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การท าวิจัยในช้ันเรียนเป็นงานวิจัยท่ีส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็น เครื่องมือท่ีครู
สามารถใช้เพื่อการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ท าให้เกิดการ
พัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนท่ีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถเผยแพร่ความรู้เทคนิควิธีการ แก้ปัญหาท่ี
ผู้วิจัยได้คิดค้นและทดลองแล้วนั้นให้กับคณะครู ได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน
ของตนได้   

การวิจัยในช้ันเรียนเป็นการท าวิจัยไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการท าวิจัยไม่เน้น 
รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยท่ีเป็นทางการมากนัก แต่จะเน้นในเรื่องการทดลองเพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนเป็นส่วนใหญ่ และทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทาง เทคนิควิธีการท าวิจัยในช้ันเรียนนี้จะมี
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน หรือ ผู้ท่ีสนใจวิจัยช้ินนี้ และจะช่วยท าให้ผู้ท่ีสนใจจะท าวิจัยในช้ันเรียนใช้ศึกษาเป็น
แนวทางท าวิจัยในช้ันเรียนต่อไป 
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ภำคผนวก 
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน 
 พยัญชนะไทย ก-ฮ ส าหรับเด็ก ออทิสติกก่อนวัยเรียน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

ชื่อเร่ือง การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน พยญัชนะไทย ก-ฮ ส าหรับเด็ก 
ออทิสติกก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน  

ชื่อผู้วิจัย นางชฎาพร ยศกลาง  

ทักษะที่ใช้ในกำรวิจัย/กิจกรรม ทักษะวิชาการ  

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

เด็กออทิสติกเป็นเด็กท่ีมีพัฒนาการล่าช้าในทุกๆด้าน มักจะแยกตัวอยู่ตัวอยู่โดยล าพังในโลกของตัวเอง 
ท าให้ไม่สามารถเรียนรู้จากส่ิงแวดล้อมรอบตัวให้เหมือนเด็กปกติท่ัวไป การบ าบัดรักษาจะต้องใช้ท้ังความรัก 
ความเข้าใจ และความทุ่มเทเพื่อจะพัฒนาให้เด็กออทิสติกมีพัฒนาการท่ีดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมในสังคมได้ 
และหากได้รับการเรียนรู้อย่างถูกวิธีก็อาจกสับมาใช้ชีวิตแบบคนปกติ หรือบาด้านอาจมีความสามารถเหนือ คน
ปกติได้ เมื่อพิจารณาถึงความสามารถของเด็กออทิสติกจะเห็นได้ชัดว่า เด็กออทิสติกจะมีความสามารถ จดจ า
ส่ิงต่างๆได้ดีกว่าเด็กปกติ เพราะเขาจะสามารถจดจ าภาพต่างๆได้ดี จะจ าได้นาน ฉะนั้นจะส้ิมยากถ้าได้ เรียนรู้
แล้ว 

ถนอม เลาหจรัสแสง ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
หมายถึง ส่ือการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการ 
น าเสนอส่ือประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคล่ือนไหว และเสียง   
เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะท่ีใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุดโดยมี 
เป้าหมายท่ีส าคัญก็คือ สามารถต้ังดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการท่ี จะเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างท่ีดีของส่ือการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ    
มีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมท้ังการได้รับผลป้อนกลับ [FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นส่ือ ท่ีสามารถ 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนให้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถท่ีจะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจ 
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

จากท่ีได้ท าการสอน กรณีศึกษา อายุ 11ปี ซึ่งเป็นนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัด
พะเยา หน่วยบริการจุน ท่ีผ่านมา พบว่าการใช้บัตรภาพเป็นเครื่องมือในการสอน ยังไม่สามารถ ตอบสนองการ
เรียนรู้ของกรณีศึกษา ได้เท่าท่ีควร เนื่องจากไม่สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้ผู้เรียน
อยากท่ีจะเรียนรู้ และจากการสอบถามผู้ปกครองของกรณีศึกษา พบว่ากรณีศึกษา ขอบเล่นโปรแกรมยูทูป 
โดยจะให้ความสนใจกับการ์ตูน ภาพเคล่ือนไหว และเสียง  

จากปัญหาการเรียนรู้ของเด็กออทิสติกข้างต้น และข้อดีของการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน 
ความสามารถด้านการสอนซ้ําๆ การมีปฏิสัมพันธ์ และส่ือมัลติมีเดียท่ีส่งผลต่อการเรียนการสอนของเด็ก    
ออทิสติกท่ีมีความบกพร่องเฉพาะบุคคล ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความคิดท่ีจะพัฒนาบทเรียนคอมพิเตอร์ช่วยสอน  
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เรื่องการอ่านพยัญชนะไทย ก-ฮ ส าหรับเด็กออทิสติก ก่อนวัยเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการเตรียมความพร้อมของ
เด็ก ออทิสติกก่อนวัยเรียนในพื้นฐานทักษะภาษาไทยและเพื่อเสริมสร้างพัฒนาการด้านการเรียนรู้ของเด็กออทิ
สติก มากยิ่งขึ้น  

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 

เพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน พยญัชนะไทย ก-ฮ ส าหรับเด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน ศูนย์การศึกษา 
พิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน  

ขอบเขตของกำรวิจัย 

ระยะเวลาคือ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย  

1.ประชำกร/กลุ่มตัวอย่ำง/กรณีศึกษำ 

กรณีศึกษา อายุ 11 ปี ซึ่งเป็นนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดพะเยา หน่วย บริการ
จุน 

2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย/นวัตกรรม 

1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน พยัญชนะไทย ก-ฮ ส าหรับเด็ก 

ออทิสติกก่อนวัยเรียน 

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ชุด คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ท าการเก็บข้อมูลกับ กรณีศึกษา ซึ่งเป็นเด็กออทิสติก ก่อนวัยเรียน ของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ า
จังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน เริ่มต้นการเก็บข้อมูลโดยการน าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไปท าการ ติดต้ัง
ในห้องคอมพิวเตอร์ของหน่วยบริการจุน โดยมีวิธดี าเนินการดังนี้ 

1. ให้ผู้เรียนท าแบบทตสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ก-ฮ ทดสอบกรณีศึกษา 

ท่ีเป็นเด็กออทิสติกท่ีผู้วิจัยได้ท าการเลือกเอาไว้  

2. ท าการสอนโดยบทเรียนคอมพิวเตอร์ โดยท่ีผู้เรียนไม่มีความรู้มาก่อน ใช้วิธีการสอนแต่ละ 

หน่วยการเรียนจนจบ โดยมีครูดูแลในขณะท่ีเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์อย่างใกล้ชิด
สามารถเรียนได้โดยไม่ก าหนดเวลา  

3. เมื่อเรียนจบแล้วให้ผู้เรียนท าแบบทดสอบอีกครั้งโดยใช้ข้อสอบฉบับเดียวกันกับก่อนสอบ 
4. น าผลท่ีได้จากการทดสอบก่อนเรียน และการท าแบบทดสอบหลังเรียนไปวิเคราะห์หา
ความแตกต่างเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
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4. กำรวิเครำะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย  

1. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยท าการทดสอบ 10 ครั้งน าคะแนนท่ีได้จากการท า
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนมาเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและ
หลังเรียน 

ผลกำรวิจัย 

1. กรณีศึกษา ท่ีเรียนโดยใช้ส่ือการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของ
คะแนนสอบก่อนเรียนเฉล่ีย 6.20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 62.0 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนสอบหลัง
เรียนเฉล่ีย 9.35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.5 ส่วน ซึ่งพบว่าคะแนนเฉล่ียในการสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียน 

2. กรณีศึกษา ท่ีเรียนโดยใช้ส่ือการสอนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน มีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนหลัง
เรียนสูงกว่าก่อนเรียน 

 

อภิปรำยผลวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจาก 
บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นส่ิงแปลกใหม่ส าหรับผู้เรียนและเป็นเทคโนโลยีท่ีน่าสนใจ จึงท าให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ 
ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สังเกตได้ว่าบรรยากาศขณะท่ีท าการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 
ผู้เรียนมีความสนุกสนานทุกครั้งท่ีได้เรียน เพราะได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตลอดทุกบทเรียนท าให้ผู้เรียนไม่ 
รู้สึกว่าถูกควบคุมจากวิธีการเรียนแบบปกติท่ีเคยปฏิบัติมา ผู้เรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นท่ีจะเรียนบทเรียน 
ความสนุกสนานท่ีผู้เรียนได้รับท าให้เกิดความต้ังใจในการเรียน ทัศนีย์ 2551 ได้กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้เกิดจาก 
การตอบสนองต่อส่ิงเร้า หากผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อส่ิงเร้าและถ้าการตอบสนองได้รับการส่งเสริม 
สนับสนุนมากเท่าใด ความสัมพันธ์ระหว่างส่ิงเร้ากบัการตอบสนองก็จะแน่นแฟ้นถาวรยิง่ขึ้นเท่านั้น ซึ่ง 
สอดคล้องกัน (Hose and Luce,1978) กล่าวว่า “ผู้เรียนมีพฤติกรรมต้ังใจสูงจะมีแนวโน้มท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ทางการเรียนสูง"  

ข้อเสนอแนะ 

จากผลการวิจัยพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อการพัฒนาทักษะการอ่าน พยัญชนะไทย ก-ฮ ส าหรับ
เด็กออทิสติกก่อนวัยเรียน ท่ีผู้วิจัยสร้างขึ้นช่วยให้การเรียนรู้ของเด็กออทิสติกในเรื่องทักษะการอ่าน พยัญชนะ
ไทย ก-ฮ มีผลการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน ดังนั้นถ้ามีการน าเอาบทเรียนคอมพิวเตอร์มา ช่วยสอน
เสริมการเรียน เมื่อผู้เรียนได้เรียนแบบปกติกับผู้สอนจะมีประสิทธิภาพทางการเรียนดีขึ้นกว่าเดิม เพราะการ
เรียนเนื้อหาปกติโดยตรงอาจจะสร้างความเบื่อหน่ายให้กับผู้เรียน การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์น่าจะ เป็นส่ิงท่ี
เหมาะสมท่ีจะช่วยในการเรียนรู ้
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บรรณำนุกรม 

ถนอม เลาหจรัสแสง(2545 : 115) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คุณภำพของบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภำพของบท.สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.นครสวรรค์ 

ณัฐกานต์ ห้องนาค (2551 : 106-111)   )กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสร้ำงเสริม 

ประสบกำรณ์ชีวิต เร่ืองจักรวำลและอวกำศ ช้ันประถมศึกษำปีที่ 3.มหาสารคาม.มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม 

สมพงษ์เทศน์ธรรม (2551 : 51-55)กำรพัฒนำบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชำอปุกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   เรื่องสำรก่ึงตัวน ำส ำหรับนักเรียนหลักสูตรประกำศนียบัตรวิชำชีพ.
กรุงเทพมหานคร 

 


