
การพฒันา Individualized Education Program (IEP) ส าหรบัการเรียน

คอมพิวเตอรเ์พือ่ส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนทีมี่ความตอ้งการพิเศษ 

 

ไกรสร  ยุโซะ
1 

อญัชลี ทองเอม
2
  

 

บทคดัย่อ  

การวิจัยเชิงทดลองน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ  1) ศึกษาการพัฒนาความสามารถนักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2) ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  3) ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์  

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ด้านความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคล

ออทสิติก และบกพร่องทางร่างกาย ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบางกลาง จ านวน 9 คน โดยการเลือก

แบบเจาะจง (Purposive sampling) เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล 

(Individualized Education Program: IEP) เร่ือง การใช้โปรแกรม paint  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

3) แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้   4) แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ

พ้ืนฐาน ค่าร้อยละ  4) แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล  5) สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา  

อภิปรายผล  ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการ

พิเศษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต ่าร้อยละ 70  2) ผล

การศึกษาพฤติกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ดีมาก และดี  3) ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเร่ือง โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ E1/E2=81.86/87.08 

 

ค าส าคญั : แผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล : IEP, นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม,              

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา  

ในปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ท าให้รัฐให้ความส าคัญกับการศึกษาของ

บุคลากรของชาติทุกๆ ด้าน  ด้วยการวางรากฐานการศึกษาที่ม่ันคงให้กับบุคคลในชาติข้ึน โดยเฉพาะอย่างย่ิง

                                                           
1

 นักศึกษาหลักสตูร ศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาหลักสตูรและการสอน วิทยาลัยครศุาสตร์ มหาวทิยาลัยธรุกจิบณัฑติย์ 

2
 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลักสตูร 

724734734



 

การให้การศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพ่ือเตรียมเดก็ให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 

ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณธรรม สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสมกับการเปล่ียนแปลง เพ่ือการอยู่

ร่วมกนัในสงัคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุขบนพ้ืนฐานสิทธิขั้นพ้ืนฐานของความเป็นไทยรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้สนองตอบความมุ่งหวังทางการศึกษาของคนไทยได้อย่างชัดเจน ใน

มาตรา 43 ซ่ึงบัญญัติถึงสทิธแิละเสรีภาพด้านการศึกษาของชาวไทยไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสทิธิเสมอกันในการรับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย” และ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ.2553  มาตรา 10 ได้ก าหนดไว้สอดคล้องกับบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญไว้ว่า  “การจัดการศึกษาต้องจัด

ให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้

อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใช้จ่าย’’ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ, 2553 : 5, 1) และใน

มาตราเดียวกันน้ียังได้ก าหนดให้รัฐจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสเป็นพิเศษ และ

จะต้องจัดให้กบัผู้มีความสามารถพิเศษด้วยรูปแบบอันเหมาะสมกับความสามารถของบุคคลซ่ึงรวมทั้งเดก็ที่มี

ความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ 

การเรียนรวมของเดก็ที่มีความต้องการพิเศษ (Inclusive education for children with special 

needs) เป็นการจัดการศึกษาส าหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษประเภทต่างๆ ดังน้ี  1) บุคคลที่มีความ

บกพร่องทางการเหน็  2) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน  3) บุคคลที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา 

4) บุคคลที่มีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหวหรือสุขภาพ  5) บุคคลที่มีปัญหาทางการเรียนรู้   

6) บุคคลที่มีความบกพร่องทางการพูดและภาษา  7) บุคคลที่มีปัญหาทางพฤติกรรม หรืออารมณ์  8) บุคคล

ออทสิติก  9) บุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ ,2552 ) โดยจัดให้เดก็เหล่าน้ีเข้ามาเรียนในช้ันเรียน

ปกติ เพ่ือให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษได้รับการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ

สติปัญญา สอดคล้องกับความสามารถของเด็ก อีกทั้งยังช่วยให้เด็กปกติมีการยอมรับ และปรับตัว เพ่ือ

สามารถเรียนร่วมกับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษได้ การเรียนรวม หรือการจัดการศึกษาโดยรวม (Inclusive 

Education) เป็นแนวคิดในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจะต้องจัดการศึกษาให้กับเดก็ทุกคน โดยไม่มีการ

แบ่งแยกว่าเดก็คนใดเป็นเดก็ปกติ หรือเป็นเดก็ที่มีความต้องการพิเศษเดก็ทุกคนที่ผู้ปกครองพามาเข้าเรียน 

ทางโรงเรียนจะต้องรับเดก็และจะต้องจัดการศึกษาให้เขาอย่างเหมาะสมการเรียนรวมยังหมายถึงการศึกษาที่

ไม่แบ่งแยกระดับช้ัน เช่น อนุบาลประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการด ารงชีพของคนในสังคม

หลังจบการศึกษาจะต้องด าเนินไปในลักษณะร่วมกนัที่ทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและ เขาเหล่าน้ันต่างก็

เป็นส่วนหน่ึงของสงัคมที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกนักบัเดก็ปกติโดยไม่มีการแบ่งแยกซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนด

ความหมายของการเรียนรวมว่า หมายถึง วิธีการจัดการศึกษาส าหรับเดก็ที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรวม

กับเดก็ปกติ เพ่ือส่งเสริมให้เดก็เหล่าน้ีได้มีโอกาสเรียนรู้ตามรูปแบบที่เหมาะสม โดยค านึงถึงความสามารถ
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ของบุคคลน้ัน ให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างปกติสุข การจัดการเรียนร่วมระหว่างเดก็ที่มีความต้องการ

พิเศษกบัเดก็ปกติ 

ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนปกติในวิชาต่างๆ น้ันสามารถใช้สื่อประกอบการ

เรียนการสอนได้หลายรูปแบบ ผู้สอนสามารถน ามาประยุกต์และเลือกใช้ให้เหมาะสมกับความสามารถการ

เรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าผู้เรียนเหล่าน้ันจะมีความสามารถในการเรียนรู้อยู่ในระดับเก่ง ระดับปาน

กลาง หรือเรียนอ่อน ซ่ึงสื่อการสอนน้ัน มีทั้งสื่อที่เป็นสิ่งพิมพ์ สื่อ วัสดุอุปกรณ์ และสื่อวิธีการ ดังที่ ทิศนา 

แขมมณี (2545 : 7) กล่าวถึงว่า สื่อเป็นวิธกีารที่หลากหลายลักษณะ เช่น การติว (tutoring) เป็นรูปแบบการ

สอนซ่อมเสริมหรือเสริมผู้เรียนให้มีความรู้ ความเข้าใจในจุดที่เป็นปัญหา หรือเป็นความต้องการของผู้เรียน 

การสอนแบบก ากับช้ีแนะ (coaching) เป็นการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนเป็นรายบุคคลประสบผลส าเร็จในการ

เรียนรู้ โดยผู้ท าหน้าที่สอน สาธติ และก ากบัของผู้เรียน ส่วนในการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษเรียนรวมสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่นการจัดกิจกรรมหรือประสบการณ์ต่างๆ ที่

น่าสนใจสนุกสนานเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ แต่ในการจัดการเรียนการสอนของ นักเรียนที่มีความ

ต้องการพิเศษเรียนรวมต้องค านึงถึงวิธีการสอน ครูผู้สอนต้องมีการสอนซ ้าไปซ ้ามา และต้องใช้เวลาสอน

มากกว่าปกติ สอนโดยไม่ให้เดก็มีความตึงเครียด และควรจัดกิจกรรมให้เป็นกิจวัตรประจ าวันเหมือนๆกันทุก

วันเพ่ือไม่ให้ผู้เรียนเกิดความสับสน ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยจึงเหน็ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นสื่อการเรียน

การสอนที่ น่าสนใจ เน่ืองจากเป็นสื่อที่ เป็นน าเสนอสื่อผสมด้วยคอมพิวเตอร์ ได้แก่ ข้อความภาพน่ิง 

ภาพเคล่ือนไหว กราฟฟิก แผนภูมิ วิดีทศัน์และเสียงเพ่ือถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลักษณะ

ใกล้เคียงกับสอนจริงในห้องเรียน จะเหน็ได้ว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่

ดีกว่าสื่อชนิดอื่น คือมีความน่าสนใจ เร้าความสนใจให้แก่ผู้เรียน  การเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอนจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และท าให้กระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์สูงข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนดีขึ้น   

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์น้ันนักเรียนจะใช้เวลาเรียน

สัปดาห์ละ 1 ช่ัวโมง เม่ือมาเรียนในสัปดาห์ต่อไปท าให้นักเรียนจ าเน้ือหาเก่าของสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่ได้ ท าให้

นักเรียนไม่สามารถศึกษาได้อย่างต่อเน่ือง ซ่ึงในจัดเรียนการสอนของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษน้ันต้อง

ค านึกถึงความต่อเน่ืองในการสอน จากปัญหาดังกล่าวจึงท าให้นักเรียนไม่สามารถจดจ าเคร่ืองมือ และวิธีการใช้

เคร่ืองมือในโปรแกรม Paint ได้ ผู้วิจัยได้แนวคิดที่ว่าการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยให้นักเรียนที่

มีความต้องการพิเศษเรียนรวมสามารถศึกษาเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง และสามารถศึกษาหาความรู้ในบทเรียนได้

อย่างไม่จ ากัดเวลา อีกทั้งยังช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของครูผู้สอน ผู้วิจัยในฐานะครูผู้สอนวิชาคอมพิวเตอร์ 

จึงสนใจที่จะท าวิจัยพ่ือช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถ ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ

โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint 
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วตัถุประสงคข์องการวิจยั  

1. เพ่ือศึกษาการพัฒนาความสามารถนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน 

2. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

เร่ือง โปรแกรม Paint 

3. เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint 

ส าหรับนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

 

สมมติฐานการวิจยั 

1. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษมีความสามารถเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดย

มีคะแนนไม่ต ่ากว่า ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 

2. พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 

โปรแกรม Paint อยู่ในระดับมาก   

3. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนที่มี

ความต้องการพิเศษมีประสทิธภิาพตามเกณฑ ์E1/E2= 80/80 

 

ขอบเขตการวิจยั 

1.  กลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ ช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านบาง

กลาง จ านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 

2.  ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น   คือ  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

ตัวแปรตาม  คือ 1)  ความสามารถเรียนรู้ โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

2)  พฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ 

3)  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธภิาพตามเกณฑ์ 

4)  นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษสามารถเรียนรู้บรรลุ  

เป้าหมายตาม IEP (Individualized Education Program) 

 

เครือ่งมือทีใ่ชใ้นการวิจยั 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยคร้ังน้ีประกอบด้วย 
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1. แผนจัดการเรียนรู้  เร่ือง การใช้โปรแกรม paint จ านวน 9 แผน  

2. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรม Paint  

3. แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้  เร่ืองโปรแกรม Paint 

4. แบบสงัเกตพฤติกรรม 

 

การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

ผู้วิจัยได้เกบ็รวบรวมข้อมูล โดยมีข้ันตอนดังน้ี  

1. ประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของงานวิจัย และขอ

อนุญาตทดลอง และเกบ็ข้อมูล 

2. ผู้วิจัยต้องเกบ็ข้อมูลจากผู้ปกครองของนักเรียนแต่ละคนเพ่ิม เพ่ือวางแผนท า IEP  

3. จัดท า Individualized Education Program( IEP)  เช่น 

  4. ผู้วิจัยจัดกลุ่มนักเรียนพิเศษออกจากกลุ่มนักเรียนปกติ  

5. ผู้วิจัย ช้ีแจงและท าความเข้าใจเกี่ยวกบัการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย 

6. พัฒนา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม Individualized Education Program (IEP) จ านวน 3

หน่วยการเรียนรู้  9 แผน 

 7. น าแผนไปใช้กบันักเรียนกลุ่มตัวอย่าง 

 8. เมื่อสิ้นสุดกจิกรรมในแต่ละแผนให้นักเรียนปฏบัิติด้วยตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีครูดูแลอย่าง

ใกล้ชิดเพ่ือให้ความช่วยเหลือเมื่อนักเรียนมีปัญหาและช่วยแก้ไขจนนักเรียนสามารถปฏบัิติได้ ทั้งน้ีครูผู้สอนจะ

ให้คะแนนความสามารถในการปฏบัิติ สงัเกตพฤติกรรมในขณะที่นักเรียนก าลังเรียนรู้  บันทกึพฤติกรรมการ

เรียนรู้  และประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 

 9. รวบรวมข้อมูล เพ่ือน าไปประมวลผลและวิเคราะห์ 

 

การวิเคราะหข์อ้มูล 

ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลข้อมูล โดย 

1. ใช้สถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

2. แปลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

3. สรุปผลโดยใช้ตารางและการพรรณนา อภิปรายผล 
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ผลการวิจยั 

 1. ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอน จ านวน 9 คน พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ต ่าร้อยละ 70 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง โปรแกรม Paint จ านวน 15 คร้ัง พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ดีมาก และระดับดี  

 3. ประสทิธภิาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint ส าหรับ

นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่า ประสทิธภิาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 

E1/E2=81.86/87.08 

 

อภิปรายผล 

 1. ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ พบว่านักเรียนทุกคนมีคะแนน

ผ่านเกณฑ์ไม่ต ่าร้อยละ 70 เน่ืองจาก คะแนนจากการปฏิบัติในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มาก คือ นักเรียนมี

คะแนนร้อยละระหว่าง 78 – 100 เม่ือเป็นคะแนนภาพรวมนักเรียนจึงผ่านเกณฑ์ตามที่ก  าหนดไว้  ซ่ึงกาเย่

และคณะ(Gagne. 1988:8-14) ได้กล่าวว่า การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะมีประสิทธิภาพเพียงใดน้ันจะขึ้นอยู่

กับปัจจัย  2 ประการคือ (1) สภาพการเรียนรู้ (Condition of learning) เป็นความพร้อมภายในตัวผู้เรียน 

(Internal Condition) ด้านความสามารถที่มีอยู่ก่อนเรียน(พฤติกรรมเบ้ืองต้น) และสภาพภายนอก (External 

Condition) ที่จัดให้แก่ผู้เรียน (2) เหตุการณ์ในการเรียนรู้ (Events of learning) กระบวนการต่างๆ ที่เกิดข้ึน

ในระหว่างการเรียนรู้ เมื่อมีสิ่งเร้าจากสภาพแวดล้อมมากระตุ้นหน่วยรับประสาทสมัผัสจะรับสิ่งเร้าส่งไปท าการ

บันทึกความรู้สึก และจะได้รับการกล่ันกรองจากกระบวนการความตั้งใจและการเลือกการรับรู้เลือกเฉพาะ

ข้อมูลที่ต้องการ และจะส่งต่อไปยังหน่วยความจ าระยะสั้นโดยอาศัยสื่อ (ภาพและเสียง) และบางส่วนถูกส่งไป

ยังหน่วยความจ าระยะยาว ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ  ศิริพร แกมขุมทด (2552) ได้ศึกษาเร่ือง การใช้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดค าของนักเรียนที่มีความบกพร่อง

ทางการเรียนรู้  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีคือ นักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 

25532 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯจังหวัดปทุมธานี ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยมีปัญหา

ด้านการเขียนสะกดค าได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จ านวน 1 คน ใช้วิธีการทดลองแบบรายกรณี 

ผลการวิจัยพบว่านักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มีความสามารถในการเขียนสะกดค าเพ่ิมเติมขึ้ น 

โดยเปรียบเทยีบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.33 แบบทดสอบหลังเรียนคิดเป็นร้อยละ 

86.66 โดยมีคะแนนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 63.33 

 2. ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง โปรแกรม Paint พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ดีมาก และดี เน่ืองจากพฤติกรรมการเรียน
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ของนักเรียนสอดคล้องกับผลของความสามารถที่นักเรียนได้คะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน ที่ได้คะแนนร้อยละ 78 

– 100 ซ่ึง  ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย์ เกียรติโกมล, (2539) กล่าวว่าการใช้คอมพิวเตอร์ช่วนสอน

ช่วยเพ่ิมความสนใจให้กับผู้เรียนมากย่ิงขึ้ น  โดยเฉพาะการเรียนในห้องเรียน ท าให้ผู้เรียนต้องมีสมาธิอยู่กับ

เคร่ืองคอมพิวเตอร์และจอภาพตลอดเวลา จึงท าให้นักเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนรู้เพ่ิมขึ้น และพรเทพ 

เมืองแมน (2544 :43) กล่าวว่า การให้ผู้เรียนฝึกและท าซ า้มากๆ จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดทกัษะความช านาญ

และสามารถจดจ าได้ดีซ่ึงสอดคล้องกบัทฤษฎีเกี่ยวกับการฝึกและการท าซ า้ (Law of Practice and Repetition) 

ดังน้ันการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีแบบฝึกปฏบัิติให้ผู้เรียนได้ฝึกเพ่ือให้เกิดทักษะและ

จดจ าได้ดี  นอกจากน้ันการที่ผู้เรียนได้รับการเสนอเน้ือหาในล าดับที่ไม่เหมือนกันและไม่ตายตัวโดยเน้ือหาที่

จะได้รับการน าเสนอจะขึ้นอยู่กบัความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3. ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint 

E1/E2=81.86/87.08  เน่ืองจากเกิดจากคะแนนระหว่างการเรียนรู้และคะแนนความสามารถวัดสุดท้ายมี

คะแนนสูง และจากการประเมินของผู้เช่ียวชาญความสอดค้องมีค่าเท่ากับ 0.66-1.00 ซ่ึงสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ  ปริญญา  อนิทรา (2556) ได้ศึกษาเร่ืองการสร้างและหาประสทิธภิาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย

สอน เร่ือง วงจรอเิลก็ทรอนิกสเ์บ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการวิจัยพบว่า บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น ส าหรับนักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 มี

ประสิทธิภาพเท่ากับ 80.15/83.35 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ที่ต้ังไว้คือ 80/80 และความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรอเิลก็ทรอนิกสอ์ยู่ในระดับดีมาก 

ข้อค้นพบของงานวิจัยคร้ังน้ี 

 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้เรียนรู้โดยบรรลุเป้าหมายทุกคน เพราะบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนมีเน้ือหาที่ไม่ยาก นักเรียนสามารถท าความเข้าใจและปฏบัิติได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งน้ีครูผู้สอนต้องดูแล

อย่างใกล้ชิดเพ่ือคอยให้ค าแนะน าหรือช่วยเหลือเพ่ือให้นักเรียนเหล่านั้นบรรลุเป้าหมาย 

 

ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู้  

 1. ครูผู้สอนต้องมีวิธีหลากหลายที่จะท าให้นักเรียนพิเศษเกิดความสนใจในการเรียนรู้ และต้อง

ใกล้ชิดตลอดเวลาเพ่ือดึงความสนใจของนักเรียนมาสู่บทเรียนที่ต้องการสอน 

 2. ควรเพ่ิมการเรียนรู้ของเดก็พิเศษจ าเป็นต้องใช้การสอนแบบฝึก ซ า้ๆ ย า้ และทบทวน  

 3. การเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนส าหรับที่มีความต้องการพิเศษเรียนรวม

จ าเป็นต้องเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเสริมส าหรับเดก็ที่มีปัญหาทางด้านร่างกาย เช่น เมาส์ จะต้องมีลักษณะ

ใหญ่เพ่ือการจับต้องได้ง่าย คีบอร์ด มีลักษณะใหญ่เป็นพิเศษ ตัวหนังสือ มีขนาดใหญ่เพ่ือง่ายต่อการมอง  

เป็นต้น 

730740740



 

  ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 

 1.  พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้สามารถใช้งานได้ในโทรศัพทม์ือถือ เพ่ือเป็นการเพ่ิม

ช่องทางการเรียนรู้ ให้กบันักเรียน เน่ืองจากนักเรียนได้ใช้ในการเล่นเกมส ์ 

 2.  ควรเพ่ิมแอนิเมชัน ตัวการ์ตูน เสียงดนตรี ลงไปในบทเรียนคอมพิวเตอร์เพ่ือเพ่ิมความสน

ให้กบัเดก็พิเศษ 
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