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ประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และ 2) เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค า โดยใช้บทเรียน
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ABSTRACT 
This research aimed 1) to develop computer assisted instructions (CAI) for 

Thai learning groups to write words which do not follow the spelling regulations of 
grade 4 students according to the performance criteria of 80/80, 2) to study the 
ability to spell words by using the CAI for Thai learning groups to words which do  
not follow the spelling regulations of grade 4 students compared to the performance 
criteria of 70 % and 3) to study the satisfaction of the students using the CAI. The 
sample used in this study consisted of 86 grade 4 students studying in the first 
semester of the academic year 2013 at Sri Nava - Hintunk School under  
Nakhonnayok Elementary Educational Service Area Office. The samples, selected by 
cluster random sampling, included 12 students of one class from Wat Wang Yai Chim 
School for using the CAI. The tools in this study were 1) the CAI, 2) the ability test 
and 3) the satisfaction questionnaire of the students towards the knowledge 
management. The statistics used in the data analysis were mean, standard deviation, 
and t-test.  

The research concluded that: 
1. The CAI for Thai learning groups to write words which do not follow the 

spelling regulations of grade 4 students was effective at 81.50/82.07 according to the 
criterion.  

2. The ability to spell words after using the CAI for learning groups was 
higher than the 70 % at the 0.05 level of statistically significant. 

3. The satisfaction of the students towards the knowledge management 
using the CAI was at a high level. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา  
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553   
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และ
คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข โดย
ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , 2553) 
ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็น 
คนด ีมีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ   
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ
และเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ และ ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันท าให้สามารถประกอบกิจธุระ การงาน และด ารงชีวิตร่วมกัน
ในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ
แสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การ
เรียนรู้ อนุรักษ์ และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยได้แบ่งออกเป็น 5 สาระ ได้แก่ การอ่าน การเขียน การฟัง การดูและการพูด หลักการใช้
ภาษาวรรณคดีและวรรณกรรม ผู้วิจัยท าการสอนอยู่ในปัจจุบันนี้พบว่า นักเรียนมีปัญหาด้านการเขียน 
ได้แก่ การเขียนสะกดค าในระดับประถมศึกษามีความส าคัญมากเพราะเป็นพ้ืนฐานของการเขียนใน
ระดับชั้นต่อไป   
 ในปัจจุบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก มีปัญหาเรื่องการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ดังจะเห็นได้จากการประเมินผลการ
ความสามรถในการเขียน พบว่า การเขียนค าถูกของนักเรียน มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 60 ซึ่ง     
ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ได้ก าหนดไว้คือร้อยละ 70 (แบบ
สรุปการเขียนค ายากของผู้เรียนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4) กล่าวคือ 
นักเรียนส่วนใหญ่เขียนสะกดค าผิด ท าให้การเขียนประโยคและการออกเสียงค าผิดพลาดไปรวมทั้งไม่
สนใจในเรื่องการเขียนค าก าหนดการเขียนตามเสียงพูด เสียงอ่าน การมีประสบการณ์มาผิด หรือการ
เขียนผิดเพราะการเดา ซึ่งถ้าจะวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของการเขียนสะกดค าผิดของนักเรียนนั้น
อาจจะเป็นเพราะ นักเรียนสับสนในเรื่องของเสียงที่อ่าน เสียงพูดกับตัวอักษรที่ใช้เขียนซึ่งอาจเป็น
เพราะเขียนไม่ค่อยได้  สื่อประกอบการเรียนการสอนไม่น่าสนใจ ประกอบกับการสอนของครูยังเป็น
การสอนแบบเดิมไม่มีเทคนิคการสอนที่แปลกใหม่ท าให้นักเรียนเกิดความเบื่อหน่ายส่งผลให้คะแนน
วัดผลความก้าวหน้า ด้านการเขียนค าของนักเรียนค่อนข้างต่ า  
 ผู้วิจัยซึ่งเป็นครูผู้สอนภาษาไทยระดับประถมศึกษา ได้ศึกษาสภาพการจัดการเรียนการ
สอนภาษาไทยใน จังหวัดนครนายก พบว่า นักเรียนมีข้อบกพร่องในการเขียนสะกดค ามากที่สุด แสดง
ให้เห็นว่าปัญหาการเขียนสะกดค าเป็นปัญหาที่ส าคัญต้องได้รับการแก้ไขเป็นอันดับแรก ครูจึงจ าเป็น
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อย่างยิ่งที่จะใช้กลวิธีการสอนที่น่าสนใจ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวสามารถท าได้หลายวิธี ได้แก่ เกม เพลง 
แบบฝึกทักษะ ปริศนาค าทาย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น  
 สื่อการเรียนการสอนมีบทบาทต่อการจัดการเรียนรู้เป็นอย่างมากโดยเฉพาะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งเป็นสื่อการสอนชนิดหนึ่งที่เข้ามามีบทบาททางการศึกษาเพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นเทคโนโลยีที่สามารถตอบสนองการเรียนรู้ทางด้านความจ าและความเข้าใจ
ของผู้เรียนได้อย่าง มีประสิทธิภาพ เปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนตามความสามารถของตนเองและ
เป็นกระบวนการที่มุ่งตอบสนองต่อความต้องการของนักเรียนในการเรียนแบบรายบุคคล ไม่ท าให้เกิด
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งทางด้านการเรียนรู้ ซึ่งเกิดจากบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ 
ตลอดจนพื้นฐานการเรียนรู้ ที่แตกต่างกันออกไป  
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นสื่อการเรียนการสอนชนิดหนึ่ง ที่ใช้ฝึกทักษะให้กับ
เรียนหลังจากเรียนจบเนื้อหาในช่วงหนึ่ง เพ่ือฝึกฝนให้เกิดความรู้ความเข้าใจ รวมทั้งเกิดความช านาญ
ในเรื่องนั้นๆ อย่างกว้างขวางมากขึ้น ดังนั้น บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงมีความส าคัญกับผู้เรียน
มากในการที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะให้กับนักเรียนได้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจได้เร็วขึ้น  มีความ
ชัดเจนท าให้การสอนของครู และการเรียนของนักเรียนประสบผลส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ    
 นอกจากนี้คุณสมบัติของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้มี
ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนได้อย่างเต็มที่ เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน
และเป็นการสื่อสารแบบสองทาง (Two Ways Communication) ที่ผู้สอนจะได้รับข้อมูลย้อนกลับ 
(Feed-Back) ที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการแบ่ง
เนื้อหาที่น าเสนอให้ทีละส่วนท าให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่มั่นคงและถาวร  เกิดประสบการณ์แห่ง
ความส าเร็จ ดังที่ นิพนธ์ ศุขปรีดี (2542) กล่าวถึง ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI (Computer Assisted Instruction) เป็นระบบการสอน ที่ท าให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน (Active Participate) มีการตอบค าถามและท า
กิจกรรมการเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้รับการเสริมแรง (Reinforcement) จากระบบการสอน สามารถ
บันทึกความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนแต่ละคนเป็นระยะได้ และยังท าให้เกิดแรงจูงใจที่จะ
เรียนเนื้อหาในส่วนต่างๆ ต่อไป นับว่าเป็นก้าวใหม่และโอกาสที่ดีส าหรับการเรียนรู้ เนื่องจากการ
เรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นประสบการณ์ท่ีแปลกใหม่ส าหรับนักเรียน ซึ่งมีส่วนท าให้การเรียน
การสอนมีประสิทธิภาพรวมทั้งช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น  
 จากเหตุผลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  เป็นสื่อการสอนที่มีศักยภาพสูง
สามารถ ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ทั้งภาพ
และเสียง เน้นการเคลื่อนไหวทีส่ามารถดูซ้ าหลายรอบ ตลอดจนเป็นสื่อมัลติมีเดียที่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของนักเรียนได้เป็นอย่างดี  
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก เพ่ือศึกษาความสามารถการเขียนค าพ้ืนฐานของนักเรียน
ต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตลอดจนน าไปเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบ
และกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการเขียน ให้มีประสิทธิภาพต่อไป    
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1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การ
เขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 
80/80  
 1.2.2 เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค า โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง  การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปีที ่4 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
 1.2.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ 
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
 
1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย  
 จากการศึกษาปัญหาในการสะกดค าวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่านักเรียนมี
ปัญหาและข้อผิดพลาดในการสะกดค าอยู่มาก เห็นได้จากการตรวจผลงาน แบบฝึกหัดและประเมินผล
จุดประสงค์ต่างๆ สาเหตุดังกล่าวมาจากการไม่เข้าใจความหมายของค า ท าให้ขาดความสนใจ ขาดการ
ฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง  
 จากการศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ของ
นักการศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพัฒนา   
 1.  ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฎีซึ่งเชื่อว่าจิตวิทยาเป็นเสมือนการศึกษา
ทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมนิยม (Scientific Study of Human Behavior) และการเรียนรู้ของ
มนุษย์เป็นสิ่งที่สามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมภายนอกและแนวคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างสิ่ง
เร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response) เชื่อว่าการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของมนุษย์จะเกิดขึ้น
ควบคู่กันในช่วงเวลาที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังเชื่อว่าการเรียนรู้ของมนุษย์เป็นพฤติกรรมแบบแสดง
อาการกระท า (Operant Conditioning) ซึ่งมีการเสริมแรง (Reinforcement) เป็นตัวการ ผู้วิจัยได้
น าทฤษฎีพฤติกรรมนิยมมาประยุกต์ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในเรื่องการตอบสนองในรูป
ผลป้อนกลับทางบวกหรือรางวัล (Punishment) ซึ่งผลป้อนกลับนี้คือแรงเสริมเพ่ือให้เกิดพฤติกรรมที่
ต้องการ  
 2.  ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivist) เกิดจากแนวคิดของชอมสกี้ที่เชื่อว่า พฤติกรรมของ
มนุษย์นั้นเป็นเรื่องของภายในจิตใจมนุษย์ มนุษย์มีความนึกคิด มีอารมณ์จิตใจและมีความรู้สึกภายใน
ที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็ควรที่จะค านึงถึงความแตกต่าง
ภายในของมนุษย์ด้วย ทฤษฎีปัญญานิยมท าให้เกิดแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะสาขา 
(Branching) ของคราวเดอร์ (Crowder) ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนด้วย
ตนเอง  ผู้วิจัยได้ได้ประยุกต์ใช้ทฤษฎีปัญญานิยมในการวิจัย โดยการให้อิสระในการเลือกล าดับของ
การน าเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสมกับตน ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในล าดับที่ไม่
เหมือนกันขึ้นอยู่กับความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ   
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 3.  ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Scheme Theory) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าโครงสร้างภายในของ
ความรู้ที่มนุษย์มีอยู่นั้นจะมีลักษณะเป็นโหมดหรือกลุ่มที่มีการเชื่อมโยงกันอยู่ การที่มนุษย์จะรับรู้
อะไรใหม่ๆ นั้นมนุษย์จะน าเอาความรู้ ใหม่ๆ ที่เ พ่ิงได้รับนั้นไปเชื่อมโยงกับความรู้ที่มีอยู่ เดิม                  
(Pre-existing Knowledge) หน้าที่ของโครงสร้างความรู้นี้คือ การน าไปสู่การรับรู้ (Perception) การ
รบัรู้ข้อมูลนั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้หากขาดโครงสร้างความรู้ (Schema) ทั้งนี้เพราะการรับรู้ข้อมูลนั้น
เป็นการสร้างความหมายโดยการถ่ายโอนความรู้ใหม่เข้ากับความรู้เดิม และยังช่วยในการระลึก 
(Recall) ถึงสิ่งต่างๆ ที่เราเคยเรียนรู้มา ผู้วิจัยได้น าทฤษฎีโครงสร้างความรู้มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา
ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้กรอบแนวคิดในการวิจัยจากการ วิเคราะห์ค าอธิบายรายวิชาตาม
หลักสูตรขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ซึ่งมีเนื้อหาการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 

ระยะ 1 ระยะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                   
 

ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

ระยะ 2 การน าไปใช้ 
 

                ตัวแปรอิสระ     ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย   

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต 
 
 

- บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ 
80/80 

- จุดประสงค์ 
- หลักสูตรการจัด 
การเรียนการสอนโดย 
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ข้อมูลย้อนกลับ 

- บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน 
- การประเมินผล 

การจั ดการ เ รี ยน รู้ โ ดย ใช้ บท เรี ยน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
 

ความสามารถในการเขียนสะกดค าวิชา
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตรา 
 
ความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
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1.4  สมมติฐานของการวิจัย   
 1.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80  
 1.4.2 ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่4 ได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่
มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
 1.4.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา อยู่ในระดับมาก  
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย   
 1.5.1 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
  1.5.1.1 ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มโรงเรียนศรีนาวาหินตั้ง   
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โรงเรียนอนุบาลนครนายก ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียน
ที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน 138 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random 
Sampling) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 45 คน   
  1.5.1.2  กลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ ในการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้แก้ปัญหาในครั้ง
นี้ เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก โรงเรียนวังวัดยายฉิม จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 12 คน ซึ่งได้มา
จากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการสุ่มมาจากโรงเรียน และห้องเรียน ตามล าดับ  
 1.5.2 ขอบเขตด้านเนื้อหา   
  จ ากัดเฉพาะค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ได้แก่ มาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่
กน จากหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551   
  1.5.2.1 ขอบเขตด้านตัวแปรที่ศึกษา   
   1) ตัวแปรอิสระ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  
   2)  ตัวแปรตาม   
    (1) ความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
    (2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
 
1.6  ค าจ ากัดความท่ีใช้ในการวิจัย  
 1.6.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง รายการสอนที่บรรจุเนื้อหาของบทเรียนไว้
ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น โดยมีการท างานการแสดงผลทางจอภาพ
เป็นตัวอักษรภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาพกราฟิก สามารถบันทึกผลการเรียนประเมินผลการ
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เรียน และแจ้งผลการเรียนให้นักเรียนทราบได้ โดยผ่านทางหน้าจอภาพ เป็นบทเรียนสื่อการเรียนรู้ที่
ประกอบด้วยภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหว น าเสนอเนื้อหา สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยให้นักเรียนได้ศึกษาเนื้อหาท าแบบฝึกหัดรวมทั้ง
แบบทดสอบด้วยตนเองจากคอมพิวเตอร์   
 1.6.2 ความสามารถในการเขียนสะกดค า หมายถึง คะแนนของนักเรียนที่วัดจากคะแนน
ทดสอบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่ได้
ท าแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดค า  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  
 1.6.3  การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนโดยเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด
และตัวการันต์ ให้เป็นค าได้ถูกต้องตามอักขรวิธีของพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช 2525  
 1.6.4 ค ายาก หมายถึง ค าที่กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ ก าหนดให้เป็นค าใหม่ใน
บทเรียน ค ายาก และค าที่สะกดยาก บรรจุไว้ในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดพ้ืนฐานภาษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 
4 โดยน าค าที่นักเรียนเขียนผิดร้อยละ 60 ขึ้นไป คือ ผิดที่ตัวสะกด ผิดที่สระ ผิดที่ตัวการันต์ มาด าเนินการ  
 1.6.5 ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา หมายถึง ค าในภาษาไทยที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา 
ได้แก่ มาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน จากหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาพาท ี                 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ  
 1.6.6 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง เกณฑ์ท่ีใช้ในการหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนโดย 80 ตัวแรก หมายถึง ประสิทธิภาพของกระบวนการได้มาจากคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของ
จ านวนค าตอบถูกของแบบทดสอบย่อย และแบบฝึกหัดในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 80 ตัวหลัง หมายถึง 
ประสิทธิภาพของผลลัพธ์ได้มาจาก คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 80 ของจ านวนค าตอบถูกของแบบทดสอบหลังเรียน  
 1.6.7 แบบฝึกหัด หมายถึง แบบฝึกหัดการเขียนสะกดค าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือเป็นการทบทวน
และส่งเสริมการเขียนสะกดค าหลังจากเรียนจบบทเรียนแต่ละบทเรียบร้อยแล้ว  
 1.6.8 ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การแสดงออก
ของนักเรียนถึงความรู้สึกชอบมากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย หรือน้อยที่สุด เมื่อเรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งวัดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน เป็นชนิดประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 สเกล คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 เป็น มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ  
 
1.7  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย    
 1.7.1 ได้บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมาใช้ประกอบการสอน กลุ่มสาระการรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
 1.7.2 เป็นแนวทางส าหรับครูในการผลิตสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ให้มีประสิทธิภาพของ
สาระการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆ ต่อไป  
 1.7.3 เป็นการส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาปรับปรุงการเรียน
การสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4   
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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   
การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่

มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครนายก ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าจากต าราและเอกสารที่ เกี่ยวข้องเพ่ือน ามาประกอบในการวิจัยโดย
น าเสนอท่ีจะศึกษาตามล าดับดังหัวข้อ ต่อไปนี้  

2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

2.2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 
 2.2.1 ความหมายของการเขียน 
 2.2.2 ความส าคัญของการเขียน 
 2.2.3 จุดประสงค์ของการเขียน 
 2.2.4 หลักการเขียน 
 2.2.5 ความหมายของการเขียนสะกดค า 

 2.2.6 ความส าคัญของการเขียนสะกดค า 
 2.2.7 ปัญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด 
 2.2.8 หลักการเขียนสะกดค า 
 2.2.9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวสะกด 

2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3.1 ความหมายคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3.3 องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3.4 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
 2.3.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.3.6 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
 2.4.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 2.4.3 หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
2.5 ความพึงพอใจ 
 2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
 2.5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.1 งานวิจัยภายในประเทศ 
 2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
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2.1 หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 4 

ส านักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดตัวชี้ วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง ภาษาไทยไว้ดั งนี้ 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) 

1. ท าไมต้องเรียนภาษาไทย 
 ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็น
เอกภาพและเสริมสร้างบุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
เพ่ือสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ท าให้สามารถประกอบกิจธุระการงานและด ารงชีวิต
ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุข และเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ ประสบการณ์
จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้ พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และ
สร้างสรรค์ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  
ตลอดจนน าไปใช้ในการพัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากนี้ยังเป็นสื่อแสดงภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม ประเพณี และสุนทรียภาพ เป็นสมบัติล้ าค่าควรแก่การเรียนรู้ 
อนุรักษ ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป 
 2. เรียนรู้อะไรในภาษาไทย 
  ภาษาไทย เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนจนเกิดความช านาญในการใช้ภาษา เพ่ือการสื่อสาร 
การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตจริง 
 การอ่าน การอ่านออกเสียงค า ประโยค การอ่านบทร้อยแก้ว ค าประพันธ์ชนิดต่าง ๆ
การอ่านในใจเพื่อสร้างความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จากสิ่งที่อ่านเพ่ือน าไปปรับ
ใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 การเขียน การเขียนสะกดตามอักขรวิธี การเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าและรูปแบบต่างๆ 
ของการเขียน ซึ่งรวมถึงการเขียนเรียงความ ย่อความ รายงานชนิดต่างๆ การเขียนตามจินตนาการ
วิเคราะห์วิจารณ์ และเขียนเชิงสร้างสรรค์ 
 การฟัง การดู และการพูด การฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ การพูดแสดงความคิดเห็น
ความรู้สึก พูดล าดับเรื่องราวต่างๆ อย่างเป็นเหตุเป็นผล การพูดในโอกาสต่างๆ ทั้งเป็นทางการและไม่
เป็นทางการ และการพูดเพ่ือโน้มน้าวใจ 

 หลักการใช้ภาษาไทย ธรรมชาติและกฎเกณฑ์ของภาษาไทย  การใช้ภาษาให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับโอกาสและบุคคลการแต่งบทประพันธ์ประเภทต่างๆ และอิทธิพลของภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย 
 วรรณคดีและวรรณกรรมวิ เคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรมเ พ่ื อศึกษาข้อมูล
แนวความคิด คุณค่าของงานประพันธ์ และความเพลิดเพลิน การเรียนรู้และท าความเข้าใจบทเห่ บท
ร้องเล่นของเด็ก เพลงพ้ืนบ้านที่เป็นภูมิปัญญาที่มีคุณค่าของไทย ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด 
ค่านิยมขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่องราวของสังคมในอดีต และความงดงามของภาษา เพ่ือให้เกิด
ความซาบซึ้งและภูมิใจในบรรพบุรุษที่ได้สั่งสมสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันคุณภาพผู้ เรียนจบชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  
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อ่านออกเสียงค า ค าคล้องจอง ข้อความ เรื่องสั้นๆ และบทร้อยกรองง่ายๆ ได้ถูกต้อง
คล่องแคล่ว เข้าใจความหมายของค าและข้อความที่อ่าน ตั้งค าถามเชิงเหตุผล ล าดับเหตุการณ์
คาดคะเนเหตุการณ์ สรุปความรู้ข้อคิดจากเรื่องที่อ่าน ปฏิบัติตามค าสั่ง ค าอธิบายจากเรื่องที่อ่านได้
เข้าใจความหมายของข้อมูลจากแผนภาพ แผนที่ และแผนภูมิ อ่านหนังสืออย่างสม่ าเสมอ และ        
มีมารยาทในการอ่าน 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัด เขียนบรรยาย บันทึกประจ าวัน เขียน 
จดหมายลาครู เขียนเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ ์เขียนเรื่องตามจินตนาการและมีมารยาทในการเขียน 

เล่ารายละเอียดและบอกสาระส าคัญ ตั้งค าถาม ตอบค าถาม รวมทั้งพูดแสดงความคิด 

ความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู พูดสื่อสารเล่าประสบการณ์และพูดแนะน า หรือพูด
เชิญชวนให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตาม และมีมารยาทในการฟัง ดู และพูด 

สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ความแตกต่างของค าและพยางค์ หน้าที่ของค า  
ในประโยค มีทักษะการใช้พจนานุกรมในการค้นหาความหมายของค า แต่งประโยค แต่งค าคล้องจอง  
แต่งค าขวัญ และเลือกใช้ภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถ่ินได้เหมาะสมกับกาลเทศะ 

เข้าใจและสามารถสรุปข้อคิดที่ได้จากการอ่านวรรณคดีและวรรณกรรมเพ่ือน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน แสดงความคิดเห็นจากวรรณคดีที่อ่าน รู้จักเพลงพ้ืนบ้าน เพลงกล่อมเด็ก ซึ่งเป็น
วัฒนธรรมของท้องถิ่น ร้องบทร้องเล่นส าหรับเด็กในท้องถิ่น ท่องจ าบทอาขยานและบทร้อยกรองที่มี
คุณค่าตามความสนใจได้จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองเป็นท านองเสนาะได้ถูกต้อง  อธิบาย
ความหมาย โดยตรงและความหมายโดยนัยของค า ประโยค ข้อความ ส านวนโวหาร จากเรื่องที่อ่าน 
เข้าใจค าแนะน า ค าอธิบายในคู่มือต่างๆ แยกแยะข้อคิดเห็นและข้อเท็จจริง รวมทั้งจับใจความส าคัญ
ของเรื่องที่อ่านและน า ความรู้ความคิดจากเรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตได้มี
มารยาทและมีนิสัยรักการอ่าน และเห็นคุณค่าสิ่งที่อ่าน 

มีทักษะในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด เขียนสะกดค า แต่ง
ประโยค และเขียนข้อความ ตลอดจนเขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยค าชัดเจนเหมาะสม ใช้แผนภาพ โครง
เรื่องและ แผนภาพความคิด เพ่ือพัฒนางานเขียน เขียนเรียงความ ย่อความ จดหมายส่วนตัว กรอก
แบบรายการ ต่างๆ เขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็น เขียนเรื่องตามจินตนาการอย่างสร้างสรรค์ 
และมีมารยาทในการเขียน 

พูดแสดงความรู้ ความคิดเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังและดู เล่าเรื่องย่อหรือสรุปจากเรื่องที่ฟัง
และดู ตั้งค าถาม ตอบค าถามจากเรื่องที่ฟังและดู รวมทั้งประเมินความน่าเชื่อถือจากการฟังและดู
โฆษณาอย่างมีเหตุผล พูดตามล าดับขั้นตอนเรื่องต่างๆ อย่างชัดเจน พูดรายงานหรือประเด็นค้นคว้า
จาก การฟัง  การด ูการสนทนา และพูดโน้มน้าวได้อย่างมีเหตุผล รวมทั้งมีมารยาทในการดูและพูด 

สะกดค าและเข้าใจความหมายของค า ส านวน ค าพังเพยและสุภาษิต รู้และเข้าใจ ชนิด
และหน้าที่ของค าในประโยค ชนิดของประโยค และค าภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ใช้ค าราชาศัพท์
และค าสุภาพได้อย่างเหมาะสม แต่งประโยค แต่งบทร้อยกรองประเภทกลอนสี่ กลอนสุภาพ และ
กาพย์ยานี 11 
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เข้าใจและเห็นคุณค่าวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน เล่านิทานพ้ืนบ้าน ร้องเพลงพ้ืนบ้าน
ของท้องถิ่น น าข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง และท่องจ าบทอาขยานตามที่
ก าหนดได้  

2.1.1 สาระ มาตรฐาน และตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สาระ
ที ่1 การอ่าน 

มาตรฐาน ท 1.1 ใช้กระบวนการอ่านสร้างความรู้และความคิด เพ่ือน าไปใช้ตัดสินใจ 
แก้ปัญหาในการด าเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน   ตัวชี้วัดชั้นปี   

1. อ่านออกเสียงบทร้อยแก้วและบทร้อยกรองได้ถูกต้อง 
2. อธิบายความหมายของค า ประโยคและส านวนจากเรื่องที่อ่าน 
3. อ่านเรื่องสั้นๆ ตามเวลาที่ก าหนดและตอบค าถามจากเรื่องที่อ่าน 
4. แยกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน 
5. คาดคะเนเหตุการณ์จากเรื่องที่อ่านโดยระบุเหตุผลประกอบ 
6. สรุปความรู้และข้อคิดจากเรื่องท่ีอ่านเพ่ือน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
7. อ่านหนังสือท่ีมีคุณค่าตามความสนใจอย่างสม่ าเสมอและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ

เรื่องที่อ่าน 
8. มีมารยาทในการอ่าน 
สาระที่ 2 การเขียน 
มาตรฐาน ท 2.1 ใช้กระบวนการเขียนเขียนสื่อสาร เขียนเรียงความ ย่อความ และ

เขียนเรื่องราวในรูปแบบต่างๆ เขียนรายงานข้อมูลสารสนเทศและรายงานการศึกษาค้นคว้าอย่าง      
มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดชั้นปี 

1. คัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ่งบรรทัด 
2. เขียนสื่อสารโดยใช้ค าได้ถูกต้อง ชัดเจนและเหมาะสม 
3. เขียนแผนภาพโครงเรื่องและแผนภาพความคิดเพ่ือใช้พัฒนางานเขียน 
4. เขียนย่อความจากเรื่องสั้น ๆ 
5. เขียนจดหมายถึงเพ่ือนและบิดามารดา 
6. เขียนบันทึกและเขียนรายงานจากการศึกษาค้นคว้า 
7. เขียนเรื่องตามจินตนาการ 
8. มีมารยาทในการเขียน 
สาระที่ 3 การฟัง การดู และการพูด 
มาตรฐาน ท 3.1 สามารถเลือกฟังและดูอย่างมีวิจารณญาณ และพูดแสดงความรู้ 

ความคิด และความรู้สึกในโอกาสต่างๆ อย่างมีวิจารณญาณและสร้างสรรค์ ตัวชี้วัดชั้นปี   
1.  จ าแนกข้อเท็จจริงและข้อคิดเห็นจากเรื่องที่ฟังและดู 
2. พูดสรุปความจากการฟังและดู 
3. พูดแสดงความรู้ความคิดเห็นและความรู้สึกเก่ียวกับเรื่องที่ฟังและดู 
4. ตั้งค าถามและตอบค าถามเชิงเหตุผลจากเรื่องที่ฟัง และด ู
5. รายงานเรื่องหรือประเด็นที่ศึกษาค้นคว้าจากการฟังการดู และการสนทนา 
6.  มีมารยาทในการฟัง การดูและการพูด  
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สาระที่ 4 หลักการใช้ภาษาไทย 
มาตรฐาน ท 4.1 เข้าใจธรรมชาติของภาษาและหลักภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของ

ภาษาและพลังของภาษา ภูมิปัญญาทางภาษา และรักษาภาษาไทยไว้เป็นสมบัติของชาติตัวชี้วัดชั้นปี   
1. สะกดค าและบอกความหมายของค าในบริบทต่าง ๆ 
2. ระบุชนิดและหน้าที่ของค าในประโยค 
3. ใช้พจนานุกรมค้นหาความหมายของค า 
4. แต่งประโยคได้ถูกต้องตามหลักภาษา 
5. แต่งบทร้อยกรองและค าขวัญ 
6. บอกความหมายของส านวน 
7. เปรียบเทียบภาษาไทยมาตรฐานกับภาษาถ่ินได้ 
สาระที่ 5 วรรณคดีและวรรณกรรม 
มาตรฐาน ท 5.1 เข้าใจและแสดงความคิดเห็น วิจารณ์วรรณคดีและวรรณกรรมไทย

อย่าง เห็นคุณค่าและน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง  ตัวชี้วัดชั้นปี   
1.  ระบุข้อคิดจากนิทานพื้นบ้านหรือนิทานคติธรรม 
2. อธิบายข้อคิดจากการอ่านเพื่อน าไปใช้ในชีวิตจริง 
3. ร้องเพลงพื้นบ้าน 
4. ท่องจ าบทอาขยานตามท่ีก าหนดและบทร้อยกรองที่มีคุณค่าตามความสนใจ 

 
2.2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเขียน 

2.2.1 ความหมายของการเขียน  
การเขียน เป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ จึงมีนักการศึกษาและนักภาษาศาสตร์ได้

ให้ความหมายของการเขียนไว้แตกต่างกันดังนี้  
อดุลย์ ภูปลื้ม (2539) ให้ความหมายของการเขียนว่า หมายถึง การถ่ายทอดความรู้สึก

นึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์ คือ ตัวอักษร เพ่ือสื่อความหมายให้ผู้อ่ืน
เข้าใจจากความข้างต้น ท าให้มองเห็นความหมายของการเขียนว่า มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการ
สื่อสารในชีวิตประจ าวัน เช่น นักเรียนใช้การเขียนบันทึกความรู้ ท าแบบฝึกหัดและตอบข้อสอบบุคคล
ทั่วไปใช้การเขียนจดหมาย ท าสัญญา พินัยกรรมและค้ าประกน เป็นต้น พ่อค้าใช้การเขียนเพ่ือโฆษณา
สินค้า ท าบัญชี ใบสั่งของ ท าใบเสร็จรับเงิน แพทย์ใช้บันทึกประวัติคนไข้เขียนใบสั่งยาและอ่ืนๆ เป็นต้น  

วรรณี โสมประยูร (2539) ได้ให้ความหมายของการเขียนว่า การเขียน หมายถึง 
การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิดและความต้องการของบุคคลออกมาเป็นสัญลักษณ์หรือตัวอักษร เพ่ือสื่อ
ความหมายให้ผู้อ่ืนเข้าใจได้  

2.2.2 ความส าคัญของการเขียน  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการ

เขียน ในงานฉลองครบรอบ 100 ปี ของการประถมศึกษาเพ่ือปวงชนเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2527     
ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543)  

ด้านการเขียนก็มีความส าคัญเพราะจะช่วยให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย รู้จักแบ่ง
ช่องไฟให้ดี สร้างนิสัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยและจะไปท าอย่างอ่ืนก็ได้ ถ้าลายมือสวยเรียบร้อยก็
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จะท าให้เป็นคนเรียบร้อย อย่างอ่ืนก็เรียบร้อยไปด้วยและมันเป็นการสร้างวินัยให้แก่เด็ก ตั้งแต่การเริ่ม
ฝึกลายมือนั้น มันเป็นการสร้างสมาธิในการที่จะท าอย่างอ่ืนได้ดี เพราะใจของคนที่เขียนจะจดจ่ออยู่
แต่หนังสือ เส้นที่เขียนมาควบคุมมือได้ ครูอาจจะเลือกข้อความที่มีประโยชน์ให้เด็กคัดจะช่วยให้เด็ก
จ าได ้การฝึกจะช่วยในการฝึกกล้ามเนื้อการใช้มือ การประสานระหว่างสายตากับกล้ามเนื้อมือด้วย 

นอกจากนี้ การเขียนยังมีความจ าเป็นและส าคัญยิ่งต่อชีวิตประจ าวันของมนุษย์ ดังที่
นักการศึกษาหลายคนได้ให้ความส าคัญของการเขียนไว้ดังนี้  

ณัฐพงศ ์ศศิฉาย (2550) กล่าวถึง ความส าคัญของการเขียนไว้ ดังนี้  
1.  ช่วยสร้างความรู้ และประสบการณ์จากงานเขียน สร้างทักษะทางการใช้ภาษาได้เป็น

อย่างดี และแตกฉานในเรื่องต่างๆ ที่ได้เรียนรู้จากงานเขียน  
2.  การเขียนนั้นต้องสร้างความเข้าใจระหว่างผู้เขียนและผู้อ่าน ให้เข้าใจถึงสาระส าคัญ

เรื่องนั้นๆ อย่างชัดเจน เพ่ือให้เกิดประโยชน์  
3.  การเขียนช่วยสร้างความจรรโลงใจ เพราะงานเขียนนั้นต้องบรรจุความคิด อารมณ์ที่

หลากหลาย บางครั้งก็ให้ความเพลิดเพลินไปพร้อมๆ กับรับประสบการณ์  
4.  การเขียนช่วยให้เรามีโลกทัศน์ที่กว้างไกลขึ้น เพราะถือว่าเป็นเวทีแสดงความคิดเห็น 

สามารถน าข้อคิดเห็นมาพัฒนาปรับปรุงงานเขียนให้มีคุณภาพขึ้นได้  
วรรณ ีโสมประยูร (2539) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการเขียนไว้ ดังนี้  
1.  เป็นเครื่องมือสื่อสารอย่างหนึ่งของมนุษย์ที่ผู้เขียนต้องการถ่ายทอดความคิดความ

เข้าใจ และประสบการณ์ของตนออกเสนอผู้อ่าน  
2.  เป็นการเก็บบันทึกรวบรวมข้อมูลที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์ซึ่งตนเคยมีประสบการณ์

มาก่อน  
3.  เป็นการระบายอารมณ์อย่างหนึ่ง เกี่ยวกับเรื่องที่ผู้เขียนเกิดความรู้สึกประทับใจใน

ประสบการณ์ท่ีผ่านมา  
4.  เป็นเครื่องมือถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรม เช่น ถ่ายทอดจากสมัยหนึ่งไปสู่อีกสมัย

หนึ่ง หรือจากชาติหนึ่งไปสู่อีกชาติหนึ่ง  
5.  เป็นเครื่องมือพัฒนาสติปัญญาของบุคคล เนื่องจากการเรียนรู้เกือบทุกอย่างต้องอาศัย

การเขียนเป็นเครื่องมือส าหรับบันทึกสิ่งที่ได้ฟังหรืออ่าน  
6.  เป็นการสนองความต้องการของมนุษย์ตามความประสงค์ที่มนุษย์แต่ละคนปรารถนา 

เช่น เพ่ือต้องการท าให้รู้เรื่องราว ท าให้รัก ท าให้โกรธ และสร้างหรือท าลายความสามัคคีของคนในชาติ  
7.  เป็นการแสดงออกซึ่งภูมิปัญญาของผู้เขียน ท าให้รู้ถึงความสามารถของผู้เขียนด้จาก

วรรณกรรมหรืองานเขียนอ่ืนๆ  
8.  เป็นอาชีพอย่างหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่ามีเกียรติและเพ่ิมฐานะทางเศรษฐกิจให้สูงขึ้น 
9.  เป็นการพัฒนาความสามารถและบุคลิกส่วนบุคคล ให้มีความเชื่อมั่นในตนเอง ในการ

แสดงความรู้สึกและแนวความคิด  
10.  เป็นการพัฒนาความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง

และสังคม  
สนิท ตั้งทวี (2538) ได้กล่าวถึงการเขียนไว้ ดังนี้  
1.  เป็นเครื่องมือแสดงออกของความรู้ความคิดและความรู้สึกของมนุษย์  
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2.  เป็นเครื่องมือส าคัญในการวัดความเจริญหรืออารยธรรมของมนุษย์ในแต่ละยุคแต่   
ละสมัย  

3.  เป็นเครื่องมือส าหรับใช้ในการสื่อสาร ทั้งเรื่องในอดีต ปัจจุบันและอนาคต 
4.  เป็นเครื่องมือที่ใช้สนองความปรารถนาของมนุษย์ เช่น ความรัก ความเข้าใจ เป็นต้น  
5.  เป็นเครื่องมือส าคัญทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดมรดกทางสติปัญญาของมนุษย์  
6.  เป็นสื่อที่ช่วยแพร่กระจายความรู้ความคิดให้กว้างไกลและรวดเร็ว  
7. เป็นสื่อกลางที่ให้ความรู้ความคิดและความเพลิดเพลินแก่คนทุกเพศทุกวัย  
8.  เป็นบันทึกทางสังคมที่ให้คุณประโยชน์แก่คนรุ่นปัจจุบันและอนาคต  
9.  เป็นงานอาชีพท่ีส าคัญอย่างหนึ่งในปัจจุบัน  
สรุปได้ว่า การเขียนมีความส าคัญและมีประโยชน์ในชีวิตประจ าวันมาก ทั้งต่อบุคคล 

และสังคมเพราะเป็นสิ่งจ าเป็นในการติดต่อสื่อสาร การถ่ายทอดความรู้สึกนึกคิด และยังเป็นเครื่องมือ
ถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมที่ส าคัญของชาติไทย  

2.2.3 จุดประสงค์ของการเขียน  
เนื่องจากการเขียนมีความส าคัญดังกล่าวข้างต้น นักการศึกษาหลายคนได้กล่าวถึง 

ความมุ่งหมายในการเขียนไว้ดังนี้  
วรรณ ีโสมประยูร (2539) ได้กล่าวถึง ความมุ่งหมายของการเขียนในระดับประถมศึกษา ไว้

ดังนี้  
1. เพ่ือคัดลายมือหรือเขียนให้ถูกต้องตามลักษณะตัวอักษร ให้เป็นระเบียบ ชัดเจน และ

อ่านเข้าใจง่าย  
2. เพ่ือเป็นการฝึกฝนทักษะการเขียนให้พัฒนางอกงามขึ้นตามควรแก่วัย  
3.   เพ่ือให้มีทักษะการเขียนสะกดค าถูกต้องตามอักขรวิธี เขียนวรรคตอนถูกต้องและ

เขียนได้รวดเร็ว  
4.   เพ่ือให้รู้จักเลือกภาษาเขียนที่ดี มีคุณภาพเหมาะสมกับบุคคลและโอกาส  
5.   เพ่ือให้สามารถรวบรวมและล าดับความคิด แล้วจดบันทึก สรุป และย่อใจความเรื่องที่

อ่านหรือฟังได้  
6. เพ่ือถ่ายทอดให้มีจินตนาการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความรู้สึกนึกคิดเป็น

เรื่องราวให้ผู้อ่ืนเข้าใจความหมายอย่างแจ่มแจ้ง  
7. เพ่ือให้สามารถสังเกต จดจ า และเลือกเฟูนถ้อยค า หรือส านวนโวหารให้ถูกต้อง

ตามหลักภาษาและสื่อความหมายได้ตรงตามที่ต้องการ  
8. เพ่ือให้มีทักษะการเขียนประเภทต่างๆ และสามารถน าหลักการเขียนไปใช้ให้

เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวัน  
9. เพ่ือเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วยการเขียนตามที่ตนสนใจและมี

ความถนัด  
10. เพ่ือให้เห็นความส าคัญและคุณค่าของการเขียนว่ามีประโยชน์ต่อการประกอบ

อาชีพการศึกษาหาความรู้และอ่ืนๆ  
การเขียนโดยทั่วไปมีจุดประสงค์ดังนี้  
1. เพ่ือบอกเล่าเรื่องราว เช่น เหตุการณ ์ประสบการณ์ ประวัติ ฯลฯ  
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2. เพ่ืออธิบายความหรือค า เช่น การออกก าลังกาย การท าอาหาร ค านิยามต่างๆ  
3. เพ่ือโฆษณาจูงใจ เช่น โฆษณาสินค้า ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ ฯลฯ  
4. เพ่ือปลุกใจ เช่น บทความ สารคด ีเพลงปลุกใจ ฯลฯ  
5. เพ่ือแสดงความคิดเห็น  
6. เพ่ือสร้างจินตนาการ เช่น เรื่องสั้น นิยาย นวนิยาย ฯลฯ  
7. เพ่ือล้อเลียน เช่น บทความการเมือง เศรษฐกิจ ฯลฯ  
8. เพ่ือประกาศแจ้งให้ทราบ เช่น ประกาศของทางราชการ ประกาศรับสมัครงาน 
9. เพ่ือวิเคราะห์ เช่น การเขียนวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมือง วิเคราะห์วรรณกรรม 

ฯลฯ  
10. เพ่ือวิจารณ์ เช่น วิจารณ์การท างานของรัฐบาล วิจารณ์หนังสือ ฯลฯ  
11. เพ่ือเสนอข่าวสารและเหตุการณ์ท่ีน่าสนใจ  
12. เพ่ือกิจธุระต่างๆ เช่น จดหมาย ธนาณัติ การกรอกแบบรายการ ฯลฯ  
จะเห็นได้ว่า การเขียนมีจุดประสงค์มากมาย ดังนั้น ก่อนเขียนจะต้องตั้งจุดประสงค์

ในการเขียนว่าต้องการเขียนเพ่ืออะไร และเขียนให้ใครอ่าน แล้วจึงสื่อความหมายออกมาให้ตรงกับ
จุดประสงค์นั้น เพ่ือให้การเขียนบรรลุจุดประสงค์ที่ตนตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์แก่
ผู้อ่าน  

2.2.4 หลักการเขียน  
เนื่องจากการเขียนเป็นทักษะที่ต้องเอาใจใส่ฝึกฝนอย่างจริงจังเพ่ือให้เกิดความรู้ 

ความช านาญ และปูองกันความผิดพลาด ดังนั้น ผู้เขียนจึงจ าเป็นต้องใช้หลักในการเขียน ดังต่อไปนี้  
1. มีความถูกต้อง คือ ข้อมูลถูกต้อง ใช้ภาษาได้ถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ  
2.  มีความชัดเจน คือ ใช้ค าที่มีความหมายชัดเจน รวมถึงประโยคและถ้อยค าส านวน 

เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจได้ตรงตามจุดประสงค์  
3.  มีความกระชับและเรียบง่าย คือ รู้จักเลือกใช้ถ้อยค าธรรมดาที่เข้าใจง่ายไม่ฟุุมเฟือย 

เพ่ือให้ได้ใจความชัดเจน กระชับ ไม่ท าให้ผู้อ่านเกิดความเบื่อหน่าย  
4.  มีความประทับใจ โดยการใช้ค าให้เกิดภาพพจน์ อารมณ์และความรู้สึกประทับใจ       

มีความหมายลึกซึ้งกินใจ ชวนให้ติดตามอ่าน  
5. มีความไพเราะในการใช้ภาษา คือ ใช้ภาษาสุภาพ มีความประณีตทั้งส านวน

ภาษาและลักษณะเนื้อหา อ่านแล้วไม่รู้สึกขัดเขิน  
6. มีความรับผิดชอบ คือ ต้องแสดงความคิดเห็นอย่างสมเหตุสมผล มุ่งให้เกิด

ความรู้ และทัศนคติเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  
นอกจากหลักการเขียนจะมีความจ าเป็นต่อการเขียนแล้ว  สิ่งที่มีความจ าเป็นอีก

ประการหนึ่งคือ กระบวนการคิดกับกระบวนการเขียนที่จะต้องด าเนินควบคู่ไปกับหลักการเขียน  เพ่ือ
จะทาให้สามารถเขียนได้ดียิ่งขึ้น  

2.2.5 ความหมายของการเขียนสะกดค า  
อดุลย์ ไทรเล็กทิม (2546) ได้ให้ความหมายของการเขียนสะกดค าไว้ว่า เป็นการ

เขียนโดยเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ รวมทั้งตัวสะกดการันต์ภายในค าหนึ่งๆ ได้ถูกต้องตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525  
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อรทัย นุตรดิษฐ์ (2540) สรุปการเขียนสะกดค าไว้ว่า “การเขียนสะกดค า หมายถึง 
การเขียนค าใดค าหนึ่งอันประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกดและตัวการันต์ได้ถูกต้อง
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525” 

ปทุม หนูมา (2542) ได้ให้ความหมายของการเขียนสะกดค าว่า หมายถึง ความสามารถ      
ในการเขียนค าโดยเรียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดตัวการันต์ได้ถูกต้องตามหลักภาษา และตรง
ตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525  

จากความหมายที่กล่าวมา สรุปได้ว่า การเขียนสะกดค า หมายถึง การเขียนค าใดค า
หนึ่งโดยเรียงล าดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวสะกด และตัวการันต์ ได้ถูกต้องตามหลักภาษาและ
ตรงตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน และสามารถน าไปสอนให้นักเรียนเข้าใจความหมาย สื่อ
ความหมาย และสามารถน าหลักเกณฑ์ในการเขียนอันน าไปสู่การออกเสียงที่ถูกต้องต่อไป  

2.2.6 ความส าคัญของการเขียนสะกดค า  
การเขียนค าสะกดให้ถูกต้องนับว่ามีความส าคัญอย่างมากต่อการสื่อสารด้วยภาษา

เขียนเพราะถ้าเขียนสะกดผิดจะท าให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายคลาดเคลื่อนได้และยังมีผลเสียอีกหลาย
ประการ นักการศึกษาหลายท่านได้กล่าวถึงความส าคัญของการอ่านสะกดค า ดังนี้  

สุดาพร บัวดก (2546) ได้อธิบายว่า การเขียนสะกดค าที่ถูกต้องนอกจากจะมีผลดีต่อ
การสื่อความหมายระหว่างผู้เขียนกับผู้อ่านแล้ว ยังมีผลต่อการประเมินคุณค่าของผู้อ่านที่มีต่อผู้เขียน
ด้วย เนื่องจากการเขียนสะกดค าเป็นส่วนหนึ่งของการเขียน ผู้เขียนต้องมีความประณีตและรับผิดชอบ
ในงานเขียนของตน ขจัดข้อบกพร่องโดยการเขียนสะกดค าให้ถูกต้องตามอักขรวิธี  

อดุลย์ ภูปลื้ม (2539) ได้กล่าวถึง ความส าคัญของการเขียนสะกดค า ไว้ว่า การเขียน
สะกดค ามีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตประจ าวันและความเป็นอยู่ของบุคคลในปัจจุบันเพราะ       
การเขียนสะกดถูกต้อง ช่วยให้ผู้เขียนอ่านและเขียนหนังสือได้ถูกต้อง สื่อความหมายได้ชัดเจน และมี
ความมั่นใจในการเขียน ท าให้ผลงานที่เขียนมีคุณค่าเพ่ิมข้ึน  

จากความเห็นของนักการศึกษาดังกล่าว สรุปได้ว่า การเขียนสะกดค าเป็นพ้ืนฐานที่
ส าคัญในการใช้ภาษา การอ่าน การเขียน และการสื่อความหมาย การเขียนสะกดค าจึงเป็นทักษะที่มี 
ความจ าเป็นในการเรียนวิชาอ่ืนๆ และการน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันส่งผลให้ผู้เขียนเกิดความ
ภาคภูมิใจและมีความมั่นใจในการเขียน ฉะนั้นครูจึงต้องฝึกฝนนักเรียน ให้สามารถเขียนสะกดค าให้
ถูกต้อง และต้องฝึกฝนอย่างสม่ าเสมอเพ่ือช่วยในการเรียนวิชาอ่ืนๆ และเกิดความมั่นใจในการเรียน  

2.2.7 ปัญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด  
สาเหตุของการเขียนสะกดค าผิดมีหลายประการ ดังที่นักการศึกษาได้กล่าวถึงสาเหตุ

ต่างๆ ดังต่อไปนี้  
วรรณี โสมประยูร (2539) ได้สรุปสาเหตุที่นักเรียนเขียนผิดไว้ ดังนี้  
1. นักเรียนมีประสบการณ์เกี่ยวกับค าผิด โดยเห็นแบบอย่างที่สะกดค าผิด  
2. นักเรียนไม่รู้หลักภาษา เช่น ไม่รู้จักการประวิสรรชนีย์ หลักการใช้ ศ ษ ส หลักการ

สะกดการันต์ หลักการผันวรรณยุกต ์หลักมาตราตัวสะกด และอ่ืนๆ  
3. นักเรียนไม่ทราบความหมาย เพราะค าไทยมีค าพ้องเสียง ท าให้ความหมายสับสน เช่น 

กัณฑ ์– กรรณ ขัน – ขรรค ์ฯลฯ  
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4. นักเรียนฟังไม่ชัด เพราะค าไทยมีค าควบกล้ า เช่น คราว คลอง ครอง เกลี้ยกล่อม 
กลอง กรอง สรวล เป็นต้น  

5. นักเรียนไม่สามารถถ่ายทอดค าตามเสียงค าที่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งเขียนแตกต่าง
จากเสียงได้ เช่น ชอล์ก ดอกเตอร์ แท็กซี่ เป็นต้น  

6. นักเรียนใช้ค าที่ม ีร ล ไม่ถูก เช่น ราว – ลาว ราด – ลาด  
สรุป ปัญหาและสาเหตุของการเขียนสะกดค าผิด เกิดจากนักเรียนไม่เห็นความส าคัญของ

การเขียน ไม่สนใจที่จะเขียนให้ถูกต้อง ไม่รู้หลักเกณฑ์ทางภาษา ไม่ทราบความหมายของค า ไม่ชอบอ่าน ฟัง
ไม่ชัด แยกเสียงไม่ดี สายตาไม่ดี ขาดทักษะการสังเกต ขาดการฝึกฝน ชอบเลียนแบบประสบการณ์ในการ
ออกเสียง และการเขียนที่ผิด ครูจัดประสบการณ์ในการสอนการเขียนไม่หลากหลายและไม่ถูกวิธี  

2.2.8 หลักการเขียนสะกดค า  
1. ครูจัดหาเรียงความ ซึ่งอาจจะเป็นข่าวหรือบทความมาแจกให้นักเรียนอ่านในเวลาที่

ก าหนดแล้วให้นักเรียนลอกข้อความที่เห็นว่า น่าจะมีประโยชน์และข้อคิดที่เห็นว่าดีมาส่งครูโดยที่ครูจะต้อง
เน้นในเรื่องความถูกต้องของการเขียน รวมทั้งความประณีตสวยงามของตัวหนังสือ  

2. ครูมองให้นักเรียนไปอ่านบทความจากหนังสือพิมพ์ หรือจากวารสารต่างๆ แล้วให้
นักเรียนคัดลอกข้อความที่น่าสนใจลงไปในบัตรรายการ โดยบอกแหล่งที่มาของข้อความนั้นให้ชัดเจน  

3. แบ่งกลุ่มให้ไปหาค ายากจากหนังสือเรียนหรือหนังสืออ่ืนๆ มาแจกกันแล้วบอกให้
เขียน  

4. รวบรวมค าศัพท์ต่างๆ โดยเขียนเรียงไว้เป็นหมวดหมู่ เช่น อาจจะเรียงตามตัวอักษร 
หรือเรียงตามความหมาย  

5. ให้นักเรียนแต่ละคนเขียนค าศัพท์ลงในบัตรค า แล้วใช้ค าเหล่านั้นเขียนเป็นข้อความ
ลง บนแถบประโยค  

6. แข่งขันสะกดค ายากบนกระดานหน้าชั้น  
7. ให้นักเรียนเขียนประกาศ โฆษณา บัตรเชิญ หรือบัตรอวยพร โดยครูเน้นถึงความเป็น 

ระเบียบเรียบร้อย สวยงามและประณีต  
8. ครูท าบัญชีค ายาก แล้วน ามาให้นักเรียนเขียนเป็นค าๆ โดยเน้นความถูกต้องชัดเจน 

ครูอาจให้นักเรียนผลัดกันตรวจแล้วให้คะแนนแต่ละคน ให้นักเรียนบันทึกผลการสะกดค ายากของตนไว้ 
เพ่ือดูพัฒนาการของตน  

9. ครูให้นักเรียนแต่งประโยค โดยการก าหนดค าที่มักเขียนผิดให้ เช่น กังสดาล ขโมย 
ครหา ชนวน ประติมากรรม นัยน์ตา เวทมนต์ ฯลฯ  

10.  ครูแบ่งนักเรียนออกเป็นหมู่ๆ ให้นักเรียนเขียนค าที่มักเขียนผิด  
สราวดี เพ็งศรีโคตร (2539) ได้สรุปหลักการสอนเขียนสะกดค าไว้ว่า การสอน ให้นักเรียน

สามารถเขียนสะกดค าได้ถูกต้องแม่นย า ครูต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค าและหลักการ
เขียนสะกดค า ซ่ึงพอจะสรุปวิธีการสอนเขียนสะกดค าภาษาไทยได้ดังนี้  

1.  ให้นักเรียนได้มองเห็นรูปค าว่ามีลักษณะอย่างไรประกอบด้วยพยัญชนะ สระวรรณยุกต์ 
และตัวสะกดอะไรบ้าง  

2.  ฝึกให้นักเรียนออกเสียงค านั้นๆ ให้ชัดเจนเป็นค าๆ  
3.  ฝึกให้นักเรียนสะกดค าปากเปล่าโดยวิธีแจกลูกสะกดค าโดยออกเสียงดังอย่างชัดเจน  
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4.  สอนให้นักเรียนรู้และเข้าใจความหมายของค านั้นๆ และยกตัวอย่างการใช้ค านั้นๆ ใน
สถานการณ์ต่างๆ  

5.  ฝึกให้ลงมือเขียนสะกดค านั้นๆ หลายๆ ครั้ง  
6.  ให้นักเรียนระลึกค าที่เขียน แล้วเขียนสะกดค าโดยไม่ต้องดูแบบ  
7.  ตรวจสอบดูว่าถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องให้กลับไปดูค านั้นใหม่  
8.  ใช้ค าที่เขียนนั้นมาแต่งประโยค โดยอาจแต่งด้วยปากเปล่าก็ได้  
6.  ทบทวนการเขียนอีกครั้งหนึ่ง โดยท าแบบฝึกทักษะ  
หลักการเขียนสะกดค ามีหลากหลายวิธี ดังนั้นการที่จะสอนให้นักเรียนสามารถเขียน

สะกดค าได้ถูกต้องแม่นย า ผู้สอนต้องตระหนักถึงความส าคัญของการเขียนสะกดค า และหลักการเขียน
สะกดค า โดยผู้สอนสามารถจะเลือกสอนให้เหมาะสมกับวัยของผู้เรียนได้ แต่ในการสอนเขียนสะกดค าควร
ยึดหลักที่ส าคัญ ประกอบด้วย การให้นักเรียนรู้ความหมายของค า การให้เห็นรูปของค าว่าประกอบด้วย
พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และตัวสะกดอะไร หลังจากนั้นก็ให้นักเรียนเขียนเลียนแบบค านั้นหลายๆ ครั้ง 
เขียนไม่ดูแบบ และการน าไปใช้กับสถานการณ์อ่ืนที่ต่างกัน  

2.2.9 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับตัวสะกด  
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้

กล่าวถึงตัวสะกดว่า หมายถึง พยัญชนะที่ประกอบอยู่ท้ายสระและมีเสียงประสมเข้ากับสระท าให้เสียงของ
ค าแตกต่างกันตามตัวพยัญชนะที่น ามาประกอบ จ าแนกตัวสะกดในภาษาไทย ได้เป็น 2 ประเภท คือ 

1.  ตัวสะกดตรงตามมาตรา เช่น กาน กาม กาย กาก กาด กาบ  
2.  ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น กาล ขวัญ ศาล เหตุ ผล  
มาตราตัวสะกดของไทย มี 8 มาตรา ดังนี้  
1.  มาตราแม่กก ใช้ ก ข ค ฆ เป็นตัวสะกด ออกเสียงเหมือน ก สะกด เช่น มาก สุข 

โชค เมฆ  
2. มาตราแม่กง ใช้ ง เป็นตัวสะกด เช่น ลิง ของ กลาง ฝูง  
3. มาตราแม่กด ใช้ จ ช ซ ฎ ฏ ฒ ฑ ด ต ถ ท ธ ศ ษ ส เป็นตัวสะกด อ่านออก

เสียงเหมือน ด สะกด เช่น อาจ ราชการ ก๊าซ มงกุฎ อูฐ ครุฑ พัฒนา ปิด สังเกต รถ บท บาท อาวุธ 
อากาศ โทษ โอกาส  

4. มาตราแม่กน ใช้ น ร ล ญ ณ ฬ เป็นตัวสะกด อ่านออกเสียงเหมือน น สะกด 
เช่น คน สงสาร น้ าตาล สัญญา บุญคุณ ปลาวาฬ  

5. มาตราแม่กบ ใช้ บ ป พ ฟ และ ภ อ่านออกเสียงเหมือน บ สะกด เช่น หยิบ รูป 
ภาพ ยีราฟ ลาภ 

6. มาตราแม่กม ใช้ ม เป็นตัวสะกด เช่น ชิม เติม เสื่อม  
7. มาตราแม่เกย ใช้ ย เป็นตัวสะกด เช่น สาย โดย ชัย  
8. มาตราแม่เกอว ใช้ ว เป็นตัวสะกด เช่น คาว หิว แวว วาว  
ข้อสังเกต  
1. ตัวสะกดตรงตามมาตรา ได้แก่ แม่กง แม่กม แม่เกย แม่เกอว ที่มีตัวสะกดเพียง

ตัวเดียว และตัว น สะกดในมาตรา แม่ กน ตัว บ สะกดในมาตรา แม่ กบ ตัว ก สะกดในมาตรา แม่
กก ตัว ด สะกด ในมาตรา แม่ กด มีตัวพยัญชนะอ่ืนเป็นตัวสะกดร่วม  
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2. พยัญชนะท่ีไม่ใช้เป็นตัวสะกด ได้แก่ ฃ ฅ ฉ ฌ ผ ฝ ห อ ฮ  
 
2.3 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

2.3.1 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
คอมพิวเตอร์ เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่มีความทันสมัย และเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เนื่องจาก

คอมพิวเตอร์มีคุณสมบัติที่สามารถรับส่งข้อมูลและสามารถเก็บข้อมูลได้อีกทั้งปฏิบัติงานได้อย่าง
รวดเร็วจึงสามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นสื่ อการสอนได้ดังนั้นในปัจจุบันครูผู้สอนจึงนิยมน า
คอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อการศึกษาอย่างแพร่หลายหรือที่เรียนกว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ซึ่ง
มีผู้ให้ความหมายไว้มากมาย ดังต่อไปนี้  

ศูนย์ เทคโนโลยี อิ เล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีแห่ งชาติ  (2550)  กล่ าวถึ ง  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่ใช่ CAI หรือ Computer Assisted Instruction 
เพียงอย่างเดียว แต่ยังหมายถึง ค าต่าง ๆ ต่อไปนี้ด้วย  

CAI - Computer Aided Instruction หรือ Computer Assisted Instruction  
CBT - Computer Based Training หรือ Computer Based Teaching  
CBE - Computer Based Education  
CAL - Computer Aided Learning หรือ Computer Assisted Learning  
CMI - Computer Managed Instruction    
แต่ค าที่นิยมใช้กันโดยทั่วไป คือ Computer Assisted Instruction (CAI)  และได้มี

ผู้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้หลายคนดังนี้ 
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึงคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและความหมาย

ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า คนส่วนใหญ่รู้จักคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในชื่อของ CAI (อ่านว่า ซี-เอ-
ไอ) ซึ่งย่อมาจากค าในภาษาอังกฤษว่า Computer-Assisted หรือ Aided Instruction คอมพิวเตอร์
ช่วยสอน (CAI) หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของ
คอมพิวเตอร์ การน าเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟิก แผนภูมิ กราฟ ภาพเคลื่อนไหว 
วีดีทัศน์และเสียง เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงใน
ห้องเรียนมากที่สุด โดยที่คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะน าเสนอเนื้อหาทีละหน้าจอภาพ โดยเนื้อหาความรู้
ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะได้รับการถ่ายทอดในลักษณะที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับธรรมชาติ
และโครงสร้างของเนื้อหา โดยมีเปูาหมายส าคัญก็คือ การได้มาซึ่งคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นผู้เรียนให้เกิดความต้องการที่จะเรียนรู้  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์
หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลปูอนกลับ (Feedback) อย่างสม่ าเสมอกับเนื้อหาและกิจกรรม
ต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียน นอกจากนี้คอมพิวเตอร์ 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังเป็นสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้
ตลอดเวลา ดังนั้นผู้สอนจะสามารถน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปช่วยการสอนของตนได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพเพราะมีงานวิจัยหลายชิ้นที่สนับสนุนว่า ผู้เรียนที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ในการเรียนจะ
ใช้เวลาเพียงสองในสามของผู้เรียนที่เรียนด้วยวิธีที่สอนตามปกติ ในขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถน า
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองโดยปราศจากข้อจ ากัดทางด้านเวลาและสถานที่ใน
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การศึกษา โดยเฉพาะผู้เรียนที่เรียนอ่อนสามารถใช้ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการเรียน
เพ่ิมเติมนอกเวลาได้  

กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง วิธีการเรียนการสอนที่ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งออกแบบ
ไว้เพ่ือน าเสนอบทเรียนแทนผู้สอนและผู้เรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเองตามล าดับขั้นตอนการเรียนรู้
อย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับคอมพิวเตอร์และผู้เรียนจะได้รับข้อมูล
ย้อนกลับทันที ส่วนเนื้อหาสาระความรู้ (Information) ที่ผู้เรียนศึกษาจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนั้น จะมีลักษณะที่สามารถกระตุ้นความสนใจผู้เรียนให้ติดตามอย่างต่อเนื่องด้วยการใช้ข้อความ  
ภาพเคลื่อนไหว ภาพนิ่ง กราฟฟิค เสียง ฯลฯ เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อเรื่องที่ต้องการเรียนรู้แล้วจะมี
แบบฝึกหัดให้ผู้เรียนได้ฝึกเพ่ือทบทวน และตรวจสอบตนเองดูว่ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด ผู้เรียน
จะรู้ได้ทันทีว่ากิจกรรมที่ท าไปนั้นถูกต้องหรือไม่ จากนั้นคอมพิวเตอร์จะน าเสนอเนื้อหาที่ผู้เรียน
จะต้องเรียนรู้ในล าดับต่อไป  

วีระพนธ์ ค าดี (2542) ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า เป็นการน า
คอมพิวเตอร์ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งเข้ามาช่วยในการเรียนการสอนของนักเรียนและครู โดยมีครู
หรือผู้มีความรู้เป็นผู้ผลิตสื่อขึ้นมา แล้วน าไปให้เด็กได้เรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นตัวกลางในการน า
กระบวนการเรียนการสอนของครูไปสู่นักเรียน  

สุวิมล เขี้ยวแก้ว (2541) ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า เป็นการ
จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ โดยการใช้คอมพิวเตอร์เป็นสื่อเพ่ือช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพการ
สอนและการรับรู้ของผู้เรียน มุ่งให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเองตามความพร้อม ความถนัดและความสนใจ 
ส่วนวุฒิชัย ประสารสอย (2543) ให้ความหมายไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการจัดโปรแกรมเพ่ือ
การเรียนการสอน โดยการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยเป็นสื่อโยงเนื้อหาความรู้ไปสู่ผู้เรียน จากความหมาย
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นการใช้คุณสมบัติต่างๆ 
ของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป (Multimedia Tool Book Instruction) ได้แก่ ข้อความ เสียง 
ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ในการน าเสนอบทเรียนโดยการผสมผสานสื่อหลายๆ ชนิด ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการน าเสนอสื่อทางคอมพิวเตอร์เพ่ือตอบสนองความแตกต่างของบุคคลและสามารถ
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการสร้างเนื้อหาบทเรียน ทบทวนความรู้และทดสอบความรู้วิชาต่างๆ ได้
รวมทั้งเพ่ือถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากรูปแบบต่างๆ  ที่ผู้ออกแบบ
โปรแกรมบทเรียน สร้างขึ้นเป็นการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนและกระตุ้นให้ผู้เรียนต้องการเรียน
มากขึ้น  

อรนุช ลิมตศิริ (2544) อ านวย เดชชัยศรี (2542) และวุฒิชัย ประสารสอย (2543) ได้ให้
ความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยสรุป   

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง เนื้อหาวิชาที่ ได้น าไปพัฒนาอย่าง
เป็นระบบในรูปแบบของโปรแกรม คอมพิวเตอร์ในลักษณะสื่อประสม เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้และทบทวนได้ด้วยตนเองเพ่ือสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็น
สื่อช่วยถ่ายทอดความรู้เนื้อหาวิชาแทนครูผู้สอน พร้อมทั้งประเมินให้ผลย้อนกลับและสามารถโต้ตอบ
หรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ 
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จากความหมายของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่นักกา รศึกษาหลาย
ท่านได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้สอดคล้องกัน พอสรุปได้ว่าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
หมายถึงการน าคอมพิว เตอร์ เข้ามาใช้ในการเรียนการศึกษาในลักษณะการน าเสนอการ
เรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์ โดยคอมพิวเตอร์จะน าเสนอบทเรียนแทนครูผู้สอนและผู้เรียน
สามารถเรียนด้วยตนเองได้ 

2.3.2 ประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีอยู่หลายประเภท แต่ละประเภทจะมีลักษณะการใช้แตกต่าง

กันออกไปและมีนักการศึกษาได้แบ่งประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ดังนี้  
ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้แบ่งประเภทของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย

ทั่วๆ ไป สามารถแบ่งออกได้เป็น 5 ประเภท ดังต่อไปนี้  
1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอ

เนื้อหา แก่ผู้เรียน ไม่ว่าจะเป็นเนื้อหาใหม่หรือการทบทวนเนื้อหาเดิมก็ตาม ส่วนใหญ่คอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประเภทติวเตอร์จะมีแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัด เพ่ือทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน ผู้เรียนมี
อิสระพอที่จะตัดสินใจว่าจะเลือกท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดหรือไม่  อย่างไรหรือแม้กระทั้งจะ
เลือกเรียนเนื้อหาส่วนไหน เรียงล าดับในรูปแบบใด เพราะการเรียนโดยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น
ผู้เรียนจะสามารถควบคุมการเรียนของตนตามความต้องการ  

2. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่มุ่งเน้นให้
ผู้เรียนท าแบบฝึกหัดจนสามารถเข้าใจเนื้อหาในบทเรียนนั้นๆ ได้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบฝึกหัด 
เป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่ได้รับความนิยมมากโดยเฉพาะในระดับอุดมศึกษาทั้งนี้เนื่องจากเป็นการ
เปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เรียนอ่อนหรือเรียนไม่ทันคนอ่ืนๆ ได้มีโอกาสท า ความเข้าใจบทเรียนส าคัญๆ ได้โดยที่
ครูผู้สอนไม่ต้องเสียเวลาในชั้นเรียนอธิบายเนื้อหาเดิมซ้ าแล้วซ้ าอีก 

3. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง คือ บทเรียนทางคอมพิวเตอร์ที่น าเสนอ
บทเรียนในรูปของการจ าลองแบบ (Simulation) โดยการจ าลองสถานการณ์ที่เหมือนจริงขึ้นและบังคับให้
ผู้เรียนต้องตัดสินใจแก้ปัญหา (Problem Solving) ในตัวบทเรียนจะมีค าแนะน าเพ่ือช่วยในการตัดสินใจของ
ผู้เรียนและแสดงผลลัพธ์ในการตัดสินใจนั้นๆ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทการจ าลอง
สถานการณ์ คือ การลดค่าใช้จ่ายและลดอันตรายอันอาจเกิดขึ้นได้จากการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจากสถานการณ์
จริง  

4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ท าให้ผู้ใช้มีความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน จนลืมไปว่าก าลังเรียนอยู่ เกมคอมพิวเตอร์ทางการศึกษาเป็นคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนประเภทที่ส าคัญประเภทหนึ่งเนื่องจากเป็นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความ
สนใจ การเรียนการสอนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้นิยมใช้กับเด็กระดับชั้นประถมศึกษาไปจนถึงระดับชั้น
มัธยมศึกษาตอนปลาย นอกจากนี้ยังน ามาใช้กับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา เพ่ือเป็นการปูทางให้ผู้เรียน
เกิดความรู้สึกที่ดีกับการเรียนทางคอมพิวเตอร์ได้อีกด้วย  

5. คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทแบบทดสอบ คือ การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ
สร้างแบบทดสอบ การจัดการการสอบ การตรวจให้คะแนน การค านวณผลสอบ ข้อดีของการใช้คอมพิวเตอร์
ประเภทแบบทดสอบ คือ การที่ผลเรียนได้รับผลการปูอนกลับโดยทันที (Immediate Feedback) ซึ่งเป็น
ข้อจ ากัดของการทดสอบที่ใช้กันอยู่ทั่วๆ ไป นอกจากนี้การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการค านวณผลสอบก็
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ยังมีความแม่นและรวดเร็วอีก และส าหรับ วีระพงษ์ แสงชูโต (2539) ได้รวบรวมจากนักการศึกษาหลายๆ 
ท่านไว้ว่าลักษณะต่างๆ ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีดังต่อไปนี้  

 5.1 การฝึกฝนและการท าแบบฝึกหัด ในการน าไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในการ
เรียนการสอนในวิชาต่างๆ ที่ต้องการกระท าซ้ ากันหลายๆ ครั้ง ครูจะต้องมีการสอนสังกัปไปแล้วจึง
น าเอาไมโคร คอมพิวเตอร์มาใช้ เพ่ือให้เกิดความช านาญในทักษะต่างๆ เช่น การสะกดค า การท า
แบบฝึกหัดเป็นต้น โปรแกรมนี้จะมีแต่โจทย์ เพ่ือให้นักเรียนฝึกหัดตามท่ีนักเรียนต้องการได้  

 5.2 การสอน ในการสอนแบบนี้จะเป็นการใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแทนครู
ในเนื้อหาหรือบางสังกัปบทเรียน โดยจะม ีค าน า เนื้อหา ค าถาม การให้ก าลังใจและแสดงผลการเรียน 
ของนักเรียน เมื่อนักเรียนต้องการความก้าวหน้าในการเรียนของตน ในการเรียนการสอนแบบนี้ 
สอดคล้องกับการสอนที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล นักเรียนจะเรียนหน้าเครื่องคอมพิวเตอร์     
1 คน ต่อ 1 เครื่อง ในการศึกษาบทเรียนนักเรียนอาจใช้เวลาเรียน ไม่เท่ากัน ขึ้นกับอัตราการเรียน
ของแต่ละบุคคล เมื่อพบค าถามถ้าค าถามถ้าตอบถูกก็จะได้เรียนบทเรียนต่อๆ ไปแต่ถ้าตอบผิดก็จะ
ได้รับการแก้ไข โดยบอกว่าตอบผิดอย่างไร ให้ก าลังใจและศึกษาจากค าอธิบายเพ่ิมเติม แล้วให้โอกาส
ตอบค าถามอีครั้ง นักเรียนจึงได้เรียนตามความสามารถของตนเองจริงๆ  

 5.3 การเล่นเกมที่น ามาประกอบการเรียนการสอน ในการเรียนการสอนถ้าใช้เกมจะ
ช่วยให้สนุกสนาน การแข่งขันกันในเนื้อหาความรู้ใหม่ๆ ซึ่งสามารถใช้ได้กับหลายวิชาเช่น คณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์ ภาษาศาสตร์ ฯลฯ ส่วนคุณภาพของเกมนั้นขึ้นกับจุดประสงค์ของเกมว่าตรงกับจุดมุ่งหมายของ
การเรียนการสอนในเรื่องนั้นหรือไม่  

 5.4 การจ าลองสถานการณ์ ในการจ าลองสถานการณ์นั้น ถ้าพยายามให้ใกล้เคียงกับ
สภาพชีวิตจริงของนักเรียน นักเรียนจะได้คิดว่าตัวเองอยู่ในสถานการณ์นั้นจริง อาจใช้ได้กับสถานการณ์
หลายอย่างตามสภาพจริง  

 5.5 การสาธิต การสาธิตเป็นวิธีการหนึ่งที่ผู้สอนมักใช้เสมอในวิชาวิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์โดยครูเป็นผู้สาธิตให้นักเรียนดู แต่การสอนคอมพิวเตอร์นั้นสามารถท าให้น่าสนใจมากกว่า 
เพราะสามารถสร้างภาพสีสวยสด ตลอดทั้งสามารถใช้เสียงประกอบภาพอาจมีการเคลื่อนไหวและแสดง ล าดับ
ขั้นตอนได้อย่างชัดเจน จึงท าให้การสาธิตด้วยการใช้คอมพิวเตอร์น่าสนใจมากยิ่งขึ้น  

 5.6 การแก้ปัญหา การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์ ผู้เรียนจะต้องมีการสื่อสาร 2 ทาง คือ 
ผู้เรียนติดต่อกับคอมพิวเตอร์ด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ และเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์ก็แสดงผลออกมาทาง
จอภาพหรือทางเครื่องพิมพ์ จงึเป็นไปตามล าดับขั้นตอนการแก้ปัญหา  

 5.7 การไต่ถาม การไต่ถามได้มีการประยุกต์เพ่ือให้ไมโครคอมพิวเตอร์ตอบสนอง
เกี่ยวกับ การตอบค าถาม โดยมีการเขียนค าถามและให้ค าตอบที่เป็นตัวเลือกต่างๆ รวมทั้งค าตอบ    ที่ถูกต้อง
ไว้แล้วในลักษณะที่ผู้เรียนไม่จ าเป็นต้องรู้ถึงระบบไมโครคอมพิวเตอร์  

 5.8 การสร้างบทสนทนา ในการสร้างบทสนทนาการเขียนโปรแกรมที่เหมาะสมจะ
สามารถท าให้บทสนทนาเป็นไปดังสภาพจริงและสามารถที่จะใช้ค าถามที่ซับซ้อนได้รวมทั้งการอภิปราย
โต้แย้ง  

 5.9 การบอกข่าวสาร การเก็บข้อมูลหรือข่าวสารไว้ในคอมพิวเตอร์นั้นสามารถค้นหา
ข้อมูลหรือข่าวสารที่ต้องการนั้นได้อย่างรวดเร็ว  
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 5.10 การทดสอบ การใช้ไมโครคอมพิวเตอร์เพ่ือทดสอบนักเรียน โดยแสดงข้อสอบหรือ
ค าถามทางหน้าจอไมโครคอมพิวเตอร์โดยในไมโครคอมพิวเตอร์รับค าตอบ ตรวจให้คะแนนและประเมินผลการ
เรียนของนักเรียน  

ธวัชชัย งามสันติวงศ ์(2540) ได้จ าแนกประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังนี้  
1.  บทเรียน CAI แบบศึกษาเนื้อหาใหม่ (Tutorials) บทเรียนประเภทแรกนี้ เป็น

รูปแบบของบทเรียนช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์ที่มีผู้พัฒนากันมากที่สุดประมาณกันว่ามากกว่า  80% 
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทั่วโลกจะเป็นประเภทนี้ เนื่องจากมีพ้ืนฐานการพัฒนาขึ้นจากความ
เชื่อที่ว่าคอมพิวเตอร์น่าจะเป็นสื่อประเภทอุปกรณ์ที่ช่วยให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับการ
เรียนจากชั้นเรียน กล่าวโดยสรุปก็คือน่าจะใช้แทนครูได้ในหลายๆ หมวดวิชา แนวคิดตรงนี้มีพ้ืนฐาน
ในมุมกว้างว่า การเรียนการสอนนั้นไม่ได้จ ากัดอยู่แต่ในโรงเรียนประถม มัธยมหรืออุดมศึกษาเท่านั้น 
แต่ยังขยายกว้างไปถึงการฝึกอบรม (Training) ในระดับและสาขาอาชีพต่างๆ ซึ่งอาจผสมผสานการ
สอน การเรียนรู้และฝึกฝนด้วยตนเองในหลายๆ รูปแบบ และ CAI แบบ Tutorial ก็อาจเป็นวิธีการ
หนึ่งที่เข้าไปมีบทบาทได้  

 การใช้บทเรียน CAI แบบ Tutorial ในระบบการศึกษาปกติ โดยมีพ้ืนฐานแนว 
ความคิดท่ีจะใช้สอนแทนครูทั้งในห้องเรียนและสอนเสริมนอกเวลาเรียนนั้นยังเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลา
วิเคราะห์กันอีกระยะหนึ่ง ประเด็นไม่อยู่ที่ว่าจะท าให้จ านวนครูลดลงหรือขาดบทบาทส าคัญในความ
เป็นครูแต่จะอยู่ที่ความเชื่อในส่วนลึกของผู้คนอีกจ านวนมากที่เชื่อว่าไม่มีสื่อชนิดใดในโลกที่จะ
ถ่ายทอดความรู้ ความคิด ทัศนคติและทักษะได้ดีเท่ากับมนุษย์ด้วยกันเอง ซึ่งหมายถึงครูนั่นเอง 
ปัญหาการใช้บทเรียน CAI แบบ Tutorial เพ่ือสอนแทนครูดังกล่าวยังรวมไปถึงความพร้อมทางด้าน
งบประมาณ โครงสร้างของระบบการศึกษา รวมทั้งปัญหาเฉพาะด้านของแต่ละแห่งแม้ปัญหาจะมี  
อยู่มาก แต่จากความเชื่อในการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ไม่มีวันสิ้นสุดท าให้นัก
คอมพิวเตอร์การศึกษาเชื่อว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงในอนาคตที่จะใช้บทเรียน  CAI แบบนี้เพ่ือ
สอนเสริม สอนกึ่งทบทวน หรือเพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาหาความรู้ล่วงหน้าก่อนการเรียนในชั้นเรียนปกติ 
ผู้เรียนอาจเรียนด้วยความสมัครใจหรืออาจเป็น Assignment จากผู้สอนในหรือนอกเวลาเรียนปกติ
ตามแต่กรณ ี 

2. บทเรียน CAI แบบฝึกทบทวน (Drill and Practice) บทเรียนช่วยสอนด้วย
คอมพิวเตอร์รูปแบบที่สองนี้เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้พัฒนากันมากรองลงมาจากประเภทแรก 
ออกแบบขึ้นเพ่ือฝึกทบทวนความรู้ที่ได้เรียนไปแล้ว รูปแบบจะเป็นการผสมผสานการทบทวนแนวคิด
หลักและการฝึกฝนในรูปแบบของการทดสอบบทเรียนที่พบส่วนมากจะเป็นบทเรียนด้านภาษา
คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ซึ่งลักษณะของเนื้อหาจะเน้น ด้านความรู้ (Knowledge) เป็นส่วนมาก
จึงไม่เน้นส่วนประกอบหลักของการเรียนรู้ที่จะต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน เช่น การน าเสนอเนื้อหา
อย่างเป็นระบบตามล าดับขั้น การเสริมแรง การตรวจปรับเนื้อหาสื่อการเรียนการสอน กิจกรรมการ
เรียนการสอนอ่ืนๆ แตจ่ะเน้นเฉพาะจุดที่แบบฝึกหัดหรือแบบฝึกทบทวนความรู้เนื้อหามากกว่า ดังนั้น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้จึงมักจะต้องใช้ควบคู่กับกิจกรรมอย่างอ่ืน  เช่น ใช้ควบคู่กับ
การเรียนการสอนปกติในห้องเรียน การให้แบบฝึกหัดเพ่ิมเติมในการเรียนเสริมเป็นต้น ซึ่งแตกต่างจาก
รูปแบบแรกที่เป็นรูปแบบที่สมบูรณ์ในตัวเองสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้ทั้งในและนอก
ห้องเรียน  
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3. บทเรียน CAI แบบสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulations) บทเรียน CAI แบบนี้
จะออกแบบเพื่อสอนเนื้อหาใหม่หรือใช้เพื่อทบทวนหรือสอนเสริมในสิ่งที่ศึกษาหรือทดลองไปแล้ว โดย
เน้นรูปแบบการสร้างสถานการณ์ การจ าลองสถานการณ์จริง ล าดับขั้นเหตุการณ์ต่างๆ ของเนื้อหา
อ่ืนๆ ที่มีล าดับการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นสิ่งที่เข้าใจได้ยากไม่สามารถมองเห็นได้ต้อง
อาศัยการจินตนาการช่วยและไม่ได้จ ากัดเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเท่านั้น แต่ในด้าน
ธุรกิจสังคมก็สามารถประยุกต์ได้เช่นการสร้างสถานการณ์ซื้อขายเพ่ือเรียนรู้หรือทบทวนการบวก  ลบ 
คูณ หาร การสร้างสถานการณ์ในรูปแบบของบทบาทสมมุติ (Role Play) เพ่ือสอนหรือทบทวนเรื่อง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  

 บทเรียน CAI ประเภทนี้ มีจ านวนน้อยมาก เนื่องจากความยากในการออกแบบ 
ทั้งนี้เนื่องจากผู้ออกแบบจ าเป็นต้องมีพ้ืนความรู้ที่ท าอย่างดี  สามารถจ าแนกเป็นล าดับขั้นการ
เปลี่ยนแปลงได้ อีกทั้งอาจจะต้องใช้คณิตศาสตร์ขั้นสูงเพ่ือเปลี่ยนแปลงเนื้อหาแต่ละส่วนนั้นให้
สามารถน าเสนอในรูปแบบที่ง่ายข้ึน เช่น แสดงเป็นกราฟ  

4. บทเรียน CAI แบบเกมส์การสอน (Instructional Games) บทเรียน CAI ใน
ลักษณะนี้ พัฒนามาจากแนวคิด และทฤษฎีทางด้านการเสริมแรง หรือ Reinforcement บนพ้ืนฐาน
การค้นพบที่ว่า ความต้องการในการเรียนรู้ซึ่งเกิดจากแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) เช่น 
ความสนุกสนานจะให้ผลต่อการเรียนรู้และความคงทนในการจ าดีกว่าการเรียนรู้ที่เกิดจากแรงจูงใจ 
ภายนอก (Extrinsic Motivation) วัตถุประสงค์ของบทเรียนประเภทนี้สร้างเพ่ือฝึกและทบทวน
เนื้อหาแนวคิดและทักษะที่ได้เรียนไปแล้ว คล้ายกับแบบ Drill and Practice แต่เปลี่ยนรูปแบบการ
น าเสนอให้สนุกตื่นเต้นขึ้น โดยมีหลักการพัฒนาว่าบทเรียนแบบเกมการสอนที่ดีควรต้องท้าทาย
กระตุ้น จินตนาการเพ้อฝันและกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็น บทเรียน CAI แบบเกมการสอนจึง
เหมาะส าหรับผู้เรียนในระดับต่ าๆ มากกว่าระดับสูง ทั้งนี้เนื่องจากผู้เรียนระดับต่ า เช่น ระดับอนุบาล
จ าเป็นต้องมีการกระตุ้นด้วยสีสันแสงเสียงที่ก่อให้เกิดความอยากรู้อยากเห็น จึงเหมาะส าหรับเนื้อหา
ทั่วๆ ไป เช่น เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษ เกมทายตัวเลข เป็นต้น ส่วนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นจะมุ่งที่
ความเพลิดเพลินเป็นหลัก เช่น เกมไพ่ Poker เป็นต้น  

5. บทเรียน CAI แบบใช้ทดสอบ (Test) บทเรียนช่วยสอนด้วยคอมพิวเตอร์ประเภท
นี้เป็นรูปแบบที่สร้างง่ายกว่าแบบอ่ืนๆ จุดประสงค์หลักก็เพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถของผู้เรียน 
การสอบดังกล่าวอาจเป็นการสอบก่อนการเรียน (Pre-test) หรือหลังการเรียน (Post-test) หรือทั้ง
ก่อนและหลังการเรียนแล้วแต่ การออกแบบ หากเป็นโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นข้อสอบต่างๆ อาจถูกเก็บใน
รูปแบบของคลังข้อสอบ (Item Bank) เพ่ือสะดวกต่อการสุ่มมาใช้ก็ได้ ลักษณะของข้อสอบดังกล่าวนี้
จะอยู่ในรูปแบบที่คอมพิวเตอร์สามารถประเมินถูก-ผิด ได้ เช่น แบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
หรือแบบถูก-ผิด (True-False) การตั้งค าถามอาจผสมผสานวิธีการสร้างบทเรียน CAI แบบสร้าง
สถานการณ์จ าลองเข้ามาร่วมด้วยก็ได้  

บูรณะ สมชัย (2538) ได้แบ่งบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนออกเป็น 7 ประเภท 
ดังนี้  

1. แบบฝึกทักษะและแบบฝึกหัด (Drill and Practice) เป็นบทเรียนที่สามารถเลือก
บทเรียน ที่จะเรียนได้ตามระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยมีแบบฝึกหัดให้ท าเพ่ือทดสอบ
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ระดับความรู้ความสามารถของนักเรียน โดยมีแบบฝึกหัดให้ท าเพ่ือทดสอบความรู้ความสามารถของ
นักเรียน และนักเรียนยังสามารถทบทวนบทเรียนใหม่ได้เมื่อยังไม่เข้าใจหรือมีความรู้ไม่เพียงพอ  

2.  แบบเจรจา (Dialogue) เป็นบทเรียนที่มีลักษณะพูดคุยและโต้ตอบได้ ส่วนมาก
จะใช้ในการเรียนด้านภาษาหรือนักเรียนในระดับอนุบาล หรือประถมศึกษาตอนต้น  

3.  แบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นบทเรียนที่ใช้กับการเรียนการสอนที่
เรียนกับของจริงได้ยากหรือเสี่ยงอันตราย เช่น จ าลองการเรียนการบิน การเดินทางในอวกาศ เป็นต้น 

4. แบบเกม (Game) เป็นบทเรียนที่เรียนรู้จากเกมที่สร้างขึ้นด้วยคอมพิวเตอร์ เช่น 
เกมการต่อภาพ เกมการต่อค าศัพท ์เกมทางด้านคณิตศาสตร์ เป็นต้น  

5. การแก้ปัญหาต่างๆ (Problem Solving) เป็นการเรียนรู้ที่ให้คอมพิวเตอร์สุ่ม
ข้อมูลมาแล้วให้นักเรียนวิเคราะห์หรือแก้ปัญหา เช่น วิชาสถิติ วิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น  

6. การค้นพบสิ่งใหม่ๆ (Investigation) บทเรียนจะเป็นการจัดสถานการณ์ขึ้นแล้ว
ให้นักเรียนค้นหาข้อเท็จจริงเหล่านั้น เช่น การผสมพยัญชนะหรือค าศัพท์ โดยคอมพิวเตอร์จะบอก
ความหมาย ค าตรงข้ามหรือค าใกล้เคียงกับพยัญชนะหรือค าศัพท์นั้น เป็นต้น  

7. การทดสอบ (Testing) บทเรียนจะน าเสนอในรูปการทดสอบความรู้ของนักเรียน
โดยคอมพิวเตอร์จะจัดข้อสอบให้ และท าการประมวลผลให้ทราบทันทีเมื่อท าการทดสอบเสร็จ เช่น 
การทดสอบพื้นฐานความรู้ การทดสอบไอคิว เป็นต้น  

สรุปได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบ่งออกเป็น 9 ประเภท ดังนี้  
1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสอน (Tutorial Instruction) บทเรียนจะ

เน้นการสรุปเนื้อหาที่นักเรียนควรจะมีความรู้ในเรื่องนั้น เป็นการน าเสนอความรู้ใหม่หรือทบทวน
ความรู้เดิม  

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการฝึกหัด (Drill and Practice) บทเรียนจะ
น าเสนอเนื้อหาในรูปของค าถามแล้วให้นักเรียนเป็นคนตอบ เมื่อนักเรียนตอบเสร็จคอมพิวเตอร์จะ
ประเมินค าตอบและปูอนข้อมูลย้อนกลับให้ทราบทันทีพร้อมกับบันทึกความก้าวหน้าของนักเรียน 

3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเจรจา (Dialogue) บทเรียนจะน าเสนอเนื้อหาในรูป 
การสนทนาระหว่างครูกับนักเรียนโดยการใช้ตัวอักษรลักษณะของบทเรียนจะเป็นการตั้งค าถามหรือการ
สอบถามนักเรียน  

4. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบเกมการสอน (Game) บทเรียนจะน าเสนอ
เนื้อหาในรูปของการเล่นเกมที่มีความสนุกสนาน โดยคอมพิวเตอร์จะเป็นกรรมการตัดสิน เป็นผู้ร่วม
เล่นเกมเก็บรวบรวมและประมวลผลคะแนน  

5. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบจ าลองสถานการณ์ (Simulation) บทเรียน
จะน าเสนอเนื้อหาในรูปของการจ าลองสถานการณ์ ให้นักเรียนได้สัมผัสเหตุการณ์ที่มีความใกล้เคียง
กับสถานการณ์จริง ซึ่งจะท าให้นักเรียนมีความรู้และความช านาญอย่างแท้จริง  

6. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการทดสอบ (Testing) บทเรียนจะน าเสนอ
เนื้อหาในรูปของการทดสอบความรู้โดยใช้คอมพิวเตอร์จัดท าข้อสอบขึ้น มีการประมวลผลและสะท้อน
ความรู้ความสามารถของนักเรียนออกมาให้ทราบทันทีเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จ  

7. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบค้นพบสิ่งใหม่ (Investigation) บทเรียนจะ
น าเสนอเนื้อหาในรูปของสถานการณ์ต่างๆ แล้วให้นักเรียนค้นหาค าตอบของสถานการณ์นั้น  
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8.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบแก้ปัญหา (Problem Solving) บทเรียนจะ
น าเสนอในรูปของปัญหา โดยเน้นให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการคิด การตัดสินใจ โดยใช้กฎเกณฑ์ต่างๆ 
คอมพิวเตอร์จะท าการสุ่มข้อมูล  

9.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบชาญฉลาด (Intelligence CAI) บทเรียนจะ
น าเสนอในรูปของโมเดลของการเรียนรู้ขึ้น โดยมีโปรแกรมหาเหตุผลหรือเพ่ือใช้ ในการโต้ตอบกัน
ระหว่างเครื่องกับผู้เรียน  

จากประเภทของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนข้างต้นจะเห็นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทที่เหมาะส าหรับน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่ผู้วิจัยใช้ในการ
วิจัยครั้งนี้เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสอน (Tutorial Instruction) เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทนี้จะน าเสนอเนื้อหาที่เป็นความรู้ใหม่ เน้นเนื้อหาในส่วนที่มีความส าคัญ 
การน าเสนอเนื้อหาให้กับนักเรียนจะน าเสนอ โดยการให้ข้อมูล การตั้งปัญหา ให้นักเรียนได้คิดหา
ค าตอบ มีการตรวจค าตอบที่นักเรียนตอบแล้วบทเรียนจะให้ข้อมูลปูอนกลับทันที เพ่ือให้นักเรียนได้
ทราบผลและท าการแก้ไข ถ้านักเรียนตอบผิด ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้กล่าวถึงโครงสร้าง
และการสืบไปของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสอนว่ามีอยู่ 5 ขั้นตอน สรุปได้ดังนี้  

1.  การน าเข้าสู่บทเรียน การน าเข้าสู่บทเรียนประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขัน้ตอน  
 ขั้นที ่1  การเร้าความสนใจ อยู่ในรูปของส่วนเนื้อหาน าเรื่อง (Title Page) ซึ่งบอกชื่อ
เรื่องของบทเรียน ผู้สร้างบทเรียนและการแนะน าเนื้อหาโดยทั่วไปของบทเรียน (Introduction Page)  
 ขั้นที ่2  บอกวัตถุประสงค์ อาจจะน าเสนอเนื้อหาเดียวกันกับส่วนเนื้อหาน าเรื่อง หรือ
แยกออกมาก็ได้  
 ขั้นที ่3  การทบทวนความรู้เดิม จะอยู่ในรูปของการน าเสนอความรู้พ้ืนฐานกับนักเรียน
ก่อนการเรียน (Background Knowledge) และการทดสอบความรู้ก่อนเรียน (Pre-test)  
 นอกจากนี้ในส่วนของการน าเข้าสู่บทเรียนอาจจะประกอบด้วย การชี้แนวทางการเรียน
ส าหรับนักเรียนในลักษณะของค าชี้แจงในการใช้บทเรียน (Direction) นักเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากค า
ชี้แจงการใช้บทเรียนเพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเรียนของตนเอง ค าชี้แจงในการใช้บทเรียนอาจเป็นไปได้     
2 ลักษณะคือ  

1)  ค าชี้แจงในการสืบไปในบทเรียน เช่น ใช้สัญลักษณ์รูปแบบใดเมื่อต้องการที่จะเริ่ม
เรียน ใช้สัญลักษณ์รูปแบบใดเมื่อต้องการออกจากบทเรียนเป็นต้น  

2) ชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการเรียนที่ครูคิดว่ามีความเหมาะสมหรือดีที่สุดส าหรับ
นักเรียน เช่น ควรที่จะศึกษาในส่วนใดก่อน ส่วนใดหลัง เป็นต้น  

2. การน าเสนอบทเรียน  
การน าเสนอเนื้อหา วิธีการ และรูปแบบการน าเสนอ ซึ่งผลที่ได้จากการวิเคราะห์ 

การเรียนการสอน การวิเคราะห์งานและการวิเคราะห์แนวคิด การวิเคราะห์แนวคิดคือการคิด
วิเคราะห์เพ่ือหาหลักการในการเรียนรู้ (Principle of Learning) ที่เหมาะสมของเนื้อหานั้นๆ ใน
ลักษณะของพฤติกรรมหรือทักษะต่างๆ ที่นักเรียนจะต้องฝึกฝน รวมทั้งแนวคิดที่นักเรียนจะต้องท า
ความเข้าใจ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความรู้โดยหลังจากท่ี มีการวิเคราะห์งานและแนวคิดแล้วต้องน าผลที่ได้มา
พิจารณาอีกครั้ง เพ่ือให้เกิดความกลมกลืน และได้มาซึ่งบทเรียนที่มีประสิทธิภาพโดยน าผลที่ได้มา
พิจารณาอีกครั้งคือการวิเคราะห์การเรียนการสอนนั่นเอง วิธีการและรูปแบบการน าเสนออาจอยู่ใน
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ลักษณะของการน าเสนอความรู้แบบบอกให้รู้โดยวิธีการต่างๆ หรือในการน าเสนอเนื้อหาอาจอยู่ใน
ลักษณะของการน าเสนอความรู้แบบค้นพบหรือแบบอุปมานกล่าวคือ การให้นักเรียนได้ท าการทดลอง
ตอบค าถามสั้นๆ และคิดหาค าตอบให้ได้ด้วยตนเอง  

3. แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ  
 แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบเปรียบได้กับส่วนของการสอนที่กระตุ้นการ

ตอบสนองและการทดสอบความรู้ของนักเรียน ซึ่งอยู่ในรูปของการให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดและท า
แบบทดสอบ การท าแบบฝึกหัดหรือท าแบบทดสอบจะเป็นการให้โอกาสแก่นักเรียนในการตรวจสอบ
ความเข้าใจจากการเรียนของตนเองว่าถูกต้องมากน้อยเพียงใดและหลังจากที่นักเรียนท าแบบฝึกหัด
หรือแบบทดสอบจบในแต่ละครั้งจะมีการสรุปคะแนนของนักเรียนไว้ให้  

4. การให้ผลปูอนกลับ การให้ผลปูอนกลับ มีลักษณะดังนี้  
 1) ผลปูอนกลับที่ดีควรเป็นผลปูอนกลับในลักษณะที่มาพร้อมกับค าอธิบาย 

กล่าวคือ สามารถอธิบายให้นักเรียนทราบว่านักเรียนท าถูกหรือผิด หากผิดผิดอย่างไร ผลปูอนกลับ
ควรมีลักษณะเป็นทางบวก (Positive) จะท าให้นักเรียนได้รับความรู้สึกท่ีดี  

 2) ผลปูอนกลับควรมีหลากหลายและกินเวลาไม่นานโดยเฉพาะหากมีการ
ปูอนกลับหลายครั้ง  

 3) ผลปูอนกลับควรมีค าเฉลย (Corrective) แล้วแต่จุดประสงค์ของแบบทดสอบ 
หากเป็นแบบทดสอบเพ่ือเป็นการประเมินและเก็บคะแนน ค าเฉลยอาจไม่จ าเป็นต้องมีการบอกนัย 
(Hint) ซึ่งอาจอยู่ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งใน 3 รูปแบบ คือ  

  (1)  เน้นส่วนส าคัญ เช่น ค าส าคัญท่ีจะช่วยในการตอบค าถามของนักเรียน  
(2) แสดงตัวอย่างและค าตอบที่ถูกของค าถามท่ีคล้ายคลึงกับค าถามปัจจุบัน  
(3) การให้ค าตอบบางส่วน หากให้นักเรียนตอบมากกว่า 1 ครั้ง ผลปูอนกลับ

ควรจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับจ านวนครั้งที่ นักเรียนได้ตอบไปแล้ว  
ในกรณีที่เสนอผลปูอนกลับและค าตอบในหน้าเดียวกันควรจัดให้แสดงที่

หน้าจอพร้อมๆ กัน เพ่ือนักเรียนจะได้อ้างอิงถึงค าตอบของตน พิจารณาการใช้เสียงในการให้ผล
ปูอนกลับ หลีกเลี่ยงการให้ผลปูอนกลับทางลบ (ส าหรับค าตอบที่ผิด) ที่ดึงดูดความสนใจมากกว่าปูอน
ผลกลับทางบวก (ส าหรับค าตอบที่ถูก)  

5. การจบบทเรียน  
 ขั้นตอนนี้จะมีการทบทวนสรุปเนื้อหาในส่วนที่จ าเป็น พร้อมกับแนะน าแหล่ง
ความรู้อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์เพิ่มเติมและควรจะให้โอกาสนักเรียนในการกลับเข้าสู่บทเรียนไว้ด้วยจาก
โครงสร้างและการสืบไปของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบการสอนจะเห็นว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเริ่มต้นด้วยการน าเข้าสู่บทเรียน จากนั้นจะน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพ่ือให้
นักเรียนได้ทดลองท าจนกระทั่งเกิดการเรียนรู้และนักเรียนจะได้ท าแบบทดสอบหรือแบบฝึกหัดเพ่ือ
เป็นการทดสอบความรู้ความเข้าใจที่ได้เรียนมาว่านักเรียนมีความเข้าใจมากน้อยเพียงใด  ถ้านักเรียน
ตอบแบบทดสอบผิดจะมีการอธิบายให้นักเรียนได้ทราบว่าท าไมถึงตอบผิด ถ้านักเรียนตอบถูกจะมี
การอธิบายเพ่ือเสริมความรู้ในเนื้อหาที่ได้เรียนไปแล้ว  ซึ่งโครงสร้างและการสืบไปของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบการสอนนี้  (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541) สรุปเป็นแผนภูมิได้ ดังนี้ 
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ที่มา: ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) 

 

2.3.3 องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

โดยทั่วไปคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีองค์ประกอบหลักที่คล้ายคลึงกัน คือ ประกอบ
ไปด้วยข้อความ ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และการเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ มีรายละเอียด ดังนี้
(กรมการศึกษานอกโรงเรียน, 2541) 

1. ข้อความ (Text) อาจเป็นตัวอักษร ตัวเลข หรือเครื่องหมายเว้นวรรคตอนที่มี
แบบ (Style) หลากหลาย มีความแตกต่างกันทั้งตัวพิมพ์ (Font) ขนาด (Size) และสี (Color) รูปแบบ
ของตัวอักษรแต่ละแบบยังสามารถส่งเสริมหรือเป็นข้อจ ากัดในการแสดงข้อความได้  ดังนั้น  การ
น าเสนอเนื้อหาจึงไม่สามารถยึดติดกับรูปแบบของตัวอักษรใดๆ เพราะตัวอักษรแบบหนึ่งอาจเหมาะสม
ในการใช้เป็นหัวเรื่อง ในขณะที่อีกแบบหนึ่งสามารถใช้อธิบายเนื้อหาได้อย่างดีเพราะมีความชัดเจน 
อ่านง่าย ไม่ต้องใช้สายตามาก ส่วนขนาดของตัวอักษรจะสามารถเลือกใช้เพ่ือเขียนหัวเรื่องและเนื้อหา
ให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน  

2.  ภาพนิ่ง (Still Picture) หมายถึง ภาพถ่าย หรือภาพลายเส้น ซึ่งภาพนิ่งอาจมีสี
ขาวด า หรือสีอ่ืนๆ ก็ได้ อาจเป็นภาพ 2 มิติ หรือ 3 มิติ โดยขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่ ส่วนขนาดของภาพนิ่งก็อาจมีขนาดใหญ่เต็มจอภาพหรือมีขนาดเล็กกว่านั้น  ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะมีภาพนิ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ  เพราะมนุษย์ได้รับอิทธิพลจาก
การรับรู้ด้วยภาพเป็นอย่างดี เมื่อครูต้องออกแบบบทเรียนด้วยตนเอง ครูอาจใช้เครื่องมือช่วยในการ
วาดภาพในซอฟท์แวร์คอมพิวเตอร์ จึงช่วยประหยัดเวลาและไม่จ าเป็นต้องฝึกฝนคนเองให้มีความ
ช านาญเท่ากับช่างศิลป์ ก็สามารถวาดภาพได้ นอกจากนี้ในบางโปรแกรมยังมีภาพกราฟฟิกให้เรียกใช้
ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากก าหนดรูปพ้ืนฐาน แก้ไขรูปภาพ เคลื่อนย้ายภาพ และส าเนาภาพได้ แต่
ข้อจ ากัดประการหนึ่งคือ ภาพนิ่ง จะใช้หน่วยความจ ามากกว่าข้อมูลที่เป็นตัวอักษรหลายเท่า  

การน าเข้าสู่บทเรียน 

การน าเสนอบทเรียน 

แบบฝึกหัดหรือแบบทดสอบ 

ให้ผลปูอนกลับ 

การจบบทเรียน 
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3. ภาพเคลื่อนไหว (Animated Picture) ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ในเรื่องการเคลื่อนที่ และ
เคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายด้วยตัวอักษรได้ หรือภาพเพียงไม่ก่ีภาพ ภาพเคลื่อนไหวมีคุณลักษณะเด่นด้วย
ที่ช่วยเร้าความสนใจของผู้เรียนได้ ทั้งการเคลื่อนไหว (Animation) ที่เปลี่ยนต าแหน่งและรูปทรงของภาพ 
และการเคลื่อนที่ (Moving) ที่เปลี่ยนเฉพาะต าแหน่งหน้าจอภาพ แต่ไม่ได้เปลี่ยนรูปทรงของภาพ  

4. เสียง (Sound) เสียงที่เราใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์มี 3 ชนิด คือ เสียงพูด (Voice) 
เสียง ดนตรี (Music) และเสียงประกอบ (Sound Effect) เสียงพูดอาจเป็นเสียงประกอบการบรรยาย
หรือเสียงจากบทสนทนาที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับเสียงดนตรีจะเป็นท่วงท านองของเสียง เครื่อง
ดนตรีต่างๆ และเสียงประกอบก็คือเสียงที่เพ่ิมเข้ามา เช่น เสียงรถยนต์ เสียงร้องของแมว เป็นต้น 
 ในการเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ได้อาศัยเสียงช่วยสร้างความเข้าใจ
แก่ผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น อย่างเช่น เมื่อจะสอนเกี่ยวกับลักษณะการเคลื่อนไหวของเสือถ้าคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
มีภาพเคลื่อนไหวของเสือพร้อมกับค าบรรยายบนจอภาพ ผู้เรียนจะไม่สามารถใช้สายตามองภาพเคลื่อนไหว
และค าบรรยายในขณะเดียวกันได้ แต่ถ้าปรับให้ภาพเคลื่อนไหวของเสือและใช้เสียงบรรยายพร้อมเสียง
ประกอบแทน ก็จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาที่น าเสนอได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

5.  การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Links) คือ การรับรู้ข้อมูลเพ่ิมเติมเป็น
ตัวอักษรโดยใช้โปรแกรมเชื่อมโยง ที่เรียกว่า Hypermedia ส่วนโปรแกรมเชื่อมโยงเรียกว่า Hyper Graphics 
จะให้ข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติมด้วยภาพ วิธีการเช่นนี้ผู้เรียนจะใช้เม้าส์ (Mouse) ชี้แล้วคลิก (Click) ที่ส่วนใดส่วน
หนึ่งของหน้าจอภาพ เช่น ที่ภาพปุุม ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวหรือบนตัวอักษรข้อมูลเพ่ิมเติมจะปรากฏให้เห็น 

นอกจากนี้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนยังมีลักษณะเด่นที่สามารถให้ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) เพ่ือตอบสนองหรือมีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนได้ทันที แต่ผู้ออกแบบและพัฒนาโปรแกรมควร
พิจารณาให้โอกาสผู้เรียนในการตอบค าถามผิดซ้ าๆ อย่างเหมาะสม การให้โอกาสผู้เรียนตอบผิดซ้ ามาก
เกินไปจะท าให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจ ส่วนการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเสริมแรงผู้เรียนอาจท าได้โดยใช้ค า
กล่าวชมเม่ือผู้เรียนเลือกค าตอบได้ถูกต้อง แต่ควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมเช่นกัน 

วุฒิชัย ประสารสอย (2543) กล่าวถึงองค์ประกอบที่ช่วยให้เกิดความรับรู้ของ
นักเรียนต่อสื่อที่น าเสนอผ่านประสาทสัมผัส สรุปได้ดังนี้ 

1. ข้อความ (Text) สื่อที่น าเสนอเนื้อหาจะประกอบด้วยข้อความที่แสดงผลทาง
หน้าจอภาพคอมพิวเตอร์ นักเรียนจะใช้สายตาในการอ่านข้อความ ตัวอักษร ตัวเลขหรือสัญลักษณ์
พิเศษอ่ืนๆ  

2. กราฟิก (Graphic) ใช้ดึงดูดความสนใจและเป็นตัวบ่งชี้แบ่งแยกความแตกต่างใน
การน าเสนอเนื้อหา โดยการแสดงผลด้วยเส้น วงกลม สี่เหลี่ยมและแสงเงา 

3. รูปภาพ (Picture) ได้แก่ ภาพขาวด า ภาพนิ่ง ภาพสี ภาพจากเอกสารสิ่งพิมพ์
ต่างๆ เพ่ือแสดงภาพที่เสมือนจริงที่สื่อความหมายและจัดประสบการณ์ให้กับนักเรียน  

4.  เสียง (Sound) ได้แก่ เสียงธรรมชาติ เสียงประดิษฐ์ เสียงดนตรี ใช้เพ่ือกระตุ้น
ความสนใจและอธิบายข้อเท็จจริงแก่นักเรียนผ่านทางประสาทสัมผัสทางการได้ยิน  

5.  ดิจิตอลวิดีโอ (Digital Video) ใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของภาพเหตุการณ์ที่
ต่อเนื่อง เช่น ภาพที่สร้างขึ้นให้สามารถเคลื่อนไหวได้ 

จากองค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่กล่าวมา สรุปได้ว่าบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีองค์ประกอบหลักอยู่ 6 ประการ ดังนี้  
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1. ข้อความ (Text) เป็นการน าเสนอเนื้อหาด้วยข้อความ ซึ่งข้อความที่น าเสนออาจจะอยู่
ในรูปข้อความ ตัวอักษร ตัวเลขหรือเครื่องหมายเว้นวรรค โดยที่ข้อความดังกล่าวอาจมีความแตกต่างกันใน
ด้านตัวพิมพ์ ขนาดและสี  

2. รูปภาพ (Picture) เป็นภาพถ่ายหรือภาพลายเส้น สามารถใช้ได้ทั้งที่เป็นภาพสี ภาพ
ขาวด า ภาพ 2 มิต ิหรือภาพ 3 มิติก็ได ้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้อยู่  

3. ภาพเคลื่อนไหว (Animation Picture) ภาพเคลื่อนไหวจะช่วยเร้าความสนใจของ
นักเรียนในเรื่องของการเคลื่อนที่หรือการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถอธิบายได้ด้วยตัวอักษรหรือภาพนิ่งได้ 

4. เสียง (Sound) มีทั้งหมด 3 ชนิด คือ เสียงพูด เสียงดนตรี และเสียงประกอบเพ่ือ
กระตุ้นความสนใจและอธิบายข้อเท็จจริงผ่านทางประสาทสัมผัสการได้ยิน  

5. ดิจิตอลวิดีโอ (Digital Video) ใช้เพ่ืออธิบายข้อเท็จจริงของภาพเหตุการณ์ท่ีต่อเนื่อง  
6. การเชื่อมโยงแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive Links) เป็นการใช้โปรแกรมเชื่อมโยง โดยใช้

เมาส์ (Mouse) ชี้ไปยังปุุมภาพ หรือภาพนิ่งแล้วคลิก (Click) จะได้ข้อมูลอธิบายเพ่ิมเติม 
2.3.4 ขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์  

 สานนท ์เจริญฉาย (2543) ได้กล่าวถึงขั้นตอนการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ไว้ดังนี้ 
1. พิจารณาว่าผู้เรียนเป็นใคร ระดับชั้นใด ทั้งนี้เพราะวุฒิภาวะของผู้เรียนมีผลต่อลักษณะ 

การจัดการล าดับขั้นตอนของเนื้อหาที่ปรากฏหน้าจอ ตัวอักษรที่ใช้ รูปภาพประกอบหรือข้อความและสิ่งเร้าที่
จะให้คอมพิวเตอร์โต้ตอบกับผู้เรียนเพ่ือดึงดูดความสนใจ ตลอดจนความยาวของบทเรียนหรือแบบฝึกหัด
ส าหรับผู้เรียน ด้วยเหตุนี้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในระดับประถมศึกษาจึงต้องมีลักษณะบางอย่างที่
แตกต่างจากระดับชั้นมัธยมศึกษาและระดับชั้นอุดมศึกษา  

2. ก าหนดเนื้อหาและศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับเนื้อหานั้นๆ  
3. ตั้งจุดมุ่งหมายของบทเรียนตามความต้องการที่จะให้ผู้เรียนสัมฤทธิผลอย่างไรบ้าง  
4. ก าหนดโครงสร้างและข้อความที่จะน าเสนอทางจอภาพ เช่น เนื้อหาของบทเรียน  
แบบฝึกหัด 
5.  เขียนโปรแกรม  
6. ทดลองโปรแกรมและแก้ไขปรับปรุง 

2.3.5 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
กรมการศึกษานอกโรงเรียน (2541) ได้กล่าวว่า แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการ

ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใช้หลักการของการออกแบบการสอน โดยเน้นให้ผู้เรียนเกิด การเรียนรู้เป็น
รายบุคคล โดยมีแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการออกแบบการสอน โดยพิจารณาถึงลักษณะส าคัญ
ของทฤษฎีต่างๆ ดังกล่าวได้แก่ทฤษฎีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) ทฤษฎีปัญญานิยม (Cognitivism) 
ทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) และทฤษฎีความยืดหยุ่นทางปัญญา (Cognitive Flexibility) 
ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning Theories) และทฤษฎีการออกแบบการมองภาพ 
(Visual Design) และการออกแบบ  

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่ออกแบบตามแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรมนิยมของ Skinner     
มีโครงสร้างของบทเรียนในลักษณะเชิงเส้นตรง (Linear) โดยผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาใน
ล าดับที่ 39 เหมือนกันและตายตัว ซึ่งเป็นล าดับที่ผู้สอนได้พิจารณาแล้วว่าเป็นล าดับการสอนที่ดีและ
ผู้เรียน จะสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด นอกจากนั้นจะมีการตั้งค าถามถามผู้เรียน
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อย่างสม่ าเสมอ โดยหากผู้เรียนตอบถูกก็จะได้รับการตอบสนองในรูปผลปูอนกลับทางบวกหรือรางวัล 
(Reward) ในทางตรงกันข้ามหากผู้เรียนตอบผิดก็จะได้รับการตอบสนองในรูปของผลปูอนกลับในทาง
ลบ และค าอธิบายหรือการลงโทษ (Punishment) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามความคิดของ
ทฤษฎีพฤติกรรมนิยมจะบังคับให้ผู้เรียนผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ได้ก าหนดไว้ตามวัตถุประสงค์
ก่อนจึงจะสามารถผ่านไปศึกษาต่อยังเนื้อหาของวัตถุประสงค์ต่อไปได้หากไม่ผ่านตามเกณฑ์ที่ได้
ก าหนดไว้ผู้เรียนจะต้องกลับไปศึกษาในเนื้อหาเดิมอีกครั้งจนกว่าจะผ่านการประเมิน  

ทฤษฎีปัญญานิยมของ Chomsky ส่งผลต่อแนวคิดเกี่ยวกับการออกแบบในลักษณะ
สาขา (Branching) ของ Crowder คือ จะท าให้ผู้เรียนมีอิสระมากขึ้นในการควบคุมการเรียนของ
ตัวเอง โดยเฉพาะท าให้มีอิสระมากขึ้นในการเลือกล าดับของการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนที่เหมาะสม
กับตน ผู้เรียนทุกคนจะได้รับการเสนอเนื้อหาในล าดับที่ไม่เหมือนกันตามความสามารถ  ความถนัด 
และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ  

ในการที่มนุษย์เรียนรู้อะไรใหม่ๆ นั้น มนุษย์จะน าความรู้ใหม่ๆ ที่เพ่ิงได้รับนั้นไป
เชื่อมโยงกับกลุ่มความรู้ที่มีอยู่เดิมตามทฤษฎีโครงสร้างความรู้ (Schema Theory) ซึ่งคล้ายกับ
แนวคิดในเรื่องการออกแบบบทเรียนแบบสื่อหลายมิติ (Hypermedia) ที่มาจากทฤษฎีความยืดหยุ่น
ทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฎี
ทั้งสองนี้จะให้อิสระผู้เรียนในการควบคุมการเรียนของตนมากกว่าและมีโครงสร้างไม่ตายตัวและมี
ความสัมพันธ์ภายในที่สลับซับซ้อน  

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ดีจะต้องออกแบบให้เกิดการเรียนรู้ที่ง่ายดายและเที่ยงตรง
ที่สุด ต้องมีรายละเอียดและความเหมือนจริงของบทเรียนต้องใช้สื่อประสมและใช้เทคนิคพิเศษทาง
ภาพ (Visual Effects) ไม่ว่าจะเป็นการใช้เสียง การใช้ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว นอกจากนี้ผู้สร้างยัง
ต้องพิจารณาถึงการออกแบบหน้าจอ การวางต าแหน่งของสื่อต่างๆ บนหน้าจอ รวมทั้งการเลือกชนิด
และขนาดของตัวอักษร หรือการเลือกสีที่ใช้ในบทเรียนอีกด้วย นอกจากนั้นผู้สร้างจะต้องค านึงถึง
ปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อการรับรู้ ได้แก่ ลักษณะต่างๆ ของผู้เรียน เช่น ระดับของผู้เรียน ความรู้พ้ืนฐาน 
ความสนใจของผู้เรียนซึ่งส าคัญมากเพราะจะได้ให้ผู้ออกแบบทางหน้าจอออกแบบได้น่าสนใจแก่ 
ผู้เรียนมากข้ึน  

ส่วนแนวคิดทางด้านจิตวิทยาพุทธพิสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ที่เกี่ยวเนื่องกับ 
การออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ได้แก่ ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อง การจดจ า ความ
เข้าใจ ความกระตือรือร้นในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถ่ายโอนการเรียนรู้ และการ
ตอบสนองความแตกต่างรายบุคคล ดังนั้นผู้สนใจที่จะสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนทุกท่าน ควร
จะให้ความสนใจศึกษาและประยุกต์ใช้ในการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือให้บทเรียนนั้นมี
คุณภาพและเหมาะสมกับผู้เรียนมาก  

2.3.6 ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
ประโยชน์จากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า มีประโยชน์ต่อผู้เรียนหลายประการ ดังที่ 

ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541) ได้สรุปไว้ดังต่อไปนี้  
1.  คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเกิดจากความพยายามในการท่ีจะช่วยให้ผู้เรียนท่ีเรียนอ่อน

สามารถใช้เวลานอกเวลาเรียนในการฝึกฝนทักษะและเพิ่มเติมความรู้ เพื่อท่ีปรับปรุงการเรียนของตนให้
ทันผู้เรียนอื่นได้ ดังนั้นผู้สอนจึงสามารถน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการสอนเสริมหรือสอนทบทวน  
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การสอนปกติในชั้นเรียนได้ โดยท่ีผู้สอนไม่จ าเป็นต้องเสียเวลาในการสอนซ้ ากับผู้เรียนท่ีตามไม่ทันหรือ
จัดการสอนเพิ่มเติม  

2. ผู้เรียนสามารถน าคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้ในการเรียนด้วยตนเองในเวลาและ
สถานที่ที่ผู้เรียนสะดวกที่สุด เช่น แทนที่จะเดินทางมายังชั้นเรียนตามปกติผู้เรียนก็สามารถเรียนด้วย
ตนเองที่บ้านได้ นอกจากนั้นยังสามารถเรียนในเวลาใดก็ได้ที่ต้องการ  

3.  ข้อได้เปรียบที่ส าคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก็คือ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ได้รับ 
การออกแบบมาอย่างดี ถูกต้องตามหลักการของการออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนซึ่งสามารถที่จะจูง
ใจให้ผู้เรียนเกิดความกระตื้นรือร้น (Motivated) ที่จะเรียนและสนุกสนานกับการเรียน  

ไพโรจน์ คชชา (2540) ได้กล่าวถึงบทบาทของคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียหรือบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประโยชน์ต่อการการพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี้ 

1.  บทบาทการเรียนรู้ของผู้เรียนโดยสามารถรู้ได้จากการเปรียบเทียบเพราะคอมพิวเตอร์
จะสามารถแสดงภาพให้เห็นเหมือนจริง ให้เห็นความแตกต่างกันหรือคล้ายกัน 

2. สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน เนื่องจากเป็นการผสมผสานของสื่อหลาย
รูปแบบและใช้เทคนิคมากมาย เช่น รูปภาพ เสียง ภาพเคลื่อนไหว 

3. ความสามารถในการเก็บเนื้อหาสาระได้มากมาย สามารถให้ผู้เรียนเลือกเรียนรู้ได้
ทีละประเด็นหรือจะสืบค้นหาได้อย่างกว้างขวาง 

4. สามารถตอบโต้กบัผู้เรียนระหว่างบทได้ 
5. ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและบันทึกผลการประเมินการเรียนได้ 
บุญชม ศรีสะอาด (2537) กล่าวว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีลักษณะเฉพาะตัวที่เด่นๆ 

หลายประการดังนี้  
1. นักเรียนได้เรียนรู้อย่างอิสระ ก้าวหน้าไปตามอัตราการเรียนรู้ของตน นักเรียนที่มี

อัตราการเรียนรู้เร็วก็ไม่ต้องรอคนอ่ืนด้วยความเบื่อหน่าย ร าคาญ ส่วนนักเรียนที่อัตราการเรียนรู้ช้าก็
ไม่ประสบปัญหาตามบทเรียนไม่ทัน ไม่วิตกต่อความรู้สึกของคนอ่ืนๆ จึงมีความสบายใจในการเรียน  

2. นักเรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ตามท่ีตนต้องการไม่จ าเป็นจะต้องก าหนดเวลา
ตายตัวในบทเรียนที่สร้างขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ นักเรียนจะสามารถเลือกบทเรียนที่มีความเหมาะสม
กับความต้องการและสอดคล้องกับระดับความสามารถของตน  คอมพิวเตอร์จะจดจ าค าตอบของ
นักเรียนให้คะแนนค าตอบแล้วจัดให้ได้บทเรียนที่เหมาะสมกับนักเรียนคนนั้น  

3. นักเรียนได้รับข้อมูลสะท้อนกลับ (Feedback) ทันที เป็นการย้ าความเข้าใจและ
การเรียนรู้ สามารถใช้เทคนิคที่ดึงดูดความสนใจได้หลายๆ เทคนิคอย่างมีประสิทธิภาพไม่ว่าจะใช้
เทคนิคเดียวหรือหลายๆ เทคนิคร่วมกัน เช่น การแสดงด้วยกราฟเส้น ดนตรี การใช้สี การใช้
ภาพเคลื่อนไหว การใช้เสียงและการพูดโต้ตอบกับนักเรียนเป็นต้น  

4. สามารถกระท ากิจกรรมที่ซับซ้อน จ าลองสถานการณ์ ท าให้นักเรียนได้ฝึกทดลองกับ
ข้อมูลหลายๆ ชนิด หลายแบบ แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ค านวณได้อย่างแม่นย า จึงช่วยให้เกิด การเรียนรู้
อย่างกว้างขวาง  

5. เหมาะส าหรับการสอนทักษะที่เป็นงานเสี่ยงอันตรายในระยะสั้นๆ ของการฝึก
ทักษะนั้น เช่น การควบคุมการจราจร การขับเครื่องบิน  
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6.  เหมาะสมที่สุดส าหรับการเรียนรู้ที่ต้องการสิ่งแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตจริง เช่น สภาวะ
ไร้น้ าหนัก ความเฉื่อย เหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ ซึ่งสามารถใช้การจ าลองสถานการณ์คอมพิวเตอร์ 
เสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณ์ ไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่แสดงอาการเบื่อหน่ายจากข้อดีและประโยชน์
ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยให้ผู้เรียนเรียนได้ดี
และรวดเร็วกว่าปกติ โดยผู้เรียนจะได้เรียนตามเอกัตภาพ ตามความสามารถของตนเอง และเรียนรู้ตาม 
ล าดับจากง่ายไปหายาก สามารถเลือกเรียนได้ตามความสะดวกของผู้เรียนท้ังเวลาและสถานท่ีไม่ว่าจะ
เป็นท่ีโรงเรียนหรือที่บ้าน ประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา รวมท้ังช่วยลดภาระของครูผู้สอน ท าให้ครูผู้สอนมี
เวลาที่จะพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น  

 

2.4 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

2.4.1 ความหมายของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นส่วนที่มีความส าคัญในกระบวนการเรียนการสอน 
เพราะจะเป็นตัวชี้ให้ทราบว่าการเรียนการสอนที่ผ่านมาประสบผลส าเร็จมากน้องเพียงใด  ทั้งครูและ
นักเรียนจะต้องปรับปรุงพัฒนาในส่วนใดบ้าง โดยจุดหมายส าคัญของการเรียนการสอนก็คือช่วย
พัฒนาให้นักเรียนสามารถบรรลุจุดประสงค์ท่ีวางไว้  

 กนกวรรณ โพธิ์ทอง (2537) กล่าวว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ความส าเร็จ
และความสามารถของบุคคลที่พัฒนาการดีขึ้นอันเกิดจากการเรียนการสอน  การฝึกอบรม ซึ่ง
ประกอบด้วยความสามารถทางสมอง ความรู้ ทักษะ ความรู้สึก ค่านิยมต่างๆ  

 กระทรวงศึกษาธิการ (2537) ให้ความหมายว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง
ความส าเร็จหรือความสามารถในการกระท าใดๆ ที่ต้องอาศัยทักษะหรือมิฉะนั้นก็ต้องอาศัยความรอบ
รู้ในวิชาใดวิชาหนึ่ง  

 จากความหมายที่กล่าวไว้ พอสรุปได้ว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หมายถึง ผลของ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เกิดจากความรู้ ทักษะและความสามารถในด้านต่างๆ ของนักเรียน
จนเกิดประสบการณ์เรียนรู้และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 

2.4.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นสิ่งจ าเป็นของการเรียนการสอน ซึ่งจะท าให้
ทราบถึงพัฒนาการความส าเร็จของผู้เรียนภายหลังการเรียนการสอนสิ้นสุดลง  นอกจากนี้ยังใช้เป็น
ข้อมูลย้อนกลับ เพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอนหรือตัดสินผลการเรียนได้ ในการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนสามารถท าได้โดยอาศัยเครื่องมือ ได้แก่ เครื่องมือประเภทแบบทดสอบ (Test) และประเภทไม่
เป็นแบบทดสอบ (Non-Test) แต่นิยมใช้กันมากคือ แบบทดสอบ ชวาล แพรัตกุล (2520) ได้แบ่งชนิด
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (Achievement Test) ตามหน้าที่หรือการน าไปใช้ได้ 2 ชนิด 
คือ  

1. แบบทดสอบท่ีครูสร้างขึ้น (Teacher-Made Test) หมายถึง ข้อหรือปัญหา หรือ
โจทย์ค าถามต่างๆ ที่ครูสร้างขึ้นเอง เพ่ือวัดผลขณะที่การเรียนการสอน และสามารถพลิกแพลงให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่างๆ  
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2. แบบทดสอบมาตรฐาน (Standardized Test) เป็นแบบทดสอบที่วิวัฒนาการมา
จากแบบทดสอบที่ครูสร้างขึ้นและได้ผ่านการทดลองใช้ ตรวจสอบวิจัย ปรับปรุงคุณภาพให้ดีขึ้น จนมี
ความเป็นมาตรฐานทั้งในแง่เวลาที่ใช้ การด าเนินการสอบ การให้คะแนน และการแปลความ  
 พร้อมพรรณ อุดมสิน (2544) แบ่งแบบทดสอบที่ครูผู้สอนสร้างขึ้นเป็น 2 ประเภท
ใหญ่ๆ คือ  

แบบอัตนัย (Subjective Test or Essay Test) เป็นแบบทดสอบที่ก าหนดปัญหา 
หรือค าถามให้ และผู้ตอบแสดงความรู้ ความเข้าใจ และความคิดตั้งแต่กว้างที่สุดจนถึงแคบ หรือ
เฉพาะ เจาะจง ตามที่โจทย์ก าหนด ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ การใช้ภาษาในการสอนเขียนตอบ
ขึ้นอยู่กับตัวผู้สอบ แบบทดสอบนี้สามารถวัดหลายๆ ด้านในแต่ละข้อ เจตคต ิและอ่ืนๆ  

แบบปรนัย (Objective Test) หมายถึง แบบทดสอบท่ีก าหนดค าตอบให้แล้ว ผู้ตอบ
ต้องตัดสินใจเลือกข้อที่ต้องการ หรือพิจารณาข้อความที่ให้ว่าถูก หรือผิด ซึ่งข้อสอบชนิดนี้แบ่ง
ออกเป็น แบบถูกผิด (True False) แบบเติมค า (Completion) หรือแบบตอบสั้นๆ (Short Answer) 
แบบจับคู่ (Matching) แบบจัดล าดับ (Rearrangement) และแบบเลือกตอบ (Multiple Choices) 
แบบทดสอบทั้งสองลักษณะดังกล่าว ต่างก็มีข้อเด่นและข้อด้อยแตกต่างกันและไม่มีกฎตายตัวว่า ครู
ต้องใช้ประเภทใด แต่ควรค านึงถึงจุดประสงค์และสภาพการณ์ของการใช้  

2.4.3 หลักการวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เป็นการวัดผลการศึกษา ซึ่งจะมีประสิทธิภาพและ

ได้ผลตามจุดมุ่งหมายควรปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้  
1. วัดให้ตรงตามจุดประสงค์ ในการวัดควรจะวัดให้ตรงตามคุณลักษณะที่ต้องการ

จะวัด เพ่ือจะได้แปลความหมายให้ถูกต้องและไม่ผิดพลาดในการน าไปใช้ต่อไป ความผิดพลาดที่ท าให้
การวัดไม่ตรงตามจุดประสงค์มีดังนี้  

 1) ความไม่เข้าใจในคุณลักษณะที่ต้องการ  
 2) ใช้เครื่องมือไม่สอดคล้องกับตัวแปรที่จะวัด  

 3) วัดไม่ครบถ้วน  
 4) เลือกกลุ่มตัวอย่างที่จะวัดไม่เหมาะสม  
 2. ใช้เครื่องมือดี มีคุณภาพในการวัดผลการศึกษา เครื่องมือต้องมีคุณภาพเพ่ือผลที่
ได้จากการวัดจะสามารถเชื่อถือได้ และคะแนนที่ได้จากการวัดสามารถแปรผลได้ถูกต้อง  
 3. มีความยุติธรรม การวัดผลทางการศึกษา จัดว่าเป็นการวัดตัวแปรทางด้าน
จิตวิทยาหรือทางสังคมศาสตร์ ถ้าจะให้ผลดีต้องมีความยุติธรรม สิ่งที่ถูกต้องอยู่ภายใต้สถานการณ์ที่
เป็นไปเหมือนๆ กัน ไม่มีการล าเอียงหรือเลือกที่รักมักที่ชัง  
 การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้จะมีประสิทธิภาพและได้ผลตามจุดมุ่งหมายควร
วัดให้ตรงตามจุดประสงค์ ใช้เครื่องมือดี มีคุณภาพ และมีความยุติธรรม  
 
2.5 ความพึงพอใจ 

2.5.1 ความหมายของความพึงพอใจ 
ได้มีนักการศึกษาหลายท่านนิยามความหมายของความพึงพอใจไว้ต่างๆ กัน ดังนี้ 
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 ทรงสมร คชเลิศ (2543) ได้สรุปเกี่ยวกับความพึงพอใจว่า เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
อารมณ์ ความรู้สึก และทัศนคติของบุคคลอันเนื่องมาจากสิ่งเร้าและแรงจูงใจ ซึ่งปรากฏออกมาทาง
พฤติกรรมและเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการท ากิจกรรมต่างๆ ของบุคคล 
 จากที่กล่าวมา ผู้วิจัยได้นิยามถึงความพึงพอใจของผู้เรียนในการศึกษาด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง การแสดงออกของนักเรียนถึงความรู้สึกชอบมากที่สุด มาก ปานกลาง 
น้อย หรือน้อยที่สุด เมื่อเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซึ่งความรู้สึกนี้ส่งผลต่อความพร้อม
และความเอาใจใส่ในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยความตั้งใจ และความกระตือรือร้นซึ่ง
วัดจากแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนโดยปรับปรุงมาจากแบบสอบถามความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อนวัตกรรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นชนิดประมาณค่า (Rating Scale) 5 สเกล 
คือ 5, 4, 3, 2 และ 1 เป็นมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุดตามล าดับ  

2.5.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับความพึงพอใจ 
การที่บุคคลจะเกิดความพึงพอใจในการเรียนจะต้องอาศัยปัจจัยหลายอย่างมา

กระตุ้นให้เกิดความรักหรือทัศนคติท่ีดีต่อการเรียนนั้น และบุคคลจะเกิดความพึงพอใจนั้นจะต้องมีการ
จูงใจให้เกิดขึ้น แรงจูงใจหรือการจูงใจ (Motivation) หมายถึง สภาวะที่อินทรีย์ถูกกระตุ้นหรือถูก
ผลักดันให้แสดงพฤติกรรม เพ่ือไปยังจุดหมายปลายทางที่วางไว้  

กู๊ด (Good, 1973) ให้ความหมายไว้ว่า หมายถึง วัตถุหรือสภาวะใดๆ ที่สามารถเร้า
ให้เกิดการจูงใจได้ 

ไวท์เฮด (Whitehead, 1967) กล่าวถึง การสร้างความพอใจ และขั้นตอนของการพัฒนาว่า
มี 3 ขั้นตอน คือ จุดยืน จุดแย้ง และจุดปรับ ซึ่งไวท์เฮด เรียกชื่อใหม่เพ่ือใช้ในการศึกษาว่าการสร้างความพึง
พอใจ การท าความกรจ่าง และการน าไปใช้ในการเรียนรู้ใด  ๆควรเป็นไปตาม 3 จังหวะ คือ 

1.  การสร้างความพึงพอใจ - นักเรียนรับสิ่งใหม่  ๆมีความตื่นเต้น พอใจในการได้พบและเก็บ
สิ่งใหม ่

2.  การท าความกระจ่าง - มีการจัดระเบียบ ให้ค าจ ากัดความ มีการก าหนดขอบเขต 
3.  การน าไปใช้ - น าสิ่งใหม่ที่ได้มาไปจัดสิ่งใหม่ที่จะได้พบต่อไป เกิดความตื่นเต้นที่จะเอา

ไปจัดสิ่งใหม่  ๆที่เข้ามา 
บลูม (Bloom, 1976) มีความเห็นว่าถ้าสามารถจัดให้ผู้เรียนได้ท าพฤติกรรมตามที่

ตนเองต้องการก็น่าจะคาดหวังแน่นอนว่าผู้เรียนทุกคนได้เตรียมใจส าหรับกิจกรรมที่ตนเองเลือกนั้น
ด้วยความกระตือรือร้นพร้อมด้วยความมั่นใจ เราสามารถเห็นความแตกต่างของความพร้อมด้านจิตใจ 

ได้ชัดเจนจากการปฏิบัติของนักเรียนต่องานที่เป็นวิชาบังคับกับวิชาเลือก  หรือสิ่ง
นอกโรงเรียนที่ผู้เรียนอยากเรียน เช่น การขับรถยนต์ การเล่นดนตรี เกม หรือสิ่งที่ผู้เรียนอาสาสมัคร
และสามารถตัดสินใจได้โดยเสรีในการเรียน การมีความกระตือรือร้น ความพึงพอใจและมีความสนใจ
เมื่อเริ่มเรียน จะท าให้ผู้เรียนเรียนได้เร็วและมีความส าเร็จสูงช่วงส าคัญของการจัดประสบการณ์เพ่ือ
สร้างความรู้ที่ดีต่อการเรียนนี้ ทั้งไวท์และบลูมเห็นว่าต้องท าในระดับประถมศึกษาเพราะบุคคลที่มี
อายุต่ ากว่า 14 ปีลงมา มีพัฒนาการอยู่ในขั้นตอนของความสนใจความพึงพอใจ (Whitehead, 1967) 
และเป็นช่วงการสร้างฐานของการสะสมความรู้สึกที่ดีต่ออดีต ประสบการณ์ความส าเร็จในชั้นเรียนที่
สูงขึ้นไปหรือในเด็กที่อายุมากขึ้นการสร้างหรือการเปลี่ยนแปลงความรู้สึกจะท าได้ยาก  (Bloom, 
1976) 
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จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทาง
ลบจะช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ที่ดี ส่งผลให้นักเรียนมีก าลังใจอยากรู้อยากเรียนหรือหลีกเลี่ยงสิ่ง
ที่ไม่ควรปฏิบัติดังนั้นการสร้างแรงจูงใจจึงควรอยู่ในระดับที่เหมาะสมและมีความหมายกับนักเรียนซึ่ง
จะส่งผลต่อความพึงพอใจของนักเรียน การสร้างแรงจูงใจบางเรื่องหากมากไปอาจท าให้นักเรียนเกิด
ความเบื่อหน่ายได้ เช่น การให้รางวัลหรือค าชมเชย 
 
2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

2.6.1 งานวิจัยในประเทศ 
ธวัช วันชูชาติ (2546) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาไทย เรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยระหว่างนักเรียนที่ได้รับ
การสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครู เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ซึ่งมีความตรงเชิงเนื้อหา มีค่า
อ านาจจ าแนกอยู่ระหว่าง 0.21 - 0.97 ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.20 - 0.75 และค่าความเที่ยง
เท่ากับ 0.89 สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ t – test แบบ Independent ผลการวิจัย
พบว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 84/83 เป็นไปตามเกณฑ์ 80/80 ที่
ก าหนดไว้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยของนักเรียนที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนที่ได้รับการสอนตามคู่มือครูไม่แตกต่างกัน 

ธิดา วิสาพรม (2548) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
สามประการ คือ ประการแรก เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจ าแนกค าใน
ภาษาไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับนักเรียน ชั้นนักเรียนศึกษาปีที่ 1 ประการที่สอง 
เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย  ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และ ประการที่สาม เพ่ือเปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 โรงเรียนชุมชน
บ้านหนองยาว สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 จ านวน 33 คน โดยการสุ่ม
แบบแบ่งชั้น รูปแบบการทดลอง คือ One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แผนการ
จัดการเรียนรู้ แบบทดสอบย่อย 7 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่นตั้งแต่ 0.64 – 0.84 และแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการจ าแนกค าในภาษาไทย มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.88 สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า  1. ได้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ส าหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม 9 ขั้นตอน 2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น มีประสิทธิภาพอยู่ใน
เกณฑ์ 81.60/86.23 3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนด้วยบทเรียน
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คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การจ าแนกค าในภาษาไทยสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 

พัชรินทร์ เวชกามา (2549) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน วิชาภาษาไทย เรื่องการสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมาย
เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องการสะกดค า ส าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 1 
เพ่ือหาประสิทธิภาพของบทเรียนตามเกณฑ์ 85/85 และหาค่าดัชนีประสิทธิผลไม่ต่ ากว่า 0.60 กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย เป็นนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 
โรงเรียนอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง เนื้อหาในบทเรียน
เกี่ยวกับค าใหม่และแบบฝึกหัด โดยนักเรียนกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น  2 กลุ่ม กลุ่มแรกเพ่ือหา
ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มที่สองเพ่ือหาค่าดัชนีประสิทธิผล ผลการวิจัย
พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาภาษาไทย เรื่องการสะกดค า ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 
85.40/86.00 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.61 เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ 

นิสิตรา สุทธิอาจ (2550) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
มัลติมีเดีย สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การออกเสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การอ่านออกเสียงค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80/80 และเพ่ือศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์และเพ่ือศึกษาความพึง
พอใจของนักเรียน ที่ผู้วิจัยศึกษาค้นคว้าพัฒนาขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการวิจัยคือ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 ที่ก าลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2548 ของโรงเรียนชุมชนขัวสูง
สวรรค์ อ าเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้นโดยใช้ระดับสติปัญญา       
สูง ปานกลาง ต่ า จ านวน 20 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง 
ควบกล้ า แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน 

ลัฐิกา  ผาบไชย (2550) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ค าไทย ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพ่ือสร้างและหาประสิทธิภาพ 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าไทย ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 และเพ่ือศึกษาความพึงพอใจ
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ที่มีต่อการเรียนหลักภาษาเรื่อง ค าไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ค าไทย ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 มี
ประสิทธิภาพเป็น 82.83/81.75 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 80/80 และนักเรียนมีความพึงพอใจต่อการ
เรียนหลักภาษาเรื่อง ค าไทย โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับพอใจมาก และคุณภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ค าไทย  ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 3 ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่
ก าหนด 

ประภา ศูนย์จันทร์ (2551) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนกลอนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการเขียนกลอน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  2) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การเขียนกลอน ส ารับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 กับเกณฑ์ร้อยละ 75  3) ศึกษาความสามารถในการเขียนกลอนของ
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นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 หลังการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการ
เขียนกลอน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2  4) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 ที่มีต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนกลอน ส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 
เครื่องมือที่ใช้ คือ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนกลอน ส าหรับ
นักเรียนช่วงชั้นที่ 2 แบบตรวจประเมินคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน แบบทดสอบวัดความสามารถ
ในการเขียนกลอน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและสถิติที่ใช้ทดสอบเพ่ือทดสอบสมมติฐาน คือ t-test 
แบบ One Sample การวิจัยพบว่า 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องการเขียนกลอนส าหรับนักเรียนช่วงชั้นที่ 2 มีความเหมาะสมในระดับมาก และมีประสิทธิภาพ 
77.03/78.89 2. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนกลอน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 75 อย่างมี
นัยส าคัญที่ระดับ 0.01 3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนกลอน มีความสามารถในการเขียนกลอน คิดเป็นร้อยละ 
85.37 4. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนกลอน มีความความคิดเห็นต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน อยู่ในระดับมาก 

พันธ์ศักดิ์ นาคเนียม (2552) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเซนต์โยซฟ บางนา ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 2003 ในสาระเทคโนโลยีเพ่ือการท างานและอาชีพ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การใช้โปรแกรม 
Microsoft  Power Point 2003 ในสาระเทคโนโลยีเพ่ือการท างานและอาชีพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนที่พัฒนาขึ้น 4) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกับนักเรียนที่เรียนตามแผนการสอนปกติ  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่1 แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลอง 1 กลุ่ม (32 คน) และกลุ่มควบคุม 1 กลุ่ม (32 คน) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft 
Power Point 2003 แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบหลังเรียน และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียน กระบวนการวิจัยเริ่มจากการให้นักเรียนกลุ่มทดลองได้ศึกษาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่
ผู้วิจัยสร้างขึ้น และให้กลุ่มควบคุมเรียนเนื้อหาเดียวกันตามแผนการสอนปกติ ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลเมื่อ 
นักเรียนทั้งสองกลุ่มเรียนจบบทเรียนแล้ว โดยเก็บรวบรวมข้อมูลคะแนนจากการท าแบบฝึกหัด จาก
แบบทดสอบ ก่อนเรียน จากแบบทดสอบหลังเรียน และจากแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนกลุ่ม
ทดลอง รวมถึง คะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนของนักเรียนกลุ่มควบคุม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้นมีค่าเท่ากับ 89.64/92.86 ซึ่งสูงกว่าค่ามาตรฐาน 80/80  2) ความพึงพอใจ
ของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่สร้างขึ้น โดยภาพรวมและรายด้านทุกด้าน อยู่ในระดับ 
พึงพอใจมากที่สุด 3) จากการเปรียบเทียบความแตกต่างของ คะแนนทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนพบว่า 
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นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 4) จากการเปรียบเทียบความ
แตกต่างของคะแนนจากแบบทดสอบหลังเรียนพบว่า นักเรียนกลุ่มทดลองมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
นักเรียนกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

พิมพ์ภัทร ศิริเม (2553) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง การพัฒนาสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 การวิจัยครั้งนี้มี
ความมุ่งหมายเพ่ือ 1) พัฒนาสื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง
การสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2) หาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนโดยการใช้สื่อประสมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดค า
อักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2550 โรงเรียนบ้านหลัก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาบุรีรัมย์เขต 2 จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 27 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) สื่อ
ประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสะกดค าอักษรน า ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 2  2) แบบสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสะกดค า
อักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติท่ีใช้ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงแบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1. สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการสะกดอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 87.04/84.20 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ 80/80  2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การสะกดค าอักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนมีความก้าวหน้าร้อยละ 34.43  3. จ านวนนักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจต่อการใช้สื่อประสมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการสะกดค า
อักษรน า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ในระดับมาก 

2.6.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
คนีเซค  (Knezek, 1991)  ได้ท าการศึกษาการวิจัยถึงการน าเอาคอมพิวเตอร์จัดการสอน 

(Computer managed instruction หรือ CMI) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลการเรียนรู้ประเภทหนึ่งมาใช้ในการเรียน
การสอน โดยใช้ช่วยในการจัดการเรียนการสอนในด้านต่างๆ เช่น เป็นฐานข้อมูลความรู้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ ฐานข้อมูลแบบทดสอบ ใช้จัดการเก่ียวกับการทดสอบต่างๆ การคิดคะแนนประเมินผล การให้
ค าปรึกษาแนะน า และก าหนดการต่างๆในการเรียนการสอนมีหลายประการ เช่น ช่วยให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนของนักเรียนสูงขึ้นประมาณร้อยละ 25.5 ช่วยให้การควบคุมห้องเรียนดีขึ้นร้อยละ 15.5 ช่วยให้ระบบ
การเรียนการสอนโดยรวมดีขึ้นร้อยละ 37.7 และครูผู้สอนเห็นด้วยกับการน ามาใช้ในการเรียนการสอน ร้อยละ  
53.30 

เคททิงเจอร์ (Kettinger, 1991) ศึกษาวิจัยถึงความเหมาะสมในการน าคอมพิวเตอร์ใช้ใน
ห้องเรียน ซึ่งพบว่าสามารถน าไปใช้ได้หลายกรณี เช่น ใช้ในการน าเสนอข้อมูลใช้ประกอบกับการท า
ปฏิบัติการใช้จ าลองสถานการณ์ ปรากฎการณ์ต่างๆ ในวิชาเคมี ฟิสิกส์ ฝึกปฏิบัติงานด้านต่างๆ ใช้ใน
การศึกษาค้นคว้าและยังพบว่าผู้เรียนมีการเรียนรู้ที่ดีขึ้น สนใจการเรียนมากขึ้น 

เธอร์เรียน (Therrien, 1992) ได้ท าการศึกษาวิจัย เรื่องการพัฒนาและประเมินบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง การคุมก าเนิด เพ่ือใช้ทดลองกับนักเรียนระดับ 9 จ านวน 57 คน โดยได้แบ่งกลุ่ม

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=พิมพ์ภัทร%20ศิริเม%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ตัวอย่างออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มทดลองให้เรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนและกลุ่มควบคุมให้เรียน
โดยการบรรยาย ผลการวิจัยพบว่า ทั้งกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม มีคะแนนสอบหลังการเรียนสูงกว่าคะแนน
ก่อนเรียน แต่คะแนนหลังการเรียนไม่แตกต่างกันทั้ง 2 กลุ่ม 

นิคมิซ (Nicmiec, 1993) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เพ่ือปรับปรุงทักษะการแปลความหมายจากกราฟ จุดมุ่งหมายของงานวิจัย คือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนเพ่ือปรับปรุงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลความหมายจากกราฟของนักศึกษาระดับ 11 และ 
12 ในการเตรียมความพร้อมส าหรับการทดสอบในด้านทักษะของ Texas Assessment of Academic Skills 
(TAAS) ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประกอบด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ การอ่าน การสังเกตของผู้เรียน
เกี่ยวกับกราฟในลักษณะต่าง ๆ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้พัฒนามาจากโปรแกรมไฮเปอร์คาร์ด เครื่อง
คอมพิวเตอร์แมคอินทอชผลการวิจัยพบว่า จุดเด่นของงานวิจัยนี้ คือ มีกรอบแนวความคิดที่เป็นกรอบ
ความคิดเดียว และมีการพัฒนาในลักษณะที่ลึกซึ้งด้านเนื้อหา ผู้เรียนสามารถน าไปใช้ได้ทันทีท าให้เป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีประสิทธิภาพ 

เลียรี่ (Leary, 1995) ได้พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์มัลติมีเดียแบบจ าลองสถานการณ์
การ  ทดลองและเกมในการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องการสันดาปและการเผาไหม้ ซึ้งได้ผลดี ผู้เรียนสามารถเห็น
ภาพจ าลองเหตุการณ์เสมือนจริงในสภาวะต่างๆได้ ท าให้เข้าใจเนื้อหาได้ง่ายเรียนรู้ได้เร็วและปลอดภัยในการ
ปฏิบัติการที่ไม่ต้องจุดไฟจริงๆ หรือท าให้เกิดการสันดาปจริง 

ยัลซินัลพ์ (Yalcinalp, 1995)  ได้ทดลองใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาเคมี  เรื่อง โมล     ซ่ึง
เป็นเรื่องที่นักเรียนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนอยู่เสมอๆ จากผลการทดลองใช้ผลปรากฎว่านักเรียนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายที่เรียน เรื่อง โมล  โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีความเข้าใจเรื่องโมล ได้ดีขึ้น ใช้เวลา
ในเรียนน้อยลงกว่าการเรียนปกติและมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีกว่ากลุ่มที่เรียนดีกว่ากลุ่มที่เรียนด้วยการ
สอนตามปกติ 

เฮนดริคซ์ (Hendrikx, 1995) ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการใช้ไฮเปอร์มีเดีย (Hypermedia) ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ จากการศึกษาพบว่า ไฮเปอร์มีเดียช่วยในการเรียนการสอนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเป็น
การเรียนที่แต่ลับุคคลจะมีลักษณะการเรียนที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับความต้องการและความรู้
ความสามารถของผู้เรียน และช่วยพัฒนาความคิดสร้างสรรค์รวมทั้งการแก้ปัญหาด้วย เหมาะที่จะน าไปใช้ใน
บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ฟิชเชอร์-สติท (Fisher-Stitt, 1996) ท าการวิจัยเรื่อง ผลการสอนด้วยคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนสื่อผสมแบบมีปฏิสัมพันธ์ที่มีต่อความเข้าใจของนักเรียนเกี่ยวกับความหมายของค า  Allegro
ในบัลเลย์ ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงทดลอง การพัฒนาและทดสอบการสอนด้วยคอมพิวเตอร์สื่อผสมแบบมี
ปฏิสัมพันธ์ ในเรื่องความหมายของค า Allegro ในบัลเลย์ โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบนี้ในห้อง
ฝึกเรียนเต้นร า กลุ่มทดลองคือนักศึกษาวิชาเอกการเต้นร า ชั้นปีที่ 1 จ านวน 40 คน ถูกแบ่งออกเป็น
สองกลุ่มโดยการสุ่ม คือ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม หลังจากทุกคนในกลุ่มทดลองได้ผ่านการเรียนที่
ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้วมีการทดสอบเพ่ือประเมินความเข้าใจ ทั้งท่ีได้จากการเขียนและการแสดง
ท่าเต้น 4 ท่า และค าศัพท ์6 ค า ที่มีอยู่ในบทเรียน การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความเข้าใจใน
ท่าเต้น ความเข้าใจค าศัพท์ และความเข้าใจโดยรวมของแต่ละกลุ่ม ใช้การทดสอบ t-test แบบกลุ่มที่
เป็นอิสระกับความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจที่ได้จากการเขียน และความเข้าใจที่ได้จากการแสดงหา
ค่าได้จากสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สันผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า  การสอนด้วยคอมพิวเตอร์
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สื่อผสมแบบมีปฏิสัมพันธ์ช่วยปรับปรุงความเข้าใจในเรื่องความหมายของค าว่า  Allegro ในบัลเลย์
แตกต่างจากกลุ่มควบคุมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิต ิเฉพาะคะแนนรวมที่ได้จากการท าแบบทดสอบและ
คะแนนรวมที่ได้จากการแสดงโดยกลุ่มทดลองมีคะแนนความเข้าใจดีกว่ากลุ่มควบคุมและคะแนนรวม
ความเข้าใจที่ได้จากการท าแบบทดสอบกับคะแนนรวมความเข้าใจที่ได้จากการแสดงอยู่ในระดับสูง    
(r = 0.79) 

ซิมโมน (Simeone, 1996) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง วิธีการผสมเก่ียวกับโปรแกรมการสอน
ที่ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ส าหรับทักษะการอ่านจับใจความของนักเรียนอาชีวศึกษา จุดมุ่งหมายของ
การวิจัยครั้งนี้ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกระบวนการวิจัย
ประกอบด้วย 1) การเปรียบเทียบคะแนนก่อนการทดลองกับคะแนนหลังการทดลองจากแบบทดสอบ
ย่อยการอ่านจับใจความในแบบทดสอบ Adult BasicLearning Exam 2) การสัมภาษณ์นักเรียน 3) 
การส ารวจการรับรู้ของนักเรียน 4) การส ารวจการรับรู้ของครู และ5) จัดกลุ่มสนใจโดยมีตัวแทนจาก
ธุรกิจและอุตสาหกรรม การวิจัยครั้งนี้กระท าในโรงเรียนอาชีวศึกษามีพ้ืนที่ซึ่งรองรับนักเรียนระดับ 10, 
11 และ 12 จากโรงเรียนอาชีวศึกษา 21 แห่งใน 10 เขต คะแนนก่อนการทดลองและหลังการทดลอง
ของนักเรียน 1,342 คน ในปีการศึกษา 1994 - 1995 ถูกน ามาเปรียบเทียบกันเพ่ือหาว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ คะแนนจากแบบทดสอบย่อย การอ่านจับใจความของนักเรียนที่
เรียนโปรแกรม CAI และนักเรียนที่ไม่ได้เรียนโปรแกรมการสอนที่ใช้ CAI ถูกน ามาศึกษาเปรียบเทียบ
กัน ผลการศึกษาพบว่า คะแนนหลังทดลองของนักเรียนในโปรแกรมการสอนที่ใช้ CAI เพ่ิมขึ้นจาก
คะแนนก่อนทดลองแต่ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และกลุ่มที่ไม่ได้เรียนใน
โปรแกรมการสอนที่ใช้ CAI ก็มีคะแนนก่อนการทดลองและคะแนนหลังการทดลองไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การเข้าเรียนเฉลี่ยมีค่าใกล้เคียงกันทั้งสองกลุ่ม 

ไวเดอร์ (Wilder, 1997) ท าการศึกษารูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ชนิดต่างๆ คือ Drill & Practice จากการเรียนโดยใช้คอมพิวเตอร์เป็นพ้ืนฐานและการเรียนปกติโดย
ใช้สมุดงานเป็นพ้ืนฐาน โดยพิจารณาจากคะแนนการค านวณความคงทนในการเรียนรู้และเวลาใน 
การเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ท าการทดลองมีจ านวน 564 คน โดยใช้เวลาในการเก็บข้อมูลเป็นเวลา 5 ปี 
ผลการทดลองพบว่า โปรแกรม คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ท าให้ความคงทนในการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และ
เวลาที่ใช้ในการเรียนรู้ลดลง ผลของงานวิจัยที่ศึกษาสรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนช่วยท า
ให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าการสอนแบบเดิมในชั้นเรียน และผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อ
วิชาที่เรียนมากกว่าการสอนแบบปกติ ซึ่งสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ผู้เรียนสามารถเรียนได้
ตามความสามารถของตน และเรียนได้โดยไม่มีเงื่อนไขเรื่องเวลาเป็นตัวก าหนด ด้วยเหตุผลดังกล่าว  
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง       
การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

 

 

 

 



 
 

บทที่ 3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 

การศึกษาผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่
มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครนายก ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังต่อไปนี้  
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  

 3.2 แผนแบบการทดลอง  
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
 3.5 การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ทีก่ าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวนนักเรียน 138 คน 
โดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างมาหาประสิทธิภาพ
ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 45 คน   

1. ทดลองครั้งที่ 1 กับนักเรียนจ านวน 3 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพขั้นต้น ได้แก่ รูปแบบ ภาษา 
และเวลาที่ใช้   

2. ทดลองครั้งที่ 2 กับนักเรียนจ านวน 9 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพของเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 
3. ทดลองครั้งที่ 3 กับนักเรียนจ านวน 45 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/E2 
กลุ่มตัวอย่างที่น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้แก้ปัญหา 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้แก้ปัญหาในครั้งนี้ เป็นนักเรียนที่

ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครนายก โรงเรียนวัดยายฉิม จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 12 คน ซึ่งได้มาจากการ
สุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการสุ่มมาจากโรงเรียน และห้องเรียน ตามล าดับ 
 
3.2   แผนแบบการทดลอง  

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบ (Pre-Experimental Design) โดยใช้รูปแบบการวิจัยแบบ
กลุ่มเดียวที่มีการทดสอบเฉพาะหลังการทดลอง (One Group Posttest Design) 

 
  x    o 
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  x    หมายถึง  การเรียนรู้โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
0 หมายถึง  คะแนนความสารถในการเขียนสะกดค า 

ระยะเวลาในการทดลอง ผู้วิจัยได้ด าเนินการทดลองในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 
  
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย  
  1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค า
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  
   บทเรียนที่ 1  แม่กก 
 บทเรียนที่ 2  แม่กน 

บทเรียนที่ 3  แม่กด 
บทเรียนที่ 4  แม่กบ 

2) แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทเรียนละ 20 ข้อ 
จ านวน 80 ข้อ 

3)  แบบทดสอบวัดความสามารถในการเข ียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
แบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จ านวน 30 ข้อ  

4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4 จ านวน 15 ข้อ 

3.3.2 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัยตามรูปแบบงานวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด
เป็นขั้นตอน ได้แก่ 1) ขั้นวิเคราะห์ 2) ขั้นออกแบบ 3) ขั้นพัฒนา 4) ขั้นน าไปทดลองใช้โดยด าเนินการ
ตามข้ันตอนดังนี้ 

เครื่องมือที ่1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  
การเขียนค าที่มีตัว สะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
มีข้ันตอน ดังนี้ 

1) ขั้นวิเคราะห ์ 
(1) วิเคราะห์เนื้อหา 

เนื้อหาที่ใช้ในการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของการวิจัยในครั้งนี้ 
เป็นค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ได้แก่ มาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน จากหนังสือเรียน
ภาษาไทย ชุดภาษาพาที ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของกรมวิชาการ  

(2) วิเคราะห์จุดประสงค์  
จุดประสงค์การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 4 เป็นจุดประสงค์จากหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย โดยผู้วิจัยได้น าเนื้อหามาก าหนดเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ 

2) ขั้นการออกแบบ  
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(1) ศึกษาเอกสารและหลักการเกี่ยวกับวิธีการสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
(2) การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนการวิจัยในครั้งนี้ผู้วิจัยได้

ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่องการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา เป็นแบบเส้นตรง 
(Linear Program) บทเรียนแบบนี้จะน าเนื้อหาที่แบ่งออกเป็นตอนเล็กๆ หรือที่เรียกว่า กรอบน าซึ่ง
จะเสนอเป็นล าดับเรียงจากง่ายไปยาก ผู้เรียนจะต้องเรียนตามล าดับกรอบที่ผู้วิจัยได้ก าหนดโปรแกรม
ไว้ เมื่อผู้เรียนเรียนผ่านกรอบเนื้อหาจะมีกรอบค าถาม ทดสอบความเข้าใจเป็นระยะๆ ถ้าผู้เรียนตอบ
ถูก ก็จะไปเรียนในกรอบเนื้อหาล าดับต่อไป แต่ถ้าตอบผิดจะมีค าเฉลยแล้วให้ไปเรียนในกรอบล าดับ
ต่อไป หรืออาจให้ย้อนกลับไปเรียนกรอบเดิมก่อนจนกว่าจะตอบถูก ซึ่งเขียนเป็นผังงานได้ดังนี้   

    
               ถูก                                                              ถูก  

 
  

เฉลย  
 
 

                                                                        
 ผิด ย้อนกลับ  

 
ภาพที่ 3.1 ผังงานบทเรียนแบบเส้นตรงที่ใช้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 

(3) ด าเนินการสร้างสตอรี่บอร์ด (Story Board) เนื้อหาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนตามรูปแบบและขั้นตอนที่ก าหนดดังต่อไปนี้ 

โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การศึกษาผลการใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื้อหา 
ค าถาม  

 
   เนื้อหา    ค าถาม

มาม  
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3.  
 
 
  
 
 

ภาพที่ 3.2  โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 

 
 
 
 

โครงสร้างของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

เริ่มต้น 

ค าแนะน า 
 

แจ้งวัตถุประสงค์ 
 

เลือกเมนู 
 

บทเรียน 
 

ออกจากโปรแกรม 
 

ค าไม่ตรงมาตราแม่กก เรียน  
 

ค าไม่ตรงมาตราแม่กด 
เรียน  
 ค าไม่ตรงมาตราแม่กน เรียน  

 
ค าไมต่รงมาตราแม่กบ เรียน 

 

เกณฑ์ที่ก าหนด 
 

ไม่ผ่าน  
 

ผ่าน 
 

กลับเมนูหลัก  
 

แบบทดสอบหลังเรียน 
 

ออกจากโปรแกรม  
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3) ขั้นพัฒนา  
การสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังนี้  
(1) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา

วิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมและน าข้อเสนอแนะในเรื่องรายละเอียดเนื้อหาและเกณฑ์
การประเมินผลไปปรับปรุงแก้ไข  

(2) น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 ท่าน ประเมิน
คุณภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแบบประเมินบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีผู้วิจัยได้
ออกแบบไว ้คือ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน การน าเสนอเนื้อหา รูปแบบการน าเสนอเนื้อหา ปฏิสัมพันธ์พร้อมท้ัง
การให้ผลการเรียนรู้พร้อมท้ังน าผลการประเมินปรับปรุงแก้ไขบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนก่อนท่ีจะ
น าไปใช้กับกลุ่มทดลอง โดยได้ก าหนดเกณฑ์การประเมินดังนี้  

5  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากที่สุด  
4  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก  
3  หมายถึง  มีความเหมาะปานกลาง  
2  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย  
1  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

 และมีเกณฑ์การแปลความหมายดังนี้  
ค่าเฉลี่ย  4.51 - 5.00  หมายถึง  มีความเหมาะสมมากท่ีสุด  
ค่าเฉลี่ย  3.51 - 4.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมมาก  
ค่าเฉลี่ย  2.51 - 3.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมปานกลาง  
ค่าเฉลี่ย  1.51 - 2.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อย  
ค่าเฉลี่ย  1.00 - 1.50  หมายถึง  มีความเหมาะสมน้อยที่สุด 

4) ขั้นน าไปทดลองใช้  
(1) การทดลองแบบหนึ่งต่อหนึ่ง  

น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปทดลองใช้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 4 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โดยสุ่มจากนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คือ ระดับเก่ง ระดับปานกลาง และระดับอ่อน จ านวน 3 คน 
โดยทดลองทีละคน เริ่มจากนักเรียนอ่อน ปานกลาง และเก่ง ตามล าดับ เพ่ือหาข้อบกพร่องของ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เพ่ือดูความเหมาะสมของการใช้ถ้อยค า ภาษา เวลา เนื้อหา และคอย
สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนอย่างใกล้ชิด ผลปรากฏว่า นักเรียนปานกลาง และอ่อน ไม่สามารถท า
เสร็จในเวลาที่ก าหนด ส่วนนักเรียนเก่งท าเรียบร้อยเหมาะสมกับเวลา และมีการพิมพ์ผิดบ้าง จึงน ามา
ปรับปรุงแก้ไขและทดลองใช้ในครั้งต่อไป  โดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพ  
62.08/66.67 (ภาคผนวก ข ตารางที่ 1) 

(2) การทดลองกลุ่มเล็ก  
น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ผ่านการทดสอบแบบหนึ่งต่อหนึ่งที่ได้ท า

การปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับกลุ่มเล็ก คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 9 คน คือ นักเรียนเก่ง 3 คน ปานกลาง 3 คน และอ่อน 3 คน
เพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและความเหมาะสมของเนื้อหา เวลา การใช้ภาษา การสื่อความหมาย   
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ผลปรากฏว่า นักเรียนเก่งและปานกลางท าได้เหมาะสมกันเวลา ส่วนนักเรียนอ่อน ท ากิจกรรมใน
บทเรียนได้ไม่ทันกับเวลา จึงท าการปรับเนื้อหาและกิจกรรมใหม่เพ่ือความเหมาะสมยิ่งขึ้นโดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีประสิทธิภาพ 69.86/77.41 (ภาคผนวก ข ตารางที่ 2) 

(3) ทดลองภาคสนาม  
โดยน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง 

การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ไปทดลองใช้กับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก จ านวน 45 คน เพ่ือหาประสิทธิภาพ โดยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า มีประสิทธิภาพ 81.50/82.07 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ (ภาคผนวก ข 
ตารางที่ 3) 

เครื่องมือที่ 2 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  
1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 เรื่อง การ

เขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้าง เครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
3) วิเคราะห์เนื้อหา ตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้ ในแต่ละเนื้อหาเพ่ือเขียน

แบบฝึกหัดระหว่างเรียน ทั้ง 4 บทเรียน 
4)  สร้างแบบฝึกหัดระหว่างเรียนแต่ละบทเรียนเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก บทเรียนละ 15 

ข้อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และจุดประสงค์การเรียนรู้   
5) ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบแบบฝึกหัดระหว่างเรียนที่สร้างขึ้นว่า

ครอบคลุมเนื้อหาในแต่ละบทเรียนหรือไม่ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ   
6) น าแบบฝึกหัดระหว่างเรียน ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแต่ละชุด  ที่

ปรับปรุงแล้วจากข้อ 5 ไปทดสอบกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลนครนายก ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่เคยเรียน เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรามาแล้ว 
จ านวน 45 คน น าผลการทดสอบที่ได้มาวิเคราะห์รายข้อ เพื่อหาค่า ความยากง่าย (p) และค่าอ านาจ
จ าแนก (r) ได้แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนละ 20 ข้อ จ านวน 4 บทเรียน รวม 80 ข้อ ที่มีความ
ยากง่าย (p) ระหว่าง .31 - .75 และมีค่าอ านาจจ าแนก (r) ระหว่าง .38 - .88 (ตาราง 7 ภาคผนวก ค)  

เครื่องมือที่ 3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดค า เรื่อง การเขียนค า
มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ด าเนินการดังนี้  

1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2551 สาระการเรียนรู้
ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  

2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา 
3) วิเคราะห์เนื้อหาและตัวชี้วัด เพ่ือเขียนแบบทดสอบวัดความสามารถในเขียน

สะกดค า    
 4) สร้างแบบทดสอบวัดความสามารถในเขียนสะกดค าเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 
ให้สอดคล้องกับตัวชี้วัด และครอบคลุมเนื้อหา จ านวน 40 ข้อ 

5)  ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน ตรวจสอบแบบทดสอบวัดความสามารถในเขียน
สะกดค า ที่สร้างขึ้นว่าครอบคลุมเนื้อหาหรือไม่ แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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6) น าแบบทดสอบวัดความสามารถในเขียนสะกดค าที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว  จากข้อ 5 
ไปทดสอบกับนักเรียนที่เคยผ่านการเรียน เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา มาแล้ว จ านวน 
45  คน น าผลการทดสอบมาวิเคราะห์รายข้อเพ่ือหาค่าความยากง่าย (p) และค่าอ านาจจ าแนก (r) ได้
แบบทดสอบจ านวน 30 ข้อ ที่มีความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.38 - 0.78 มีค่าอ านาจจ าแนก (r) 
ระหว่าง 0.39 - 0.83 (ตาราง 6 ภาคผนวก ค) 

7) น าแบบทดสอบที่ได้จากข้อ 6 ทดสอบกับนักเรียนจ านวน 45 คน เพ่ือค านวณหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ โดยใช้สูตร Kuder Richardson (KR – 20) ได้ค่าความเชื่อมั่น
เท่ากับ 0.939 

 เครื่องมือที่ 4 แบบสอบถามความพึงพอใจ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด าเนินการดังนี้ 

1) ศึกษาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  

2) ศึกษาทฤษฎี หลักการ วิธีการสร้างแบบสอบถาม 
3) สร้างแบบสอบถามด้านเจตคติ เป็นแบบประเมินค่า 5 ระดับ (Rating Scale)  

จ านวน  15  ข้อ 
4) ให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 ท่าน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหา ภาษาที่ใช้ว่า

ครอบคลุมพฤติกรรมที่ต้องการหรือไม่ ซึ่งมีค่า  IOC อยู่ระหว่าง 0.80 – 1.0 (ตาราง 9 ภาคผนวก ค)  
น าแบบสอบถามที่ได้จากข้อ 4. ไปสอบถามกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่เคย

เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มาแล้วจ านวน 30 คน ค านวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดย
ใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบัช (- Coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเจตคติ  
เท่ากับ 0.814 

การแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม ก าหนดเกณฑ์เพ่ือใช้ในการแปล
ความหมายของแบบสอบถามท่ีเป็นมาตราส่วนประมาณค่า Rating Scale มีเกณฑ์การประเมินค่าระดับ
ความพึงพอใจและเจตคติ ตามเกณฑ์จุดกึ่งกลาง  (Midpoint)   ดังนี้ 
   4.50 -  5.00   หมายถึง   พึงพอใจ  ในระดับ  มากที่สุด  
   3.50 -  4.49   หมายถึง   พึงพอใจ  ในระดับ  มาก 
             2.50 -  3.49   หมายถึง   พึงพอใจ  ในระดับ  ปานกลาง  
               1.50 -  2.49   หมายถึง   พึงพอใจ  ในระดับ  น้อย  
               1.00 - 1.49    หมายถึง   พึงพอใจ  ในระดับ  น้อยที่สุด 
 
3.4 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  

ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเอง ตามข้ันตอนต่อไปนี้ 
3.4.1  ปฐมนิเทศนักเรียนกลุ่มตัวอย่างชี้แจงขั้นตอนการการเรียนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน   
3.4.2 ท าการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่

ตรงมาตรา จ านวน 4 เรื่อง กับนักเรียนกลุ่มทดลอง โดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ จ านวน 8 แผนการ
จัดการเรียนรู้ เวลา 16 ชั่วโมง 
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3.4.3 ทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้กับกลุ่มทดลอง หลังจากที่จัดการเรียนการสอน
ตามแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

3.4.4 ทดสอบวัดความพึงพอใจ หลังจากที่จัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้
โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 
3.5 การจัดท ากับข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ โดยได้ด าเนินการ 
ดังนี้ 

3.5.1 วิเคราะห์หาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน โดยใช้เกณฑ์ความสัมพันธ์
ระหว่างกระบวนการ และผลลัพธ์ (E

1 
/ E 

2
) 80/80 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2546) 

3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนโดยใช้
ค่าเฉลี่ยร้อยละเพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานของโรงเรียนที่ก าหนดร้อยละ 70 

3.5.3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 โดยหาค่าเฉลี่ย (Χ ) และหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)   

 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังนี้  
3.6.1 หาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 โดยใช้สูตรหาประสิทธิภาพ E1/E2         

(บุญชม ศรีสะอาด, 2546)   
 80 ตัวแรก หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ได้คะแนนระหว่างเรียนจาก

แบบฝึกคิดเป็นร้อยละ 80  
 80 ตัวหลัง หมายถึง ค่าเฉลี่ยร้อยละของจ านวนผู้เรียนที่ตอบถูกจากแบบทดสอบ

หลังเรียนแต่ละแผนการจัดการเรียนรู้คิดเป็นร้อยละ 80 

3.6.2 สถิติพ้ืนฐาน 
 ค่าเฉลี่ย  ( )   (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2546) 

                                X           =         
N

X
          

 
         เมื่อ         X            แทนคะแนนเฉลี่ย  
                                  X            แทนผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
                                    N           แทนจ านวนข้อมูล    
 
   ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)   (ชูศรี  วงศ์รัตนะ, 2546) 
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               S.D.          =       
2

1N

)XX(




 

 
        เมื่อ         S.D.   แทนค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                   X             แทนข้อมูลแต่ละตัว 
                                   X              แทนคะแนนเฉลี่ย 
                                   N            แทนจ านวนข้อมูล 
                               N-1      แทนจ านวนตัวแปรอิสระ (Degree of Freedom) 

3.6.3 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ 
 1) หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดความ 

สามารถในการเขียนค าสะกดไม่ตรงตามมาตรา โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2540) 
 2) ค่าความยากง่าย (p) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนค าสะกดไม่

ตรงตามมาตรา ค านวณจากสูตร (สมนึก ภัททิยธนี, 2544)  
 

    
N

R
p   

 เมื่อ p แทน ค่าความยากของข้อสอบ 
 R แทน จ านวนคนตอบถูก 
 N แทน จ านวนคนทั้งหมด 

3) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนค าสะกดไม่
ตรงตามมาตรา ค านวณจากสูตร (สมนึก ภัททิยธนี, 2544)  
 

   

2

N

RR
r LU 
  

 เมื่อ r แทน ค่าอ านาจจ าแนก 
  RU แทน จ านวนคนที่ตอบถูกในกลุ่มเก่ง 
  RL แทน จ านวนคนที่ตอบผิดในกลุ่มอ่อน 
  N แทน จ านวนคนในกลุ่มเก่งและกลุ่มอ่อน 
            3.6.4 ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียน
ค าสะกดไม่ตรงตามมาตรา ค านวณจากสูตร KR-20 ของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (ล้วน สายยศ และอังคณา 
สายยศ, 2543) 

   






 





2tt
S

pq
1

1k

k
r  

 เมื่อ ttr  แทน ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
   k แทน จ านวนข้อสอบ 
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   p แทน สัดส่วนของคนท่ีท าถูกแต่ละข้อต่อจ านวนผู้สอบ 
     ทั้งหมด  

   q แทน สัดส่วนของคนท่ีท าผิดแต่ละข้อ หรือคือ 1 - p 

   S2 แทน ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

             pq แทน ผลรวมสัดส่วนของคนท่ีตอบถูกคูณกับสัดส่วน 
     ของคนท่ีตอบผิด 

 3.6.5 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 

 1) การหาประสิทธิภาพ E
1
/E

2
 ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1 เพ่ือหาประสิทธิภาพของ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

 2) การทดสอบค่าทีเทียบกับเกณฑ์ใช้ทดสอบสมมติฐานข้อที่ 2 เปรียบเทียบความ 
สามารถในการเขียนค าสะกดไม่ตรงตามมาตร ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังการเรียนรู้ด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน ค านวณจากสูตร t-test one Sample (ล้วน สายยศ 
และอังคณา สายยศ, 2540) 

      t =    โดยมี  df = n -1  

 เมื่อ       t แทน ค่าสถิต ิ 

      แทน คะแนนเฉลี่ย  

    แทน คะแนนเกณฑ์ท่ีต้องการทดสอบ  

  S     แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

  n      แทน จ านวนนักเรียน  

  df      แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ  (Degree of Freedom) 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษา เรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มี

ผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4   
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2  ล าดับขั้นตอนในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือให้การวิเคราะห์ข้อมูลสื่อความหมายตรงกัน ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายของสัญลักษณ์
ทางสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

N แทน จ านวนนักเรียนในกลุ่มตัวอย่าง 
X  แทน คะแนนเฉลี่ย 
X แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการท าแบบฝึกหัด 

F แทน คะแนนรวมของนักเรียนทุกคนจากการท าแบบทดสอบหลังเรียน 
A แทน คะแนนเต็มของแบบฝึกหัด 
B แทน คะแนนเต็มของแบบทดสอบหลังเรียน 
E1 แทน ประสิทธิภาพของกระบวนการที่จัดไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละ
ของคะแนนจากแบบฝึกหัด) 

E2 แทน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนจากกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถม 
ศึกษาปี 4 (คะแนนเฉลี่ยร้อยละของคะแนนจากแบบทดสอบหลัง
เรียน) 

t แทน ค่าสถิติที่ใช้ทดสอบความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับ
เกณฑ์ท่ีตั้งไว้ โดยใช้ One-Sample Test for the Mean        

** แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

4.2  ล าดับขั้นตอนในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์
มาตรฐาน 80 / 80 
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 ตอนที่ 2 ความสามารถในการเขียนสะกดค า โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน      
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม  
 ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
80 / 80 ปรากฏผลดังตาราง 4.1 ผู้วิจัยได้น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทยทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยทดลองเดี่ยวใช้นักเรียน 
3 คน ทดลองกลุ่มเล็กใช้นักเรียน 9 คน และทดลองภาคสนามใช้นักเรียน 45 คน ปรากฏผล ดังนี้ 

ผลการทดลองภาคสนาม 
ผลการทดลองเพ่ือหาประสิทธิภาพด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้

ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จากการ
ทดลองภาคสนาม ใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 45 คน แสดงในตาราง 4.3 
 
ตารางที่ 4.1  ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  ในการทดลองครั้งที่ 3 

 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ 

ช่วยสอน 
N X A E1 N F B E2 

แบบฝึกหัดย่อยที่ 1.1   45 363 10 80.67     
แบบฝึกหัดย่อยที่ 1.2  45 364 10 80.89     
แบบฝึกหัดย่อยที่ 2.1   45 371 10 82.44     
แบบฝึกหัดย่อยที่ 2.2   45 361 10 80.22 

    
แบบฝึกหัดย่อยที่ 3.1  45 373 10 82.89     
แบบฝึกหัดย่อยที่ 3.2   45 372 10 82.67     
แบบฝึกหัดย่อยที่ 4.1   45 362 10 80.44     
แบบฝึกหัดย่อยที่ 4.2  45 368 10 81.78     
แบบทดสอบหลังเรียน     45 1108 30 82.07 

รวม 360 2934 80  45 1108 30  

เฉลี่ย  65.20  81.50  24.62  82.07 
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จากตารางที่ 4.1 แสดงว่าประสิทธิภาพของกระบวนการ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง
เรียนเรียน ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 การทดลองครั้งที่ 3 โดยรวมมีประสิทธิภาพ  
E1/E2 = 81.50/82.07 ซึ่งมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

ตอนที่ 2 ความสามารถในการเขียนสะกดค า โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่4 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

การเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการ
เขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 
70 ของคะแนนเต็มปรากฏผลดังตาราง 4.2 
 
ตารางท่ี 4.2  การเปรียบเทียบผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการ

เขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กับเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ ร้อยละ 70 
 

ความสามารถในการเขียน 
สะกดค า 

N   df 
t 

ตาราง 
t 

จากการค านวณ 
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกด 
ไม่ตรงมาตรา 

12 23.92 11 1.7959 4.797** 

 
** ค่า t จากตาราง df = 11 ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 คือ 1.7959 (One – Tailed Test)     
   

 จากตารางที่ 4.2 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการ
เขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 พบว่า ความสามารถในการ
เขียนสะกดค าหลังเรียนมีค่าเท่ากับ 79.72 สูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยมีค่า t-test = 4.797 ซึ่งสูงกว่าค่า t ที่ได้จากการเปิดตาราง t = 1.7959 แสดง
ว่า หลังจากนักเรียนได้รับการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ท าให้ความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนสูง
กว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 

ตอนที่ 3 การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผล
การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อ
ความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ปรากฏผล
ดังตาราง 4.3 
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ตารางท่ี  4.3  ค่าเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ด้านความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อผลการ
ใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่
ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4    

 

รายการ   S.D. 
ความหมาย 

ค่าเฉลี่ย 
เมื่อนักเรียน เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแล้ว 
มีความรู้สึกว่า 

   

1. หน้าจอสวยงามเหมาะสม 4.75 0.45 มากที่สุด 
2. ตัวหนังสืออ่านง่าย 4.33 0.65 มาก 
3. เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม 4.42 0.67 มาก 
4. ปุ่มต่างๆ ใช้งานได้ง่าย วางไว้ในต าแหน่งที่เหมาะสม 4.25 0.75 มาก 
5. เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 4.42 0.67 มาก 
6. ความยาวของเนื้อหาแต่ละเรื่องเหมาะสม 4.25 0.62 มาก 
7. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียน 4.42 0.67 มาก 
8. ชอบวิชาภาษาไทยและเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น 4.33 0.65 มาก 
9. เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา 4.33 0.49 มาก 
10. ช่วยให้ฝึกความอดทน ความละเอียดรอบคอบ 4.25 0.62 มาก 
11. บทเรียนมีความน่าสนใจ 4.83 0.39 มากที่สุด 
12. ความสะดวกในการใช้งาน 4.42 0.51 มาก 
13. ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากเรียนบทเรียน 4.25 0.45 มาก 
14. ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อบทเรียน 4.42 0.51 มาก 
15. ต้องการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน 
เรื่องหรือวิชาอ่ืนๆ อีก 

4.17 0.58 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.39 0.58 มาก 
 

จากตารางที่ 4.3 แสดงว่า นักเรียนมีความพึงพอใจต่อผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
ปีที่ 4 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (  = 4.39) เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า นักเรียนมีความรู้สึกว่า 
บทเรียน มีความน่าสนใจ และหน้าจอสวยงามต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน อยู่ในระดับมากที่สุด          
(  = 4.83 และ 4.75) ตามล าดับ รองลงมา คือ มีความรู้สึกว่าเนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย เสียงดนตรี
ประกอบเหมาะสม  มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียน ความสะดวกในการใช้งาน และความ     
พึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อบทเรียนอยู่ในระดับมาก (  = 4.42)  
 



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการ
เขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งสรุปสาระส าคัญ และ
ผลการวิจัยได้ดังนี้     
 
5.1  วัตถุประสงค์ของการวิจัย   
 5.1.1  เพ่ือพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียน
ค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 

 5.1.2  เพ่ือศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค า โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
หลังเรียนเทียบกับเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 

 5.1.3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ การ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก 

 
5.2  สมมติฐานของการวิจัย 
 5.2.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกด 
ไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 
 5.2.2 ผลการศึกษาความสามารถในการเขียนสะกดค าวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที ่4 ได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่
มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา หลังเรียนสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 ของคะแนนเต็ม 
 5.2.3 นักเรียนมีความพึงพอใจหลังได้รับการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา อยู่ในระดับดี 
 
5.3 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง   
 5.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
  ประชากร เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอนุบาลนครนายก ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก ที่ก าลังศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จ านวน
นักเรียน 138 คน ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบแบ่งกลุ่ม (Cluster Random Sampling) และคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างมาหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จ านวน 45 คน  
 5.3.2 กลุ่มตัวอย่างที่น าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปใช้แก้ปัญหา 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไปใช้แก้ปัญหาในครั้งนี้ 
เป็นนักเรียนที่ก าลังเรียนอยู่ในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ส านักงานเขต
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พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก โรงเรียนวัดยายฉิม จ านวน 1 ห้องเรียน จ านวนนักเรียน 12 คน
ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบกลุ่ม (Cluster Sampling) โดยการสุ่มจากโรงเรียน และห้องเรียน ตามล าดับ  
 5.3.3 เนื้อหาวิชาที่ใช้ในการศึกษา คือ เนื้อหาจ ากัดเฉพาะค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ได้แก ่
มาตราแม่กก แม่กบ แม่กด และแม่กน จากหนังสือกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาพาท ีชั้นประถมศึกษา
ปีที ่4 ส านักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2551  

 5.3.4 ระยะเวลาที่ใช้ในการทดลอง ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ ท าการสอนในภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2556 ใช้เวลาสอน จ านวน 14 ชั่วโมง จ านวน 3 สัปดาห์ สัปดาห์ละ 5 ชั่วโมง 

 5.3.5 ตัวแปรที่ศึกษา 
  ตัวแปรในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 
  1) ตัวแปรอิสระ คือ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา   
  2) ตัวแปรตาม    
   (1) ความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครนายก  
   (2) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษานครนายก 
 
5.4 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

 5.4.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องการเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 4 บทเรียน 

 5.4.2 แบบฝึกหัดระหว่างเรียน บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่องการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 บทเรียน 10 ข้อ จ านวน 80 ข้อ 

 5.4.3 แบบทดสอบวัดความสามารถในการเข ียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ซึ่งเป็น
แบบทดสอบปรนัย ชนิดเลือกตอบ (Multiple Choice) 3 ตัวเลือก จ านวน 30   

 5.4.4 แบบทดสอบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อม่ันของแบบทดสอบเท่ากับ 0.84 
 
5.5 สรุปผลการวิจัย 
 5.5.1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 81.50/82.07 ซึ่งมี
ประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนด 
 5.5.2 ความสามารถในการเขียนสะกดค า โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
หลังเรียนเท่ากับ 79.72 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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 5.5.3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่4 อยู่ในระดับมาก 
 
5.6  อภิปรายผล 
 ผลการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่มีผลต่อความสามารถในการเขียนค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงมาตราของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สามารถอภิปรายผล ได้ดังนี้  
 1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ 81.50 / 82.07 
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 เนื่องจากบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้ด าเนินการพัฒนาขึ้นอย่างมีระบบ มีวิธีการออกแบบเป็นไปตามขั้นตอนและตามหลักทฤษฎี
ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้าน
ประเมินผลวัดผล มีการน าบทเรียนไปทดลองใช้และแก้ไขปรับปรุงส่วนที่บกพร่องให้มีความเหมาะสม
ก่อนน าไปใช้จริง จึงท าให้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่จัดไว้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการโต้ตอบระหว่าง 
นักเรียนกับบทเรียน เป็นบทเรียนที่ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง โดยเน้นให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ง่ายและไม่จ ากัดเวลา และจ านวนครั้งในการเรียนในแต่ละเนื้อหา นักเรียนสามารถเรียนรู้
และก าหนดกิจกรรมได้ด้วยตนเอง เนื้อหาแบ่งออกเป็นหน่วยแต่ละหน่วยจะเรียนไปตามความสามารถ
ของนักเรียน โดยไม่ต้องเร่งรีบหรือรอผู้อื่น และได้รับทราบข้อมูลย้อนกลับได้ทันทีทุกขั้นตอน เป็นการ
เสริมแรงให้สนุกสนานกับบทเรียนจากเหตุผลดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนที่เรียนด้วยบทเรียน
คอมพิวเตอร์มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น สอดคล้องกับ อรจิรา สอนสกุล (2552) ได้ศึกษาการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เรื่อง ค าราชาศัพท์ 
พบว่ามีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.67/83.78 สอดคล้องกับ ปัทมา โตอดิเทพย์ (2550) ได้ศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่อง ค าควบกล้ า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เท่ากับ 81.75/84.75 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์ 80/80 สอดคล้องกับ อัมพร อรรคแสง (2551) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าควบกล้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าควบกล้ าชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ 85.85/83.56 
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับ นฤมล หลักค า (2552) ได้ศึกษาค้นคว้าการพัฒนาบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค า ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง ชนิดของค าชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 87.52 /88.00 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไว้ 
 2.  ความสามารถในการเขียนสะกดค า โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หลัง
เรียนเท่ากับ 79.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดร้อยละ 70 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จาก
เหตุผลดังกล่าว บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นมีการด าเนินการสร้างอย่างเป็นระบบ
ตามข้ันตอน มีการจัดรูปแบบการน าเสนอที่สามารถดู ฟังและทบทวนเนื้อหาได้ตลอดเวลา มีตัวอักษร 



 58 

ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว สีและเสียงประกอบ ท าให้ผู้เรียนสนุกกับการเรียน ไม่รู้สึกเบื่อ
หน่าย มีการฝึกทักษะระหว่างเรียนโดยท าแบบฝึกหัดย่อยในแต่ละหน่วยเพื่อทบทวนความจ า สามารถ
ปฏิบัติซ้ าได้หลายๆ ครั้ง และให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือเสริมแรง ช่วยเพ่ิมแรงในการจูงใจในการเรียนรู้
ให้แก่ผู้เรียน นอกจากนี้แล้วบทเรียนคอมพิวเตอร์ได้ผ่านการหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และมี
การปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมกับผู้เรียน มีการเตรียมความพร้อมของผู้เรียนก่อนการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เนื่องจากการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์เป็น
ประสบการณ์ที่แปลกและใหม่ส าหรับนักเรียน สอดคล้องกับ นฤมล หลักค า (2552) ได้ศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง  ชนิดของค า  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง ชนิดของค า  ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 เท่ากับ 0.6453 ซึ่งหมายความว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียน ร้อยละ 
64.53 สอดคล้องกับ ปัทมา โตอดิเทพย์ (2550) ได้ศึกษาค้นคว้า การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่อง ค าควบกล้ า ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง ค าควบกล้ า หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 (ค่า t= 11.202) และพิทักษ์ พรมนิล (2547) พบว่าค่า
ดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7540 และสอดคล้องกับ อัมพร อรรคแสง (2551) ได้ศึกษาค้นคว้าการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าควบกล้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 
พบว่าค่าดัชนีผลของบทเรียนคอมพิวเตอร์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง  ค าควบกล้ า  ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6 เท่ากับ 0.5928 คิดเป็นร้อยละ 59.28  
 3. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
ปีที ่4 พบว่า มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้น มีคะแนน
เฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.39 นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เนื่องจากผู้ศึกษา
ค้นคว้าได้พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์โดยมีเสียงดนตรีประกอบ มีเสียงบรรยายท าให้นักเรียนเข้าใจบทเรียน
ได้ง่ายขึ้น มีการออกแบบ การใช้สี มีรูปภาพที่แปลกๆ มีภาพเคลื่อนไหว เป็นการเร้าใจผู้เรียนให้เกิดความ
อยากรู้อยากเรียน ท าให้ผู้เรียนสนุกสนาน ไม่เครียดกับการเรียน จากเหตุดังกล่าวส่งผลให้ผู้เรียนมีความพึง
พอใจในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ สอดคล้องกับ ปัทมา โตอดิเทพย์ (2550) ได้ศึกษาค้นคว้า
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาภาษาไทยเรื่อง ค าควบกล้ า ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 พบว่า ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เรื่อง ค าควบกล้ า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ อัมพร อรรคแสง (2551) ศึกษาค้นคว้า 
การพัฒนาคอมพิวเตอร์กลุ่มการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องค าควบกล้ า ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนมี
ความพอใจต่อการเรียนที่เรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด สอดคล้องกับ 
วรรณา แจ้งสว่าง (2549) ได้ศึกษาค้นคว้าพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกด ชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 3 ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น มีค่าเท่ากับ 4.63 หรือร้อยละ 92.60 แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมากท่ีสุด 
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5.7  ข้อเสนอแนะ 
 5.7.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 1. ก่อนท าการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรชี้แจงและแนะน าการใช้
คอมพิวเตอร์เบื้องต้นแก่นักเรียน โดยครูอาจจะเป็นผู้แนะน าเอง ครูแนะน าพร้อมกับสาธิต หรือท าเป็น
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแนะน าโดยให้นักเรียนศึกษาเอง เพ่ือให้นักเรียนเกิดความคุ้นเคยก่อน และ
ป้องกันการเกิดปัญหากับการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในขณะที่เรียน  
 2.  ในขณะที่นักเรียนก าลังเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ครูควรดูแลอย่าง
ใกล้ชิด คอยชี้แจง ให้ค าแนะน า ให้ค าปรึกษากับนักเรียนในขณะที่นักเรียนเกิดปัญหาในระหว่างเรียน คอย
สังเกตพฤติกรรมในการเรียนของนักเรียน  
 3. ควรมีความร่วมมือกันของคณะครู ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อการสอน ด้านคอมพิวเตอร์และ
ผู้สนใจที่จะพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อ โดยอาจเริ่มจากโปรแกรม
ส าเร็จรูป และควรสร้างบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยอาศัยความรู้ในด้านจิตวิทยาการเรียนรู้ ธรรมชาติ
ของแต่ละวิชา ควรค านึงถึงจุดประสงค์ในการสร้างเพ่ือให้เกิดการพัฒนาสิ่งใดในตัวนักเรียน และเป็นการ
พัฒนาเพ่ิมประสิทธิภาพครูผู้สอนท าให้มีประสบการณ์ในการผลิตสื่อและสิ่งเหล่านี้ยังส่งผลดีก่อให้เกิด
ประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนนักเรียนอีกด้วย  
 5.7.2 ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป  
  1. อาจพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ด้วยโปรแกรมประเภทอ่ืนๆ นอกเหนือจาก
โปรแกรม Flash 8 ที่ผู้วิจัยได้น าเสนอไว้ เช่น Author ware, Tool Book, e-book หรือ Namo เพ่ือเป็นการ
พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  
  2. ควรมีการศึกษาปัญหาของการเรียนโดยน าวิธีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระ
การเรียนรู้วิชาภาษาไทย ระดับชั้นอ่ืนๆ หน่วยอ่ืนๆ และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิชาอ่ืนๆที่ยังมีปัญหาในการ
จัดการเรียนการสอน เพ่ือช่วยส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนในการใช้เทคโนโลยีการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  3.  ควรมีการศึกษาผลของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ที่มีตัวแปรในด้านอ่ืนๆ เช่น ความ
เชื่อมั่นในการเรียนอัตราความก้าวหน้าในการเรียนทักษะปฏิบัติในด้านต่างๆ ความสนใจทางภาษาไทย เป็นต้น  
  4. ควรมีการวิจัยเทคนิคการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในด้านต่างๆ เช่น สี 
ขนาดตัวอักษร ภาพประกอบการเคลื่อนไหว สีพ้ืนหลัง และเสียงประกอบที่ใช้ในบทเรียนทั้งนี้ เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการพัฒนา การผลิตบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนให้น่าสนใจ ทันสมัยต่อกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากขึ้น  
  5.  ครูควรพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในลักษณะ e-learning โดยผ่านเครือข่าย
อินเทอร์เน็ต เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนโดยไม่จ ากัดเวลาและสถานที่ 
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ภาคผนวก ข 
- หนังสือเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจเครื่องมือวิจัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย 
- หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
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แสดงการค านวณหาประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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ตารางท่ี 1 ผลการหาคุณภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่องการ
เขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4  

 

ข้อ รายการที่ประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ส่วนที่ 1 ส่วนน าของบทเรียน        

1 การเร้าความสนใจของผู้เรียน 1 1 0 1 1 0.80 สอดคล้อง 

2 
การให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น (ตัวชี้วัดของ
บทเรียน รายการหลัก ส่วนชว่ยเหลือ) 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3 
การควบคุมเส้นทางเดินของบทเรียน เช่น 
รูปแบบการใช้งาน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหาของบทเรียน        
ด้านเนื้อหา        
1 มีความถูกต้องตามที่หลักสูตรก าหนด 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2 
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
น าเสนอ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3 
สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียน 
การสอน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

4 มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5 ความยากงา่ยเหมาะสมกับผู้เรียน 1 0 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 
6 ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ ครอบคลุมเนื้อหา 0 1 1 1 1 0.8 สอดคล้อง 

ด้านการใช้ภาษา        
1 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 ใช้ภาษาได้ถูกหลักไวยากรณ์ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3 สื่อความหมายได้ชัดเจน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน        
1 สอดคล้องต่อเนื่องกัน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3 สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

4 
มีความยาวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ
พอเหมาะกับเนื้อหา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

5 วิธีถ่ายทอดที่เหมาะสม และน่าสนใจ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
6 ส่งเสริมทักษะการคิด 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 1 (ต่อ)  
 

ข้อ รายการ 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ส่วนประกอบด้าน Multimedia        

1 ออกแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2 สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3 
การควบคุมเส้นทางของบทเรียนได้ชัดเจน
ถูกต้อง 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

4 ภาพประกอบถูกต้องชัดเจน 1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 

5 
ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร สวยงาม
อ่านง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

6 
คุณภาพเสียงและท านองเพลงประกอบ
บทเรียนเหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

7 
ภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องเหมาะสมกับ
เนื้อหา 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

การออกแบบปฏิสัมพันธ์        
1 ใช้ง่าย สะดวก ไม่ก่อให้เกิดความสับสน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ปูอนข้อมูล 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3 
การเสริมแรง หรือให้ความช่วยเหลือ  
เหมาะสมตามความจ าเป็น 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

4 
มีข้อมูลปูอนกลับที่เอ้ือต่อผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

ส่วนที่ 3 ประเมินการเรียน        
1 สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

2 
มีรูปแบบของประเด็นหลากหลายเพียง
พอที่จะท าให้เกิดการเรียนรู้ 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3 
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจ
บทเรียนด้วยตนเองได้ 

1 1 1 0 1 0.8 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 2  สรุปการประเมินคุณภาพคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4  

 

ข้อ รายการที่ประเมนิ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

ส่วนที่ 1 ส่วนน าของบทเรียน        

1 การเร้าความสนใจของผู้เรียน 2 3 0 0 0 4.40 0.55 

2 
การให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น (ตัวชี้วัดของ 
บทเรียน รายการหลัก ส่วนชว่ยเหลือ) 2 3 0 0 0 4.40 0.55 

3 
การควบคุมเส้นทางเดินของบทเรียน เช่น 
รูปแบบการใช้งาน 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหาของบทเรียน        
ด้านเนื้อหา        
1 มีความถูกต้องตามที่หลักสูตรก าหนด 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
3 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน 2 2 1 0 0 4.20 0.84 
4 มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน 2 2 1 0 0 4.20 0.84 
6 ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ ครอบคลุมเนื้อหา 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

ด้านการใช้ภาษา        
1 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
2 ใช้ภาษาได้ถูกหลักไวยากรณ์ 2 2 1 0 0 4.20 0.84 
3 สื่อความหมายได้ชัดเจน 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

การออกแบบระบบการเรียนการสอน        
1 สอดคล้องต่อเนื่องกัน 2 3 0 0 0 4.40 0.55 
2 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน 2 2 1 0 0 4.20 0.84 
3 สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล 2 2 1 0 0 4.20 0.84 

4 
มีความยาวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ
พอเหมาะกับเนื้อหา 

2 2 1 0 0 4.20 0.84 

5 วิธีถ่ายทอดที่เหมาะสม และน่าสนใจ 2 2 1 0 0 4.20 0.84 
6 ส่งเสริมทักษะการคิด 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
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ตารางที่ 2 (ต่อ) 
 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

 S.D. 
5 4 3 2 1 

ส่วนประกอบด้าน Multimedia        

1 ออกแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้ 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

2 สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

3 
การควบคุมเส้นทางของบทเรียนได้ชัดเจน
ถูกต้อง 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

4 ภาพประกอบถูกต้องชัดเจน 2 3 0 0 0 4.40 0.55 

5 
ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร สวยงามอ่าน
ง่ายเหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

2 3 0 0 0 4.40 0.55 

6 
คุณภาพเสียงและท านองเพลงประกอบ
บทเรียนเหมาะสม 

3 2 0 0 0 4.60 0.55 

7 ภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
การออกแบบปฏิสัมพันธ์        
1 ใช้ง่าย สะดวก ไม่ก่อให้เกิดความสับสน 3 2 0 0 0 4.60 0.55 
2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ปูอนข้อมูล 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

3 
การเสริมแรง หรือให้ความช่วยเหลือ เหมาะสม
ตามความจ าเป็น 

3 2 0 0 0 4.60 0.55 

4 
มีข้อมูลปูอนกลับที่เอ้ือต่อผู้เรียนได้คิด
วิเคราะห์ 

3 2 0 0 0 4.60 0.55 

ส่วนที่ 3 ประเมินการเรียน        
1 สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ 3 2 0 0 0 4.60 0.55 

2 
มีรูปแบบของประเด็นหลากหลายเพียงพอที่จะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ 

2 2 1 0 0 4.20 0.84 

3 
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียน
ด้วยตนเองได้ 

2 2 1 0 0 4.20 0.84 
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ตารางท่ี 3 แสดงค่าความยาก - ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความสามารถใน      
การเขียนสะกดค า กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง           
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 

 

ข้อที่ RH (23) RL (22) p r 
1 21 10 0.69 0.48 
2 23 9 0.71 0.61 
3 14 3 0.38 0.48 
4 22 5 0.60 0.74 
5 23 4 0.60 0.83 
6 22 12 0.76 0.43 
7 22 12 0.76 0.43 
8 21 8 0.64 0.57 
9 23 5 0.62 0.78 
10 23 9 0.71 0.61 
11 14 4 0.40 0.43 
12 23 12 0.78 0.48 
13 22 4 0.58 0.78 
14 21 4 0.56 0.74 
15 14 4 0.40 0.43 
16 19 5 0.53 0.61 
17 21 4 0.56 0.74 
18 21 11 0.71 0.43 
19 20 7 0.60 0.57 
20 22 12 0.76 0.43 
21 19 7 0.58 0.52 
22 21 12 0.73 0.39 
23 18 9 0.60 0.39 
24 23 2 0.56 0.91 
25 20 10 0.67 0.43 
26 21 12 0.73 0.39 
27 22 5 0.60 0.74 
28 18 8 0.58 0.43 
29 22 12 0.76 0.43 
30 23 6 0.64 0.74 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.93 
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ตารางท่ี 4 แสดงค่าความยาก - ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่              
ละบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา                   
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 แบบทดสอบย่อยที่ 1.1 

 
 

แบบทดสอบย่อยที่ 1.1 RH (8) RL (8) p r 
1     
2 7 2 0.56 0.63 
3 6 2 0.50 0.50 
4 7 2 0.56 0.63 
5 8 1 0.56 0.88 
6 8 4 0.75 0.50 
7 7 1 0.50 0.75 
8 7 3 0.63 0.50 
9 6 3 0.56 0.38 
10 7 4 0.69 0.38 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.81 
 
ตารางท่ี 5 แสดงค่าความยาก - ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียน             

แต่ละบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
มาตรา ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี 4 แบบทดสอบย่อยที่ 1.2 

 
แบบทดสอบย่อยที่ 1.2 RH (8) RL (8) p r 

     
2 6 2 0.50 0.50 
3 6 1 0.44 0.63 
4 4 1 0.31 0.38 
5 7 1 0.50 0.75 
6 8 4 0.75 0.50 
7 7 1 0.50 0.75 
8 7 3 0.63 0.50 
9 7 2 0.56 0.63 
10 7 3 0.63 0.50 

       
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.83 
 



82 
 

ตารางท่ี 6 แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่ละ
บทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง มาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) แบบทดสอบย่อยที่ 2.1 

 
แบบทดสอบย่อยที่ 

2.1 
RH (8) RL (8) p r 

     
2 6 3 0.56 0.38 
3 6 2 0.50 0.50 
4 7 2 0.56 0.63 
5 8 2 0.56 0.88 
6 6 3 0.56 0.38 
7 6 2 0.44 0.63 
8 7 4 0.69 0.38 
9 7 3 0.63 0.50 
10 6 3 0.56 0.38 

        
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.76 

 

ตารางท่ี 7 แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่ละ
บทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง มาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) แบบทดสอบย่อยที่ 2.2 

 
แบบทดสอบย่อยที่ 2.2 RH (8) RL (8) p r 

     
2 7 3 0.63 0.50 
3 8 2 0.63 0.75 
4 8 2 0.63 0.75 
5 7 1 0.50 0.75 
6 6 3 0.56 0.38 
7 7 2 0.56 0.63 
8 7 2 0.56 0.63 
9 7 4 0.69 0.38 
10 7 3 0.63 0.50 

       
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 
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ตารางท่ี 7 แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่ละ
บทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง มาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) แบบทดสอบย่อยที่ 3.1 

 
แบบทดสอบย่อยที่ 3.1 RH (8) RL (8) p r 

     
2 6 2 0.50 0.50 
3 8 3 0.69 0.63 
4 7 3 0.63 0.50 
5 8 2 0.63 0.75 
6 8 4 0.75 0.50 
7 6 2 0.50 0.50 
8 7 3 0.63 0.50 
9 6 3 0.56 0.38 
10 6 1 0.44 0.63 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.78 
 
ตารางท่ี 8 แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่ละ

บทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง มาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) แบบทดสอบย่อยที่ 3.2 

 
 

แบบทดสอบย่อยที่ 3.2 RH (8) RL (8) p r 
     
2 8 1 0.56 0.88 
3 8 2 0.63 0.75 
4 7 2 0.56 0.63 
5 5 1 0.38 0.50 
6 6 2 0.50 0.50 
7 6 1 0.44 0.63 
8 6 3 0.56 0.38 
9 8 4 0.75 0.50 
10 5 2 0.44 0.38 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.80 
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ตารางท่ี 10 แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่        
ละบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง มาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (ต่อ) แบบทดสอบย่อยที่ 4.1 

 
แบบทดสอบย่อยที่ 4.1 RH (8) RL (8) p r 

     
2 8 2 0.63 0.75 
3 8 2 0.63 0.75 
4 8 2 0.63 0.75 
5 8 1 0.56 0.88 
6 8 4 0.75 0.50 
7 7 1 0.50 0.75 
8 6 3 0.56 0.38 
9 5 2 0.44 0.38 
10 6 2 0.50 0.50 

 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.85 

 
ตารางที่ 11 แสดงค่าความยาก-ง่าย (p) ค่าอ านาจจ าแนก (r) ของแบบทดสอบย่อยระหว่างเรียนแต่        

ละบทเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง มาตรา
ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี4 (ต่อ) แบบทดสอบย่อยที่ 4.2  

 
แบบทดสอบย่อยที่ 4.2 RH (8) RL (8) p r 

     
2 8 3 0.69 0.63 
3 8 4 0.75 0.50 
4 8 3 0.69 0.63 
5 8 2 0.63 0.75 
6 8 3 0.69 0.63 
7 8 1 0.56 0.88 
8 8 1 0.56 0.88 
9 8 2 0.63 0.75 
10 8 3 0.69 0.63 

        
ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 0.90 
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ตารางท่ี 12 ผลการหาคุณภาพแบบทดสอบวัดความสามารถในการเขียนสะกดค า (IOC) กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที ่4 

 

จุดประสงค์ ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

จุดประสงค์ที่ 1 
    นักเรียนมีความรู้เรื่อง
การเขียนค าที่มีตัวสะกด
ไม่ตรงตามมาตรา
ตัวสะกด แม่กก แม่กด  
แม่กน และแม่กบ          

1 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
2 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
3 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
4 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
5 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

จุดประสงค์ที่ 2 
    นักเรียนมีความเข้าใจ 
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัว 
สะกดไม่ตรง ตามมาตรา
ตัวสะกดแม่กก แม่กด  
แม่กน และแม่กบ   

6 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
7 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
8 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
9 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
10 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

จุดประสงค์ที่ 3 
    นักเรียนอ่านค าที่มี
ตัวสะกด ไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกด แม่กก  
แม่กด แม่กน และแม่กบ
ได้ถูกต้อง   

11 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
12 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
13 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
14 0 1 1 1 1 0.80 สอดคล้อง 
15 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

จุดประสงค์ที่ 4 
    นักเรียนเขียนค าที่มี
ตัวสะกด ไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกด แม่กก  
แม่กด แม่กน และแม่กบ 
ได้ถูกต้อง 

16 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
17 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
18 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
19 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
20 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

จุดประสงค์ที่ 5 

นักเรียนแยกค าท่ีมี
ตัวสะกดตรงตามมาตรา
ตัวสะกดและไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกดได้ถูกต้อง 

21 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
22 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
23 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
24 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
25 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
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ตารางท่ี 12 (ต่อ) 
 

จุดประสงค์ ข้อที่ 
ผู้เชี่ยวชาญ คนที่ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

วัตถุประสงค์ที่ 6 
    นักเรียนน าค าที่มี
ตัวสะกดไม่ตรงตาม
มาตราตัวสะกด แม่กก 
แม่กด แม่กน และแม่กบ
ไปใช้ได้ถูกต้อง  

26 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
27 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
28 1 0 1 1 1 0.80 สอดคล้อง 
29 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 
30 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

 
 ผลการประเมินคุณภาพแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เชี่ยวชาญมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ค่า IOC (Index of Objective Congruence) 
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ตารางท่ี 13 ผลการวิเคราะห์หาค่า IOC ของแบบวัดความพึงพอใจต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่4  

 

ข้อ รายการที่ประเมิน 
ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 

IOC ความหมาย 
1 2 3 4 5 

ด้านการออกแบบ        

1 หน้าจอสวยงามเหมาะสม 1 1 0 1 1 0.80 สอดคล้อง 

2 
การให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น (ตัวชี้วัดของ
บทเรียน รายการหลัก ส่วนชว่ยเหลือ) 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

3 
การควบคุมเส้นทางเดินของบทเรียน เช่น 
รูปแบบการใช้งาน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

4 
ปุุมต่างๆ ใช้ง่านได้ง่าย วางไว้ในต าแหน่ง 
ที่เหมาะสม 

1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

ด้านเนื้อหา        
5 เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

6 ความยาวของเนื้อหาแต่ละเรื่องเหมาะสม 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียน 1 1 0 1 1 0.80 สอดคล้อง 

8 ชอบคณิตศาสตร์และเห็นคุณค่ามากยิ่งขึ้น 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

9 
เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่าควรแก่
การศึกษา 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

10 
ช่วยให้ฝึกความอดทน ความละเอียด
รอบคอบ 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

ด้านความพึงพอใจในการเรียน        
11 บทเรียนมีความน่าสนใจ 1 0 1 1 1 0.80 สอดคล้อง 
12 ความสะดวกในการใช้งาน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

13 
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากเรียน
บทเรียน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

14 ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อบทเรียน 1 1 1 1 1 1.00 สอดคล้อง 

15 
ต้องการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ 
ช่วยสอนในเรื่องหรือ วิชาอ่ืนๆ อีก 

1 1 0 1 1 0.80 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก ง 
- แบบทดสอบและเฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   
- แบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
- แบบสอบถามความรู้สึกท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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แบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตรา  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เร่ือง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
 

 
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องการเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราตัวสะกด 
จ านวน 30 ข้อ ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 
 
ค าชี้แจง  ให้นักเรียนอ่านค าถามและเลือกค าตอบท่ีถูกต้องกากบาท 
1. ข้อใดเป็นค าอ่านและเขียนสะกดด้วยมาตราตัวสะกด แม่กด 
 ก. พืช     ข. เผย 
 ค. อาศัย     ง. ปืน 
2. ข้อใดเป็นค าอ่านและเขียนสะกดด้วยมาตราตัวสะกด แม่กก 
 ก. มอมเมา    ข. ชีวิต 
 ค. ประโยค    ง. กุญแจ 
3. ข้อใดเป็นค าอ่านและเขียนสะกดด้วยมาตราตัวสะกด แม่กน 
 ก. ขโมย     ข. อาหาร 
 ค. เชือก     ง. นักเรียน 
4. ข้อใดเป็นค าอ่านและเขียนสะกดด้วยมาตราตัวสะกด แม่กบ 
 ก. ชุมชน    ข. รถยนต์ 
 ค. อธิบาย    ง. สรุป 
5. ค าว่า “อาชีพ” สะกดดว้ยมาตราแม่อะไร 
 ก. มาตราแม่กก     ข. มาตราแม่กน 
 ค. มาตราแม่กบ    ง. มาตราแม่กด 
6. ข้อใดสะกดมาตราแม่กก ทุกค า 
 ก. บริโภค  ก านัน   ข. โรค   ประโยค 
 ค. ล าธาร   ปลาวาฬ   ง. ที่นอน  บริเวณ 
7. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากข้ออื่น 
 ก. ค้อน  น้ าตาล    ข. ปริญญา  บริหาร 
 ค. บริเวณ  เจริญ    ง. ต ารวจ  ตรวจ 
8. ค าในข้อใดที่สะกดด้วยมาตราแม่กน ทุกค า 
 ก. บริหาร   กัญชา   ข. ปลาวาฬ   สัปดาห์ 
 ค. สัญญา    กราฟ   ง. โรค   ท าบุญ 
9. ข้อใดออกเสียงเหมือน   ด สะกด 
 ก. ปฏิญาณ    ข. ปริญญา 
 ค. เศร้าโศก    ง. ปรากฏ  
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10. ข้อใดเขียนด้วยตัวสะกดในมาตราเดียวกันทุกค า 
 ก. เลข   ตะวัน    ข. บริเวณ  บริโภค 
 ค. อากาศ  ต ารวจ   ง. กระดาษ  ต านาน 
11. ค าในข้อใดที่อ่านและเขียนด้วยมาตราตัวสะกดแม่กก ทุกค า 
 ก. ศูนย์    สบาย    ข. วิหค  เมฆ 
 ค. เลข     กากบาท   ง. อาหาร  อนุญาต 
12. ค าในข้อใดที่อ่านและเขียนด้วยมาตราตัวสะกดแม่กน ทุกค า 
 ก. ต้นคูณ  คนพาล   ข. การหาร  เมตตา 
 ค. กรุณา   รังเกียจ   ง. ปริญญา  สัปดาห์ 
13. ค าในข้อใดที่อ่านและเขียนด้วยมาตราตัวสะกดแม่กบ ทุกค า 
 ก. ไข้กาฬ  จุดธูป    ข. ค าสาบ  รูปภาพ 
 ค. กุหลาบ  บุญคุณ   ง. ปฏิญาณ  กังวาล 
14. ค าในข้อใดที่อ่านและเขียนด้วยมาตราตัวสะกดแม่กด ทุกค า 
 ก. บริหาร  อาจารย์   ข. อธิบาย  ประเทศ 
 ค. โอกาส  โกรธ    ง. ชีวิต   ปริญญา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
15. สภุาษิตในข้อใดที่มีตัวสะกดด้วยมาตราตัวสะกดแม่กน  
 ก. ปิดทองหลังพระ     ข. ขี่ช้างจับตั๊กแตน 
 ค. น้ าลดตอผุด    ง. กินบนเรือนข่ีบนหลังคา 
16. “ วิทยาศาสตร์”  ค าท่ีขีดเส้นใต้สะกดด้วยมาตราแม่อะไร 
 ก. แม่กด    ข. แม่กบ 
 ค. แม่กน    ง. แม่กก 
17. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากข้ออ่ืน 
 ก. อาชีพ      ข. ทวีป 
 ค. ค าสาป    ง. ล าธาร 
18. ข้อใดออกเสียงเหมือน บ สะกด 
 ก. ประมุข     ข. บุคคล 
 ค. อพยพ    ง. จินตนาการ 
19. ข้อใดเขียนถูกต้อง 

ก. สันโดษ    ข. อษิฐาน 
 ค. ส ารวด    ง. ปราษจาก 
20. ครูสอนฉันท า……….  เส้น    น าค าในข้อใดมาเติมจึงจะถูกต้อง 
 ก. กาฟ     ข. กราฟ 
 ค. กลาฟ    ง. กาบ 
21. ข้อใดเขียนไม่ถูกต้อง 
 ก. สันญา    ข. สาป 
 ค. บริโภค    ง. บริหาร 
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22. ข้อใดมีตัวสะกดด้วยแม่กบมากที่สุด 
 ก. ฉันขอสัญญากับเธอ   ข. โลภมากลาภหาย 
 ค. ห้องนี้ปราศจากเชื้อโรค  ง. ปฏิญาณตนเป็นคนเก่ง 
23. ข้อใดตัวสะกดด้วยแม่กกมากที่สุด 
 ก. พี่รับปริญญา             ข. ครูอธิบายประเทศไทย 
 ค. ฉันเขียนค าว่าโรคและบริโภค  ง. ชีวิตชาวนา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
24. ข้อใดตัวสะกดด้วยแม่กนมากที่สุด 
 ก. อาชีพเกษตรกร     ข. ทวีปเอเชีย 
 ค. อาหารอร่อยมาก   ง. น้องกินอาหารข้างล าธาร 
25. ข้อใดตัวสะกดด้วยแม่กดมากที่สุด 
 ก. ฉันมีเงินสิบบาท   ข. วันนี้อากาศเย็น 
 ค. พืชต้องการอากาศ   ง. กระดาษแผ่นนี้สีด า 
26. ข้อใดมีค าที่อ่านออกเสียงตัวสะกดเหมือนค าว่า  เจริญ 
 ก. ธนบัตร      ข. บ่วงบาศ 
 ค. นพรัตน์    ง. ปฏิญาณ 
27. น้องเล่นน้ าบริเวณล าธาร  ประโยคนี้มีค าที่สะกดด้วยแม่กนกี่ค า 
 ก. 2  ค า    ข. 3  ค า 
 ค.  4  ค า    ง. 5  ค า 
28. ข้อใดมีตัวสะกดในมาตราเดียวกันทุกค า 
 ก. ปลาวาฬ    เจริญ   ข. ปลาวาฬ   สาป   
 ค. ปลาวาฬ    บุคคล   ง. อาจารย์    ประมุข 
29. ข้อใดมีตัวสะกดต่างจากพวก 
 ก. สรุป  ทวีป       ข. พรรค  วิหค 
 ค. ค าสาป  รูปภาพ   ง. ลาภ  โลภ 
30. ข้อใดมีตัวสะกดแม่  กก  กน  กบ  กด  ตามล าดับ 
 ก. น้ าตาล  บาป  โอกาส เมฆ             ข. เมฆ  บาป  โอกาส  น้ าตาล 
 ค. เมฆ  น้ าตาล  บาป  โอกาส  ง. เมฆ  น้ าตาล  โอกาส  บาป 
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เฉลยแบบทดสอบวัดความสามารถทางการเขียนสะกดค าไม่ตรงตามมาตรา  
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เร่ือง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
 

 
 

1. ก  11. ข   21.   ก 
2. ค  12. ก  22 ข. 
3. ข  13. ข  23. ค 
4. ง  14. ค  24. ง 
5. ค  15. ง  25. ค 
6. ข  16. ก  26 ง 
7. ง  17. ง  27. ข 
8. ก   18. ค  28 ก. 
9. ง  19. ก  29. ข 

  10. ค  20. ข  30. ค 
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แบบประเมินคุณภาพสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
เร่ือง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ส่วนที่ 1 ส่วนน าของบทเรียน      

1 การเร้าความสนใจของผู้เรียน      

2 
การให้ข้อมูลพื้นฐานที่จ าเป็น (ตัวชี้วัดของ 
บทเรียน รายการหลัก ส่วนชว่ยเหลือ) 

     

3 
การควบคุมเส้นทางเดินของบทเรียน เช่น รูปแบบ
การใช้งาน 

     

                     คะแนนเฉลีย่ 
ส่วนที่ 2 ส่วนเนื้อหาของบทเรียน      
ด้านเนื้อหา      

1 มีความถูกต้องตามที่หลักสูตรก าหนด      
2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการน าเสนอ      
3 สอดคล้องกับการประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน      
4 มีความสัมพันธ์ต่อเนื่อง      
5 ความยากง่ายเหมาะสมกับผู้เรียน      
6 ความยาวของการน าเสนอแต่ละหน่วย      
7 บทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ ครอบคลุมเนื้อหา      

                     คะแนนเฉลี่ย 
ด้านการใช้ภาษา      

1 ใช้ภาษาได้เหมาะสมกับผู้เรียน      
2 ใช้ภาษาได้ถูกหลักไวยากรณ์      
3 สื่อความหมายได้ชัดเจน      

                     คะแนนเฉลีย่ 
การออกแบบระบบการเรียนการสอน      

1 สอดคล้องต่อเนื่องกัน      
2 พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน      
3 สนองความแตกต่างระหว่างบุคคล      

4 
มีความยาวของบทเรียนคอมพิวเตอร์ฯ พอเหมาะ
กับเนื้อหา 

     

5 วิธีถ่ายทอดที่เหมาะสม และน่าสนใจ      
6 ส่งเสริมทักษะการคิด      

                     คะแนนเฉลีย่ 
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 รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
ส่วนประกอบด้าน Multimedia      

1 ออกแบบหน้าจอง่ายต่อการใช้      
2 สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม      
3 การควบคุมเส้นทางของบทเรียนได้ชัดเจนถูกต้อง      
4 ภาพประกอบถูกต้องชัดเจน      

5 
ลักษณะของขนาด สี ตัวอักษร สวยงามอ่านง่าย
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน 

     

6 
คุณภาพเสียงและท านองเพลงประกอบบทเรียน
เหมาะสม 

     

7 ภาพเคลื่อนไหวสอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหา      
                     คะแนนเฉลีย่      

การออกแบบปฏิสัมพันธ์      
1 ใช้ง่าย สะดวก ไม่ก่อให้เกิดความสับสน      
2 ความเหมาะสมของอุปกรณ์ปูอนข้อมูล      

3 
การเสริมแรง หรือให้ความช่วยเหลือ เหมาะสม 
ตามความจ าเป็น 

     

4 มีข้อมูลปูอนกลับที่เอ้ือต่อผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์      
                     คะแนนเฉลี่ย 
ส่วนที่ 3 ประเมินการเรียน      

1 สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์      

2 
มีรูปแบบของประเด็นหลากหลายเพียงพอที่จะท า
ให้เกิดการเรียนรู้ 

     

3 
ผู้เรียนสามารถตรวจสอบความเข้าใจบทเรียนด้วย
ตนเองได้ 

     

                     คะแนนเฉลีย่ 
 
สรุป คะแนนเฉลี่ยรวมจากการประเมินบทเรียน = ………………….. 
สรุปผลการตัดสิน    ผ่านการตรวจประเมิน 
      ไม่ผ่านการประเมิน 
 
       ลงชื่อ ……………….…………….………………. 
                  (……………………………...………………………) 
                                                                      ผู้เชี่ยวชาญประเมินคุณภาพสื่อ 
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แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน   
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 

เร่ือง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา 
 

ค าชี้แจง ให้นักเรียนเขียนเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความเป็นจริง หรือระดับที่ตรงกับ             
ความรู้สึกของนักเรียน ให้ครบทุกข้อ 

 

ข้อ รายการ 
ระดับความคิดเห็น 

ดี
ที่สุด 

ดี 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

ด้านการออกแบบ      
1 หน้าจอสวยงามเหมาะสม      
2 ตัวหนังสืออ่านง่าย      
3 เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม      

4 
ปุุมต่างๆ ใช้ง่านได้ง่าย วางไว้ในต าแหน่งที่
เหมาะสม 

     

ด้านเนื้อหา      
5 เนื้อหาชัดเจนเข้าใจง่าย      
6 ความยาวของเนื้อหาแต่ละเรื่องเหมาะสม      
7 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการเรียน      
8 ชอบวิชาภาษาไทยและเห็นคุณค่ามากยิ่งข้ึน      
9 เป็นสาระการเรียนรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การศึกษา      
10 ช่วยให้ฝึกความอดทน ความละเอียดรอบคอบ      
ด้านความพึงพอใจในการเรียน      
11 บทเรียนมีความน่าสนใจ      
12 ความสะดวกในการใช้งาน      

13 
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน อยากเรียน
บทเรียน 

     

14 ความพึงพอใจในภาพรวมที่มีต่อบทเรียน      

15 
ต้องการเรียนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
ในเรื่องหรือ วิชาอ่ืนๆ อีก 
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ภาคผนวก จ 
คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

 เรื่อง การเขียนค าท่ีมีตัวสะกดไมต่รงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 
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คู่มือการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
 เร่ือง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไมต่รงมาตรา ช้ันประถมศึกษาปีที่  4 

ค าชี้แจง 

 คู่มือการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียน
ค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นี้เป็นเอกสารที่ใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เพ่ือน าไปพัฒนาการเรียนรู้ทักษะการเขียนสะกดค า
ไม่ตรงมาตรา โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค า
ที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การ
เขียนค าท่ีมีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษาอย่างหนึ่งที่
เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนโดยตรง สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียนสะกดค าที่มีตัวสะกดไม่ตรง
มาตรา ด้วยตนเอง 
 ในการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค า
ทีม่ีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชุดนี้ครูผู้สอนสามารถจัดกิจกรรมควบคู่กับแผนการจัดการเรียนรู้ 
 
สื่อ/อุปกรณ์ที่ใช้ 
 1. เครื่องคอมพิวเตอร์ 
 1.1 ระบบปฏิบัติการ Windows XP หรือสูงกว่านั้น    
 1.2 หน่วยประมวลผล (CPU) ที่มีความเร็วระดับ Pentium 3 ขึ้นไป 
 1.3 มี Sound Card พร้อมล าโพงและหูฟัง 
 1.4 มี DVD – ROM Drive ส าหรับใส่แผ่น DVD – ROM 
 1.5 หน่วยความจ า (RAM) ตั้งแต่ 256 MB ขึ้นไป 
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ค าชี้แจงส าหรับครู 
การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                              
เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา  ชั้นประถมศึกษาปีท่ี  4 

 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง การเขียนค าที่มี

ตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ครูหรือนักเรียนจะใช้วิธีคลิกเมาส์ลงบนส่วนต่างๆ ของ
หน้าต่างโปรแกรมเพ่ือเข้าสู่เนื้อหาในแต่ละส่วนที่เตรียมไว้ตามล าดับ โดยในคู่มือเล่มนี้เป็นตัวอย่าง
ขั้นตอนการใช้ของชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ขั้นตอนการใช้ บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนค าที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   

1. น าแผ่น DVD – ROM ใส่ลงในถาดเครื่องเล่น DVD (DVD – ROM Drive)  
2. เครื่องจะเล่นโดยอัตโนมัติ ผู้ใช้สามารถโต้ตอบกับโปรแกรมได้ หากต้องการออกจาก

โปรแกรม ให้กดปุุม Alt ที่แปูนพิมพ์ค้างไว้ แล้วกดปุุม F4   
 2.1 หากแผ่นโปรแกรมไม่สามารถเปิดโดยอัตโนมัติ ให้ผู้ใช้เปิดที่ My Computer  

แล้วคลิกท่ี DVD – ROM Drive แล้วดับเบิลคลิกท่ี 001 Title     
 
หรือที่ไอคอน ( Icon ) Start             ก็ได้ โปรแกรมก็จะเปิดตัวใช้งานได้ 
 

2.2 หากเปิดโปรแกรมจากแผ่นไม่สะดวก ให้คัดลอกไฟล์ทั้งหมดจาก แผ่นโปรแกรมไป
ไว้ในคอมพิวเตอร์ โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน (Folder)  เมื่อต้องการใช้งาน 
 

2.2 ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกท่ี 001 Title     หรือที่ไอคอน (Icon) Start  
ก็ได้ 
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แนะน าโปรแกรม 
 

 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ เมื่อใส่แผ่น DVD – ROM ลงใน DVD – ROM Drive  
ของเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถเล่นได้อย่างอัตโนมัติ โดยสามรถเปิดโปรแกรมนี้ได้บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ทั่วไป 
  

 การเข้าสู่โปรแกรม 
 

เมื่อใส่  DVD – ROM  ลงใน  DVD – ROM  Drive  เรียบร้อยแล้ว โปรแกรมจะท างานโดยอัตโนมัติ  
หากแผ่นโปรแกรมไม่สามารถเปิดโดยอัตโนมัติ  ให้ผู้ใช้เปิดที่  My  Computer  แล้วคลิกท่ี  
 
DVD – ROM Drive แล้วดับเบิลคลิกท่ี 001 Title              หรือที่ไอคอน (Icon) Start   
 
ได้ โปรแกรมก็จะเปิดตัวใช้งานได้ หรือ หากเปิดโปรแกรมจากแผ่นไม่สะดวก  ให้คัดลอกไฟล์ทั้งหมด
จากแผ่นโปรแกรมไปไว้ในคอมพิวเตอร์  โดยเก็บไว้ในโฟลเดอร์เดียวกัน (Folder)  เมื่อต้องการใช้งาน
ให้ท่านดับเบิ้ลคลิกท่ี  001  Title                    หรือที่ไอคอน ( Icon ) Start            ก็ได้ 
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 หน้าจอแสดงเมื่อเข้าสู่โปรแกรม 
 

 
 

 หน้าจอแสดงเมนูหลัก 
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 หน้าจอแสดงผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

 
 หน้าจอแสดงแบบทดสอบก่อนเรียน 
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**เมื่อท าแบบทดสอบเสร็จ หน้าจอจะแสดงผลคะแนนที่ได้  

 

 
 
** หน้าจอแสดง เนื้อหาแต่ละบทเรียน 
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 หน้าจอแสดงการออกจากโปรแกรม 
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 หน้าจอแสดงผู้จัดท า 
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