
 
 

ชื่อเรื่อง การใช้บทเรียน CAI เรื่องการนับเลข 1-10 เพ่ือพัฒนาทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของ

เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา หน่วยบริการจุน  
ชื่อผู้วิจัย นางชฎาพร ยศกลาง  

ทักษะที่ใช้ในการวิจัย/กิจกรรม ทักษะวิชาการ  

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

พระราชบัญญัติการศึกษา พุทธศักราช 2542 มาตรา 10 กล่าวถึงการจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคล มี
สิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี ที่รัฐต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมี
คุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย และสําหรับการจัดการศึกษาสําหรับบุคคลซึ่งมีความบกพร่องทางด้านร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การสื่อสารและการเรียนรู้หรือมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพหรือบุคคลที่ไม่
สามารถพ่ึงพาตนเองได้หรือไม่มีผู้ดูแลหรือด้อยโอกาส ต้องจัดให้บุคคลดังกล่าวได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็น
พิเศษ 

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจําจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าที่ในการจัดและส่งเสริม สนับสนุนการศึกษา
ในลักษณะศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม (Early Intervention : EI) และเตรียมความพร้อมของคนพิการ 
เพ่ือเข้าสู่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนอนุบาล โรงเรียนเรียนร่วม โรงเรียนเฉพาะความพิการ ศูนย์การเรียน
เฉพาะความพิการและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จัดการเรียนการสอนให้กับเด็กท่ีมีความพิการทั้ง 9 ประเภท ใน
ระดับเตรียมความพร้อม กรณีศึกษาเป็นเด็ก อายุ 12 ปี ได้รับการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นว่าบกพร่องทางสติปัญญา 
ส่งผลกระทบต่อการเรียน มีพัฒนาการล่าช้า เคยได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติ แต่ไม่สามารถเรียนได้ เมื่อ
แรกรับการทดสอบในทักษะด้านต่างๆพบว่า กรณีศึกษามีพัฒนาการช้าในการพูด ไม่สามารถพูดหลายวลี หรือ
พูดเป็นประโยคได้ ไม่สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจําวันได้ เช่น สวมเสื้อผ้าไม่เป็น รับประทานอาหารหก
เลอะเทอะ ขาดทักษะทางสังคม เล่นกับเพ่ือนไม่เป็น ความสนใจ การดู การฟัง การมีใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทํา
ได้ไม่นาน ปัจจุบันกรณีศึกษามีพัฒนาการในการเรียนรู้คือ เข้าใจคําสั่งง่ายๆ เช่น รอ นอน สามารถสื่อสารได้ 
สามารถบิกชื่อสัตว์และชนิดของผักผลไม้ได้ แต่ไมส่ามารถท่องเลข 1-10  ได้ 

ถนอม เลาหจรัสแสง ได้ให้ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไว้ว่า คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) 
หมายถึง สื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการ 
นําเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง   
เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากท่ีสุดโดยมี 



เป้าหมายที่สําคัญก็คือ สามารถตั้งดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการ    
มีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ [FEEDBACK) นอกจากนี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถ 
ตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนให้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจ 
ของผู้เรียนได้ตลอดเวลา 

 ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงต้องใช้บทเรียน CAI เรื่องการนับเลข 1-10 เพ่ือพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ของ
เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา โดยกรณีศึกษาเป็นนักเรียนระดับเตรียมความพร้อม เพ่ือเตรียมความ
พร้อมและปลูกฝังให้รักเรียนเกิดความรู้ และเข้าใจในคณิตศาสตร์พื้นฐานและมีทักษะในการคิด การท่องจํา 
และสามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการดําเนินชีวิตประจําวันเพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสามารถทาง
คณิตศาสตร์ตามศักยภาพของตนเอง 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือเปรียบเทียบความสามารถด้านทักษะการเตรียมความพร้อมทางวิชาการของเด็กท่ีมีความบกร่อง

ทางสติปัญญา ระดับเตรียมความพร้อม ก่อนและหลังการใช้บทเรียน CAI เรื่องการนับเลข 1-10  

ขอบเขตของการวิจัย 

ระยะเวลาคือ เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม 2562  

วิธีดําเนินการวิจัย  

1.ประชากร/กลุ่มตัวอย่าง/กรณีศึกษา 

กรณศีึกษาที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง เป็นนักเรียนเพศชาย จํานวน 1 คน อายุ 12  

ปี ที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ได้รับการวินิจฉัยโรคเบื้องต้นว่าบกพร่องทางสติปัญญา ส่งผลกระทบต่อ

การเรียน มีพัฒนาการล่าช้า เคยได้รับการศึกษาในโรงเรียนปกติ แต่ไม่สามารถเรียนได้ เมื่อแรกรับการทดสอบ

ในทักษะด้านต่างๆพบว่า กรณีศึกษามีพัฒนาการช้าในการพูด ไม่สามารถพูดหลายวลี หรือพูดเป็นประโยคได้ 

ไม่สามารถดูแลตนเองในชีวิตประจําวันได้ เช่น สวมเสื้อผ้าไม่เป็น รับประทานอาหารหกเลอะเทอะ ขาดทักษะ

ทางสังคม เล่นกับเพ่ือนไม่เป็น ความสนใจ การดู การฟัง การมีใจจดจ่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งทําได้ไม่นาน ปัจจุบัน

กรณีศึกษามีพัฒนาการในการเรียนรู้คือ เข้าใจคําสั่งง่ายๆ เช่น รอ นอน สามารถสื่อสารได้ สามารถบอกชื่อ

สัตว์และชนิดของผักผลไม้ได้ แต่ไม่สามารถท่องเลข 1-10  ได้ 

 

 



2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย/นวัตกรรม 

1. บทเรียนบทเรียน CAI เรื่องการนับเลข 1-10  

2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 2 ชุด คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  

3. แบบบันทึกพฤติกรรมของกรณีศึกษา 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ประเมินผลก่อนเรียน (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 

 2. ดําเนินการสอนโดยใช้ชุดการสอนตามแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) พร้อมสังเกตและ

บันทึกพฤติกรรมการเรียนของนักเรียน 

 3. ประเมินผลการเรียนหลังเรียน (Post-test) ด้วยแบบประเมินการปฏิบัติเตรียมความพร้อมทาง

คณิตศาสตร์สําหรับเด็กปฐมวัย ฉบับเดียวกันกับที่ใช้การประเมินในการปฏิบัติก่อนเรียน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล/สถิติที่ใช้ในการวิจัย  

1. เปรียบเทียบคะแนนคณิตศาสตร์ก่อนใช้ชุดการสอนและหลังการใช้ชุดการสอนเพ่ือพัฒนาทักษะ

คณิตศาสตร์ ด้วยค่าสถิติพ้ืนฐานและการคํานวณพัฒนาการด้านความสามารถในการเปรียบเทียบ

ขนาดด้วยวิธีสัมพัทธ์(Kanjanawasee,S.,1981) โดยใช้สูตรดังนี้ 

      คะแนนพัฒนาการ  = 100 x  
คะแนนสอบหลัง−คะแนนสอบก่อน

คะแนนเต็ม−คะแนนสอบก่อน
 

 ผลการวิจัย 

1. ผลเปรียบเทียบทางการเรียนด้านการนับเลข 1- 10 ก่อนและหลังการใช้ บทเรียน CAI เรื่องการนับเลข 1-

10 พบว่า กรณีศึกษามีคะแนนสูงกว่าก่อนการทดลอง โดยคะแนนพัฒนาการด้านความสามารถด้านการนับ

เลข 1-10 มีค่าเท่ากับร้อยละ 80.00 

2. กรณีศึกษามีความตั้งใจและมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมเพ่ือเตรียมความพร้อมทางคณิตศาสตร์เรื่องการนับ

เลข 1-10 โดยใช้บทเรียน CAI 

อภิปรายผลวิจัย 

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสูงกว่าก่อนเรียน อาจเนื่องมาจาก 

บทเรียนคอมพิวเตอร์เป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับผู้เรียนและเป็นเทคโนโลยีที่น่าสนใจ จึงทําให้ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจ 

ในการเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน สังเกตได้ว่าบรรยากาศขณะที่ทําการเรียนด้วยคอมพิวเตอร์ 



ผู้เรียนมีความสนุกสนานทุกครั้งที่ได้เรียน เพราะได้ลงมือฝึกปฏิบัติด้วยตนเองตลอดทุกบทเรียนทําให้ผู้เรียนไม่ 

รู้สึกว่าถูกควบคุมจากวิธีการเรียนแบบปกติท่ีเคยปฏิบัติมา ผู้เรียนทุกคนมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนบทเรียน 

ความสนุกสนานที่ผู้เรียนได้รับทําให้เกิดความตั้งใจในการเรียน ทัศนีย์ 2551 ได้กล่าวไว้ว่า “การเรียนรู้เกิดจาก 

การตอบสนองต่อสิ่งเร้า หากผู้เรียนมีโอกาสตอบสนองต่อสิ่งเร้าและถ้าการตอบสนองได้รับการส่งเสริม 

สนับสนุนมากเท่าใด ความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งเร้ากับการตอบสนองก็จะแน่นแฟ้นถาวรยิ่งขึ้นเท่านั้น ซึ่ง 

สอดคล้องกัน (Hose and Luce,1978) กล่าวว่า “ผู้เรียนมีพฤติกรรมตั้งใจสูงจะมีแนวโน้มที่มีผลสัมฤทธิ์ 

ทางการเรียนสูง"  

ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากลักษณะของเด็กท่ีบกพร่องทางสติปัญญาจะสมาธิสั้น ถ้าใช้เวลาในการสอนมากนักเรียน

จะไม่สนใจร่วมกิจกรรม ทําให้การเรียนการสอนไม่ได้ผลตามต้องการ ดังนั้นควรกําหนดเวลาให้

เหมาะสม 

2. บทเรียนที่ใช้ในการจัดการเรียนการสสอนควรจะใช้ภาษาและกิจกรรมง่ายๆและซ้ําๆจึงจะเกิดการ

เรียนรู้ 

 



บรรณานุกรม 

ถนอม เลาหจรัสแสง(2545 : 115) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คุณภาพของบทเรียน 

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประสิทธิภาพของบท.สถาบันราชภัฏนครสวรรค์.นครสวรรค์ 

ณัฐกานต์ ห้องนาค (2551 : 106-111)   )การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสร้างเสริม 

ประสบการณ์ชีวิต เรื่องจักรวาลและอวกาศ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3.มหาสารคาม.มหาวิทยาลัย

มหาสารคาม 

สมพงษ์เทศน์ธรรม (2551 : 51-55)การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาอุปกรณ์ 

อิเล็กทรอนิกส์และวงจร   เรื่องสารกึ่งตัวนําสําหรับนักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ.

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 

 







 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค ำน ำ 

การท าวิจัยในชั้นเรียนเป็นงานวิจัยที่ส าคัญต่อการจัดการเรียนการสอนเพราะเป็น เครื่องมือที่ครู 
สามารถใช้เพื่อการศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน ท าให้เกิดการ 

พัฒนาวิธีการเทคนิคการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถเผยแพร่ความรู้เทคนิควิธีการ แก้ปัญหาที่ 
ผู้วิจัยได้คิดค้นและทดลองแล้วนั้นให้กับคณะครู ได้ใช้เป็นแนวทางแก้ไขหรือพัฒนาการ จัดการเรียนการสอน 

ของตนได้ การวิจัยในชั้นเรียนเป็นการท าวิจัยไปพร้อมๆ กับการจัดการเรียนการสอน รูปแบบการท าวิจัยไม่เน้น 

รูปแบบการเขียนรายงานวิจัยที่เป็นทางการมากนัก แต่จะเน้นในเรื่องการทดลองเพ่ือใช้ในการจัดการเรียนการ 

สอนเป็นส่วนใหญ่ และทางคณะผู้จัดท าหวังเป็นอย่างยิ่งว่า แนวทาง เทคนิควิธีการท าวิจัยในชั้นเรียนนี้จะมี 
ประโยชน์แก่ผู้อ่าน หรือ ผู้ที่สนใจวิจัยชิ้นนี้ และจะช่วยท าให้ผู้ที่สนใจจะท าวิจัยในชั้นเรียนใช้ศึกษาเป็น 

แนวทางท าวิจัยในชั้นเรียนต่อไป 
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