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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทั กษะการอ่าน
สาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด (2) ศึกษาความก้าวหน้าด้านทักษะ
การอ่านของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่เรียนด้วยการชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญา
คาร จานวน 39 คน โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบด้วย (1) ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร (2) แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน และ (3) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/E2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
ผลการวิจัยพบว่า (1) ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่อง
ทางการเรียนรู้ มีประสิทธิภาพ 72.89/74.60 เป็นไปตามเกณฑ์ 75/75 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความก้าวหน้าทางการเรียน
เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นต่อ ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ว่ามีคุณภาพในระดับมาก
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Abstract

The purposes of this research were (1) to development of Electronic Learning
Packages to Improve Reading Skill for Students with Learning Disabilities in
Chalapornpicthayakarn School in Nakhon Sri Thammarat Province on the pre-determined
efficiency criterion; (2) to study the learning progress of Learning Disabilities students learning
from the Electronic Learning Packages to Improve Reading Skill for Students with Learning
Disabilities; and (3) to study the opinions of the students who learned from the Electronic
Learning Packages to Improve Reading Skill for Students with Learning Disabilities.
The research sample consisted of 39 Students with Learning is abilities in Chalaporn
picthayakarn School, obtained by cluster sampling by stratified random sampling. Research
instruments comprised (1) an electronic Learning Packages to Improve Reading Skill for
Students with Learning Disabilities; (2) two parallel forms of an achievement test for pre-testing
and post-testing; and (3) a questionnaire on student’s opinions toward the electronic Learning
Packages to Improve Reading Skill. Statistics employed for data analysis were the E1/E2
efficiency index, mean, standard deviation, and t-test.
Research findings showed that (1) the development of Electronic Learning Packages
to Improve Reading Skill for Students with Learning Disabilities was efficient at 72.89/74.60;
thus meeting the set efficiency criterion of 75/75; (2) the students learning from electronic
Learning Packages to Improve Reading Skill for Students with Learning Disabilities achieved
learning progress significantly at the .05 level; and (3) the students had opinions that the
electronic Learning Packages to Improve Reading Skill was appropriate at the highest level.
Keywords: Electronic Learning Packages, Students with Learning Disabilities
บทนา
การจัดการศึกษาของประเทศไทยให้ก้าวทันโลกในศตวรรษที่ 21 ต้องมีการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีขั้นสูงประเภทต่างๆ เพิ่มขึ้น ประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ต้องการแรงงานที่ใช้ความรู้ทักษะที่
คิดวิเคราะห์เป็น มีจินตนาการ และเรียนรู้อะไรใหม่ๆ ได้ดี ปรับตัวได้เก่ง แก้ปัญหาได้เก่ง การจัดการศึกษาต้อง
เปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่ ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนต้องเลิกการสอนบรรยายให้ผู้เรียนท่องจาไปสอบ
เพื่อผลิตคนไปเป็นลูกน้อง และคนงานในระบบโรงงานแบบสายพาน เปลี่ยนเป็นการสอนแนะนาให้ผู้เรียนคิด
วิเคราะห์ สัง เคราะห์ ประยุกต์ใช้เป็น มีความรู้/ทักษะแบบใหม่ในการทางาน แก้ไขปัญหา และแข่งขันทาง
เศรษฐกิจได้มากขึ้น นอกจากปฏิรูปการศึกษาด้านคุณภาพแล้ว ต้องเลิกระบบแพ้คัดออก ผลิตคนส่วนน้อยที่เน้น
ปริญญา เป็นการกระจายการให้บริการการศึกษาอย่างทั่วถึง เป็นธรรม เพื่อพัฒนาพลเมืองทั้งประเทศตาม
ศักยภาพของแต่ละคนอย่างเต็มที่และเหมาะสม (วิทยากร เชียงกูล, 2558)
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พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีการ
บัญญัติสิทธิและหน้าที่ทางการศึกษาให้กับผู้ที่มีความบกพร่องในด้านต่างๆ อย่างเท่าเทียม โดยบัญญัติ ในมาตรา
10 ไว้ว่า “การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า
สิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึง และมีคุณภาพ การจัดการศึกษาสาหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางร่างกาย
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้ หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพ ไม่สามารถพึง
ตนเองได้ ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิและโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ มีสิทธิได้รับสิ่งอานวย
ความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กาหนดใน
กฎกระทรวง และเมื่อกล่าวถึงคาว่า “ การศึกษาพิเศษ” ความคิด ความเข้าใจของบุคคลต่าง ๆ ทั้งวงการศึกษา
หรือนอกวงการศึกษาจะมีความเข้าใจต่างกันไปหลายอย่าง สาหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาวงการศึกษาและยังไม่คุ้นเคยกับ
เรื่องราวของการสอนนัก อาจคิดว่า การศึกษาพิเศษก็คือการศึกษาสาหรับเด็กพิการเท่านั้น เช่น เด็กหูหนวก เด็ก
หูตึง เด็กปัญญาอ่อน เด็กตาบอด เด็กใบ้ เป็นต้น ซึ่งเด็กเหล่านี้ไม่สามารถเรียนได้ดีหรือเรียนไม่ได้เหมือนเด็กปกติ
ทั่วไป บางคนอาจคิดว่า การศึกษาพิเศษ คือ การศึกษาที่ครูต้องเอาใจใส่ดูแลเด็กพิการขั้นรุนแรงให้สามารถอยู่
รอดในสังคมได้เหมือนคนทั่วไปหรือใกล้เคียงกับเด็กปกติ กล่าวถึง เรื่องราวของการศึกษาสาหรับเด็กที่มีความ
ต้องการพิเศษแตกต่างไปจากเด็กปกติทั่วไป การศึกษาพิเศษ กล่าวถึงสมรรถภาพและบุคลิกภาพของครูที่จะ
ออกไปปฏิบัติงานกับเด็กที่มีความต้องการพิเศษไว้อย่างรัดกุม การศึกษาพิเศษยังกล่าวถึงรูปแบบ ลักษณะและ
กระบวนการในการจั ด การเรีย นการสอนที่ เหมาะสมส าหรั บ เด็ กที่ มี ค วามต้ อ งการพิ เศษแต่ ล ะประเภทไว้
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2553)
ต่อมาจึงพัฒนามาเป็นแนวความคิดใหม่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอีกแนวความคิดหนึ่งที่เรียกว่า การศึกษา
แบบเรียนรวม (Inclusive Education or Inclusion Approach : การจัดการศึกษาให้แก่เด็กพิการและเด็กกลุ่ม
ที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาทุกคนได้เข้าเรียนในชั้นเรียนปกติเฉกเช่นเดียวกันกับ เด็กคนอื่นๆ ในโรงเรียนปกติ
พร้อมทั้งโรงเรียนได้ปรับเปลี่ยนวิธีการและจัดหาบริการที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสมกับความแตกต่างและความ
ต้องการของเด็กแต่ละคน) การศึกษารูปแบบดังกล่าวได้มีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนปกติในด้านหลักสูตร ด้านวิธีการสอนและด้านเทคนิคการเรียนรู้ การศึกษาพิเศษจึงเริ่มต้นมาจากการจัด
การศึกษาในรูปแบบที่เป็นการแบ่งแยกผู้เรียนที่มีความแตกต่างจากคนอื่นๆ ไปเรียนในโรงเรียนที่มีความเฉพาะ
ด้าน สามารถตอบสนองลักษณะพิเศษและความต้องการของผู้เรียนได้ เช่น โรงเรียนการศึกษาพิเศษ ศูนย์เด็ก
พิ เศษ ฯลฯ ซึ่ ง เรีย กรู ป แบบการศึ กษาในลั กษณะนี้ ว่ า การศึกษาเฉพาะ ต่ อ มาจึ ง พั ฒ นาแนวทางในการจั ด
การศึกษาเพิ่มขึ้นในลักษณะของการร่วมกันมากขึ้น (เด็กพิการร่วมกับเด็กปกติในโรงเรียนปกติ) โดยเริ่มจากการมี
ส่วนร่วมบางเวลาและเต็มเวลาเรียนซึ่งเรียกรูปแบบการศึกษาในลักษณะนี้ว่า การเรียนร่วม ในปัจจุบันได้มีการ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาจากเดิมมาเป็นการศึกษาแบบเรียนรวมตามที่องค์การยูเนสโกได้พยายามส่งเสริม
ประเทศต่ า งๆ ให้ร่ว มจั ด การศึกษาเพื่ อสิ ท ธิ ของเด็ กทุ ก คน โดยการจั ด การศึ กษาแบบเรี ย นรวมมี ม าตั้ ง แต่
ค.ศ 1948 เป็นจุดเริ่มต้นของการคานึงถึงสิทธิมนุษยชน โดยองค์กรยูเนสโกพยายามร่วมรณรงค์จนกระทั่งมี
คณะกรรมการเพื่อส่งเสริมสิทธิเด็กขึ้นใน ค.ศ. 1989 ทุกประเทศเริ่มหันมาสนใจการพัฒนาเด็กมากขึ้นเริ่มตั้งแต่
การเกิดปฏิญญาสากลว่าด้วยเรื่องการศึกษาเพื่อปวงชนใน ค.ศ. 1990 มีการให้ความสนใจเกี่ยวกับคนพิการและ
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การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการในรูปแบบของการศึกษาและการศึกษาแบบเรียนรวม (อรวรรณ นิ่มตลุง , 2552:
44-46)
ในปัจจุบันโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร มีการดาเนินการ ครอบคลุม 3 ด้าน ได้แก่ การจัดเรียนการ
สอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ครอบคลุม (1) หลักสูตร และการจัด
การศึกษาสาหรับคนพิการ กล่าวคือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างในโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารยังจัดการเรียนการ
สอนได้ไม่ครอบคลุมในส่วนของหลักสูตรและพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ ซึ่งกาหนดให้ ได้
มีการจัดทาแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Plan) แผนซึ่งกาหนดแนวทางการ
จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นพิเศษของคนพิการ แต่กระบวนการจัดการศึกษายังไม่สามารถ
เข้าถึงทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตลอดจนกาหนดเทคโนโลยีสิ่งอานวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษาสาหรับคนพิการ (2) วิธีการสอนกล่าวคือ วิธีการสอนในโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารยังใช้
วิธีการที่ยังไม่สอดคล้องกับรูปแบบวิธีการสอนสาหรับหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ คือ จัดการเรียนรวม
โดยยึดหลักนักเรียนปกติ ซึ่งเป็นเรื่องยากสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ และมีการใช้แบบทดฝึกหัด
แบบทดสอบ เดียวกัน ทาให้นักเรียนที่มีความบกพร่องปิดกันการเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น และวิธีการสอนยังเป็นการ
บรรยายจึงทาให้นักเรียนสนใจน้อยลง หากมีวิธีการที่เหมาะสมนักเรียนจะเรียนรู้ได้มากขึ้น (พรรณิดา ผุสดี ,
2555) กล่าวว่า การศึกษาแบบเรียนรวมจะมีบรรยากาศที่เป็นจริงตามสภาพของสังคมในปัจจุบัน ซึ่งทุกคนใน
โรงเรียนจะมีความตระหนักเกี่ยวกับสิทธิความเสมอภาคในด้านการศึกษา มีความแตกต่างกันตามศักยภาพในการ
เรียนรู้ มีความร่วมมือช่วยเหลือกันและกัน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของการเรียนรู้ ฝึกทักษะความสามารถในการ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเป็นสุข มีความยืดหยุ่นและปฏิบัติตนตามสภาพจริงได้อย่างเหมาะสม และ (3) สื่อการ
สอน กล่าวคือ ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ได้พัฒนาทักษะการอ่านสาหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้โดยใช้ สื่อสิ่งพิมพ์เป็นหลัก และมีสื่อเสริม ตามแผน IEP เช่น สไลด์คอมพิวเตอร์
ประกอบการบรรยาย พบว่านักเรียนไม่ให้ความสนใจสิ่งที่ครูสอน เพราะอ่านไม่ได้ จึงส่งผลให้รู้สึกเบื่อหน่าย รั บรู้
ถึงความยากของการเรียนการ และมีความเขินอายนักเรียนร่วมห้อง ไม่มีความกระตือรือร้นในการทาแบบฝึก
ปฏิบัติและกิจกรรมการเรียน
จากการด าเนิ นงานที่ ผ่ านมา โรงเรี ย นจุ ฬ าภรณ์ พิ ช ญาคาร มี ปั ญ หาที่ เกิด ขึ้น ครอบคลุ ม 3 ด้ าน
(1) หลักสูตร และการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการ กล่าวคือ หลักสูตรการจัดการศึกษาสาหรับคนพิการของโรงเรียน
จุฬาภรณ์พิชญาคาร ยังไม่มีความชัดเจน จึงทาให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามหลักสูตรการศึกษาสาหรับนักเรียนปกติ
ทาให้เกณฑ์และเป้าหมายของการจัดการศึกษาไม่ชัดเจน ทาให้แก้ปัญหาการจัดการเรียนไม่ทั่วถึง และทาให้ไม่สามารถ
ช่วยให้นักเรียน เกิดการเรียนรู้ได้ตามที่เป้าหมายกาหนด ทาให้นักเรียนมีทัศนคติดีต่อการเรียนน้อยลงส่งผลให้ผลการ
เรียนต่าลง ทาให้นักเรียนกลุ่มนี้ออกกลางคันเพิ่มมากขึ้นด้วย (โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร, 2561) (2) วิธีการสอน
กล่าวคือ ครูผู้สอนของโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคารยังยึด วิธีการสอนแบบเดิม คือการบรรยายให้นักเรียนฟัง อ่าน และ
ทาแบบฝึกหัด แต่มองข้ามความแตกต่างด้านศักยภาพในการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียน ซึ่งจะ
ทาให้การเรียนระหว่างครูผู้สอนกับนักเรียนมีระยะห่างกัน ทาให้วิธีการสอนไม่เหมาะสมกั บนักเรียน เพราะเนื่อง
จากสภาพความพร้อมในด้านการอ่านของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ต้องให้เวลากับนักเรียนมากขึ้น การปฏิบัติ
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ซ้า และการเรียนรวมซึ่งจะต้องจัดร่วมกันกับนักเรียนปกติจึงมีความจาเป็นจะต้องพัฒนาพื้นฐานทางด้านการอ่านก่อน
ที่จะเข้าห้องเรียนที่เป็นสังคมที่มีความสามารถไม่ใกล้เคียงกัน หากไม่พัฒนาทักษะด้านการอ่านก่อนจะทาให้นักเรียน
บกพร่องทางการเรียนรู้ไม่สามารถเรียนตามได้ทัน และสร้างความเบื่อหน่ายให้กับนักเรียนส่งผลให้ไม่สนใจการเรียน
มากยิ่งขึ้น และ (3) สื่อการสอน กล่าวคือ สื่อการสอนของครูผู้สอนในโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร โดยส่วนใหญ่เป็น
สื่อภาพนิ่ง หนังสือ ประกอบการบรรยาย ทาให้นักเรียนให้ความสนใจน้อย จึงไม่สามารถพัฒนาทักษะในด้านการเรียน
ได้ โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ที่ปฏิเสธการเรียนโดยใช้สื่อเหล่านี้ ซึ่งยังไม่มีความเหมาะสม
และหลากหลาย สอดคล้อง กับวิธีการเรียนรู้ ธรรมชาติของสาระการเรียนรู้ และความแตกต่างระหว่าง บุคคลของ
ผู้เรียน สื่อการสอนสาหรับการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน โดยเฉพาะนักเรียนระดับประถมศึกษาซึ่งไม่ชอบเนื้อหาที่มี
จานวนมาก และยากต่อการเรียนรู้
จากสภาพการจัดการเรียนการสอนปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีผลทาให้
นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้นนั้น ถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาในการจัดการเรียนการโดยใช้สื่ออย่างบรรลุวัตถุประสงค์ แต่
สาหรับโรงเรียนที่ขาดสื่อการสอนที่นาเสนอด้วยคอมพิวเตอร์ การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ไปปรับใช้ในรูปแบบ
ที่มีความเหมาะสม ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดทีจ่ ะพัฒนา ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน
และเพื่อให้สอดคล้องกับความสนใจของนักเรียนจึงได้ผลิตชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากชุดพัฒนาทักษะการ
มีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนรู้ รายบุคคล สาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ และชุดการ
เรียนอิเล็กทรอนิกส์ เป็นสื่อที่มีความเป็นมัลติมีเดีย สามารถดึงดูดความ สนใจแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี มีความยืดหยุ่น
สนองต่อความแตกต่างของนักเรียนเป็นรายบุคคล นักเรียนได้ทากิจกรรมการเรียนอย่างความเพลิดเพลิน เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านของนักเรียนบกพร่องได้ ทาให้นักเรียนมี ความรู้ความเข้าใจในบทเรียนได้มากยิ่งขึ้น ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะพัฒนาการพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู้ ขึ้นมาเพื่อใช้เป็นสื่อในการสอนสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการ
เรียนรู้ จังหวัดนครศรีธรรมราช ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. เพื่อศึกษาความก้าวหน้าทางด้านทักษะการอ่านของนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ โรงเรียนจุฬา
ภรณ์พิชญาคาร ที่เรียนด้วยการชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
3. เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรี ยนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่าน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
วิธีการวิจัย
1. การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and development: R&D)
2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ในปีการศึกษา 2560
โรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร จังหวัดนครศรีธรรมราช จานวน 74 คน
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3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ
3.1 ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้
มีขั้น ตอนการสร้า งชุ ด การเรีย นอิเล็ กทรอนิ กส์ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ ภาษาไทย เรื่อง พยั ญ ชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ ดังนี้
3.1.1 การวิเคราะห์เนื้ อหา ผู้ วิจั ยศึกษาเอกสารต ารา เกี่ย วกับการผลิต ชุด การเรีย น
อิเล็กทรอนิกส์ การเรียนการสอนรายบุคคล และสื่อการสอน การทดสอบประสิทธิภาพ โดยเนื้อหาที่เลือกมาใช้
เพื่อการวิจัยในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) พยัญชนะ 2) สระ และ 3) วรรณยุกต์
3.1.2 ผลิตสื่อ
1) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับ
นักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ที่ผู้วิจัยได้
พัฒนาขึ้น
2) สื่ อสิ่ ง พิ ม พ์ ได้ แก่ ชุ ด การเรีย นอิเล็ กทรอนิ ก ส์ กลุ่ ม สาระการเรีย นรู้ภาษาไทย เรื่อ ง
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ประกอบด้วย (1) คู่มือการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (2) คู่มือการเรียนด้วยชุด
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) แบบฝึกหัด
3.1.3 ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ประกอบด้วย โดยนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นเสนอให้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ประเมินคุณภาพอยู่ในระดับดี ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา ประเมิน
คุณภาพอยู่ในระดับดี
3.2 แบบทดสอบก่อนเรียนและแบบทดสอบหลังเรียน มีขั้นตอนการสร้างแบบทดสอบ ก่อนเรียน
และหลังเรียนในชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ผู้วิจัยสร้างเป็นแบบทดสอบแบบปรนัยชนิด
เลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบบคู่ขนาน ใช้ ในการทดสอบก่อนเรียนมีจานวน 10 ข้อ และทดสอบหลังเรียนมีจานวน
10 ข้อ มีขั้นตอนในการสร้างดังนี้
3.2.1 สร้างตารางวิเ คราะห์วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม โดยยึดรูปแบบของเบนจามิน บลูม
มี 6 ระดับ คือ ความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ การสัง เคราะห์ และการประเมินค่า
แบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมี 5 ระดับ คือ ความรู้ความจา ความเข้าใจ การนาไปใช้ การวิเคราะห์ และประเมิน
ค่า
3.2.2 สร้า งแบบทดสอบ ผู้ วิจั ย ได้ส ร้างแบบทดสอบก่อนเรียนและหลั งเรียน วั ดระดั บ
พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยและทักษะพิสัยแบบปรนัย ชนิ ดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก แบบปรนัย แบบโยงเส้น และ
อัตนัย แบบทดสอบก่อนเรียน จานวน 10 ข้อ และแบบทดสอบหลังเรียน จานวน 10 ข้อ
3.2.3 ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบสร้างเสร็จ
แล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบด้านความตรงเชิงเนื้อหา ภาษาที่ใช้และความถูกต้องของแบบทดสอบสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินคุณภาพของแบบทดสอบจากแบบประเมินคุณภาพในระดับดี

1841

Humanities, Social Sciences and arts

Veridian E-Journal, Silpakorn University

Volume 12 Number 6 November – December 2019

ISSN 1906 - 3431

3.2.4 ปรับปรุงแก้ไขแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้นาแบบทดสอบไปปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ
ของอาจารย์ที่ปรึกษา คือ เปลี่ยนคาถามของแบบทดสอบบางข้อที่ไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์
3.2.5 ทดสอบประสิทธิภาพของแบบทดสอบ ผู้วิจัยนาแบบทดสอบไปทดลองใช้กับนักเรียนที่
ไม่ใช้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 39 คน ที่เคยเรียน เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ เพื่อนาผลการทดลองมา
วิเคราะห์หาค่าความยากง่าย (p) ค่าอานาจจาแนก (r) เพื่อแบ่งเป็นกลุ่มสูง และกลุ่มต่า โดยใช้เทคนิคของ
จุง เตห์ฟาน (Chung Teh Fan) โดยให้ข้อที่ตอบถูกเป็น 1 ข้อที่ตอบผิดเป็น 0 เพื่อหาค่าความยากง่ายและค่า
อานาจจาแนก และเลือกข้อสอบที่มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง .20-.80 ค่าอานาจจาแนก (r) ตั้งแต่ .20-1.00
จากการวิเคราะห์เป็นรายข้อ สรุปว่าแบบทดสอบทั้ง 10 ข้อ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด ตามค่าความยากง่ายและ
อานาจจาแนก
3.3 แบบสารวจความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการใช้ ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน ในการทดลองครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ เรื่องแนวคิดเกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์
เป็นแบบสอบถามแบบมาตรวัดประมาณค่า 5 ระดับ จานวน 19 ข้อ มี 2 ด้าน คือ (1) ด้านองค์ประกอบของชุด
การเรียน และ (2) ด้านประโยชน์ของชุดการเรียน โดยกาหนดรูปแบบที่จะใช้เป็นแบบสอบถาม มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ของริคเคอร์ (Likert Rating Scale) และตอนที่ 2 เสนอ
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
การเก็บรวบรวมข้อมูล
ในการวิจัย เรื่อง การพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ สาหรับนักเรียน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรี ยนรู้
โรงเรียนจุภรณ์พิชญาคาร ปีการศึกษา 2561 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจานวน 39 คน ผู้วิจัยจะดาเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลโดยดาเนินการตามขั้นตอนครอบคลุม (1) การเตรียมสถานที่ใช้ในการวิจัย (2) วันและเวลาในการทดสอบ
ประสิทธิภาพ และ (3) ขั้นตอนการเรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
1. การเตรียมสถานที่ในการวิจัย
การทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพชุดการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านใช้ห้องเรียน
คอมพิวเตอร์ ของโรงเรียนจุฬาภรณ์พิชญาคาร ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ทั้งหมด 42 เครื่อง จอทีวี 42 นิ้ ว
จานวน 2 เครื่อง และ Interactive board 1 เครื่อง ที่คอนโทรลหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้โดยใช้ ปากกา นิ้วมือ
และอุปกรณ์ต่างๆที่ไปสัมผัสไปที่กระดานอัจฉริยะซึ่งจะอานวยความสะดวกให้กับผู้ใช้งาน สามารถรองรับการ
ท างานระบบมั ล ติ มี เ ดี ย มี ร ะบบการตั้ ง ค่ า ความละเอี ย ดได้ สู ง เพื่ อ ให้ มี ค วามเหมาะสมกั บ ชุ ด การเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านที่พัฒนาขึ้น และติดตั้งหูฟังไว้สาหรับทุกเครื่อง
2. วันและเวลาในการทดลอบประสิทธิภาพ
ในการทดสอบประสิท ธิภาพของชุด การเรีย นอิเล็กทรอนิ กส์ เพื่ อพัฒ นาทักษะการอ่า นแบบเดี่ ย ว
แบบกลุ่ ม และแบบภาคสนาม ผู้ วิ จั ย ท าการไปทดสอบหาประสิ ท ธิ ภาพ 3 ขั้ น ตอน ระหว่ า งภาคเรีย นที่ 1
ปีการศึกษา 2560
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3. ขั้นตอนการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
3.1 การเตรียมความพร้อมของนักเรีย น ผู้ วิจัย ได้จั ดเตรียมความพร้อมของนั กเรียน โดยการ
แนะนา การฝึกทักษะการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์
3.2 ขั้นตอนก่อนการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ผู้วิจัยได้ดาเนินการในการทดสอบหาประสิทธิภาพแบบเดี่ยว
แบบกลุ่ม และแบบภาคสนาม ดังนี้
1) ก่อนดาเนินการทดลองใช้ ผู้วิจัยได้แจกคู่มือการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่านและสาธิตการใช้ให้กับนักเรียนทุกคนดู
2) ปฐมนิ เ ทศนั ก เรี ย น โดยชี้ แ จงวั ต ถุ ป ระสงค์ ข องการวิ จั ย และมี ก ารทดลองเพื่ อ หา
ประสิทธิภาพชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์ พร้อมทั้งแนะนาการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์แ ละแจกคู่มือการเรียนชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านให้แก่นักเรียน
3.3 ขั้นตอนการเรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านกลุ่มสาระการ
เรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้ชุดการเรี ยนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ผู้วิจัยเก็บรวมรวมข้อมูลโดยการแจกโดยครูผู้สอนจะเป็นคนอ่านให้นักเรียนฟังและรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง
การวิเคราะห์ข้อมูล
ผู้ วิ จั ย ได้ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล 3 ประเด็ น ดั ง นี้ (1) การวิ เ คราะห์ ห าประสิ ท ธิ ภ าพของชุ ด การเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ (2) การวิเคราะห์ความก้าวหน้าของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ และ (3) การ
วิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
ผลการศึกษา
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบประสิทธิภาพการเรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนา
ทักษะการอ่าน สาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ซึ่งได้มาจากการเก็บข้อมูลจากแบบทดสอบก่อนเรียนและ
หลังเรียน จากแบบฝึกปฏิบัติระหว่างเรียน และแบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรี ยน แบ่งผลการวิเคราะห์
ข้อมูลออกเป็น 3 ขั้นตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้า
ทางการเรียนของนักเรียน และตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของนักเรียน
1. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน ได้นักเรียน
จ านวน 30 คน ที่ มี ร ะดั บ ชั้ น การเรี ย นคละกั น คื อ ระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 จ านวน 8 คน ระดั บ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จานวน 3 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จานวน 2 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จานวน 9 คน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จานวน 4 คน และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จานวน 4 คน โดยใช้
สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) ดังตารางที่ 1
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ตารางที่ 1 การทดสอบประสิทธิภาพของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านในการทดสอบแบบ
ภาคสนาม (n = 30)
ร้อยละของคะแนน
ร้อยละของคะแนน
ทดสอบประสิทธิภาพ กิจกรรมระหว่างเรียน
ทดสอบหลังเรียน
E1/E2
(E1)
(E2)
แบบภาคสนาม
72.89
774.67
72.89/74.67
พบว่า การทดสอบประสิทธิภาพแบบเดี่ยวของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
มีประสิทธิภาพ คือ 72.89/74.67 ซึ่งเกินเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ผลการวิเคราะห์ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ดัง นี้
ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ (n = 30) ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรีย นด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ (n = 30)
คะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียน
ชุดการเรียน
t - test
อิเล็กทรอนิกส์
S.D.
S.D.
X
X
ภาคสนาม
3.30
2.37
7.46
1.80
11.93
P<.05, df = N-1 = 29, t = 11.93*
พบว่า คะแนนเฉลี่ยก่อนเรีย นและหลังเรียนของนักเรียนที่ เรียนด้ วยชุด การเรียนอิเล็กทรอนิกส์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ จากการทดสอบประสิทธิภาพแบบภาคสนาม
จานวน 30 คน มีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์ความคิดเห็นของ
นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการทดสอบภาคสนาม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นต่อชุด
การเรียนอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ โดยภาพรวมในระดับ
เห็นด้วยมาก ( X = 4.53, S.D. = .71)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 19 ข้อ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
ในระดั บ เห็น ด้ ว ยมากที่ สุ ด 12 ข้ อคาถาม โดยข้ อที่ มี ค่า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คือ เสี ย งมี ค วามชั ด เจน( X = 4.77,
S.D. = 1.07) รองลงมาคือ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ( X = 4.73, S.D. = .58)
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม ( X = 4.23, S.D. = .77)
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อภิปรายผล
จากผลการวิจัย ผู้วิจัยมีประเด็นที่นามาอภิปรายผลได้ดังนี้
1. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้เพราะชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะดังนี้ (1) การจัดรูปแบบที่สอดคล้อง
กับคุณลักษณะของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (2) การออกแบบหน้าจอของบทเรียน และ (3) การใช้สื่อแบบ
มัลติมีเดีย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.1 การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการพัฒนา
ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ ผู้วิจัยพัฒนาตาม
แนวคิดด้านคุณลักษณะของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ของ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 8-10) ที่กล่าวว่า
คุณลักษณะของชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มี 4 ประการ ได้แก่ (1) สารสนเทศ (2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล
(3) การโต้ตอบ และ (4) การให้ผลตอบกลับโดยทันที โดยมีรายละเอียด คือ (1) สารสนเทศ ในการนาเสนอ
เนื้อหามีการจัดแบ่งเนื้อหาออกเป็นตอน มีการเรียงลาดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ทาให้นักเรียนสามารถทาความ
เข้าใจได้ง่าย ไม่สับสน (2) ความแตกต่างระหว่างบุคคล ในการพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ผู้วิจัยได้จัดวาง
เนื้อหา แบบฝึกหัด และแบบทดสอบให้มีความยืดหยุ่น ให้นักเรียนมีอิสระในการควบคุมการเรียนด้วยตนเองทั้ง
การควบคุมลาดับของการเรียนเนื้อหา การควบคุมการทดสอบ ในการเรียนไม่จาเป็นต้องเรียนตามลาดับเนื้อหา
และสามารถทบทวนบทเรียนซ้าได้จนกว่าจะเข้าใจในเนื้อหา นักเรียนแต่ละคนศึกษาเนื้อหาจนเข้าใจแล้วจึงทา
แบบฝึกหัด และแบบทดสอบหลังเรียน ทาให้คะแนนของแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด (3) การโต้ตอบ มีการการวางรูปแบบชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ให้นักเรียนมีปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน
โดยการโต้ตอบขณะศึกษาเนื้อหา ทากิจกรรมระหว่างเรียน ทาแบบฝึกหัด หรือแบบทดสอบ ทาให้นักเรียนต้อง
สนใจบทเรียนอยู่ตลอดเวลา จึงสามารถเรียนรู้เนื้อหาได้อย่างเข้าใจยิ่งขึ้น (4) การให้ผลย้อนกลับโดยทันที ผู้วิจัย
ได้กาหนดให้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์มีการแจ้งผลย้อนกลับให้กับนักเรียนที่ทากิจกรรมระหว่างเรียน เพื่อเป็น
การเสริมแรงให้นักเรียนเกิดกาลังใจหรือเกิดความพยายามในการเรียนเพิ่มมากขึ้น
1.2 การออกแบบหน้าจอของบทเรียน ในการชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยได้จัดแบ่งหน้าจอ
ออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ส่วนหัวของบทเรียนซึ่งเป็นส่วนที่ระบุรายละเอียดต่างๆ ของบทเรียน ส่วนเมนู
หลัก ประกอบด้วยปุ่มสาหรับการเชื่อมโยงไปยังตาแหน่งต่างๆ ในบทเรียน ขนาดและสีของปุ่มและตัวอักษรมี
ความชัดเจน จัดเรียงลาดับของการเรียนไว้อย่างเป็นระเบียบ นักเรียนสามารถเชื่อมโยงได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย
ประกอบกับมีการให้คาอธิบายขั้นตอนในการใช้งานบทเรียนไว้อย่างชัดเจนทั้งในโปรแกรมบทเรียนและในเอกสาร
คู่มือการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ส่วนพื้นที่สาหรับนาเสนอเนื้อหาหรือกิจกรรม มีพื้นที่มากพอที่จะแสดงทั้ง
ข้อความและรูปภาพได้อย่างชัดเจน มีเสียงบรรยายเพื่ออธิบายขั้นตอนและเนื้อหาสาระสาคัญ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 19 ข้อ พบว่า เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อทั้ง 19 ข้อ พบว่า นักเรียน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด 12 ข้อคาถาม โดยข้อ ที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือ เสียงมีความชัดเจน (x= 4.77, S.D. = 1.07) รองลงมาคือ นักเรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้ด้วย
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ตนเองมากขึ้น (x = 4.73, S.D. = .58) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่าสุดคือ เสียงดนตรีประกอบเหมาะสม (x = 4.23,
S.D. = .77)
1.3 การใช้สื่อแบบมัลติมีเดีย ผู้วิจัยได้ผลิตชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้มัลติมีเดียมาช่วยใน
การกระตุ้นให้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าสนใจแก่นักเรียน โดยนักเรียนสามารถรับรู้เนื้อหาสาระได้
3 ช่องทาง ได้แก่ (1) การอ่าน ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยข้อความบรรยายเนื้อหาที่มีขนาดและ
รูปแบบของตัวอักษรที่อ่านง่าย (2) การดู นักเรียนสามารถรับรู้ด้วยการดูภาพกราฟิกหรือวีดิทัศน์ประกอบเนื้อหา
ในแต่ละเรื่อง ทาให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น และ (3) การฟัง นักเรียนสามารถฟังเสียงบรรยายเนื้อหา และ
แนะนาขั้นตอนในการเรียน ซึ่งการออกแบบที่ทาให้นักเรียนสามารถรับรู้ได้ถึง 3 ช่องทางทาให้ชุดการเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะความเป็นมัลติมีเดีย สามารถดึงดูดความสนใจจากนักเรียนได้เป็นอย่างดี
ทาให้มีความเข้าใจในเนื้อหาจนสามารถทาคะแนนแบบฝึกหัดและแบบทดสอบหลังเรียนได้ตามเกณฑ์ที่กาหนด
จากการสั ง เกตพฤติ กรรมการเรีย น พบว่ า นั กเรีย นมี ความสนใจในการศึกษาเนื้อหาและท า
กิจกรรมระหว่างเรียน สื่อมัลติมีเดียทาให้นักเรียนไม่เบื่อหน่าย นักเรียนย้อนกลับไปทบทวนเนื้อหาซ้าเมื่อมีเวลา
ในการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนพบว่า ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มีความน่าสนใจ มีสื่อประกอบที่
หลากหลาย โดยมีความคิดเห็นในระดับมากที่สุด ( X = 4.77) ซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้องกับ มนต์ชัย เทียนทอง
(2545: 92-93) ที่กล่าวว่า การเรียนการสอนด้วยระบบมัลติมีเดียช่วยสร้างความสนใจได้สูง นักเรียนเกิดความเบื่อ
หน่วยได้ยาก เนื่องจากสื่อต่างๆ ของมัลติมีเดียช่วยสร้างบรรยากาศในการเรียนได้ดี และชวนให้ติดตามตลอด
บทเรียน นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างดี เนื่องจากได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์กับบทเรียนที่นาเสนอผ่านจอภาพของ
คอมพิวเตอร์ กิดานันท์ มลิทอง (2540: 187) กล่าวว่า โปรแกรมมัลติมีเดียมีการออกแบบที่สามารถดึงดูดความ
สนใจในการเรียนได้เป็นอย่างดี เช่น มีตัวอักษร ภาพกราฟิก ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว มีเสียงดนตรี และเสียง
บรรยายประกอบ ทาให้นักเรียนสนใจและสนุกไปกับบทเรียน โดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย ดังนั้น เมื่อนักเรียนมีความ
สนใจในสิ่งที่เขาเรียนย่อมเกิดการเรียนรู้มากกว่าเรื่องราวหรือบทเรียนที่ไม่น่าสนใจ
จากองค์ประกอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ การจัดรูปแบบที่สอดคล้องกับคุณลักษณะของชุดพัฒนาทักษะ
การออกแบบหน้าจอของบทเรียน และการใช้สื่อแบบมัลติมีเดีย ทาให้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง แนวคิด
เกี่ยวกับโครงงานคอมพิวเตอร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด
2. ความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ การวิจัยการ
พัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ คือ นักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งนี้
เนื่องมาจาก ในการพัฒนาชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ผู้วิจัยใช้ยุทธศาสตร์ในการนาเสนอบทเรียนตามแนวคิดของ
ปาร์ก (Park, 1981 – 1982, pp. 194 – 195) ที่กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ที่ไวต่อการตอบสนองของนักเรียนในการ
สร้างชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ มี 5 ประการ คือ (1) ให้นักเรียนสนใจในบทเรียนโดยใช้กราฟิก (2) เพิ่มการรับรู้
นักเรียนต่อเนื้อหา โดยใช้ยุทธศาสตร์การเตรียมการก่อนสอน (3) บอกให้นักเรียนรู้เนื้อหาใหม่ (4) เพิ่มความ
เข้าใจของนักเรียน และ (5) เพิ่มความคงทนในการจา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ (1) ให้นักเรียนสนใจในบทเรียนโดย
ใช้กราฟิก โดยนาเสนอบทเรียนด้วยกราฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียงดนตรีและเสียงบรรยาย ทาให้นักเรียนสนใจ
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เรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ (2) เพิ่มการรับรู้นักเรียนต่อเนื้อหา โดยเตรียมการก่อนการสอนเพื่อเพิ่มการ
รับรู้ของนักเรียนต่อเนื้อหา ด้วยการทดสอบก่อนเรียน การแจ้งวัตถุประสงค์ของการเรียน ทาให้นักเรียนเกิดความ
สนใจที่จะติดตามเพื่อเรียนรู้เนื้อหาของบทเรียนมากยิ่งขึ้น (3) บอกให้นักเรียนเรียนรู้เนื้อหาใหม่ ซึ่งมีลาดับในการ
นาเสนอเนื้อหาแก่นักเรีย น คือ การเรียนรู้เนื้ อหา การทากิจกรรมการเรีย นพร้อมทั้ งให้ข้อมู ลป้อนกลั บของ
กิจกรรมเพื่อการปรับปรุงแก้ไขในทันที และการสรุปบทเรียน (4) เพิ่มความเข้าใจของนักเรียน โดยการให้นักเรียน
ทาแบบฝึกหัดที่สอดคล้องกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ให้ผลย้อนกลับ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข และ (5) เพิ่มความ
คงทนในการจา โดยการสรุปสาระสาคัญของเนื้อหา เพื่อเน้นให้นักเรียนเห็นแนวคิดสาคัญอีกครั้ง ซึ่งผลจากการใช้
ยุทธศาสตร์ในการนาเสนอบทเรียนดังกล่าวทาให้นักเรียนเกิดความสนใจและเกิดแรงกระตุ้นในการเรียน ทาให้
คะแนนทดสอบหลังเรียนสูง กว่าทดสอบก่อนเรียน จากการสอบถามความคิดเห็นของนักเรียน พบว่านักเรียน
ได้รับความรู้จากการเรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรนิกส์ เพิ่มมากขึ้น โดยมีความคิดเห็นในระดับเห็นด้วยมาก
( X = 4.47) ประเด็นนี้สอดคล้องกับ สุกรี รอดโพธิ์ทอง (2539: 25-33) ที่กล่าวว่า การพัฒนาชุดพัฒนาทักษะที่
สามารถดึงดูดความสนใจของนักเรียนเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีที่สุด มี 9 ขั้นตอน ซึ่งดัดแปลงมาจากกระบวนการ
เรียนรู้ 9 ขั้นของกาเย่ คือ เร้าความสนใจ บอกวัตถุประสงค์การเรียน ทบทวนความรู้เดิม เสนอเนื้อหาและความรู้
ใหม่ ชี้แนวทางการเรียนรู้ กระตุ้นการตอบสนองของนักเรียน ให้ข้อมูลย้อนกลับ ทดสอบความรู้ และการจาและ
นาความรู้ไปใช้ และสอดคล้องกับ ถนอมพร เลาหจรัสแสง (2541: 57-67) ที่กล่าวว่า แนวคิดทางด้านจิตวิทยา
พุทธิพิสัยเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์ ได้แก่ ความสนใจและการรับรู้อย่างถูกต้อ ง การจดจาความเข้าใจ ความ
กระตือรือร้น ในการเรียน แรงจูง ใจ การควบคุมการเรียน การถ่า ยโอนการเรียนรู้ และการตอบสนองความ
แตกต่างระหว่างบุคคล
3. ความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อ ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ในการศึกษาความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ โดย
ภาพรวมนักเรียนมีความคิดเห็นในระดับ เห็นด้วยมาก ( X = 4.53) สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับความคิดเห็นของนักเรียน คือ ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของนักเรียนที่มากที่สุด คือ
แผนการสอนช่วยให้นักเรียนได้เตรียมความพร้อมก่อนเรียน ( X = 4.60) ทั้งนี้เพราะ (1) การเรียนเป็นรายบุคคล
ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ ที่พัฒนาขึ้นทาให้นักเรียนได้เรียนอย่างอิสระ เกิดความสบายใจในการเรียน เนื่องจาก
นักเรียนที่มีอัตราการเรียนรู้เร็วไม่ต้องรอคนอื่นด้วยความเบื่อหน่าย ส่วนนักเรียนที่มีอัตราการเรียนรู้ช้าก็ไม่
ประสบปัญหาตามบทเรียนไม่ทัน (2) การนาเสนอเนื้อหาที่ได้รับการจัดเรียบเรียงความรู้เป็นหัวข้ออย่างชัดเจน
มีการเรียงลาดับจากง่ายไปยาก จัดภาพประกอบและยกตัวอย่างให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้น (3) การใช้สื่อ
มัลติมีเดียที่ดึงดูดความสนใจให้นักเรียนติดตามบทเรียน และตั้งใจในการทากิจกรรมระหว่างเรียน (4) จัด
องค์ประกอบของหน้าจอในบทเรียนอย่างสมดุล ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน ซึ่งสอดคล้องกับ สโทลูโรว์ (Stolurow,
1971, pp. 930 – 400) กล่าวไว้โดยสรุปได้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นวิธีทางของการสอนรายบุคคล โดยอาศัย
ความสามารถของคอมพิว เตอร์ที่จั ดหาประสบการณ์ ที่มีความสัมพั นธ์กัน มี การแสดงเนื้ อหาตามลาดั บด้ว ย
บทเรียนโปรแกรมที่เตรียมไว้อย่างเหมาะสม มีการใช้สื่อต่างๆ ซึ่งเป็นการสอนรายบุคคลอย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
1.1 การเตรียมความพร้อมด้านสถานที่ ในการจัดสถานที่สาหรับการเรียนด้วย ใช้ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ ที่สามารถรองรับจานวนนักเรียนต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ได้หนึ่งต่อหนึ่ง มีอุณหภูมิที่เหมาะสม และ
แสงสว่างเพียงพอ
1.2 การเตรียมความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ ควรจัดเตรียมอุปกรณ์สาหรับการเรียนให้พร้อม
ที่สาคัญได้แก่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สามารถรองรับระบบการทางานแบบมัลติมีเดีย ควรใช้หูฟังสาหรับนักเรียนแต่
ละคน ไม่ควรใช้ลาโพงที่มีเสียงกระจายออกไป ซึ่งจะทาให้เกิดเสียงรบกวนซึ่งกันและกันขณะที่นักเรียนกาลัง
ศึกษาเนื้อหาในบทเรียน
1.3 การเตรียมความพร้อมของครูผู้สอน ครูผู้สอนควรศึกษาคู่มือการใช้ชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
เพื่ อ พั ฒ นาทั ก ษะการอ่ า นส าหรั บ นั ก เรี ย นบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต์
อย่างละเอียด และที่สาคัญควรทดลองใช้ชุดพัฒนาทักษะด้วยตนเองก่อนนาไปใช้กับนักเรียน เพื่อให้สามารถแก้ไข
ปัญหาหรือตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการใช้งานชุดพัฒนาทักษะของนักเรียนได้ทันที ทาให้ไม่เสียเวลาในการทา
กิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 การเตรียมความพร้อมของนักเรียน นักเรียนที่จะเรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ควรได้รับการ
ฝึกทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ได้แก่ ทักษะในการใช้เมาส์ การใช้แป้นพิมพ์ เพื่อให้สามารถตอบโต้กับ
บทเรียนได้อย่างคล่องแคล่ว และความสามารถที่มีไม่เท่าเทียมกันจึงทาให้มีอุปสรรค์ในด้านการเรียน
1.5 การประกอบกิจกรรม ในการประกอบกิจกรรมการเรียนด้วยชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่านสาหรับนักเรียนบกพร่องทางการเรียนรู้ เรื่อง พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ครูผู้สอนทา
หน้ าที่ กากับดู แลให้นั กเรียนด าเนิน การศึกษาบทเรียนให้เป็น ไปตามขั้ น ตอน ได้ แก่ ศึกษาขั้น ตอนการเรีย น
ทาแบบทดสอบก่อนเรียน ศึกษาเนื้อหา ทากิจกรรมการเรียน ทาแบบฝึกหัด และทดสอบหลังเรียน
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
2.1 เนื้อหาสาระ ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ผลิตชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะการ
อ่ า นส าหรั บ นั ก เรี ย นบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ เรื่ อ ง พยั ญ ชนะ สระ และวรรณยุ ก ต์ พบว่ า ชุ ด การเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด และนักเรียนมีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น ในการวิจัย
ครั้งต่อไป ควรทดลองผลิตชุดพัฒนาทักษะในด้านอื่นๆให้กับนักเรียนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้น
2.2 ประเภทของชุ ด การเรี ย นอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู้ วิ จั ย ได้ ผ ลิ ต ชุ ด การเรี ย น
อิเล็กทรอนิกส์ ประเภทการสอนเนื้อหา นักเรียนเกิดการเรียนรู้จากศึกษาเนื้อหาก่อนแล้วทาแบบฝึกหัด ในการ
วิจัยครั้งต่อไปควรทดลองผลิตชุดการเรียนอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อการสอนที่นักเรียนสามารถปฏิบัติได้เอง เรียนรู้
ด้วยตนเอง เพื่อให้นักเรียนเกิดความคิดรวบยอดจากการทาแบบฝึกหัด และศึกษาว่านักเรียนมีความก้าวหน้า
ทางการเรียนเพิ่มขึ้นหรือไม่
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