เมื่อกําหนด วันและ
สัปดาห สามารถบอกจํานวนวันใน หนึ่งสัปดาห ชื่อวันใน หนึ่งสัปดาห เรียงลําดับได เชน 1 สัปดาหมี 7 
วัน วันอาทิตย  วันจันทร  วันอังคาร  วันพุธ  วันพฤหัสบดี วันศุกร และวันเสาร เปนตน 
 3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์กอนเรียนและหลังเรียน และแบบฝกหัดทบทวนหลังการสอนมี
ทั้งหมด 8  แบบฝกหัด  แบบฝกหัดละ 5 ขอ ไดแก แบบฝกหัดบอกเวลากลางวัน กลางคืน แบบฝกหัด
บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เย็นแบบฝกหัดตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา  แบบฝกหดับอกการเดินของ
เข็มส้ันและเข็มยาวแบบฝกหัดการดูนาฬิกา  แบบฝกหัดวันทั้ง 7 วัน  แบบฝกหัดปฏิทิน และแบบฝกหัด
การดูปฏิทิน 
 ตัวแปรที่ศึกษา  ไดแก  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง “เวลา” 
 

 นิยามศัพทเฉพาะ 
   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เ ร่ือง “เวลา” หมายถึง  ความรู ความเขาใจ เ ร่ือง “เวลา” ที่
ประกอบดวย เนื้อหา เวลา 3 เร่ือง คือ รูจักการบอกชวงเวลา ชวงเชา กลางวัน และเย็น รูจักนาฬิกา และ 
รูจักปฏิทินวัน และสัปดาห  ซึ่งวัดไดจากคะแนนจากการทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง  การเรียนทีไ่ด
สรางข้ึนและหาคุณภาพแลว  เปนแบบทดสอบแบบเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จํานวน 15 ขอ  
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กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
  
ขั้นตอนการสอน เนื้อหา 
ขั้นนํา  
1.  ผูวิจัยช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูที่

นักเรียนตองปฏิบัติและทบทวนส่ิงที่
เรียนไปในบทเรียนที่แลว จึงเร่ิมสอน
บทเรียนใหม 

ขั้นสอน 
2. ผูวิจัยอธิบายเน้ือหาในบทเรียนและให

นักเรียนศึกษาเนื้อหาตาม 
ขั้นการเลียนแบบ  
3. เปนขั้นตอนที่ผูวิจัยปฏิบัติใหนักเรียนดู

เปนตัวอยาง 
ขั้นลงมือกระทํา 
4. นักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองโดยมี

ผูวิจัยควบคุมอยางใกลชิด 
ขั้นปฏิบัติอยางถูกตอง 
5. ขั้นตอนนี้ฝกใหนักเรียนมีโอกาสฝกฝน

ทักษะการเรียนรูดวยตนเอง 
ขั้นการแสดงออก 
6. เปนขั้นตอนที่นักเรียนไดฝกฝนทักษะ

การปฏิบัติมากขึ้นจนสามารถปฏิบัติ
ไดอยางถูกตองสมบูรณอยาง
คลองแคลว 

ขั้นการกระทําอยางเปนธรรมชาติ 
 7. ขั้นนี้เปนขั้นที่นักเรียนสามารถกระทํา

การปฏิบัติไดอยางงายตาม
ความสามารถของแตละคน  

 
 
 

(ทิศนา  แขมมณี. 2547: 246) 

หนวยที่ 1  รูจักการบอกชวงเวลา 
1.  บอกเวลากลางวัน กลางคืน 
2. บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เย็น 
หนวยที่ 2 รูจักนาฬิกา 
1. ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา 
2. บอกการเดินของเข็มส้ันและเข็มยาว 
3. การดูนาฬิกา 
หนวยที่ 3 รูจักวัน สัปดาหและปฏิทิน  
1. วันทั้ง 7 วัน 
2. ปฏิทิน 
3. วิธีการดูปฏิทนิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

(กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ. 2547) 

 
ภาพประกอบ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

เร่ือง “เวลา” 
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สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book) อยูในระดับดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book) สูงข้ึน 
 
 
 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชส่ือ  
การสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ตามลําดับหัวขอดังนี้ 
 1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.1  ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา   
  1.2  ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.3  ลักษณะนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
    1.4  หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.5  หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
  1.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
   2.  การสอนคณิตศาสตร  
   2.1  ธรรมชาติของคณิตศาสตร 
  2.2  ความสําคัญของคณิตศาสตร 
  2.3  หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
   2.4  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเวลา 
  2.5  การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
  2.6  หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
ระดับเล็กนอย 
  2.7 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
  2.8  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับกลุมสาระ 
การเรียนรูคณิตศาสตร 
   3.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  3.1  ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  3.2  รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  3.3  ขอดีและขอจํากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  3.4  ประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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  3.5  ข้ันตอนการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
    3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 4.  การเรียนรูดวยตนเอง  
  4.1  ความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง 
  4.2  องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
  4.3  ลักษณะของผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเอง 
  4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 

1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 1.1 ความหมายของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา   
 องคการอนามัยโลก (WHO, 2007: online) ใหความหมายความบกพรองทางสติปญญา 
(intellectual deficiency)  หมายถึง บุคคลที่มีความลาชาและบกพรองของพัฒนาการทุกดาน เชน 
พัฒนาการดานการเคลื่อนไหว สติปญญา สังคม และภาษา เกิดข้ึนต้ังแตแรกเกิดหรือวัยเด็กตอนตน   
ไมใชการเจ็บปวยดานจิตใจ แตอาจมีความเจ็บปวยดานจิตใจเกิดข้ึนในภายหลัง และมีการใชคําศัพท
อ่ืนๆ ที่มีความหมายเดียวกัน ไดแก ปญญาออน (mental  retardation)  ความบกพรองดานพัฒนาการ 
(developmental disability) หรือความบกพรองดานจิตใจ (mental deficiency)  
  วารี  ถิระจิตร  (2545: 110)  ไดใหความหมายความบกพรองทางสติปญญา หมายถึงเด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาที่มีพัฒนาการทางสมองบกพรอง ไมสามารถชวยตัวเองได จึงจําเปนตองมี
คนคอยแนะนําชวยเหลือ ไมสามารถเรียนรวมชั้นตลอดเวลากับเด็กในโรงเรียนปกติ มักจะถูกชักจูงงาย 
ลืมงายการเจริญเติบโตลาชาทั้งทางดานรางกายและสติปญญา     
  ผดุง  อารยะวิญู  (2542: 39)  ใหความหมายไววา เด็กที่มีสติปญญาตํ่ากวาเด็กทั่วไปซึ่ง
สงผลใหเด็กเหลานี้มีปญหาในการปรับตัวทําใหเด็กไมสามารถปรับตัวไดเหมือนกับเด็กปกติซึ่งพฤติกรรม
ดังกลาวจะแสดงใหเห็นไดต้ังแตวัยเด็ก      
  นิธิมา หาญมานพ  (2541: 7)  กลาววา ภาวะบกพรองทางสติปญญาหมายถึง ภาวะที่มี
ความจํากัดในการปฏิบัติงานมีความสามารถทางสติปญญาตํ่ากวาเกณฑปกติ (IQ 50-70หรือตํ่ากวา) 
รวมถึงมีความจํากัดของทักษะการปรับตัวอยางนอย 2 ทักษะจาก 10 ทักษะคือ การสื่อความหมาย การ
ดูแลตนเองการดํารงชีวิตในบาน  ทักษะทางสังคม การใชสาธารณสมบัติ การควบคุมตนเอง สุขอนามัย
และความปลอดภัย การเรียนวิชาการ การใชเวลาวางและการทํางาน ทั้งนี้ภาวะความบกพรองทาง
สติปญญาตองเกิดกอนอายุ 18 ป  
 จากนิยามขางตนพอสรุปไดวา ความหมายของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง 
เด็กที่มีระดับสติปญญาตํ่ากวาปกติ มีปญหาทางดานการปรับพฤติกรรมการเรียนรู  ดานการใชทักษะใน
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ชีวิตประจําวันของเด็กโดยแสดงใหเห็นกอนอายุ 18 ป และมีขอจํากัดตางๆในดานการรับรู การฝกทักษะ 
ความสามารถทางสังคม มีระดับสติปญญาตํ่ามากกวาปกติประมาณ 70-75 หรืออาจตํ่ากวานี้ 
 

 1.2 ประเภทของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
   ศรียา  นิยมธรรม (2541: 40-41)  ไดแบงประเภทความบกพรองทางสติปญญาโดยระบุระดับ
สติปญญาเปนเกณฑที่ใชวัดสติปญญา ความคิด ความสามารถของบุคคล เปนระดับที่ชี้ถึงความสามารถ
ของบุคคลวาอยูในเกณฑตํ่ากวาหรือสูงกวาเฉล่ียเมื่อเทียบกับเด็กในระดับอายุเดียวกันซึ่งเรียกทั่วไปวา 
ระดับไอคิว ระดับไอคิวเฉลี่ยของบุคคลทั่วไปก็คือ 90 -109 หรือ 90 -110 หากมีระดับไอคิวตํ่ากวา 90   
ลงมาถือวาบกพรองทางสติปญญาซ่ึงอาจแบงได 2 กลุม คือ 
  1. เด็กเรียนชา หมายถึง เด็กที่มีความสามารถในการเรียนลาชากวาเด็กปกติระดับไอคิว
ประมาณ 70-90 จัดเปนกลุมขาดทักษะในการเรียนรูหรือมีความบกพรองทางระดับสติปญญาเล็กนอย 
 2.  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา หมายถึง เด็กที่มีภาวะพัฒนาการเจริญไมเต็มที่มี
ระดับสติปญญาตํ่า มีความสามารถในการเรียนรูนอย มีพัฒนาการทางกายลาชาไมเหมาะสมกับวัย มี
ความสามารถจํากัดในการปรับตัวตอส่ิงแวดลอมและสังคม เด็กบกพรองทางสติปญญาแบงตามระดับ
เชาวปญญาได 4 กลุม คือ 
  2.1 บกพรองทางสติปญญาหนักมาก มีระดับไอคิวตํ่ากวา 20 ไมสามารถเรียนรูทักษะดาน
ตางๆ ไดเลยตองการการดูแลรักษาพยาบาลเทานั้น 
   2.2 บกพรองทางสติปญญามาก มีระดับไอคิวตํ่ากวา 20 – 34 ไมสามารถเรียนได  
ตองการเฉพาะการฝกหัดการชวยเหลือตัวเองในกิจวัตรประจําวันเบ้ืองตนงายๆ 
  2.3 บกพรองทางสติปญญาปานกลาง พอฝกอบรมได มีระดับไอคิว 35-49 พอที่จะ
ฝกอบรมและเรียนทักษะเบ้ืองตนงายๆ ได เชน เรียนคณิตศาสตรเบ้ืองตน อานและเขียนคํางายๆ ไดบาง 
สามารถฝกอาชีพหรือทํางานงายๆ ที่ไมตองใชความละเอียดลออได กลุมนี้ตองการเรียนและฝกอบรมใน
โปรแกรมการศึกษาพิเศษในช้ันพิเศษหรือโรงเรียนพิเศษ 
  2.4 บกพรองทางสติปญญานอย หรือพอเรียนได มีระดับไอคิว 50-70 เด็กกลุมนี้พอจะ
เรียนไดในระดับช้ันประถมศึกษาไดในชั้นเรียนพิเศษและใชหลักสูตรตามหลักการศึกษาพิเศษและ
สามารถฝกอาชีพและงานงายๆได 
 ในระบบการศึกษาตามความตองการพิเศษ ความสามารถที่แตกตางกันในแตละบุคคล โดยได
แบงระดับภาวะความบกพรองทางสติปญญาออกเปน 3 ระดับ (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  
2545: 3; สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2543: 14)  ดังนี้ 
  1. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได (The Educable Mentally Retarded 
Child = EMR) ระดับสติปญญา 50-70  หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มี
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พัฒนาการดานการฟง การพูด การเขียนลาชา มีความสามารถในการทํางานเชิงปฏิบัติการมากกวาดาน
วิชาการ สามารถจะเรียนรวมช้ันปกติ ถามีรูปแบบการชวยเหลือที่เหมาะสม 
  2. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง (The Trainable Mentally Retarded 
Child = TMR) ระดับสติปญญา 35 – 49  หมายถึง เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปาน
กลางถึงระดับรุนแรงมีความกาวหนาในการเรียนรูจํากัดอยูเฉพาะทักษะพื้นฐานที่จําเปนในการฟง การ
พูด การเขียน และนับจํานวนเทานั้นจําเปนตองเรียนในช้ันเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ หรือโรงเรียนศึกษา
พิเศษ 
  3. เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับรุนแรงถึงรุนแรงมาก (The Severely and 
Profoundly Retarded Child = SPR)  ระดับสติปญญาตํ่ากวา 35 ลงมา หมายถึงเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับรุนแรงมาก ความสามารถที่จะชวยเหลือตัวเองนอยมากหรือไมไดเลยตองอยูใน
ความดูแลของบุคลากรทางการแพทยตองมีคนคอยดูแลชวยเหลืออยางใกลชิด จําเปนตองไดรับการ
ชวยเหลือในสถาบันเฉพาะเทานั้น 
 จากขอความขางตน สรุปไดวาประเภทของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถที่จะ
แบงออกไดเปนกลุมโดยแบงตามระดับความรุนแรงของความบกพรองทางสติปญญาและแบงตามระดับ
ความตองการความชวยเหลือในดานตางๆระดับความรุนแรงความบกพรองทางรางกายและความ
ผิดปกติทางรางกายและความผิดปกติทางพฤติกรรมที่แสดงออกจะทําใหความสามารถในการชวยเหลือ
ไดอยางเหมาะสม 
 

 1.3 ลักษณะนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
 ดารณี  ธนะภูมิ (2545:4): ผดุง  อาระวิญู (2542: 44 – 46) กลาวถึงลักษณะของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ดังนี้ 
 1. ลักษณะทางบุคลิกภาพ 
  1.1 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามักคิดวาตนเองลมเหลวไมวาการเรียนหรือ
การทํางานใดๆก็ตามทั้งนี้เพราะนักเรียนเคยประสบความลมเหลวมากอน ดังนั้นนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาประเภทนี้จึงพยายามหลีกเล่ียงบางส่ิงบางอยางที่จะนําความลมเหลวมาให เชน 
นักเรียน ที่ไมเคยประสบความสําเร็จในการเรียนวิชาคณิตศาสตรมักจะหลีกเล่ียงการเรียนวิชา
คณิตศาสตรเพราะ ไมตองการประสบความลมเหลวอีก 
  1.2 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามักพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ
แมแตปญหาที่เกิดข้ึนในชีวิตประจําวันทั้งนี้อาจเปนเพราะนักเรียนไมแนใจในความสามารถของตน     
ครูหลายคนมักจะไดยินนักเรียนพูดเสมอวา “ผมทําไมได” “มันยากทําไมได”ดังนั้นนักเรียนจึงไดรับ 
ความชวยเหลือดานการเรียนจากครู และเพื่อนนักเรียน 
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  1.3 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีความรูสึกที่ไมดีตอตนเอง ความรูสึกในที่นี้
หมายถึง ความรูสึกที่วาตนเปนคนไมมีความสามารถ ทัศนคติตอตนเองเชนนี้มีสวนทําใหนักเรียน
ประสบความลมเหลวในการเรียนและการงาน 
 2. ลักษณะการเรียนรู 
  2.1 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีชวงความสนใจส้ัน สนใจบทเรียนไดไมนาน 
  2.2 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเสียสมาธิงาย มักจะหันเหความสนใจไปจาก
บทเรียน 
  2.3  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในหาความสัมพันธของวัตถุ  ความ
เหมือนและการจําแนกความแตกตาง เชนไมสามารถความเหมือนกันและความแตกตางของรูปทรง
เรขาคณิตได 
  2.4 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาดานความจําเชน จําในส่ิงที่เรียนไป
ไมได 
  2.5 นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการถายโยงความรู เชน             
ไมสามารถนําความรูที่เรียนมานําไปประยุกตใชในชีวิตประจําวัน   
  2.6  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการเรียนในส่ิงที่เปนนามธรรม
การเรียนจึงควรเนนส่ิงที่เปนรูปธรรมเปนสําคัญ  
 3. ภาษาและการพูด 
   3.1  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาในการพูดและภาษา เชน พูดไมชัด 
รูคําศัพทจํานวนจํากัด  เขียนประโยคไมถูกตอง เปนตนเนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามีขอจํากัดทางภาษา อาจเปนผลใหมีปญหาในการเรียนวิชาอ่ืนดวยเนื่องจากการเรียน
เนื้อหาวิชาตางๆตองใชความรูความเขาใจทางภาษาเปนสวนประกอบสําคัญ   
 4. รางกายและสุขภาพ 
  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาอาจมีปญหาเกี่ยวกับรางกายและสุขภาพในดาน
ตอไปนี้ 
  4.1 สวนสูงและน้ําหนัก นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาอาจมีสวนสูงและ
น้ําหนักโดยเฉล่ียตํ่ากวานักเรียนปกติทั้งนี้เนื่องมาจากการที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามี
พัฒนาการทางดานรางกายชากวานักเรียนปกติ 
  4.2 การเคลื่อนไหว นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาสวนมากมีพัฒนาการ
ตลอดจนความสามารถในดานการเคลื่อนไหวดอยกวานักเรียนปกติในวัยเดียวกัน 
  4.3 สุขภาพนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญามีปญหาเกี่ยวกับสุขภาพโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในการรักษาสุขภาพโดยทั่วไป การเจ็บปวยและปญหาเกี่ยวกับฟน 
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 5.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา มักมีปญหาการเรียน
แทบทุกวิชา ผลการเรียนตํ่า เรียนไมทันเพื่อน โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเรียนคณิตศาสตรทั้งในดาน
การบวก การลบ การคูณ การหารและโจทยปญหา การอานเพื่อความเขาใจ  
 นิธิมา  หาญมานพ  (2541: 10)  ไดกลาวถึงลักษณะของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
สรุปไดดังนี้ 
 ดานสติปญญา เปนดานที่เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาแตกตางจากเด็กปกติมากที่สุด
เมื่อเทียบกับดานอ่ืนๆ การวินิจฉัยดานสติปญญาเกี่ยวของกับการเรียนรู เชนเรียนรูชากวาเด็กปกติ หรือ
มีความสามารถในการเรียนรูนอยกวาเด็กปกติซึ่งจะพบลักษณะเหลานี้เมื่อเด็กเขาโรงเรียนและเร่ิมเรียน
วิชาการ ดังนี้ 
 1. อัตราเร็วของการเรียน (Rate of Learning)  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาใชเวลใน 
การเรียนรูมากกวาเด็กปกติ 
 2. ระดับการเรียนรู (Level of Learning)  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักมีปญหา 
เกี่ยวกับการเรียนวิชาการคือ เรียนไดตํ่ากวาเด็กปกติ แตเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาอาจ
พัฒนาการเรียนรูไดดีในวิชาพลศึกษา เคร่ืองจักรกล หรือในดานศิลปะ เปนตน  
 3. อัตราเร็วของการลืม (Rate of Forgetting)  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาแนวโนมที่
จะลืมส่ิงที่เรียนรูไปแลวเร็วกวาเด็กปกติหากเด็กไมมีโอกาสไดฝกฝนส่ิงที่เรียนไปแลว การฝกฝนใน
ลักษณะซ้ําๆบอยๆและใหพักเปนระยะๆจะชวยทําใหเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถจํา
ขอมูลที่เรียนไปแลวไดดีข้ึน 
 4. การถายโยงการเรียนรู (Transfer of Learning) เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามี
ปญหาความยากลําบากในการถายโยงการเรียนรูจากสถานการณหนึ่งไปยังอีกสถานการณหนึ่งทักษะ
หรือความคิดรวบยอดที่กําลังเรียนอยูเด็กสามารถนําไปประยุกตใชในสถานที่กําหนดใหในขณะเรียนได
ดี แตไมสามารถประยุกตใชไดในสถานการณที่แตกตางจากสถานการณเดิมเล็กนอยหรือแตกตางโดย
ส้ินเชิง 
 5. การเรียนรูส่ิงที่เปนรูปธรรม นามธรรม (Concrete Versus Abstract Learning) เด็กที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนรูส่ิงที่เปนรูปธรรมชัดเจนตรงไปตรงมาไดดีกวาส่ิงที่เปนนามธรรม 
 6. การเรียนรูจากเหตุการณ (Incidental Learning)  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาใน 
ขณะที่เรียนรูจะสนใจเฉพาะเนื้อหาสําคัญ แตไมสามารถเก็บเนื้อหาหรือขอมูลที่เรียนรูสวนอ่ืนที่อยูใน
สถานการณนั้นๆในขณะที่เด็กปกติสามารถทําได 
 7.  รูปแบบการเรียนรู (Learning Set)  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองใชเวลานาน 
มากกวาเด็กปกติในการที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนรูคือกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบจะใช
วิธีแกไขเปนข้ันตอนไปจนประสบความสําเร็จ เมื่อประสบความสําเร็จในการแกปญหามีความ
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ยากลําบากมากแตถาใหเด็กไดเรียนรูกระบวนการแกปญหาอยางมีระบบไดแลวก็สามารถทําได
เชนเดียวกับเด็กปกติ 
 ดานภาษาและการส่ือสาร เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนรูไดชากวาเด็กปกติ 
วิชาการอื่นๆ ที่ตองอาศัยภาษาในการเรียนรู เชน คณิตศาสตร สังคมเปนตน ทําใหเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญามีปญหาในการเรียนสูงมากดังนั้นจึงควรใหความสําคัญและรับบริการกระตุนพัฒนาการ 
โดยเฉพาะทางดานภาษาจากนักวิชาชีพ 
 ดานทักษะทางสังคม เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะตองตอสูแขงขันในการดํารงชีวิต
กับผูอ่ืน ทักษะทางสังคมจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเมื่อตองอยูในสถานการณที่แตกตางจากที่เคยชิน
เด็กจะมีปฏิกิริยาตอบสนองในลักษณะกลัว วิตกกังวล หรือพฤติกรรมกอกวนสังคม 
 ดานทักษะกลไกกลามเนื้อ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีความแตกตางของ
พัฒนาการดานรางกายและความสามารถทักษะกลไกกลามเนื้อแตกตางจากเด็กปกตินอยมาก ดังนั้น
พัฒนาการดานนี้หากมีลักษณะลาชา หรือมีความบกพรองจะสงผลใหพัฒนาการโดยรวมของเด็กมี
ความลาชาไปดวยแตตองคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคลและการวินิจฉัยเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาไมไดข้ึนอยูกับความผิดปกติหรือลาชาทางพฤติกรรมในพฤติกรรมหนึ่งเปนเกณฑ 
 จากขอมูลดังกลาวขางตนสรุปไดวาลักษณะเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาดานวิชาการ
เด็กจะมีความสามารถในการเรียนรูนอยกวาเด็กปกติใชเวลาในการเรียนรูมากกวาเด็กปกติระดับการ
เรียนรูทําไดในระดับตํ่ากวาเด็กปกติ เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาลืมงาย จะลืมส่ิงที่เรียนรูไป
แลวเร็วกวาเด็กปกติ การฝกฝนซํ้าๆ บอยๆ และใหพักเปนระยะๆสามารถชวยใหเด็กสามารถจําขอมูลที่
เรียนไปแลวไดดีข้ึน สวนดานบุคลิกภาพเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญามักคิดวาตนประสบความ
ลมเหลว มักพึ่งพาอาศัยผูอ่ืนในการแกปญหาตางๆ และมีความรูสึกที่ไมดีตอตนเองคิดวาตนเปนคนที่ไม
มีความสามารถในดานภาษาและการส่ือสารจะเรียนรูภาษาไดชากวาเด็กปกติและมีปญหาในการพูดจึง
ทําใหเรียนวิชาที่ตองใชความรูความเขาใจทางภาษามีปญหา ดานสังคมเด็กจะมีลักษณะหวาดกลัว  
วิตกกังวล หรือมีพฤติกรรมกอกวนสังคม ในดานรางกายและสุขภาพ มีสวนสูงและน้ําหนักที่แตกตาง
จากเด็กปกตินอยมาก 
 

 1.4 หลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 ในเร่ืองหลักสูตรการเรียนการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา กรมวิชาการ
กระทรวงศึกษาธิการ (2545: 34) ไดกลาวถึงหลักสูตรที่เหมาะสําหรับเด็กกลุมนี้ไววาควรเปนหลักสูตร
เชิงพัฒนาการ มีกิจกรรมการเสริมแรงและใชการกระตุนผานการรับรูของประสาทสัมผัส สถานการณใน
การเรียนการสอนตองสัมพันธกับการนําไปใชในชีวิตประจําวันหรือนําไปใชในการเรียนวิชาอ่ืนๆ ที่ 
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ตอเนื่องกันได กระบวนการและหลักการจัดการเรียนการสอนจําเปนตองสอดคลองกับระดับ
ความสามารถของเด็กแตละคน ศึกษาปญหาเปนรายบุคคล มีการปรับเนื้อหาของหลักสูตร เนนทักษะ
การชวยเหลือตนเอง หรือทักษะทางสังคมที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวัน ฝกประสบการณในการ
ชวยเหลือตนเอง และฝกทักษะใหมีความรูพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
 ผดุง  อารยะวิญู  (2542: 46-47)  ไดกลาวถึงหลักสูตรการเรียนการสอนสําหรับนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญา ดังนี้ 
 หลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรครอบคลุมเนื้อหา 4 หมวด คือ 
 หมวดที่ 1 ความพรอมในเนื้อหาวิชาที่จําเปน 
 หมวดที่ 2 การสื่อสาร  การติดตอกับผูอ่ืน ภาษาและพัฒนาการทางความคิด ความจํา 
 หมวดที่ 3 ทักษะในทางสังคม การดํารงชีพ นันทนาการ และการพัฒนาบุคลิกภาพ 
 หมวดที่ 4 พื้นฐานทางดานการงานและอาชีพ 
 เนื้อหาที่กําหนดนี้เปนขอบขายกวางๆเนื่องจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เรียนไดมีความตองการแตกตางกัน และชุมชนแตละแหงสนองความตองการของนักเรียนในลักษณะที่
แตกตางกันไป ดังนั้นหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา อาจมีรายละเอียดที่
แตกตางกันไปหลักสูตรในแตละระดับควรเนนในส่ิงตอไปนี้ 
 1.  ระดับกอนวัยเรียน หลักสูตรในระดับนี้ควรเนนความพรอมของนักเรียนทั้งดานความคิด 
ความจํา รางกาย อารมณและสังคมของนักเรียน ความพรอมของนักเรียนเปนพื้นฐานสําคัญในการเรียน
ระดับประถมศึกษา การพัฒนาทักษะของนักเรียนในระดับนี้ควรเนนทักษะที่จําเปนทีจ่ะชวยใหนกัเรียนมี
ความพรอมในการเรียน เชน การพัฒนากลามเนื้อเล็ก กลามเนื้อใหญ การฝกใหนักเรียนมีความสนใจใน
บทเรียนนานข้ึน การฝกความคิด การจํา ฝกภาษา ฝกพูด เปนตน 
 2. ระดับประถมศึกษา หลักสูตรในระดับนี้ควรเนนเกี่ยวกับการอานคณิตศาสตร ภาษา สวน
วิทยาศาสตรและสังคมศึกษานั้นมีความสําคัญรองลงไป สวนเนื้อหาวิชาดานดนตรี และศิลปะนั้นก็ควร
จัดใหเหมาะสมกับนักเรียนประเภทนี้ 
 3. ระดับมัธยม หลักสูตรในระดับมัธยมสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่
เรียนหนังสือได หลักสูตรในระดับนี้เนนความตองการและความสามารถของนักเรียนเปนสําคัญ หาก
นักเรียนมีความสามารถในการเรียน นักเรียนควรไดรับการสงเสริมใหเรียนวิชาที่เหมาะสม หากนักเรียน
ไมมีความพรอมที่จะเรียนในหลักสูตรที่เนนวิชาการก็ควรใหนักเรียนเรียนในดานอาชีพและฝกทักษะที่
จําเปนในการดํารงชีวิต  จุดประสงคสําคัญในการใหการศึกษาแกนักเรียนในระดับนี้ เพื่อเตรียมให
นักเรียนสามารถดํารงชีพในสังคมได เชนทักษะการงานและอาชีพ การครองเรือน นันทนาการ การดูแล
สุขภาพ การดํารงชีพในชุมชน 
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 จากขอมูลขางตน อาจกลาวโดยสรุปไดวาหลักสูตรเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เรียนได ควรเนนการพัฒนาทักษะเบ้ืองตน  ทักษะทางสังคม ทักษะในการชวยตนเอง และความพรอม
ในดานการฝกอาชีพ กิจกรรมในการฝกควรแบงเปนหลายระดับไดแก ระดับการเตรียมความพรอม 
ระดับการพัฒนาความพรอม ระดับการพัฒนาความรูและประสบการณและระดับการฝกทักษะเพื่อใหมี
ความชํานาญการจัดหลักสูตรควรจัดจากงายไปหายาก 
         
  1.5 หลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 การสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจําเปนตองมีวิธีสอนแตกตางไปจากนักเรียน
ปกติ เพื่อสนองความตองการของนักเรียนเหลานี้ ดังที่ (กรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ.  2544: 
39-41; อรนุช  ลิมตศิริ. 2542: 48 – 49; สุรินทร ยอดคําแปง. 2542: 96 -100) ไดกลาวถึงหลักการสอน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาดังนี้ 
 
 ปรับเนื้อหาหลักสูตร 
 1. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เนื้อหาวิชาจะตองเนนทักษะที่
นําไปใชในชีวิตประจําวันได พัฒนาความรูและประสบการณในการชวยเหลือตนเองและฝกทักษะการ
ประกอบอาชีพ 
 2. นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับปานกลาง เนนการชวยเหลือตนเอง ทักษะ
ทางสังคม ทักษะที่จําเปนในการดํารงชีวิตและความรูพื้นฐานการประกอบอาชีพ 
  
 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 1. ครูตองคํานึงถึงความพรอมของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาใหมากกวา
นักเรียนปกติ เพราะนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีความพรอมชากวานักเรียนปกติมาก 
ดังนั้นกอนทําการสอนส่ิงใดๆครูจะตองเตรียมความพรอมกอนนานๆเมื่อนักเรียนมีความพรอมแลวครูจึง
จะทําการสอนวิชานั้นๆถานักเรียนไมมีความพรอมจะบังคับไมไดเลย 
 2. ตองสนองตามความสามารถและความตองการของนักเรียนแตละคนโดยจัดสภาพการ
เรียนการสอนใหเหมาะสมกับสภาพและลักษณะของนักเรียนนั้นๆ 
 3. สอนตามระดับสติปญญา  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะมีระดับสติปญญา
ตํ่ากวาอายุจริง ดังนั้นการสอนจึงควรคํานึงถึงระดับสติปญญาของนักเรียนเสมอ 
 4. ยอมรับความสามารถและพยายามสงเสริมความสามารถของนักเรียนอยาชวยเหลือ
นักเรียนมากเกินไปจนนักเรียนไมสามารถทํากิจกรรมดวยตนเอง  
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 5. พยายามฝกใหนักเรียนชวยเหลือตนเองใหมากที่สุดตองพยายามฝกใหนักเรียนชวยเหลือ
ตัวเองทุกเร่ืองไมวาจะเปนการรับประทานอาหาร การเขาหองน้ํา การแตงตัว การควบคุมการเคล่ือนไหว
ของรางกาย 
 6. การสอนแบบซ้ําๆใชเวลาสอนมากกวานักเรียนปกติ เชนสอนเนื้อหาเดิมและใชวิธีการสอน
หลายแบบ 
 7. สอนแบบเปนกิจวัตรประจําวัน เปนกิจกรรมที่เปนประจําสม่ําเสมอในทุกๆ วัน 
 8. สอนแบบยืดหยุนไมเครงเครียด ไมสอนแตเนื้อหามากเกินไปและไมเขมงวดจนเกินไป 
 9. สอนทีละข้ันจากงายไปหายาก เพื่อไมใหนักเรียนสับสนควรจัดงานใหนักเรียนทําทีละ
ข้ันตอนถานักเรียนทําไมไดในข้ันตอนใดใหวิเคราะหงานเปนข้ันตอนยอยๆใหชัดเจนและทํางานใน
ข้ันตอนนั้นใหสําเร็จกอนแลวจึงใหทํางานในข้ันตอไป 
 10. สอนโดยใหนักเรียนปฏิบัติในสถานการณจริงเพื่อนักเรียนจะไดนําไปใชไดถูกตองเชน 
เรียนเร่ืองผลไม ครูอาจนําผลไมมาใหนักเรียนดู 
 11. ตองพยายามจัดการสอนใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาไดมีประสบการณ
ใหมๆเพื่อฝกหัดใหนักเรียนคิด ตองใหเวลาสอนกับนักเรียนพอสมควรในการเปล่ียนกิจกรรมอยางหนึ่ง
ไปสูกิจกรรมอีกอยางหนึ่ง เพราะการเปล่ียนกิจกรรมอยางรวดเร็วจะทําใหนักเรียนสับสน 
 12. การสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาตองมีการใหรางวัลเพื่อการเสริม
แรงจูงใจใหนักเรียนสนใจเรียน เชน คําชมเชย หรืออนุญาตใหเลน 
 13. มีการประเมินความกาวหนาของนักเรียนอยูตลอดเวลาโดยการจดบันทึกพฤติกรรมของ
นักเรียนไวทุกระยะแลวนําไปเปรียบเทียบพัฒนาการของนักเรียนแตละคนต้ังแตเร่ิมเรียนจนถึงส้ินป
การศึกษา 
 ในการศึกษาคร้ังนี้ผูวิจัยไดนําหลักการสอนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาขางตน
มาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการสอนในขณะที่นักเรียนมีความพรอมและใชระยะเวลาส้ันๆ 
สอนซํ้าๆ สอนทีละข้ันจากงายไปหายาก สอนแบบยืดหยุนไมเครงเครียดและสงเสริมความสามารถของ
นักเรียน 
 

 1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
 

   งานวิจัยในประเทศ 
 แกนจันทร  ถิ่นวรแสง (2550: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาผลของการใชเกมที่มีตอ
ความสามารถในการจําพยัญชนะไทยของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
จํานวน 3 คน ผลการวิจัยพบวา  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาที่ไดรับการสอนโดยใชเกม
หลังการสอนมีความสามารถในการจําพยัญชนะไทยดีข้ึน 
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 เกศสุคนธ  แมนมณี  (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาความสามารถในการเขียนพยัญชนะ
ไทยของเด็กกลุมอาการดาวน  ระดับฝกไดโดยใชแบบฝกทักษะ  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาคือ  เด็ก
กลุมอาการดาวนระดับฝกไดอายุระหวาง  5-12  ป  จํานวน  6  คน  ผลการศึกษาพบวาแบบฝกหัดใน
การเขียนพยัญชนะไทยมีประสทธิภาพตามเกณที่กําหนดมีคาประสิทธิภาพ  82.22 / 84.83  และ
ความสามารถในการเขียนพยัญชนะไทยของเด็กกลุมอาการดาวนระดับฝกได  ภายหลังจากผานการใช
แบบฝกทักษะสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ.05 
  เรวดี ตัณฑโอภาส  (2545: บทคัดยอ) การวิจัยคร้ังนี้มีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสามารถ 
ทางดนตรีของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมาจากการฝกเมโลเด้ียน  กลุม
ตัวอยาง ที่ใชในการศึกษาคือ  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับสติปญญา  50-70  ไมมี
ความพิการซํ้าซอนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 โดยเลือกแบบเจาะจง จานวน  8 คน ผลของการวิจัยพบวา
ความสามารถทางดนตรีของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญากอนการฝกเมโลเด้ียนอยูในระดับควร
ปรับปรุง  (มัธยฐานเทากับ  5.5  คะแนนจากคะแบบเต็ม  35  คะแนน) แตหลังจากทําการฝกเมโลเด้ียน 
ความสามารถ ทางดนตรีอยูในระดับดีมาก  (มัธยฐานเทากับ  32.5 คะแนนจากคะแนนเต็ม  35  
คะแนน)  และสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับ .01  
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 มารโร โทมัส และลีเวย (พัชรีวรรณ  คุณช่ืน. 2552: 30; อางอิงจาก  Margo, Thomas; & 
Rwey. 1997: abstract ) ศึกษากลวิธีในการแกโจทยปญหาของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา ใน
ระดับเรียนไดโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอร ผลการศึกษาพบวา เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
สามารถแกโจทยปญหาทางคณิตศาสตรไดเปนผลสําเร็จอยางมีนัยสําคัญ หลังจากเรียนจบบทเรียนโดย
ใชคอมพิวเตอรแลว นักเรียนมีเจตคติที่ดีเมื่อเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอร และมีการถายโอนการแก
โจทยปญหาจากคอมพิวเตอรไปสูการแกปญหาโดยการใชกระดาษและดินสอไดตรงกัน 

 แคทรีน  (Kathryn.  1992:  abstract)  สําหรับงานวิจัยตางประเทศมีการศึกษาเกี่ยวกับการ
เพิ่มขอมูล  และการรับรู  เขาใจในบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยการเพิ่มขอมูล และการ
รับรูและเขาใจในบุคคลที่มีความบกพรองทางสติปญญาโดยการเพิ่มขอมูล 2 ประเภทใหแกกลุมทดลอง  
โดยใชการเตือนหรือการบอกดวยวัตถุ  (Object  Cue)  และการบอกโดยการเคลื่อนไหว  (Movement  
Cue)  เพื่อทดสอบความเขาใจภาษาเปรียบเทียบกับกลุมควบคุม  ซึ่งใชการบอกหรือการเตือนดวย
คําพูด  เพียงอยางเดียว  ผลการวิจัยปรากฏวา การใชวิธีเพิ่มขอมูลดวยวัตถุ  (Object Cue)  และการ
บอกโดยการเคลื่อนไหว  (Movement Cue)  ชวยเพิ่มความเขาใจภาษาพูดมากข้ึน      
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2. การสอนคณิตศาสตร  
  2.1 ธรรมชาติของคณิตศาสตร  
 มีผูกลาวถึงธรรมชาติของคณิตศาสตรไวหลายทัศนะ ดังนี้ 
  กรมวิชาการ. กระทรวงศึกษาธิการ.  (2545: 2) ไดกลาวถึงธรรมชาติของคณิตศาสตรไววา 
คณิตศาสตรมีลักษณะเปนนามธรรมมีโครงสรางซึ่งประกอบดวยคํานิยาม บทนิยาม สัจพจนที่เปน
ขอตกลงเบ้ืองตน จากนั้นจึงใชการใหเหตุผลสรางทฤษฎีบทตางๆข้ึนและนําไปใชอยางมีระบบ
คณิตศาสตรมีความถูกตองเที่ยงตรง คงเสนคงวา มีระเบียบแบบแผน เปนเหตุเปนผล และมีความ
สมบูรณในตัวเองและคณิตศาสตรยังเปนศาสตรละศิลปที่ศึกษาเกี่ยวกับรูปแบบและความสัมพันธ
เพื่อใหไดขอสรุปและนําไปใชประโยชน คณิตศาสตรมีลักษณะเปนภาษาสากลที่ทุกคนเขาใจตรงกันใน
การสื่อสาร ส่ือความหมายและถายทอดความรูระหวางศาสตรตางๆ 
 บรรพต สุวรรณประเสริฐ  (2544: 83-84) กลาววาวิชาคณิตศาสตรไมเหมือนกับวิชา
วิทยาศาสตรทั้งนี้เพราะเนื้อหาในคณิตศาสตรเปนเร่ืองที่ไมสามารถสัมผัสจับตองไดส่ิงที่เปนเร่ืองของ
ความคิดในรูปของจินตนาการกลุมของภาษาคณิตศาสตรถูกกําหนดข้ึนใหเปนเทคนิคทางคณิตศาสตร
โดยเฉพาะเนื้อหาและวิธีการคณิตศาสตรสาขาตางๆจะถูกนํามาประยุกตใหเปนประโยคใหมอยางมี
ความสัมพันธกัน ความสมเหตุสมผลของประโยคจะสามารถพิสูจนไดโดยวิธีการพิสูจนอยาง
สมเหตุสมผลสรุปธรรมชาติของคณิตศาสตรไดดังนี้ 
 1.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่เกี่ยวกับความคิดรวบยอด ความคิดรวบยอดเปนการสรุปขอคิดที่
เหมือนกันอันเกิดจากประสบการณหรือปรากฏการณที่เกิดข้ึน 
   2.  คณิตศาสตรเปนเร่ืองของนามธรรม 
 3.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ใชสัญลักษณ สัญลักษณที่ใชแทนความคิดเปนเครื่องมือในการฝก
สมองชวยใหเกิดการกระทําในการคิดคํานวณ การแกปญหา และการพิสูจน 
 4.  คณิตศาสตรเปนภาษาอยางหนึ่งมีการกําหนดสัญลักษณที่รัดกุม ส่ือความหมายได 
ถูกตอง มีความเขาใจตรงกัน 
 5.  คณิตศาสตรมีลักษณะเปนตรรกศาสตร มีการแสดงความเปนเหตุเปนผล 
 6.  คณิตศาสตรมีความเปนปรนัยอยูในตัวเอง มีความถูกตองเที่ยงตรง สามารถพิสูจนหรือ
ทดสอบไดดวยเหตุผลและการใชกฎเกณฑที่แนนอน 
 พีระพล  ศิริวงศ  (2542: 9-15) ไดกลาววา จากการที่คณิตศาสตรมีเนื้อหาที่ซึ่งเปนระบบที่
ชัดเจน ทําใหผูศึกษาคณิตศาสตรเรียนรูและเขาใจในระบบคณิตศาสตรไดอยางรวดเร็วซ่ึงจะเปนพื้นฐาน
ใหผูศึกษาคณิตศาสตรนั้นนําไปประยุกตในการเรียนรูอ่ืนๆตอไปไดงายข้ึน 
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  สรุปไดวา  คณิตศาสตรมีความจําเปนและมีความสําคัญมาก  ที่จะทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู 
ดานความเขาใจ  ดานความคิด  จากการเกิดกรรมประสบการณและของจริง  ซึ่งจะเปนประโยชนในการ
ส่ือความหมาย  ที่กําหนดดวยสัญลักษณ  และเปนประโยชนในการนํามาใชในชีวิตประจําวัน 
 
 2.2 ความสําคัญของคณิตศาสตร 
    กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ( 2545: ข)  ไดกลาววาคณิตศาสตรมีความสําคัญยิ่งตอ
การพัฒนาความคิดของมนุษย ทําใหมนุษยมีความคิดสรางสรรคคิดอยางมีเหตุผล เปนระบบ ระเบียบ มี
แบบแผนสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณไดอยางถี่ถวนรอบคอบ ทําใหสามารถคาดการณ 
วางแผน ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางถูกตองและเหมาะสม คณิตศาสตรเปนเครื่องมือในการศึกษา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนศาสตรอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณิตศาสตรจึงมีประโยชนตอการ
ดํารงชีวิตและชวยพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดีข้ึนนอกจากนี้คณิตศาสตรยังชวยพัฒนามนุษยใหสมบูรณ มี
ความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา และอารมณ สามารถคิดเปน ทําเปน แกปญหาเปน และ
สามารถอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  
 ละออง  จันทรเจริญ (2540: 3-4) กลาวถึงความสําคัญของคณิตศาสตรไวดังนี้ 
 1. วิชาคณิตศาสตรเปนเคร่ืองมือสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษยในชีวิตประจําวันของเราทุก
คนจะตองเกี่ยวของกับคณิตศาสตรเสมอไมวาบุคคลนั้นจะประกอบอาชีพอะไรเชนการติดตอ การซื้อ
ขาย การแลกเปล่ียน การคิดคํานวณ ฯลฯ 
   2.  วิชาคณิตศาสตรชวยใหมนุษยคิดและตัดสินใจเร่ืองราวตางๆโดยใชเหตุผลคณิตศาสตรเปน
วิชาที่สรางจิตใจมนุษยซึ่งเกี่ยวกับขบวนการและเหตุผล 
 3.  คณิตศาสตรชวยใหมนุษยคิดพิจารณาเร่ืองราวตางๆดวยความเปนธรรมชาติ 
 4. คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกใหคนคิด พูด เขียนหรือทํางานเปนข้ันตอน 
 5.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่ฝกใหจัดระบบและวิธีการของประชาธิปไตย 
 6.  คณิตศาสตรเปนวิชาที่สามารถนําไปประยุกตใชกับวิชาอ่ืน 
 7.  คณิตศาสตรเปนเครื่องมือที่ชวยใหวิทยาการและเทคโนโลยีตางๆเจริญกาวหนา 
 8  คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทตอสังคม 
 กลาวโดยสรุป คณิตศาสตรเปนวิชาที่มีบทบาทสําคัญตอนักเรียนมาก เปนวิชาพื้นฐานของ
วิทยาการทุกสาขา นักเรียนสามารถนําวิชาคณิตศาสตรไปใชกับวิชาอ่ืนได และสามารถแสดงความเปน
เหตุเปนผลกันใชสัญลักษณในการสื่อความหมาย เปนเคร่ืองมือที่ชวยใหนักเรียนคิดอยางมีเหตุผล มี
ความคิดริเร่ิม ดังนั้นการเรียนการสอนคณิตศาสตรจะตองสัมพันธและเกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน 
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 2.3 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรไดกําหนดคุณภาพผูเรียนเมื่อจบการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน 12 ป จะตองมีความรูความเขาใจในเนื้อหาสาระคณิตศาสตร มีทักษะกระบวนการทาง
คณิตศาสตร มีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร ตระหนักในคุณคาของคณิตศาสตรและสามารถนําความรูทาง
คณิตศาสตรไปพัฒนาคุณภาพชีวิต ตลอดจนนําความรูทางคณิตศาสตรไปเปนเคร่ืองมือในการเรียนรูส่ิง
ตางๆ และเปนพื้นฐานในการศึกษาในระดับที่สูงข้ึน 
 การที่ผูเรียนจะเกิดการเรียนรูคณิตศาสตรอยางมีคุณภาพจะตองมีความสมดุลระหวางสาระ
ดานความรู ทักษะกระบวนการควบคูไปกับคุณธรรม  จริยธรรมและคานิยม ดังนี้ 
 1. มีความรูความเขาใจคณิตศาสตรพื้นฐานเกี่ยวกับจํานวนและการดําเนินการวัดเรขาคณิต 
พีชคณิต การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน พรอมทั้งสามารถนําความรูนั้นไปประยุกตใชใน
ชีวิตประจําวันได 
   2. มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแก ความสามารถในการแกปญหาดวย
วิธีการที่หลากหลาย การใชเหตุผล การส่ือสาร ส่ือความหมายทางคณิตศาสตร และการนําเสนอ การมี
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค การเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร และเช่ือมโยงคณิตศาสตรและ
ศาสตรอ่ืนๆ 
 3. มีความสามารถในการทํางานอยางเปนระบบ มีระเบียบวินัย มีความรอบคอบ มีความ
รับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีวิจารณญาณ มีความเช่ือมั่นในตนเองและรับฟงความคิดเห็นของ
ผูอ่ืนอยางมีเหตุผล พรอมทั้งตระหนักในคุณคาและมีเจตคติที่ดีตอคณิตศาสตร (กรมวิชาการ.  2545:   
3 – 4)  
 
 คุณภาพผูเรียนเมื่อจบชวงชั้นที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3)  
 1.  มีความคิดรวบยอดและความรูสึกเชิงจํานวนเกี่ยวกับจํานวนนับและศูนยและการ
ดําเนินการของจํานวน สามารถแกปญหาเกี่ยวกับการบวก การลบ การคูณ และการหารจํานวนนับ
พรอมทั้งตระหนักถึงความสมเหตุสมผลของคําตอบที่ไดและสามารถสรางโจทยได 
 2. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับความยาว  ระยะทาง  น้ําหนัก  ปริมาตรและความจุ  
สามารถวัดปริมาณดังกลาวไดอยางถูกตองและเหมาะสม และนําความรูเกี่ยวกับการวัดไปใชแกปญหา
ในสถานการณตางๆได 
 3. มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานของรูปเรขาคณิตหนึ่งมิติ  สองมิติ  และ 
สามมิติ  มีความเขาใจเกี่ยวกับรูปแบบ และอธิบายความสัมพันธได 
 4. รวบรวมขอมูล จัดระบบขอมูลและอภิปรายประเด็นตางๆ จากแผนภูมิรูปภาพและแผนภูมิ
แทง 
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 5.  มีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตรที่จําเปนไดแก ความสามารถในการแกปญหา การใช
เหตุผล การส่ือสาร  ส่ือความหมาย  และการนําเสนอทางคณิตศาสตร การมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค
และการเช่ือมโยงความรูตางๆทางคณิตศาสตร (กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ.  2545:    4 – 5) 
 
 สาระมาตรฐานการเรียนรู 
 หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  ไดเนนการจัดการศึกษาโดยกําหนด
มาตรฐานการเรียนรู  ในการพัฒนาผูเรียนตามระดับพัฒนาการของผูเรียนเปนชวงช้ัน  และกําหนดสาระ
การเรียนรูหลักที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคนประกอบดวยเนื้อหาวิชาคณิตศาสตรและทักษะกระบวนการ
ทางคณิตศาสตร  ในการจัดการเรียนควรบูรณาการสาระตาง  ๆ  เขาดวยกันเทาที่จะเปนไปได 
 
 สาระที่เปนองคความรูของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร  ประกอบดวย   
 สาระที่  1  จํานวนและการดําเนินการ 
 สาระที่  2  การวัด 
 สาระที่  3  เรขาคณิต 
 สาระที่  4  พีชคณิต 
 สาระที่  5  การวิเคราะหขอมูลและความนาจําเปน 
 สาระที่  6  ทักษะ  /  กระบวนการทางคณิตศาสตร 
 สําหรับชวงช้ันที่  1  และชวงช้ันที่  2  สาระและมาตรฐานการเรียนรูคณิตศาสตร  มุงเนน
การศึกษาเพื่อเปนพื้นฐานและเคร่ืองมือในการเรียนรูสาระตางๆ  ตลอดจนพัฒนาความรูความสามารถ
ของตนเอง  มาตรฐานการเรียนรูชวงช้ันที่กําหนดไวนี้  เปนมาตรฐานที่จําเปนสําหรับผูเรียนทุกคน  
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 สาระที่ 2: การวัด  
  มาตรฐาน ค 2.1:  เขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด 
 

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

1. เขาใจเกี่ยวกับการวัดความยาวที่มีหนวยเปน
เมตร  เซนติเมตร  มิลลิเมตร การวัดน้ําหนัก 
(ชั่ง) ที่มีหนวยเปนกิโลกรัม ขีด  กรัม  และการ
วัดปริมาตร(ตวง) ที่มีหนวยเปนลิตร มิลลิลิตร 
เลือกใชเคร่ืองมือวัดและหนวยการวัดไดอยาง
เหมาะสม 

1. เขาใจเกี่ยวกับการวัดความยาวที่มีหนวยเปน 
กิโลเมตร เมตร เซนติเมตร มิลลิเมตร การวัด
น้ําหนัก(ชั่ง) ที่มีหนวยเปนเมตริกตัน  
กิโลกรัม ขีด  กรัม  และการวัดปริมาตร (ตวง) 
ที่มีหน วย เปน ลูกบาศก เมตร  ลูกบาศก 
เซนติเมตรลิตร มิลลิลิตร  ถัง 

2. เขาใจเกี่ยวกับเงิน และเวลา 
3. บอกความสัมพันธระหวางหนวยการวัดใน
ระบบเดียวกันได 

2. เขาใจเกี่ยวกับเงิน และเวลา 
3. บอกความสัมพันธระหวางหนวยการวัดใน
ระบบเดียวกันได 

 

 
 มาตรฐาน ค 2.2:  วัดและคาดคะเนขนาดของสิ่งที่ตองการวัดได  
 

ชวงช้ันที่  1 (ป. 1 – ป. 3) ชวงช้ันที่  2  (ป. 4 – ป. 6) 
1. ใชเคร่ืองมือวัดที่เปนมาตรฐานวัดความยาว
น้ําหนัก และปริมาตรของส่ิงตาง ๆ ได 

2. บอกเวลาเปนนาฬิกาและนาที (ชวง 5 นาที) 
วัน  เดือน  ป  และจํานวนเงินได 

3. คาดคะเนความยาว น้ําหนัก  และปริมาตร 
พรอมทั้งสามารถเปรียบเทียบคาที่ไดจากการ 
คาดคะเนกับคาที่ไดจากการวัดดวยเคร่ืองมือ
ได 

 

1. ใชเคร่ืองมือวัดที่เปนมาตรฐานวัดความ
น้ําหนัก และปริมาตรของส่ิงตาง ๆ ได 

2. หาความยาว  พื้นที่ ปริมาตร  และความจุ
จากการทดลองและใชสูตรได 

3. บอกเวลาและจํานวนเงินได 
4. วัดขนาดของมุมได  คาดคะเนความยาว
ระยะทาง  พื้นที่  น้ําหนัก  ปริมาตร  ความจ ุ 
และชวงเวลา  พรอมทั้งเปรียบเทียบคาที่ได
จากการคาดคะเนกับคาที่ไดจากการวัด
ดวยเคร่ืองมือได 
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 มาตรฐาน ค 2.3:  แกปญหาเกี่ยวกับการวัดได  
 

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

1. นําความรูเกี่ยวกับการวัด  เงิน  เวลา ไปใช
แกปญหาในสถานการณตาง ๆ ได 

2. เช่ือมโยงความรูเกี่ยวกับเร่ือง การวัด  จํานวน
และเรขาคณิตได 

 

1. นําความรูเกี่ยวกับการวัด  เงิน  เวลาไปใช
แกปญหาในสถานการณตาง  ๆ ได 

2. นําความรูเกี่ยวกับเร่ืองทิศและมาตราสวนไป
ใชในการอานและเขียนแผนผังได 

3. เช่ือมโยงความรูเกี่ยวกับเร่ือง การวัดจํานวน  
และเรขาคณิตได 

 

 2.5  ความรูความเขาใจเกี่ยวกับเวลา 
 มนุษยเรารูจักการบอกเวลาหรือวัดเวลาเมื่อหลายพันปกอนลวงมาแลวโดยอาศัยการสังเกต
จากปรากฏการณธรรมชาติตอมามนุษยจึงพัฒนาเคร่ืองมือสําหรับวัดเวลาข้ึนไดแก ปฏิทิน นาฬิกา 
 ปฏิทิน พจนานุกรมศัพทภูมิศาสตรฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2544 อธิบายความหมาย
ของปฏิทินวา “ระบบการวัดแบงชวงเวลาใหเปนวัน เดือน ป โดยอาศัยหลักการทางดาราศาสตรเพื่อใช
สําหรับเปนหนวยกําหนดนับอายุ กําหนดพิธีการตางๆและบันทึกเหตุการณที่สัมพันธกับชีวิตประจําวัน
ของมนุษย ในปจจุบันปฏิทินที่พบเห็นอยูโดยทั่วไปมีลักษณะการบอกวัน เดือน ปทางสุริยคติและ
จันทรคติควบคูกันไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 1.  วัน คือเวลาที่โลกหมุนรอบดวงอาทิตยโดยถือเอาดวงอาทิตยเปนหลักกลาวคือเมื่อเสน    
เมริเดียนใดเสนเมริเดียนหนึ่งผานจุดศูนยกลางของดวงอาทิตย 2 คร้ังเรียกวาโลกหมุนหนึ่งรอบหรือหนึ่ง
วันจริง หนึ่งวันจริงที่นานไมเทากันจึงไดมีการกําหนดวันข้ึนปใหมเรียกวาวันสมมุติ ซึ่งมีความนานของ
แตละวันคงที่ การนับวันสมมุติ ณ ที่ใดที่หนึ่งใชเสนเมริเดียนที่ผานสถานที่นั้นเปนหลัก จึงแตกตางกัน
และเพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกันจึงไดมีการกําหนดเวลาสากลข้ึนโดยถือเอาเมริเดียนที่ผานเมืองกรีนิช
ในประเทศอังกฤษเปนหลัก การเรียกช่ือวันทั้ง 7 วันของไทย วา อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร
และเสาร เชื่อวาเรียกตามชาวอินเดีย 
 2. เดือน คือเวลาที่ดวงจันทรโคจรรอบโลกหน่ึงรอบ ปสุริยคติแบงออกเปน 12 เดือนตามจักราศี 
การเรียกช่ือราศีเรียกตามชื่อกลุมดาวซ่ึงไดรับการบัญญัติชื่อตามรูปรางสมมุติของกลุมดาวที่เรียงรายกัน
อยูเปนรูปตางๆแลวนําชื่อราศีเหลานั้นมาต้ังเปนชื่อเดือนสุริยคติ โดยนําคําวา อายน หรือ อาคม ตอทาย
เพื่อใหสังเกตไดงายวาถาเดือนใดลงทาย “ยน” เดือนนั้นมี 30 วันสวนเดือนที่ลงทายดวย “คม” จะมี 31 
วันคําวาอายน และ อาคม เปนภาษาบาลี แปลวาการมาถึง สวนอีกเดือนหนึ่งที่พิเศษออกไปคือมี 28 วัน
บาง 29 วันบางใชคําวาอาพันธตอทาย เขาใจคํานี้เปนภาษาบาลีเชนกัน แปลวา ผูกพันหรือติดตอ 
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 3. พุทธศักราช (พ.ศ.) เปนศักราชที่พุทธศาสนิกชนกําหนดข้ึนโดยถือเอาปที่พระพุทธเจาเสด็จ
ดับขันธปรินิพพานเปนปที่ 1 สมัยกอนไทยเราถือเอาวันที่ 1 เมษายนเปนวันข้ึนปใหม ตอมาในสมัยจอม
พล ป. พิบูลสงครามเปนนายกรัฐมนตรีไดเปล่ียนมาใชวันที่ 1 มกราคมเปนวันข้ึนปใหมโดยเร่ิมต้ังแต 1 
มกราคม พุทธศักราช 2484 เปนตนมา ปฏิทินบางปฏิทินบอกคริสตศักราช (ค.ศ.) ดวยโดยถือเอาป
ประสูติของพระเยซูคริสตเปนปที่ 1 พุทธศักราชมากกวาคริสตศักราช 543 ป 
 นาฬิกา เปนเคร่ืองมือสําหรับบอกเวลาเร่ิมแรกมนุษยเร่ิมรูจักใชนาฬิกาทรายและนาฬิกาน้ํา
ซึ่งสรางข้ึนโดยอาศัยการไหลเวียนของทรายและน้ําผานรูเล็กๆ ที่จะไวเพื่อบอกเวลา ตอมาเช่ือกันวา  
ชาวอียิปตเปนผูริเร่ิมประดิษฐนาฬิกา นาฬิกาชนิดแรกคือ นาฬิกาแดด ตอมาจึงมีการประดิษฐนาฬิกาที่
มีกลไกประเภทที่ใชตัวจักร และฟนเฟอง อาศัยการควบคุมเวลา โดยการแกวงของลูกตุมตอจากนั้น   
การประดิษฐนาฬิกาก็มีวิวัฒนาการตอมาเร่ือยๆจนในปจจุบันมีนาฬิกาหลายชนิดหลายประเภทมีทั้ง
ประเภทมีเข็มบอกเวลาและไมมีเข็มบอกเวลาคือมีแตตัวเลขปรากฏใหเห็น ตัวอยางของนาฬิกาใน
ปจจุบันไดแก นาฬิกาไฟฟา นาฬิกาคอมพิวเตอร เปนตน 
 การสอนเรื่อง นาฬิกา เปนการวัดเวลาภายใน 1 วันหลังจากแนะนําใหนักเรียนรูจัก
สวนประกอบของนาฬิกา ซึ่งมีตัวเลข 1-12 และเข็มบอกเวลาไดแกเข็มส้ัน และเข็มยาว ในการสอนอาน
เวลาเปนชั่วโมงตรงกับกิจกรรมที่นักเรียนทําอยูเสมอ เชน เวลาเขาเรียน เวลาเลิกเรียน เวลารับประทาน
อาหาร ตอไปจึงอานเวลาเปนนาที 
 การสอนเร่ืองเวลา  เนื่องจากเวลาเปนนามธรรมเวลามีลักษณะแปลกเพราะเวลาจะผานไปไม
สามารถหวนกลับมาไดอีก ดังนั้นการสอนเวลาตองมีการสอนเฉพาะเพื่อชวยใหนักเรียนพัฒนาความ
เขาใจอยางแทจริง (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  2545: 270-271)  ไดสรุปหลักการสอนไวดังนี้ 
  1. การสอนเวลาควรจัดประสบการณเพื่อสงเสริมความเขาใจแกนักเรียนในรูปของกิจกรรมที่ 
เกี่ยวของกับการเรียงลําดับเหตุการณกอนหลัง 
  2. การสอนเวลาควรจัดประสบการณใหมีการเปรียบเทียบเวลา 
  3. การสอนเวลาควรใชกิจกรรมประเภทที่ใหนักเรียนไดสัมผัสกับเวลาจริงๆ 
 4. การสอนเวลาควรใชกิจกรรมที่ชวยใหนักเรียนเกิดแนวคิดวาเหตุการณใดก็ตามที่เกิดข้ึน 
สม่ําเสมอ ยอมสามารถนํามาใชเปนวิธีวัดได 
 5. การสอนวิธีวัดเวลาโดยใชนาฬิกาควรเร่ิมจากการใหนักเรียนสังเกตความสม่ําเสมอในการ 
เคล่ือนที่ของเข็มวินาที อาจทําไดโดยใชนิ้วเคาะโตะเปนจังหวะ การเคล่ือนที่ของเข็มวินาทีเพื่อใหเขาใจ
วาหนาปดนาฬิกามีการแบงออกเปนสวนเทาๆกัน 
 6. การสอนความสัมพันธของหนวยเวลาที่วัดดวยนาฬิกา ไดแก วินาที นาที ชั่วโมงควรให 
นักเรียนสังเกตการเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาจริง 
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 7. การสอนการวัดเวลา โดยใชนาฬิกาควรชี้ใหเห็นความจํากัดของเวลาที่วัดโดยใชนาฬิกาวา
วัดไดเพียง 12  ชั่วโมง 
 8. การสอนบอกเวลาควรเร่ิมจากการบอกเวลาโดยใชภาษาพูดจนคลองแลวจึงหัดบอกโดยใช 
ภาษาเขียน 
 9.  กิจกรรมเกี่ยวกับการบันทึกพฤติกรรมตามเวลาตางๆชวยสงเสริมความเขาใจเร่ืองเวลาได 
เปนอยางดี 
 10. การสอนวัดเวลาควรสงเสริมและฝกฝนใหนักเรียนมีความสามารถในการคาดคะเนจากที่ 
กลาวมาขางตนสรุปไดวาการสอนเร่ือง เวลาจะตองจัดกิจกรรมการเรียน การสอน โดยใหนักเรียนไดรับ
ประสบการณตรง จากลําดับเหตุการณในชีวิตประจําวันที่นักเรียนไดสัมผัสกับเวลาจริงๆ จะชวยสงเสริม
ความเขาใจเร่ืองเวลาไดเปนอยางดี 
 หลักสูตรกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา พุทธศักราช 2544 ไดกําหนด 
หลักการ จุดประสงคและเนื้อหาเร่ืองเวลา สําหรับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ไวดังนี้ 
 
 สาระการเรียนรูและผลการเรียนรูที่คาดหวังรายปหนวยท่ี  11  เรื่อง  “เวลา” 
 

สาระหลัก สาระการเรียนรู ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป 
การวัด หนวยที่ 1  รูจักการบอกชวงเวลา 

1.  บอกเวลากลางวัน กลางคืน 
2. บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เย็น 

เมื่อกําหนดกิจกรรมหรือเหตุการณ
ใหสามารถบอกไดวากิจกรรมหรือ
เหตุการณนั้นกระทําหรือเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาใด 

 หนวยที่ 2 รูจักนาฬิกา 
1. ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา 
2. บอกการเดินของเข็มส้ันและเข็มยาว 
3. การดูนาฬิกา 

เมื่ อกํ าหนดหนาปดนาฬิกาให
ส า ม า ร ถ บ อ ก ห น า ที่ แ ล ะ
สวนประกอบได 

 หนวยที่ 3 รูจักวัน สัปดาหและปฏิทิน  
1. วันทั้ง 7 วัน 
2. ปฏิทิน 
3. วิธีการดูปฏิทิน 

เมื่อกําหนดวันที่ของแตละเดือน
ตามปฏิทินใหสามารถบอกไดวา
วันที่ตรงกับวันอะไร และสามารถ
บอกจํานวนวันช่ือวันในสัปดาหได 
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  2.6 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตร 
 ความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 23) ใหความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง 
การปฏิบัติตางๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนเพื่อใหการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และการ
เรียนรูของผูเรียนบรรลุจุดประสงคที่กําหนดไว 
   กุหลาบ กันทะรัญ (2547: 54) ไดใหความหมายของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน คือ 
สภาพการณทุกส่ิงทุกอยางของการจัดประสบการณตางๆ ใหแกผูเรียนโดยครู และนักเรียนรวมกันจัด
กิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียน เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ 
นาสนใจ และผูเรียนมีความรูความสามารถตามจุดมุงหมายที่กําหนดไว   
   จากที่กลาวมานั้นสามารถสรุปไดวา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน หมายถงึ  การปฏิบัติส่ิง
ตางๆเกี่ยวกับการเรียนการสอน โดยครูและนักเรียนรวมมือกันในการจัดกิจกรรม เพื่อให  การสอนบรรลุ
เปาหมาย มีประสิทธิภาพ ทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรู ทั้งในดานเนื้อหาและทักษะ กระบวนการตลอดจน
การนําไป ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
 
 หลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
 ศิริรัตน  กลัดเทศ (2549: 67)  ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนที่ดีควรมีหลักการจัดกิจกรรม โดยคํานึงถึงความสอดคลองกับเจตนารมณของ
หลักสูตร สอดคลองกับจุดประสงคการสอน เหมาะสมกับวัย ความสามารถ ความสนใจของผูเรียน 
ความแตกตางระหวางบุคคล สอดคลองกับลักษณะของเนื้อหาวิชา เร่ิมจากส่ิงงายไปหายาก ลําดับจาก
รูปธรรม กึ่งรูปธรรม กึ่งสัญลักษณ เพื่อใชรูปธรรมชวยใหผูเรียนเขาใจเร่ืองตางๆไดดีข้ึน โดยคํานึงถึง
ความพรอม พัฒนาการทางสติปญญา และความสนใจของผูเรียน มีการสรางแรงจูงใจ การเสริมแรง 
การทบทวนบทเรียนเปนระยะๆ และสรางบรรยากาศในชั้นเรียนใหนักเรียนเรียนรูไดอยางมีความสุข 
นอกจากนั้นสามารถเรียนรูไดจากชีวิตประจําวัน จากการเลนและจากการเรียนรูซึ่งกันและกัน รวมทั้งจัด
กิจกรรมใหมลําดับข้ันตอน   
   อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 45) ยังกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมควรจัดกิจกรรมโดยใหผูเรียนเปน
ผูกระทํากิจกรรม จัดกิจกรรมโดยใชวิธีการที่ทาทายความคิดความสามารถของผูเรียนใชเทคนิควิธีการ
สอนที่หลากหลาย ใหมีบรรยากาศที่ร่ืนรมย สนุกสนานและเปนกันเอง ตองมีการวัดผลการใชกิจกรรม
นั้นทุกคร้ัง ซึ่งการจัดกิจกรรมในแตละคร้ังตองคํานึงถึงตัวผูเรียนเปนสําคัญ 
   ยุพิน พิพิธกุล (2542: 42) กลาววา ฝกใหผูเรียนรูจักกระบวนการกลุม กระบวนการทํางาน 
กระบวนการทางวิทยาศาสตร รูจักนําคณิตศาสตรไปประยุกตใช และสามารถใชในชีวิตจริง รูจักแสวงหา
ความรูดวยตนเอง   



 27 

    จากที่กลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวาหลักการจัดกิจกรรมการเรียนสอน คือ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตร จุดประสงคการสอน คํานึงถึงผูเรียนโดยจัดใหเหมาะสมกับ
วัย ความสนใจ ความแตกตางระหวางบุคคล จิตวิทยาการศึกษา และธรรมชาติของวิชาโดยเร่ิมจากงาย
ไปหายาก จากรูปธรรมไปสูนามธรรม มีการเสริมแรงจูงใจ จัดบรรยากาศในการเรียนการสอนใหเอ้ือตอ
การเรียนรูของผูเรียน สามารถนําไปประยุกตใชไดในชีวิตประจําวัน 
 
 รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
   อาภรณ ใจเที่ยง (2540: 75-76) ไดกลาวถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยท่ัวไป
แบงได 2 รูปแบบ ไดแก 
    1. กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดครูเปนศูนยกลาง เปนกิจกรรมที่ครูเปนศูนยกลางของการ
ปฏิบัติกิจกรรม ครูเปนผูมีบทบาทในการเรียนการสอนมากกวานักเรียน โดยเร่ิมจากเปนผูวางแผนการ
เรียนการสอน เปนผูนําในขณะปฏิบัติกิจกรรม เปนผูถายทอดความรู การเรียนการสอนในช้ันเรียนจึงมี
ลักษณะเปนการส่ือสารทางเดียว นักเรียนเปนผูรับความรู กิจกรรมที่ครูใช เชนการบรรยาย การสาธิต 
การถามตอบ อยางไรก็ตามแมวาครูจะเปนแกนกลางของการจัดกิจกรรม แตนักเรียนก็ยังมีโอกาสรวม
กิจกรรมบางภายใตการนําของครู 
   2.  กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนกิจกรรมที่ครูเปดโอกาสให
นักเรียนมีสวนรวมในการเรียนการสอนอยางแทจริง คือ เปนผูปฏิบัติกิจกรรมดวยตนเองสวนครูเปนผู
ประสานงาน ใหคําแนะนํา ชวยแกปญหาเมื่อนักเรียนตองการ กระตุนใหนักเรียนทํากิจกรรม และเปนผู
สรุปประเด็นสําคัญ การเรียนการสอนดําเนินไปโดยการปฏิบัติกิจกรรมของนักเรียน เชน การอภิปราย 
การทํากิจกรรมกลุม การทดลอง การประดิษฐ การแสดงบทบาทสมมุติ เปนตน 
   กิจกรรมการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนศูนยกลาง แยกยอยออกเปน  2 ประเภท คือ  
   1.  กิจกรรมที่ยึดกลุมนักเรียนเปนศูนยกลาง เปนกิจกรรมที่แบงนักเรียนออกเปนกลุมให
ปฏิบัติงาน โดยมีจุดมุงหมายเพื่อฝกการทํางานรวมกับผูอ่ืน ฝกใหรูจักหนาที่ บทบาทของตนเองในการ
ทํางานกลุม ฝกการวางแผนงาน จัดระบบงานกลุม และฝกการมีมนุษยสัมพันธกับผูอ่ืน  กิจกรรมการ
เรียนที่ยึดกลุมนักเรียนเปนศูนยกลาง จัดแบงได 2 ลักษณะคือ  
    1.1 กิจกรรมกลุมใหญ เปนกิจกรรมที่นักเรียนในช้ันทั้งหมดมีสวนรวม โดยมีครูเปนผู
แนะนํา มอบหมายงาน จํานวนนักเรียนในกลุมใหญอาจมีประมาณ 15 – 20 คน ถามสมาชิกในกลุม 
มากเกินไป โอกาสที่สมาชิกจะรวมกิจกรรมอยางทั่วถึงกันจะมีนอยลง กิจกรรมที่อาจจัดไดเปนกลุมใหญ 
เชนการเลนเกม การทายปญหา การรองเพลง การอภิปราย การแสดงละคร เปนตน 
    1.2  กิจกรรมกลุมยอย เปนกิจกรรมที่ครูตองการใหนักเรียนทุกคนไดปฏิบัติโดยทั่วกันเปน
การเปดโอกาสใหทุกคนมีสวนรวม ไดรับผิดชอบ ไดฝกทักษะ ไดแสดงความคิดเห็นอยางทั่วถึงขนาดของ
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กลุมอาจเปน 4 – 6 คน ตามปริมาณงานที่กําหนด จากประสบการณการสอน พบวากลุมขนาด 4 คน จะ
ศึกษาคน ควาทํากิจกรรมไดดี เพราะคนนอย การประสานงานกันดี และกระจายงานความรับผิดชอบได
ดี ถามจํานวนคนมากกวานี้ เชน 8 คน การประสานงานในกลุมจะลาชา ความรูสึกรับผิดชอบในงาน
กลุมลดนอยลง งานจะไมไดประสิทธิภาพเทาที่ควร กิจกรรมเหมาะสําหรับกลุมยอย เชน การอภิปราย
แบบระดมสมอง การแกปญหา การทดลอง การแสดงบทบาทสมมุติ การคนควาทํารายงานและเสนอ
งานในช้ันเรียน เปนตน 
  2. กิจกรรมที่ยึดนักเรียนเปนรายบุคคล เปนกิจกรรมที่สงเสริมความแตกตางระหวางบุคคล  
มุงใหนักเรียนไดปฏิบัติงานตามความสามารถ ความถนัด ความสนใจของแตละคน นักเรียนจะไดพัฒนา
ความสามารถของตนเองอยางเต็มที่ ตัวอยางกิจกรรม เชน การพูด การอาน การแตงคําประพันธ การ
ทดลองการประดิษฐ การเลานิทาน การรายงาน เปนตน  
   ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบตางๆ นั้นจะตองข้ึนอยูกับความเหมาะสม
ของแตละสถานการณ โดยคํานึงถึงตัวผูเรียนเปนสําคัญ 
 

 หลักการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร 
    หลักการจัดการเรียนการสอนคณิตศาสตรใหสมบูรณและจัดไดอยางมีประสิทธิภาพ ตาม
ความเหมาะสมกับผูเรียนนั้น ยุพิน พิพิธกุล (2545: 98) กลาววา ครูคณิตศาสตรควรจะคํานึงถึง
จิตวิทยาการเรียนการสอน ดังนี้ 
    1.  ความแตกตางระหวางบุคคล นักเรียนยอมมีความแตกตางกันทั้งในดานสติปญญา 
อารมณ จิตใจและลักษณะนิสัย ดังนั้นในการจัดการเรียนการสอน ครูตองคํานึงถึงเร่ืองนี้และวาง
แผนการเรียนรูใหสอดคลองกับความแตกตางของนักเรียน ความแตกตางระหวางกลุมนักเรียน เพื่อ
วางแผนในการจัดการเรียนการสอน ถานักเรียนเกงก็สงเสริมใหกาวหนาและถานักเรียนออน  ก็หาทาง
ชวยเหลือโดยการสอนซอมเสริม 
   2.  จิตวิทยาในการเรียนรูแยกเปนเร่ืองดังนี้  
    2.1  การเปล่ียนแปลงพฤติกรรม เมื่อนักเรียนไดรับประสบการณใดประสบการณหนึ่งไป
แลว เมื่อไดรับ ซ้ําอีกคร้ังหนึ่ง เขาสามารถตอบและสรุปความรูไดแสดงวาเขาเกิดการรับรูและเกิดการ
เรียนรู   
     2.2  การถายทอดความรู นักเรียนจะสามารถถายทอดความรูไดก็ตอเมื่อเห็นสถานการณที่
คลายคลึงกัน โดยครูควรจะฝกใหผูเรียนรูจักสังเกตแบบรูปของส่ิงที่คลายคลึงกันแลวนํามาสรุป เพื่อให
เขาเกิดการเรียนรูดวยการสังเกต ฝกใหนักเรียนรูจัก นิยาม หลักการ กฎ สูตร สัจพจน ทฤษฎี จากเร่ืองที่
เรียนไปแลวในสถานการณที่มีองคประกอบคลายคลึงกันแตซับซอน 
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     2.3 ธรรมชาติการเรียนรู นักเรียนจะเรียนรูไดเมื่อนักเรียนตองรูจุดประสงคในการเรียน 
สามารถปฏิบัติหรือเปล่ียนแปลงพฤติกรรมอยางไร รูจักวิเคราะหขอความ รูจักสัมพันธความคิด เรียนรู
วิธีการวาจะเรียน อยางไร เรียนดวยความเขาใจและสามารถนําไปใชได นอกจากนี้ครูจะตองเปนผูมี
ปฏิภาณ รูจักวิธีการที่จะนํานักเรียนไปสูขอสรุปในการสอนแตละเร่ือง มีการเสริมกําลังใจใหแกผูเรียน 
   3. จิตวิทยาในการฝก การฝกนั้นเปนส่ิงสําคัญสําหรับนักเรียน ดังนั้นการฝกควรจะคํานึงถึง
ความแตกตางระหวางบุคคลควรฝกไปทีละเร่ือง และควรเลือกแบบฝกหัดที่สอดคลองกับบทเรียนจํานวน
พอเหมาะและหาวิธีการที่จะใหทําแบบฝกหัด 
   4. การเรียนโดยการกระทํา ครูตองใหนักเรียนไดลงมือกระทําหรือปฏิบัติจริงแลว จึงสรุปเปน
มโนมติ ครูไมควรเปนผูบอก แตบางเนื้อหาที่ไมมีส่ือการสอนเปนรูปธรรมก็ควรฝกการทําโจทยปญหา
ดวยตนเอง 
   5. การเรียนเพื่อรูนั้นเปนการเรียนแบบรูจริง ซึ่งนักเรียนบางคนสามารถบรรลุตามจุดประสงค
ที่กําหนดให แตนักเรียนบางคนไมสามารถทําไดซึ่งตองไดรับการซอมเสริมใหเขาเกิดการเรียนรู
เหมือนกัน 
   6. ความพรอม ครูตองสํารวจความพรอมของนักเรียนอยูเสมอ โดยตองดูความรูพื้นฐานของ
นักเรียนวาพรอมที่จะเรียนเร่ืองตอไปหรือไม ถาไมพรอมครูตองทบทวนเสียกอนเพื่อใชความรูพื้นฐานนั้น
ไปอางอิงตอไป  
   7. แรงจูงใจ การทําใหนักเรียนทํางาน ครูควรคอยๆ ใหนักเรียนเกิดความสําเร็จเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ 
จะทําใหนักเรียนเกิดแรงจูงใจ ดังนั้นครูควรใหทําโจทยงายๆ กอนใหทําถูกทีละตอนแลวก็เพิ่มข้ึนเร่ือย ๆ 
นั้นคือการคํานึงความแตกตางระหวางบุคคลนั่นเอง 
   8. การเสริมกําลังใจ ซึ่งการแสดงพฤติกรรมออกมาแลวเปนที่ยอมรับทําใหเกิดกําลังใจ ครูควร
ชมนักเรียนในโอกาสที่เหมาะสม ไมควรเสริมกําลังใจทางลบเพราะธรรมชาติของนักเรียนตองการยกยอง
อยูแลว 
   ละออง จันทรเจริญ (2540: 56) ไดกลาวถึงหลักการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนคณิตศาสตร
คือ การจัด กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตรควรจัดใหตรงตามความตองการ ความสามารถและ
สอดคลองกับชีวิตประจําวันของผูเรียน โดยจัดใหหลากหลายจากการใชส่ือการสอนจัดบรรยากาศในช้ัน
เรียนใหเหมาะสม จัดการเรียนการสอนเปนลําดับข้ัน เรียนรูจากรูปธรรมไปสูนามธรรมคํานึงถึงระดับ
พัฒนาการการเรียนรูของผูเรียนในแตละวัย ความแตกตางระหวางบุคคล ความพรอม แรงจูงใจ การ
เสริมแรงทางบวก 
    นอกจากนี้ อาภรณ ใจเท่ียง (2540: 76) ยังไดกลาววา การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนควร
ดําเนินการเพื่อประโยชนแกผูเรียนอยางแทจริง โดยมุงพัฒนาความเจริญทุกดานใหแกผูเรียน เราให
ผูเรียนไดแสดงออก ไดมีสวนรวมในการฝกฝนวิธีการแสวงหาความรู วิธีการแกปญหาดวยตนเอง และ



 30 

จัดโดยมีบรรยากาศที่ร่ืนรมย สนุกสนาน ตลอดจนจัดใหเหมาะสมกับวัย ความสามารถ  ความสนใจของ
ผูเรียน 
   จากท่ีกลาวมาหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร ควรคํานึงถึงจิตวิทยาการ
เรียนการสอน ความแตกตางระหวางบุคคล ธรรมชาติในการเรียนรูของผูเรียนในแตละวัย ความสามารถ 
ความสนใจและความถนัด จัดกิจกรรมโดยเนนใหผูเรียนไดฝกปฏิบัติจริง สงเสริมกระบวนการทางาน
กลุม สรางบรรยากาศในการแขงขันและเสริมกําลังใจใหแกผูเรียน  
 
 2.7 หลักการสอนคณิตศาสตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
    ระดับเล็กนอย 
 

 ผดุง  อาระวิญู  (2542: 56-59)  ไดใหขอเสนอแนะหลักการสอนคณิตศาสตรแกนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาดังนี้ 
 1. สอนเฉพาะเนื้อหาที่สอดคลองกับความสามารถและความตองการของนักเรียนใน 
หลักสูตรสําหรับนักเรียนปกติมีเนื้อหาสาระทางคณิตศาสตรมากมายทั้งเลขคณิต เรขาคณิต ตรีโกณมิติ 
เนื้อหาครอบคลุมไปถึงสมการสองช้ัน สมการสามชั้น บัญญัติไตรยางศสองช้ันผูที่เรียนจบหลักสูตรใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปแลวต้ังขอสงสัยวา “เรียนไปทําไม” “เอาไปใชในชีวิตประจําวันได
อยางไร” เนื้อหาดังกลาวไมควรมาบรรจุในหลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา
เพราะนอกจากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะเรียนไมไดแลวยังไมมีความจําเปนใน
ชีวิตประจําวันของนักเรียน 
 2.  สอนเบ้ืองตนทางคณิตศาสตรเชนการเพิ่มข้ึน (การบวก การคูณ) การลดลง(การลบ การ
หาร)เฉพาะที่จําเปน การสอนควรเนนการนําไปใชในชีวิตประจําวันดวยมิฉะนั้นนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาจะเรียนรูเฉพาะในหองเรียน แตเมื่อนักเรียนประสบปญหาในชีวิตประจําวัน
นักเรียนไมสามารถแกปญหาได 
 3.  เมื่อนักเรียนเขาใจกฎเกณฑ และวิธีการทางคณิตศาสตรแลว ควรใหนักเรียนเลิกใชนิ้วมือ
ในการนับเพราะเปนพฤติกรรมที่ไมพึงประสงค การนับไมจําเปนตองใชนิ้วเสมอไปครูอาจใชวิธีอ่ืนเชน ใช
วิธีขีดเสนลงบนกระดาน เชน 5 อาจขีด 5 เสนเชน  ///// หรือกอนกรวดหรืออุปกรณอ่ืนในการนับ หรืออาจ
ใชใชจุด  
 4.  การคํานวณในทางคณิตศาสตร ควรใชตัวอยางที่ใกลเคียงกับชีวิตประจําวันมากที่สุดทั้งนี้
เพื่อใหนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาสามารถถายโยงความรูได 
 5.  ควรเนนความหมายของคํา ควบคูกันไปกับการสอนหลักเกณฑตางๆทางคณิตศาสตรดวย 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวกับโจทยปญหา เชนคําวา ฟุตนิ้ว ความยาว ความกวาง พื้นที่ ปริมาตร 
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เปนตน หากนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาไมเขาใจความหมายศัพททางคณิตศาสตรเหลานี้
ครุควรอธิบายความหมาย สาธิต ยกตัวอยางใหนักเรียนเขาใจเสียกอนจึงจะสอนเนื้อหาทางคณิตศาสตร
ได ดังนั้นการเรียนภาษาไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับศัพททางคณิตศาสตร ควรกระทําควบคูกันไป
กับการสอนหลักทางคณิตศาสตร 
 6.  ควรสอนทักษะในการอานและแปลความหมายของโจทยเลข นักเรียนที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญามักมีปญหาในการเรียนภาษาการเรียนคณิตศาสตรตองใชภาษานักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาจึงอาจมีปญหาทั้งทางภาษา และทางคณิตศาสตรครูจึงควรสอนการแปล
ความหมายของโจทยควบคูไปกับการสอนหลักคณิตศาสตร เพราะในการทําเลขโจทยปญหานั้น 
นักเรียนตองตีความหมายโจทยเสียกอน แปลความหมายของโจทยใหเขาใจแลวจึงสามารถทําเลขได
ถูกตอง 
 7.  จัดเนื้อหาใหสอดคลองกับระดับความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญา เนื้อหาทางคณิตศาสตรไมควรยากเกินไปและไมควรงายเกินไป เนื้อหาที่ยากเกิน
ความสามารถของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะทําใหนักเรียนขาดความสนใจ นักเรียน 
ไมมีแรงจูงใจในการเรียน นักเรียนจะทําแบบฝกหัดทางคณิตศาสตรโดยการเดาทําใหไดคําตอบที่ผิด 
เนื้อหาที่งายเกินไปก็ทําใหนักเรียนหมดความสนใจเชนเดียวกัน ดังนั้นเนื้อหาจึงควรเหมาะสมกับ
ความสามารถของนักเรียนหรืออาจสูงกวาระดับความสามารถของนักเรียนเล็กนอยเพื่อใหนักเรียนเกิด
แรงจูงใจในการเรียน 
 8.  ควรเนนความถูกตองและความรอบคอบปญหาทางคณิตศาสตรสวนมากมักมีคําตอบ
เพียงคําตอบเดียวดังนั้นในการเรียนการสอน ครูควรเนนความถูกตองในขณะเดียวกันก็ควรเนน
ขบวนการดวยเพราะการที่นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาจะสามารถหาคําตอบที่ถูกตองได
นักเรียนจะตองเขาใจขบวนการจึงจะไดคําตอบที่ถูกตอง อีกประการหนึ่งครูจะตองเนนใหนักเรียน
ทํางานดวยความรอบคอบ โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเพราะนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสติปญญาลืมงาย ครูจะตองสอนใหนักเรียนรูจักตรวจทานใหเรียบรอยกอนตอบ 
ตลอดจนวิธีการตรวจสอบคําตอบที่ถูกตอง 
 9.  ควรสอนเนนเร่ือง เวลา ในเนื้อหาคณิตศาสตรควรเนนเกี่ยวกับเร่ืองเวลา และกิจกรรมที่
นักเรียนกระทําในเวลาท่ีแตกตางกันในแตละวัน เชน เวลาที่ตองต่ืนนอน รับประทานอาหารเชา          
มาโรงเรียน เขาแถว เขาหองเรียน รับประทานอาหารกลางวัน เรียนหนังสือในตอนบาย เลิกเรียนแลว
กลับบาน เปนตน เมื่อนักเรียนเขาใจเกี่ยวกับเวลาในหนึ่งวันแลวจึงสอนเกี่ยวกับวันลําดับถัดไปเชน วันนี้ 
วันพรุงนี้ สัปดาห เดือน ป เปนตน ควรเนนเกี่ยวกับลําดับเวลาและวันดวย เพื่อเปนพื้นฐานใหนักเรียน
เขาใจปฏิทินและการอานเวลา ซึ่งจําเปนในชีวิตประจําวัน 
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 10.  กอนจะสอนเนื้อหาในลําดับถัดไป ควรตรวจสอบใหแนชัดเสียกอนวานักเรียนมีทักษะ
อยางเพียงพอแลวทั้งนี้เพื่อใหนักเรียนสามารถเรียนเร่ืองใหมไดดีข้ึนในการทดสอบความเขาใจของ
นักเรียนนั้นจะตองทดสอบความเขาใจเกี่ยวกับขบวนการดวย เพราะนักเรียนจะตองรูข้ันตอนของวิธีการ
จึงสามารถหาคําตอบได หากนักเรียนขาดทักษะในดานขบวนการ วิธีการ ครูควรใหนักเรียนทํา
แบบฝกหัดซ้ําอีก จนกระทั่งครูแนใจวานักเรียนมีทักษะแลวจึงสอนเร่ืองใหมตอไปได การสอนเร่ืองใหม
โดยที่นักเรียนยังขาดทักษะในเร่ืองเกาจะทําใหเร่ืองใหมยากสําหรับนักเรียนและมีสวนใหนักเรียน
ประสบความลมเหลวมากกวาความสําเร็จ 
 11.  หมั่นทบทวนบทเรียนอยูเสมอดังที่กลาวแลววานักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา
มักลืมงายจึงจําเปนตองทบทวนอยูเสมอ โดยเฉพาะบทที่เรียนไปแลว การทบทวนบทเรียนจะชวยให
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญายังคงจําบทเรียนได 
 12.  การฝกทักษะควรใชเวลาไมนานจนเกินไปนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาเปน
จํานวนมากมีความสนใจส้ัน ดังนั้นการฝกทักษะตางๆควรใชเวลาไมนาน มิฉะนั้นนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาจะขาดความสนใจทําใหการเรียนการสอนไมเกิดผลดีเทาที่ควร ดังนั้นการฝกที่ดี
สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาควรเปนการฝกในระยะส้ัน และครูเปล่ียนกิจกรรมบอยๆ
ในเนื้อหาเดียวกันเพื่อใหนักเรียนยังคงความสนใจในเร่ืองนั้นไวซึ่งจะชวยใหนักเรียนเรียนรูไดมากข้ึน  
  

 2.8 ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 

   ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีความเกี่ยวของกับตัวผูเรียน ไดมีนักวิชาการไดใหความหมายของ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ดังนี้ 
 กูด และคนอ่ืนๆ  (Good; & others. 1971)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์(Achievement)  
หมายถึงความสําเร็จ ความคลองตัว  ความชํานาญในทักษะหรือประยุกตใชความรูตางๆ สวน
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (Academic Achievement)  หมายถึง ความรู หรือทักษะอันเกิดจากการเรียนรู
ในวิชาตางๆที่ไดเรียนมาแลว ซึ่งไดจากผลการทดสอบของครูผูสอน หรือผูรับผิดชอบในการสอนหรือทั้ง
สองอยางรวมกัน 

   วิลสัน  (Wilson. 1971: 643 – 649)  ไดใหความหมายวา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน กลุมสาระ
การเรียนรูคณิตศาสตรนั้น หมายถึง ความสามารถทางดานพุทธพิสัย (Cognitive Domain) ในการเรียน
คณิตศาสตร  
 ปานใจ ไชยวรศิลป (2549: 16)  ไดใหความหมายผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนไววาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน หมายถึง ผลรวมของมวลประสบการณที่ไดจากการเรียนรูในดานของทักษะ ความรู 
ความสามารถของนักเรียนที่แสดงออกมาและสามารถท่ีจะวัดได   



 33 

   ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 726)  ไดใหความหมายคําวา “ผล” คือส่ิงที่เกิดจาก การกระทํา 
และ “สัมฤทธ์ิ” หมายถึงความสําเร็จดังนั้นผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนจึงหมายถึง ความสําเร็จหรือผลงาน
ของนักเรียนไดกระทําหลังจากไดรับการศึกษาเลาเรียน  
 กลาวโดยสรุป ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน หมายถึงผลการเรียนรูที่เกิดจากการเรียน  การสอน 
เปนการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมและประสบการณการเรียนรูที่เกิดจากการเรียนการสอน และเปนการ
ตรวจสอบระดับความสามารถของผูเรียน วัดไดจากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทาง  การเรียน 
 

 แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 

 สมนึก ภัททิยธนี (2549: 73) กลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์หมายถึงแบบทดสอบ ที่วัด
สมรรถภาพสมองดานตางๆ ที่นักเรียนไดรับการเรียนรูผานมาแลว แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนอาจแบงเปน 2 ประเภทคือ แบบทดสอบที่ครูสรางกับแบบทดสอบมาตรฐาน 
   ธงชัย  ชอพฤกษา (2548: 300) ไดกลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปน
แบบทดสอบวัดความรู ทักษะ และความสามารถทางวิชาการซึ่งเปนพฤติกรรมหรือผลการเรียนรู ที่
คาดหวังจะเกิดข้ึนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนวาบรรลุจุดประสงคการเรียนรูที่กําหนดไว
เพียงใด  
 วิไล  ทองแผ (2547: 142) ไดกลาววาแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเปนแบบทดสอบ
ที่ใชวัดความรู ความสามารถทางวิชาการของผูเรียนที่เกิดจากประสบการณการเรียนรู  
   สรุปไดวาการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง การวัดดูวานักเรียนมีพฤติกรรมตางๆ ตาม 
ที่กําหนดไวในจุดมุงหมายของการเรียนการสอนมากนอยเพียงใด เปนการตรวจสอบความเปล่ียนแปลง
ในดานตางๆ ของสมรรถภาพทางสมอง ซึ่งเปนผลที่ไดรับการฝกฝนอบรมในชวงที่ผานมา และการวัดผล
ในการเรียนโดยเฉพาะพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสมรรถภาพทางสมองและสติปญญา เชน ความรูความ
เขาใจในเร่ืองตางๆ การตัดสินใจอยางมีเหตุผล  ฯลฯ เคร่ืองมือ ที่เหมาะสมที่สุดและเปนที่นิยมใชกนัมาก
ที่สุด คือ แบบทดสอบ (test) 
 
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนการตรวจสอบความรูความสามารถทางสมอง  ของ
นักเรียน เพื่อตองการทราบวาเรียนไปแลวนักเรียนเรียนรูอะไรบาง และมีความสามารถใน ดานตางๆ 
เพียงใด 
 โครงสรางของการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จะตองวัดใหครอบคลุมส่ิงที่ตองการวัดและตอ
ความเช่ือมั่นไดวาส่ิงที่ตองการวัดนั้นสามารถวัดไดผลแนนอน ซึ่งการวัดผลสัมฤทธ์ิทาง  การเรียนมี 3 
ดาน คือ 
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 1. ดานสติปญญา (Cognitive Domain) เปนการวัดความรู ความเขาใจ ความคิด พฤติกรรม
ดานนี้ไดแก ความจํา ความเขาใจ การนําไปใช การวิเคราะห การสังเคราะห และการประเมินคา 
  2.  ดานความรูสึก (Affective Domain) เปนการวัดสภาพความเปล่ียนแปลงของจิตใจ 
พฤติกรรมดานนี้คือ การรับรู การตอบสนอง การเห็นคุณคา และการสรางลักษณะนิสัย 
 3. ดานทักษะกลไก (Psychomotor Domain) เปนการวัดดานการกระทําหรือการปฏิบัติซึ่ง
ตองใชอวัยวะทางรางกายสัมพันธกับความคิด พฤติกรรมดานนี้คือ การเลียนแบบ การทําตามแบบ
ความถูกตอง การทําอยางตอเนื่อง และการทําโดยธรรมชาติ 
   

 2.9 งานวิจัยที่เกี่ยวของกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญากับกลุมสาระ 
                การเรียนรูคณิตศาสตร 
   
 งานวิจัยในประเทศ 
 พัชรีวรรณ  คุณช่ืน  (2552: บทคัดยอ)  ไดศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เร่ืองคาของเงินและ
การใชจาย และความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงชั้นที่ 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา เปน
นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มีระดับสติปญญาระหวาง 50 – 70 และไมมี
ความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 – 6) จํานวนทั้งหมด 7 คน 
ผลการวิจัยพบวา  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร เร่ือง คาของเงินและการใชจายของนักเรียน  
ชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 4–6) ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนการ
ใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เร่ือง คาของเงินและการใชจายสูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และความพึงพอใจตอการเรียนของนักเรียนชวงช้ันที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่  4–6) ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียอยูในระดับดี
มาก 
 อุไรวรรณ กิมเฮง  (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาการเตรียมความพรอมทางคณิตศาสตรสําหรับ
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได โดยใชชุดนิทานคณิตศาสตร กลุมตัวอยางเปนเด็กทีม่ี
ความบกพรองทางสติปญญา ระดับเรียนไดมีระดับสติปญญาระหวาง 50-70 และไมมีความพิการ
ซ้ําซอน จํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบวา  เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ที่ไดรับ
การสอนโดยใชชุดนิทานคณิตศาสตร พบวาหลังการสอนโดยใชชุดนิทานคณิตศาสตรมีความพรอมทาง
คณิตศาสตรอยูในระดับดี และเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได ที่ไดรับการสอนโดยใช
ชุดนิทานคณิตศาสตร พบวาหลังการสอนโดยใชชุดนิทานคณิตศาสตรมีความพรอมทางคณิตศาสตร
สูงข้ึนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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   อัมพรรณ  พฤกษาไพบูลย  (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูทักษะ
วิชาการเร่ือง การรูคาจํานวนตัวเลข 1 – 5 โดยใชกิจกรรมศิลปะเปนส่ือกระตุนความสนใจของนักเรียนที่
มีความบกพรองทางสติปญญาระดับชั้นอนุบาล 2 ผลการศึกษาพบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทาง
สติปญญามีความสามารถรูเร่ืองคาจํานวน 1 – 5 โดยใชกิจกรรมศิลปะกระตุนความสนใจสูงข้ึนและยัง
พบวานักเรียนมีความกระตือรือรนในการทํางานและมีความพึงพอใจในผลงานของตัวเอง  
 สุรี  แซบู  (2549: บทคัดยอ)  ไดศึกษาสรางแผนการสอนที่ใชนิทานประกอบการสอน เร่ือง
จํานวนนับ 1-10 ซึ่งประกอบดวย 3 ดานคือ การนับตัวเลข  การรูจักตัวเลข  และการรูคาของตัวเลข ใน
เด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน 3 คน ผลการศึกษาพบวา หลังไดรับการสอนดวยแผนการ
สอนที่ใชนิทานประกอบมีคะแนนทักษะทางคณิตศาสตรมีความสามารถการนับตัวเลข  การรูจักตัวเลข  
และการรูคาของตัวเลข เพิ่มข้ึน  
    นฤชล นิยาภรณ  (2549: บทคัดยอ) ไดศึกษาความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็ก
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนได จากการสอนโดยวิธีการจัดประสบการณการประกอบ
อาหาร และเปรียบเทียบความสามารถดังกลาวในชวงเวลากอนและหลังการสอน โดยวิธีการจัด
ประสบการณการประกอบอาหาร กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยเปนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา
ระดับเรียนไดและไมมีความพิการซ้ําซอน จํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบวาความสามารถในการนับ
จํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเรียนไดหลังจากการจัดประสบการณของ
การประกอบอาหารอยูในระดับสูงและความสามารถในการนับจํานวน 1 – 10 ของเด็กที่มีความบกพรอง
ทางสติปญญาระดับเรียนไดหลังจากการจัดประสบการณของการประกอบอาหารสูงข้ึน 
 ไพลิน ศรีโพธิ  (2548: บทคัดยอ)  ไดศึกษาใชแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณา
การที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา ชั้นประถมศึกษาปที่ 4และ
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการใชแผนการจัดการเรียนรูคณิต
ศาสตรแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญกับเกณฑที่ต้ังไว กลุมเปาหมายที่ใชในการศึกษาคร้ังนี้คือ  
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 4 จํานวน 8 คน ผลการศึกษาพบวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
หลังเรียนโดยใชแผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตรแบบบูรณาการที่เนนผูเรียนเปนสําคัญสูงกวากอน
เรียน 
       
 งานวิจัยตางประเทศ 
 บัลเลอร และคนอ่ืนๆ  (Butler; & others. 2001: abstract) ไดศึกษาเร่ือง การสอน
คณิตศาสตรสําหรับเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยถึงปานกลาง ผลการศึกษาพบวา 
การเรียนของเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยถึงปานกลางตองเร่ิมจาก รูทักษะ
พื้นฐานทางคณิตศาสตรไปสูการคิดคํานวณและการแกโจทยปญหา ตองมีการใชเทคนิคพิเศษหรือเพิ่ม
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เวลาในการสอนใหนานออกไป ตองสอนเปนคู ตองมีการกระตุนเตือนทางรางกายและตองเรียนตรง
ประเด็นในเร่ืองนั้นๆจึงจะสามารถพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตรได 
     

3. หนังสืออิเล็กทรอนิกส 
   3.1 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 ความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไดมีผูใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสไวดังนี้ 
  ชนัญชิดา สุวรรณเลิศ  (2548: 3) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวาเปนคํา
เฉพาะที่ใชสําหรับผลิตภัณฑที่เปนส่ิงพิมพดานอิเล็กทรอนิกสและมัลติมีเดีย โดยเฉพาะอยางยิ่ง ผลิต
ภัณฑที่เปนแผนจานขอมูลเสียง  (Optical  Disc)  เชน  ซีดีรอม  และซีดีไอ  ซอฟตแวร (ในรูปของดิสก
ขนาด  8  ซม.)  เปนคําที่ใชในการอธิบายตัวอักษรที่มีลักษณะคลายคลึงกับหนังสือ  อยูในรูปแบบดิจิทัล  
โดยแสดงใหเห็นบนจอคอมพิวเตอร  เปนหนังสือถูกนํามาจัดพิมพในรูปแบบดิจิตอลไมบังคับการพิมพ  
และการเขาเลม  แผนซีดีรอมสามารถจัดเก็บขอมูล  ไดจํานวนมากในรูปแบบ ของตัวอักษร  ทั้งลักษณะ
ภาพ  ดิจิตอล  ภาพอินเมชั่น  วีดิโอ ภาพเคลื่อนไหวตอเนื่อง  คําพูดเสียงดนตรี  และเสียงอ่ืนๆทีป่ระกอบ
ตัวอักษรเหลานั้น  มูลคาของการจําลองลงบนแผนจานขอมูลเสียง  (Optical  Disc)  เพียงแคเปน
เศษสวน  ของการจัดพิมพและการหอหนังสือในขณะที่มีความจําเปนที่จะตองมี  ฮารดแวรในการอาน
หนังสือ  อิเล็กทรอนิกส  และขณะนี้มีราคาหลายระดับ ลักษณะของซอฟแวรที่เพิ่มเปนแบบไฮเปอรมีเดีย  
(Hypermedia)  
 ประหยัด  จิระวรพงศ  (2549: 43)  ไดใหความหมายของหนังสืออิเลคทรอนิกสหรือ E-Book 
วา หมายถึงหนังสือ หรือเอกสารอิเล็คทรอนิกสที่อยูในรูปแบบดิจิทัล ผูอานสามารถอานไดโดยใชเคร่ือง
คอมพิวเตอรหรือเครื่องอาน E- Book โดยเฉพาะ E- Book มีคุณลักษณะพิเศษกวาหนังสือกระดาษ
หลายประการ อาทิ สามารถแสดงผลดวยภาพ ขอความ เสียง ภาพเคลื่อนไหว เปนตน 
  สุรศักด์ิ อรชุนกะ (2547: 6-10)  ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง e-
Book มาจากช่ือเต็มคือ electronic book  หรือหนังสือ  ที่อยูในรูปแบบของไฟลดิจิตอล  ซึ่งสามารถเปด
อานดวยคอมพิวเตอร  หรืออุปกรณอิเล็กทรอนิกส  เชน  เคร่ืองปาลม  พอกเก็ตพีซี หรือแมแตโทรศัพท
จอสีบางรุนไดดวย  สามารถพกหนังสือ  เปนต้ัง  ๆ  ติดตัวไปไดทุกที่ทุกเวลาวางเมื่อไหรก็สามารถโหลด
การตูน  หรือนิยายเร่ืองโปรดข้ึนมาอานไดทันที  แตกอนที่จะมี E-Book  ใหเราไดอานกันจนเพลิน
แนนอน วาจะ ตองมีใครบางคน คอยทําหนาที่แปลงหนังสือ เลมโตใหกลายเปน  ไฟลดิจิตอล เพื่อทํา
เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหเราไดอานกันกอน 
   ราว (Rao. 2004) ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวา หมายถึง หนังสือที่บรรจุ
เนื้อหาที่ครอบคลุมในรูปแบบของตัวอักษรดิจิตอลหรือหนังสือที่แปลงไปอยูในรูปแบบดิจิตอล  หรือ
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เนื้อหาที่มีไวอานในรูปแบบดิจิตอล  หรือหนังสือในรูปแบบไฟลดิจิตอล สามารถดู  และอาน  ไดบน
เคร่ืองคอมพิวเตอร 
 กลุมสตารฟลด (The StarFields Group. 2002)  ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
วาหมายถึง  ไฟลที่บรรจุขอมูลทั้งหมดเหมือนกับหนังสือแบบเลมๆ  สามารถดาวโหลดจากหองสมุด
อิเล็กทรอนิกสมาเก็บไวในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเราเองได  และบางสถานการณสามารถแนบสงไป
พรอมกับจดหมายอิเล็กทรอนิกสเพื่อวัตถุประสงคการเรียนทางไกลและการสงถายขอมูล 
   ฮอวคินส (Hawkins. 2000)  ไดใหความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวาหมายถึง  เนื้อหา
ของหนังสือที่ผูอานหาซ้ือไดในรูปแบบของอิเล็กทรอนิกส มีลักษณะคลายคลึงกับหนังสือที่พิมพออกมา
เปนเลมๆหรือสามารถบรรจุ  เสียง  ภาพวีดิทัศน  หรือเช่ือมโยงไปยังที่อ่ืนไดในทันที  สามารถอานได
ในขณะเช่ือมตอกับเคร่ืองคอมพิวเตอรแมขาย  ดาวโหลด  และสงผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส  มีให
เลือกทั้งแบบที่หาซ้ือไดมาในรูปแบบแผนบันทึกขอมูล  หรือ CD-ROM  จากรานหนังสือรานขายหนังสือ
หรือผูขายรายอ่ืนๆ 
   จากความหมายของหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดวามาขางตน  สรุปไดวา  หนังสืออิเล็กทรอนิกส
หมายถึง  หนังสือที่บรรจุดวยเน้ือหาที่เปนตัวอักษร  ภาพ  เสียง  กราฟก  และส่ือประสมตางๆใหอยูใน
รูปแบบของอิเล็กทรอนิกส  ที่สามารถอานและดูบนเคร่ืองคอมพิวเตอร  สามารถดาวโหลดไดจาก
อินเทอรเน็ตเพื่อเก็บไวอาน  สามารถสงตอไปยังผูอ่ืนไดทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส และสามารถ
เชื่อมโยงไปยังหนังสือเลมอ่ืนๆไดทันทีผานระบบออนไลน 
 
 3.2 รูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกสมีรูปแบบหลากหลาย  มีผูแบงประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิกสไวหลาย
ทานเชน  โรบิน (Robins. 2004) ไดแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสวามีอยูดวยกัน 2 ประเภท คือ  
 1. Scanned Printing Books คือ การสําเนาเนื้อหาในหนังสือใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส
หรือสแกนจากหนังสือดวยเคร่ืองคอมพิวเตอร  และเพิ่มเคร่ืองมือที่มีความสามารถพิเศษคือ เคร่ืองมือใน
การคนหา การขยายตัวอักษร ที่ค่ันหนังสือ และเคร่ืองมือในการขีดเสนใตขอความเพื่อเนนใหเดน   
 2.  Interactive Electronic Books คือ รูปแบบหนังสือที่มีเนื้อหาเหมือนกับหนังสือแบบเดิมๆ
และมีส่ือประสมที่ประกอบไปดวย เสียง วีดิทัศน และการมีปฏิสัมพันธในการอานโดยตรงกับ กิจกรรม 
เชน  
   2.1 การมีปฏิสัมพันธดวยกิจกรรมผานการสัมผัสดวยมือ  
  2.2 การพิมพไปยังเนื้อหาผานทางคําอธิบายประกอบ  
    2.3 การนําเสนอเนื้อหาที่ไดรับการพัฒนาจากเนื้อหา  
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    2.4 การเช่ือมโยงไปยังหนังสือเลมอ่ืนๆ  
    2.5 รองรับกับการเรียนรวมกับผูอ่ืน 
  ลีโอนารด  (Leonard.  2004) ไดแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกสออกเปนรูปแบบหลักๆ 
อยู 2 รูปแบบ  คือ 
 1. เปนรูปแบบการใชเคร่ืองคอมพิวเตอรคัดลอกจากหนังสืออยางถูกตองกับเนื้อหาการเพ่ิม
จุดเดนของเขาไป เชน  เคร่ืองมือในการคนหา  ซูมขยาย เคร่ืองมือที่ค่ันหนังสือและเคร่ืองมือขีดเสนใต
หรือแทบปายตัวอักษรใหมีลักษณะเดนข้ึนมา 
  2. เปนรูปแบบของหนังสืออิเล็กทรอนิกสจะประกอบดวยสวนที่เปนเนื้อหาเหมือนเดิม (นอก 
จากจะเปล่ียนตามความตองการ)  และรูปรางหนาของส่ือประสม  เชน  เสียง  วีดิทัศน  และการมี
ปฏิสัมพันธ (Interactivities) 
   เบคเกอร (Baker. 1992)  ไดแบงประเภทของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ออกเปน 10 ประเภทดังนี้ 
คือ 
  1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือ หรือตํารา (Textbooks) หนังสืออิเล็กทรอนิกส ประเภท
นี้ เนนการจัดเก็บและนําเสนอเนื้อหาที่เปนตัวหนังสือ  และภาพประกอบในรูปแบบหนังสือปกติที่พบเหน็
ทั่วไป  หลักการของหนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดนี้สามารถกลาวไดวาเปนการแปลงหนังสือจากสภาพ
ส่ิงพิมพปกติเปนสัญญาณดิจิตอล  เพิ่มศักยภาพการนําเสนอ  การปฏิสัมพันธระหวางผูอานกับหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสดวยศักยภาพเคร่ืองคอมพิวเตอรข้ันพื้นฐาน  เชน  การเปดหนาหนังสือ  การสืบคน การ
คัดลอก เปนตน 
   2. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือเสียงอาน  เปนหนังสือมีเสียงคําอานเมื่อเปดหนังสือจะมี
เสียงอาน  หนังสืออิเล็กทรอนิกสประเภทนี้เหมาะสําหรับเด็กเร่ิมหัดอาน  หรือสําหรับฝกออกเสียง  หรือ 
ฝกพูด (Talking Books)  เปนตน หนังสืออิเล็กทรอนิกสชนิดนี้เนนคุณลักษณะดานการนําเสนอเนื้อหาที่
เปนตัวอักษร  และเสียงเปนคุณลักษณะหลัก  นิยมใชกับกลุมผูอานที่มีระดับทักษะทางภาษาโดยเฉพาะ
ดานการฟงหรือการอานคอนขางตํ่า  เหมาะสําหรับการเริ่มเรียนภาษาของเด็กๆหรือผูที่กําลังฝกภาษาที่
สอง หรือฝกภาษาใหม เปนตน 
  3. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนึ่งส่ือภาพนิ่ง  หรืออัลบ้ัมภาพ (Static Picture Books)  เปน
หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่มีคุณลักษณะหลักเนนจุดเก็บขอมูล  และนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพนิ่ง 
(Static Picture)  หรืออัลบ้ัมภาพเปนหลัก  เสริมดวยการนําศักยภาพของคอมพิวเตอรมาใชในการ
นําเสนอ  เชน  การเลือกภาพที่ตองการ  การขยายหรือยอขนาดของภาพหรือตัวอักษร  การสําเนาหรือ
ถายโอนภาพ  การเติมแตงภาพ  การเลือกเฉพาะสวนภาพ (Cropping)  หรือเพิ่มขอมูลการเชื่อมโยง
ภายใน (Linking Information) เชน เชื่อมขอมูลอธิบายเพิ่มเติม เชื่อมขอมูลเสียงประกอบ เปนตน 
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  4. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือภาพเคล่ือนไหว (Moving Picture Books)  เปน หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่เนนการนําเสนอขอมูลในรูปแบบภาพวีดิทัศน (Video Clips)  หรือภาพยนตรส้ันๆ 
(Films Clips)  ผนวกขอมูลสนเทศที่เปนตัวหนังสือ (Text Information)  ผูอานสามารถเลือกชมศึกษา 
ขอมูลได  สวนใหญนิยมนําเสนอขอมูลเหตุการณประวัติศาสตร  หรือเหตุการณสําคัญๆ  เชน  ภาพ
เหตุการณสงครามโลก  ภาพการกลาวสุนทรพจนของบุคคลสําคัญๆของโลกในโอกาสตางๆ  ภาพ
เหตุการณความสําเร็จหรือสูญเสียของโลก เปนตน 
   5. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือประสม (Multimedia Books)  เปนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสที่เนนเสนอขอมูลเนื้อหาสาระในลักษณะแบบส่ือผสมระหวางส่ือภาพ (Visual Media) ที่  
เปนภาพนิ่งและภาพเคล่ือนไหวกับส่ือประเภทเสียง (Audio Media)  ในลักษณะตางๆ ผนวกกับ
ศักยภาพของคอมพิวเตอรอ่ืนเชนเดียวกันกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสอ่ืนๆที่กลาวมาแลว 
   6. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือหลากหลาย (Polymedia Books)  เปนหนังสือ  
อิเล็กทรอนิกสที่มีลักษณะเชนเดียวกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือประสม  เติมความหลากหลายใน  
คุณลักษณะดานความเชื่อมโยงระหวางขอมูลภายในเลมที่บันทึกในลักษณะตางๆ  เชน  ตัวหนังสือ 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง ดนตรี และอ่ืนๆเปนตน 
   7.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือส่ือเชื่อมโยง (Hypermedia Books)  เปนหนังสือที่มี  
คุณลักษณะสามารถเช่ือมโยงเนื้อหาสาระภายในเลม (Internal Information Linking)  ซึ่งผูอานสามารถ
คลิกเพื่อเช่ือมโยงไปสูเนื้อหาสาระที่ออกแบบเช่ือมโยงกันภายในเลม  การเช่ือมโยงเชนนี้มีคุณลักษณะ
เชนเดียวกันกับบทเรียนโปรแกรมแบบแตกกิ่ง (Branching Programmed Instruction)  นอกจากนี้ยัง
สามารถเช่ือมโยงกับแหลงเอกสารภายนอก (External or online Information Source)เมื่อเช่ือมตอกับ
ระบบอินเทอรเน็ต หรืออินทราเน็ต 
  8. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสืออัจฉริยะ (Intelligent Electronic Books)  เปนหนังสือ  
ส่ือประสม  แตมีการใชโปรแกรมชั้นสูงที่สามารถมีปฏิกิริยา  หรือปฏิสัมพันธกับผูอานเสมือนกับหนังสือ 
มีสติปญญา (อัจฉริยะ)  ในการไตรตรอง  หรือคาดคะเนในการโตตอบ  หรือมีปฏิกิริยากับผูอาน  (ดัง
ตัวอยางการทํางานของโปรแกรม Help  Microsoft Word เปนตน) 
   9. หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบส่ือหนังสือทางไกล (Telemedia Electronic Books)  หนังสือ   
อิเลกทรอนิกสประเภทนี้มีคุณลักษณะหลักๆคลายกับ Hypermedia Electronic Book  แตเนนการ
เชื่อมโยงกับแหลงขอมูลภายนอกผานระบบเครือขาย (Online Information Resource)  ทั้งที่เปน
เครือขายเปดและเครือขายเฉพาะสมาชิกของเครือขาย 
   10.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสแบบหนังสือไซเบอรเสปซ (Cyberspace Books) หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสประเภทนี้มีลักษณะเหมือนกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสหลายๆแบบ  ที่กลาวมาแลวมา   
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ผสมกัน สามารถเชื่อมโยงขอมูลทั้งจากแหลงภายในและภายนอก สามารถนําเสนอขอมูลในรูปแบบของ
ส่ือที่หลากหลาย สามารถมีปฏิสัมพันธกับผูอานไดหลากหลายมิติ 
   นอกจากรูปแบบที่ไดกลาวมาแลว  หนังสืออิเล็กทรอนิกสยังไดรับการพัฒนาใหมีศักยภาพใน
การตอบสนองความตองการของผูอาน  หรือมีปฏิกิริยากับผูอาน (End-user Interface)  และสามารถ
เปน  แหลงความรูและส่ือการเรียนรู ตอบสนองรูปแบบการจัดการศึกษาทั้งในบริบทของระบบการศึกษา
แบบปกติ  และการศึกษาทางไกลไดอยางกวางขวางอีกดวย (Baker. 1992a, 1992c, Baker and 
Giller. 1991) 
 
 3.3  ขอดีและขอจํากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
  มอรริส (Morris. 2004) ไดกลาวถึง ขอดีและขอจํากัดของหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยทั่วๆ ไปได
ถูกรวบรวมเอาไว ส่ิงที่จะกลาวถึงตอไปนี้ ไดมีการรวบรวมกับลักษณะพิเศษเฉพาะของรูปแบบหนังสือ  
อิเล็กทรอนิกส  โดยการใชe-Book  Readers  ตัวอยางเชน ขอดีคือสามารถเก็บสะสมหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสไวไดจํานวนมากๆ สามารถอานไดในที่ใดก็ได แมวาในที่มืด การเปดหนาทําไดเงียบสนิท 
การมีปฏิสัมพันธสามารถเปนธรรมเนียมปฏิบัติและใชงานไดโดยไมตองใชงานบนเคร่ืองคอมพิวเตอร
แบบสวนบุคคล (PC) ผานการสืบคนบนเครือขายอินเทอรเน็ตตามที่ตองการเพื่อดาวโหลดหนังสือ 
อยางไรก็ตาม แนนอนวา อุปกรณหนังสืออิเล็กทรอนิกสนั้นมีราคาที่แพง แบตเตอรร่ีที่ตองชารทอยูเสมอ
ซึ่งอาจเสียหายได ส่ือประสมไมเคยมีปญหา ไมสามารถพิมพหนังสือเก็บไวได และมันสามารถเล่ือนข้ึน-
ลงไดดีมากกวาการเลื่อนแบบซายไปขวา ผนวกกับหนังสืออิเล็กทรอนิกสไมสามารถโอนถายขอมูลขาม
อุปกรณซอฟตแวรการอานที่ไมสามารถรองรับได ดังนั้น หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ซื้อมาใชไดเพียง           
ผูใหบริการรายเดียวเทานั้นไมสามารถอานไดจากผูใหบริการซอฟตแวรตางคายกันได 
 
 ขอดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
 1.  วัฏจักรของส่ิงพิมพคอนขางส้ัน  
 2.  อุปกรณที่มีราคาแพงไดลดราคาลงแลว  
 3.  บันทึกแหลงขอมูล โดยไมตองใชกระดาษ  
 4.  มีทั้งแบบแจกฟรี หรือมีราคาตํ่ามาก  
 5.  ไมตองเขารานหนังสืออีกตอไป  
 6.  งายในการอัพเดท  
 7.  ไมตองออกไปพิมพตามราน 
 8.  ใชงานจนคุมคา  
 9.  หาซ้ือไดตลอด 24 ชม.ทุกวัน(ถาไมมีตองยืมจากหองสมุดแทน)  
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 10. งายในการคนหาจากคําหลัก  
 11. สามารถทําเคร่ืองหมายเนนขอความที่สําคัญและบันทึกได 
 12. สามารถใชเคร่ืองมือในการเช่ือมโยงกับตารางของเนื้อหา และหัวขอสําคัญๆ 
 13. เสนอการเชื่อมโยงไปยังพจนานุกรมและหนังสืออางอิง  
 14. งายในการพิมพดวยตนเอง 
 15. ดีสําหรับผูเรียนที่เรียนระบบการเรียนการสอนทางไกล  
 16. สามารถเปล่ียนขนาดตัวอักษรใหมขนาดใหญข้ึน  
 17. มีประโยชนกับคนทั่วไปที่มีทักษะในการใชมือที่ตํ่า 
 

 ขอเสียของหนังสืออิเล็กทรอนิกส  
  1.  คุณภาพของตัวอักษรบนจอภาพไมดี ความละเอียดการพิมพตัวอักษรหนังสือไมเหมือน
ตนฉบับ  
 2.  ผูอานไมเต็มใจที่จะอานจากจอภาพ  
 3.  ผูอานไมเต็มใจที่จะเปล่ียนนิสัยการอาน  
 4.  ไมมีผูสะสมเนื้อหา  
 5.  ขาดความสัมพันธของความตองการ  
 6.  ไมมีรายการหนังสือที่เปนสากล  
 7.  ขาดมาตรฐาน  
 8.  ปญหาเร่ืองลิขสิทธิ์  
 9.  ไมมีความมั่นคงถาบริษัทลมละลาย เคร่ืองมือจะกลายเปนส่ิงที่ลาสมัย  
ส่ือดิจิตอลไมมีความมั่นคงเปลี่ยนแปลงอยูเร่ือย 
 10. จํากัดจํานวนเร่ือง  
 11. คอมพิวเตอรหรือ E-Book  Reader  มีราคาแพงข้ึน เซอรฟเวอร ระบบ เครือขาย 
อิเล็กทรอนิกสมีราคาแพงเกินไปในบางคร้ัง  
 12. ยังยากมากเมื่อจะขอยืมจากเพื่อน เพราะมีการเซตที่อยู IP ไวโดยเฉพาะ  
 13. ไมงายนักในการเขาดูสินคา 
  

 3.4 ประโยชนของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 เจ็คสัน (Jackson. 2004) ไดอธิบายถึงประโยชน ของหนังสืออิเล็กทรอนิกส ไวดังนี้  
   1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถดําเนินกิจกรรมทางการเรียนและกระตุนผูเรียนและสามารถ
แกปญหาการเรียนของผูเรียน  
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  2.  เนื้อหาจํานวนมากมายที่มีอยูในปจจุบันในโดเมนสาธารณะท่ีออนไลนบนเว็บสามารถหา
ดาวโหลดไดฟร เนื้อหาเหลานี้เพิ่มพูนขอมูลใหมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลที่ไดรับการหมุนเวียน
ปรับปรุงอยูเร่ือยๆ ไวสําหรับผูเรียน 
  3.  หลังจากที่ดาวโหลดหนังสือและบันทึกเปนเอกสารเวิรด นักเรียนสามารถขีดเสนขอความ  
สวนที่สําคัญและแสดงความคิดเห็นลงบนเนื้อหากับการพิมพเนื้อหาออกมาอาน  
   4.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถเสนอส่ือประสมและและการมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสม       
ตัวอยางเชน สารานุกรมอิเล็กทรอนิกสสามารถประกอบดวย การเพิ่มเติมสวนที่เปนของจริงเกี่ยวกับ
สิงโตทะเล เสียงสิงโตทะเลรองคําราม กลองสองดูสิงโตทะเลในระยะไกลจากพิพิธพันธุสัตวน้ํา ภาพ      
วีดิทัศนสิงโตทะเลในสถานที่จริงที่มันอาศัยอยู เช่ือมโยงไปยังองคกรชวยเหลือชีวิติสัตวปา การมี
ปฏิสัมพันธกับคําถาม และอ่ืนๆอีกมากมาย  
  5.  หนังสืออิเล็กทรอนิกสสามารถปรับปรุงไดอยางรวดเร็ว ราบร่ืนสม่ําเสมอ ถาจําเปน           
มีประโยชนอยางยิ่งเมื่อเรียนวิชาสังคมศึกษา วิทยาศาสตร หรือวิชาอ่ืนๆ ที่เหุตการณหรือส่ิงที่คนพบ 
สามารถเปล่ียนแปลงไดทันที   
  6.  ผูเรียนบางคนชอบรูปแบบดิจิตอลมากกวาและเปนการกระตุนการอาน  
 7.  ผูเรียนกับความพิการ สามารถขยายขนาดตัวอักษร หรือใชซอฟแวรที่จะอานและทํางาน
กับขอความได  
 นอกจากนี้ เสาวลักษณ  ญาณสมบัติ (2545: 33-35) ไดอธิบายประโยชนของหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้ 
 1.  ชวยใหผูเรียนสามารถยอนกลับเพื่อทบทวนบทเรียนหากไมเขาใจ และสามารถเลือกเรียน
ไดตามเวลาและสถานที่ที่ตนเองสะดวก 
   2. การตอบสนองที่รวดเร็วของคอมพิวเตอรที่ใหทั้งสีสัน ภาพ และเสียง ทําใหเกิดความ
ต่ืนเตนและไมเบ่ือหนาย 
  3. ชวยใหการเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล   มีประสิทธิภาพในแงที่ลดเวลา              
ลดคาใชจาย สนองความตองการและความสามารถของบุคคล  มีประสิทธิผลในแงที่ทําใหผูเรียนบรรลุ
จุดมุงหมาย 
 4. ผูเรียนสามารถเลือกเรียนหัวขอที่สนใจขอใดกอนก็ได  และสามารถยอนกลับไป กลับมาใน
เอกสาร หรือกลับมาเร่ิมตนที่จุดเร่ิมตนใหมไดอยางสะดวกรวดเร็ว 
 5. สามารถแสดงทั้งขอความ  ภาพน่ิง  ภาพเคล่ือนไหว และเสียงไดพรอมกัน หรือจะเลือกให
แสดงเพียงอยางใดอยางหนึ่งก็ได 
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 6. การจัดเก็บขอมูลจะสามารถจัดเก็บไฟลแยกระหวางตัวอักษร  ภาพนิ่ง  ภาพเคล่ือนไหว
และเสียง  โดยใชเท็กซไฟลเปนศูนยรวม แลวเรียกมาใชรวมกันไดโดยการเช่ือมโยงขอมูลจากส่ือตางๆ ที่
อยูคนละที่เขาดวยกัน 
  7. สามารถปรับเปลี่ยน  แกไข  เพิ่มเติมขอมูลไดงาย  สะดวก  และรวดเร็ว  ทําใหสามารถ
ปรับปรุงบทเรียนใหทันสมัยกับเหตุการณไดเปนอยางดี 
   8.  ผูเรียนสามารถคนหาขอมูลที่เกี่ยวของกันกับเร่ืองที่กําลังศึกษา จากแฟมเอกสารอื่นๆ ที่
เชื่อมโยงอยูไดอยางไมจํากัดจากทั่วโลก 
   9. เสริมสรางใหผูเรียนเปนผูมีเหตุผล  มีความคิดและทัศนะที่เปน Logical  เพราะการโตตอบ
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร  ผูเรียนจะตองทําอยางมีข้ันตอน มีระเบียบ และมีเหตุผลพอสมควรเปนการฝก
ลักษณะนิสัยที่ดีใหกับผูเรียน 
  10. ผูเรียนสามารถบูรณาการ การเรียนการสอนในวิชาตางๆ เขาดวยกันไดอยางเกี่ยวเนื่อง
และมีความหมาย 
   11. ครูมีเวลาติดตามและตรวจสอบความกาวหนาของผูเรียนแตละคนไดมากข้ึน 
   12. ครูมีเวลาศึกษาตํารา  และพัฒนาความสามารถของตนเองไดมากข้ึน 
 
  3.5  ขั้นตอนการเรียนการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 ทิศนา  แขมณี  (2548: 123 – 124)  ไดอธิบายถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไปมีหลักการจัด 7 ข้ันตอนคือ   
 1. ข้ันนํา  
  1.1 ผูสอนแจงวัตถุประสงคของการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกสและระดับการเรียนรูที่
คาดหวังแกนักเรียน 
  1.2 ผูสอนช้ีแจงสาระของบทเรียนในหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 2. ข้ันสอน 
    2.1  ผูสอนอธิบายเนื้อหาในบทเรียน 
     2.2  ใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตาม 
 3.  ข้ันการเลียนแบบ  
     ผูสอนปฏิบัติใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง  
  4.  ข้ันลงมือกระทํา 
     นักเรียนไดเห็นและบอกข้ันตอนของการปฏิบัติไดแลวก็ใหนักเรียนลงมือปฏิบัติโดยไมมี
แบบอยางใหเห็น นักเรียนอาจจะทําตามคําส่ังของครูผูสอน 
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  5.  ข้ันปฏิบัติอยางถูกตอง 
    ข้ันนี้นักเรียนจะตองฝกฝนจนสามารถทําส่ิงนั้นๆไดอยางถูกตองสมบูรณโดยไมมีแบบอยาง
หรือมีคําส่ังนําทางการปฏิบัติ 
  6.  ข้ันการแสดงออก 
    ข้ันนี้เปนข้ันที่นักเรียนมีโอกาสฝกฝนการปฏิบัติมากข้ึนจนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตอง
สมบูรณอยางคลองแคลว 
 7.  ข้ันการกระทําอยางเปนธรรมชาติ 
    ข้ันนี้เปนข้ันที่นักเรียนสามารถกระทําการปฏิบัติไดอยางงาย เปนไปอยางอัตโนมัติ  
    

 โดยไมรูสึกวาตองใชความพยายาม และครูผูสอนใหทําแบบฝกหัดทายบทเรียน แตละบทเรียน 
จะเห็นไดวาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น จะตองคํานึงถึงข้ันตอนการจัดกิจกรรมซึ่งมีความ
แตกตาง และมีหลักการในแตละข้ันตอน ครูผูสอนควรทําความเขาใจและศึกษาเพื่อนําไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ  
 
  3.6  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
 งานวิจัยในประเทศ  
 สุทธิลักษณ  สูงหางหวา (2551: บทคัดยอ) ไดศึกษาเปรียบเทียบคะแนนทดสอบกอนเรียน
และหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใชการดําเนินเร่ืองแบบสาขา และศึกษา
ความพึงพอใจและความสนใจอยากอานของนักเรียนที่มีตอการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใชการ
ดําเนินเร่ืองแบบสาขา ผลการวิจัยพบวา คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนหลังจากที่เรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกสโดยใชการดําเนินเร่ืองแบบสาขา สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 และนักเรียนมีความพึงพอใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกสโดยใชการดําเนินเร่ืองแบบสาขามาก
ที่สุด  
 ถาวร นุนละออง  (2550: บทคัดยอ) ไดศึกษาการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง รางกาย
มนุษย กลุมสาระ การเรียนรูวิทยาศาสตรสําหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษา ปที่ 6 กลุมตัวอยางจํานวน 
60 คน แบงเปนกลุมทดลอง 3 กลุม กลุมที่หนึ่ง 3 คน กลุมที่สอง 7 คน กลุมที่สาม 20 คน และกลุมที่ใช
ทดลองหาประสิทธิผล 30 คน ผลการวิจัยพบวา หนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยสรางข้ึนมีประสิทธิภาพ
เทากับ 86.62/87.95 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว และดัชนีประสิทธิผลการเรียนรูของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
เทากับ 0.64 สูงกวาเกณฑที่กําหนดไว 0.60  
 นวอร แจมขํา  (2547: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนที่
เรียนจากหนังสืออิเลคทรอนิกสแบบโปรแกรมระหวางกอนเรียนและหลังเรียนกลุมตัวอยางที่ใชในการ
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วิจัยเปนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1  จํานวน 40 คน  ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของนักเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  พิเชษฐ  เพียรเจริญ (2546: บทคัดยอ) ไดศึกษาพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง ส่ือการสอน 
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียนและหลังเรียน ของนักศึกษาโดยใชหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เร่ือง ส่ือการสอน ผลการวิจัยพบวาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักศึกษาหลังจากที่เรียน
ดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสเร่ือง ส่ือการสอน สูงกวากอนเรียนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
   เสาวลักษณ  ญาณสมบัติ (2545: ออนไลน) ไดศึกษาพัฒนาและหาประสิทธิภาพหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส เร่ืองนวัตกรรมการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ ผลการวิจัยพบวา ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนหลังเรียนจากหนังสืออิเล็กทรอนิกสสูงกวากอนเรียน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่.01 
 

 งานวิจัยตางประเทศ   
   ฮู, แมธธิว, เกรยสเซอร และ ซูเซอรลา (Hu, Mathews, Graesser; & Susarla. 2002) ได
พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกสรูปแบบการบันทึกไฟลแบบ .exe ที่มีระบบอัจฉริยะ มีข้ันตอนที่สําคัญใน
การสราง การรักษาโครงสรางเนื้อหาที่สําคัญๆ และวิธีการที่เขาใจงาย  มีฟงชั่นในการควบคุมการ
ปองกันการเขาโดยไมไดรับอนุญาต มีความสะดวกในการเรียนรู และงายในการใชงาน พบวา หนังสือ
อิเล็กทรอนิกสเปนเคร่ืองมือที่จะจัดการระบบฐานขอมูลกับจุดเดนที่มีลักษณะพิเศษนั้นสามารถใชใน
การสรางหลักสูตรการเรียนรูที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอนแบบติวเตอรดวยคอมพิวเตอรที่ทีความ
เฉลียวฉลาด 
   ฮิกกินส และฮีส (Higgin; & Hess. 1998)  ไดศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
เกี่ยวกับคําศัพทจากกลอนบทหนึ่งชื่อวา “My Incredible Headache”  ในซีดีรอม The New kid on the 
block  ซึ่งเปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ไดรับความนิยมจากนักเรียน  มีคาและภาพเหมือนกับหนังสือปกติ 
แตสามารถอานออกเสียงดัง ๆ เปนคํา วลีและเร่ืองราวเปนรายบุคคล มีภาพเคลื่อนไหวและภาพทีใ่ชเลือก
วัตถุในภาพหนังสือ ของนักเรียนเกรด 3 จํานวน 15 คน โดยแบงเปนกลุมทดลองและกลุมควบคุม 
นักเรียนในกลุมควบคุมใหอานพรอมฟงเสียงจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส และดูภาพเคล่ือนไหว ผลการวิจัย
พบวา นักเรียนทั้งหมด ใหความสนใจกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส เพราะมีภาพเคลื่อนไหว และไดรับความรู 
จากแบบสอบถามกอนและหลังเรียนแตกตางกัน 
 

4. การเรียนรูดวยตนเอง  
 4.1 ความหมายการเรียนรูดวยตนเอง 
 ความหมาย และความสําคัญของการเรียนรูดวยตนเองความหมายของการเรียนรูดวยตนเอง
คําวา “การเรียนรูดวยตนเอง” เปนคําที่ใชแทนคําในภาษาอังกฤษซ่ึงปรากฏใหเห็นอยูดวยกันหลายคํา 
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ซึ่งคําที่มักจะพบเห็นอยางแพรหลายในบทความ วารสาร รวมทั้งหนังสือ และตําราทางวิชาการ ไดแก 
Self – access learning, Independent learning, Autonomous learning, Self –directed learning, 
Self study, Self – instructed learning ซึ่งคําเหลานี้ลวนส่ือความถึงคําวา “การเรียนรูดวยตนเอง” และ
ไดมีผูใหคําจํากัดความของ “การเรียนรูดวยตนเอง” ไวดังนี้ 
 ศรีนวล  บุญธรรม (2545: 34)  กลาวไววา การเรียนรูดวยตนเองหมายถึง ความสามารถของ
ผูเรียนในการเรียนรูดวยตนเองอยางเปนอิสระ ตอการทําภาระงาน มีการวางแผน ตรวจสอบและ
ประเมินผลในการเขียนของตนได และการเรียนแบบภาระงานที่ใชความรูเปนพื้นฐานนี้สามารถใชในการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทักษะการเขียนไดเปนอยางดีและสามารถทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ของผูเรียนดีข้ึนเปนการจัดกระบวนการเรียนรูที่ผูเรียนสําคัญที่สุด  ตามแนวทางจัดการศึกษา พ.ร.บ. 
2542มาตรา 22 ซึ่งยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองไดโดยสามารถเรียนรู
ดวยตนเอง  
 ปรียา สมพืช (2545: 30) ไดใหความหมายของการเรียนรูดวยตนเองไววา หมายถึงรูปแบบ
หนึ่งของการเรียน ที่ผูเรียนสามารถกําหนดจุดมุงหมายของการเรียนรู สามารถวางแผนและเลือกเรียน
ตามความตองการ ความสามารถ ความสนใจของตนเอง ผูเรียนสามารถควบคุม การเรียนของตนเอง 
และมีความเปนอิสระในการเรียน โดยมีครู เพื่อน และผูรูที่คอยเปนผูชวยเหลือและสนับสนุนตามความ
เหมาะสมเทาที่จําเปน  
  ล้ิดเทอรวูด (Littlewood. 1996) ไดใหคําจํากัดความของการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียน
หมายถึงความมีอิสระ ความรับผิดชอบ ในการเลือกวิธีการเรียนรูของตนดวยตนเองโดยผูเรียน
จําเปนตองไดรับการชี้แนะ กลวิธีการเรียนรูจากครูผูสอนและทําการฝกฝนทักษะตางๆใน การเรียนรูดวย
ตนเองเพื่อใหตนเองมีความรูสึกพรอมและม่ันใจในตนเองและการที่ผูสอนจะชี้แนะกลวิธีการเรียนหรือ
การฝกทักษะการเรียนรูใหผูเรียนนั้น  ผูสอนจําเปนตองจัดสภาพแวดลอมหรือเงื่อนไขตางๆ แมแต
สถานการณที่เอ้ืออํานวยตอการเรียนรูดวยตนเองของผูเรียนดวยและส่ิงจําเปนที่ผูเรียนจะเกิดความรูสึก
พรอมและม่ันใจคือการไดรับการกระตุน การสงเสริมและกําลังใจจากครูผูสอนอีกทางหนึ่งดวย 
 สรุปไดวาการเรียนรูดวยตนเองหมายถึงการที่ผูเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองได ตาม
ศักยภาพของแตละคน มีความรูสึกวาตนเองมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจ  มีการแสวงหา
ความรูดวยกลวิธีการเรียนรูตางๆที่เหมาะสมและสามารถเรียนรูไดทุกที่ ทุกเวลา  ตามความตองการการ
แสวงหาความรูดวยตนเองนั้นผูเรียนควรมีการกําหนดเปาหมายหรือจุดประสงคการเรียนรูดวยตนเอง 
โดยครูเปนเพียงผูใหคําแนะนํา 
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  4.2  องคประกอบของการเรียนรูดวยตนเอง 
 การเรียนรูดวยตนเอง ประกอบดวยองคประกอบที่สําคัญ (นิพนธ สุขปรีดี. 2545: 40-47) ดังนี้ 
 1. การวิเคราะหความตองการของตนเอง เร่ิมตนจากการใหผูเรียนแตละคนบอก ความ
ตองการและความสนใจพิเศษของตนเองเกี่ยวกับการเรียน ในการเรียนใหเพื่อนอีกคน  ทําหนาที่เปนผูให
คําปรึกษาแนะนํา และเพื่อนอีกคนหนึ่งทําหนาที่จดบันทึก และกระทําเชนนี้หมุนเวียนกันไปจนครบทั้ง
สามคน ไดแสดงบทบาทครบ 3 ดาน คือ  ผูเสนอความตองการ ผูใหคําปรึกษา และผูคอยจดบันทึก 
สังเกตการณ ทั้งนี้เพื่อเปนประโยชนในการเรียนรวมกัน และชวยเหลือซึ่งกันและกันในทุกๆ ดาน 
 2. การกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน เร่ิมตนจากบทบาทผูเรียนเปนสําคัญ ดังตอไปนี้ 
    2.1  ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายของวิชา แลวจึงเร่ิมเขียนจุดมุงหมายในการเรียน 
  2.2  ผูเรียนควรศึกษาจุดมุงหมายใหแจมชัด เขาใจได ไมคลุมเครือ คนอ่ืนอานแลวเขาใจ 
  2.3  ผูเรียนควรเนนถึงพฤติกรรมที่ผูเรียนคาดหวังวาจะเกิดข้ึน 
  2.4  ผูเรียนควรกําหนดจุดมุงหมายที่สามารถวัดได 
  2.5  การกําหนดจุดมุงหมายของผูเรียนในแตละระดับควรมีความแตกตางอยางเห็นไดชัด 
 3. การวางแผนการเรียน โดยใหผู เ รียนกําหนดแนวทางการเรียนข้ึนมาเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคของวิชา ผูเรียนควรวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนตามลําดับ ดังนี้ 
  3.1  ผูเรียนจะตองเปนผูกําหนดเกี่ยวกับการวางแผนการเรียนของตนเอง 
  3.2  การวางแผนการเรียนของผูเรียน ควรเร่ิมตนจากผูเรียนกําหนดจุดมุงหมายในการเรียน
ดวยตนเอง 
  3.3  ผูเรียนเปนผูจัดเนื้อหาใหเหมาะสมกับสภาพความตองการและความสนใจของผูเรียน 
  3.4  ผูเรียนเปนผูระบุวิธีการเรียนการสอน เพื่อใหเหมาะสมกับตนเองมากที่สุด 
 4.  การแสวงหาแหลงวิทยาการ เปนกระบวนการศึกษาแหลงวิชาการและวิธีการคนควา แหลง
วิทยาการมีความสําคัญตอการศึกษาในปจจุบัน และมีความสําคัญ ดังนี้ 
  4.1 ประสบการณการเรียนแตละดานที่จัดใหผูเรียนสามารถแสดงใหเห็นถึงความมุงหมาย 
ความหมายและความสําเร็จของประสบการณนั้นๆ  
  4.2 แหลงวิทยาการ เชน หองสมุด วัด สถานีอนามัย ถูกนํามาใชไดอยางเหมาะสม 
  4.3 เลือกแหลงวิทยาการใหเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน 
  4.4 มีการจัดสรรอยางดี เหมาะสม กิจกรรมบางสวนผูเรียนจะเปนผูจัดเองตามลําพัง และ
บางสวนเปนกิจกรรมที่จัดรวมกันระหวางผูสอนกับผูเรียน 
   5.  การประเมินผล เปนข้ันตอนสําคัญในการเรียนรูดวยตนเอง ชวยใหผูเรียนทราบถึงความ 
กาวหนาในการเรียนของตนเองเปนอยางดีการประเมินผลจะตองสอดคลองกับวัตถุประสงคทั้งนี้จะ
เกี่ยวของกับส่ิงตอไปนี้ ความรู ความเขาใจ ทักษะ ทัศนคติ และคานิยม ซึ่งข้ันตอนใน  การประเมินผล
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คือ กําหนดเปาหมาย วัตถุประสงคใหแนชัด ดําเนินการทุกอยางเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไว 
ข้ันตอนนี้สําคัญในการใชประเมินผลการเรียนการสอน รวบรวมหลักฐาน  การตัดสินใจจากการ
ประเมินผลจะตองอยูบนพื้นฐานของขอมูลที่สมบูรณและเช่ือถือไดรวบรวมขอมูลกอนเรียนเพื่อ
เปรียบเทียบหลังเรียนวาผูเรียนกาวหนาไปเพียงใด 
 

 4.3 ลักษณะของบุคคลที่มีการเรียนรูดวยตนเอง 
 ลักษณะเฉพาะของผูที่มีการเรียนรูดวยตนเอง ในความเห็นของนักวิจัยนักการศึกษาหลายๆ 
ทานนั้นตางก็มองในลักษณะที่ที่เหมือนกันและตางกันเชน แม็คเกอร่ี (McGurry. 1995)  ไดกลาวถึง
ลักษณะของผูที่เกิดการเรียนรูดวยตัวเอง คือ 1. เปนผูที่ต้ังเปาหมายหรือจุดประสงคไดตามความเปน
จริงสังเกตไดจากความรับผิดชอบในงานของตนเอง แมจะมีการควบคุมบาง ตามความจําเปน 2. มีการ
วางแผนงาน 3. มีการพัฒนากลวิธีการลอกเลียนแบบจากสถานการณใหมๆ และ 4. มีการประเมินงาน
ดวยตนเอง 
 ลักษณะของบุคคลที่มีการเรียนรูดวยตนเองขางตนสอดคลองกับ ดิกคินสัน (Dickinson. 
1987) ซึ่งกลาวถึงลักษณะบุคคลที่มีการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนคือ มีลักษณะเปนการสอนตัวเอง 
(Self – instruction) หมายถึง สถานการณใดๆ ที่นักเรียน (เด่ียว หรือกลุม) ทํางานหรือ  ทํากิจกรรมโดย
ปราศจากการควบคุมโดยตรงจากครูผูสอน ไดกลาวถึงลักษณะของผูเรียนที่เรียนรูดวยตนเองและเปน
บุคคลที่ประสบความสําเร็จไวดวยลักษณะ 7 ประการ คือ การเปนบุคคล  ชางสังเกต ชางคิดวิเคราะห 
นักปฏิบัติ นักประเมินผล มีความพยายาม มีความต้ังใจจริง  ในการทํางาน และมีความคิดและทดลอง
ปฏิบัติซึ่งมีปจจัยดานอ่ืนเสริมและสนับสนุนก็คือ สภาพแวดลอม โดยเฉพาะบุคลิกภาพของพอแม หรือ
บุคคลใกลชิด รวมทั้งสภาพแวดลอมใน  การเล้ียงดู และวิธีการสอนของพอแม 
 ลักษณะดังกลาวสรุปไดวาลักษณะของผูเรียนที่มีความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง
จําเปนตองมีความรูหลักๆ 3 ดานคือ 1.  รูตนเอง ซึ่งหมายรวมถึง รูในระดับความสามารถ  ความตอง 
การศักยภาพ ความพรอมของตนเองในการเรียนรู 2. รูกลวิธี เคร่ืองมือหรือยุทธวิธีที่ใชในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง และ3. รูแหลงความรูซึ่งจะชวยใหผูเรียนเกิดความมั่นใจมากข้ึนแสวงหาความรูไดงาย
ข้ึน เต็มที่ และเต็มความสามารถและนอกจากรูแลวจะตองทําและปฏิบัติใหเขาถึงส่ิงที่อยากเรียนรูนั้นให
ได  
 ส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)มีลักษณะเปนบทเรียนที่ใชเรียนดวยตนเอง และ
คํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล กลาวคือ ความสามารถ  สติปญญา ความตองการ ความสนใจ 
รางกาย อารมณ สังคม สอดคลองกับ เสาวนีย  สิกขาบัณฑิต (2528: 287) ไดกลาวถึงการเรียนรูดวย
ตนเองในรูปแบบบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย มีลักษณะดังนี้ 
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 1.  ใหผูเรียนเรียนดวยตนเอง นั่นคือ สามารถเรียนใหบรรลุวัตถุประสงคใหไดดวยตนเอง โดยมี
ครูคอยเปนผูดูแลใหคําปรึกษาเทานั้น 
 2.  วัตถุประสงคและกิจกรรมการเรียนควรจัดใหมีลักษณะที่ดีเพื่อใหนักเรียนเรียนดวยความ
เขาใจและเกิดความรูตามลําดับ ไมสับสน และจะไดเปนการเพิ่มพูนความรูทีละนอยตามลําดับข้ัน 
 3.  จูงใจนักเรียนทุกกิจกรรมการเรียนซ่ึงจะทําใหนักเรียนสนใจเรียนดวยความอยากรูอยาก
เห็นซ่ึงจะสงผลใหการเรียนนั้นมีความหมายมากข้ึน   
 4. ภาษาที่ใชชัดเจน ถูกตอง และเหมาะสมกับระดับความรูและระดับชั้นเรียนของนักเรียน 
 5. เนื้อหามีความถูกตอง คําอธิบายชัดเจน ซึ่งจะเปนการทําใหเขาใจ 
 6.  ใหนักเรียนมีพัฒนาหลายดานในเนื้อหาบทเรียนบางเร่ืองอาจจะมีความจําเปนใหนกัเรียนมี
พัฒนาการดานเจตคต ิมีความซาบซึ้ง และเห็นคุณคา นอกเหนือจากความรูและทักษะ 
 
 4.4  งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการเรียนรูดวยตนเอง 
 งานวิจัยในประเทศ 
 

 ศิริพร  นฤพันธ (2547: บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา
วิทยาศาสตรโดยการเรียนดวยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนกับการเรียนปกติ  ผลการวิจัย
พบวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยตนเองจากบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนสูงกวา
นักเรียนที่เรียนจากการเรียนแบบปกติอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05  
 ประกิตศรี  เผาเมือง (2546: บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยศึกษาตัวแปรที่สงผลตอ  ความพรอมใน
การเรียนรูดวยตนเองของนักเรียน ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรอิสระระดับนักเรียนที่สงผลตอการเรียนรูดวย
ตนเองอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ไดแก  แรงจูงใจใฝสัมฤทธิ์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
และตัวแปรอิสระระดับหองเรียนที่สงผลตอการเรียนรูดวยตนเอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
ไดแก  บรรยากาศในช้ันเรียน  
 สุวรรณา  โปธา (2545: บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยสํารวจความเปนบุคคลแหงการเรียนรูโดย
การใชส่ือคอมพิวเตอรเพื่อสงเสริมความเขาใจในการอานและการเขียนภาษาอังกฤษ ผลการวิจัยพบวา 
ความเปนบุคคลแหงการเรียนรูของนักเรียนกอนและหลังการเรียนภาษา  ดวยตนเองโดยใช
ส่ือคอมพิวเตอรของผูเรียนสูงข้ึน 
 

 งานวิจัยตางประเทศ 
 กูลไลไมโน (พัชรีวรรณ  คุณช่ืน. 2552: 30; อางอิงจาก Guglielmino. 1997: abstract) ได
สรางแบบทดสอบที่ชื่อวา Self – Directed Learning Readiness Scale ( SADLRS) โดยใชเทคนิค 
Delphi และใหผูทรงคุณวุฒิ 14 ทานเปนผูใหขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบที่สําคัญของการเรียนรูดวย
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ตนเอง และนําไปวิเคราะหองคประกอบไดทั้งหมด 8 ดานคือ การเปดโอกาสในการเรียนรู  มโนทัศนตอ
ตนเองในการเปนผูเรียนที่มีประสิทธิภาพ  ความคิดริเร่ิมและความเปนอิสระ ความรับผิดชอบตอการ
เรียน  รักการเรียนรู  ความคิดสรางสรรค  การมองอนาคตที่ดีและความสามารถในการใชทักษะในการ
แกปญหา  ซึ่งแบบวัดความพรอม SADLRS มีจํานวนคําถามทั้งหมด 58 คําถาม และไดถูกนํามาใช
อยางแพรหลายในประเทศไทยเพื่อวัดความเปนบุคคลแหงการเรียนรูดวยตนเอง  
 แมสเทอร (Matters.1995: abstract) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของครูผูสอน และ
ความสามารถในการเรียนรูดวยตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ประเทศบราซิล พบวา นักเรียนที่
ไดรับการเรียนการสอนแบบครูเปนศูนยกลางการเรียนรูจะขาดความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง 
และส่ิงที่ครูสอนมักไมตรงกับความตองการของผูเรียนหรือความคาดหวังของผูเรียน  
 
 



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจยั 

   
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book) มีลําดับข้ันดําเนินการดังนี้ 
 1. การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 2.  การกําหนดเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
 3.  วิธีการทดลอง 
 4.  การวิเคราะหขอมูล 
   
การกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย    
มีระดับสติปญญาระหวาง 50–70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษา  
ปที่ 2   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย 
มีระดับสติปญญาระหวาง 50-70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศกึษาปที ่
2 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนราชวินิตบางแค กรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธีเจาะจง 
(Purposive sampling) จํานวน 8 คน โดยมีเกณฑการคัดเลือกกลุมตัวอยางดังนี้ 
 1.  ครูประจําช้ันคัดเลือกนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มีระดับ
สติปญญาระหวาง 50-70 และไมมีความพิการซ้ําซอนกําลังเรียนอยูระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โดย
การศึกษาประวัติของนักเรียนจากสมุดทะเบียนคนพิการ 
 2. นักเรียนกลุมตัวอยางมีพื้นฐานการใชคอมพิวเตอรเปนทราบไดจาก การสัมภาษณครูผูสอน
คอมพิวเตอร 
 ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง มีดังนี้ 
 นักเรียนคนที่ 1 เปนเพศหญิง อายุ 10 ป ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดดี สามารถเรียนรูดวย
ตนเองไดดี 
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 นักเรียนคนที่ 2 เปนเพศชาย อายุ 11 ป  ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรและความคลองแคลวใน
การใชคอมพิวเตอรอยูในระดับพอใช  และนักเรียนมีความสนใจในและมีความต้ังใจในการเรียนดี 
 นักเรียนคนที่ 3 เปนเพศชาย อายุ 11 ป ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรและความคลองแคลวใน
การใชคอมพิวเตอรอยูในระดับคอนขางดี  และนักเรียนมีความกระตือรือรนและมีความต้ังใจในการเรียน 
 นักเรียนคนที่ 4 เปนเพศหญิง อายุ 15 ป ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียน
และความคลองแคลวในการใชคอมพิวเตอรอยูในระดับคอนขางนอย  ไมมีความมั่นใจในตัวเอง กลัว 
เนื่องจากมีอาการเกร็งขอมือ 
 นักเรียนคนที่ 5 เปนเพศหญิง อายุ 15 ป ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนได
ดี  มีความต้ังใจในการเรียน เรียนรูไดเร็ว นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี 
 นักเรียนคนที่ 6 เปนเพศหญิง อายุ 12 ป ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดดีกวานักเรียนคนอ่ืนๆ
ในหองเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี มีทักษะการฟงดีเยี่ยม 
 นักเรียนคนที่ 7 เปนเพศหญิง อายุ 15 ป ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรไดดี  มีความสนใจและ 
กระตือรือรนในการเรียน  
 นักเรียนคนที่ 8 เปนเพศหญิง อายุ 10 ป ระดับสติปญญาระดับ 3  ซึ่งจัดอยูในนักเรียนที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยนักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรคอนขางดี มีความสนใจ
และต้ังใจฟง 
 
การกําหนดเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการวิจัยมี 3 ชนิดคือ 
   1.1  แผนการจัดการเรียนรู เร่ือง “เวลา” จํานวน 12 แผน ดังนี้ 
   1.1.1  แผนการจัดการเรียนรูที่ 1  เร่ือง บอกเวลากลางวัน กลางคืน 
   1.1.2  แผนการจัดการเรียนรูที่ 2  เร่ือง บอกเวลาเชา เที่ยง เย็น 
   1.1.3  แผนการจัดการเรียนรูที่ 3 เร่ือง  ทบทวนกลางวัน กลางคืน และ 
เชา เที่ยง เย็น 
   1.1.4  แผนการจัดการเรียนรูที่ 4 เร่ือง  ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา 
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   1.1.5  แผนการจัดการเรียนรูที่ 5 เร่ือง  บอกการเดินของเข็มส้ันและเข็มยาว 
   1.1.6  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง ทบทวน ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา 
และการเดินของเข็มส้ันและเข็มยาว 
   1.1.7  แผนการจัดการเรียนรูที่ 6 เร่ือง  การดูนาฬิกา  
   1.1.8  แผนการจัดการเรียนรูที่ 7 เร่ือง  ทบทวน การดูนาฬิกา 
   1.1.9  แผนการจัดการเรียนรูที่ 8 เร่ือง  เรียนรูวันทั้ง 7 วัน  
   1.1.10 แผนการจัดการเรียนรูที่ 9 เร่ือง  ปฏิทิน 
    1.1.11 แผนการจัดการเรียนรูที่ 10  เร่ือง  วิธีการดูปฏิทิน 
     1.1.12 แผนการจัดการเรียนรูที่ 11  เร่ือง  ทบทวน เรียนรูวันทั้ง 7 วัน ปฏิทินและ
วิธีการดูปฏิทิน 
  1.2  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) กลุมสาระคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา” ชั้นประถมศึกษา
ปที่ 2 โดยมีเนื้อหาแบงเปนหนวยยอย 3 หนวย ไดแก 
   หนวยที่ 1  รูจักการบอกชวงเวลา 
   หนวยที่ 2 รูจักนาฬิกา 
   หนวยที่ 3 รูจักวัน สัปดาหและปฏิทิน 
   ในแตละหนวยจะมีแบบฝกหัดตามแผนการจัดการเรียนรู ทุกแผนการเรียนจํานวน  
12 ชุดใชเปนเคร่ืองมือการประเมินระหวางเรียนแตละบทเรียน โดยมีเกณฑการใหคะแนนทุกแบบฝกหัด 
ถาตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี้ 
   คะแนน 0 -  1 คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 
    คะแนน 2 – 3 คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 
    คะแนน 4 - 5 คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับดี 
  1.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน เปนแบบทดสอบชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก
จํานวน 15 ขอ ใชทําการทดสอบกอนเรียนและหลังเรียน โดยบรรจุอยูในส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book)  สําหรับนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เร่ือง”เวลา” 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมีการตรวจใหคะแนนโดยตอบถูกให 1 คะแนน  ตอบผิดหรือ    
ไมตอบให 0  คะแนน  
 2. การสรางเครื่องมือและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
  2.1 แผนการจัดการเรียนรู  กลุมสาระคณิตศาสตร เร่ือง เวลา ช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
มีวิธีการสรางดังนี้ 
   2.1.1 ศึกษาหลักสูตรการศึกษาข้ึนพื้นฐาน พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการ 
เรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 
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   2.1.2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหหลักสูตร  การจัดทํากําหนดการสอน  
และการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู  
     2.1.3  ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการเรียนรู เร่ืองเวลา ชั้นประถมศึกษาปที่ 2  
จํานวน 12 แผน ใชเวลาสอนแผนละ 1 ชั่วโมง   
   2.1.4 นําแผนการจัดการเรียนรู  เ ร่ือง”เวลา” ไปให ผู เ ช่ียวชาญดานการสอน
คณิตศาสตร  ดานเทคโนโลยี ดานคณิตศาสตรและดานการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
จํานวน 3 คน  ตรวจสอบความถูกตองในการใชภาษาและความเหมาะสมของแผนการจัดการเรียนรูและ
ปรับปรุงแกไข เกี่ยวกับความสอดคลองของกิจกรรมและผลการเรียนรูที่คาดหวังใหมีเกณฑการประเมิน
ที่ชัดเจน 
     2.1.5 นําแผนการจัดการเรียนรูมาปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ 
     2.1.6  นําแผนการจัดการเรียนรูไปทดลองใชคูกับสื่อการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book)  นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียน
วัดทาเสา จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  2 คน เพื่อหาขอบกพรองเกี่ยวกับเวลาส่ือ
การสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ปริมาณสาระการเรียนรูที่ใชในการจัดการเรียนรูเมื่อวันที่ 19 
พฤษภาคม 2553 ผลปรากฏวา ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความเหมาะสม  
    2.1.7 จัดพิมพแผนการจัดการเรียนรูเปนรูปเลม  นําไปใชในการจัดการเรียนการสอน
ตอไป 
    2.2 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  กลุมสาระคณิตศาสตร เร่ือง “เวลา” ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 2 มีลําดับข้ันตอนการสรางดังนี้ 
    2.2.1 ศึกษาหลักสูตร ผลการเรียนรูที่คาดหวัง คําอธิบายรายวิชา วิธีการสอน การวัด
และประเมินผล กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชวงช้ันที่ 1 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3)  ตามหลักสูตร
การศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 (กรมวิชาการ. 2545) 
     2.2.2 กําหนดจุดประสงคของการเรียน เพื่อเปนแนวทางในการสรางส่ือการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)   
     2.2.3  กําหนดเนื้อหาและขอบขาย เนื้อหาที่ใชในการในการสรางส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) ไดแก เร่ือง “เวลา” 
     2.2.4 รวบรวมและออกแบบเนื้อหา กําหนดกิจกรรมกอนเรียน ระหวางเรียน และหลัง
เรียน รวมทั้งแบบฝกหัดตางๆที่นักเรียนจะไดรับการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)   
    2.2.5 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่สรางข้ึนไปใหผูเช่ียวชาญดานเทคโนโลยี 
ดานคณิตศาสตรและดานการสอนเด็กที่มีความบกพรองทางสติปญญา จํานวน  3 คน  ตรวจสอบ
ความถูกตองในการใชภาษาและความสอดคลองจุดประสงคการเรียนรู จากผลการประเมินดัชนีความ
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สอดคลองของเคร่ืองมือ (IOC ) คํานวณคาดัชนีความสอดคลองไดคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00 
(ดังแสดงในภาคผนวก  ) และทําการแกไขปรับปรุงความถูกตองดังนี้ 
    1) เสียงบรรยายในหนวยที่ 2 มีเสียงแทรก ไดปรับไมใหมีเสียงแทรก 
    2) เสียงบรรยายกับขอความไมตรงกัน 
    3) การใชพยัญชนะควรเปนตัวพยัญชนะที่อานงายเหมาะสําหรับเด็กที่มีความ
บกพรองทางสติปญญา 
    2.2.6 นําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ที่ไดปรับปรุงแลวไปใชทดลองกับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 2 โรงเรียนวัดทาเสา จังหวัดสมุทรสาคร  ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน  2 คน 
เพื่อสังเกตประเมินหาขอบกพรองของส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ที่สรางข้ึนในดาน
เนื้อหา ความสมบูรณในการทํางานของโปรแกรม เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2553 แลวนําบทเรียนมา
ปรับปรุงแกไขขอบกพรองผลปรากฏวา พบวาตัวอักษรในบางหนาของหนังสืออิเล็กทรอนิกสมีความยาว
มากเกินไปและ จึงไดนําหนังสืออิเล็กทรอนิกสมาปรับปรุงแกไข 
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 ผังหนังสืออิเล็กทรอนกิส (E-book)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
   
  
 

ภาพประกอบ 2  ผังหนงัสืออิเล็กทรอนกิส (E-book) 

เขาสูบทเรียน 

หนวยที่ 1 หนวยที ่1.1 หนวยที่ 1.2 

เรียนเนื้อหา เรียนเนื้อหา 

หนวยที่ 2.1 หนวยที ่2.2 หนวยที่ 2.3 หนวยที่ 2 

เรียนเนื้อหา เรียนเนื้อหา เรียนเนื้อหา 

หนวยที่ 3 หนวยที่ 3.1 หนวยที ่3.2 หนวยที่ 3.3 

เรียนเนื้อหา เรียนเนื้อหา เรียนเนื้อหา 

ออกจากโปรแกรม 



 57 

  2.3 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีข้ันตอนการสรางและการหาคุณภาพ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ตามลําดับ ดังนี้   
    2.3.1 ศึกษาเนื้อหาและผลการเรียนรูที่คาดหวัง จากหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน
พุทธศักราช  2544  กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 เร่ือง “เวลา” 
     2.3.2 สรางแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การเรียน เร่ือง “เวลา” แบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ มี  3 ตัวเลือก  จํานวน  20  ขอ  พรอมทั้งกําหนดเกณฑการใหคะแนน 
    2.3.3 นําแบบทดสอบใหผูเช่ียวชาญดานคณิตศาสตร  ดานการศึกษาพิเศษและดาน
วัดผลประเมินผลตรวจสอบและพิจารณานําคะแนนที่ไดจากการประเมินความเที่ยงตรงเชิงโครงสราง
และเนื้อหาแลวคํานวณหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC ) ระหวางขอคําถามกับจุดประสงคเชิง
พฤติกรรม จากผลการประเมินดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC )  ทั้ง  3 ทานพบวา  มีคาดัชนี
ความสอดคลอง เทากับ  1  (ดังแสดงในภาคผนวก  ) แลวนํามาปรับปรุงแกไขแบบทดสอบดังนี้ 
    1) ขอ 1 – ขอ 2 คําถามควรเปนภาษาเขียน เพื่อปองกันการช้ีนําคําตอบที่
ถูกตองใหกับนักเรียน 
    2) ขอ 8 – 10 ปรับภาษาเขียน “ภาพในขอใด” ใหใชคําวา “จากภาพ”   
    3) ขอ 11  ควรปรับใหเปนภาพนาฬิกาใหมีขนาดเทากันทั้งหมด  
    2.3.4 นําแบบทดสอบที่สรางข้ึนไปทดลองใชกับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 1 หา
ความยากงาย  และคาอํานาจจําแนก โดยคัดเลือกขอสอบไวจํานวน  15  ขอ (ดังแสดงในภาคผนวก) ซึ่ง
มีคาความยาก (P) ระหวาง 0.50 – 0.70  และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20  ข้ึนไป  ปรากฏวาไดขอสอบ
ซึ่งมีคาความยาก 0.47 ถึง 0.70 และคาอํานาจจําแนกต้ังแต 0.20 ถึง 0.47  
    2.3.5 นําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ที่คัดเลือกไว 15 ขอมาตรวจสอบคาความเช่ือมั่น
ของแบบทดสอบ โดยใชสูตร คูเดอร – ริชารดสัน (KR – 20)  (ลวน  สายยศ;  และอังคณา  สายยศ.  
2543: 217) พบวาไดคาความเช่ือมั่น  เทากับ .93 
    เกณฑการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน (สํานักงานการศึกษาพิเศษ. 2547: 
200 – 202) ดังนี้ 
    คะแนน 0 -  5  คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 
     คะแนน 6 – 10  คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 
     คะแนน  11 - 15 คะแนน หมายถึง  มีผลการเรียน  ระดับดี 
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วิธีการทดลอง 
 1. แบบแผนการทดลอง 
   การวิจยัคร้ังนี ้เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) ดําเนนิการทดลองตาม
แบบแผนการทดลองแบบ One-Group Pretest - Posttest Design (ลวน สายยศ และอังคณา  สายยศ. 
2543: 249) 1 กลุม เปนกลุมทดลองดังนี ้
 

กลุมทดลอง ทดสอบกอน ทดลอง ทดสอบหลัง 
E T1 X T2 

 
 เมื่อ E แทน นักเรียนทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย   
   X แทน การสอนโดยใชส่ือการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนิกส  (E-book)  
   T1 แทน แบบทดสอบความรู ความเขาใจ เร่ือง เวลากอนการทดลอง 
   T2 แทน แบบทดสอบความรู ความเขาใจ เร่ือง เวลาหลังการทดลอง  
  

 2. ข้ันตอนการทดลอง  
   2.1  กอนดําเนนิการทดลอง  
     2.1.1 ขอใหบัณฑิตวทิยาลัยออกหนังสือขออนุญาตโรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 
กรุงเทพมหานคร ที่มีนกัเรียนเปนกลุมตัวอยางเปนสถานดําเนินการทดลอง 
     2.1.2  ทดสอบนักเรียนกอนเรียน (Pretest) ดวยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิท์างการ
เรียนเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2553  
    2.2  ดําเนนิการสอนดวยตัวเองโดยการใชส่ือการสอนหนงัสืออิเล็กทรอนกิส (E-book) กับ
กลุมตัวอยางเปนระยะเวลา 12 วัน วันละ 60 นาท ีทุกวนัจันทรถงึวนัศุกร เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา 
จํานวน 12 แผนการสอน ดังตาราง 
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ครั้งที่ วัน แผนการทดลอง 
 

1 
 
จันทร 

หนวยที่ 1  รูจักการบอกชวงเวลา 
 บอกเวลากลางวัน กลางคืน 

2 อังคาร บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เย็น 

3 พุธ ทบทวนกลางวัน กลางคืน และเชา บาย เย็น 

 
4 

 
พฤหัสบดี 

หนวยที่ 2 รูจักนาฬิกา 
ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา 

5 ศุกร บอกการเดินของเข็มส้ันและเข็มยาว 

6 จันทร ทบทวน ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกาและบอกการเดินของเข็มส้ันและเข็มยาว 

7 อังคาร การดูนาฬิกา 

8 พุธ ทบทวนการดูนาฬิกา 
 

9 
 
พฤหัสบดี 

หนวยที่ 3 รูจักปฏทิิน วนัและสปัดาห 
วันทั้ง 7 วัน 

10 ศุกร  ปฏิทิน 

11 จันทร วิธีการดูปฏิทนิ 
12 อังคาร ทบทวน วนัทั้ง 7 วนั และวิธกีารดูปฏิทิน 

      
  2.3 เมื่อเสร็จส้ินการทดลองแลว ทําการทดสอบหลังเรียน (Posttest) ดวยแบบทดสอบวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนฉบับเดียวกันกับการทดสอบกอนเรียนเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book)  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติพื้นฐานในการวิเคราะหขอมูลไดแก  จํานวน  คามัธยฐาน
(Median) คาพิสัยควอไทล (Inter - quartile Range)  และทดสอบโดยใชสถิติทดสอบ Signed Test for 
Median: One Sample Test 
 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2   
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยกอนและหลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสือ
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อิเล็กทรอนิกส(E-book)  ทําการวิเคราะหขอมูลโดยสถิติทดสอบ The Wilcoxon Matched – Pairs 
Signed – Ranks Test 
 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
 1.  สถิติที่ใชในการวิเคราะหคุณภาพของเคร่ืองมือ 
    1.1 การวิเคราะหคาดัชนีความสอดคลองของผูเชี่ยวชาญ (IOC)  ใชสูตร (อนุวัติ คูณแกว.  
2546: 48)   

   สูตร IOC  = 
N

R  

 
   เมื่อ R  แทน ผลรวมของคะแนนจากการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญ 
    N  แทน จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
  1.2  การวิเคราะหคาความยาก (Difficulty)  โดยใชสูตร ( อนวุัติ  คูณแกว. 2546: 49) 
 

    สูตร p   =  
N

LH   

 
   เมื่อ p  แทน คาความยากของขอสอบ  
    H แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น 
    L แทน จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น 
    N แทน จํานวนคนทัง้หมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
 
  1.3 การวิเคราะหคาอํานาจจําแนก (Discrimination)  โดยใชสูตร  (อนวุัติ  คูณแกว.  2546: 
50) 
 

   สูตร r  =  
2/N

LH   

   
   เมื่อ r  แทน คาอํานาจจําแนก 
    H แทน จํานวนคนในกลุมสูงที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น 
    L แทน จํานวนคนในกลุมตํ่าที่ตอบถูกในขอสอบขอนั้น 
    N แทน จํานวนคนทัง้หมดในกลุมสูงและกลุมตํ่า 
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  1.4  การวิเคราะหคาความเชื่อมัน่  (Reliability ) โดยใชสูตร KR-20 ของคูเดอร- ริชารดสัน 
(อนุวัติ  คูณแกว.  2546: 54) 
   

   สูตร 
20KRr     =    






















2
1

1 S

pq

k

k
  

 

   เมื่อ 
20KRr  แทน คาความเชื่อมัน่ของแบบทดสอบ 

    K แทน จํานวนขอสอบ 
    p  แทน สัดสวนของผูทําถกูในขอหนึ่งๆ  เทากับจาํนวนคนทีท่ําถูกหาร 
      ดวยจํานวนคนสอบทัง้หมด 
    q  แทน สัดสวนของผูทําผิดในขอหนึ่งๆ  หรือ 1- p   
    2S  แทน คะแนนความแปรปรวนของแบบทดสอบ 
     

       2S    =  
 

2

22

N

XXN  
   

 

  2.  หาคาสถิติพืน้ฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก   
   2.1  คามัธยฐาน (Median) คํานวณจากสูตร (นิภา ศรีไพโรจน.  2533: 56) 

    

    Mdn = 
2

1NX  

    
   เมื่อ Mdn   แทน  มัธยฐาน หรือ คากลาง  
      X   แทน จํานวนคะแนนหรือขอมูลที่เปนเลขคู 

    
2

NX    แทน  คะแนนตัวที่  
2

N   

    
2

1NX   แทน  คะแนนตัวที่ 1
2


N  

 
  2.2  คาพิสัยควอไทล (Inter - quartile Range) คํานวณจากสูตร ดังนี ้(ยทุธพงษ กัยวรรณ.
2543: 152) 
 

    IQR  = 13 QQ    
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   เมื่อ  1Q  แทน  คาที่ตําแหนง 1/4  หรือ  25% หาไดจาก 
41


Q      

    3Q   แทน  คาที่ตําแหนง  3/4  หรือ 75% หาไดจาก  3Q  
        N     แทน  จํานวนขอมูล 
   
  3. สถิตที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน 
    3.1 การเปรียบเทียบคามัธยฐาน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง “เวลา” ของนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชส่ือการสอน
หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  ใชสถิติทดสอบ  The Sign Test for Median: One Sample (Miltion,  
susan J.,  Mcteer,  Paul M., and Corbet, Janes J. 1997:594 - 595) โดยมีสูตรดังนี้   
 
   สูตร 

2

1
)MP(XM)P(X   

 
    M  แทน  คามัธยฐานทีต้ั่งไว (เกณฑที่กําหนดไว)  
    X  แทน จํานวนคาของตัวแปรที่นอยกวาคามัธยฐานท่ีกําหนดไว (-) 
      หรือจํานวนคาของตัวแปรที่มากกวาคามัธยฐานที่ต้ังไว (+)  
        โดยพิจารณาใชคา +  เมื่อต้ังสมมติฐาน Ha: M < M0 
      และพิจารณาใชคา – เมื่อต้ังสมมติฐาน  Ha: M > M0 
      เมื่อ  M เปนคามัธยฐานท่ีไดจากการทดลองและ M0เปนคา  
      มัธยฐานที่กาํหนดไว 
 

  3.2 ใชสถิติ แบบ Nonparametic Statistics เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอย กอนและหลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ใชสถิติทดสอบ  The 
Wilcoxon  Matched - Pairs Signed - Ranks Test (นิภา ศรีไพโรจน. 2533: 93) โดยมีสูตรดังนี้   
     
   สูตร D  =  Y  -  X 
 

     เมื่อ   D แทน   คาความแตกตางของขอมูลทั้งคู 
      X แทน   คะแนนของการประเมินกอนการทดลอง 
      Y แทน   คะแนนของการประเมินหลังการทดลอง 
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 จัดอันดับคาความแตกตางจากคานอยไปหาคามาก 
 กํากับอันดับทีด่วยเคร่ืองหมายบวกหรือเครื่องหมายที่มอียูเดิม 
 หาผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายบวก และมีเคร่ืองหมายลบตามลําดับคา 
 คาของผลรวมที่นอยกวา (โดยไมคํานงึถงึเคร่ืองหมาย) เราเรียกคานี้วา T  
     

    Z  =   



S

TET  

 

  เมื่อ   
4

1
)(




NN
TE  

      
24

121 


NNN
ST  

 
  เมื่อ  )(TE  แทน  คาเฉลีย่ของผลรวมอันดับที่นอยกวา 
     N  แทน จํานวนนกัเรียน 
       TS    แทน คาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
       Z   แทน  คะแนนมาตรฐาน 
        T   แทน  คาของผลรวมของอันดับที่มีเคร่ืองหมายกาํกับทีน่อยกวา 
 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  
มีผลการวิเคราะหขอมูลนําเสนอตามลําดับความมุงหมายการวิจัยดังนี้ 
 1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  
ที่ไดจากกลุมตัวอยาง 8 คน  มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตาราง 1 จํานวนคะแนน คามัธยฐาน และพิสัยควอไทล ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของ 
      นกัเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใช 
      ส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
 

คนที ่

คะแนน 
กอนสอบ 

(เต็ม 15คะแนน) 
(X) 

ระดับ 
ผลสัมฤทธิ ์

คะแนน 
หลังสอบ 

(เต็ม 15 คะแนน) 
(Y) 

ระดับความ 
ผลสัมฤทธิ ์

ความแตกตาง 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
5 
5 
6 
10 
10 
8 
4 

พอใช 
ปรับปรุง 
ปรับปรุง 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
พอใช 
ปรับปรุง 

11 
10 
11 
9 
13 
15 
12 
10 

ดี 
พอใช 
ดี 

พอใช 
ดี 
ดี 
ดี 

พอใช 

2 
5 
6 
3 
3 
5 
4 
6 

Mdn 
IQR 

7 
4 

พอใช 11 
3 

ดี  

 

 จากตาราง 1 แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
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(E-book) สูงกวาผลสัมฤทธิ์กอนการเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)โดยกอนการเรียนนักเรียนมี
ผลสัมฤทธ์ิใกลเคียงกันโดยมีคะแนนระหวาง 4 – 10 คะแนน  คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 7  และมี
คาพิสัยควอไทมเทากับ 4 มีระดับความรูในการเรียนรูเร่ืองเวลาอยูในระดับพอใช หลังจากไดรับการสอน
โดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)นักเรียนมีระดับความรูในการเรียนรูเร่ือง “เวลา” อยูในระดับดี 
โดยมีคะแนนระหวาง 9 – 15 คะแนน คะแนนมัธยฐานของกลุมเทากับ 11 คะแนน และมีคาพิสัย      
ควอไทมเทากับ 3  
 

ตาราง 2  เปรียบเทยีบคามธัยฐานผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง“เวลา” ของนกัเรียน ชั้นประถมศึกษาปที ่ 
      2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือ  การสอนหนังสือ 
      อิเล็กทรอนิกส(E-book) กับเกณฑระดับดี 
 

เคร่ืองหมาย 
คนที ่ คะแนนเต็ม 15 คะแนน 

คามัธยฐาน 
กําหนดไวระดับดี + - 

 

t 
 

P-value 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

11 
10 
11 
9 

13 
15 
12 
10 

11-15 คะแนน + 
 

+ 
 

+ 
+ 
+ 
 

 
- 
 
- 
 
 
 
- 

5 0.8555 

Mdn 
IQR 

11 
3 

≥11 5 3  

 
 จากตาราง 2 พบวา คามัธยฐานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของ
นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือ
การสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)  มีคาแตกตางจากคามัธยฐานท่ีเปนเกณฑระดับดี  (11 - 15 
คะแนน)  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานขอที่ 1  ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีความบกพรองทาง
สติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) อยูในระดับดี 
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 2.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เวลา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนโดยใช ส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(E-book) 
 

ตาราง 3 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิท์างการเรียนเร่ือง เวลา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที ่2 ทีม่ีความ 
      บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลงัการสอนโดยใชส่ือการสอนหนงัสือ 
      อิเล็กทรอนิกส(E-book) 
 

คะแนน ลําดับเคร่ืองหมาย 
คนที ่ กอนสอบ 

X 
หลังสอบ 

Y 

ผลตาง 
ของคะแนน 
D= Y - X 

ลําดับที ่
ความแตกตาง บวก ลบ 

T 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
5 
5 
6 
10 
10 
8 
4 

11 
10 
11 
9 
13 
15 
12 
10 

+2 
+5 
+6 
+3 
+3 
+5 
+4 
+6 

1 
5.5 
7.5 
2.5 
2.5 
5.5 
4 

7.5 

+1 
+5.5 
+7.5 
+2.5 
+2.5 
+5.5 
+4 

+7.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

0* 

รวม +36 0  

  
*มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  
 จากตาราง 3  แสดงวา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง เวลา นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนโดยใช ส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยหลังการทดลอง นักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยมีความสามารถสูงกวากอนการ
ทดลองซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานในการวิจัยขอที่ 2 ที่วา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง 
“เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการ
สอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สูงข้ึน  
 



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเร่ือง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 
2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย จากการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book) มีสรุปอภิปรายและขอเสนอแนะนําเสนอตามลําดับดังนี้ 
 
ความมุงหมายของการวิจัย 
 1.  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเร่ือง เวลา ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)  
 2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2   
ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย กอนและหลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส(E-book) 
 
สมมุติฐานการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book) อยูในระดับดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book) สูงข้ึน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
   ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย มี
ระดับสติปญญาระหวาง 50–70 และไมมีความพิการซ้ําซอน กําลังเรียนอยูในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 
2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 โรงเรียนโรงเรียนราชวินิตบางแค กรุงเทพมหานคร เลือกโดยวิธี
เจาะจง (Purposive sampling) จํานวน 8 คน เลือกโดยวิธีเจาะจง (Purposive Sampling)  
 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยไดแก ส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) กลุมสาระ
คณิตศาสตรเร่ือง “เวลา” แผนการจัดการเรียนรูคณิตศาสตร  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน  



 68 

 ดําเนินการทดลองกับกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอย กําลังเรียนอยูในประถมศึกษาปที่ 2  ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2553 ระยะเวลาการทดลอง 12 
วัน วันละ 60นาที ทุกวันจันทรถึงวันศุกร เวลา 09.00 – 10.00 นาฬิกา จํานวน 12 แผนการสอน  
ระหวางวันที่ 1 มิถุนายน 2553  – วันที่ 16 มิถุนายน 2553 โดยส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส       
(E-book) โดยใหทําแบบทดสอบกอนเรียน กอนเรียนเนื้อหา แบงเนื้อหาออกเปน 3 หนวยการเรียนรู คือ 
หนวยที่ 1 รูจักการบอกชวงเวลา  ใหเรียนเนื้อหา และทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  หนวยที่ 2 รูจักนาฬิกา 
ใหเรียนเนื้อหา และทําแบบฝกหัดทายบทเรียน  หนวยที่ 3รูจักวัน สัปดาหและปฏิทินใหเรียนเนื้อหา และ
ทําแบบฝกหัดทายบทเรียน เมื่อเรียนทั้ง 3 หนวยแลวจึงใหทําแบบทดสอบหลังเรียนจํานวน 15 ขอ ทํา
การวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติคามัธยฐาน คาพิสัยควอไทล  The Sign Test for Median: One Simple 
และ  The Wilcoxon Matched – Pairs Signed – Ranks Test  
 
สรุปผลการวิจัย 
 1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book) อยูในระดับดี 
 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส      
(E-book) สูงข้ึน 
 

อภิปรายผล 
 จากการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”  ของนักเรียนช้ันประถมศึกษา     
ปที่ 2 ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย หลังการสอนโดยใช ส่ือการสอนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส  (E-book) ซึ่งสอดคลองกับสมมุติฐานขอที่ 1 ที่ ต้ังไววาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คณิตศาสตรเร่ือง “เวลา”   ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับ
เล็กนอย หลังการสอนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) อยูในระดับดี ปจจัยที่สงผลให
นักเรียนมีความรูเร่ือง “เวลา” หลังการเรียนโดยใชส่ือการสอนหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book) สูงกวา
กอนการเรียนนั้นเปนผลเนื่องมาจากแผนการจัดการเรียนรูที่ใชควบคูกับหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
เร่ือง”เวลา” เปนแผนการจัดการเรียนรูที่เขียนข้ึนโดยผูวิจัยไดเลือกเน้ือหาที่ใกลตัวเกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวันของนักเรียนจํานวน 12 แผนการสอน กอนทําการสอนผูวิจัยไดใหนักเรียนทําแบบทดสอบ
ความรูเร่ือง “เวลา” เพื่อทดสอบความรูเบ้ืองตนหลังจากน้ันจึงทําการสอนซ่ึงมีข้ันตอนการสอน ข้ันตอน
ที่ 1 ข้ันนํา ผูวิจัยช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูที่นักเรียนตองปฏิบัติและทบทวนส่ิงที่เรียนไปในบทเรียนที่แลว
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จึงเร่ิมสอนบทเรียนใหม ข้ันตอนที่ 2 ข้ันสอน ผูวิจัยอธิบายเนื้อหาในบทเรียนและใหนักเรียนศึกษา
เนื้อหาตาม ข้ันตอนที่ 3 ข้ันการเลียนแบบ เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยปฏิบัติใหนักเรียนดูเปนตัวอยาง ข้ันตอนที่ 
4 นักเรียนฝกปฏิบัติดวยตนเองโดยมีผูวิจัยควบคุมอยางใกลชิด  ข้ันตอนที่ 5 ข้ันปฏิบัติอยางถูกตอง
ข้ันตอนนี้ฝกใหนักเรียนมีโอกาสฝกฝนทักษะการเรียนรูดวยตนเอง ข้ันตอนที่ 6 ข้ันการแสดงออก เปน
ข้ันตอนที่นักเรียนไดฝกฝนการปฏิบัติมากข้ึนจนสามารถปฏิบัติไดอยางถูกตองสมบูรณอยางคลองแคลว 
ข้ันตอนที่ 7 ข้ันการกระทําอยางเปนธรรมชาติข้ันนี้เปนข้ันที่นักเรียนสามารถกระทําการปฏิบัติไดอยาง
งายตามความสามารถของแตละคน  เนื่องจากผูวิจัยไดออกแบบโดยใชขอดีของหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book)ที่มีทั้งภาพและเสียงชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนในการจัดรูปแบบการสอนในเร่ือง 
“เวลา” ซึ่งเปนไปตามจุดประสงคการเรียนในช้ันเรียนซ่ึงงายตอการทําความเขาใจของนักเรียนไดดียิ่งข้ึน 
เพราะหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)ไดถูกออกแบบมาใหนักเรียนเกิดความสนใจ สงผลใหนักเรียน
สามารถเรียนดวยความสบายใจ เพิ่มแรงจูงใจในการเรียนคณิตศาสตรมากข้ึน 
 อาจกลาวไดวาแผนการจัดการเรียนรูที่มีข้ันตอนการสอนที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
เร่ือง “เวลา” ชวยสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนทําใหนักเรียนสามารถพัฒนาความรูเร่ือง “เวลา” ของ
นักเรียนแตละคนไดดีข้ึน และผลการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนแตละคนสามารถกลาวไดดังนี้ 
 คนที่ 1 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนไดดี นักเรียนสามารถเรียนรู
ตามที่ผูวิจัยกําหนดใหไดอยางรวดเร็ว นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี ซึ่งกอนเรียนไดคะแนน 9 
คะแนน หลังเรียนได 11 คะแนน สูงกวากอนเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการ
เรียนไปใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 
 คนที่ 2 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนนอยและความคลองแคลวใน
การใชคอมพิวเตอรอยูในระดับพอใช  และนักเรียนมีความสนใจในหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) มาก 
มีความต้ังใจในการเรียนจึงทําใหคะแนนหลังการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สูงกวากอน
เรียนซ่ึงคะแนนทดสอบกอนเรียนได 5 คะแนน หลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ได
คะแนน 10 คะแนน สูงกวากอนเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชใน
การทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 
 คนที่ 3 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนนอยและความคลองแคลวใน
การใชคอมพิวเตอรอยูในระดับคอนขางดี  และนักเรียนมีความกระตือรือรนในการเรียนหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) มาก มีความต้ังใจในการเรียนจึงทําใหคะแนนหลังการเรียนดวยหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส (E-book) สูงกวากอนเรียนซ่ึงคะแนนทดสอบกอนเรียนได 5 คะแนน หลังจากเรียนดวย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)ไดคะแนน 11 คะแนน สูงกวากอนเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถ
นําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 
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 คนที่ 4 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนนอยและความคลองแคลวใน
การใชคอมพิวเตอรอยูในระดับคอนขางนอย  ไมมีความมั่นใจในตัวเอง กลัว เนื่องจากมีอาการเกร็ง
ขอมือ และตองใชระยะเวลานานกวาคนอื่น ซึ่งเปนอุปสรรคตอการเรียน ผูวิจัยตองคอยจับมือ คอย
แนะนําช้ีแนะ ทําใหนักเรียนผอนคลายไมมีอาการเกร็งขอมือ โดยผูวิจัยไมตองคอยจับมือหรือแนะนําอีก 
ทําใหคะแนนหลังการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สูงกวากอนเรียนซ่ึงคะแนนทดสอบกอน
เรียนได 6 คะแนน หลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ไดคะแนน 9 คะแนน สูงกวากอน
เรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียนได
ถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 
 คนที่ 5 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนไดดี  มีความต้ังใจในการ
เรียน เรียนรูไดเร็ว นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี ซึ่งกอนเรียนไดคะแนน 10 คะแนน หลังเรียนได 
13 คะแนน สูงกวากอนเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการทํา
แบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 
 คนที่ 6 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนไดดี  กวานักเรียนคนอ่ืนๆใน
หองเรียนสามารถเรียนรูตามกิจกรรมที่ผูวิจัยสอนใหอยางรวดเร็ว การเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส 
(E-book) นักเรียนสามารถเรียนรูดวยตนเองไดดี มีทักษะการฟงดีเยี่ยมทําใหคะแนนหลังการเรียนดวย
หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)สูงกวากอนเรียนซ่ึงคะแนนทดสอบกอนเรียนได 10 คะแนน หลังจาก
เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ไดคะแนน 15 คะแนน สูงกวากอนเรียนแสดงใหเห็นวา
นักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑ
ที่กําหนด 
  คนที่ 7 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนไดดี  นักเรียนมีความสนใจใน
การศึกษาหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)มาก กระตือรือรนในการเรียน และมีความต้ังใจในการเรียนทํา
ใหคะแนนหลังการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สูงกวากอนเรียนซ่ึงคะแนนทดสอบกอน
เรียนได 8 คะแนน หลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ไดคะแนน 12 คะแนน สูงกวากอน
เรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการทําแบบทดสอบหลังเรียนได
ถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 
 คนที่ 8 นักเรียนมีทักษะการใชคอมพิวเตอรในการศึกษาบทเรียนคอนขางดี นักเรียนมีความ
สนใจและต้ังใจฟง ดูตามบทเรียนหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ซึ่งมีทั้งภาพและเสียงทําใหนักเรียน
จดจําไดดีทําใหคะแนนหลังการเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) สูงกวากอนเรียนซ่ึงคะแนน
ทดสอบกอนเรียนได 4 คะแนน หลังจากเรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ไดคะแนน 10 คะแนน 
สูงกวากอนเรียนแสดงใหเห็นวานักเรียนสามารถนําความรูที่ไดจากการเรียนไปใชในการทําแบบทดสอบ
หลังเรียนไดถูกตอง ผานเกณฑที่กําหนด 
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 จะเห็นไดวาแผนการจัดการเรียนรูที่มีข้ันตอนการสอนที่ใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)เร่ือง 
“เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่ประกอบดวยรูปภาพ เสียง ภาพเคล่ือนไหว ที่ชวยกระตุน
การเรียนรูของนักเรียนใหเกิดความเขาใจยิ่งข้ึน สงผลใหคะแนนความรู เร่ือง “เวลา”สูงข้ึนกวากอนเรียน 
สอดคลองกับงานวิจัยของสุทธิลักษณ  สูงหางหวา (2551: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเปรียบเทียบคะแนน
ทดสอบกอนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกสผลการวิจัยพบวา คะแนน
เฉล่ียของนักเรียนหลังจากที่เรียนดวยหนังสืออิเล็กทรอนิกส สูงกวาคะแนนเฉล่ียกอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เร่ือง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2  ที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอย เปนหนังสืออิเล็กทรอนิกสที่ผูวิจัยสรางข้ึนเพื่อชวยเรียนรูเร่ือง      
”เวลา” ของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยซ่ึงไดกําหนดเนื้อหาในการเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐานเรื่อง “เวลา” ที่ใชในชีวิตประจําวันหรือส่ิงใกลตัวนักเรียนโดยผูวิจัยได
คํานึงถึงความสามารถทางการเรียนรูของนักเรียน ออกแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกสใหมีความยากงายตรง
กับระดับความสามารถ และการเรียนรูที่แตกตางกัน 
 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนเรื่อง “เวลา” ของนักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 2 ที่มี
ความบกพรองทางสติปญญาระดับเล็กนอยจากการทําแบบทดสอบหลังเรียนสูงกวากอนเรียนอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเปนไปตามที่สมมุติฐานต้ังไว เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-
book) สรางข้ึนตามหลักการสรางสําหรับเด็กโดยคํานึงถึงความสนใจและความเหมาะสมกับวัยของเด็ก 
อีกทั้งยังไดผานการประเมินจากผูเชี่ยวชาญดานการวัดผลการศึกษา ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาพิเศษ 
ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีรวมทั้งยังนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ไปทดลองใชและนํามาปรับปรุง
แกไขขอบกพรองตางๆจนไดหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ที่สมบูรณจึงทําใหผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
สูงกวากอนเรียน เนื่องจากหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) เปนส่ือการสอนที่นาสนใจและแปลกใหมจึง
ทําใหนักเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียน อีกทั้งหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)ยังสามารถเสนอเน้ือหาที่
นาสนใจมีทั้งภาพและเสียงจึงสงผลใหผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนสูงข้ึนสอดคลองกับถาวร นุนละออง  
(2550: บทคัดยอ) ; นวอร แจมขํา  (2547: บทคัดยอ); พิเชษฐ  เพียรเจริญ (2546: บทคัดยอ)  ที่พบวา
หนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)ชวยใหนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงข้ึน 
 
ขอเสนอแนะ 
  1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
   1.1 ในการสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book) ควรพิจารณาการออกแบบใหเกิดการ
เรียนรูที่งายมีเนื้อหารายละเอียดและความเหมือนจริงของหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book)ใหมากที่สุด
สําหรับกลุมนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา 
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  1.2  ในการสรางงานหนังสืออิเล็กทรอนิกส(E-book) ควรศึกษาโปรแกรมที่หลากหลายเพื่อ 
สนองตอความตองการของผลงานที่สรางสรรคมากยิ่งข้ึน 
  2. ขอเสนอแนะครั้งตอไป 
   2.1  ควรมีการศึกษาความคงทนในการเรียนรูของนักเรียนที่มีความบกพรองทางสติปญญา
หลังจากเรียนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) 
   2.2  ควรมีการศึกษาการนําหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book) ไปใชสําหรับนักเรียนที่มีความ
บกพรองทางสติปญญาในรายวิชาอ่ืนๆ 
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ภาคผนวก ข 
 
   -  ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบ 
   -  คาดัชนีความสอดคลองแบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-book)   
   -  คาความยากงายของแบบวัดผลสัมฤทธ์ิ 
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ตาราง 4 ผลการประเมินความเที่ยงตรงเชงิเนื้อหาของแบบทดสอบ 
 

ผูเช่ียวชาญ 
จุดประสงคการเรียนรู ขอที่ 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 

คา 
IOC 

ผล 

1. เม่ือกําหนดกิจกรรมหรือเหตุการณให  สามารถ
บอกไดวากิจกรรมหรือเหตุการณเกิดขึ้นใน
ชวงเวลาใด 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

2. บอกสวนประกอบของนาฬิกา ไดถูกตอง 
 

7 
8 
9 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 

1 
1 
1 

ใชได 
ใชได 
ใชได 

3. บอกเวลาท่ีกําหนดได 10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 
+1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

4. เม่ือกําหนดวันในหนึ่งสัปดาหสามารถบอกจํานวน
วันในหนึ่งสัปดาหและช่ือวันในสัปดาหได 

 

21 
22 
23 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 

+1 
+1 
+1 

1 
1 
1 

ใชได 
ใชได 
ใชได 

5. เม่ือดูปฏิทินสามารถบอกไดวาวันที่นั้นๆ ตรงกับวัน
อะไร 

24 
25 

+1 
+1 

+1 
+1 

+1 
+1 

1 
1 

ใชได 
ใชได 
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ตาราง 5 คาดัชนีความสอดคลอง แบบประเมินหนังสืออิเล็กทรอนกิส (E-book)   
 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คา IOC สรุปผล 

1. ดานคําแนะนําในการใชบทเรียน 
     1.1 ส่ือความหมายชัดเจนและเขาใจงาย 
     1.2 บอกรายละเอียดของเนื้อหาครอบคลุม 
     1.3 เราความสนใจของผูเรียน 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
1 
1 
1 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

2. ดานเนื้อหา 
    2.1 เนื้อหามีความสอดคลองกับจุดประสงค

เชิงพฤติกรรม 
    2.2 เนื้อหามีความละเอียดชัดเจน 
  2.3 ความเหมะสมกับวัยและความสนใจของ

นักเรียน 
   2.4 เนื้อหาเปนไปตามลําดับข้ันตอนของการ

เรียนรู (จากงายไปหายาก) 
   2.5  เนื้อหามีความยากงายพอเหมาะ 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1 
 

1 
1 
 

1 
 

1 

 
ใชได 

 
ใชได 
ใชได 

 
ใชได 

 
ใชได 

3. ดานภาษา 
  3.1 ความเหมาะสมในการใชคําในการส่ือ

ความหมาย 

  3.2 ความถูกตองของภาษาที่ใช 
  3.3 ภาษาที่ใชเขาใจงาย เหมาะสมกับวยั 
 3.4 ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรที่ใช 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
+1 

 
+1 
+1 
+1 

 
1 
 

1 
1 
1 

 
ใชได 

 
ใชได 
ใชได 
ใชได 

4.  ดานการออกแบบ 
 4.1 หนงัสือมคีวามชัดเจนกบันักเรียนที่เรียน

ดวยตนเอง 
 4.2 มีรูปแบบการเสนอเนื้อหาและรูปภาพ

เหมาะสม 
 4.3 กราฟก สี เหมาะสม 

 
 
+1 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
 
+1 
+1 

 
 
1 
 
1 
1 

 
 

ใชได 
 

ใชได 
ใชได 
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ตาราง 5 (ตอ) 

 

ผูเชี่ยวชาญ 
รายการ คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
คา IOC สรุปผล 

5. ดานความสะดวกตอการใช 
    5.1  สามารถออกจากบทเรียนไดเมื่อจบ

หนวยใดหนวยหนึ่ง 
    5.2 สามารถใชบทเรียนไดตลอดเวลา 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
+1 
+1 

 
 
1 
1 

 
 
ใชได 
ใชได 
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ตาราง 6 คาความยาก (p) คาอํานาจจําแนก (r) ของแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา 
      คณิตศาสตร เร่ือง “เวลา” 
 

ขอที่ p r 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 

.70 

.47 

.53 

.57 

.57 

.57 

.60 

.63 

.50 

.63 

.60 

.57 

.63 

.67 

.67 

.47 

.27 

.20 

.20 

.60 

.33 

.27 

.20 

.33 

.33 

.40 

.20 

.47 

.27 

.27 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
 

ตัวอยางหนังสืออิเล็กทรอนกิส (E-book) 
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 95 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
 

แบบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 
กลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

เรื่อง “เวลา” 
 
ช่ือ................................................นามสกุล.............................................. 
 
 

1. นักเรียนเห็น  ในเวลาใด 
 

ก. เวลากลางวัน 
ข. เวลากลางคืน 
ค. เห็นไดทัง้กลางวันและกลางคืน 

 
 

2. ชวงเวลาใดที่นักเรียนเห็น 
 

ก. เวลากลางวัน 
ข. เวลากลางคืน 
ค. เห็นไดทัง้กลางวันและกลางคืน 

 

3. นักเรียนไปโรงเรียนในเวลาใด 
 ก. เชา 
 ข. เที่ยง 
 ค. เย็น 
 

 

 

 

 

ดวงอาทิตย 

ดวงจันทร 
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4. ดวงอาทิตยอยูตรงศีรษะเปนเวลาใด 
 ก. เชา 
 ข. เที่ยง 
 ค. เย็น 
 

 
 
 

5. หนาที่ของนาฬิกาคืออะไร 
 ก. ใชบอกเวลา 
 ข. ใชบอกน้ําหนัก 
 ค. ใชบอกกิจกรรม 

 

6. ตัวเลขใดไมมีบนหนาปดนาฬิกา 
 ก.  เลข 11 
 ข.  เลข 12 
 ค.  เลข 13 

 

7. จากภาพเข็มสั้นช้ีเลขใด 
ก. เลข 4 
ข. เลข 5 
ค. เลข 12 
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8. จากภาพเข็มยาวช้ีเลขใด 
ก. เลข 2 
ข. เลข 11 
ค.  เลข 12 

 
 
9. จากภาพเข็มสั้นช้ีเลข 7 เข็มยาวช้ีเลข 12 บอกเวลาก่ีโมง 

ก. 7  โมง 
ข. 8  โมง 
ค. 12 โมง 

 
 

 
10. จากภาพเข็มสั้นช้ีเลข 6 เข็มยาวช้ีเลข 12 บอกเวลาก่ีโมง 

ก. 6  โมงเชา 
ข. 6  โมงเย็น 
ค. 7  โมงเชา 

 
 

 

 

เวลาเชา 

เวลาเย็น 
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11. นักเรียนรับประทานอาหารกลางวัน ตรงกับเวลาใดในภาพหนาปดนาฬิกา 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

12. หนาปดนาฬิกาขอใดแสดงเวลา  8 โมง 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

13.  1 สัปดาห มี กี ่วนั 
 ก.  5 วัน 
 ข.  6 วัน 
 ค.  7 วัน 

 

ก. 

 

ข. 

 

ค. 

 

ก. 

 

ข. 

 

ค. 
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14. นักเรียนไมไปโรงเรียนวันใดบาง 
  ก.  วันจันทร และวันเสาร 
  ข.  วันเสาร และวันอาทิตย 
  ค.  วันเสารและวันอังคาร 

เดือนมกราคม 2553 
อาทิตย จันทร อังคาร พุธ พฤหัส ศุกร เสาร 

     1 2 
3 4 5 6 7 8 9 

10 11 12 13 14 15 16 
17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 29 30 
31        

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. จากภาพ วันที่ 8 ตรงกับวันอะไร 
 ก.  วันพุธ 
 ข.  วันพฤหัสบดี 
 ค.  วันศุกร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
 

ตัวอยางแผนการจัดการเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 103 

แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 

บทที่ 11  เรือ่ง “เวลา”         เวลา  12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง  รูจักนาฬิกา     เวลา 1  ชั่วโมง 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  
 เมื่อกําหนดหนาปดนาฬิกาใหสามารถบอกหนาที่และสวนประกอบได 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 นักเรียนสามารถบอกหนาทีแ่ละสวนประกอบของนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาปดนาฬิกาได
ถูกตอง 
 

สาระการเรียนรู 
 นาฬิกาเปนเคร่ืองมือมาตรฐานที่ใชบอกเวลา บนหนาปดนาฬกิาชนิดที่มีเข็ม ขนาดและความ
ยาวของเข็มจะใหความหมายตางกันกลาวคือ เข็มส้ันบอกเวลาเปนช่ัวโมง เข็มยาวบอกเวลาเปนนาท ี
และ สวนประกอบของนาฬิกา บนหนาปดนาฬกิามีตัวเลข 12 ตัวเลข คือ 1 – 12 แตละชองมีตัวเลข
กํากับ 1 ตัว  เข็มส้ันและเข็มยาว 
 

กิจกรรมเรียนรู 
 1. ขั้นนํา 
   1.1  ผูสอนช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูทีน่ักเรียนจะตองปฏิบัติรวมทั้งแจงเกณฑการประเมิน
และขอตกลงในการประเมิน 
   1.2  ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ เมื่อนกัเรียนเรียนเร่ือง รูจักหนาปดนาฬิกา 
แลวบอกหนาที่และสวนประกอบของนาฬิกาที่ปรากฏบนหนาปดนาฬิกาไดถกูตอง และเมื่อไดเรียนรูใน
หนงัสืออิเล็กทรอนิกส นักเรียนเกิดความรู ความจํา สามารถตอบคําถามได  
  1.3 ผูสอนใหนักเรียนดูนาฬกิาของจริงหลายๆแบบ เชน นาฬิกาปลกุ นาฬิกาขอมือ 
ชนิดมีเข็ม และนาฬิกาแบบตัวเลข เพื่อศึกษารูปรางลักษณะของหนาปดนาฬกิา เพื่อใหนักเรียนเกดิ
ความสนใจทีจ่ะศึกษา 
 2.  ขั้นสอน    
    2.1 ผูสอนใหความรูและทบทวนพืน้ฐานความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรปุม 
ปฏิบัติการตางๆของคอมพวิเตอร 
   2.2  ผูสอนนาํเขาสูบทเรียนโดยการเขาสูโปรแกรมการเรียน  
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   2.3  ผูสอนแสดงวิธีการเขาสูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง “เวลา”  จะปรากฏหนาสารบัญ  3  
หนวยการเรียนรู ครูผูสอนเขาสูโปรแกรมการเรียนรูหนวยที ่2 คือ หนวยยอยที ่1เร่ือง ตัวเลข 1 ถึง 12 บน
หนาปดนาฬิกา 
   2.4 จากนั้นผูสอนเปดหนงัสืออิเล็กทรอนกิสใหนักเรียนไดเรียนรูตัวเลข 1 ถงึ 12 บน
หนาปดนาฬิกา 
   2.5  ผูสอน อธิบายเนื้อหาและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตามหนังสืออิเล็กทรอนิกสทีละหนา 
 3. ขั้นการเลยีนแบบ  
    3.1 ผูสอนปฏิบัติใหนกัเรียนดูและใหนกัเรียนฝกการเขาสูหนงัสืออิเล็กทรอนิกสในหนวย
การเรียนรู  ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา และใหนกัเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนดวยตนเอง 
    3.2  ผูสอนคอยแนะนํานักเรียนทีท่ําไมถกูตอง หรือไมเขาใจคําส่ังที่กําหนดให เปน
รายบุคคล 
   3.3  นักเรียนศึกษาและเรียนรูตามบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจนจบหนวยการเรียน
เร่ือง ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา เมื่อเรียนจบบทเรียนใหนักเรียนกลับสูหนาสารบัญ 
 4. ขั้นลงมือกระทํา 
    4.1  ผูสอนใหนักเรียนเขาสูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา 
โดยนักเรียนฝกปฏิบัติเองจนจบหนวยการเรียนของตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬกิา โดยผูสอนคอย
แนะนาํ 
    4.2  ผูสอนตรวจสอบ และแนะนําการฝกปฏิบัติของนักเรียน 
 5.  ขั้นปฏบัิติอยางถูกตอง 
   ใหนักเรียนเขาสูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬกิา โดย
นักเรียนฝกปฏิบัติเองจนจบหนวยการเรียนของตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา โดยฝกปฏิบัติเองโดย
ไมมีครูคอยช้ีแนะ 
 6.  ขั้นการกระทําอยางเปนธรรมชาติ 
    6.1 ผูสอนทบทวนเน้ือหาที่ไดเรียนมาแลวทัง้หมดโดยการซกัถามนักเรียน ใหนกัเรียนบอก
ข้ันตอนการปฏิบัติเขาสูหนงัสืออิเล็คทรอนกิส 
   6.2 นักเรียนทาํแบบฝกหัดทายบทเรียน หนวยการเรียนรูบอกหนาที่และสวนประกอบของ
นาฬิกาที่ปรากฏบนหนาปดนาฬิกา  จํานวน 5 ขอ ดวยตนเอง โดยมีเกณฑการใหคะแนนถาตอบถูก 1 
คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 คะแนน โดยไดกาํหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี ้
   คะแนน 0 -  1 คะแนน หมายถงึ  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 
    คะแนน 2 – 3 คะแนน หมายถงึ  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 
    คะแนน 4 - 5 คะแนน หมายถงึ  มีผลการเรียน  ระดับดี 
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  6.3 นักเรียนที่ผานเกณฑการเรียนรู ต้ังแตระดับพอใช จนถงึระดับดี ผูสอนใหรางวัล
นักเรียนที่ผานเกณฑ แตนักเรียนที่ไมผานเกณฑนักเรียนตองกลับไปเรียนเนื้อหาใหมอีกคร้ัง 
 

สื่อการเรียนการสอน 
 1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง “เวลา” 
 2. นาฬิกาจริง  
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  
 1. วัดกอนสอบ 
 2. แบบฝกหัดทายบทเรียนหนวยการเรียนรู ตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา 
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 
 ผลการสอน...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 แนวทางในการแกไข.......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ...................................................ผูสอน 
       วนัที.่.........เดือน..................พ.ศ...............  
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แผนการจัดการเรียนรู สาระการเรียนรูคณิตศาสตร 
 
บทที่ 11  เรือ่ง “เวลา”         เวลา  12 ชั่วโมง 
แผนการจัดการเรียนรู  เรื่อง  บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เย็น   เวลา 1  ชั่วโมง 

 
ผลการเรียนรูที่คาดหวังรายป  
 เมื่อกําหนดกิจกรรมหรือเหตุการณใหสามารถบอกไดวากิจกรรมหรือเหตุการณนั้นกระทําหรือ
เกิดข้ึนในชวงเวลาใด 
 
จุดประสงคการเรียนรู 
 เมื่อกําหนดกิจกรรมหรือเหตุการณให สามารถบอกไดวากิจกรรมหรือเหตุการณเกิดข้ึนใน
ชวงเวลาใด 

 
สาระการเรียนรู 
 ชวงเวลาของวนัแบงยอยออกเปน เชา เที่ยง เยน็ ดังนี้  เชา คือชวงเวลาต้ังแตดวงอาทติยข้ึน
จนถงึดวงอาทติยอยูตรงศีรษะพอดี เที่ยง คือ ชวงเวลาที่ดวงอาทิตยตรงศีรษะหรือรับประทานอาหาร
กลางวัน และเย็น คือชวงเวลาต้ังแตเลิกเรียนจนถึงดวงอาทิตยตก และนกัเรียนเหน็ดวงจันทร 
 

กิจกรรมเรียนรู 
 1. ขั้นนํา 
   1.1 ผูสอนช้ีแจงกิจกรรมการเรียนรูทีน่ักเรียนจะตองปฏิบัติรวมทัง้แจงเกณฑการประเมิน
และขอตกลงในการประเมิน 
   1.2 ผูสอนแจงวัตถุประสงคการเรียนรู คือ เมื่อกําหนดกิจกรรมหรือเหตุการณให สามารถ
บอกไดวากิจกรรมหรือเหตุการณเกิดข้ึนในชวงเวลาใด และเมื่อไดเรียนรูในหนงัสืออิเล็กทรอนกิส 
นักเรียนเกิดความรู ความจํา สามารถตอบคําถามได  
    1.3  ผูสอนใหนักเรียนดูภาพ เชา  เทีย่ง  เย็น  โดยใหสังเกตอาทิตย ในแตละวันนักเรียน 
ใชชีวิตประจําวันเกี่ยวกับเวลา เชน ต่ืนนอนเวลาเชา หยดุพักรับประทานอาหารเวลาเท่ียง เลิกเรียนเวลา
เย็น    
 2.  ขั้นสอน    
    2.1 ผูสอนใหความรูและทบทวนพืน้ฐานความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอรปุมปฏิบัติการ
ตางๆของคอมพิวเตอร 
   2.2  ผูสอนนาํเขาสูบทเรียนโดยการเขาสูโปรแกรมการเรียน  
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   2.3  ผูสอนแสดงวิธีการเขาสูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง “เวลา”  จะปรากฏหนาสารบัญ  3  
หนวยการเรียนรู ครูผูสอนเขาสูโปรแกรมการเรียนรูหนวยที ่1 คือ หนวยยอยที ่2 เร่ือง บอกชวงเวลา เชา 
เที่ยง  เย็น 
   2.4 จากนั้นผูสอนเปดหนงัสืออิเล็กทรอนกิสใหนักเรียนไดเรียนรูบอกชวงเวลา เชา เที่ยง  
เย็น 

   2.5 ผูสอน อธิบายเนื้อหาและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาตามหนังสืออิเล็กทรอนิกสทีละหนา 
 3. ขั้นการเลยีนแบบ  
   3.1  ผูสอนปฏิบัติใหนกัเรียนดูและใหนกัเรียนฝกการเขาสูหนงัสืออิเล็กทรอนิกสในหนวย
การเรียนรู  บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เย็นและใหนักเรียนศึกษาเนื้อหาในบทเรียนดวยตนเอง 
    3.2  ผูสอนคอยแนะนํานักเรียนทีท่ําไมถกูตอง หรือไมเขาใจคําส่ังที่กําหนดให เปน
รายบุคคล 
   3.3  นักเรียนศึกษาและเรียนรูตามบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียจนจบหนวยการเรียน
เร่ือง บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เยน็  เมื่อเรียนจบบทเรียนใหนักเรียนกลับสูหนาสารบัญ 
 4. ขั้นลงมือกระทํา 
    4.1 ผูสอนใหนักเรียนเขาสูหนังสืออิเล็กทรอนกิส เร่ือง บอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เยน็ 
โดยนักเรียนฝกปฏิบัติเองจนจบหนวยการเรียนบอกชวงเวลา เชา เทีย่ง  เย็น โดยผูสอนคอยแนะนํา 
    4.2 ผูสอนตรวจสอบ และแนะนาํการฝกปฏิบัติของนักเรียน 
 5.  ขั้นปฏบัิติอยางถูกตอง 
   ใหนักเรียนเขาสูหนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง บอกชวงเวลา เชา เทีย่ง  เยน็  โดยนกัเรียนฝก
ปฏิบัติเองจนจบหนวยการเรียนของตัวเลข 1 ถึง 12 บนหนาปดนาฬิกา โดยฝกปฏิบัติเองโดยไมมคีรูคอย
ชี้แนะ 
 6. ขั้นการกระทาํอยางเปนธรรมชาติ 
   6.1 ผูสอนทบทวนเน้ือหาที่ไดเรียนมาแลวทัง้หมดโดยการซกัถามนักเรียน ใหนกัเรียนบอก
ข้ันตอนการปฏิบัติเขาสูหนงัสืออิเล็คทรอนกิส 
      6.2 นักเรียนทาํแบบฝกหัดทายบทเรียน หนวยการเรียนรูบอกชวงเวลา เชา เที่ยง  เยน็ 
จํานวน 5 ขอ ดวยตนเอง โดยมีเกณฑการใหคะแนนถาตอบถูก 1 คะแนน ตอบผิดหรือไมตอบให 0 
คะแนน โดยไดกําหนดเกณฑการใหคะแนนไวดังนี ้
   คะแนน 0 -  1 คะแนน หมายถงึ  มีผลการเรียน  ระดับปรับปรุง 
    คะแนน 2 – 3 คะแนน หมายถงึ  มีผลการเรียน  ระดับพอใช 
    คะแนน 4 - 5 คะแนน หมายถงึ  มีผลการเรียน  ระดับดี 
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    6.3  นักเรียนที่ผานเกณฑการเรียนรู ต้ังแตระดับพอใช จนถงึระดับดี ผูสอนใหรางวัล
นักเรียนที่ผานเกณฑ แตนักเรียนที่ไมผานเกณฑนักเรียนตองกลับไปเรียนเนื้อหาใหมอีกคร้ัง 
 
สื่อการเรียนการสอน 
 1. หนงัสืออิเล็กทรอนิกส เร่ือง “เวลา” 
 2. ภาพ เชา  เที่ยง  เยน็   
 
การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู  
 แบบฝกหัดทายบทเรียนหนวยการเรียนรู ภาพ เชา  เที่ยง  เยน็   
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บันทึกผลการจัดการเรียนรู 
 
 ผลการสอน...................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 ปญหา/อุปสรรค................................................................................................................ 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 แนวทางในการแกไข.......................................................................................................... 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
      ลงช่ือ...................................................ผูสอน 
       วนัที.่.........เดือน..................พ.ศ...............  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประวัติยอผูวิจัย 
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วันเดือนปเกิด    18  มีนาคม 2507 
สถานที่เกิด     จังหวัดนครปฐม 
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ตําแหนงหนาที่การงานปจจบัุน ครูสอนคณิตศาสตร ระดับประถมศึกษา 
สถานทีท่ํางานปจจุบัน   โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี  หมูบานเศรษฐกิจ  แขวงบางไผ 
      เขตบางแค  กรุงเทพมหานคร 
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