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บทคัดยอ
การวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงคเ พื่อ 1) พั ฒนาสื่ อ มัล ติมีเ ดี ย เรื่อ งการเขี ย นสะกดคำเพื่อ เสริ ม ความสามารถในการ
เขียนสะกดคำสำหรับนักเรียนออทิสติก โรงเรียนอนุบาลกุลจินต 2) เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียน
ออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำกอ นและหลังใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเขียนสะกดคำ กลุมเปาหมายเปน
นักเรียนออทิสติกที่มีปญหาดานการเขียนระดับเชาวปญญาปกติและไมมีความพิการซอน ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษา
ปที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน
จั ง หวั ดสงขลา จำนวน 3 คน ดำเนินการสอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล โดยใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเขียนสะกดคำ
ทดลอง 5 ครั้ ง ครั้ ง ละ1ชั่ ว โมงโดยมี ข ั้ น ตอนการทดลอง ดั ง นี้ ก อ นดำเนิ น การทดลองผู  ว ิ จ ั ย นำแบบฝ ก ทั ก ษะวั ด
ความสามารถในการเขียนสะกดคำโดยใชสื่อมัลติ มีเดีย เรื่องสะกดคำ ไปทดสอบนั กเรี ยนที ่ เป น ตัวอยางที่ใชศึกษาเพื่อดู
ความสามารถในการเขียนสะกดคำกอนที่จะทำการทดลองโดยใช สื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน 30 ขอ ใชเวลา
ในการทดสอบ 1 ชั่วโมง บันทึกคะแนนไวเปนคะแนนกอนเรียน (Pre - test) จากนั้นดำเนินการทดลองการสอนเขียนสะกด
คำ โดยใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทดลองจำนวน 5 ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ตามแผนการสอน จากนั้น
ทำการทดลองการเขียนสะกดคำหลังการสอน (Pre - test) โดยใชแบบทดสอบวัดความสามารถการเขียนสะกดคำชุดเดิมนำขอมูลที่
ไดจากการทดสอบ การเขียนสะกดคำกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเขียนสะกดคำมาเปรียบเทียบและ
วิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ไดแก คาดัชนีความสอดคลองระหวางจุดประสงคกับเนื้อหา คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คารอยละ
คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้
1. ผลการประเมิ นคุ ณภาพสื่ อ มัลติม ีเ ดี ย พบวา คุ ณ ภาพของสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย โดยภาพรวม อยูในระดับดีมาก
(คาเฉลี่ย = 4.70) สื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำชวยพัฒนาเสริมความสามารถในการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรี ยน
ออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำไดสูงขึ้น
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ด านการเขียนสะกดคำ กอนและหลังใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำ พบวาคะแนนเฉลี่ยกอนการใชสื่อมัลติมีเดีย
เทากับ 20 คะแนน คิดเปนรอยละ 22.22 และคะแนนเฉลี่ยหลังการใชสื่อมัลติมีเดียเทากับ 65 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.22
โดยมีคะแนนเฉลี่ย หลังเรียนเพิ่มขึ้น 44 คะแนน คิดเปนรอยละ 48.88 สรุปไดวา หลังเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียน
สะกดคำ นักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำ มีความสามารถในการเขียนสะกดคำสูงกวากอนเรียน
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บทนำ
ในปจจุบันการใชภาษาไทยของนักเรียนมักจะไมถูกตอง โดยเฉพาะมักเกิดปญหาในดานการเขียน โดยพบวา
นักเรียนสวนใหญมักจะมีปญหาในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนสะกดคำ (นภดล จันทรเพ็ญ. 2539 : 27) กลาววา นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาสวนมากยังเขียนสะกดคำผิดพลาด สาเหตุเพราะนักเรียนไมไดรับการฝกการเขียนสะกดคำอยางถูกวิธี และ
เพียงพอ ถานักเรียนเขียนสะกดคำผิด เชน เขียนตำแหนงของพยัญชนะ สระ และตัวสะกด ผิดตำแหนงก็จะกอใหเกิดผลเสียใน
ดานการใชภาษา ทำใหผูอานตีความหมายผิด ไมเขาใจขอความที่เขียน สรุปวาการเขียนนั้นหากผูเขียนสะกดผิดพลาดยอมเปนโทษ
แกผูอานและผูเขียน คือถาผูอานไมทราบวา คำนั้น ๆ เขียนอยางไร ก็จะนำคำที่ผิดนั้นไปใช สวนผูที่ทราบแลวอาจจะรูสึกขัดตา
ขัดความรูสึกและขาดความศรัทธาตอผูเขียน นอกจากนี้การที่นักเรียนฝกทักษะการเขียนไมเพียงพอจะสงผลทำใหนักเรียน
เขียนคำไมได เพราะขาดทักษะในการเขียน ดังนั้นควรจัดกิจกรรมใหนักเรียนไดเกิดทักษะในการเขียนคำ โดยเปดโอกาสใหฝก
ทำซ้ำ ๆ จนสามารถเขียนไดคลองแคลว รวดเร็ว และถูกตอง
นักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองทางการเรียนรู คือ เด็กที่มีภาวะออทิสติกที่สามารถเรียนรูไ ด แตมีความผิดปกติ
หรือบกพรองเกี่ยวกับกระบวนการทางจิตวิทยาอยางหนึ่งซึ่งเกี่ยวของกับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพูดหรือการเขียน ทำ
ใหเด็กที่มีความบกพรองในดานการฟง การคิด การพูดคุยกับผูอื่น การอาน การสะกดคำหรือการเรียนคณิตศาสตร รวมไปถึง
เด็กที่มีความบกพรองทางการรับรู การไดรับบาดเจ็บทางสมอง ความบกพรองในการฟงและพูด ความบกพรองในการอาน แต
ไมรวมไปถึงเด็กที่มีความบกพรอง อันเกิดจากความบกพรองทางสายตา ความบกพรองทางการไดยิน ความบกพรองทางรางกาย
ความบกพรองทางสติปญญาความดอยโอกาสทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู
ดานการเขียน ไมสามารถสะกดคำไดดี อาจมีสาเหตุมาจากสายตา (มองเห็นตัวอักษรหรือคำแลวแตจำคำหรือตัวอักษรไมได) การจำ
จากการฟง (ไดยินแลวแตจำสิ่งที่ไดยินไมได) การจำแนกโดยการใชสายตา (เห็นคำแลวแตบอกไมไดวาเหมือนหรือตางกัน) การจำแนก
เสียง (ไดยินแลวแตบอกไมไดวาครูพูดคำใด โดยเฉพาะคำที่มีเสียงสระใกลเคียงกัน) และการใชกลามเนื้อ (ผดุง อารยะวิญู. 2542
: 2) นักเรียนที่มีความบกพร องทางการเรีย นรูดาน การเขี ยนสะกดคำ เป นนักเรี ยนพวกหนึ่งที่รวมอยูในนั ก เรี ย นที่ มี ค วาม
บกพรองทางการเรี ย นรู นัก เรีย นไม ส ามารถเขี ย นสะกดคำไดถึงแมจ ะเปนคำพื้นฐานที่นักเรียนพบเห็นบอย ๆ นักเรียนมี
ความยุงยาก ในการสะกดคำ มีพฤติกรรมการเขียนสะกดคำที่ พบเห็นบอย ๆ คือเรียงตัวอักษรในคำผิด เช น ขนม จะเขียน
เปน ขมน, กลม เขียนเปน มกล เปนตน
การแกปญหาเพื่อชวยเหลือนักเรียนใหพัฒนาความสามารถดานการเขียน สามารถกระทำไดหลายวิธี เชน การจัด
กิจกรรมหรือประสบการณตาง ๆ ที่นาสนใจสนุกสนานเพื่อสรางแรงจูงใจในการเขียน การสอนซอมเสริมเปนกลุมยอย หรือเปน
รายบุคคล วิธีการดังกลาวครูผูสอนตองมีเวลามากพอที่จะทำการแกไขขอบกพรอง นับวาเปนอุปสรรคสำหรับครูในการสอนมาก
เพราะครูในโรงเรียนประถมศึกษามีชั่วโมง การสอนและมีภาระงานมาก ไมมีเวลาแกไขขอบกพรองของนักเรียน (ประเสริฐ
ไสววรรณ. 2544 : 70) กลาววาทักษะการเขียนนั้นครูตองฝกใหนักเรียนบอย ๆ ถาฝกเพียงครั้งเดียวหรือสองครั้งจะไดผลนอย แต
ถาครูใหนักเรียนฝกหลายๆ ครั้ง ไมนานจะทำใหนักเรียนเกิดการเรียนรูอยางแทจริง ดวยเหตุนี้ผูวิจัยตระหนักถึงปญหาเหลานี้
และรีบหาทางแกไขและปรับปรุงการสอนภาษาไทย โดยเฉพาะนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูในระดับชวงชั้นที่ 2 ชั้น
ประถมศึกษาปที่ 5 เพราะเปนชวงชั้นที่นักเรียนควรมีทักษะการเขียนภาษาไทยที่ดี เพื่อนำไปใชในการแสวงหาความรูและใชใน
ชีวิตประจำวัน
ปจจุบันมีการนำคอมพิวเตอรมาใชในวงการตาง ๆ อยางกวางขวาง รวมไปถึงวงการศึกษามี การนำเทคโนโลยี
คอมพิวเตอรมาใชสรางสื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนการสอน เนื่องจากสื่อที่สรางขึ้นนี้สามารถสนองความแตกตางของ
ผูเรียนไดเปนอยางดี สามารถเลือกสถานที่เรียนเนื้อหาและรูปแบบการเรียนไดอยางอิสระตามความเหมาะสมของผูเรียนแตละ
คน (ไพโรจน ตีรณธนากุล และคณะ. 2554 : 74) กลาวไดวา สื่อที่สรางโดยคอมพิวเตอรสนับสนุนการจัดการเรียนรูโดยยึด
ผูเรียนเปนสำคัญไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ (วรัญู อรุณวัฒนภากูล. 2548 : 67) ไดศึกษาการพัฒนา
บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดียกลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่องการเขียนสะกดคำ ชวงชั้นที่ 2 โดยใชภาพการตูน พบวา

บทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย เรื่องการสะกดคำ ชวงชั้นที่ 2 (ชั้นประถมศึกษาปที่ 5) โดยใชภาพการตูนมีคุณภาพจากการประเมิน
ของผู  เชี่ ยวชาญด านเนื้อหาและผู เชี่ ยวชาญด านเทคโนโลยี ก ารศึก ษาอยู ในระดั บ ดี และมี ประสิ ท ธิ ภ าพ 90.22/88.29
(ทวีศิลป อัยวรรณ. 2549 : 79) สรางและพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อแกไขบกพรองการเขียนสะกดคำไมตรง
มาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4 พบวาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพสูงกวาเกณฑ
มาตรฐานที่กำหนดไวคือ80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการเรียนดวยบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนอยูในระดับดี (4.48)
สื่อมัลติมีเดียเปนสื่อการเรียนการสอนที่น าสนใจ เนื่ องจากเปนสื่อที่น ำเสนอสื ่ อผสมด ว ยคอมพิวเตอร ไดแก
ขอความภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว กราฟก แผนภูมิ วิดิทัศน และเสียงเพื่อถายทอดเนื้อหาบทเรียนหรือองคความรูในลักษณะที่
ใกลเคียงกับการสอนจริงในหองเรียน จะเห็นไดวา สื่อมัลติมีเดียจึงเปนสื่อการเรียนการสอนที่ดีกวาสื่อชนิดอื่น คือมีความ
นาสนใจ เราความสนใจใหแกผูเรียนซึ่งเปนนักเรียนที่มีความสนใจสั้นและสามารถใชคอมพิวเตอรไดเปนอยางดี นอกจากนี้ผูเรียน
ไมสามารถแอบดูคำเฉลยไดเนื่องจากตัวโปรแกรมสื่อสามารถซอนคำตอบไวจนกวาผูเรียนจะปฏิบัติกิจกรรมสำเร็จ การเรียนโดยใช
สื่อมัลติมีเดีย จึงชวยเสริมประสิทธิภาพการเรียนรู และทำใหกระบวนการเรียนรูสมบูรณขึ้น และเปนสื่อชวยเสริมแรง ทำให
ผูเรียนสนใจในการเรียนมากขึ้น สงผลใหผลสัมฤทธิ์ในการเรียนดีขึ้น (Gilman. 1988 : 508) ดังนั้นวิธีการที่ เหมาะสม คือ การ
ใช ส ื ่ อ มั ล ติ ม ี เ ดี ย มาใช ใ นการเขี ย นสะกดคำ เพราะผู  เ รี ย นสามารถฝ ก ด ว ยตนเองหลายๆ ครั ้ ง จนกระทั ่ ง เกิ ด
ความชำนาญ และตรงกับความสนใจของผูเรียนซึ่งอยูในชวงวัยดังกลาวได เปนอยางดี
จากเอกสารและงานวิจัยที่ก ลาวมาชี้ใหเห็นวา การสอนเขี ยนใหแกนักเรี ยนออทิสติ กที่ มีความบกพรองทางการ
เรียนรู เพียงวิธีเดียวนั้นไมสามารถทำใหผูเรียนทุกคนที่มีปญหาทางการเรียนรูจะประสบความสำเร็จในการเขียนได จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนผสมผสานหรือเลือกใชวิธีการที่แตกตาง เพื่อใหเหมาะสมกับความตองการของผูเรียนแตละคน ผูวิจัยในฐานะครูผูสอน
คอมพิวเตอร พบวา นักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองทางการเรียนรู ระดับประถมศึกษาปที่ 1-6 สามารถอานแจกลูกคำที่
มีตัวสะกดตามมาตราได แตเขียนคำไมได เมื่อครูประจำชั้นวิชาภาษาไทยไดใหนักเรียนทำแบบฝกหัดซ้ ำๆ นั ก เรีย นจำนวน 6
คน เริ่ ม มีพั ฒนาการในด านการเขี ย นคำได ดี ขึ้ น แต มีนัก เรี ย นออทิสติกที่ มี ค วามบกพรองทางการเรียนรูอีก 3 คนที่ยังมี
ความสับสนในการเขียนคำในภาษาไทย โดยจะเขียนสลับตำแหนงระหวางพยัญชนะตน สระและตัวสะกด เชน มด เขียนเปน
ดม ปากเขียนเปน กาป คิ้ว เขียนเปน วคิ้ว เปนตน และจากการศึกษางานวิจัยตาง ๆ ทำใหผูวิจัยสนใจสรางสื่อมัลติมีเดีย
เรื่องการเขียนสะกดคำขึ้น จะเปนเครื่องมือพัฒนาทักษะการเขียนสะกดคำของนักเรียนออทิสติก ที่สามารถเรียนรูได ที่มีความ
บกพรองทางการเรียนรู และเปนการชว ยใหนักเรียนมีโอกาสกับขอบกพรองทางการเขียนสะกดคำไดดวยตนเอง อั นจะทำ
ใหนักเรียนเกิดความเขาใจความหมายของการเขียนและสามารถใชภาษาไดอยางถูกตองตอไป
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรตน
การพัฒนาสื่อมัลติมเี ดีย
เรื่องการเขียนสะกดคำ

ตัวแปรตาม
ความสามารถในการเขียนสะกดคำ นักเรียนออทิสติกที่มคี วามบกพรอง
ดานการเขียนสะกดคำ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต

วัตถุประสงคการวิจัย
1. พัฒ นาสื่ อ มั ล ติ มี เ ดี ย เรื่ อ งการเขี ย นสะกดคำเพื่ อ เสริ มความสามารถในการเขียนสะกดคำสำหรับนักเรียน
ออทิสติก โรงเรียนอนุบาลกุลจินต

2. เพื่อ เปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำของนั กเรียนออทิสติกที่ มี ความบกพรอ งดานการเขียน
สะกดคำ กอนและหลังใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำ
สมมติฐานการวิจัย
1. สื ่อ มั ล ติ มีเ ดี ย เรื่ อ งการเขี ย นสะกดคำ มี ค วามสามารถในการเสริ ม การเขี ย นสะกดคำสำหรับนักเรียน
ออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต หลังเรียนสูงกวากอนเรียน
2. ความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำที่เรียนดวย
การใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำหลังเรียนสูงกวากอนเรียน
วิธีการดำเนินการวิจัย
เครื่อ งมือการวิจัย ไดแก สื่อ มัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกด แบบประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย แบบฝกทักษะวัด
ความสามารถการเขียนสะกดคำ ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเดีย พบวา คุ ณ ภาพของสื่ อมัลติ มีเ ดีย โดยภาพรวม อยูใน
ระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.70) ดำเนินการทดลองในภาคเรี ย นที่ 2 ปก ารศึ ก ษา 2563 ดำเนิ น การสอนตามแผนการสอน
เฉพาะบุ คคล โดยใชสื่อมัล ติมีเ ดีย เรื่อ งการเขียนสะกดคำ ทดลอง 5 ครั้ง ครั้งละ1ชั่ วโมงโดยมี ขั้ นตอนการทดลอง ดั งนี้
ก อนดำเนินการทดลองผูวิจัย นำแบบฝกทักษะวัดความสามารถในการเขียนสะกดคำโดยใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องสะกดคำ ไป
ทดสอบนักเรียนที่เปนตัวอยางที่ใชศึกษาเพื่อดูความสามารถในการเขียนสะกดคำกอนที่จะทำการทดลองโดยใช สื่อมัลติมีเดีย
เรื่องการเขียนสะกดคำ จำนวน 30 ขอ ใชเวลาในการทดสอบ 1 ชั่วโมง บันทึกคะแนนไวเปนคะแนนกอนเรียน (Pre - test)
จากนั้นดำเนินการทดลองการสอนเขียนสะกดคำ โดยใชสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำที่ผูวิจัยสรางขึ้น ทดลองจำนวน 5
ครั้ง ครั้งละ 1 ชั่วโมง ตามแผนการสอน จากนั้นทำการทดลองการเขียนสะกดคำหลังการสอน (Pre - test)โดยใชแบบทดสอบวัด
ความสามารถการเขียนสะกดคำชุดเดิมนำขอมูลที่ไดจากการทดสอบ การเขียนสะกดคำกอนเรียนและหลังเรียน โดยใชสื่อ
มั ลติมี เดีย เรื่อ งการเขียนสะกดคำมาเปรียบเทียบและวิเคราะหขอมูล สถิติที่ใช ได แก คาดั ชนีความสอดคลองระหวาง
จุดประสงคกับเนื้อหา คาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กรณี ศึก ษานี้กลุมตั วอยางเปนนักเรียนออทิส ติก ที่ มีป ญหาดา นการเขี ยน ระดั บ เชาว ป ญ ญาปกติ แ ละไม มี
ความพิ ก ารซ อ น กำลั ง ศึก ษาในระดั บ ชั้ น ประถมศึ ก ษาป ที่ 3 ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2563 โรงเรียนอนุบาลกุลจินต
อำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา จำนวน 3 คน คือ นักเรียนคนที่ 1 อายุ 10 ป
นัก เรียนคนที่ 2 อายุ 10 ป และนัก เรีย นคนที่ 3 อายุ 11 ป กรณีศึกษาที่ใชศึกษามีปญ หาในเรื่องการเขียนสะกดคำใน
ภาษาไทย โดยเขียนสลับตำแหนงระหวางพยัญชนะตน สระ และตัวสะกด เชน มด เขียนเปน ดม ปากเขียนเปน บาก คิ้ว เขียน
เปน วิค เปนตน
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณ ภาพสื่ อมัลติมี เดียเรื่องการเขียนสะกดคำเพื่อเสริม ความสามารถในการเขียนสะกดคำ
สำหรับนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำโรงเรียนอนุบาลกุลจินต พบวา คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย
โดยภาพรวมอยู ในระดับดีมาก (คาเฉลี่ย = 4.70)
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียน
สะกดคำ ก อนและหลัง ใช สื่ อ มัล ติ มีเ ดี ย เรื่อ งการเขี ย นสะกดคำ พบว า คะแนนเฉลี่ยกอนการใชสื่อมัลติมีเดียเทากับ 20
คะแนน คิดเปนรอยละ 22.22 และคะแนนเฉลี่ยหลังการใชสื่อมัลติมีเดียเทากับ 65 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.22 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 44 คะแนน คิดเปนรอยละ 48.88 สรุปไดวา หลังเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดียเรื่อง การเขียนสะกดคำ
นักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำ มีความสามารถในการเขียนสะกดคำสูงกวากอนเรียน

อภิปรายผล
1. ผลการประเมินคุณภาพสื่อมัลติมีเ ดียเรื่องการเขีย นสะกดคำ เพื่อ เสริ ม ความสามารถในการเขียนสะกดคำ
สำหรับนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำ โรงเรียนอนุบาลกุลจินต พบวา คุณภาพของสื่อมัลติมีเดีย
โดยภาพรวมอยูในระดับดีมาก เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำ ผูวิจัยสรางขึ้นโดยเรียงลำดับเนื้อหาจากงายไป
ยาก เริ่มจากคำที่คุนเคยและใชในชีวิตประจำวัน และสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำครั้ งนี้ ผูวิ จั ยสรางขึ้ นมีลักษณะ
การออกแบบตามหลักการสรางและออกแบบสื่อมัลติมีเดียครบทุกองคประกอบของสื่อมัลติมีเดีย คือ มีเนื้อหาครบถวนทาง
วิชาการและหลักการใชภาษาไทยดาน การเขียนสะกดคำและสอดคลองกับวัตถุประสงคเชิงพฤติกรรม บทเรียน แบบทดสอบ
กอนเรียนและหลังเรียนซึ่งเหมาะสมกั บ กรณี ที่ใชศึ ก ษานั ก เรี ย นออทิสติกที่ มี ความบกพร อ งด า นการเขี ย นสะกดคำ ที่ ก ำลั ง
ศึ ก ษาอยู ชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 3 ที่ มีป ญ หาการสลับ ตำแหน ง ของตัว สะกดในด า นกราฟ ก เทคนิ คที่ ใช ในการออกแบบ
ได แ ก ข อความภาพนิ่ ง ภาพเคลื่อ นไหว เสีย ง การโต ต อบ การให ผ ลยอ นกลั บรูปแบบที่นาสนใจ มีสีสันสวยงาม มีการ
ทบทวนความรูเดิมและเสนอความรูใหมใหแกนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนมีความมีความสนใจสั้น ไมชอบเขียนหรือแบบฝก
ทักษะในกระดาษ แตนักเรียนมีความชอบในเรื่องคอมพิวเตอร ผูวิจัยจึงนำประเด็นนี้มาสรางสื่อมัลติมีเดียซึ่งใชเวลาเรียนครั้ง
ละ 1 ชั่วโมงตอ 1 วัน และสามารถใหนักเรียนพักได ยอนกลับไปเรียนในหมวดที่นักเรียนไมเขาใจใหมได เมื่อนักเรียนทำแบบฝก
ทักษะไดถูกตองจะมีตัวการตูนเคลื่อนไหวให การเสริมแรงทางบวกโดยมีเสียงชม เมื่อนักเรีย นตอบได ถูกต อง ทำให นักเรียน
เกิดความสุข ภาคภู มิใ จและอยากที่ จ ะเรี ย น นั ก เรี ย นสามารถศึ ก ษาและเรีย นรูไ ด จ ากการลงมื อ ฝ ก ปฏิบั ติ ด ว ยตนเอง
ดั ง นั้ นจึง กล า วได ว าสื่ อมัลติมีเ ดีย เรื่ องการเขียนสะกดคำที่ สร างขึ้นมีความเหมาะสมกับสภาพป ญหาของนั กเรี ยนทำให
สามารถนำไปแกปญ หาการเขีย นสะกดคำของนักเรียนออทิสติกที่ มีความบกพรองทางการเรี ยนรู ชั้นประถมศึกษาปที่ 3
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เนื่องจากสื่อมัลติมีเดียเรื่องการเขียนสะกดคำที่ผูวิจัยสรางขึ้นมีการนำภาพกราฟก ภาพการตูน
ขอความ เสียงภาพ เคลื่อนไหวมาผสมผสานกัน จึ ง ทำให ผูเรี ยนเกิดแรงจู งใจในบทเรี ยน นอกจากนี้ สื่ อมัลติ มีเดี ยเรื่ องการ
เขี ย นสะกดคำที่ ผูวิ จัย สรางขึ้นยังเปนสื่อที่สามารถตอบสนองความแตกตางระหวางบุคคล เนื่องจากเปนแบบฝกทักษะที่
ผู เรี ย นสามารถควบคุม ความกา วหนา ในการเรี ย นดว ยตนเองได ซึ่ง สอดคล องกับ งานวิ จัย ของวรัญ ู อรุณ วั ฒนภากูล
(2548 : 67) พัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรมัลติมีเดีย กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย เรื่ อ ง การเขี ยนสะกดคำ ช วงชั้ น ที่ 2
โดยใช ภาพการตูน พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรมัล ติมี เดี ย เรื่ อง การสะกดคำ ช วงชั้นที่ 2 (ชั้ นประถมศึก ษาป ท่ี 5) โดย
ใชภาพการตูน มีคุณภาพจากการประเมินของผูเชี่ยวชาญดานเนื้อหาและผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีการศึกษา อยูในระดับดี
และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ 90.22/88.29 และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ ทวี ศิ ล ป อั ย วรรณ (2549 : 73) พั ฒ นาบทเรี ย น
คอมพิ วเตอร ชวยสอนเพื่อแกไขขอ บกพรองการเขีย นสะกดคำไมตรงตามมาตรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 4
โรงเรียนวัดพระแทนดงรัง อำเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวา บทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนที่สรางขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเกณฑม าตรฐานที่ ก ำหนดไวคือ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกวากอนเรียนดวยคอมพิวเตอรชวยสอนอยาง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นตอการเรียนดว ยบทเรี ยนคอมพิ วเตอร ช วยสอนอยูในระดับดี
(4.48) สอดคลองกับแนวคิดของ บุญชม ศรีสะอาด (2541 : 123 - 124) ไดกลาวถึงข อ ดี ข องสื่ อมัลติ มี เดีย คื อ 1) ผูเ รี ยนได
เรียนรู อยางอิสระกาวหนาไปตามอัตราการเรียนรูข องตนเอง ผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูเร็วไมตองรอคนอื่นดวยความเบื่อหนาย
รำคาญ สวนผูเรียนที่มีอัตราการเรียนรูช า ก็ไ มตอ งประสบกั บป ญหาตามบทเรียนไมทัน ไม ตอ งวิ ตกต อความรู สึก ของคนอื่ น
2) ผู  เ รี ย นสามารถเลื อ กเวลาเรี ย นได ต ามที่ ต  อ งการไม จ ำเป น ที ่ จ ะต อ งกำหนดเวลาตายตั ว 3) ในแบบฝ ก ทั ก ษะ
ที่สรางขึ้นมาอยางมีประสิทธิภาพ ผูเรียนจะสามารถเลือกแบบฝกทักษะที่เหมาะสมกับความตองการและสอดคลองกับระดับ
ความสามารถของตนเอง คอมพิวเตอรจะจดจำคำตอบของนักเรียนไดคะแนนคำตอบแลวจัดใหไดบทเรียนที่เหมาะสมกั บผูเ รียน
คนนั้น 4) ผูเ รีย นไดรับข อมูลสะทอนกลับทันทีเ ปนการย่ำความเขา ใจและการเรีย นรู 5) สามารถใชเ ทคนิ คเดี ยว ดึงดูด
ความสนใจไดอยางมีประสิทธิภาพไมวาจะใชเทคนิคเดียวหรือหลายเทคนิครวมกัน เชน การแสดงดวยเสนกราฟดนตรี การ
ใชภาพเคลื่อนไหว เปนตน 6) สามารถทำกิจกรรมที่ซับซอนจำลองสถานการณ ทำใหนักเรียนไดฝ ก ทดลองกั บ ข อมู ล หลาย

แบบ แกปญ หาที่ซับซอนได จึงชวยใหเกิดการเรีย นรูที่กว างขวาง 7) เหมาะสำหรับการสอนทักษะที่เปนงานเสี่ยงอันตราย
ในระยะตน ๆ ของการฝ ก ทัก ษะนั้น เชน การควบคุมจราจรการขับเครื่องบิน เปนตน 8) เหมาะสมที่สุดสำหรับการเรียนรูที่
ตองการสิ่งแวดลอมที่ ไ มมี ชีวิ ต จริง เชน สภาวะไร น้ำ หนั ก ความเฉื่ อ ย ซึ่ ง สามารถใช ส ถานการณ จ ำลอง เป น ต น 9) สื่อ
มัลติมีเดียเสนอบทเรียนโดยปราศจากอารมณไมมีความเหน็ดเหนื่อย ไมแสดงอาการเบื่อหนาย
2. ผลการเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียน
สะกดคำ กอ นและหลังใชสื่อ มัลติมีเ ดี ยเรื่อ งการเขียนสะกดคำ พบว าคะแนนเฉลี่ยกอนการใชสื่อมัลติม ีเดี ย เท ากั บ 20
คะแนน คิดเปน รอยละ 22.22 และคะแนนเฉลี่ยหลังการใชสื่อมัลติมีเดียเทากับ 65 คะแนน คิดเปนรอยละ 72.22 โดยมี
คะแนนเฉลี่ยหลังเรียนเพิ่มขึ้น 44 คะแนน คิดเปนรอยละ 48.88 สรุปไดวา หลังเรียนโดยใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเขียนสะกด
คำ นักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองดานการเขียนสะกดคำ มีความสามารถในการเขียนสะกดคำสูงกวากอนเรียนสอดคลอง
กับ ศิริพร แกมขุนทด (2552 : 68) ไดศึกษาการใชบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอนเพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคำของ
นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรู พบวา นักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูมีความสามารถในการเขียนสะกด
คำเพิ่มขึ้น โดยเปรียบเทียบระหวางคะแนนแบบทดสอบกอนเรียนคิดเปนรอยละ 23.33 แบบทดสอบคิดเปนรอยละ 86.88
โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 63.33 และสอดคลองกับงานวิจัยของ พัชญนรี อินทรออน (2553 : 59) ไดศึกษาการพัฒนา
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดดวยสื่อมัลติมีเดียเพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสำหรับ นักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปที่ 3 โรงเรียนเทศบาล 4 (เชาวนปรีชาอุ ทิศ) พบวา ประสิทธิภาพของแบบฝกทักษะ การเขียนสะกดคำตามมาตรา
ตัวสะกดดวยสื่อมัลติมีเดียสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 3 (E1/ E2) มีคาประสิทธิภาพ 87.05/89.91 ซึ่งสูงกวาเกณฑ 80/80
ที่กำหนด ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลัง การใชแบบฝ กทั ก ษะการเขีย นสะกดคำตามมาตราตั วสะกดด วยสื่ อ มัลติมีเดีย สูง
กวากอนการใชแ บบฝกทักษะการเขียนสะกดคำดวยสื่อมัลติมีเดียอยางมีนัยสำคัญ และความพึ งพอใจของนัก เรีย นที่ มี ต อ
แบบฝกทักษะการเขียนสะกดคำตามมาตราตัวสะกดดว ยสื่อมัลติมีเดีย โดยรวมเทากับ 4.66 ซึ่งมีระดับความพอใจอยูในระดับ
มากที ่ ส ุ ด และนั ก เรี ย นร อ ยละ 100 มี ร ะดั บ ความพึ ง พอใจอยู  ใ นระดั บ มากถึ ง มากที ่ ส ุ ด สู ง กว า เกณฑ ท ี ่ ต ั ้ ง ไว คื อ
รอยละ 80
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใชประโยชน
1.1 จากผลการทดลอง ความสามารถในการเขียนสะกดคำของนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองด า นการเขี ยน
สะกดคำหลั งการสอน โดยใชสื่อมัลติมีเดีย เรื่องการเขีย นสะกดคำ ซึ่งสามารถใชเปนแนวทางในการพัฒนาการเขียนสะกด
คำของนักเรียนไดอยางดียิ ่งขึ้น เมื่อนักเรียนไดฝกซ้ำ ๆ จนเกิดความคงทนในการจำคำ แลวครูก็สามารถสอนทักษะตาง ๆ
ตอไปได
1.2 การสอนเขียนสะกดคำของนักเรียนออทิสติกที่มีความบกพรองทางการเรียนรู หรือการใหนักเรียนศึกษา
ดานสื่อมัลติมีเดียในการใชระยะเริ่มแรก ครูผูสอนควรชวยเหลือ แนะนำอธิบายชี้แจงใหนักเรียนไดเขาใจเสียกอน เพราะใน
บางครั้งการที่นักเรียนไดฟงคำอธิบายจากบทเรียนนั้นอาจไมละเอียดพอโดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนออทิสติก การเลือกเนื้อหาไม
มากเกินไปหรือนอยเกินไป ควรใหเหมาะสมกับระดับผูเรียน
2. ขอเสนอแนะเพื่อการทำวิจัยตอไป
ควรทดลองใชสื่อกับนักเรียนที่มีความบกพรองทางการเรียนรูดานอื่น ๆ ดวย
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รายงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนฉบับนี่สำเร็จลุลวงไดดวยดีดวยความกรุณาชวยเหลือ แนะนำ และใหคำปรึกษา
อยางยิ่งจาก คณะผูบริหารและคณะครูการศึกษาพิเศษที่มีประสบการณยิ่งของโรงเรียนอนุบาลกุลจินต ที่ไดกรุณาถายทอด
ความรู แนวคิดวิธีการ คำแนะนำ และตรวจสอบแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความเอาใจใสยิ่ง ผูวิจัยกราบขอบพระคุณเปน
อยางสูง
ขอขอบพระคุณผูรับใบอนุญ าตโรงเรียนอนุ บ าลกุลจินตและผูอำนวยการโรงเรี ยนอนุ บาลกุลจิน ต ที ่ให ความ
อนุเคราะห และความสะดวกในการเก็บขอมูลเพื่อวิจัย ตลอดจนผูปกครองและนักเรียนที่เปนกลุมตัวอยางที่ใหความรวมมือใน
การเก็บขอมูลเปนอยางดี
ขอขอบพระคุณเพื่อนครูโรงเรียนอนุบ าลกุลจินตทุกทา น ที่คอยชวยเหลือสนับสนุ นทั้ งด านใหคำแนะนำและ
สงเสริมกำลังใจตลอดมา นอกจากนี้ยังมีผูที่ใหความรวมมือชวยเหลืออีกหลายทาน ซึ่งผูวิจัยไมสามารถกลาวนามในที่นี้ไดหมด
จึงขอขอบคุณทุกทานเหลานั้นไว ณ โอกาสนี้ดวย
คุณคาทั้งหลายที่ไดรับจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทีแด บิดา มารดา และบูรพาจารยที่
เคยอบรมสั่งสอน ตลอดจนผูมีพระคุณทุกทาน
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