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หวัขอ้วิทยานิพนธ ์ การพฒันา Individualized Education Program (IEP) ส าหรับการเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

ช่ือผูเ้ขียน ไกรสร ยโุซะ 
อาจารยท่ี์ปรึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.อญัชลี ทองเอม 
สาขาวิชา หลกัสูตรและการสอน 
ปีการศึกษา 2559 
 

บทคดัย่อ 
 

การวิจยัเชิงทดลองน้ี มีวตัถุประสงค์ เพื่อ 1) ศึกษาการพฒันาความสามารถนักเรียน 

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  2) ศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนท่ีมี

ความต้องการพิเศษโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 3) ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษ  

ด้านความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทิสติก  และบกพร่องทางร่างกาย  

ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบา้นบางกลาง จ  านวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

sampling) เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย  คือ 1) แผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized 

Education Program: IEP) เร่ือง การใช้โปรแกรม paint  2) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  

3) แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้ 4) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ การวิเคราะห์

ขอ้มูลใชส้ถิติพ้ืนฐาน ค่าร้อยละ  2) แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 3) สรุปผลโดยใชต้ารางและการ

พรรณนา อภิปรายผล  ผลการวิจยัพบว่า  

1) ผลการพฒันาความสามารถของนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษโดยใช้บทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน  นักเรียนทุกคนมีคะแนนผ่านเกณฑ์ไม่ต  ่าร้อยละ 70 2) ผลการศึกษา

พฤติกรรม นักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดับ ดีมาก และดี 3)  ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิว เตอร์ ช่วยสอนเ ร่ือง โปรแกรม Paint ส าหรับนักเรียนท่ีมีความต้องการพิ เศษ 

E1/E2=81.86/87.08  
 

ค าส าคญั : แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล : IEP, นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม,              

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
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Abstract 
 

 This research was an experimental study with the following aims: (1) to investigate              
the development of the students with special needs through the use of computer-assisted 
instruction, (2) to investigate the special needs students’ behavior as they engaged in their 
learning of how to use the Paint Program through the use of the computer-assisted instruction, and 
(3) the study the effectiveness of the computer-assisted instruction. The subjects were                          
9 Prathomsuksa level 5 students with special needs at Ban Bangklang School. The students were 
classified into those with intellectual disabilities (Down’s Syndrome), those with autism, and 
those with physical disabilities. All of them were Prathomsuksa level 5 (Grade 5) students at Ban 
Bangklang School. The data were collected using the purposive sampling method.  
 The research tools were (1) the instructional plans based on the Individualized 
Education Program (IEP) on how to use the Paint Program, (2) the computer-assisted instruction, 
(3) the achievement test, and (4) the behavior observational form. The statistics used for the data 
analysis were percentage, mean, and standard deviation. 
 The results were as follows: 
 1) All of the special needs students under the study scored above the 70% standard;  
 2) 4 special needs students’ behavior was rated as being at the very good level 
(44.44%); 5 of them were rated as having ‘good’ behavior (55.56%); 
 3) The effectiveness of the computer-assisted program was found to be at the high 
level, i.e., E1/E2=81.86/87.08. 
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กติติกรรมประกาศ 

 

 วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงด้วยดีเพราะได้รับความกรุณาและความเมตตา             
ให้คาํแนะนาํแกไ้ขวิทยานิพนธ์และดูแลความกา้วหน้าอยู่ตลอดเวลาจากท่านผูช่้วยศาสตราจารย ์              
ดร .อัญชลี  ทองเอม  อาจารย์ท่ีปรึกษา  ท่ีให้ค ําปรึกษา  คําแนะนําท่ี เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง                 
ได้ตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องของงานวิทยานิพนธ์  ตลอดจนให้ความช่วยเหลือ                            
ในกระบวนการดํา เ นินการวิจัยมาตั้ งแ ต่ต้นจนสํา เ ร็จ  ทําให้งานวิทยานิพนธ์ มี คุณค่า  
ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณดว้ยความเคารพอยา่งสูง 
 ขอขอบพระคุณ ศาสตราจารย  ์กิตติคุณ ดร.ไพฑูรย  ์สินลารัตน์ ประธานกรรมการ 
อาจารย ์ดร.ศิริรัตน์ ศรีสอาด และผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ธญัธชั  วิภติัภูมิประเทศ  เป็นผูท้รงคุณวุฒิ
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ 
 ขอขอบคุณ  นายมนัส  จั่นสกุล  ผู ้อ ํานวยการโรงเรียนบ้านบางกลาง  ท่ีให้ความ
อนุเคราะห์นกัเรียน ในการทาํวิจยัในคร้ังน้ี 
 ขอขอบคุณ นางนิภา อุตรา ผูอ้าํนวยการศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจังหวดัระนอง  
ท่ีให้ความอนุเคราะห์สถานท่ีในการจดัทาํการศึกษาวิจยั และนายจตุพร กดทรัพย ์ ครูอตัราจา้ง                     
ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัระนอง ท่ีคอยช่วยเหลือสนบัสนุน 
 ขอขอบใจนักเรียนท่ีมีความต้องการจาํเป็นพิเศษเรียนรวม ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบา้นบางกลาง จาํนวน 9 คน ท่ีใหค้วามร่วมมือในการศึกษาคน้ควา้และทดลองคร้ังน้ี 
 สุดทา้ยน้ี ขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัวของผูว้ิจยัท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและ
สนบัสนุนแก่ผูว้ิจยั ให้ในการทาํวิจยัคร้ังน้ีจนประสบผลสาํเร็จ คุณประโยชน์ท่ีไดจ้ากการวิจยัน้ี            
ขอมอบแด่บิดา มารดา คณะครูคณาจารยแ์ละผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีคอยช่วยเหลือให้งานวิจยัฉบบัน้ีสําเร็จ
สมบูรณ์ 
 
 

 ไกรสร  ยโุซะ 
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บทที ่1 
บทนํา 

 
1.1   ทีม่าและความสําคญัของปัญหา 
 ในปัจจุบันสังคมมีการเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทําให้รัฐให้ความสําคัญกับ
การศึกษาของบุคลากรของชาติทุก ๆ ดา้น  ดว้ยการวางรากฐานการศึกษาท่ีมัน่คงให้กบับุคคลใน
ชาติข้ึน โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใหก้ารศึกษาแก่เยาวชนของชาติ เพื่อเตรียมเด็กใหเ้ติบโตเป็นผูใ้หญ่ท่ี
มีคุณภาพ สามารถพึ่งพาตนเองได ้ดาํรงชีวิตอยูใ่นสังคมอยา่งมีคุณธรรม  สามารถปรับตวัไดอ้ยา่ง
เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลง เพื่อการอยู่ร่วมกนัในสังคมไทย และสังคมโลกอย่างสันติสุขบน
พื้นฐานสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นไทยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 ได้
สนองตอบความมุ่งหวงัทางการศึกษาของคนไทยไดอ้ยา่งชดัเจน ในมาตรา 43 ซ่ึงบญัญติัถึงสิทธิ
และเสรีภาพดา้นการศึกษาของชาวไทยไวว้่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี รัฐจะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย”                
และพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545              
และ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553  มาตรา  10  ไดก้าํหนดไวส้อดคลอ้งกบับทบญัญติัในรัฐธรรมนูญไวว้่า           
“ การจดัการศึกษาตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอภาคกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่
นอ้ยกวา่สิบสองปีท่ีรัฐจะตอ้งจดัใหอ้ยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เกบ็ค่าใชจ่้าย’’ (พระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ, 2553, น. 5, 1 ) และในมาตราเดียวกนัน้ียงัไดก้าํหนดใหรั้ฐจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานให้กบัผูพ้ิการและผูด้อ้ยโอกาสเป็นพิเศษ และจะตอ้งจดัให้กบัผูมี้ความสามารถพิเศษดว้ย
รูปแบบอนัเหมาะสมกบัความสามารถของบุคคลซ่ึงรวมทั้งเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ   
 การเรียนรวมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ (Inclusive education for children with 
special needs) เป็นการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ ดงัน้ี  1.บุคคล
ท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น2. บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 3.บุคคลท่ีมีความบกพร่อง
ทางสติปัญญา  4.บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย หรือการเคล่ือนไหว หรือสุขภาพ 5. บุคคลท่ีมี
ปัญหาทางการเรียนรู้  6.บุคคลท่ีมีความบกพร่องทางการพูด และภาษา  7.บุคคลท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรม หรืออารมณ์ 8.บุคคลออทิสติก 9.บุคคลพิการซ้อน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552)          
โดยจดัใหเ้ด็กเหล่าน้ีเขา้มาเรียนในชั้นเรียนปกติ เพื่อใหเ้ด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการพฒันา
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ทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา สอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็ก อีกทั้ง
ยงัช่วยใหเ้ด็กปกติมีการยอมรับ และปรับตวั เพื่อสามารถเรียนร่วมกบัเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษได ้
การเรียนรวม หรือการจดัการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education) เป็นแนวคิดในการจดัการศึกษาท่ี
โรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้กบัเด็กทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็นเด็กปกติ หรือ
เป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเด็กทุกคนท่ีผูป้กครองพามาเขา้เรียน ทางโรงเรียนจะตอ้งรับเด็กและ
จะตอ้งจดัการศึกษาให้เขาอยา่งเหมาะสมการเรียนรวมยงัหมายถึงการศึกษาท่ีไม่แบ่งแยกระดบัชั้น 
เช่น อนุบาลประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการดาํรงชีพของคนในสังคมหลงัจบ
การศึกษาจะตอ้งดาํเนินไปในลกัษณะร่วมกนัท่ีทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของสังคมและ เขาเหล่านั้น
ต่างก็ เ ป็นส่วนหน่ึงของสังคมท่ีต้องใช้ชีวิตร่วมกันกับเด็กปกติโดยไม่มีการแบ่งแยกซ่ึง
กระทรวงศึกษาธิการได้กาํหนดความหมายของการเรียนรวมว่า หมายถึง วิธีการจัดการศึกษา
สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้รียนรวมกบัเด็กปกติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาส
เรียนรู้ตามรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ให้สามารถดาํรงชีวิตใน
สงัคมอยา่งปกติสุข การจดัการเรียนร่วมระหวา่งเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัเดก็ปกติ 
 ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนักเรียนปกติในวิชาต่างๆ นั้นสามารถใชส่ื้อ
ประกอบการเรียนการสอนไดห้ลายรูปแบบ ผูส้อนสามารถนาํมาประยกุตแ์ละเลือกใชใ้หเ้หมาะสม
กบัความสามารถการเรียนรู้ของนักเรียนแต่ละคน ไม่ว่าผูเ้รียนเหล่านั้นจะมีความสามารถในการ
เรียนรู้อยูใ่นระดบัเก่ง ระดบัปานกลาง หรือเรียนอ่อน ซ่ึงส่ือการสอนนั้น มีทั้งส่ือท่ีเป็นส่ิงพิมพ ์ส่ือ 
วสัดุอุปกรณ์ และส่ือวิธีการ ดงัท่ี (ทิศนา แขมมณี, 2545, น.7) กล่าวถึงว่า ส่ือเป็นวิธีการท่ี
หลากหลายลกัษณะ เช่นการติว (tutoring) เป็นรูปแบบการสอนซ่อมเสริมหรือเสริมผูเ้รียนให้มี
ความรู้ ความเขา้ใจในจุดท่ีเป็นปัญหา หรือเป็นความตอ้งการของผูเ้รียน การสอนแบบกาํกบัช้ีแนะ 
(coaching) เป็นการสอนท่ีช่วยให้ผูเ้รียนเป็นรายบุคคลประสบผลสําเร็จในการเรียนรู้ โดยผูท้าํ
หนา้ท่ีสอน สาธิต และกาํกบัของผูเ้รียน ส่วนในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนของนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษเรียนรวมสามารถกระทาํไดห้ลายวิธี เช่นการจดักิจกรรมหรือประสบการณ์ต่างๆ 
ท่ีน่าสนใจสนุกสนานเพื่อสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ แต่ในการจดัการเรียนการสอนของนกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษเรียนรวมตอ้งคาํนึงถึงวิธีการสอน ครูผูส้อนตอ้งมีการสอนซํ้ าไปซํ้ ามา และ
ตอ้งใช้เวลาสอนมากกว่าปกติ สอนโดยไม่ให้เด็กมีความตึงเครียด และควรจดักิจกรรมให้เป็น
กิจวตัรประจาํวนัเหมือนๆกนัทุกวนัเพื่อไม่ให้ผูเ้รียนเกิดความสับสน ดว้ยเหตุน้ีผูว้ิจยัจึงเห็นว่า
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีน่าสนใจ เน่ืองจากเป็นส่ือท่ีเป็นนาํเสนอ
ส่ือผสมดว้ยคอมพิวเตอร์ ไดแ้ก่ ขอ้ความภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว กราฟฟิก แผนภูมิ วิดีทศัน์และ
เสียงเพื่อถ่ายทอดเน้ือหาบทเรียนหรือองค์ความรู้ในลกัษณะใกลเ้คียงกับสอนจริงในห้องเรียน  
จะเห็นไดว้่าบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงเป็นส่ือการเรียนการสอนท่ีดีกว่าส่ือชนิดอ่ืน คือมี
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ความน่าสนใจ เร้าความสนใจให้แก่ผูเ้รียน  การเรียนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วย
เสริมประสิทธิภาพการเรียนรู้ และทาํให้กระบวนการเรียนรู้สมบูรณ์สูงข้ึนส่งผลให้ผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนดีข้ึน  
 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วิชาคอมพิวเตอร์นั้นนกัเรียนจะใช้
เวลาเรียนสปัดาห์ละ 1 ชัว่โมง เม่ือมาเรียนในสปัดาห์ต่อไปทาํใหน้กัเรียนจาํเน้ือหาเก่าของสัปดาห์ท่ี
ผา่นมาไม่ได ้ทาํใหน้กัเรียนไม่สามารถศึกษาไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในจดัเรียนการสอนของนกัเรียนท่ี
มีความตอ้งการพิเศษเรียนรวมนั้นตอ้งคาํนึกถึงความต่อเน่ืองในการสอน จากปัญหาดงักล่าวจึงทาํ
ให้นักเรียนไม่สามารถจดจาํเคร่ืองมือ และวิธีการใชเ้คร่ืองมือในโปรแกรม Paint ได ้ผูว้ิจยัได้
แนวคิดท่ีวา่การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะช่วยใหน้กัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม
สามารถศึกษาเรียนรู้ไดด้ว้ยตนเอง และสามารถศึกษาหาความรู้ในบทเรียนไดอ้ยา่งไม่จาํกดัเวลา อีก
ทั้งยงัช่วยแบ่งเบาภาระการสอนของครูผูส้อน ผูว้ิจยัในฐานะครูผูส้อนวิชาคอมพิวเตอร์ จึงสนใจท่ี
จะทาํวิจยัพื่อช่วยส่งเสริมการเรียนรู้และพฒันาความสามารถ สําหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษเรียนรวมโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint  
 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1.  เพื่อศึกษาการพัฒนาความสามารถนักเรียนท่ีมีความต้องการพิเศษโดยใช้บทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน เร่ือง โปรแกรม Paint 
 3.  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม 
Paint สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
1.3 สมมติฐานการวจัิย 
 1.  นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามารถเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
โดยมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
 2.  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
โปรแกรม Paint อยูใ่นระดบัมาก   
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint สาํหรับนกัเรียนท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2= 80/80 
1.4   ขอบเขตการวจัิย 
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 1.  กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน              
บา้นบางกลาง จาํนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
 2.  ตวัแปรท่ีใชใ้นการวิจยั 
 ตวัแปรตน้    
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
    ตวัแปรตาม   
   1.  ความสามารถเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
     2.  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
    3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
   4.  นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถเรียนรู้บรรลุเป้าหมายตาม Individualized 
Education Program (IEP)            fog     
 3. เน้ือหา 

               ในการวิจยัเร่ืองการพฒันา Individualized Education Program (IEP) สาํหรับการเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม มีเน้ือหา
จาํนวน  3 หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้ไหมฉันอยู่ไหน หน่วยการเรียนรู้ท่ี                       
2 เคร่ืองมือน่ารู้ และหน่วยการเรียนรู้ท่ี  3 เรขาคณิตพาเพลินและบนัทึกฉนัใหดี้ 
 
1.5   นิยามศัพท์เฉพาะ 
 นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษ หมายถึง เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ 
ไดแ้ก่ ดา้นความบกพร่องทางสติปัญญา (ดาวน์ซินโดม) บุคคลออทิสติก และบกพร่องทางร่างกาย 
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
สอดคลอ้งกบัความสามารถและปรับตวั เพื่อสามารถเรียนร่วมกบัเดก็ปกติได ้ 
 บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน หมายถึง บทเรียนท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน เร่ือง โปรแกรม Paint 
มีจาํนวน 3 บทเรียน คือ บทเรียนท่ี 1 เคร่ืองมือน่ารู้ บทเรียนท่ี 2 เรขาคณิตพาเพลิน บทเรียนท่ี              
3 เรขาคณิต พาเพลินและบนัทึกฉนัใหดี้ 
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 โปรแกรม Paint หมายถึง โปรแกรมพื้นฐานท่ีมีมากบัโปรแกรมระบบปฏิบติัการ 
Windows เป็นโปรแกรมวาดภาพ สามารถนาํมาใช้ประกอบการเรียนการสอนนักเรียนระดบั
ประถมศึกษาไดเ้ป็นอย่างดีเพราะมีสีสันสวยงาม ทั้งสามารถสร้างทกัษะการใช้ Mouse และ 
Keyboard ท่ีผูว้ิจยัไดน้าํมาสร้างเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 Individualized Education Program: IEP หมายถึง แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
เป็นแผน ซ่ึงกาํหนดแนวทางการจดัการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคล
พิการแต่ละบุคคล ตลอดจนกาํหนดส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใด
ทางการศึกษาให้เป็นเฉพาะบุคคล ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ขียน Individualized Education Program (IEP)                   
เร่ือง โปรแกรม Paint เพื่อใชส้าํหรับกลุ่มเป้าหมายทั้ง 9 คนท่ีผูว้ิจยัเลือกไว ้
 

1.6   ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจากการวจัิย 
 1.  นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม สามารถใชโ้ปรแกรม Paint ไดดี้ข้ึนหลงัจากการ
สอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 2.  ไดบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน วิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint สาํหรับนกัเรียน 
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม ท่ีมีประสิทธิภาพ 
 3.  ไดท้ราบถึงพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวมและนาํไปใชป้ระโยชน์
ในการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆได ้
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บทที ่2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 

 
 การวิจยั เร่ือง การพฒันาความสามารถนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวมโดย            
ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผูว้ิจยัไดท้าํการศึกษาคน้ควา้ไดก้าํหนดขอบเขตการศึกษาคน้ควา้
ไว ้ดงัน้ี 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
2.2  นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม 
2.3  (Individualized Education Program: IEP) 
2.4  จิตวิทยาการเรียนรู้เก่ียวกบัการพฒันาส่ือคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบับทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.6  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
2.7  โปรแกรม Paint  
2.8  งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี
 การเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ตามหลกัสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพทุธศกัราช  2551 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
เป็นกลุ่มสาระท่ีช่วยพฒันาให้ผูเ้รียนมีความรู้  ความเขา้ใจมีทกัษะพื้นฐานท่ีจาํเป็นต่อการดาํรงชีวิต 
และรู้เท่าทนัการเปล่ียนแปลง สามารถนาํความรู้เก่ียวกบัการดาํรงชีวิต การอาชีพ  และเทคโนโลย ี 
มาใช้ประโยชน์ในการทาํงานอย่างมีความคิดสร้างสรรค์ และแข่งขนัในสังคมไทยและสากล            
เห็นแนวทางในการประกอบอาชีพ รักการทาํงาน  และมีเจตคติท่ีดีต่อการทาํงาน สามารถดาํรงชีวิต
อยู่ในสังคมไดอ้ย่างพอเพียง และมีความสุขกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ี         
มุ่งพฒันาผูเ้รียนแบบองคร์วม  เพื่อให้มีความรู้ความสามารถ  มีทกัษะในการทาํงาน เห็นแนวทาง  
ในการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพโดยมีสาระสาํคญั  ดงัน้ี   
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  ตวัช้ีวดัและสาระการเรียนรู้แกนกลาง 
  สาระท่ี  3 เทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร 

  มาตรฐาน ง 3. 1  เขา้ใจ เห็นคุณค่า และใชก้ระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศในการ
สืบคน้ขอ้มูลการเรียนรู้   การส่ือสาร   การแกปั้ญหา การทาํงาน และอาชีพอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล มีคุณธรรม  
ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 1 1.บ อ ก ข้ อ มู ล ท่ี ส น ใ จ แ ล ะ

แหล่งขอ้มูลท่ีอยูใ่กลต้วั  
 

1.ขอ้มูลของส่ิงท่ีสนใจอาจเป็นขอ้มูลเก่ียวกบั บุคคล 
สตัว ์ส่ิงของ เร่ืองราว และเหตุการณ์ต่างๆ  
2.แหล่งข้อมูลท่ีอยู่ใกล้ตัว  เ ช่น  บ้าน  ห้องสมุด 
ผูป้กครอง ครู หนงัสือพิมพ ์รายการโทรทศัน์ 

2.บอกประโยชน์ของอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ 
2.วิทย ุโทรทศัน์ กลอ้งดิจิทลั โทรศพัทมื์อถือ 
ประโยชน์ของอุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น   
ใชใ้นการเรียน ใชว้าดภาพใชติ้ดต่อส่ือสาร  

ป. 2 1.บอกประโยชน์ของขอ้มูลและ
รวบรวมข้อ มูล ท่ีสนใจจ าก
แหล่งขอ้มูลต่าง  ๆท่ีเช่ือถือได ้
 

1.ขอ้มูลบางอยา่งมีประโยชน์ในการดาํเนินชีวิตตอ้ง
พิจารณาก่อนนาํไปใช ้
2.แหล่งขอ้มูลท่ีเช่ือถือได้เป็นแหล่งขอ้มูลท่ีมีการ
รวบรวมขอ้มูลอยา่งมีหลกัเกณฑมี์เหตุผลและ มีการ
อา้งอิง  เช่น            

-  แหล่งขอ้มูลของทางราชการ  
-  แหล่งขอ้มูลจากผูเ้ช่ียวชาญ  มีประสบการณ์

ตรงและศึกษาในเร่ืองนั้นๆ    
3.การรวบรวมขอ้มูลท่ีสนใจจากแหล่งขอ้มูลหลาย
แหล่ง ท่ีเช่ือถือได้  ช่วยให้ได้ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและ
สมบูรณ์มากข้ึน 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
 2.บอกประโยชน์และการรักษา

แหล่งขอ้มูล   
 

1.ประโยชน์ของแหล่งขอ้มูล 
2.การรักษาแหล่งขอ้มูล  เป็นการรักษาสภาพของ
แหล่งขอ้มูลให้คงอยูแ่ละใชง้านไดน้านๆ  เช่น ไม่ขีด
เขียนตามสถานท่ีต่างๆ ปฏิบติัตามระเบียบการใช้
แหล่งข้อมูล และไม่ทาํให้แหล่งข้อมูลเกิดความ
ชาํรุดเสียหาย 

 3.บอกช่ือและหนา้ท่ีของอุปกรณ์
พื้นฐานท่ีเป็นส่วนประกอบหลกั
ของคอมพิวเตอร์ 
 
 

1.คอมพิ ว เ ต อ ร์ ป ร ะ กอบด้ ว ยห น่ ว ย รั บ เ ข้ า  
หน่วยประมวลผล หน่วยส่งออกซ่ึงการประมวลผล
เป็นการกระทาํ(คาํนวณ เปรียบเทียบ)  กบัขอ้มูลท่ี
รับเขา้มา 
2.อุปกรณ์พื้นฐานท่ีเป็นส่วนประกอบหลักของ
คอมพิวเตอร์  มีดงัน้ี เมาส์ ทาํหนา้ท่ี เล่ือนตวัช้ีและ
คลิกคาํสั่ง แผงแป้นอกัขระ ทาํหน้าท่ีรับขอ้ความ 
สัญลักษณ์และตัวเลข  จอภาพ  ทําหน้าท่ี  แสดง
ข้อความภาพ ซีพียู ทําหน้าท่ีประมวลผลข้อมูล 
ลาํโพง  ทาํหนา้ท่ีส่งเสียง เคร่ืองพิมพ ์ทาํหนา้ท่ีพิมพ์
ขอ้ความ  อุปกรณ์เก็บขอ้มูล  เช่น แผ่นบนัทึก ซีดี  
หน่วยความจาํแบบแฟลช 

ป. 3 1.คน้หาขอ้มูลอยา่งมีขั้นตอน 
และนาํเสนอขอ้มูลในลกัษณะ
ต่างๆ 

1.ขั้นตอนการคน้หาขอ้มูล ประกอบดว้ยการกาํหนด
หัวขอ้ท่ีตอ้งการคน้หา การเลือกแหล่งขอ้มูล การ
เตรียมอุปกรณ์  การคน้หาและรวบรวมขอ้มูล การ
พิจารณาการสรุปผล  
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 

 2. บอกวิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ 
 

1.วิธีดูแลและรักษาอุปกรณ์เทคโนโลยสีารสนเทศ      
      -   ศึกษาและปฏิบติัตามขั้นตอนการใชง้าน 
      -  ปฏิบติัตามระเบียบการใชแ้ละการดูแลรักษา 

ป. 4 1.บอกช่ือและหนา้ท่ีของอุปกรณ์
เทคโนโลยสีารสนเทศ   
 

2.อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศ  เช่น กลอ้งดิจิทลั  
ทาํหนา้ท่ี  บนัทึกภาพสแกนเนอร์  ทาํหนา้ท่ี สแกน
ข้อคว ามห รือภาพ ท่ีอยู่ ใน รูป ส่ิ งพิ มพ์ให้ อ ยู ่ 
ในรูปขอ้มูลดิจิทลั แผน่ซีดี  ทาํหนา้ท่ี  เกบ็ขอ้มูล      

2.บอกหลกัการทาํงานเบ้ืองตน้
ของคอมพิวเตอร์  
     

1.หลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ของคอมพิวเตอร์มีดังน้ี  
รับขอ้มูลเขา้โดยผ่านหน่วยรับเขา้แลว้ส่งขอ้มูลไป
จดัเก็บไวย้งัหน่วยความจาํ  จากนั้นส่งขอ้มูลไปยงั
หน่วยประมวลผลเพื่อผา่นกระบวนการคาํนวณและ
เปรียบเทียบให้ไดผ้ลลพัธ์ตามตอ้งการ  ผลลพัธ์ ท่ี
ไดจ้ะถูกส่งไปยงัหน่วยแสดงผล 
2.การจัดประเภทของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ตาม
หลกัการทาํงานเบ้ืองตน้ เช่น 

 -   อุปกรณ์รับขอ้มู เช่น  เมาส์  แผงแป้นอกัขระ 
 -   อุปกรณ์ประมวลผล ไดแ้ก่  ซีพีย ู
 -  อุปกรณ์แสดงผล   เ ช่น  จอภาพ   ลําโพง   

เคร่ืองพิมพ ์
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 4 
(ต่อ) 

3. บอกประโยชน์และโทษจาก
การใชง้านคอมพิวเตอร์ 

1.ประโยชน์จากการใชง้านคอมพิวเตอร์ใชส้ร้างงาน  
เช่นจดัทาํรายงาน สร้างงาน  นาํเสนอ  ติดต่อส่ือสาร
และคน้หาความรู้ เช่น ส่ง e-mail คน้หาขอ้มูล  
ศึกษาบทเรียน ใช้เพื่อความบนัเทิง  เช่น เล่นเกม  
ฟังเพลง  ดูภาพยนตร์  ร้องเพลง 
2.โทษจากการใชง้านคอมพิวเตอร์ ต่อร่างกาย  เช่น 
การใช้คอมพิวเตอร์ติดต่อกันเป็นเวลานานเป็น
ผลเสียต่อสุขภาพ ต่อสังคม  เช่น การถูกล่อลวง การ
สูญเสียความสมัพนัธ์กบัครอบครัว 

4.ใชร้ะบบปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์เพื่อการทาํงาน   
 

1.ประเภทของซอฟตแ์วร์  ไดแ้ก่ ซอฟตแ์วร์ระบบ 
และซอฟตแ์วร์ประยกุต ์
2.การใชง้านระบบปฏิบติัการคอมพิวเตอร์เบ้ืองตน้ 
เช่น การสร้าง  ลบ  เปล่ียนช่ือ ยา้ยแฟ้มและ
โฟลเดอร์ 

 5.สร้างภาพหรือช้ินงานจาก
จินตนาการโดยใชโ้ปรแกรม
กราฟิกดว้ยความรับผดิชอบ 

1.การใชโ้ปรแกรมกราฟิกขั้นพื้นฐาน  เช่น การวาดภาพ  
การระบายสี  การพิมพข์อ้ความ 
2.การสร้างภาพหรือช้ินงานโดยใชโ้ปรแกรมกราฟิก  
เช่น  การวาดภาพประกอบการเล่านิทาน  โดยไม่
คดัลอกผลงานผูอ่ื้นใช้คาํสุภาพและไม่สร้างความ
เสียหายต่อผูอ่ื้น 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.คน้หา รวบรวมขอ้มูลท่ีสนใจ  
และเป็นประโยชน์จาก
แหล่งขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีเช่ือถือได้
ตรงตามวตัถุประสงค ์  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.การดาํเนินการเพื่อให้ไดข้อ้มูลตามวตัถุประสงค ์ 
มีขั้นตอนดงัน้ี   

-  กาํหนดวตัถุประสงคแ์ละความตอ้งการของส่ิง
ท่ีสนใจเพื่อกาํหนดขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา 

-  วางแผนและพิจารณาเลือกแหล่งขอ้มูลท่ีมี  
ความน่าเช่ือถือ  

- กาํหนดหัวขอ้ของขอ้มูลท่ีตอ้งการคน้หา  
เตรียมอุปกรณ์ท่ีตอ้งใช้ในการคน้หา บนัทึก และ
เกบ็ขอ้มูล  

-  คน้หาและรวบรวมขอ้มูล 
-  พิจารณา เปรียบเทียบ ตดัสินใจ 
-  สรุปผลและจดัทาํรายงานโดยมีการอา้งอิง  

แหล่งขอ้มูล 
-  เกบ็รักษาขอ้มูลใหพ้ร้อมใชง้านต่อไป   

2.สร้างงานเอกสารเพ่ือใช้
ประโยชน์ในชีวิตประจาํวนัดว้ย
ความรับผดิชอบ 
 

1.การใชซ้อฟตแ์วร์ประมวลคาํขั้นพื้นฐาน เช่น           
การสร้างเอกสารใหม่  การตกแต่ง  เอกสารการ
บนัทึกงานเอกสาร 
2.การสร้างงานเอกสาร  เช่น  บตัรอวยพร                   
ใบประกาศ รายงาน โดยมีการอา้งอิงแหล่งขอ้มูล 
ใชค้าํสุภาพ และ ไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อผูอ่ื้น 
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ช้ัน ตัวช้ีวดั สาระการเรียนรู้แกนกลาง 
ป. 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

1.บอกหลกัการเบ้ืองตน้ของการ
แกปั้ญหา 
 

1.หลกัการเบ้ืองตน้ของการแกปั้ญหา  
-  พิจารณาปัญหา 
-  วางแผนแกปั้ญหา 
-  แกปั้ญหา 
-  ตรวจสอบและปรับปรุง 

2.ใช้คอมพิวเตอร์ในการคน้หา
ขอ้มูล 
 

2.การใช้คอมพิวเตอร์ในการค้นหาข้อมูล   เช่น 
คน้หาขอ้มูลในเคร่ืองคอมพิวเตอร์ คน้หาขอ้มูลจาก
อินเทอร์เน็ต  คน้หาขอ้มูลจากซีดีรอม 

3.เก็บรักษาขอ้มูลท่ีเป็นประโยชน์
ในรูปแบบต่างๆ 

3.การเกบ็รักษาขอ้มูลในรูปแบบต่างๆ  
-  สาํเนาถาวร  เช่น  เอกสาร แฟ้มสะสมงาน 
-  ส่ือบนัทึก   เช่น เทป แผ่นบนัทึก ซีดีรอม  

หน่วยความจาํแบบแฟลช 
4.นําเสนอข้อมูลในรูปแบบท่ี
เหมาะสมโดยเลือกใชซ้อฟตแ์วร์
ประยกุต ์
 

1.การจัดทาํข้อมูลเพ่ือการนําเสนอต้องพิจารณา
รูปแบบของข้อ มู ล ให้ เ หม า ะสมกับก า ร ส่ื อ
ความหมายท่ีเขา้ใจง่ายและชดัเจน เช่น กราฟ ตาราง 
แผนภาพ รูปภาพ  
2.การใชซ้อฟต์แวร์นาํเสนอ  เช่น  การสร้างสไลด ์ 
การตกแต่งสไลด์ การกาํหนดเทคนิคพิเศษในการ
นาํเสนอ 
3.การเลือกใช้ซอฟต์แวร์ประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
รูปแบบการนาํเสนอ เช่น   นาํเสนอรายงานเอกสาร
โดยใช้ซอฟต์แวร์  ประมวลคํา   นํา เสนอแบบ
บรรยายโดยใชซ้อฟตแ์วร์นาํเสนอ 

 5.ใช้คอมพิว เตอ ร์ ช่วยส ร้าง
ช้ินงานจากจินตนาการหรืองาน
ท่ีทําในชีวิตประจําวันอย่างมี
จิตสาํนึก  และความรับผดิชอบ 

1.การสร้างช้ินงานตอ้งมีการวางแผนงานและการ
ออกแบบอยา่งสร้างสรรค ์ 
2.ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสร้างช้ินงาน  เช่น แผ่นพบั  
ป้ายประกาศ   เอกสารแนะนํา ช้ินงาน   สไลด์
นําเสนอข้อมูล โดยมีการอ้างอิงแหล่งข้อมูลใช้
ทรัพยากรอยา่งคุม้ค่า ไม่คดัลอกผลงานผูอ่ื้น  
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2.2  นักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษเรียนรวม  
 นิติธร ปิลวาสน์ ( 2555) ไดก้ล่าวไวว้่า การเรียนร่วมของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
(Inclusive education for children with special needs) เป็นการจดัการศึกษาสาํหรับเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ เช่น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้นิ เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการ
เห็น เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา เป็นตน้ โดยจดัให้เด็กเหล่าน้ีเขา้มาเรียนในชั้นเรียนปกติ 
เพื่อให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดรั้บการพฒันาทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และ
สติปัญญา สอดคลอ้งกบัความสามารถของเด็ก อีกทั้งยงัช่วยให้เด็กปกติมีการยอมรับ และปรับตวั 
เพื่อสามารถเรียนร่วมกบัเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษได ้
 การเรียนร่วม หรือการจดัการศึกษาโดยรวม (Inclusive Education) เป็นแนวคิดในการ
จดัการศึกษาท่ีโรงเรียนจะตอ้งจดัการศึกษาให้กบัเด็กทุกคน โดยไม่มีการแบ่งแยกว่าเด็กคนใดเป็น
เด็กปกติ หรือเป็นเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเด็กทุกคนท่ีผูป้กครองพามาเขา้เรียน ทางโรงเรียน
จะตอ้งรับเด็กและจะตอ้งจดัการศึกษาใหเ้ขาอยา่งเหมาะสม การเรียนร่วมยงัหมายถึงการศึกษาท่ีไม่
แบ่งแยกระดบัชั้น เช่น อนุบาลประถมศึกษา มธัยมศึกษา อุดมศึกษา ตลอดจนการดาํรงชีพของคน
ในสังคมหลงัจบการศึกษาจะตอ้งดาํเนินไปในลกัษณะร่วมกนัท่ีทุกคนต่างเป็นส่วนหน่ึงของสังคม
และเขาเหล่านั้นต่างกเ็ป็นส่วนหน่ึงของสงัคมท่ีตอ้งใชชี้วิตร่วมกนักบัเดก็ปกติโดยไม่มีการแบ่งแยก 
ซ่ึงกระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดความหมายของการเรียนร่วมว่า หมายถึง วิธีการจดัการศึกษา
สาํหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดเ้รียนร่วมกบัเด็กปกติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กเหล่าน้ีไดมี้โอกาส
เรียนรู้ตามรูปแบบท่ีเหมาะสม โดยคาํนึงถึงความสามารถของบุคคลนั้น ให้สามารถดาํรงชีวิตใน
สงัคมอยา่งปกติสุข การจดัการเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติ นั้นสามารถ
จดัการศึกษาไดห้ลายหลายรูปแบบ คือ 
 การเรียนร่วมบางเวลา (Integration) เป็นการจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนใน
โรงเรียนปกติ โดยอาจจดัให้อยู่ในชั้นปกติในบางเวลา เช่น วิชาดนตรี พลศึกษา หรือร่วมกิจกรรม 
ลูกเสือ- เนตรนารี กีฬาสี เป็นตน้ คาดหวงัว่า เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษจะมีโอกาสแสดงออก และ
มีปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเด็กปกติ และยงัหมายถึงการจดัชั้นเรียนเฉพาะสําหรับเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษในโรงเรียนปกติ เด็กท่ีรับบริการในลกัษณะน้ีมกัเป็นเด็กท่ีมีความพิการระดบัปานกลางถึง
ระดบัมาก จึงไม่อาจเรียนร่วมเต็มเวลาได ้ตอ้งมีการจดัทาํแผนการศึกษาพิเศษเฉพาะบุคคลให้กบั
เดก็  
 การเรียนร่วมเต็มเวลา (Mainstreaming) การจดัให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ไดมี้
โอกาสไดเ้รียนชั้นเดียวกบัเด็กปกติ ตลอดเวลาท่ีเด็กอยู่ในโรงเรียน เด็กปกติไดรั้บบริการการจดั
กระบวนการเรียนรู้และบริการนอกห้องเรียนอย่างไร เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีไดรั้บบริการ
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เช่นเดียวกันเป้าหมายสําคัญของการเรียนร่วมเต็มเวลา คือ เพื่อให้เด็กเข้าใจซ่ึงกันและกัน 
ตอบสนองความตอ้งการซ่ึงกนัและกนัและมีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนัระหว่างเด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษกับเด็กปกติ เด็กปกติจะยอมรับความหลากหลายของมนุษย์ เข้าใจว่าคนเราเกิดมาไม่
จาํเป็นตอ้งเหมือนกนัทุกอย่าง ท่ามกลางความแตกต่างกนั มนุษยเ์ราตอ้งการความรัก ความสนใจ 
ความเอาใจใส่เช่นเดียวกนัทุกคน 
 ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)  
พ.ศ. 2545 หมวด 2 สิทธิและหน้าท่ีทางการศึกษา มาตรา 10 กาํหนดว่า การจดัการศึกษา  
ตอ้งจดัใหบุ้คคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัในการรับการศึกษา ขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกว่าสิบสองปี ท่ี
รัฐตอ้งจดัให้อยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย และวรรคสอง การจดัการศึกษาสาํหรับ
บุคคลซ่ึงมีความบกพร่องทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม การส่ือสารและการเรียนรู้ 
หรือมีร่างกายพิการ หรือทุพพลภาพหรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่มีผูดู้แลหรือดอ้ย
โอกาส ตอ้งจดัให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิและโอกาสไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นพิเศษ การศึกษา
สําหรับคนพิการในวรรคสอง ให้จดัตั้งแต่แรกเกิด หรือพบความพิการโดยไม่เสียค่าใชจ่้าย และ 
ให้บุคคลดงักล่าวมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนายความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง สาระสําคญัของพระราชบญัญติั
การศึกษา เก่ียวกบัสิทธิและโอกาสทางการศึกษาของเด็กทุกประเภท ทาํให้หลกัสูตรการศึกษา
ปฐมวัย  พุทธศักราช  2546 ได้กําหนดหลักการจัดการศึกษาสําหรับเด็กปฐมวัยว่า  
การจัดประสบการณ์ให้กับเด็กปฐมวยัตอ้งยึดหลกัการอบรมเล้ียงดูควบคู่กับการให้การศึกษา  
โดยตอ้งคาํนึงถึงความสนใจ และความตอ้งการของเด็กทุกคนทั้งเด็กปกติ เด็กท่ีมีความสามารถ
พิเศษ และเดก็ท่ีมีความบกพร่องทางร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา รวมทั้งการส่ือสารและ
การเรียนรู้ หรือเด็กท่ีมีร่างกายพิการหรือทุพพลภาพ หรือบุคคลซ่ึงไม่สามารถพึ่งตนเองได ้หรือไม่
มีผูดู้แล หรือผูด้อ้ยโอกาส เพื่อให้เด็กไดรั้บการพฒันาทุกดา้นทั้งทางดา้นร่างกาย อารมณ์ จิตใจ 
สงัคม และสติปัญญา อยา่งสมดุล โดยจดักิจกรรมท่ีหลากหลาย บูรณาการผา่นการเล่น และกิจกรรม
ท่ีเป็นประสบการณ์ตรงผา่นประสาทสมัผสัทั้งหา้ เหมาะสมกบัวยั และความแตกต่างระหว่างบุคคล 
ดว้ยปฏิสัมพนัธ์ท่ีดี ระหว่างเด็กกบัพ่อแม่ เด็กกบัผูเ้ล้ียงดูหรือบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถใน
การอบรมเล้ียงดูและให้การศึกษาเด็กปฐมวยั เพื่อให้เด็กแต่ละคนได้มีโอกาสพฒันาตนเองได้
ตามลาํดบัขั้นของพฒันาการสูงสุดตามศกัยภาพ และนาํไปใชใ้นชีวิตประจาํวนัไดอ้ย่างมีความสุข 
เป็นคนดีและคนเก่งของสังคม สอดคลอ้งกับธรรมชาติ ส่ิงแวดลอ้ม ขนบธรรมเนียมประเพณี 
วฒันธรรม ความเช่ือทางศาสนา สภาพทางเศรษฐกิจ สังคม โดยความร่วมมือจากบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน องคก์รเอกชน สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนั
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สังคมอ่ืน จากหลกัการของหลกัสูตรการศึกษาปฐมวยัแสดงให้เห็นว่าหลกัสูตรให้ความสาํคญักบั
การพฒันาเด็กปฐมวยัทุกประเภทรวมถึงเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
(Special Needs) หมายถึง เดก็ท่ีมีความตอ้งการทางการศึกษาท่ีแตกต่างไปจากปกติทัว่ไป ทั้งในดา้น
เน้ือหา วิธีการเรียนการสอน การประเมินผล และเคร่ืองมืออุปกรณ์การสอน ทั้งน้ีมีสาเหตุมาจาก
สภาพความบกพร่องทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคม จาํเป็นต้องได้รับการกระตุ้น
ช่วยเหลือ การบาํบดัฟ้ืนฟูและให้การเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะและความตอ้งการของ
เด็ก กระทรวงศึกษาธิการไดแ้บ่งเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษออกเป็น 10 ประเภท โดยเป็นเด็กพิการ
ท่ีตอ้งการการจดัการศึกษาพิเศษ 9 ประเภท และเป็นเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 1 ประเภท  
ดงัรายละเอียดต่อไปน้ี  
 นิติธร ปิลวาสน์ (2555) ไดก้ล่าวถึงความหมาย เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการไดย้ิน 
ว่า เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินตั้งแต่ 26 เดซิเบลข้ึนไป ทาํให้สูญเสียการไดย้ิน เป็นเหตุให้รับฟังเสียง
ต่างๆไดไ้ม่ชดัเจน ซ่ึงมี 2 ประเภท คือ เด็กหูตึง หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการไดย้ินถึงขนาดท่ีทาํให ้
มีความยากลาํบากจนไม่สามารถเขา้ใจคาํพูด และการสนทนา แต่ไม่ถึงกบัหมดโอกาสท่ีจะเขา้ใจ
ภาษาพูดจากการได้ยินดว้ยหูเพียงอย่างเดียว เด็กหูหนวก หมายถึง เด็กท่ีสูญเสียการได้ยินมาก 
ถึงขนาดท่ีทาํใหห้มดโอกาสท่ีจะเขา้ใจภาษาพดูจากการไดย้นิดว้ยหูเพียงอยา่งเดียว 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางการเห็น หมายถึงเด็กท่ีมีปัญหาในการใชส้ายตาเพ่ือการเรียน
หนงัสือ แบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ เด็กตาบอดบางส่วน หรือเด็กสายตาเลือนราง หมายถึง เด็กท่ีมี
สายตาบกพร่องภายหลงัจากการแกไ้ขแลว้ มีสายตาอยูร่ะหว่าง 20/70 และ 20/200 ฟุต สามารถ
มองเห็นไดบ้า้ง เด็กตาบอด คือ เด็กท่ีมีสายตาเหลืออยูน่อ้ยมากหรือไม่มีเลย ภายหลงัจากการแกไ้ข
แลว้มีสายตาเกินกวา่ 20//200 ฟุต ดงันั้นจึงไม่สามารถใชส้ายตาในการเรียนหนงัสือได ้ 
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางสติปัญญา หมายถึงเด็กท่ีมีพฒันาการชา้กว่าเด็กทัว่ไป และ
เม่ือวดัระดบัสติปัญญาดว้ยแบบทดสอบมาตรฐานแลว้ พบว่ามีระดบัตํ่ากว่าเด็กทัว่ไป เด็กท่ีมีความ
บกพร่องทางสติปัญญาอาจมีปัญหาทางบุคลิกภาพ ขาดความเช่ือมัน่ในตนเอง เน่ืองจากความ
ลม้เหลวในการทาํงานต่างๆ และตอ้งพึ่งพาผูอ่ื้น เด็กจะมีปัญหาในการเรียนรู้ส่ิงท่ีซบัซอ้นหรือส่ิงท่ี
เป็นนามธรรม  
 เด็กท่ีมีความบกพร่องทางร่างกายหรือสุขภาพ หมายถึง เด็กท่ีมีลาํตวั แขน หรือขา
ผิดปกติ ไดแ้ก่ เด็กท่ีมีเทา้ใหญ่ หนา หรือผิดรูป เด็กท่ีมีกลา้มเน้ือลีบหรืออ่อนแรง ทาํให้เด็กไม่
สามารถเรียนในสภาพแวดลอ้มเดียวกนักบัเด็กปกติได ้จึงจาํเป็นตอ้งจดัสภาพแวดลอ้มใหม่ให้
สอดคลอ้งกบัความสามารถและความตอ้งการของเดก็  
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 เด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  หมายถึง  เด็กท่ีมีความบกพร่องในกระบวนการ 
ทางจิตวิทยา ทาํใหเ้ดก็มีปัญหาการใชภ้าษา ทั้งดา้นการฟัง การอ่าน การพดู การเขียน และการสะกด
คาํ หรือมีปัญหาดา้นคณิตศาสตร์ โดยมิไดมี้สาเหตุมาจากความบกพร่องทางร่างกาย ทางการเห็น 
ทางการไดย้ิน ระดบัสติปัญญา อารมณ์หรือสภาพแวดลอ้ม ลกัษณะเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้
ส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาการเรียนรู้ด้านภาษา โดยเฉพาะการอ่านและการเขียน และปัญหาด้าน
คณิตศาสตร์ เด็กท่ีมีปัญหาทางพฤติกรรม หมายถึงเด็กท่ีมีพฤติกรรมเบ่ียงเบนไปจากเด็กท่ีมีวยั
เดียวกนัอย่างรุนแรงและต่อเน่ือง แมจ้ะไดรั้บการบริการดา้นการแนะแนวและให้คาํปรึกษาแลว้ก็
ตาม ทาํให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้ มีพฒันาการทางการเรียนอย่างเช่ืองชา้ และมีปัญหาในการ
ปฏิสัมพนัธ์กับเพื่อน อย่างไรก็ตามปัญหาทางพฤติกรรมเหล่าน้ี ตอ้งมิได้มีสาเหตุมาจากความ
ผดิปกติทางร่างกาย ประสาทสมัผสัการรับรู้ หรือสติปัญญา 
 เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางการพดูและภาษา หมายถึง เด็กท่ีมีความบกพร่องในการเขา้ใจ
หรือการใชภ้าษาพูดจนไม่สามารถส่ือความหมายกบัผูอ่ื้นไดต้ามปกติ เช่น การพูดไม่ชดั จงัหวะ 
การพดูไม่ดี คุณภาพของเสียงผดิปกติ ตลอดจนการพดูผดิปกติท่ีเกิดจากการมีพยาธิสภาพของระบบ
ประสาทส่วนกลางหรือระบบส่วนปลาย รวมทั้งการบกพร่องในดา้นการรับรู้และการแสดงออกทาง
ภาษา เป็นตน้  
 เด็กออทีสติก หมายถึง เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเน่ืองมาจากความผิดปกติของระบบ
ประสาท (neurological disorder) ซ่ึงส่งผลกระทบต่อพฒันาการของเด็กตลอดช่วงชีวิต ทั้งดา้น
ความสามารถในการส่ือสาร การส่ือความหมาย ความเขา้ใจภาษาทั้งภาษาพูด และไม่ใช่ภาษาพูด 
การสร้างสัมพนัธภาพทางสังคม จินตนาการในการเล่น ฯลฯ โดยความผิดปกติน้ี มกัจะเกิดข้ึนก่อน
อาย ุ3 ขวบ อตัราการเกิดของเด็กออทีสติก คือ 1 ต่อ 125 คน ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากอดีตท่ีคาดการณ์ว่าพบ
เด็กออทีสติกในอตัรา 1 ต่อ 500 คน ในเด็กชายพบมากเป็น 4 เท่าของเด็กหญิง ไม่จาํเพาะเจาะจงใน
ดา้นของเช้ือชาติ ศาสนา และพ้ืนฐานทางสงัคมของครอบครัว  
 เดก็ท่ีมีความบกพร่องซํ้าซอ้นหรือพิการซอ้น หมายถึง เดก็ท่ีมีความบกพร่องทางอวยัวะ
ส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกายมากกว่า 1 ความบกพร่อง เด็กเหล่าน้ีอาจไม่ไดรั้บประโยชน์จากการ
เขา้ร่วมโปรแกรมการสอนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษโปรแกรมใดโปรแกรมหน่ึงโดยเฉพาะ จึงตอ้ง
มีการจดับริการทางการศึกษาและการบริการด้านอ่ืนเพิ่มเติม ส่วนมากเป็นเด็กท่ีมีสภาพความ
บกพร่องอยู่ในระดบัรุนแรง ลกัษณะของเด็กมีความบกพร่องซํ้ าซอ้น จะมีปัญหาในการช่วยเหลือ
ตนเอง การทาํกิวตัรประจาํวนั ปัญหาการส่ือสาร ไม่สามารถเขา้ใจผูอ่ื้น และไม่สามารถส่ือสารให้
ผูอ่ื้นเขา้ใจความตอ้งการของตนเองได ้ปัญหาการเคล่ือนไหว ไม่สามารถหยบัจบั นัง่ ยิน หรือเดิน
ไดด้ว้ยตนเอง ปัญหาพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสม ไม่มีความหมาย หรือเป็นการทาํร้ายตนเองหรือผูอ่ื้น
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และปัญหาทางสงัคม เน่ืองจากเดก็ไม่สามารถรับรู้ หรือเรียนรู้วิธีการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอ่ืน
ได ้ซ่ึงระดบัความรุนแรงของปัญหาเหล่าน้ี ข้ึนอยูก่บัความรุนแรงของความบกพร่องซํ้ าซอ้นท่ีเกิด
ข้ึนกับเด็ก และการช่วยเหลือฝึกฝน และฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เด็กปัญญาเลิศ หมายถึง เด็กท่ีมี
ความสามารถทางสมองสูงกว่าเด็กทัว่ไป เป็นเด็กท่ีมีระดับสติปัญญาท่ีวดัได้จากแบบทดสอบ
มาตรฐานไดค่้าเบ่ียงเบนมาตรฐานสูงกว่าค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2 ข้ึนไป ลกัษณะของเด็กท่ีมีปัญญาเลิศ
พบว่ามีความเฉลียวฉลาด และพฒันาการเร็วกว่าเด็กทัว่ไป อาจจะเป็นทางด้านภาษา ความคิด
สร้างสรรค์ ความคิดรวบยอด ความเขา้ใจในส่ิงท่ีเป็นนามธรรม สัมพนัธภาพและบุคลิกภาพ  
จากสาระสาํคญัตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 ท่ีไดร้ะบุถึงสิทธิ และหนา้ท่ีทางการศึกษาของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทุกประเภทว่า 
เดก็เหล่าน้ีมีสิทธิท่ีจะไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่สิบสองปี ทาํใหส้ถานศึกษาทุกแห่งตอ้ง
เตรียมพร้อมในการรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆเขา้มาเรียนร่วมหรือเรียนรวมในชั้น
เรียนปกติ ซ่ึงเป็นการเรียนร่วมหรือการจดัชั้นเรียนพิเศษ หรือโรงเรียนปกติแลว้แต่กรณี การนาํเด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนร่วมกบันกัเรียนปกติในระดบัอนุบาล มีผลดีต่อนกัเรียนท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษ และในปัจจุบนัมีแนวโนม้ของการจดัการศึกษาแบบเรียนร่วมมากข้ึน โดยจดัใหเ้ด็กท่ี
มีความตอ้งการพิเศษเขา้มาเรียนร่วมในห้องเรียนเดียวกนักบัเด็กปกติ หากความพิการเป็นอุปสรรค
ไม่สามารถเรียนร่วมในลกัษณะดงักล่าวได ้ก็จะจดัเป็นชั้นเรียนพิเศษในโรงเรียนปกติ การจดัการ
เรียนร่วมระหวา่งเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษกบัเด็กปกติอาจกระทาํไดใ้นหลายลกัษณะซ่ึงมีรูปแบบ
ต่างๆ แต่จะจดัการเรียนร่วมในลกัษณะใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัสภาพความตอ้งการและความพร้อมของ
เดก็ ในการจดัชั้นเรียนพิเศษใหแ้ก่เดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในโรงเรียนปกติ เป็นการป้องกนัไม่ให้
เด็กรู้สึกว่าถูกตดัออกไปจากสังคมและเกิดความวา้เหว่ ช่วยไม่ให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมี
ความรู้สึกเป็นปมดอ้ย 
 นิติธร ปิลวาสน์ (2555) กล่าววา่  การเรียนร่วมเป็นการจดัการศึกษาสาํหรับเดก็ท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษซ่ึงไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้มากนกั และเดก็ปกติไดเ้รียนร่วมกนั เพื่อเป็นการเปิด
โอกาสใหเ้ดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษไดพ้ฒันาตนเอง มีสงัคมท่ีกวา้งข้ึน และไดรั้บการช่วยเหลือจาก
เพื่อนๆ ครูและผูป้กครองเพ่ือเป็นประโยชน์ในการพฒันาตนเอง การเรียนร่วมระหว่างเด็กท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษกบัเดก็ปกติมีประโยชน์ ดงัน้ี 
 1.  ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษเขา้สู่สภาวะปกติให้มากท่ีสุด ซ่ึงเป็นแนวคิด
ของการศึกษาพิเศษ เป็นกระบวนการช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษให้สามารถปฏิบัติ
กิจกรรมต่างๆในชีวิตประจาํวนัไดดี้ข้ึน สามารถตอบสนองต่อสภาพแวดลอ้มในการท่ีจะใหเ้ด็กท่ีมี

DPU



18 

ความตอ้งการพิเศษตอบสนองไดเ้ป็นปกติ จะตอ้งจดัหาเคร่ืองมือ เคร่ืองใช ้จดัสภาพแวดลอ้มให้
เป็นส่ิงเสริมแรง 
 2.  ส่งเสริมให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีพฒันาการในดา้นต่างๆ และมีความสามารถ
ในการปฏิบติัส่ิงต่างๆ ได ้
 3.  ส่งเสริมให้เด็กปกติรู้จักช่วยเหลือเด็กท่ีมีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ ได ้ 
เช่น ช่วยเหลือให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษทาํงานไดส้าํเร็จ ช่วยเหลือในการจดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ 
เป็นตน้ 
 4.  ส่งเสริมใหเ้ด็กปกติมีการยอมรับเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงทาํใหเ้ด็กปกติเรียนรู้
ว่าในสังคมอาจมีคนท่ีมีความตอ้งการพิเศษประเภทต่างๆ ท่ีอาจมีความแตกต่างกนัในดา้นสรีระ 
ความสามารถและทกัษะต่างๆ แต่บุคคลเหล่านั้นสามารถอยูร่่วมกบัสังคมไดด้ว้ยการท่ีคนปกติตอ้ง
ใหโ้อกาสและยอมรับบุคคลท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 5.  ส่งเสริมให้เด็กปกติรู้จักการแบ่งปัน เด็กปฐมวยัปกติและเด็กปฐมวยัท่ีมีความ
ตอ้งการพิเศษมีปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั เล่นและทาํงานร่วมกนัส่งให้เด็กปกติแบ่งปันวสัดุอุปกรณ์ท่ีอยู่
ในการครอบครองให้เด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ หรือให้ยืมวสัดุ ชกัชวนให้เด็กท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษมาเล่นหรือทาํงานดว้ยกนั เป็นตน้ 
 6.  ส่งเสริมใหเ้ด็กปกติมีคุณธรรมดา้นความสุภาพ ทั้งทางดา้นการพดูและดา้นอ่ืนๆท่ีมี
ต่อเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในการทาํกิจกรรมร่วมกนัในแต่ละวนั 
 7.  ส่งเสริมใหเ้ด็กปกติมีคุณธรรมดา้นความรับผดิชอบ ความรับผดิชอบท่ีเกิดจากความ
ตอ้งการภายในเป็นแรงผลกัดนัใหเ้ด็กแสดงออกในดา้นความรับผิดชอบ เช่น การดูแลเอาใจใส่เด็ก
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษในดา้นต่างๆ การช่วยเหลืองานให้ประสบความสําเร็จ การช่วยเก็บวสัดุ
อุปกรณ์หรือของเล่นเขา้ท่ีแทนเดก็ท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีขอ้จาํกดัในดา้นต่างๆ 
 8.  ส่งเสริมให้เด็กมีสัมพนัธภาพทางสังคมระหว่างกนั ระหว่างเด็กปกติและเด็กท่ีมี
ความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงจะทาํใหเ้ดก็เกิดพฤติกรรมความร่วมมือได ้
 9.  ช่วยใหเ้ด็กปกติคลายการยดึตนเองเป็นศูนยก์ลาง จากการจดัการเรียนร่วมทาํให้เด็ก
ปกติเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ และพยายามทาํส่ิงต่างๆท่ีเป็นการช่วยเหลือผูอ่ื้น 
จะทาํใหเ้ดก็คาํนึงประโยชน์ท่ีจะเกิดกบัผูอ่ื้น เป็นแนวทางหน่ึงในการช่วยใหเ้ด็กคลายการยดึตนเอง
เป็นศูนยก์ลางได ้
 10.  ช่วยให้เด็กปกติรู้จกัการเอาใจเขามาใส่ใจเรา การเรียนรู้ท่ีจะยอมรับความสามารถ
และลกัษณะเฉพาะของเด็กท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ทาํให้เด็กปกติเรียนรู้ท่ีจะเขา้ใจผูอ่ื้น อนัเป็นการ
เอาใจเขามาใส่ใจเรา 
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2.3  (Individualized Education Program :IEP) การจัดทาํแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล             
 แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized Education Program :IEP) เกิดจาก
การออก กฎหมายโดยรัฐบาลกลางของประเทศสหรัฐอเมริกาช่ือ Education for All Handicapped 
Children Act of 1975 หรือ เรียกสั้น ๆ ว่า Public Law 94-142 (PL94-142) ซ่ึงมีผลบงัคบัใชใ้นปี 
ค.ศ.1977 โดยกาํหนดให้เด็กพิการทุกคนท่ีมีอายุระหว่าง 3-21 ปี ไดรั้บการศึกษาและมีการ
กาํหนดให้รัฐบาลจดัสรรงบประมาณ เพื่อการศึกษาพิเศษเพิ่มข้ึนจากในอดีตเป็นอนัมาก ต่อมาใน
เดือนตุลาคม ค.ศ. 1990 PL 94-142 ไดป้รับเปล่ียนเป็น Individuals with Disabilities Education Act 
: IDEA (PL 101 - 486 ) และนอกจากน้ีกฎหมายฉบบัน้ียงัไดก้าํหนดใหมี้การจดัทาํแผนการจดั
การศึกษาเฉพาะบุคคลให้กบัเด็กพิเศษ โดยมีการกาํหนดจุดประสงค ์การวางแผนและการติดตาม
ความกา้วหนา้ 
 กฎกระทรวง ศึกษา ธิการได้ให้ความหมาย  “แผนการ ศึกษา เฉพาะบุคคล”  
คือ “แผนซ่ึงกาํหนดแนวทางการจดัการศึกษา ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของคน
พิการ ตลอดจนกาํหนดส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา
เฉพาะบุคคล” 
 ความสาํคญัของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล  
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน) มาตรา 22 ระบุว่า “การจดัการศึกษาตอ้งยดึหลกัว่าผูเ้รียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้
และพฒันาตนเองได ้และถือว่าผูเ้รียนมีความสาํคญัท่ีสุด กระบวนการจดัการศึกษาตอ้งส่งเสริมให้
ผูเ้รียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ” มาตรา 24 (1) ระบุว่า “การจัด
กระบวนการเรียนรู้จะตอ้งจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมให้สอดคลอ้งกบัความสนใจและความถนดั
ของผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล” และมาตรา 10 วรรค 3 ขอ้ 2(2) คนพิการท่ี
ประสงคจ์ะขอรับเงินอุดหนุน ขอยมืเงินเพื่อจดัซ้ือ มีความตอ้งการจาํเป็นพิเศษทางการศึกษาตามท่ี
กาํหนดไวใ้นแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล ดว้ยเหตุน้ี การจดัการศึกษาสาํหรับนกัเรียนพิการประเภท
ต่าง ๆ ตอ้งไดรั้บการจดัการศึกษาตามศกัยภาพของแต่ละบุคคล และสอดคลอ้งกบัคามตอ้งการ
จําเป็นและระดับความสามารถของผู ้เ รียน  โดยจัดทําเป็น  “แผนการศึกษาเฉพาะบุคคล” 
(Individualized Education Program : IEP) 
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 2.3.1  องคป์ระกอบของแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 กระทรวงศึกษาธิการไดก้าํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการของคณะกรรมการพิจารณาให้
คนพิการไดรั้บสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ว่าดว้ยการจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลในระดบั
ก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน และระดบัอุดมศึกษา ซ่ึงมีองคป์ระกอบและ
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
 2.  ขอ้มูลดา้นการศึกษา 
 3.  การวางแผนการจดัการศึกษา 
 4.  ความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา 
 5.  คณะกรรมการจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคค 
 6.  ความเห็นของบิดา มารดา ผูป้กครองหรือผูเ้รียน 
 2.3.2  ขั้นตอนของกระบวนการตรวจสอบและการสอนตาม IEP 
 แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) กระบวนการตรวจสอบและกระบวนการสอน
ตาม IEP แบ่งออกไดเ้ป็น 3 ขั้นตอน 
 1.  ขั้นส่งต่อ แบ่งเป็น 2 ขั้นยอ่ยดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 1 กิจกรรมก่อนการส่งต่อ (Prereferral Activities) 
 กิจกรรมก่อนการส่งต่อคือ มาตรการการใหค้วามช่วยเหลือในระยะเร่ิมตน้ของปัญหาท่ี
ครูปกติใช ้เม่ือพบว่ามีนกัเรียนท่ีมีปัญหาหรือความบกพร่องอยูใ่นชั้นเรียนของตน โดยครูใชว้ิธีการ
ง่ายๆ ท่ีใชอ้ยูใ่นชั้นเรียนรวบรวมขอ้มูลเก่ียวกบัการปฏิบติังานของนกัเรียน และดว้ยความช่วยเหลือ
จากบุคคลเหล่าน้ี ไดแ้ก่ ครูการศึกษาพิเศษ ศึกษานิเทศก ์หรือผูช่้วยอาจารยใ์หญ่ฝ่ายวิชาการ ครูจะ
ทาํการวิเคราะห์ปัญหาวิชาการและพฤติกรรมของนกัเรียน และจะร่วมปรึกษาหารือในการช่วยเหลือ
นักเรียนดว้ยวิธีต่าง ๆ ในขณะท่ีนักเรียนยงัเรียนในชั้นเรียนปกติ เพื่อแกไ้ขหรือขจดัปัญหาหรือ
ความบกพร่องเหล่าน้ี ในขั้นตอนน้ีอาจใชรู้ปแบบการใหค้วามช่วยเหลือในระยะเร่ิมตน้ของปัญหา 
2 รูป คือการใหค้าํแนะนาํและการใชค้ณะครูช่วย 
 ขั้นท่ี 2 การส่งต่อและการวางแผนในระยะเร่ิมตน้ (Referral and Initial Planning) การ
ส่งต่อนกัเรียนในระยะเร่ิมตน้เพ่ือไปรับการประเมิน อาจผา่นมาไดจ้ากหลายทาง ไดแ้ก่ จากพ่อแม่ 
ครู นักอาชีพอ่ืน ๆ ผูซ่ึ้งรู้จกัคุน้เคยกบันักเรียน หรือนักเรียนอาจส่งต่อคนเองก็ได ้บุคลากรของ
โรงเรียนจะตอ้งทาํหนา้ท่ีติดตามการส่งต่อนั้น ตอ้งมีการแจง้ให้พ่อแม่ทราบว่าทางโรงเรียนคน้พบ
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อะไรเก่ียวกบันกัเรียน และทางโรงเรียนจะตอ้งวางแผนให้มีการประเมินนกัเรียน และนอกจากน้ี 
จะตอ้งมีการตดัสินใจวา่จะตอ้งการขอ้มูลอะไรเพิ่มเติมอีก และใครจะเป็นผูร้วบรวมขอ้มูลเหล่าน้ี 
 2. ขั้นตรวจสอบ 
 ขั้นตรวจสอบน้ีเป็นส่วนสาํคญัยิง่ ของกระบวนการสอนตาม IEP ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัทาํและการเรียน IEP โดยมี 2 ขั้นตอนยอ่ย ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 3 การประเมินโดยคณะสหวิทยาการ (Multidisciplinary Assessment) 
 ในขั้นน้ี ผูเ้ช่ียวชาญหลายดา้น เช่น นกัจิตวิทยาโรงเรียน พยาบาลโรงเรียน นกัแกไ้ขการ
พดูและภาษา ผูเ้ช่ียวชาญเก่ียวกบัเด็กท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้ หรือผูเ้ช่ียวชาญทางการอ่าน รวมรวม
ขอ้มูลท่ีจาํเป็นจากการตรวจสอบทางวิชาการและพฤติกรรมท่ีสงสยัวา่จะเป็นความบกพร่องของเด็ก
ในขั้นน้ีเป็นการร่วมมือและการทาํงานเป็นคณะ 
 ขั้นท่ี 4 การประชุมเด็กเฉพาะกรณี หรือการประชุมเพื่อเขียน IEP ( Case conference or 
IEP Meeting for the IEP) หลงัจากท่ีไดมี้การรวบรวมขอ้มูลโดยคณะสหวิทยากรแลว้ จะมีการ
ติดต่อพ่อแม่เพื่อประชุมร่วมกนั และ ท่ีประชุมจะร่วมกนัเขียน IEP โดยท่ีประชุมจะตอ้งประกอบ
ไปดว้ยบุคคลเหล่าน้ีเป็นอยา่งนอ้ย 
 1.  ผูแ้ทนจากโรงเรียนปกติ 
 2.  ครูของนกัเรียน 
 3.  ตวันกัเรียนเอง 
 4.  พอ่ แม ผูป้กครอง่ตอ้งมีส่วนร่วม 
 เน้ือหาสาระของ IEP ควรประกอบไปดว้ยเน้ือหาสาระ ดงัน้ี 
    1.  ขอ้มูลส่วนตวัเก่ียวกบันกัเรียน 
           2.  ผูร่้วมประชุมเขียน IEP 
           3.  ระดบัความสามารถในการปฏิบติังานในปัจจุบนัในดา้นต่าง ๆ 
          4.  เป้าหมายระยะยาวหน่ึงปี 
          5.  จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรมหรือจุดประสงคร์ะยะสั้น 
           6.  กระบวนการประเมิน 
           7.  บริการเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ 
           8.  ความเห็นชอบจากพอ่แม่ผูป้กครอง 
 3. ขั้นการเรียนการสอน 
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 จะเกิดข้ึนหลงัจากไดเ้ขียน IEP เสร็จสมบูรณ์แลว้ ในขั้นน้ีจะประกอบดว้ยการสอนและ
การติดตามความกา้วหนา้ของเดก็ ดงัน้ี 
 ขั้นท่ี 5 การปฏิบติัตามแผนการสอน (Implementation of the Teaching Plan) 
 ในขั้นน้ี นกัเรียนจะไดรั้บการจดัใหเ้ขา้เรียนตามท่ีตกลงกนัไวใ้น IEP และจะไดรั้บการ
สอนตามแผนการสอนเฉพาะบุคคล ซ่ึงเป็นแผนการสอนท่ีจดัข้ึนเฉพาะเจาะจงสาํหรับนกัเรียนคน
นั้น แผนการสอนเฉพาะบุคคลน้ีจดัทาํข้ึนเพื่อช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดประสงค์และเป้าหมายท่ี
กาํหนดไวใ้น IEP 
 ขั้นท่ี 6 การติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียน (Monitoring the Students Progress)      
ในหลกัการไดมี้การกาํหนดใหมี้การบททวน IEP อยา่งนอ้ยปีละคร้ัง (และส่งต่อให้หน่วยงาน คือ
ศูนยก์ารศึกษาเขต หรือศูนยก์ารศึกษาจงัหวดัเพ่ือขอรับคูปองมูค่า 2000 บาท : ส่ิงอาํนวยความ
สะดวก ส่ือ และบริการทางการศึกษา ตามรายการบัญชี แนบท้ายกฎกระทรวงฯ ตาม พรบ.
การศึกษาแห่งชาติ 2542 แกไ้ขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2) ในปัจจุบนัไดมี้การเสนอแนะใหท้บทวนอยา่งนอ้ย
ภาคเรียนละคร้ัง และมีการประเมินแผนในลกัษณะติดตามความกา้วหนา้ของนกัเรียนใน IEP เป็น
ระยะ ๆ ซ่ึงจะตอ้งระบุว่าจะดาํเนินการประเมินโดยวิธีใด ใครจะเป็นผูป้ระเมินและจะใชเ้คร่ืองมือ
และเกณฑอ์ะไรในการประเมิน ควรมีการเสนอรายงานผลการประเมินใหเ้ห็นอยา่งชดัเจน เช่น อาจ
เสนอในรูปของกราฟแท่ง  
 2.3.4  การกรอกแบบบนัทึกแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล แผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคลมีองคป์ระกอบท่ีสาํคญัดงัต่อไปน้ี 
 1.  ขอ้มูลทัว่ไป 
 2.  ขอ้มูลดา้นการศึกษา 
 3.  การวางแผนการจดัการศึกษา 
 4.  ความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา 
 5.  คณะกรรมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 6.  ความเห็นของบิดา มารดา ผูป้กครอง หรือผูเ้รียน 
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การกรอกแบบบันทกึแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 
ระดับก่อนการศึกษาขั้นพืน้ฐาน/ระดับการศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

 
        
                                        ระดบัปฐมวยั 
                     ระดบัการศึกษาขั้พื้นฐาน 

 ช่ือสถานศึกษา ......................................ระดบั .......................................สงักดั ...........................                
เร่ิมใชแ้ผนวนัท่ี ............................................................. ส้ินสุดแผนวนัท่ี .................................... 

 
 
ภาพที ่2.1  การกรอกแบบบนัทึกแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล(IEP) 
 
 1.  ระดบัปฐมวยั หมายถึง การใหบ้ริการและการจดัการศึกษา สาํหรับคนพิการตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงระดบัก่อนการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.  ระดบัการศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การจดัการศึกษาตั้งแต่ระดบัประถมศึกษาปีท่ี            
1 ถึงระดบัมธัยมศึกษาปีท่ี 6 
 3.  ช่ือสถานศึกษา ใหก้รอกช่ือสถานศึกษาท่ีทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคค 
 4.  ระดบั ให้กรอกช่ือระดบัชั้นท่ีผูเ้รียนไดรั้บการศึกษาในปัจจุบนัหรือบริการทาง
การศึกษาท่ีไดรั้บจากศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ในกรณีของ 
 -  โรงเรียนเรียนร่วม / โรงเรียนศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ  ระดบั  คือ  ชั้น  ป.1 - ม.6 
 -  ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ระดบั คือ  EI หมายถึง บริการช่วยเหลือระยะแรกเร่ิม (Early 
Intervention)  เตรียม หมายถึง บริการเตรียมความพร้อมท่ีเขา้สู่ระบบการศึกษา เป็นตน้ 
 5.  สงักดั  ใหก้รอกช่ือหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนท่ีเป็นตน้สังกดัของสถานศึกษา เช่น  
เขตพ้ืนท่ีการศึกษา กรุงเทพมหานคร มูลนิธิโรงพยาบาล กรม และกระทรวงต่าง ๆ เป็นตน้ 
 6.  เร่ิมใชแ้ผนวนัท่ี  ใหก้รอก  วนั  เดือน  ปี  ท่ีเร่ิมดาํเนินการตามแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคลตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการจดัทาํ 
 7.  ส้ินสุดแผนวนัท่ี  ใหก้รอกวนั  เดือน  ปี  ท่ีส้ินสุดการดาํเนินการตาม แผนการจดัการ
ศึกษาเฉพาะบุคคล  จาํแนกเป็น 
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 1. ขอ้มูลทัว่ไป 
 
 
ช่ือ-ช่ือสกลุ .................................................................................................................................... 
เลขประจาํตวัประชาชน        -                          -                                           
การจดทะเบียนคนพิการ         ไม่จด        ยงัไม่จด       จดแลว้   ทะเบียนเลขท่ี ............................. 
เกิดวนัท่ี ........ เดือน ................  พ.ศ.  ....................  อาย ุ ........... ปี ......... เดือน  ศาสนา ............ 
ประเภทความพิการ ...........................................  ลกัษณะความพิการ .......................................... 
ช่ือ-ช่ือสกลุบิด ............................................................................................................................... 
ช่ือ-ช่ือสกลุมารดา .......................................................................................................................... 
ช่ือ-ช่ือสกลุผูป้กครอง ..................................................... เก่ียวขอ้งเป็น ........................................ 
ท่ีอยูผู่ป้กครองท่ีติดต่อไดบ้า้นเลขท่ี .... ตรอก/ซอย ....... หมู่ท่ี ....  ช่ือหมู่บา้น/ถนน .................... 
ตาํบล/แขวง ........................................อาํเภอ/เขต ................................... จงัหวดั ......................... 
รหสัไปรษณีย ์.................. โทรศพัท ์........................................โทรศพัทเ์คล่ือนที......................... 
โทรสาร .............................................. E-mail address.................................................................. 

 
 
ภาพที ่2.2  ภาพแสดงตวัอยา่งขอ้มูลทัว่ไป 
 
 1.  ช่ือ-ช่ือสกุล  ให้กรอกคาํนาํหนา้ช่ือ (ด.ช.  ด.ญ.  นาย  นางสาว  นาง)  พร้อมทั้งช่ือ 
และช่ือสกลุของผูเ้รียน 
 2.  เลขประจาํตวัประชาชน  ให้กรอกตวัเลขจาํนวน 13 หลกัตามท่ีปรากฏในบตัร
ประจาํตวั ประชาชนหรือสําเนาทะเบียนบา้น ในกรณีท่ีบุคคลนั้นไม่มีทะเบียนบา้น หรือบตัร
ประจาํตวัประชาชน ให้ใส่ตวัเลขสองหลกัแรกเป็นรหัสเขตการศึกษา สองหลกัถดัไปเป็นรหัส
จงัหวดั สองหลกัถดัไป เป็นรหัสอาํเภอ ตวัเลขอีก 7 หลกัให้กรอกเลขเรียงตามลาํดับ ให้ศูนย์
การศึกษาพิเศษ เป็นผูก้รอกตวัเลขและทาํทะเบียนคุมดงักล่าว  
 ตวัอย่าง  เช่น  คนพิการมีภูมิลาํเนาอยู่ ตาํบลขวัมุง (5)  อาํเภออมก๋อย (18)  จงัหวดั
เชียงใหม่(50)  เป็นคนพิการคนแรก(0000001) ของตาํบลขวัมุง ตวัเลขท่ีกรอก คือ 
 

 

DPU



25 

 
ภาพที ่2.3  ภาพแสดงการกรอกทะเบียนคนพิการ 
 
 ใหศู้นยจ์งัหวดัเป็นผูด้าํเนินการเพราะอาจจะมีผูพ้ิการซํ้าไดใ้นตาํบลเดียวกนั 
 1.  การจดทะเบียนคนพิการ  ใหใ้ส่เคร่ืองหมาย  ⁄  ในช่องส่ีเหล่ียมหนา้ขอ้ความท่ีตรง
กบัความเป็นจริงและเติมทะเบียนเลขท่ีคนพิการท่ีปรากฏในสมุดทะเบียนฯ 
 2.  เกิดวนัท่ี  เดือน  พ.ศ.  ให้กรอกวนั เดือน ปีเกิด  โดยกรอกช่ือเตม็ของเดือนเป็น
ภาษาไทย และเขียน พ.ศ.  เป็นเลข  4  หลกั เช่น  13 พฤษภาคม  2500 
 3.  อาย.ุ.. ปี...  เดือน  ใหก้รอกอายเุตม็ปีและเตม็เดือน  เช่น อาย ุ 9  ปี  8  เดือน  23  วนั  
ใหก้รอก  อาย ุ 9  ปี  8  เดือน 
 4.  ศาสนา  ใหก้รอกช่ือศาสนาท่ีผูเ้รียนนบัถือ เช่น พทุธ คริสต ์อิสลาม เป็นตน้ 
 5.  ประเภทความพิการ  ใหก้รอกประเภทของความพิการ จาํแนกความพิการทางศึกษา
ท่ีกระทรวงศึกษาธิการกาํหนดไว  ้ 9  ประเภท  ได้แก่  บุคคลท่ีบกพร่องทางการเห็น  บุคคลท่ี
บกพร่องทางการไดย้ิน  บุคคลท่ีบกพร่องทางสติปัญญา  บุคคลท่ีบกพร่องทางดา้นร่างกายหรือ
สุขภาพ  บุคคลท่ีมีปัญหาทางการเรียนรู้  บุคคลท่ีบกพร่องทาการพดูและภาษา  บุคคลท่ีมีปัญหาทาง
พฤติกรรมหรืออารมณ์  บุคคลออทิสติก  และบุคคลพิการซอ้น 
 6.  ลกัษณะความพิการ  ใหก้รอกรายละเอียดของความพิการโดยบอกความพิการท่ีเห็น
เด่นชดั  ไดแ้ก่  แขนขา  ขาลีบ  อมัพาตคร่ึงท่อนล่าง สายตาเลือนราง หูหนวก  หูตึง ตาบอด หรือ
ประเภทพิการซ้อน  เช่น  หูหนวก-ตาบอด, สมาธิสั้ น,ไม่มีปฏิสัมพนัธ์กับสังคม-โรคอัมพาต
เน่ืองจากสมองพิการ (Cerebral Palsy)  เป็นตน้ ช่ือ-ช่ือสกุลบิดา  ใหก้รอกช่ือและช่ือสกุลของบิดา                 
ช่ือ-ช่ือสกุลมารดา  ใหก้รอกช่ือและช่ือสกุลของมารดา ช่ือ-ช่ือสกุลผูป้กครอง  ใหก้รอกช่ือและช่ือ
สกุลของผูรั้บผดิชอบเล้ียงดูผูเ้รียน ซ่ึงอาจจะเป็นบิดา มารดา หรือบุคคลอ่ืน เก่ียวขอ้งเป็น ให้ระบุ
ความสมัพนัธ์ระหวา่งผูป้กครองกบัผูเ้รียน เช่น พี่  อา  ปู่  ผูอุ้ปการะ เป็นตน้ 
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 7. ท่ีอยูผู่ป้กครองท่ีติดต่อไดบ้า้นเลขท่ี ............................................................................  
ตรอก/ซอย ............................................. หมู่ท่ี  ...............  ช่ือหมู่บา้น ..........................................
ตาํบล/แขวง................................อาํเภอ/เขต...............จงัหวดั......................................................
รหัสไปรษณีย ์.................................................... โทรศพัท.์...................................................
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี ................................ โทรสาร ………………………......E-mail address ............. 
ให้กรอกท่ีอยู่ของผู ้ปกครองในปัจจุบัน ท่ีสามารถติดต่อได้รวมถึงหมายเลขโทรศัพท ์
โทรศพัทเ์คล่ือนท่ี โทรสาร และจดหมายอิเลก็ทรอนิกส์ (E-mail) 
 2. ขอ้มูลดา้นการแพทย ์ดา้นสุขภาพ 
            โรคประจาํตวั (ระบุ)  ...................................................................... 
  ประวติัการแพย้า (ระบุ)  ................................................................. 
  โรคภูมิแพ ้(ระบุ)  ........................................................................... 
  ขอ้จาํกดัอ่ืนๆ (ระบุ)  ....................................................................... 
  ผลการตรวจทางการแพทย ์(ระบุ) ................................................... 
 3. ขอ้มูลดา้นการศึกษา  
  ไม่เคยไดรั้บการศึกษา / บริการทางการศึกษ 
  เคยไดรั้บการศึกษา / บริการทางการศึกษา 
                        ศูนยก์ารศึกษาพิเศษ ................................. ระดบั ................. พ.ศ. ................ 
    โรงเรียนเฉพาะความพกิาร ......................  ระดบั ................. พ.ศ. ............... 
   โรงเรียนเรียนร่วม ...................................  ระดบั  ................. พ.ศ. ............... 
                        การศึกษาดา้นอาชีพ ................................  ระดบั ...................  พ.ศ. ............... 
  การศึกษานอกระบบ ............................... ระดบั  .................. พ.ศ. ............... 
                  การศึกษาตามอธัยาศยั ............................. ระดบั  .................. พ.ศ. ............... 
 ไม่เคยไดรั้บการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  ไม่เคยไดรั้บหารศึกษาใน
สถานศึกษาและไม่เคยไดรั้บบริการทางการศึกษาใด ๆ 
 เคยได้รับการศึกษา / บริการทางการศึกษา  หมายความว่า  เคยได้รับการศึกษาใน
สถานศึกษาหรือบริการทางการศึกษาอย่างใดอยา่งหน่ึงหรือทั้งสองอยา่ง  ทั้งน้ีให้ระบุรายละเอียด
โดยใส่เคร่ืองหมาย/  ลงในหนา้ขอ้ความท่ีตรงตามความเป็นจริงและกรอกขอ้มูลในช่องวา่ 
 4. ขอ้มูลอ่ืนๆ ท่ีจาํเป็น  เป็นขอ้มูลท่ีบ่งบอกถึงความจาํเป็นท่ีเด็กจะตอ้งมี ใช ้เช่น ยา
ประจาํตวั เคร่ืองใชท่ี้จาํเป็น  ฯลฯ 
 

   DPU



27 

 5.  การวางแผนการจดัการศึกษา 
 การวางแผนการจดัการศึกษา หมายถึง การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคลของ
ผูเ้รียนโดยพิจารณาจากระดบัความสามารถในปัจจุบนัในทกัษะด้านต่าง ๆ  6  ดา้น  คือ ทกัษะ
กลา้มเน้ือใหญ่ ทกัษะกลา้มเน้ือเล็ก ทกัษะวิชาการ ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง ทกัษะอารมณ์และ
สังคม และทักษะการส่ือสาร ซ่ึงประเมินโดยนักวิชาชีพ ผูช้ ํานาญในแต่ละทักษะ ครูผูส้อน 
ผูป้กครองหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้ง เพื่อกาํหนดเป้าหมายในการจัดการศึกษาระยะยาว  1 ปี พร้อมทั้ ง
กาํหนดจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม เกณฑแ์ละวิธีประเมินผล รวมทั้งผูรั้บผดิชอบดาํเนินการใหบ้รรลุ
แต่ละเป้าหมาย 
 ระดบัความสามารถในปัจจุบนั  ใหก้รอกจุดเด่นและจุดดอ้ยของระดบัความสามารถใน 
การพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ หรือความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ระดบั
ความสามารถในปัจจุบนั ไดจ้ากกผลการประเมินระดบัความสามารถในการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ 
หรือความสามารถในการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ซ่ึงประกอบดว้ยความสามารถท่ีผูเ้รียน
คนนั้นสามารถทาํไดดี้ตามศกัยภาพในปัจจุบนัในระดบัหน่ึง เรียกว่า  จุดเด่น ความสามารถท่ีผูเ้รียน
คนนั้นไม่สามารถทาํไดห้รือปฏิบติัไดไ้ม่ดีและตอ้งการนาํมาปรับปรุง แกไ้ขและพฒันาให้ดีข้ึน 
เรียกวา่จุดดอ้ย โดยนาํจุดดอ้ยมาตั้งเป้าหมายความสาํเร็จในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 ตวัอยา่งการเขียนจุดเด่น จุดดอ้ย 
 ทกัษะกลา้มเน้ือใหญ่ 
 จุดเด่น  เดก็ชายกฤษดา สามารถเดินดว้ยเคร่ืองช่วยเดิน (Walker) ไดด้ว้ยตนเอง 
 จุดดอ้ย เด็กชายกฤษดายงัไม่สามารถเดินดว้ยไมค้ ํ้ายนัไดด้ว้ยตนเอง ยงัตอ้งช่วยจบัและ
ประคอง 
 ทกัษะทางการพดูและการส่ือสาร 
 จุดเด่น  เดก็หญิงอาํไพสามารถพดูส่ือสารกบัผูอ่ื้นไดเ้ป็นคาํ ๆ 
 จุดดอ้ย  เดก็หญิงอาํไพไม่สามารถพดูส่ือสารติดต่อกนัเป็นประโยคยาว ๆ ได ้
 ทกัษะการช่วยเหลือตนเอง 
 จุดเด่น  เดก็หญิงแววสามารถดูดนํ้าจากหลอดได ้
 จุดดอ้ย  เดก็หญิงแววไม่สามารถด่ืมนํ้าจากแกว้ได ้
 ทกัษะทางวิชาการ วิชาคณิตศาสตร์ 
 จุดเด่น  เดก็หญิงออ้ยสามารถคูณเลข  2  หลกัได ้

DPU



28 

 เป้าหมายระยะยาว 1 ปี  ให้กรอกเป้าหมายของแผนท่ีจะพฒันาจุดดอ้ย หรือทกัษะดา้น
ต่าง ๆ  เช่น  ทกัษะทางวิชาการ ทกัษะการช่วยเหลือตนเองฯภายในระยะ 1 ปี นับจากวนัท่ีเร่ิมใช้
แผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 เป้าหมายระยะยาว คือ ขอ้บ่งช้ีท่ีตอ้งการพฒันาผูเ้รียน ให้ไปถึงจุดท่ีตอ้งการพฒันา ซ่ึง
เป็นการกาํหนดอย่างกวา้ง ๆ โดยปกติแลว้เป้าหมายระยะยาวกาํหนดไวไ้ม่เกิน 1 ปี การกาํหนด
เป้าหมายระยะยาวจะตอ้งสอดคลอ้งกบัระดบัความสามารถของเดก็ 
 เป้าหมายไม่ควรกาํหนดไวสู้งเกินไป เพราะบางทีเด็กไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้น 
หรือไม่ควรตั้งตํ่าเกินไปเพราะอาจทาํให้เด็กไม่สนใจบทเรียนเน่ืองจากเด็กสามารถบรรลุเป้าหมาย
ไดใ้นเวลารวดเร็ว เป้าหมายระยะยาวน้ีจะตอ้งมีการทบทวนปีละ 2 คร้ัง เป็นอยา่งนอ้ย 
 ตวัอยา่ง เป้าหมายระยะยาว 
 -  เดก็ชายอมัรินทร์ สามารถแต่งตวัเองได ้
 -  เดก็ชายประสิทธ์ิ สามารถทาํเลขในหนงัสือแบบเรียนเลขคณิตชั้นป.2 ได ้
 -  เดก็ชายธนพนัธ์ สามารถอ่านหนงัสือแบบเรียนภาษาไทยชั้นป.1 ได ้
 -  เดก็ชายครรชิต สามารถอ่านออกเสียงพยญัชนะไดทุ้กเสียง 
 -  นางสาวบุษบา สามารถพิมพดี์ดได ้35 ตวัอกัษรต่อนาที 
 -  เดก็ชายอุดม สามารถเดินทางไปตลาดดว้ยตนเองได ้
 หลกัจากท่ีกาํหนดเป้าหมายระยะยาวแลว้ ผูรั้บผดิชอบในแต่ละเป้าหมายระยะยาว ตอ้ง
นาํเป้าหมายไปวิเคราะห์เพื่อกาํหนดเป็นจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
 จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะส้ัน)  ให้กรอกความสามารถของผูเ้รียน 
ในการพฒันาทกัษะดา้นต่าง ๆ ท่ีตอ้งการให้เกิดข้ึนตามเป้าหมายท่ีกาํหนด ในช่วงระยะเวลาส้ัน ๆ 
พร้อมทั้งเกณฑก์ารประเมินผล (ไม่ใช่การกรอกจุดประสงคก์ารเรียนรู้) 
 จุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) คือ ลาํดบัขั้นของทกัษะหรือจุดประสงค์
ยอ่ย ๆ ท่ีตอ้งการใหผู้เ้รียนเรียนรู้ ท่ีนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายระยะยาว ซ่ึงการเขียนจุดประสงคเ์ชิง
พฤติกรรมท่ีดี ตอ้งประกอบดว้ยองคป์ระกอบท่ีสาํคญั 3 ส่วน ดงัน้ี 
 1.  สถานการณ์หรือเง่ือนไข 
 2.  พฤติกรรมท่ีสามารถวดัได ้
 3.  เกณฑก์ารประเมิน 
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 ตวัอยา่งจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (เป้าหมายระยะสั้น) 
 -  เม่ือกาํหนดโจทยก์ารบวกเลข 3 หลกั จาํนวน 10 ขอ้ เด็กชายแดง สามารถหาคาํตอบ
ไดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 7 ขอ้ 
 สถานการณ์ คือ  เม่ือกาํหนดโจทยก์ารบวกเลข  3  หลกั จาํนวน 10 ขอ้ 
 พฤติกรรม คือ  สามารถหาคาํตอบ 
 เกณฑก์ารประเมิน คือ  ไดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 7 ขอ้ 
 -  เม่ือครูอ่านคาํท่ีใชบ่้อยจาํนวน 50 คาํให้ฟัง เด็กชายลูกพลบั สามารถเขียนและสะกด
คาํไดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 45 คาํ 
 สถานการณ์  คือ  เม่ือครูอ่านคาํท่ีใชบ่้อยจาํนวน 50 คาํใหฟั้ง 
 พฤติกรรม คือ  สามารถเขียนและสะกดคาํ 
 เกณฑก์ารประเมิน  คือ  ไดถู้กตอ้งอยา่งนอ้ย 45 คาํ 
 การประเมินผล  ให้กรอกวิธีการประเมินผล ความสามารถในการพฒันาทกัษะแต่ละ
ดา้น ตามท่ีระบุในจุดประสงคเ์ชิงพฤติกรรม พร้อมกบัการใชว้ิธีการ ส่ิงอาํนวยความสะดวก และส่ือ
ท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของผูเ้รียน 
 ผูรั้บผิดชอบ  ให้กรอกช่ือผูรั้บผิดชอบ ท่ีดาํเนินการให้บรรลุวตัถุประสงคข์องแต่ละ
เป้าหมาย 
 6. ความตอ้งการส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา  หมายถึง การระบุรายการของส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืน
ใดทางการศึกษา ตามความต้องการจาํเป็นพิเศษของผูเ้รียน โดยพิจารณาจากจุดประสงค์เชิง
พฤติกรรมและวิธีประเมินผลในขอ้ 3 
 ท่ี ใหก้รอกตวัเลขแสดงลาํดบัท่ี 
 รายการ  ให้กรอกช่ือส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทาง
การศึกษา ส่ิงท่ีมีอยู่แลว้ และส่ิงท่ีตอ้งการขอรับบริการ ตามบญัชีแนบทา้ยประกาศ ซ่ึงออกตาม
กฎกระทรวง เร่ืองกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหค้นพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ 
บริการ  และความช่วยเหลือ อ่ืนใดทางการศึกษา  พ .ศ .  2545  ท่ีปรากฏในประเทศของ
กระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปี 
 รหัส  ให้กรอกรหัสตามท่ีระบุไวใ้นบญัชีแนบทา้ยประกาศซ่ึงออกตามกฎกระทรวง 
เร่ืองกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการใหค้นพิการมีสิทธิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และ       
ความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 25456 ท่ีปรากฏในประเทศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่
ละปี 
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 ส่ิงท่ีมีอยู่แลว้  ส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการและความช่วยเหลืออ่ืนใดท่ีผูพ้ิการ
ไดรั้บจากโรงพยาบาล ผูป้กครองหรือหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยให้ใส่เคร่ืองหมาย  ⁄  ลงในช่องใดช่อง
หน่ึงของ ผูจ้ดัหาและวิธีการท่ีไดม้าให้ตรงตามหมายเลขและรายละเอียดท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุ          
ใตต้าราง ส่ิงท่ีตอ้งการ  ส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดท่ีผูพ้ิการ
ตอ้งการไดรั้บท่ีแนบทา้ยตามกฎกระทรวง หรือคณะกรรมการการจดัทาํ IEP เห็นสมควร  โดยใหใ้ส่
เคร่ืองหมาย  ⁄  ลงในช่องใดช่องหน่ึงของส่ิงท่ีตอ้งการและวิธีการท่ีไดม้าให้ตรงตามหมายเลขและ
รายละเอียดท่ีระบุไวใ้นหมายเหตุใตต้าราง รายการความตอ้งการ กรณีท่ีไม่ตอ้งการเงินอุดหนุน          
ใหร้ะบุลงในเหตุผลและความจาํเป็น 
 จาํนวนเงินท่ีขออุดหนุน  ให้กรอกตวัเลขจาํนวนเงินของรายการขา้งตน้ ตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นบญัชีแนบทา้ยประกาศช่ือออกตามกฎกระทรวง เร่ืองกาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการให้คน
พิการมีสิทธ์ิไดรั้บส่ิงอาํนวยความสะดวก ส่ือ บริการ และความช่วยเหลืออ่ืนใดทางการศึกษา พ.ศ. 
2545 ท่ีปรากฏในประกาศของกระทรวงศึกษาธิการในแต่ละปี 
 เหตุผลและความจาํเป็น  ให้กรอกเหตุผลและความจาํเป็นท่ีขอรับบริการตามรายการ
ขา้งตน้ เช่น รายการไมเ้ทา้ขาว เหตุผลและความจาํเป็น คนตาบอดตอ้งเดินทางดว้ยตนเองเพ่ือลด
ภาระคนอ่ืน 
 ผูป้ระเมิน  ให้กรอกช่ือและตาํแหน่งของผูป้ระเมิน ตามความตอ้งการตามรายการท่ี
ขอรับบริการขา้งตน้ เช่น กาญจนา/นกักายภาพบาํบดั 
 รวมรายการท่ีขอรับบริการ ใหร้วมจาํนวนรายการท่ีขอรับบริการ 
 รวมจาํนวนเงินท่ีขอรับการอุดหนุน ใหร้วมจาํนวนเงินท่ีระบุไวใ้นช่องจาํนวนเงินท่ีขอ
อุดหนุน 
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7.  คณะกรรมการจัดทาํแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) 

 ช่ือ ตําแหน่ง ลายมือช่ือ 
7.1 ............................ ผูบ้ริหารสถานศึกษา/ผูแ้ทน ................................. 
7.2 ............................ บิดา/มารดาหรือผูป้กครอง ................................. 
7.3 ............................ ครูประจาํชั้น/อาจารยท่ี์ปรึกษา ................................. 
7.4 ............................ ............................................... ................................ 
ประชุมวนัท่ี ..........................  เดือน ..................................... พ.ศ. ..................... 
 

 
ภาพที ่2.4  ภาพแสดงคณะกรรมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 
 คณะกรรมการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP)  หมายถึง กลุ่มบุคคลท่ี
สถานศึกษาแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการในการจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล โดยมี
คณะกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกว่า 3 คน ประกอบดว้ย ผูบ้ริการสถานศึกษาหรือผูแ้ทน บิดา มารดา
หรือผูป้กครอง ครูประจาํชั้นหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งหรือนกัวิชาชีพ รวมถึงผูเ้รียน 
 ช่ือ ใหก้รอกช่ือและช่ือสกลุของคณะกรรมการฯ 
 ตาํแหน่ง ให้กรอกตาํแหน่งของคณะกรรมการฯ เช่น ผูบ้ริหารสถานศึกษาหรือผูแ้ทน 
บิดา มารดา หรือผูป้กครอง ครูประจาํชั้นหรืออาจารยท่ี์ปรึกษา และผูเ้ก่ียวขอ้งหรือนักวิชาชีพ
รวมถึงผูเ้รียน กรณีท่ีผูเ้รียนสามารถเขา้ร่วมประชุมได ้นกัจิตวิทยา นกักิจกรรมบาํบดั เป็นตน้ 
 ลายมือช่ือ ให้คณะกรรมการฯ ลงนาม หลงัจากท่ีจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะ
บุคคลเรียบร้อยแลว้ใหก้รอกวนั เดือน ปี ท่ีคณะกรรมการฯ ร่วมประชุมจดัทาํแผนการจดัการศึกษา
เฉพาะบุคคล 
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 8. ความเห็นของบิดา มารดา / ผู้ปกครอง/ ผู้เรียน 
 
 
 การจดัทาํแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล ฉบบัน้ี 

ขา้พเจา้           เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย  เหตุผล 
...................................................................... 

ลงช่ือ................................................
(.........................................................) 

                                                                                     บิดา มารดา/ผูป้กครอง/ผูเ้รียน 
                วนัท่ี ......... เดือน ....................พ.ศ. ............ 

 
 
ภาพที ่2.4  ภาพแสดงความคิดเห็นของผูป้กครอง 
 
 ให้บิดา มารดา หรือผูป้กครอง ศึกษาและพิจารณาแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
และใส่เคร่ืองหมาย /      ลงใน  ท่ีตรงตามความคิดเป็น หากไม่เห็นดว้ยให้ระบุเหตุผลพร้อมทั้งลง
นาม  และระบุวนั  เดือน ปี ท่ีลงนาม  ในกรณีท่ีบิดามารดา หรือผูป้กครองไม่สามารถเขา้ร่วม
ประชุมจดัทาํแผนการศึกษาเฉพาะบุคคลได ้ ใหส้ถานศึกษาจดัส่งแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล
ไปใหบิ้ดา มารดา  หรือผูป้กครองพิจารณาลงนาม 
 ประโยชน์ของแผนการจดัการศึกษาเฉพาะบุคคล 
 IEP เกิดข้ึนจากพื้นฐานทางกฎหมายเพื่อคุม้ครองสิทธิทางการศึกษาท่ีบุคคลท่ีมี       
ความบกพร่องพึงได้รับ โดยมุ่งท่ีจะให้บุคคลเหล่าน้ีได้รับการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลอ้งกับ               
ความตอ้งการจาํเป็นพิเศษของบุคคลนั้น ฉะนั้นประโยชน์ท่ีไดจ้าก IEP สาํหรับบุคคลท่ีมีความ
บกพร่องนั้น จะเป็นประโยชน์โดยตรง นอกจากน้ี IEP ยงับอกให้รู้ว่า ทกัษะท่ีนกัเรียนยงัไม่มีหรือ                  
ยงัไม่เรียนรู้คืออะไร ความสนใจและเจตคติของนกัเรียนเป็นอยา่งไร เป็นตน้ สาํหรับการวางแผน
ยุทธศาสตร์การสอนนั้น ครูจะตอ้งมีความเขา้ใจอย่างกวา้งขวางในเร่ือง วิธีสอน ส่ือ (เทคโนโลยี) 
เน้ือหา หลกัสูตร และระดบัพฒันาการของนกัเรียน (Hancock,R, 1990, 378-379.)  (Lermer J.W, 
1993, 67-77.) (ศูนยพ์ฒันาการศึกษาแห่งชาติของประเทศไทย, 2529, 298-30.2)  (Mercer, C.D. & 
Mercer, A.R, 1989, 5-8.) นอกจากน้ีนกัการศึกษาพิเศษของประเทศต่าง ๆ ก็ยอมรับว่า IEP               
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มีคุณประโยชน์ต่อการจดัการเรียน การสอนให้นกัเรียนท่ีมีความบกพร่อง และไดรั้บหลกัการ IEP 
เขา้ไปในการจดัการเรียนการสอนของประเทศตน ในปัจจุบนัประเทศไทยนาํ IEP บรรจุไวใ้น
กฎกระทรวงมาตรา 10 วรรค 3 ในพระราชบญัญติัการศึกษาปี 2542 โดยกาํหนดการใหบ้ริการและ
สิทธิในการรับบริการส่ือ ส่ิงอาํนวยความสะดวก บริการและความช่วยเหลืออ่ืน ๆ ตามความ
ตอ้งการจาํเป็น 
 
2.4  จิตวทิยาการเรียนรู้เกีย่วกบัการพฒันาส่ือคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 แนวคิดทางดา้นจิตวิทยาพุทธิพิสัยเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยท่ี์เก่ียวเน่ืองกับการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้นไดแ้ก่ ความสนใจในเบาะแสของการรับรู้อยา่งถูกตอ้ง การจดจา
ความรู้ความเขา้ใจ ความกระตือรือร้น ในการเรียน แรงจูงใจ การควบคุมการเรียน การถ่ายโอน
ความรู้ และการตอบสนอง ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Alessi and Trollip, 1991) 
 ทฤษฎีการสร้างแรงจูงใจของมาโลน (Malone) มีปัจจยั 4 ประการท่ีทาใหเ้กิดแรงจูงใจ
ตามทฤษฎีน้ีไดแ้ก่ ความทา้ทาย จินตนาการ ความอยากรู้อยากเห็น และความรู้สึกท่ีไดค้วบคุม
บทเรียน ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 ความทา้ทาย (Challenge) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ควรจะมีกิจกรรมซ่ึงทา้ทาย
ผูเ้รียน กิจกรรมซ่ึงทา้ทายผูเ้รียนน้ีจะตอ้งมีเป้าหมาย (Goal) ท่ีชดัเจนและเหมาะสมกบัผูเ้รียน  
(ไม่ยากหรือง่ายเกินไป) นอกจากน้ียงัควรท่ีจะใหโ้อกาสผูเ้รียนในการเลือกระดบัความยากง่ายของ
กิจกรรมตามความตอ้งการและความสามารถ 
 จินตนาการ (Fantasy) คือ การท่ีผูเ้รียนวาดภาพของเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หน่ึง  
สร้างภาพว่าตวัเองอยูใ่นเหตุการณ์หน่ึง แมว้่าปกติแลว้การสร้างจินตนาการน้ีมกัจะไปดว้ยกนักบั
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกม แต่ก็สามารถใช้การสร้างจินตนาการในการออกแบบ 
เป็นการกระตุน้ให้ผูเ้รียนสร้างภาพดว้ยตวัเองในสถานการณ์ต่างๆ ซ่ึงผูเ้รียนสามารถประยกุตใ์ช้
ขอ้มูลความรู้ท่ีกาลงัทาการศึกษาอยูไ่ด ้
 ความอยากรู้อยากเห็น (Curiosity) แบ่งได ้2 ลกัษณะดงัน้ี 
 ความอยากรู้อยากเห็นทางความรู้สึก (Sensory Curiosity) คือ ความอยากรู้อยากเห็น 
ท่ีเร่ิมจากการกระตุน้ความรู้สึกท่ีผา่นทางโสต (การเห็น) โดยส่ิงเร้าท่ีแปลกใหม่และดึงดูดความ
สนใจ การออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยการใชส่ื้อรูปแบบต่างๆในการนาเสนอ 
ท่ีแปลกใหม่และดึงดูดความสนใจอยูต่ลอดเวลาบนหนา้จอ จะคงความอยากรู้อยากเห็นของผูเ้รียน 
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 ความอยากรู้อยากเห็นทางปัญญาคือ ความอยากรู้อยากเห็นในลกัษณะของความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนรู้ส่ิงต่างๆท่ีแปลกใหม่ ท่ีไม่คาดหวงั ไม่แน่นอน ท่ีเป็นขอ้ยกเวน้ แตกต่างไปจาก
กฎเกณฑห์รือไม่สมบูรณ์เป็นตน้ 
 ทฤษฎีแบบจาลองอาร์คส (ASCS Model) ไดแ้ก่ ความเร้าความสนใจ ความรู้สึก
เก่ียวพนักบัเน้ือหา ความมัน่ใจ ความพึงพอใจของผูเ้รียนและการพฒันาการ ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
 1.  ความเร้าความสนใจ (Arouse) ความเร้าความสนใจจะตอ้งจากดัในเฉพาะช่วงแรก
ของบทเรียนเท่านั้น หากเป็นหนา้ท่ีของผูอ้อกแบบท่ีจะตอ้งพยายามทาให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจ
ตลอดทั้งบทเรียน วิธีหน่ึงท่ีเรียกความสนใจจากผูเ้รียนไดดี้ก็คือ การทาใหผู้เ้รียนเกิดความอยากรู้
อยากเห็นนัน่เอง 
 2.  ความรู้สึกเก่ียวพนักบัเน้ือหา (Relevant) คือ การทาใหผู้เ้รียนเกิดความรู้สึกว่าเน้ือหา
ท่ีตนกาลงัเรียนอยูน่ั้นมีความหมายหรือประโยชน์ต่อผูเ้รียนเอง 
 3.  ความมัน่ใจ (Confidence) การท่ีใหผู้เ้รียนทราบถึงส่ิงท่ีตนเองคาดหวงัในการเรียน
และโอกาสในการทาให้สาเร็จตามความคาดหวงั พร้อมทั้งคาแนะนาท่ีประโยชน์ เป็นการสร้าง
ความมัน่ใจใหก้บัผูเ้รียน นอกจากนั้นยงัควรใหผู้เ้รียนไดค้วบคุมการเรียนของตนดว้ย ซ่ึงในขอ้น้ีจะ
คลา้ยกบัทฤษฎีของมาโลนในเร่ืองของการทา้ทายและการควบคุม 
 4.  ความพึงพอใจของผูเ้รียน (Satisfaction)การทาํใหผู้เ้รียนเกิดความพึงพอใจในการ
เรียนมากข้ึนไดน้ั้น ตอ้งหากิจกรรมซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดป้ระยุกต์ใชส่ิ้งท่ีตนเรียนมาใน
สถานการณ์จริงและผลป้อนกลบัในทางบวกหลงัจากเรียน ทั้งน้ีจะตอ้งอยู่บนพื้นฐานของความ
ยติุธรรมดว้ย 
 5.  การพฒันาการ มีผูเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเกณฑม์าตรฐานพฤติกรรมของบุคคลในแต่
ละวยัพึงจะทาไดเ้รียกอีกอยา่งหน่ึงว่า “งานประจาํวยั” (Development Tasks) โดยนกัจิตวิทยาช่ือ           
ฮาวิกเฮอร์สท ไดเ้สนองานพฒันาการของมนุษยใ์นแต่ละวยัโดยอาศยัพื้นฐานทางสรีรวิทยาความ
คาดหวงัทางสงัคมวฒันธรรมและจิตวิทยาจากวยัเดก็ถึงวยัชรา 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ของกาเย่ (Gagne) กาเย่ได้ให้นิยามการเรียนรู้ไวว้่าเป็นการ
เปล่ียนแปลงสมรรถภาพหรือความสามารถของมนุษยซ่ึ์งสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมบาง
ประการท่ีแสดงออกมา การเปล่ียนแปลงน้ีเกิดจากการท่ีมนุษยไ์ดรั้บประสบการณ์จากสภาพการณ์
การเรียนรู้ในระยะเวลาหน่ึงกาเยแ่ละคณะ (Gagne, 1988, 8-14.) ไดใ้หข้อ้เสนอแนะว่า การเรียนรู้
ของแต่ละบุคคลจะมีประสิทธิภาพเพียงใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั  2 ประการคือ 
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 1.  สภาพการเรียนรู้ (Condition of learning) เป็นความพร้อมภายในตวัผูเ้รียน (Internal 
Condition) ดา้นความสามารถท่ีมีอยูก่่อนเรียน(พฤติกรรมเบ้ืองตน้) และสภาพภายนอก(External 
Condition) ท่ีจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน 
 2.  เหตุการณ์ในการเรียนรู้ (Events of learning) หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน
ในระหวา่งการเรียนรู้ เม่ือมีส่ิงเร้าจากสภาพแวดลอ้มมากระตุน้หน่วยรับประสาทสัมผสัจะรับส่ิงเร้า
ส่งไปทาํการบนัทึกความรู้สึก และจะไดรั้บการกลัน่กรองจากกระบวนการความตั้งใจและการเลือก
การรับรู้เลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ และจะส่งต่อไปยงัหน่วยความจาํระยะสั้นโดยอาศยัส่ือ(ภาพ
และเสียง) และบางส่วนถูกส่งไปยงัหน่วยความจาํระยะยาว และนาํมาใชง้านไดด้ว้ยกระบวนการ
เสาะหา ผลจากกระบวนการน้ีทาํใหมี้การปฏิบติัก็จะเกิดการเรียนรู้ ดงันั้น การเรียนรู้จะข้ึนอยูก่บั
กระบวนการควบคุมและคาดหวงั กระบวนการควบคุมท่ีสาํคญัคือยทุธศาสตร์การคิด รูปแบบการ
เรียนรู้และการจาํของกาเย ่เป็นทฤษฎีการเรียนรู้ตามแนวของทฤษฎีใหม่ของกลุ่มความรู้ความเขา้ใจ
ท่ีเนน้ในเร่ืองของกระบวนการการเรียนรู้ (Information Processing) กาเยย่งัไดเ้นน้บทบาทครูในการ
จดัการเรียนการสอนเพื่อกระตุน้นกัเรียนใหท้าํกิจกรรมต่าง ๆ และเสนอแนวทางในการจดัการสอน
เป็น 9 ขั้น ตามลาํดบัดงัน้ี 
 1.  การเรียกความสนใจ (Gaining Attention) เป็นการนาํเขา้สู่บทเรียน เพื่อใหน้กัเรียน
พร้อมท่ีจะเรียนโดยการเลือกส่ิงเร้า เช่น รูปภาพ ภาพยนตร์ การใชค้าํถาม การสาธิตและนาํเสนอส่ิง
เร้านั้น ๆ เพื่อเรียกความสนใจ 
 2.  การบอกใหผู้เ้รียนทราบจุดประสงคข์องการสอน (Information the Learning of the 
Objective) เพ่ือใหน้กัเรียนทราบจุดประสงคป์ลายทางของการเรียนการสอนและเป็นแนวทางไปสู่
จุดประสงคน์ั้น การบอกจุดประสงคน์ั้นอาจบอกใหท้ราบโดยตรงหรือบอกโดยใชค้าํถามกไ็ด ้
 3.  การกระตุน้ใหเ้กิดการระลึกความรู้เดิมท่ีตอ้งมีก่อน อาจใชค้าํถามหรือบรรยายเพ่ือ
ทบทวนความรู้เดิม แลว้นาํไปเช่ือมโดยกบัความรู้ใหม่ใหมี้ความพร้อมท่ีจะเรียนต่อไป 
 4.  การเสนอส่ิงเร้าใชใ้นการประกอบการสอน ไดแ้ก่วสัดุอุปกรณ์และส่ือการสอนอ่ืน  
 5.  การช้ีแนะการเรียนรู้ (Providing Learning Guidance)อาจใชค้าํถามนาํไปสู่การเรียนรู้
การนาํการใชว้สัดุอุปกรณ์และเคร่ืองมือต่าง ๆ 
 6.  จดัใหผู้เ้รียนไดแ้สดงพฤติกรรม(Eliciting the Performance) คือใหผู้เ้รียนลงมือทาํ
กิจกรรมปฏิบติัการทดลอง ผูส้อนคอยให้ความสะดวกจดัเตรียมเคร่ืองมือให้พร้อมสําหรับการ
ปฏิบติัการ 
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 7.  ใหข้อ้มูลป้อนกลบัเก่ียวกบัผลการทาํกิจกรรม (Providing Feedback) เพื่อใหผู้เ้รียน
ทราบว่าการทาํกิจกรรมหรือปฏิบติัการทดลองไดผ้ลถูกตอ้งดี หรือตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงเพื่อให้
ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ตามจุดประสงคท่ี์กาํหนดไว ้
 8.  การวดัผลการเรียน(Assessing the Performance) การวดัผลการเรียนรู้ของผูเ้รียนให้
การทาํกิจกรรมอาจทาํไดโ้ดยการใชค้าํถาม ใหท้าํแบบฝึกหดั หรือทาํขอ้สอบวดัผลไดใ้นขณะเรียน
และเม่ือส้ินสุดการเรียนเพื่อปรับปรุงแกไ้ขได ้
 9.  การทาํใหผู้เ้รียนคงการเรียนรู้และการถ่ายโยงการเรียนรู้ (Enhancing Retention and 
Transfer) คือการใหผู้เ้รียนไดป้ฏิบติัซํ้ า ๆ กนั เพ่ือใหมี้ความคงทนของความรู้ ใหมี้การทบทวนและ
นาํความรู้ไปใชใ้นสถานการณ์ใหม่เพื่อฝึกการถ่ายโอนการเรียนรู้ 
 กาเยย่งัไดเ้สนอแนวคิดเพ่ือเป็นแนวทางในการสอนว่า การสอนใหเ้รียนรู้เน้ือหาสาํคญั
กวา่เรียนรู้กระบวนการและมีความเห็นวา่การนาํวิธีการสอนแบบคน้พบไปสอนจะไม่ช่วยใหผู้เ้รียน
คน้พบดว้นตนเอง นอกจากจะตอ้งสร้างสถานการณ์การเรียนรู้ท่ีแน่นอนและเป็นลาํดบัขั้นใหผู้เ้รียน
จึงจะทาํใหผู้เ้รียนสามารถเรียนรู้ไดต้ามวตัถุประสงค ์ 
 การสอนทั้ง 9 ขั้นตอนดงักล่าวเป็นประโยชน์ต่อนักเทคโนโลยีการศึกษาในการ
ออกแบบและพฒันาการสอนในเชิงปฏิบติั ทฤษฎีและหลกัการเรียนรู้ตามแนวคิดของกาเย ่ซ่ึงไดรั้บ
ความสนใจและนาํมาใชใ้นงานดา้นเทคโนโลยกีารสอนอยา่งกวา้งขวาง (ไชยยศ เรืองสุวรรณ, 2522, 
66.) ในการจดัการศึกษาและการเรียนการสอนในปัจจุบนัไดมี้การนาํหลกัจิตวิทยาการเรียนรู้ตาม
ทศันะต่าง ๆ มาใชร่้วมกนัอย่างผสมผสานเพื่อก่อให้เกิด การจดัการเรียนการสอนท่ีมีคุณภาพ 
โดยเฉพาะในเร่ืองน้ีเทคโนโลยกีารศึกษาไดมี้การประยกุตใ์ชจิ้ตวิทยาการเรียนรู้ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุนการเรียนการสอนใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
 พรเทพ เมืองแมน (2544) ไดก้ล่าวถึงจิตวิทยาการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนไดแ้ก่ 
 1.  การรับรู้ (Perception) การเรียนรู้ของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนไม่ไดถ้า้ปราศจากการรับรู้       
การรับรู้จึงเป็นบนัไดขั้นแรกท่ีจะนาํไปสู่การเรียนรู้ ดงันั้นการเรียนรู้ท่ีดีจะตอ้งเกิดจากการรับรู้            
ท่ีถูกตอ้ง การรับรู้ท่ีดีและถูกตอ้งของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนไดโ้ดยการไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า              
ท่ีเหมาะสม เพราะมนุษยเ์ราจะเลือกรับรู้จากส่ิงเร้าท่ีตรงกบัความสนใจของตนเองมากกว่าส่ิงเร้า
ตรงกบัความสนใจในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนั้น ผูอ้อกแบบตอ้งออกแบบ ส่ิง
เร้าท่ีเหมาะสมกบัผูเ้รียน โดยคาํนึงถึงคุณลกัษณะดา้นต่าง ๆ ของผูเ้รียน ไดแ้ก่ อาย ุเพศ เป็นตน้ 
 2. การจดจาํ (Memory) การท่ีมนุษยจ์ะสามารถะรียนรู้ส่ิงใดแลว้สามารถจดจาํส่ิงนั้นได้
และสามารถนาํมาใชใ้นภายหลงัไดดี้นั้น ข้ึนอยูก่บัว่าผูเ้รียนสามารถเก็บความรู้ไวอ้ยา่งเป็นระเบียบ

DPU



37 

โดยการจดัโครงสร้างขององคค์วามรู้อย่างเป็นระเบียบ นอกจากนั้นการท่ีผูเ้รียนไดฝึ้กหรือทาํซํ้ า
มาก ๆ ก็จะช่วยผูเ้รียนใหเ้กิดทกัษะความชาํนาญและจดจาํไดดี้อีกดว้ย ดงันั้นเทคนิค ท่ีสาํคญัของ
การเรียนรู้ท่ีดีท่ีจะช่วยผูเ้รียนใหจ้ดจาํความรู้ไดดี้จึงอาศยัหลกัเกณฑท์ั้ง 2 ประการคือ 
  2.1  การช่วยใหผู้เ้รียนสามารถจดัระเบียบ (Organize) โครงสร้างขององคค์วามรู้โดย
การจดัโครงสร้างของเน้ือหาบทเรียนอยา่งเป็นระเบียบและแสดงให้ผูเ้รียนเห็นซ่ึงสอดคลอ้ง กบั 
ทฤษฎีเก่ียวกบัแผนภูมิมโนทศัน์ (Concept Mapping) ในปัจจุบนันั้นเอง 
  2.2  การใหผู้เ้รียนฝึกและทาํซํ้ ามาก ๆ จะช่วยใหผู้เ้รียนเกิดทกัษะความชาํนาญและ
สามารถจดจาํไดดี้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการฝึกและการทาํซํ้ า (Law of Practice and 
Repetition) ดงันั้น จึงควรออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีแบบฝึกหัดหรือแบบฝึก
ปฏิบติัใหผู้เ้รียนไดฝึ้กเพื่อใหเ้กิดทกัษะและจดจาํไดดี้ 
 3.  การมีส่วนร่วม(Participation) และการมีปฏิสัมพนัธ์(Interaction) ของผูเ้รียนในการ
เรียน การให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วมและมีปฏิสัมพนัธ์ไดแ้ก่ การให้ผูเ้รียนไดก้ระทาํกิจกรรมหรือ
ปฏิบติัในลกัษณะต่าง ๆ รวมถึงมีการโตต้อบกบับทเรียน จะช่วยใหเ้กิดการเรียนรู้ท่ีดี โดยนอกจาก
จะช่วยใหผู้เ้รียนมีความสนใจต่อบทเรียนอยา่งต่อเน่ือง อนัเป็นลกัษณะการเรียนอยา่งกระตือรือร้น
(Active Learning) แลว้ยงัทาํใหเ้กิดความรู้และทกัษะใหม่ ๆ ในตวัผูเ้รียนดว้ย ดงันั้นผูอ้อกแบบ
บทเรียนจึงควรให้ออกแบบบทเรียนมีกิจกรรมและการโตต้อบท่ีเหมาะสมกบัเน้ือหาและทกัษะท่ี
ตอ้งการใหผู้เ้รียนไดรั้บจากบทเรียน 
 4.  แรงจูงใจ (Motivation) การสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมจะช่วยใหเ้กิดแรงจูงใจท่ีดี
บทเรียนท่ีสามารถสร้างแรงจูงใจท่ีดีจะทาํให้ผูเ้รียนอยากเรียนและเรียนดว้ยความสุข สนุกสนาน
ดงันั้นผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงควรให้ความสนใจและศึกษาเก่ียวกบัการสร้าง
แรงจูงใจท่ีดี เพื่อนาํมาประยกุตใ์ชก้บัการออกแบบบทเรียนใหส้ามารถสร้างแรงจูงใจท่ีเหมาะสมกบั
ผูเ้รียนในลกัษณะต่าง ๆ 
 จากทฤษฏีสร้างแรงจูงใจของเลปเปอร์ (Lepper) ไดแ้บ่งแรงจูงใจเป็น 2 ลกัษณะคือ
แรงจูงใจภายนอกและแรงจูงใจภายใน แรงจูงใจภายนอกเป็นแรงจูงใจท่ีเป็นภายนอกตวัผูเ้รียน           
เช่นค่าจา้งรางวลั หรือคาํชมเชย เป็นตน้ ซ่ึงผลการวิจยัพบว่า แรงจูงใจภายในเป็นแรงจูงใจท่ีช่วยให้
ผูเ้รียนเรียนอย่างสนุกสนาน และมีความสนใจต่อบทเรียนอย่างแทจ้ริง ในขณะท่ีแรงจูงใจภาย
นอกจากทาํใหผู้เ้รียนมีความสนใจในการเรียนนอ้ยลง เน่ืองจากเป้าหมายของการเรียนเป็นเพียงการ
ไดเ้ล่นเกมสนุก ๆ หรือไดร้างวลัจากการเรียนเท่านั้นเอง 
 5.  การถ่ายโอนการเรียนรู้ (transfer of Learning) การถ่ายโอนการเรียนรู้เป็นการ นาํ
ความรู้ท่ีไดไ้ปประยกุตใ์ชใ้นชีวิตจริง ซ่ึงเป็นเป้าหมายสุดยอดของการเรียนรู้นัน่เอง บทเรียน ท่ีจะ
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ช่วยให้ผูเ้รียนมีความสามารถในการถ่ายโอนการเรียนรู้ได้ดีนั้ นจะต้องเป็นบทเรียนท่ีมีความ
ใกลเ้คียงหรือเหมือนจริงกบัสถานการณ์ในชีวิตจริงมากท่ีสุด 
 6.  ความแตกต่างระหว่างบุคคล(Individual Difference) นกัจิตวิทยามีความเช่ือทฤษฎี
ความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยเช่ือว่ามนุษยแ์ต่ละคนมีความแตกต่างทางดา้นต่าง ๆ ไดแ้ก่ ความ
สนใจ ความถนดั ความสามารถ อารมณ์ สติปัญญา เป็นตน้ ซ่ึงทาํใหก้ารเรียนรู้นั้น ผูเ้รียนแต่ละคน
จะสามารถเรียนรู้ไดเ้ร็วหรือชา้แตกต่างกนั นอกจากนั้นวิธีการเรียนรู้ของแต่ละคนก็แตกต่างกนั
ดงันั้นผูอ้อกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนจึงจาํเป็นตอ้งออกแบบบทเรียนให้มีความยืดหยุ่น
เพื่อท่ีจะตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลของผูเ้รียนแต่ละคนซ่ึงคุณสมบติัเหล่าน้ีก็เป็น
จุดเด่นหรือข้อได้เปรียบของส่ือประเภทคอมพิวเตอร์ช่วยสอนดังนั้ นผู ้ออกแบบบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนอาจนาํเอาหลกัการจิตวิทยาการเรียนรู้มาประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับทเรียน 
ทั้งน้ีเพื่อให้ไดส่ื้อการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมกบัผูเ้รียนและตรงตามความสนใจ
ของผูเ้รียนไดดี้ยิง่ข้ึน 
 
2.5  แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบับทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 การนาํวิธีการการเรียนรู้ตามทฤษฏีการเรียนรู้มาจดัทาํเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนสาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการเรียนรู้ต่อไป 
 2.5.1  ทฤษฏีการเรียนรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกแบบคอมพิวเตอร์ การออกแบบกลยทุธ์เพื่อถ่าย
โยงความรู้ของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นการประยกุตเ์อาความรู้ทางจิตวิทยาการศึกษาเขา้
มาไวร่้วมกบัความรู้คอมพิวเตอร์และใชเ้ทคโนโลยีกาํหนดแนวทางส่งเสริมบูรณาการดา้นเน้ือหา
และการสอนท่ีมีประสิทธิภาพการใชเ้ทคโนโลยีประมวลเน้ือหาความรู้เพื่อถ่ายโยงไปสู่ตวัผูเ้รียน 
เรียกว่ากระบวนการการสนเทศ ( Information Process ) ท่ีเนน้ความสาํคญัในเร่ืองกระบวนการทาง
ความคิดและการจดัลาํดบัขั้นในการจดจาํฟ้ืนคืนความรู้เดิม และการประมวลความรู้ ทาํให้เกิดการ
พฒันาการของ ศาสตร์แห่งการรับรู้ ( Cognitive Science )  ซ่ึงใหห้ลกัจิตวิทยาและทฤษฏีการเรียนรู้
ของมนุษยใ์นการทาํความเขา้ใจอธิบายกระบวนการรับรู้ และมีความหมายรวมไปถึงการศึกษาใน
ดา้นสติปัญญาและพฤติกรรมของบุคคล ทั้งในส่ิงท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม เพื่อเปิดโอกาสให้
ผูเ้รียนมีอิสระในการควบคุมอตัราการเรียนดว้ยตนเอง และกระตุน้ความรู้สึกสนใจใฝ่รู้ในตวัของ
ผูเ้รียนเป็นการเช่ือมโยงในสู่เครือข่ายความรู้ภายในตวับุคคลจนทาํให้เกิดความเจริญงอกงามทาง
สติปัญญา (วฒิุชยั ประสารสอย, 2543, น.13) โดยทฤษฏีหลกั ๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนรู้ของมนุษยแ์ละ
ส่งผลกระทบต่อแนวคิดในการออกแบบโครงสร้างคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีหลายทฤษฏีดว้ยกนั 
ผูว้ิจยัไดพ้ิจารณาหลกัการสาํคญั ๆ ของทฤษฏีต่าง ๆ แลว้จึงยกมากล่าวเพียงทฤษฏีพฤติกรรมนิยม 
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(Behaviorism) ทฤษฏีปัญญานิยม (Cognitivism) และทฤษฏีความยืดหยุน่ทางปัญญา ( Cognitive 
Flexibility ) (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2541, น.51-56.) 
 2.5.1.1  ทฤษฏีพฤติกรรมนิยม (Behaviorism) เป็นทฤษฏีซ่ึงเช่ือว่า จิตวิทยาเป็นเสมือน 
การศึกษาทางวิทยาศาสตร์ของพฤติกรรมมนุษย ์(Sciemtific Study of Human Behavior ) และ 
การเรียนรู้ของมนุษยท่ี์ส่ิงท่ีสามารถสงัเกตไดจ้ากพฤติกรรมภายนอก นอกจากน้ียงัมีแนวคิดเก่ียวกบั
ความสัมพนัธ์ระหว่างส่ิงเร้าและการตอบสนอง (Stimuli and Response ) ซ่ึงเช่ือว่าการตอบสนอง
กบัส่ิงเร้าของมนุษยจ์ะเกิดข้ึนควบคู่กนัในช่วงเวลาท่ีเหมาะสม นอกจากน้ี ยงัเช่ือว่าการเรียนรู้ของ
มนุษย์เป็นพฤติกรรมแบบแสดงอาการกระทาํ (Operant Conditioning) ซ่ึงมีการเสริมแรง 
(Reinforcement) เป็นตวัการ โดยทฤษฏีพฤติกรรมนิยมน้ีจะไม่พดูถึงความนึกคิดภายในของมนุษย ์
ความทรงจาํ ภาพ ความรู้สึก ซ่ึงทฤษฏีน้ีส่งผลการเรียนการสอนท่ีสาํคญัในยคุนั้น ในลกัษณะท่ีการ
เรียนเป็นชุดของพฤติกรรมซ่ึงจะตอ้งเกิดข้ึนตามลาํดบัท่ีแน่ชดัการท่ีผูเ้รียนจะบรรลุวตัถุประสงคไ์ด้
นั้นจะตอ้งมีการเรียนตามขั้นตอน เป็นวตัถุประสงค ์ๆ ไป ผลท่ีไดจ้ากการเรียนขั้นแรกน้ีจะเป็น
พื้นฐานของการเรียนในขั้นต่อ ๆ ไป ในท่ีสุดคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของ
ทฤษฏีพฤติกรรมนิยมน้ีจะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะเชิงเส้นตรง (Lincar) โดยผูเ้รียนทุก
คนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีเหมือนกนัและตายตวั ซ่ึงเป็นลาํดบัท่ีผูส้อนไดพ้ิจารณาแลว้
ว่าเป็นลาํดบัการสอนท่ีดีและผูเ้รียนจะสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุดนอกจากนั้น
จะมีการตั้งคาํถาม ๆ เรียนอยา่งสมํ่าเสมอโดยหากผูเ้รียนตอบถูกก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูปผล
ป้อนกลบัทางบวกหรือรางวลั ในทางตรงกนัขา้มหากผูเ้รียนตอบผดิก็จะไดรั้บการตอบสนองในรูป
ของผลป้อนกลบัในทางลบและคาํอธิบายหรือการลงโทษ ซ่ึงผลป้อนกลบัน้ีถือเป็นการเสริมแรง
เพื่อให้เกิดพฤติกรรมท่ีตอ้งการ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฏีพฤติกรรม
นิยมจะบงัคบัให้ผูเ้รียนผ่านเกณฑ์ท่ีไดก้าํหนดไวต้ามวตัถุประสงคเ์สียก่อน จึงจะสามารถผ่านไป
ศึกษาต่อยงัเน้ือหาของวตัถุประสงคต่์อไปได ้หากไม่ผ่านตามเกณฑท่ี์ไดก้าํหนดไวผู้เ้รียนจะตอ้ง
กลบัไปศึกษาในเน้ือหาเดิมอีกคร้ังจนกวา่จะผา่นการประเมิน 
 2.5.1.2  ทฤษฏีปัญญานิยม (Cognitivism) เกิดข้ึนจากแนวคิดของซอมสก้ี (Chomsky) 
เช่ือว่าพฤติกรรมมนุษยน์ั้นเป็นเร่ืองของภายในจิตใจ มนุษยไ์ม่ใช่ผา้ขาวท่ีเม่ือใส่สีอะไรลงไป            
ก็จะกลายเป็นสีนั้น มนุษยมี์ความนึกคิด มีอารมณ์ จิตใจและความรู้สึกภายในท่ีแตกต่างกนัออกไป 
ดงันั้นการออกแบบการเรียนการสอนกค็วรท่ีจะคาํนึงถึงความแตกต่างภายในของมนุษยด์ว้ย ในช่วง
น้ีมีแนวคิดต่าง ๆ เกิดข้ึนมากมาย เช่น แนวคิดเก่ียวกับเร่ืองความทรงจาํ ได้แก่ ความแตกต่าง
ระหว่างความทรงจาํระยะสั้น ระยะยาว และความคงทนของการจาํ (Short Term Menory}Long 
Term Momory and Retention) แนวคิดเก่ียวกบัการแบ่งประเภทของความรู้ออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ
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 1)  ความรู้ในลกัษณะเป็นขั้นตอน (Procedural Knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายว่า
ทาํอยา่งไรและเป็นองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการลาํดบัการเรียนรู้ท่ีชดัเจน 
 2)  ความรู้ในลกัษณะเป็นการอธิบาย (Declarative Knowledge ) ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ี
อธิบายวา่คืออะไร 
 3)  ความรู้ในลกัษณะเป็นเง่ือนไข (Conditional Knowledge) ซ่ึงไดแ้ก่ความรู้ท่ีอธิบายวา่
เม่ือไรและทาํไม ซ่ึงความรู้ 2 ประเภทหลงัน้ี ไม่ตอ้งการลาํดบัการเรียนรู้ท่ีตายตวัทฤษฏีปัญญานิยม
น้ีส่งผลต่อการเรียนการสอนท่ีสาํคญัในยคุนั้น กล่าวคือ ทฤษฏีปัญญานิยมทาํใหเ้กิดแนวคิดเก่ียวกบั
การออกแบบในลกัษณะสาขา (Branching ) ของคราวเดอร์ ( Crowder) ซ่ึงการออกแบบบทเรียนใน
ลกัษณะสาขา หากเม่ือเปรียบเทียบกบับทเรียนท่ีออกแบบตามแนวคิดของพฤติกรรมนิยมแลว้ จะทาํ
ใหผู้เ้รียนมีอิสระมากข้ึนในการควบคุมการเรียนของตวัเอง โดยเฉพาะอยา่งยิง่การมีอิสระมากข้ึนใน
การเลือกลาํดบัของการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนท่ีเหมาะสมกบัตน คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบ
ตามแนวคิดของทฤษฏีปัญญานิยมน้ีก็จะมีโครงสร้างของบทเรียนในลกัษณะสาขาเช่นกนั โดย
ผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนั โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอ
ต่อไปนั้นจะข้ึนอยูก่บัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั 
 2.5.1.3  ทฤษฏีความยดืหยุน่ทางปัญญา (Cognitive Flexibility Theory) เป็นแนวคิดท่ี
เช่ือวา่ความรู้แต่ละองคค์วามรู้นั้นมีโครงสร้างท่ีแน่ชดัและสลบัซบัซอ้นมากนอ้ยแตกต่างกนัไปโดย
องค์ความรู้บางประเภทสาขาวิชาเช่น คณิตศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์กายภาพนั้น ถือว่าเป็นองค์
ความรู้ประเภทท่ีมีโครงสร้างตายตวั ไม่สลบัซบัซอ้น (Well Knowledge Domains) เพราะตรรกะ
และความเป็นเหตุเป็นผลท่ีแน่นอนของธรรมชาติขององคค์วามรู้ในขณะเดียวกนัองคค์วามรู้บาง
ประเภทสาขาวิชาเช่น จิตวิทยาถือว่าเป็นองค์ความรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างตายตัวและ
สลบัซบัซอ้น(Ill-Structured Knrmains) เพราะความไม่เป็นเหตุเป็นผลของธรรมชาติขององคค์วามรู้                    
อย่างไรก็ตาม การแบ่งลกัษณะโครงสร้างขององคค์วามรู้ตามประเภทสาขาวิชาไม่สามารถหมาย
รวมไปทั้งองคค์วามรู้ในวิชาหน่ึง ๆ ไดท้ั้งหมดบางส่วนขององคค์วามรู้บางประเภทสาขาวิชาท่ีมี
โครงสร้างตายตวักส็ามารถ  ท่ีเป็นองคค์วามรู้ประเภทท่ีไม่มีโครงสร้างตายตวัไดเ้ช่นกนั แนวคิดใน
เร่ืองความยดืหยุน่ทางปัญญาน้ีส่งผลใหเ้กิดความคิดในการออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อตอบสนองต่อโครงสร้างขององคค์วามรู้ท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงไดแ้ก่ แนวคิดในเร่ืองการออกแบบ
บทเรียนแบบส่ือหลายมิติ (Hypermedia)นั้นเองแม่ว่าทฤษฏีโครงสร้างความรู้และความยดืหยุน่ทาง
ปัญญาท่ีกล่าวถึงน้ีจะมีความแตกต่างกนัทางแนวคิดอยู่มาก แต่ทฤษฏีทั้งสองต่างก็ส่งผลต่อการ
ออกแบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในปัจจุบนัในลกัษณะท่ีใกลเ้คียงกนั กล่าวคือ ทฤษฏีทั้งสองต่าง
สนับสนุนแนวคิดเก่ียวกบัการจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเน้ือหาคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน
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ลกัษณะส่ือหลายมิติเพราะมีงานวิจนัหลายช้ินท่ีสนบัสนุนว่า การจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอ
เน้ือหาบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติจะตอบสนองต่อวิธีการเรียนรู้ของมนุษย ์ในความพยายามท่ี
จะเช่ือมโยงความรู้ใหม่กบัความรู้ท่ีมีอยู่เดิมไดเ้ป็นอยา่งดี ซ่ึงตรงกบัแนวคิดทางทฤษฏีโครงสร้าง
ความรู้นอกจากน้ีการนาํเสนอเน้ือหาบทเรียนในลกัษณะส่ือหลายมิติยงัสามารถท่ีจะตอบสนอง
ความแตกต่างของโครงสร้างขององคค์วามรู้ท่ีไม่ชดัเจนหรือมีความสลบัซับซ้อนซ่ึงเป็นแนวคิด
ของทฤษฏีความยืดหยุ่นทางปัญญาไดอี้กดว้ยโดยการจดัระเบียบโครงสร้างการนาํเสนอเน้ือหาใน
ลกัษณะส่ือหลายมิติจะอนุญาตให้ผูเ้รียนทุกคนสามารถท่ีจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของตน
(Learner Control) ตามความสามารถ ความสนใจ ความถนดัและพื้นฐานความรู้ของคนไดอ้ยา่ง
เต็มท่ี คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฏีทั้ งสองน้ีก็จะมีโครงสร้างของ
บทเรียนแบบส่ือหลายมิติ ในลกัษณะโยงใย (เหมือนใยแมงมุม) โดยผูเ้รียนทุกคนจะไดรั้บการเสนอ
เน้ือหาในลาํดับท่ีไม่เหมือนกันและไม่ตายตัวโดยเน้ือหาท่ีจะได้รับการนําเสนอจะข้ึนอยู่กับ
ความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียนเป็นสาํคญั ความแตกต่างท่ีสาํคญัระหว่างการ
ออกแบบตามแนวคิดของทฤษฏีทั้งสองน้ีกบัการออกแบบตามแนวคิดของทฤษฏีปัญญานิยมก็คือ 
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีออกแบบตามแนวคิดของทฤษฏีทั้งสองน้ีจะให้อิสระผูเ้รียนในการควบคุม
การเรียนของตนมากกว่าเน่ืองจากการออกแบบท่ีสนบัสนุนโครงสร้างความสัมพนัธ์ของเน้ือหาท่ี
ลึกซ้ึงและสลบัซบัซอ้น (Criss-Crossing Relationship) มากกวา่นัน่เอง 
 
2.6  บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน 
 ความหมายของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction) หรือ ซีเอไอ 
(CAI) มีผูร้วบรวมและใหค้วามหมายไวค้ลา้ยคลึงกนั ดงัน้ี 
 CAI มาจากคาํยอ่ในภาษาองักฤษ คือ Computer Assisted Instruction หรือ Computer 
Aided Instrucion เป็นโปรแกรมบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนครู ทาํหน้าท่ีเป็นส่ือการเรียน
บทเรียนสามารถโต้ตอบกับผูเ้รียนได้ ประกอบด้วย ตัวอักษร ภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหว เสียง 
(Multimedia) ทาํให้ผูเ้รียนสนุกไปกับการเรียนไม่รู้สึกเบ่ือหน่าย การสร้างบทเรียนแบบน้ี  
อาศยัแนวคิดจากทฤษฎีการเช่ือมโยงส่ิงเร้ากบัการตอบสนอง โดยการออกแบบโปรแกรม จะเร่ิมตน้
จากการให้ส่ิงเร้าแก่ผูเ้รียน ประเมินการตอบสนองของผูเ้รียน ให้ขอ้มูลยอ้นกลบัเพื่อเสริมแรง                
และใหผู้เ้รียนเลือกส่ิงเร้าอนัดบัต่อไป  (สมรัก ปริยะวาที, 2544)           
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอนหรือโปรแกรมช่วยสอน คือส่ือท่ีใชใ้นการเรียนการสอนอนัหน่ึง 
CAI คลา้ยกบัส่ือการสอนอ่ืนๆ เช่น วิดีโอช่วนสอน บตัรคาํช่วยสอน โปสเตอร์ แต่คอมพิวเตอร์
ช่วย-สอนจะดีกวา่ตรงท่ีตวัส่ือการสอน คือ คอมพิวเตอร์สามารถโตต้อบกบันกัเรียนได ้ไม่ว่าจะเป็น 
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การรับคาํสั่งเพื่อมาปฏิบัติ ตอบคาํถามหรือไม่เช่นนั้ น คอมพิวเตอร์ก็จะเป็นฝ่ายป้อนคาํถาม  
(พฒันา เอกบูรณวฒัน์, 2539) 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI : Computer Assisted Instruction) หมายถึง การประยกุต ์
นาํคอมพิวเตอร์มาช่วยในการเรียนการสอน โดยมีการพฒันาโปรแกรมข้ึนเพื่อนาํเสนอเน้ือหาใน
รูปแบบต่างๆ เช่น การเสนอแบบติวเตอร์ (Intorail) แบบจาํลองสถานการณ์ (Simlation) หรือแบบ
การแกไ้ขปัญหา (Problem Solving) เป็นตน้ การเสนอเน้ือหาเป็นการเสนอโดยตรงไปยงัผูเ้รียนผา่น
ทางจอภาพ หรือแป้นพิมพ ์โดยเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ส่วนร่วม วสัดุทางการสอนคือ โปรแกรม
หรือ Coursware ซ่ึงปกติจะถูกเก็บไวใ้นแผน่ดิสกห์รือหน่วยความจาํของเคร่ือง พร้อมท่ีจะเรียกใช้
ได้ตลอดเวลา การเรียนในลกัษณะน้ี ในบางคร้ังผูเ้รียนจะตอ้งโตต้อบ หรือตอบคาํถามเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ดว้ยการพิมพ ์การตอบคาํถามจะถูกประเมินโดยคอมพิวเตอร์ และจะเสนอแนะขั้นตอน
หรือระดับในการเรียนขั้นต่อไป กระบวนการเหล่าน้ีเป็นปฏิกิริยาท่ีเกิดข้ึนระหว่างผูเ้รียนกับ
คอมพิวเตอร์ (ศิริชยั สงวนแกว้, 2534) 
 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หรือ CAI คือ การนาํคอมพิวเตอร์มาเป็นเคร่ืองมือสร้างให้เป็น
โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อใหผู้เ้รียนนาํไปเรียนดว้ยตนเองและเกิดการเรียนรู้ ในโปรแกรมประกอบ
ไปด้วย เน้ือหาวิชา แบบฝึกหัด แบบทดสอบ ลักษณะของการนําเสนอ อาจมีทั้ งตัวหนังสือ
ภาพกราฟิก  ภาพเคล่ือนไหว  สี  หรือ  เสียง  เพื่อดึงดูดให้ผู ้เ รียนเกิดความสนใจมากยิ่ง ข้ึน  
รวมทั้ง    การแสดงผลการเรียนให้ทราบทนัทีดว้ยขอ้มูลยอ้นกลบั (Feedback) แก่ผูเ้รียน และ 
ยงัมีการจดัลาํดบั วิธีการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมกบัผูเ้รียนในแต่ละคน ทั้งน้ีตอ้ง 
มีการวางแผนในการผลิตอย่างเป็นระบบในการนาํเสนอเน้ือหาในรูปแบบท่ีแตกต่างกนั (ไพโรจน์  
ตีรณธนากลุ, ไพบูลย ์เกียรติโกมล และเสกสรรค ์แยม้พินิจ, 2546) 
 คอมพิวเตอร์ช่วยการสอน (CAI) คือ การนําคอมพิวเตอร์เขา้มาเสริม เพื่อช่วย 
เพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้ดียิ่งข้ึน การใช้คอมพิวเตอร์เสริมการสอนน้ีสามารถใช้
ประกอบขณะท่ีผูส้อนทาํการสอนเอง หรือการใชส้อนแทนผูส้อนทั้งหมดก็ไดก้ารใชค้อมพิวเตอร์
ช่วยสอนขณะท่ีผูส้อนทาํการสอนเอง เป็นการใชค้อมพิวเตอร์ช่วย-สอนขณะท่ีผูส้อนทาํการสอน 
ซ่ึงแบ่งเป็น การใชแ้ทรกในกระบวนการสอน คือ ใชป้ระกอบขณะดาํเนินการสอนและใชช่้วยเสริม
ก่อนหรือภายหลงัการสอน เช่น เป็นการซ่อมเสริมหรือทบทวน เป็นตน้ 
 ส่วนการใช้คอมพิวเตอร์แทนผูส้อน เป็นการใช้คอมพิวเตอร์นําเสนอบทเรียน หรือ
เน้ือหาสาระต่างๆ แทนครูผูส้อน จะตอ้งพฒันาในรูปของบทเรียนสาํเร็จรูป ซ่ึงสามารถจะใชเ้รียน
เม่ือใดท่ีใดก็ได ้การใชค้อมพิวเตอร์ในลกัษณะน้ี น่าจะเป็นทางเลือกในการจดัการศึกษาในอนาคต 
ซ่ึงมุ่งการศึกษาในฐานะของการเรียนรู้เป็นหลกั ดังนั้นการให้ความสนใจในการพฒันาการใช้
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คอมพิวเตอร์สอนแทนผูส้อนของการเรียนรู้เป็นหลกั ดงันั้น การใหค้วามสนใจในการพฒันาการใช้
คอมพิวเตอร์สอนแทนผูส้อนซ่ึงเป็นแนวทางท่ีสมควรให้ความสนใจ และรับการสนับสนุน 
ในการศึกษาพฒันาอยา่งยิง่  
 จากความดังก ล่าว  สามารถสรุปความหมายของ  “คอมพิว เตอร์ ช่วยสอน” 
 หรือ CAI(Computer Assisted Instruction) การนาํคอมพิวเตอร์เพื่อมาประยกุตใ์ชใ้นการเรียนการ
สอน ซ่ึงเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีใช้เพื่อให้ผูเ้รียนนาํไปเรียนรู้ดว้ยตนเองให้เกิดการเรียนรู้
เพิ่มเติมมากยิ่งข้ึน ในโปรแกรมจะใช้ลกัษณะในการนําเสนอหลากหลาย อาจมีทั้ งตวัหนังสือ 
ภาพกราฟิก ภาพเคล่ือนไหว สี และ เสียง เพื่อทาํให้ผูเ้รียนเกิดความสนใจในการเรียนมากยิ่งข้ึน 
และโปรแกรมจะประกอบไปดว้ย เน้ือหาวิชา แบบฝึกหดั แบบทดสอบ เกมส์ การแสดงผลการเรียน
ด้วยข้อมูลย ้อนกลับแก่ผู ้เ รียน  อันทั้ งย ัง มีการจัดลําดับวิ ธีการสอนหรือกิจกรรมต่างๆ  
เพื่อใหเ้หมาะสมแก่ผูเ้รียนอีกดว้ย ซ่ึงจะเห็นไดจ้ากแผนภูมิการใชค้อมพิวเตอร์ช่วยสอนของ 
 2.6.1  คุณลกัษณะสาํคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน(CAI) 
 คุณลกัษณะท่ีเป็นองคป์ระกอบสาํคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์จะประกอบ
ไปดว้ยคุณลกัษณะสําคญั 4 ประการไดแ้ก่ (ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2543, น.8-11.)                     
(วิจารณ์ สงกรานต,์ 2542, น.4-6) 
 สารสนเทศ (Information) 
 ความแตกต่างระหวา่งบุคคล (Individualization) 
 การโตต้อบ (Interaction) 
 ผลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback) 
 สารสนเทศ (Information ) หมายถึงเน้ือหาสาระ(content) ท่ีไดรั้บการเรียบเรียงแลว้เป็น
อยา่งดี ซ่ึงทาํให้ผูเ้รียน เกิดการเรียนรู้หรือไดรั้บทกัษะอยา่งหน่ึงอยา่งใดตามท่ีผูส้ร้างไดก้าํหนด
วตัถุประสงคไ์ว ้โดยการนาํเสนอเน้ือหาน้ีอาจจะเป็นการนาํเสนอในรูปแบบต่าง ๆ ซ่ึงอาจจะเป็นใน
ลกัษณะทางตรงหรือ ทางออ้มก็ไดต้วัอย่างการนาํเสนอเน้ือหาในลกัษณะทางตรงก็ไดแ้ก่การ
นาํเสนอเน้ือหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทติวเตอร์ ซ่ึงเปิดโอกาสให้ผูใ้ชไ้ดรั้บเน้ือหาสาระ
และทกัษะต่างๆอยา่งตรงไปตรงมาจากการอ่าน จาํ ทาํความเขา้ใจ และฝึกฝน ตวัอยา่งการนาํเสนอ
เน้ือหาในคอมพิวเตอร์ช่วยสอนประเภทเกมและการจาํลอง ซ่ึงเน้ือหาสาระหรือทกัษะท่ีผูเ้รียน
ไดรั้บจะถูกแฝงเอาไวใ้นรูปแบบของเกมต่าง ๆ เพื่อใหผู้ใ้ชไ้ดฝึ้กทกัษะทางการคิด การจาํการสาํรวจ
ต่าง ๆ รอบตวั และเพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ท่ีสนุกสนานเพลิดเพลินและจูงใจใหผู้ใ้ชมี้ความ
ตอ้งการท่ีจะเรียนมากข้ึน 
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 ความแตกต่างระหว่างบุคคล (Individualization) การตอบสนองความแตกต่างระหว่าง
บุคคลคือลกัษณะสําคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนบุคคลแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกนัทางการ
เรียนรู้ซ่ึงเกิดจากบุคลิกภาพ สติปัญญา ความสนใจ พื้นฐานความรู้ท่ีแตกต่างกนัออกไป
(Individualization) คอมพิวเตอร์ช่วยสอนซ่ึงเป็นส่ือการเรียนการสอนรายบุคคลประเภทหน่ึงจึง
ตอ้งไดรั้บการออกแบบใหมี้ลกัษณะท่ีตอบสนองต่อความแตกต่างส่วนบุคคลใหม้ากท่ีสุด กล่าวคือ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนจะตอ้งมีความยดืหยุน่มากพอท่ีผูเ้รียนจะมีอิสระในการควบคุมการเรียนของ
ตน รวมทั้งการเลือกรูปแบบการเรียนท่ีเหมาะสมกบัตนได ้ การควบคุมการเรียนของตนน้ีก็มีอยู่
หลายลกัษณะดว้ยกนั ลกัษณะท่ีสาํคญัๆ ไดแ้ก่ 
 การควบคุมเน้ือหา การเลือกท่ีจะเรียนส่วนใด ขา้มส่วนใด ออกจากบทเรียนเม่ือใดหรือ
ยอ้นกลบัมาเรียนในส่วนท่ียงัไม่ไดศึ้กษา เช่นมีเมนูหรือรายการท่ีแยกเน้ือหาตามลาํดบัหวัขอ้อยา่ง
ชดัเจนหรือปุ่มควบคุมต่าง ๆ ในการสืบไป(navigate) ในบทเรียน 
 การควบคุมลาํดบัของการเรียน การเลือกท่ีจะเรียนส่วนใดก่อนหลงัหรือการสร้างลาํดบั
การเรียนดว้ยตนเอง เช่นในลกัษณะการเรียนเน้ือหาแบบโยงใยหรือส่ือหลายมิติ(Hypertext) กไ็ด ้ซ่ึง
ผูเ้รียนสามารถท่ีกดเลือกขอ้มูลท่ีตอ้งการเรียนตามความสนใจ ความถนดัหรือตามพ้ืนฐานความรู้
ของตนได ้
 การควบคุมการฝึกปฏิบติัหรือการทดสอบ ความตอ้งการท่ีจะฝึกปฏิบติัหรือทาํ
แบบทดสอบหรือไม่ หากทาํจะทาํมากนอ้ยเพียงใด เช่น การมีปุ่มควบคุมต่าง ๆ จดัหาไวทุ้กหนา้ท่ี
จาํเป็น 
 การโตต้อบ (Interaction) คือการมีปฏิสัมพนัธ์กนัระหว่างผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วย
สอน การเรียนการสอนรูปแบบท่ีดีท่ีสุดก็คือการเรียนการสอนในลกัษณะท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนได้
มีปฏิสมัพนัธ์กบัผูส้อนไดม้ากท่ีสุดนอกจากน้ีการท่ีมนุษยส์ามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพนั้น
หาใช่เกิดข้ึนจากการสงัเกตเท่านั้น หากตอ้งมีการโตต้อบหรือปฏิสมัพนัธ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่การไดมี้
การปฏิสัมพนัธ์กบัผูส้อน ดงันั้นคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีไดรั้บการออกแบบมาอย่างดีจะตอ้ง
เอ้ืออาํนวยให้เกิดการโตต้อบระหว่างผูเ้รียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอย่างต่อเน่ืองและตลอดทั้ง
บทเรียน การอนุญาตให้ผูเ้รียนเพียงแค่การคลิกเปล่ียนหน้าจอไปเร่ือยๆท่ีละหน้าไม่ถือว่าเป็น
ปฏิสมัพนัธ์ท่ีเพียงพอสาํหรับการเรียนรู 
 ผลป้อนกลบัโดยทนัที (Immediate Feedback)ลกัษณะท่ีสําคญัท่ีขาดไม่ไดข้อง
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัทีตามแนวคิดของสกินเนอร์(Skinner) แลว้ ผล
ป้อนกลบัหรือการใหค้าํตอบน้ีถือเป็นการเสริมแรง(reinforcement) อยา่งหน่ึง การใหผ้ลป้อนกลบั
แก่ผูเ้รียนในทนัทีหมายรวมไปถึงการท่ีคอมพิวเตอร์ ช่วยสอนท่ีสมบูรณ์จะตอ้งมีการทดสอบหรือ
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ประเมินความเขา้ใจของผูเ้รียนในเน้ือหาหรือทกัษะต่าง ๆ ตามวตัถุประสงคท่ี์กาํหนดไวด้ว้ย ซ่ึงการ
ใหผ้ลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนเป็นวิธีท่ีอนุญาตใหผู้เ้รียนสามารถตรวจสอบการเรียนของตนเองได ้ทั้งน้ี
มีงานวิจยัหลายช้ินซ่ึงสนับสนุนว่าการให้ผลป้อนกลบัแก่ผูเ้รียนจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
เรียนไดเ้ป็นอยา่งดี ความสามารถในการใหผ้ลป้อนกลบัโดยทนัทีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนน้ีเองท่ี
ถือไดว้่าเป็นจุดเด่นหรือขอ้ไดเ้ปรียบ ประการสาํคญัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง
เม่ือเทียบกบัส่ือประเภทอ่ืน ๆ ไม่ว่าจะเป็นส่ือส่ิงพิมพห์รือส่ือโสตทศันวสัดุแลว้ เน่ืองจากส่ืออ่ืนๆ
นั้นไม่สามารถท่ีจะประเมินผลการเรียนของผูเ้รียนพร้อมกับการให้ผลป้อนกลบัโดยฉับพลัน
เช่นเดียวกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.6.2  ประเภทของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 ลกัษณะในการนาํเสนอเน้ือหาและกระบวนการ การเรียนการสอนของคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนนั้น สามารถสรุปไดเ้ป็น 8 ประเภท ดงัน้ี (ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย ์เกียรติโกมล, 
2539) 
 1.  แบบการสอน (Instruction) ใชเ้พื่อสอนความรู้ใหม่แทนครู เป็นการพฒันาแบบ Self 
Study Package เป็นรูปแบบในการศึกษา เรียนรู้ดว้ยตนเอง และเป็นชุดการสอนท่ีจะตอ้งใชค้วาม
ระมดัระวงั รวมทั้งทกัษะในการพฒันาท่ีสูงมาก ในการออกแบบจะตอ้งเน้นการมีปฏิสัมพนัธ์กบั
บทเรียน การควบคุม แนวทาง กิจกรรมการเรียน และการประเมินผลการเรียนให้สอดคลอ้งกบั
วตัถุประสงคแ์ละลกัษณะของผูเ้รียน ส่วนการออกแบบหนา้จอ จะตอ้งเนน้ใหอ้งคป์ระกอบหนา้จอ
มีความน่าสนใจเป็นหลกั 
  2.  แบบสอนซ่อมเสริมหรือทบทวน (Tutorial)เป็นบทเรียนท่ีใชใ้นการทบทวนการ
เรียนจากหอ้งเรียนหรือจากผูส้อน ไม่ว่าจะจากทางไกลหรือทางใกลก้็ตาม การเรียนมกัไม่ใช่ความรู้
ใหม่ แต่อาจจะเป็นความรู้ท่ีเคยเรียนรู้มาแลว้ในรูปแบบการเรียนรู้แบบอ่ืนๆ แลว้ใชบ้ทเรียนซ่อม
เสริมเพื่อเพิ่มเติมความเขา้ใจให้ถูกตอ้งและแม่นยาํสมบูรณ์ยิ่งข้ึน ซ่ึงบทเรียนสามารถใชไ้ดท้ั้งใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน ดงันั้น CAI ประเภทน้ีจึงไม่สามารถนาํมาสอนแทนครูไดท้ั้งหมด 
เพียงแต่นาํมาสอนเสริมหรือทบทวนในราย-วิชาท่ีมีการจดัการเรียนการสอนมาแลว้ในชั้นเรียนปกติ
 3. แบบฝึกหดัและฝึกปฏิบติั (Drill and Practice) เป็นบทเรียนท่ีใชเ้สริมการปฏิบติัหรือ
เสริมทักษะ ในการเรียนการสอนให้เข้าใจยิ่งข้ึน และเกิดทักษะท่ีต้องการได้ เป็นการเสริม
ประสิทธิผลการเรียนของผูเ้รียน สามารถใช้ในห้องเรียน เสริมขณะท่ีสอนหรือนอกห้องเรียน           
ณ ท่ีใด เวลาใดก็ได ้ซ่ึงการใชบ้ทเรียนในการเรียนการสอนเช่นน้ี สามารถใชฝึ้กหัดทั้งดา้นทกัษะ
การแกปั้ญหาทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รวมทั้งทางช่างอุตสาหกรรมดว้ย 
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 4. แบบสร้างสถานการณ์จาํลอง (Simulation) เป็นบทเรียนท่ีออกแบบเพ่ืยช่วย
เปล่ียนแปลงบรรยากาศการเรียนการสอนในชั้นปกติให้น่าสนใจยิ่งข้ึน ในเชิงของการปฏิบติั ถา้
พิจารณาถึงความยดืหยุน่ ความคุม้ค่าความปลอดภยัต่างๆ รวมทั้งการควบคุมสถานการณ์ดว้ยตนเอง
แลว้ สถานการณ์จาํลองบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน จะให้ประสิทธิภาพและความคล่องตวั  ซ่ึง
ครอบคลุมเน้ือหาไดทุ้กเร่ือง เช่น การซ้ือขายหุ้น หรือการทดลองวิทยาศาสตร์ เป้าหมายหลกัของ
การสร้างบทเรียนแบบสถานการณ์จาํลองเพื่อนาํสถานการณ์จริงท่ีเกิดข้ึนเขา้มาอยู่ในคอมพิวเตอร์ 
จะทาํให้ผูเ้รียนมีโอกาสเขา้ร่วมในกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน มีโอกาสควบคุมสถานการณ์ให้เหมาะสม จึง
เป็นส่วนสําคญัเพิ่มเติมจากการให้สถานการณ์ปกติ เพื่อการเรียนรู้และแก้ปัญหามีความความ
สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 
 5. แบบสร้างเป็นเกมส์ (Game)เป็นการพฒันาในลกัษณะเกมส์ สามารถเสริมการเรียนรู้
ไดดี้กว่า การใชเ้กมส์เพ่ือการเรียน สามารถใชส้าํหรับการเรียนรู้ความรู้ใหม่ หรือเสริมการเรียนใน
ห้องเรียนได ้ซ่ึงเหมาะสาํหรับผูเ้รียนท่ีมีระยะเวลาความสนใจสั้น เช่น เด็ก หรือสภาวะแวดลอ้มท่ี
ไม่อาํนวย เป็นตน้ 
 6. แบบการแกปั้ญหา (Problem Solving) เป็นบทเรียนในการฝึกการคิด การตดัสินใจ 
สามารถใชก้บัวิชาการต่างๆ ท่ีตอ้งการใหส้ามารถคิด แกปั้ญหา ใชเ้พื่อการสอนในหอ้งเรียน หรือใช้
ในการฝึกทัว่ๆ ไป เป็นส่ือสาํหรับ ผูบ้ริหารไดดี้ 
 7. แบบทดสอบ (Test) เพื่อใช้ตรวจวดัความสามารถของผูเ้รียน สามารถใช้
ประกอบการสอนในหอ้งเรียนหรือความตอ้งการของผูส้อนหรือผูเ้รียนเอง ทั้งน้ียงัสามารถใชน้อก
หอ้งเรียน เพื่อตรวจวดัความสามารถของตนเองไดด้ว้ย 
 8.  แบบสถานการณ์เพื่อให้คน้พบ (Discovery) จดัทาํเพื่อให้ผูเ้รียน เรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตนเอง โดยการลองผดิลองถูกหรือเป็นการจดัระบบนาํล่องเพ่ือชกันาํสู่การเรียนรู้ 
สามารถใชเ้รียนรู้ความรู้ใหม่หรือเป็นการทบทวนความรู้เดิม 
 2.6.3  ขอ้ดีของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการนําเสนอเน้ือหามีข้อดีหลายๆ ประการ ดังน้ี                     
(ศิริชยั นามบุรี, น.2546) 
 1.  เสนอเน้ือหาไดร้วดเร็วเพียงแต่ผูเ้รียนกดแป้นพิมพเ์พียงคร้ังเดียวคอมพิวเตอร์ก็จะ
เสนอเน้ือหาต่อไป 
 2.  คอมพิวเตอร์สามารถเสนอรูปภาพท่ีเคล่ือนไหวได ้ทาํให้มีประโยชน์ในการเรียนรู้
ความคิดรวบยอดท่ีสลบัซบัซอ้นต่างๆ 
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 3.  มีเสียงประกอบ ทาํใหเ้กิดความน่าสนใจ และเพิ่มศกัยภาพทางดา้นการเรียนไดดี้มาก
ข้ึน 
 4.  สามารถเกบ็ขอ้มูลเน้ือหาไดดี้มากกวา่หนงัสือหลายเท่า 
 5.  ผูเ้รียนมีปฏิสัมพนัธ์กบับทเรียนอย่างแทจ้ริง คือ มีการโตต้อบระหว่างบทเรียนกบั
ผูเ้รียนได ้
 6.  สามารถบนัทึกผลการเรียน ประเมินผลการเรียน และประเมินผลผูเ้รียนได ้
 7.  ทาํให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ของผูเ้รียนสูงข้ึน เม่ือเทียบกบัการเรียนในชั้นเรียน
ปกติ 
 8.  ช่วยลดเวลาในการเรียนของผูเ้รียน เม่ือเทียบกบัการเรียนแบบปกติในหอ้งเรียน 
 9.  ช่วยเพิ่มความสนใจใหก้บัผูเ้รียนมากยิง่ข้ึน เม่ือเทียบกบัการเรียนในหอ้งเรียน ทาํให้
ผูเ้รียนตอ้งมีสมาธิอยูก่บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจอภาพตลอดเวลา 
 10.  สามารถควบคุมกิจกรรมการเรียนของผูเ้รียนไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงไม่สามารถทาํได้
หากเรียนโดยใชผู้ส้อนจริง 
 11.  ช่วยสนบัสนุนการเรียนแบบรายบุคคลไดอ้ยา่งมีประสิทธิผล 
 12.  ช่วยลดตน้ทุนดา้นการจดัการเรียนการสอนได ้เพราะไม่ตอ้งใชผู้ส้อนจริง 
 13.  มีเน้ือหาท่ีแน่นอน เน่ืองจากผ่านการตรวจสอบให้มีเน้ือหาท่ีครอบคลุม จดัลาํดบั
ความสัมพนัธ์ของเน้ือหาอย่างถูกตอ้ง มีความคงสภาพเหมือนเดิมทุกคร้ังท่ีเรียน ต่างจากการสอน
ดว้ยครูผูส้อน 
 2.6.4  ขอ้จาํกดัของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
 การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนในการนาํเสนอเน้ือหามีขอ้จาํกดัหลายๆ ประการ ดงัน้ี            
(ศิริชยั นามบุรี, น. 2546) 
 1.  ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายและเวลา ซ่ึงจาํเป็นตอ้งลงทุนค่าใชจ่้ายค่อนขา้งสูงทั้งในดา้น
ฮาร์ดแวร์และซอฟตแ์วร์ 
 2.  ลดความสมัพนัธ์ของผูเ้รียนท่ีมีต่อกนัลง 
 3.  จาํเป็นตอ้งติดต่อกบัผูผ้ลิตซอฟตแ์วร์ เพื่อขอคาํแนะนาํโดยตรง ในดา้นเทคนิคของ
ตวัเคร่ืองคอมพิวเตอร์ วิธีการบาํรุงรักษา การแกไ้ขปัญหา เม่ือเกิดปัญหาท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้
 4.  ขาดโปรแกรมเมอร์ท่ีมีความรู้พื้นฐานทางการศึกษา ความรู้ในเน้ือหาวิชาอย่าง
แท้จริง ขาดกลยุทธ์ในการสอน และปัญหาอีกอย่างหน่ึงคือ ขาดความชาํนาญในการเลือกใช้
ซอฟตแ์วร์ท่ีมีอยู ่
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 5.  ตอ้งใชเ้วลาในการพฒันามาก ในดา้นการทดสอบการใชง้าน และปรับปรุงแกไ้ข 
 6.  มีความยากในการออกแบบ เน่ืองจากตอ้งออกแบบให้ยืดหยุน่ต่อการใชง้านเพ่ือให้
เหมาะสมกบัผูเ้รียนท่ีมีความถนดัท่ีแตกต่างกนั 
 2.6.5  รูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 1.  เพื่อการสอน (Tutorial Instruction)วตัถุประสงค ์เพื่อ การสอนเน้ือหาใหม่แก่ผูเ้รียน 
มีการแบ่งเน้ือหาเป็นหน่วยย่อย มีคาํถามในตอนทา้ย ถา้ตอบถูกและผ่าน ก็จะเรียนหน่วยถดัไป 
โปรแกรมประเภท Tutorial น้ีมีผูส้ร้างเป็นจาํนวนมาก เป็นการนาํเสนอโปรแกรมแบบสาขา 
สามารถสร้างเพื่อสอนไดทุ้กวิชา 

ภาพที ่2.5  ภาพรูปแบบของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Tutorial Instruction) 
  
 2.  ประเภทการฝึกหดั (Drill and Practive) วตัถุประสงคคื์อ ฝึกความแม่นยาํ หลงัจากท่ี
เรียนเน้ือหาจากในหอ้งเรียนมาแลว้ โปรแกรมจะไม่เสนอเน้ือหา แต่ใชว้ิธีสุ่มคาํถามท่ีนาํมาจากคลงั
ขอ้สอบ มีการเสนอคาํถามซํ้าแลว้ซํ้ าอีกเพื่อวดัความรู้จริง มิใช่การเดา จากนั้นกจ็ะประเมินผล 
 

DPU



49 

ภาพที ่2.6  ภาพรูปแบบประเภทการฝึกหดั (Drill and Practive) 
 
 3.  ประเภทสถานการณ์จาํลอง (Simulation) เพื่อให้ผูเ้รียนได้ทดลองปฏิบติักับ
สถานการณ์จาํลอง ท่ีมีความใกลเ้คียงกบัเหตุการณ์จริง เพื่อฝึกทกัษะและเรียนรู้ โดยไม่ตอ้งเส่ียง
หรือเสียค่าใชจ่้ายมาก มกัเป็นโปรแกรมสาธิต(Demostration) เพื่อใหผู้เ้รียนทราบถึงทกัษะท่ีจาํเป็น 
 

 
 
ภาพที ่2.6  ภาพรูปแบบประเภทสถานการณ์จาํลอง (Simulation) 
 
 

DPU



50 

 4.  ประเภทเกมการสอน (Instruction Games) ประเภทน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ กระตุน้
ความสนใจของผูเ้รียน มีการแข่งขนั เราสามารถใช้เกมในการสอน และเป็นส่ือท่ีให้ความรู้แก่
ผูเ้รียนได ้ในแง่ของกระบวนการ ทศันคติ ตลอดจนทกัษะต่างๆ ทั้งยงัช่วยเพิ่มบรรยากาศในการ
เรียนรู้ใหม้ากข้ึนดว้ย 
 5.  ประเภทการคน้พบเพื่อใหผู้เ้รียน ไดมี้โอกาสทดลองกระทาํส่ิงต่างๆ ก่อน จนกระทัง่
สามารถหาขอ้สรุปไดด้ว้ยตนเอง โปรแกรมจะเสนอปัญหาใหผู้เ้รียนไดล้องผดิลองถูก และใหข้อ้มูล
แก่ผูเ้รียน เพื่อช่วยผูเ้รียนในการคน้พบนั้น จนกวา่จะไดข้อ้สรุปท่ีดีท่ีสุด 
 6.  ประเภทการแกปั้ญหาเพื่อฝึกให้นักเรียนรู้จกัการคิด การตดัสินใจ โดยจะมีเกณฑ ์      
ท่ีกาํหนดใหแ้ลว้ผูเ้รียนพิจารณาตามเกณฑน์ั้นๆ 
 7.  ประเภทเพื่อการทดสอบประเภทน้ีไม่ได้มีวตัถุประสงค์เพื่อการสอน แต่เพื่อใช้
ประเมินการสอนของครู หรือการเรียนของนกัเรียน คอมพิวเตอร์จะประเมินผลในทนัที ว่านกัเรียน
สอบไดห้รือสอบตก และจะอยูใ่นลาํดบัท่ีเท่าไร ไดผ้ลการสอบก่ีเปอร์เซ็นต ์
 
2.7   โปรแกรม Paint 
 เป็นโปรแกรมพื้นฐานสําหรับการวาดภาพ หรือการออกแบบกราฟิกบนคอมพิวเตอร์         
ท่ีมีรายละเอียดไม่ซบัซอ้นมาก จดัอยู่ในกลุ่มโปรแกรมวาดภาพระบายสี ท่ีมีความสามารถในการ
สร้างภาพอยา่งง่ายๆ และแกไ้ขภาพท่ีสร้างข้ึนเอง หรืออาจนาํรูปภาพมาจากท่ีอ่ืนๆ เพื่อตกแต่งดว้ย
การใช้เคร่ืองมือท่ีมีอยู่ในโปรแกรมเป็นตวัช่วยทาํให้สวยงาม หรือทาํเป็นรูปร่างต่างๆ ตามท่ี
ตอ้งการ รวมทั้งการวาดภาพรูปทรงเรขาคณิตต่างๆ โดยการใชเ้มาส์เป็นเคร่ืองมือเหมาะสาํหรับ          
ผูเ้ร่ิมตน้ฝึกออกแบบ หรือผูเ้รียนท่ียงัมือใหม่จะไดมี้โอกาสไดฝึ้กการใชเ้คร่ืองมือต่างๆ เม่ือตกแต่ง
เสร็จแลว้สามารถนาํไปประกอบเอกสารอ่ืนๆ ได ้ 
 
2.8  งานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง  
 ศิริพร  แกมขุมทด (2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
เพื่อพัฒนาความสามารถในการเขียนสะกดคาํของนักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้        
กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 
25532 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้โดยมี
ปัญหาดา้นการเขียนสะกดคาํไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน 1 คน ใชว้ิธีการทดลองแบบ
รายกรณี ผลการวิจยัพบว่านักเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้มีความสามารถในการเขียน
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สะกดคาํเพิ่มเติมข้ึน โดยเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียนคิดเป็นร้อยละ 23.33 
แบบทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.66 โดยมีคะแนนเพ่ิมข้ึนเป็นร้อยละ 63.33 
 วชัระ เยยีระยงค ์(2557) ไดท้าํการศึกษาเร่ือง การพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลย ีเร่ือง ส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ สาํหรับนกัเรียน
ช่วงชั้นท่ี 2 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนพระ
ตาํหนกัสวนกุหลาบ มหามงคล อาํเภอพุทธมณฑล จงัหวดันครปฐม ปีการศึกษา 2549 จาํนวน 40 
คน คกัเลือกโดยการสุ่มแบบยกหอ้งเรียน   (Cluster Sampling) ผลการวิจยัพบวา่ 
 1.  ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดา้นการพฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่า 
ผูเ้ช่ียวชาญตอ้งการให้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นบทเรียนท่ีผูเ้รียนสามารถเลือกศึกษา
บทเรียนไดด้ว้ยตนเอง ภาพและขอ้ความมีความสัมพนัธ์กนั บทเรียนสามารถโตต้อบกบัผูเ้รียนได้
ตลอดเวลา ผูเ้รียนมีอิสระในการเลือกบทเรียนไดต้ามตอ้งการภาพกราฟิกท่ีนาํมาประกอบควรเป็น
ภาพเสมือนจริง 
 2.  ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยีเร่ืองส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ ของนกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 เท่ากบั 
80.83/81.58 ซ่ึงมีประสิทธิภาพสูงกวา่เกณฑท่ี์กาํหนดไว ้
 3.  ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน พบว่าคะแนนหลงัเรียน
สูงกวา่ก่อนเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
 4.  ความพึงพอใจของนกัเรียนท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองส่วนประกอบ
คอมพิวเตอร์พบวา่โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก( X = 4.19) 
 ปริญญา  อินทรา (2556) ไดท้าํการศึกษาเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรอิเลก็ทรอนิกส์เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี คือนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีการศึกษา 2555 โรงเรียน
เตรียมอุดมศึกษานอ้มเกลา้นนทบุรี อ.ปากเกลด็ จ.นนทบุรี จาํนวน 120 คน คกัเลือกโดยการสุ่มกลุ่ม
ตวัอยา่งแบบเจาะจง (Pruposive sampling) ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองตน้ สาํหรับนักเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีประสิทธิภาพเท่ากบั 
80.15/83.35 ซ่ึงสูงกว่าเกณฑ์ท่ีตั้งไวคื้อ 80/80 และความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรอิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัดีมาก (x = 4.60,S.D = 0.75 )  
 Merrit  (1983) ไดศึ้กษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วย
สอนและการเรียนท่ีไม่ใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนในโรงเรียนขนาดกลาง โดยใหก้ลุ่มทดลอง
เรียนดว้ยคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และการเรียนปกติใหเ้ป็นกลุ่มควบคุม โดยมีตวัแปรคือผลสัมฤทธ์ิ 
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ความคิดรวบยอดความวิตกกงัวล ทศันคติต่อครู และท่ีโรงเรียนโดยใชใ้นกลุ่มตวัอยา่งเกรด 6 และ
เกรด 7 จาํนวน 144 คน พบว่าผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของกลุ่มทดลองสูงกว่ากลุ่มควบคุม นกัเรียน
ชายเกรด 6 มีความคิดรวบยอดดว้ยตนเอง ความวิตกกงัวล ทศันคติต่อครูและโรงเรียนแตกต่างกนั
อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติ 
 Collins (1985) ไดศึ้กษาเปรียบเทียบข่อมูลป้อนกลบั 2 ชนิด โดยกลุ่มตวัอยา่งเป็น
นกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาท่ีมีความสามารถทางการเรียนตํ่า จาํนวน 28 คน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่ม
แรกเรียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการให้ขอ้มูลป้อนกลบัท่ีให้เฉพาะคาํตอบท่ีถูกตอ้งเท่านั้น 
เม่ือนกัเรียนตอบผิด ส่วนกลุ่มท่ี 2 เรียนกบัคอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีการให้ขอ้มูลป้อนกลบั ให้
คาํอธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมเม่ือนกัเรียนตอบผดิ หลงัจากเรียนครบทั้ง 5 บทแลว้ ทาํการทดสอบ
ทนัที รวมทั้งสอบถามทศันคติ หลงัจากนั้นอีก 2 สปัดาห์ จึงทาํการทดสอบอีกเพื่อวดัความคงทนใน
การเรียนรู้ ผลการวิจยัพบว่า การใหข้อ้มูลป้อนกลบัแบบใหค้าํอธิยายรายละเอียดเพิ่มเติมใหผ้ลลพัธ์
ทางการเรียนและความคงทนในการเรียนรู้ไดดี้กว่า การใหข้อ้มูลป้อนกลบัเฉพาะคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
โดยทั้งสองกลุ่มใชเ้วลาเรียนไม่แตกต่างกนั นอกจากนั้นนกัเรียนท่ีไดรั้บการให้ขอ้มูลป้อนกลบั
แบบอธิบายเพิ่มเติมนั้น สามารถวิเคราะห์เหตุผลไดดี้กว่านกัเรียนท่ีไดรั้บขอ้มูลแบบป้อนกลบัแบบ
ใหเ้ฉพาะคาํตอบท่ีถูกตอ้ง 
 Lee (1985) ทาํการวิจยัเร่ืองการศึกษาปฏิสัมพนัธ์ ผลของการให้ขอ้มูลป้อนกลบัใน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน โดยแบ่งรูปแบบการให้ผลยอ้นกลบัในบทเรียน
เป็น 3 รูปแบบ คือ ไดรู้้ผลยอ้นกลบัเป็นคาํตอบถูกหรือผดิเท่านั้น ไดรู้้ผลกลบัเป็นคาํตอบถูกหรือผดิ 
คาํตอบผิดจะมีการบอกขอ้ถูกและมีการยกตวัอย่างให้เขา้ใจและไดรู้้ผลยอ้นกลบัเป็นคาํตอบท่ีถูก
หรือผดิ คาํตอบผดิมีการบอกขอ้ถูก แต่ไม่มีการยกตวัอยา่งให ้ผลการวิจยัพบว่า เม่ือใหผ้ลยอ้นกลบั
ในแบบท่ีแตกต่างกนั แบบการใหย้อ้นกลบัท่ีต่างกนัใหผ้ลสมัฤทธ์ิทางการเรียนเหมือนก ั
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บทที ่3 
ระเบียบวธีิวจิัย 

 
 การวิจยัเร่ือง  การพฒันาความสามารถนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ซ่ึงมีวิธีดาํเนินการศึกษาตามขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
3.2  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวิจยั 
3.4  ขั้นตอนการรวบรวมขอ้มูล  
3.5  การวิเคราะห์ขอ้มูล 
3.6  สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล  
 
3.1  กลุ่มเป้าหมาย 

 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม จาํนวน 9 คน ชั้นประถมปีท่ี 
5 โรงเรียนบา้นบางกลาง โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 
2559 
 
3.2   เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
  เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
 3.2.1   แผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) เร่ือง การใช้
โปรแกรม paint จาํนวน 9 แผน 
 3.2.2   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรม Paint จาํนวน 3 หน่วยการเรียนรู้ 
 3.2.3  แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้ เร่ืองโปรแกรม Paint 
 3.2.4  แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
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3.3  การสร้างเคร่ืองมือในการวจัิย 
 3.3.1   แผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) เร่ือง การใช้
โปรแกรม paint จาํนวน   9 แผน  
   1.1  ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและศึกษาหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศกัราช 2551 และหลกัสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบา้นบางกลาง ในรายวิชาคอมพิวเตอร์ และ
ศึกษาวิธีการเขียนแผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) โดย
ผูว้ิจยัไดเ้ลือกหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง โปรแกรม Paint  
   1.2   ดาํเนินการเขียนแผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program: IEP) ชั้นประถมศึกษา ปีท่ี 5 จาํนวน 9 แผน 1 แผนใชส้าํหรับกลุ่มเป้าหมาย 1 คน 
ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้ไหมฉันอยู่ไหน หน่วยการเรียนรู้              
2 เคร่ืองมือน่ารู้ หน่วยการเรียนรู้ 3 เลขาคณิตพาเพลินและบนัทึกฉนัใหดี้    
   1.3   นาํแผนการจดัการเรียนรู้ เร่ือง โปรแกรม Paint ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดนาํมาให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษ 
   1.4   นาํแผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: IEP) 
เร่ือง โปรแกรม Paint ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้ง
และครอบคลุมของเน้ือหาซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item –Objective 
congruence หรือ IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977, pp.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนน
ความคิดเห็นในการพิจารณาดงัน้ี 
   คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจวา่ IEP น้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ด ้
   คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่ IEP น้ีวดัผลวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ด ้
   คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจวา่ IEP น้ีไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคไ์ด ้
   เกณฑ ์ค่า IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์
   แผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program : IEP) มีค่า IOC 
เท่ากบั 0.67-1 
   1.5   ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกแ้ผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education 
Program: IEP) ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
   1.6  ผูว้ิจยัไดน้าํแผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล (Individualized Education Program: 
IEP) ท่ีปรับปรุงแกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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 3.3.2   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรม Paint  
   1.1   ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง โดยผูว้ิจยัไดเ้ลือกหน่วยการเรียนรู้ เร่ือง การ
วาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint  
   1.2   ดาํเนินการจดัทาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint จาํนวน 3 บทเรียน 
ประกอบดว้ยหน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี  
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint  3 บทเรียน 
   บทเรียนท่ี 1 รู้ไหมฉนัอยูไ่หน    
   บทเรียนท่ี 2 เคร่ืองมือน่ารู้     
   บทเรียนท่ี 3 เลขาคณิตพาเพลินและบนัทึกฉนัใหดี้   
   1.3   นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดนาํมาให้
อาจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
   1.4   นาํบทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดนาํไปให้
ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมของเน้ือหาซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบ
ดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item –Objective congruence หรือ IOC) (Rovinelli & Hambleton, 
1977, pp.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณาดงัน้ี 
   คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์น้ีวดัผลการเรียนรู้ตามวตัถุประสงค์
ได ้
   คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์น้ีวดัผลวดัผลการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้
   คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าบทเรียนคอมพิวเตอร์น้ีไม่ได้ว ัดผลการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้
   เกณฑ ์ค่า IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1 
   1.5   ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขบทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint ตาม
คาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
   1.6  ผูว้ิจยัไดน้าํบทเรียนคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint ท่ีปรับปรุงแกไ้ข
เรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 
 
 
 3.3.3  แบบประเมินความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
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   1.1  ศึกษาเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบประเมินความสามารถ 
   1.2  ดาํเนินการจดัทาํแบบประเมินความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint            
โดยครอบคลุมเน้ือหาและวตัถุประสงคท์ั้งหมด 
   1.3  นาํแบบประเมินความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมด
นาํมาใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษาพิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
   1.4  นาํแบบประเมินความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมด
นาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมของเน้ือหาซ่ึงใชว้ิธีการ
ตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง (Index of item –Objective congruence หรือ IOC) (Rovinelli & 
Hambleton, 1977, pp.49-60) โดยใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณาดงัน้ี 
   คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถน้ีวดัผลการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้
   คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถน้ีวดัผลวดัผลการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้
   คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบประเมินความสามารถน้ีไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้
   เกณฑ ์ค่า IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์
   แบบประเมินความสามารถ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1 
   1.5  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขแบบประเมินความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม 
Paint ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
   1.6  ผูว้ิจยัไดแ้บบประเมินความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ท่ีปรับปรุง
แกไ้ขเรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
 3.3.4 แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ 
   1.1  ศึกษาเอกสารตาํราและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมการ
เรียนรู้ 
  1.2  ดาํเนินการสร้างแบบสังเกตพฤติกรรมต่อการเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน ลักษณะของรูปแบบการวดัเป็นแบบใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)                     
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2543, น.94-106) โดยมีระดบัคะแนน ดงัน้ี  
 
 ระดบั 4 หมายถึง เรียนรู้มากท่ีสุด 
 ระดบั 3 หมายถึง เรียนรู้มาก 
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 ระดบั 2 หมายถึง เรียนรู้พอใช ้
 ระดบั 1 หมายถึง ควรปรับปรุง 
 แต่ละขอ้มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) ดงัน้ี 
 7.81 – 9.00 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยู่ในระดบั ดีมาก
 5.81 – 7.80  คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดี 
 4.81– 5.80 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั พอใช ้
 1.00 – 4.80 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
 เกณฑก์ารตดัสินพฤติกรรมของนกัเรียน 
 3 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 2 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดี 
 1 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั พอใช ้
 0 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
  1.3  นาํแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดนาํมาให้อาจารยท่ี์ปรึกษา
พิจารณาใหข้อ้เสนอแนะ และปรับปรุงแกไ้ขตามขอ้แนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
  1.4   นาํแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ท่ีสร้างข้ึนทั้งหมดนาํไปให้ผูเ้ช่ียวชาญจาํนวน 
3 คน ตรวจสอบความถูกตอ้งและครอบคลุมของเน้ือหาซ่ึงใชว้ิธีการตรวจสอบดชันีความสอดคลอ้ง 
(Index of item –Objective congruence หรือ IOC) (Rovinelli & Hambleton, 1977, pp.49-60) โดย
ใหผู้เ้ช่ียวชาญใหค้ะแนนความคิดเห็นในการพิจารณาดงัน้ี 
  คะแนน +1 หมายถึง แน่ใจว่า แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้น้ีวดัผลการเรียนรู้ตาม
วตัถุประสงคไ์ด ้
  คะแนน 0 หมายถึง ไม่แน่ใจวา่แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้น้ีวดัผลวดัผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้
  คะแนน -1 หมายถึง แน่ใจว่าแบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้น้ีไม่ไดว้ดัผลการเรียนรู้
ตามวตัถุประสงคไ์ด ้
  เกณฑ ์ค่า IOC มากกวา่ 0.5 หมายความวา่ผา่นเกณฑ ์
  แบบสงัเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ มีค่า IOC เท่ากบั 0.67-1 
  1.5  ผูว้ิจยัไดป้รับปรุงแกไ้ขแบบทดสอบความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint 
ตามคาํแนะนาํของอาจารยท่ี์ปรึกษาและผูเ้ช่ียวชาญ 
 4.6  ผูว้ิจยัไดแ้บบทดสอบความสามารถการวาดภาพดว้ยโปรแกรม Paint ท่ีปรับปรุงแกไ้ข
เรียบร้อยแลว้ไปใชก้บักลุ่มตวัอยา่ง 
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3.4  การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
 3.4.1  ประชุมผูป้กครองนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพือ่ช้ีแจงวตัถุประสงคข์องงานวิจยั และ
ขออนุญาตทดลอง และเกบ็ขอ้มูล 
 3.4.2  ผูว้ิจยัตอ้งเกบ็ขอ้มูลจากผูป้กครองของนกัเรียนแต่ละคนเพิ่ม เพือ่วางแผนทาํ IEP  
 3.4.3  จดัทาํ Individualized Education Program( IEP)  เช่น 
 3.4.4  ผูว้ิจยัจดักลุ่มนกัเรียนพิเศษออกจากกลุ่มนกัเรียนปกติ  
 3.4.5  ผูว้ิจยั ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอน ใหแ้ก่นกัเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
 3.4.6  พฒันา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม Individualized Education Program( IEP)   จาํนวน 3 
หน่วยการเรียนรู้  9 แผน 
 3.4.7  นาํแผนไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง                                                                                                            
       3.4.8  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมในแต่ละแผนให้นกัเรียนปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล โดยมีครู
ดูแลอย่างใกลชิ้ดเพ่ือให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียนมีปัญหาและช่วยแกไ้ขจนนักเรียนสามารถ
ปฏิบติัได้ ทั้งน้ีครูผูส้อนจะให้คะแนนความสามารถในการปฏิบติั สังเกตพฤติกรรมในขณะท่ี
นกัเรียนกาํลงัเรียนรู้ บนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ และประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 3.4.9  รวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 
   
3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล 
  ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดย 
 3.5.1  ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
 3.5.2  แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
 3.5.3  สรุปผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา อภิปรายผล 
 
 
 
 
 
3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
  ในการวิจยัคร้ังน้ีใชส้ถิติเพื่อการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 
 3.6.1  สถิติท่ีใชใ้นการหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 
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 3.6.3 การหาประสิทธิภาพของสถานการณ์จาํลองใชเ้กณฑป์ระสิทธิภาพ E1/E2 
 E1 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีเกิดจากการทาํกิจกรรมระหว่างเรียนจากชุด
การสอนของผูเ้รียน (ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้) 
 E2 หมายถึง ค่าร้อยละของคะแนนเฉล่ียท่ีเกิดจากการทาํแบบทดสอบหลงัการเรียนของ
ผูเ้รียน (ประสิทธิภาพของผลลัพธ์การเรียนรู้) การคาํนวนสามารถคาํนวนได้จากสูตร ดังน้ี              
(รศ.ดร. มนตรี แยม้กสิกร, 255, น.18-19) 

E1 =  100x 
A

N

X










 

เม่ือ 
E1 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนรู้ 

 X  หมายถึง ผลรวมของคะแนนกิจกรรมระหวา่งเรียนของผูเ้รียนทุกคน 
N หมายถึง จาํนวนผูเ้รียนท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน

คร้ังน้ี 
A หมายถึง คะแนนเตม็ของกิจกรรมระหวา่งเรียน  

E2 = 100x 
B

N

F










 

เม่ือ 
E2 หมายถึง ค่าประสิทธิภาพของผลลพัธ์การเรียนรู้ 

 F  หมายถึง ผลรวมของคะแนนท่ีไดจ้ากแบบทดสอบหลงัเรียนจากชุดการ
สอนของ ผูเ้รียนทุกคน 

N หมายถึง จาํนวนผูเ้รียนท่ีใชใ้นการประเมินประสิทธิภาพชุดการสอน
คร้ังน้ี 

B หมายถึง คะแนนเตม็ของแบบทดสอบหลงัเรียน 
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บทที ่4 
ผลการศึกษา 

 
 จากการวิจยัเร่ือง การพฒันา IEP (Individualized Education Program) สาํหรับการเรียน
คอมพิวเตอร์เพ่ือส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ มีวตัถุประสงคข์องการ
วิจยัดงัน้ี เพื่อ 1) ศึกษาพฒันาความสามารถนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2) ศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์            
เร่ือง โปรแกรม Paint สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียน           
ท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีดงัน้ี 1) แผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล(Individualized 
Education Program : IEP) เร่ือง การใชโ้ปรแกรม paint จาํนวน  9  แผน 2) บทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรม Paint จาํนวน  3 หน่วยการเรียนรู้ 3) แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของ
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ โดยผูว้ิจยัขอเสนอผลการศึกษาดงัน้ี 
 ตอนท่ี 1  ผลการพฒันาความสามารถนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน                                 
 ตอนท่ี 2  ผลการศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint  
 ตอนท่ี 3  ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม 
Paint สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ  
 ตอนท่ี 4  บนัทึกหลงัการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ 
 ตอนท่ี 5  ผลการพฒันาตามแผนจดัการเรียนรู้เฉพาะบุคคล(Individualized Education 
Program : IEP) 
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 ตอนที่ 1  ผลการพัฒนาความสามารถของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษโดยใช้

บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน ดังตารางที ่4.1 -  4.4            

                   

 ตารางที่ 4.1  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ของนกัเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน 

         n=9 

 

 จากตารางท่ี 4.1  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 ของนกัเรียน

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน พบว่า นกัเรียนทุกคนมี

คะแนนคิดเป็นร้อยละ 78.57 – 100 

 

 

 

ลาํดับ 

คะแนนความสามารถของการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ที ่1 รวม      

14 

คะแนน 

ร้อยละ 
คร้ังที ่1 

2 คะแนน 

คร้ังที ่2 

2 คะแนน 

คร้ังที ่3 

2 คะแนน 

คร้ังที ่4 

4 คะแนน 

คร้ังที ่5     

4 คะแนน 

1 2 2 2 4 4 14 100 

2 2 2 2 4 4 14 100 

3 1 1 2 3 4 11 78.57 

4 2 2 2 4 4 14 100 

5 2 2 2 4 4 14 100 

6 1 1 2 3 4 11 78.57 

7 2 2 2 4 4 14 100 

8 1 1 2 3 4 11 78.57 

9 1 1 2 3 4 11 78.57 
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ตารางที่ 4.2  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ของนักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน 

n=9 

ลาํดับ 

คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่2 รวม      

25 

คะแนน 

ร้อยละ 
คร้ังที ่1 

5 คะแนน 

คร้ังที ่2 

5คะแนน 

คร้ังที ่3 

6 คะแนน 

คร้ังที ่4 

4 คะแนน 

คร้ังที ่5     

5 คะแนน 

1 3 5 5 5 5 23 92 

2 3 4 5 5 5 22 88 

3 3 5 3 5 5 21 84 

4 5 5 5 5 5 25 100 

5 5 5 5 5 5 25 100 

6 3 4 5 5 5 22 88 

7 5 5 5 5 5 25 100 

8 3 5 5 5 5 23 92 

9 3 4 4 5 5 21 84 

 

 จากตารางท่ี 4.2  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 ของนกัเรียน

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน พบว่า นกัเรียนทุกคนมี

คะแนนคิดเป็นร้อยละ 84 – 100 
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ตารางที่ 4.3  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ของนักเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน 

n=9 

ลาํดับ 

คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่3 รวม      

20 

คะแนน 

ร้อยละ 
คร้ังที ่1 

3 คะแนน 

คร้ังที ่2 

5 คะแนน 

คร้ังที ่3 

5 คะแนน 

คร้ังที ่4 

2 คะแนน 

คร้ังที ่5     

5 คะแนน 

1 3 5 5 2 5 20 100 

2 2 3 4 2 5 16 80 

3 2 4 4 2 5 17 85 

4 3 5 5 2 5 20 100 

5 3 4 5 2 5 19 95 

6 3 5 5 2 5 20 100 

7 2 4 4 2 5 17 85 

8 2 4 4 2 5 17 85 

9 2 3 4 2 5 16 80 

 

 จากตารางท่ี 4.3  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 ของนกัเรียน

ท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน พบว่า นกัเรียนทุกคนมี

คะแนนคิดเป็นร้อยละ 80 – 100 
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ตารางที่ 4.4  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3 ของนกัเรียนท่ีมีความ

ตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน 

n=9 

ลาํดับ 

คะแนนความสามารถของการเรียนรู้       

หน่วยการเรียนรู้ที ่1-3 รวม 

59 

คะแนน 

ร้อยละ 

ผ่านคะแนน 

ไม่ตํ่ากว่า  

ร้อยละ 70 หน่วยที ่1 

14 คะแนน 

หน่วยที ่2 

25 คะแนน 

หน่วยที ่3 

20 คะแนน 

1 14 23 20 57 96.61 ผา่น 

2 14 22 16 52 88.14 ผา่น 

3 11 21 17 49 83.05 ผา่น 

4 14 25 20 59 100.00 ผา่น 

5 14 25 19 58 98.31 ผา่น 

6 11 22 20 53 89.83 ผา่น 

7 14 25 17 56 94.92 ผา่น 

8 11 23 17 51 86.44 ผา่น 

9 11 21 16 48 81.36 ผา่น 

 

 จากตารางท่ี 4.4  คะแนนความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1-3                       

ของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  จาํนวน 9 คน พบว่า

นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่าร้อยละ 70 
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 ตอนที่ 2  ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่มีความต้องการพิเศษที่มีต่อบทเรียน

คอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint 

 

ตารางที่ 4.5  คะแนน/คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint  จาํนวน 15 คร้ัง นกัเรียน จาํนวน  9 คน 

 n=9 

ลาํดบั 
พฤตกิรรมการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ จํานวน 15 คร้ัง คะแนน

เฉลีย่ 
ระดบัคุณภาพ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 8 9 9 9 9 7 9 8 6 8 8 8 9 7 7 8.07 ดีมาก 

2 9 9 9 9 9 7 7 8 7 7 8 7 7 7 7 7.80 ดี 

3 8 7 7 8 9 7 7 8 7 8 9 9 6 7 8 7.67 ดี 

4 8 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 9 8 9 8.80 ดีมาก 

5 9 9 9 9 9 9 9 8 9 9 9 9 8 9 9 8.87 ดีมาก 

6 8 7 7 8 9 8 7 6 7 9 8 7 8 7 7 7.53 ดี 

7 9 9 9 9 7 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 8.87 ดีมาก 

8 7 9 8 8 9 7 6 5 8 7 7 7 5 6 6 7.00 ดี 

9 7 8 9 8 8 7 6 5 6 7 6 5 5 6 6 6.60 ดี 

 

 จากตารางท่ี 4.5  คะแนน/คะแนนเฉล่ียพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ี

มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint  จาํนวน 15 คร้ัง นกัเรียน จาํนวน  9 คน 

พบวา่นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดีมาก 4 คน คิดเป็นร้อยละ 44.44  นกัเรียนมีพฤติกรรมอยูใ่น

ระดบัดี 5 คน คิดเป็นร้อยละ 55.56 
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 ตอนที่ 3  ผลประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

โปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษ 

 

ตารางที่ 4.6  ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint 

สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 

 

ลาํดับ 

คะแนนความสามารถของการเรียนรู้      

 หน่วยการเรียนรู้ที ่1-3 รวม 

59 คะแนน 
ร้อยละ 

คะแนน

ทดสอบ 
ร้อยละ 

หน่วยที ่1 

14 คะแนน 

หน่วยที ่2 

25 คะแนน 

หน่วยที ่3 

20 คะแนน 

1 14 23 20 57 96.61 8.07 89 

2 14 22 16 52 88.14 7.80 86.66 

3 11 21 17 49 83.05 7.67 85.18 

4 14 25 20 59 100.00 8.80 91.11 

5 14 25 19 58 98.31 8.87 98.51 

6 11 22 20 53 89.83 7.53 83.7 

7 14 25 17 56 94.92 8.87 98.51 

8 11 23 17 51 86.44 7.00 77.77 

9 11 21 16 48 81.36 6.60 73.33 

    E1 81.86 E2 87.08 

 

  จากตารางท่ี 4.6 ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

โปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียน

คอมพิวเตอร์ช่วยสอน E1/E2=81.86/87.08 
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 ตอนที่ 4  บันทึกหลังการสอนบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 

โปรแกรม Paint สําหรับนักเรียนทีมี่ความต้องการพเิศษ 

 บันทกึคร้ังที ่1 

 1.  ครูใหน้กัเรียนเร่ิมเปิดโปรแกรม โดยการใหน้กัเรียนจบัเมาส์แลว้คลิกไปท่ีปุ่ม start 

แลว้คลิกท่ีปุ่ม programs (เลือกเมนู) 

 2.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนปิดหนา้จอลงแลว้เร่ิมเปิดโปรแกรมใหม่โดยใหน้กัเรียนกด

ไปท่ี ปุ่ม start แลว้ให้นกัเรียนกดคา้งไว ้หลงัจากนั้นครูเดินดูเป็นรายคนว่าทาํถูกตอ้งหรือไม่ เม่ือ

เห็นวา่ทุกคนทาํถูกตอ้งแลว้ ครูจึงใหค้ลิกเมาส์ไปท่ีปุ่ม programs (เลือกเมนู) แลว้ครูดูว่านกัเรียนทาํ

ถูกตอ้งหรือไม่  

 ข้อสังเกต  

 1.  มีนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นร่างกายไม่สามารถใชมื้อจบัเมาส์ไดต้ามปกติ จึงตอ้งใช้

มือซา้ยมาช่วยคลิกเมาส์ ซ่ึงในส่วนน้ีครูไดช่้วยเหลือโดยใชเ้มาส์ขนาดใหญ่กว่าปกติแต่ครูก็ติดตาม

ดูตลอดเวลา 

 2.  มีนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นสติปัญญา จึงไม่ค่อยมีสมาธิในการเรียนรู้ ครูจึงตอ้ง

กระตุน้เป็นรายบุคคลและตอ้งคอยติดตามตลอดเวลา 

 บันทกึคร้ังที ่2 

 1.  ครูใหน้กัเรียนเร่ิมปฏิบติัต่อจากการเรียนคร้ังท่ี 1 เม่ือนกัเรียนคลิกท่ีปุ่ม programs 

(เลือกเมนู) แลว้ครูใหน้กัเรียนกดตรงเมนู Accessories  

 2.  ครูใหน้กัเรียนแต่ละคนปิดหนา้จอลงแลว้เร่ิมเปิดโปรแกรมใหม่โดยใหน้กัเรียนกด

ไปท่ี ปุ่ม start คลิกเมาส์ไปท่ีปุ่ม programs (เลือกเมนู) แลว้ใหน้กัเรียนเลือกเมนู Accessories แลว้

ครูเดินดูเป็นรายบุคคลวา่ทาํถูกตอ้งหรือไม่ 

 3.  เม่ือนกัเรียนเลือกเมนู Accessories แลว้ใหน้กัเรียนเล่ือนเมาส์มาคลิกท่ีคาํว่า Paint 

โปรแกรม paint กจ็ะเปิดข้ึนมา 

 4.  ครูให้นกัเรียนปิดโปรแกรมลงแลว้ให้นกัเรียนเปิดโปรแกรมโดยการกดปุ่ม start 

คลิกไปท่ีปุ่ม programs (เลือกเมนู) แลว้ใหน้กัเรียนเลือกเมนู Accessories แลว้เล่ือนเมาส์มาคลิกท่ีคาํ

ว่า Paint โดยครูเดินดูโดยรวม เม่ือนักเรียนทาํเสร็จครูให้นักเรียนปิดโปรแกรม แล้วเร่ิมเปิด

โปรแกรมใหม่อีกคร้ัง โดยในคร้ังน้ีครูจะดูนกัเรียนเป็นรายบุคคล 
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 ข้อสังเกต 

 1.  มีนกัเรียนมีปัญหาในการลาํดบัขั้นตอนในการเขา้โปรแกรม ครูจึงตอ้งคอยแนะนาํ

เป็นรายบุคคล 

 2.  นกัเรียนท่ีปัญหาทางดา้นร่างกายเร่ิมใชเ้มาส์ไดค้ล่องข้ึน และมีความพยายามในการ

ใชน้ิ้วคลิกเมาส์ 

 บันทกึคร้ังที ่3 

 1.  ครูใหน้กัเรียนเปิดโปรแกรมตามขั้นตอนท่ีครูสอนไปในคร้ังท่ี 1 และคร้ังท่ี 2 โดยใน

คร้ังน้ีครูให้นักเรียนฝึกปฏิบัติในการเข้าโปรแกรม โดยครูจะคอยดูและแนะนํานักเรียนเป็น

รายบุคคล  

 ข้อสังเกต 

 มีนกัเรียนบางคนท่ีครูตอ้งคอยใหค้าํแนะนาํในการเขา้โปรแกร 

 บันทกึคร้ังที ่4 

 1.  ครูใหน้กัเรียนเปิดโปรแกรมตามขั้นตอนท่ีครูสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สุดทา้ย โดยครูยงัมีครูคอยใหค้าํแนะนาํเลก็นอ้ย 

 ข้อสังเกต 

 นกัเรียนทุกคนสามารถเปิดโปรแกรมไดถู้กตอ้งโดยครูไม่ตอ้งแนะนาํ 

 บันทกึคร้ังที ่5  

 1.  ครูใหน้กัเรียนเปิดโปรแกรมตามขั้นตอนท่ีครูสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงขั้นตอน

สุดทา้ย ดว้ยตวัเอง  

 ข้อสังเกต 

 1.  นกัเรียนสามารถเขา้โปรแกรมไดถู้กตอ้ง 

 2.  นกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นร่างกาย ใชเ้มาส์ไดค้ล่องข้ึน 

 

 

 

 

 

 

DPU



68 

 บันทกึคร้ังที ่6 

 1.  ครูบอกนกัเรียนว่าในโปรแกรม paint นั้นมีเคร่ืองมือท่ีคอยอาํนวยความสะดวกให้

มากมาย ซ่ึงเคร่ืองมือแต่ละเคร่ืองมือนั้นจะอยู่ด้านบนของโปรแกรม เม่ือครูบอกตาํแหน่งของ

โปรแกรมเสร็จครูกเ็ดินดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลวา่รู้ตาํแหน่งของเคร่ืองมือต่างๆหรือไม่ 

 2.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปดาว หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียนทุกคน

ว่าช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูว่านกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น แลว้

สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ แลว้

ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะให้นกัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดยครู

คอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 3.  ครูให้นกัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปส่ีเหล่ียมจตุรัส หลงัจากนั้นครูจะเดินดู

นักเรียนทุกคนว่าช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูว่านักเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหน้าท่ีการทาํงานของ

เคร่ืองมือนั้น แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหน้าท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียน

ลองใชเ้คร่ืองมือ แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะให้นกัเรียนฝึกใช้

เคร่ืองมือนั้น โดยครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคค 

 4.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปยางลบ หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียนทุก

คนว่าช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูว่านกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 5.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปถงัสี หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียนทุกคน

ว่าช้ีถูกหรือไม่เม่ือดูว่านกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น แลว้

สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ แลว้

ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะให้นกัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดยครู

คอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 6.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปหลอดดูด หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียน

ทุกคนวา่ช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูวา่นกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูกจ็ะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

DPU



69 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 ข้อสังเกต 

 มีนักเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นร่างกาย ไม่สามารถคลิกเมาส์คา้งไดเ้ป็นเวลานาน ซ่ึงใน

ส่วนน้ีครูไดช่้วยเหลือโดยการใหก้าํลงัใจและใหน้กัเรียนฝึกคลิกเมาส์คา้งไวที้ละนิด และนานข้ึน 

 บันทกึคร้ังที ่7 

 1.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปแว่นขยาย หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียน

ทุกคนวา่ช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูวา่นกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูกจ็ะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 2.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปดินสอ หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียนทุก

คนว่าช้ีถูกหรือไม่เม่ือดูว่านักเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหน้าท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 3.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปแปรงทาสี หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียน

ทุกคนวา่ช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูวา่นกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูกจ็ะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคลล 

 4.  ครูให้นักเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปกระป๋องสเป หลงัจากนั้นครูจะเดินดู

นักเรียนทุกคนว่าช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูว่านักเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหน้าท่ีการทาํงานของ

เคร่ืองมือนั้น แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหน้าท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียน

ลองใชเ้คร่ืองมือ แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะให้นกัเรียนฝึกใช้

เคร่ืองมือนั้น โดยครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 5.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปตวัเอใหญ่ หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียน

ทุกคนวา่ช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูวา่นกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูกจ็ะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 
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แลว้สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 ข้อสังเกต 

 มีนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นร่างกาย สามารถคลิกเมาส์คา้งไดน้านข้ึน 

 บันทกึคร้ังที ่8 

 1.  ครูให้นกัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปเส้นเฉียง หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียน

ทุกคนวา่ช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูวา่นกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูกจ็ะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 2.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปคล่ืน หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียนทุกคน

ว่าช้ีถูกหรือไม่เม่ือดูว่านกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น แลว้

สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ แลว้

ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะให้นกัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดยครู

คอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 3.  ครูให้นกัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปส่ีเหล่ียม หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียน

ทุกคนวา่ช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูวา่นกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูกจ็ะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 4.  ครูให้นกัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปหลายเหล่ียม หลงัจากนั้นครูจะเดินดู

นักเรียนทุกคนว่าช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูว่านักเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหน้าท่ีการทาํงานของ

เคร่ืองมือนั้น แลว้สาธิตให้นักเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหน้าท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นักเรียน

ลองใชเ้คร่ืองมือ แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะให้นกัเรียนฝึกใช้

เคร่ืองมือนั้น โดยครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 5.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปตวัวงกลม หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียน

ทุกคนวา่ช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูวา่นกัเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูกจ็ะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 
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แลว้สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 6.  ครูใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีท่ีเคร่ืองมือรูปตวัวงรี หลงัจากนั้นครูจะเดินดูนกัเรียนทุก

คนว่าช้ีถูกหรือไม่ เม่ือดูว่านักเรียนช้ีถูกทุกคนแลว้ครูก็จะบอกหนา้ท่ีการทาํงานของเคร่ืองมือนั้น 

แลว้สาธิตให้นกัเรียนดูว่าเคร่ืองมือนั้นทาํหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูให้นกัเรียนลองใชเ้คร่ืองมือ 

แลว้ถามนกัเรียนว่าเคร่ืองมือน้ีมีหนา้ท่ีอะไร หลงัจากนั้นครูก็จะใหน้กัเรียนฝึกใชเ้คร่ืองมือนั้น โดย

ครูคอยแนะนาํนกัเรียนเป็นรายบุคคล 

 ข้อสังเกต 

 มีนกัเรียนท่ีมีปัญหาทางดา้นร่างกาย สามารถคลิกเมาส์คา้งไดน้านข้ึน 

 บันทกึคร้ังที ่9 

 1.  ครูบอกนกัเรียนว่าในโปรแกรม paint นั้นเม่ือเราวาดรูปลงไปในโปรแกรมเรา

สามารถเพ่ิมสีลงไปในรูปภาพท่ีเราวาดไดด้ว้ย ซ่ึงกล่องสีนั้นจะอยู่ขา้งๆ กล่องเคร่ืองมือ หลงัจาก

นั้นครูจะเดินดูนกัเรียนรายบุคคลวา่รู้ตาํแหน่งของกล่องสีหรือไม่ 

 2.  ครูใหน้กัเรียนใชเ้คร่ืองมือรูปดินสอ รูปส่ีเหล่ีม รูปวงกลม รูปวงรี วาดรูปอยา่งละ

หน่ึงรูป โดยครูคอยช่วยเหลือนกัเรียนวาดรูปเป็นรายบุคคล 

 3.  เม่ือนกัเรียนทุกคนวาดรูปตามท่ีครูสั่งเสร็จเรียบร้อย ครูก็ให้นกัเรียนนาํเมาส์ไปช้ี

ตรงรูปถงัสีหลงัจากนั้นใหน้กัเรียนเลือกสีจากกล่องสีแลว้นาํไประบายลงในรูปท่ีเราวาด ในขั้นตอน

น้ีครูจะคอยช่วยเหลือนักเรียนเป็นรายบุคคลเม่ือดูว่านักเรียนสามารถลงสีไดค้ล่องแลว้ครูจึงให้

นกัเรียนปิดเอกสารเก่าและเปิดเอกสารใหม่ข้ึนมา 

 4.  ครูใหน้กัเรียนวาดภาพตามท่ีครูสั่ง ทีละภาพ เม่ือเสร็จนึกภาพครูจะดูว่านกัเรียนวาด

ไดห้รือไม่เป็นรายบุคคล 

 5.  เม่ือครบ 5 ภาพ ครูจะใหน้กัเรียนระบายสีภาพตามท่ีครูบอก โดยครูคอยช่วยเหลือให้

คาํแนะนาํ 

 ข้อสังเกต 

 นักเรียนออทิสติกจะระบายสีตามใจตวัเองโดยไม่สนคาํสั่งครู ในส่วนน้ีครูให้การ

ช่วยเหลือโดยการนั่งขา้งๆและบอกคาํสั่งช้าๆ และคอยพูดให้นักเรียนเกิดความสนใจโดยตั้ ง

กฏเกณฑว์า่ถา้ปฏิบติัตามท่ีครูสัง่จะใหเ้ล่นเกมส์  หรือใหท้านขนม 
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 คร้ังที ่10 

 1.  ครูให้นักเรียนวาดภาพโดยใชเ้คร่ืองมือท่ีเรียนมาโดยครูจะเป็นคนกาํหนดให้

นกัเรียนวาด เม่ือนกัเรียนวาดเสร็จครูจะใหน้กัเรียนระบายสีตามท่ีครูกาํหนด  

 ข้อสังเกต 

 นักเรียนมีความสนสัยในการปฏิบติัตามคาํสั่งมากข้ึนเม่ือครูตั้งกฏเกณฑ์ว่าถา้ใครทาํ

เสร็จและถูกตอ้งครูจะใหเ้ล่นเกมส์ได ้

 บันทกึคร้ังที ่11 

 1.  ครูสอนใหน้กัเรียนวาดรูปทรงเรขาคณิต ซ่ึงรูปทรงเรขาคณิตนั้น จะอยูด่า้นบนขา้งๆ

กบักล่องสี ครูให้นกัเรียนช้ีเมาส์ท่ีรูปทรงเรขาคณิต เม่ือนกัเรียนช้ีเสร็จครูจะให้นกัเรียนช้ีเมาส์คา้ง

ไว ้หลงัจากนั้นครูจะดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลวา่นกัเรียนช้ีเมาส์ถูกหรือไม่  

 2.  เม่ือนกัเรียนช้ีเมาส์ถูกแลว้ ต่อไปครูก็บอกว่ามีรูปเรขาคณิตอะไรบา้งทีละรูป เม่ือครู

บอกรูปเรขาคณิตครบแลว้ ครูก็ให้นกัเรียนฝึกปฏิบติัโดยการให้ลองวาดรูปเรขาคณิต ทีละรูป โดย

ครูคอยช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

 ข้อสังเกต 

 มีนักเรียนบางคนสับสนกบัรูปเรขาคณิตหลายเหล่ียม ครูจึงคอยช่วยเหลือโดยการให้

นกัเรียนนบัเหล่ียมของรูปแต่ละรูป ซ่ึงทาํใหน้กัเรียนหายสบัสน 

 บันทกึคร้ังที ่12 

 1.  ครูบอกนกัเรียนว่าเม่ือเราวาดช้ินงานในโปรแกรม paint เสร็จ เราตอ้งบนัทึกผลงาน

ของเราเก็บไว  ้เพื่อนําไปให้พ่อแม่ ครู ได้ดูผลงานของเราหลังจากนั้ น ครูจึงให้นักเรียนเปิด

โปรแกรม paint ข้ึนมาแลว้วาดรูปเรขาคณิต รูปใดกไ็ด ้แลว้ครูเดินดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลวา่วาดรูป

เสร็จหรือยงั  

 2.  เม่ือวาดรูปเสร็จแลว้ครูใหน้กัเรียน เล่ือยเมาส์ไปท่ีเมนูบาร์ แลว้คลิกเลือกท่ี file ครู

ใหน้กัเรียนช้ีเมาส์คา้งไว ้แลว้ครูดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลวา่นกัเรียนช้ีถูกหรือไม่ 

 3.  เม่ือนกัเรียนช้ีเมาส์ ไปท่ี คาํสัง่ file เสร็จแลว้ กจ็ะมีหนา้ต่างปรากฏข้ึนมาใหน้กัเรียน

เลือกคาํว่า save as …. ครูใหน้กัเรียนช้ีเมาส์คา้งไว ้แลว้ครูดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลว่านกัเรียนช้ีถูก

หรือไม่ 

 4.  ใหน้กัเรียนนาํเมาส์ไปช้ีช่องช่ือ File name ครูดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลว่านกัเรียนช้ี

ถูกหรือไม่ 
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 5.  ให้นกัเรียนกดปุ่ม Delete ครูดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลว่านกัเรียนรู้จกัปุ่ม Delete 

หรือไม่ 

 6.  ให้นกัเรียน พิมพช่ื์อตวัเองลงในช่อง File name ครูดูนกัเรียนเป็นรายบุคคลว่า

นกัเรียนพิมพช่ื์อตวัเองถูกหรือไม่ 

 7.  เม่ือนกัเรียนพิมพช่ื์อเสร็จ ใหน้กัเรียนกด ปุ่ม Enter เป็นการเสร็จส้ินการบนัทึก ครู

ใหน้กัเรียนปิดโปรแกรมแลว้เปิดใหม่ แลว้ใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัตามท่ีครูสอนอีกคร้ังโดยครูจะคอย

ช่วยเหลือเป็นรายบุคคล 

 ข้อสังเกต 

 นกัเรียนจะสับสนในการ Save ผลงาน ครูคอยช่วยเหลือโดยการนัง่บอกท่ีละขั้นเป็น

รายบุคคล โดยการบอกแบบชา้ ทาํซํ้า ย ํ้า ทวน ประมาณ 2-3 คร้ัง นกัเรียนสามารถปฏิบติัได ้

 บันทกึคร้ังที ่13 

 ครูใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัการ Save ผลงานตวัเอง โดยในคร้ังน้ีครูจะลดการช่วยเหลือลง  

   บันทกึคร้ังที ่14  

 ครูให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตตามจิตนาการ โดยให้นักเรียนระบายสีรูปท่ีวาดให้

สวยงาม พร้อมทั้งบนัทึกงานโดยใหเ้ขียนช่ือตวัเองตอน save ผลงาน ครูใหน้กัเรียนฝึกปฏิบติัโดยมี

ครูคอยช่วยเหลือนกัเรียนรายบุคคล 

 ข้อสังเกต 

 นกัเรียนยงัขาดจินตนาการในการวาด ครูจึงคอยแนะนาํว่านกัเรียนชอบอะไรใหว้าดรูป

นั้น ซ่ึงนกัเรียนแต่ละคนกส็ามารถวาดรูปท่ีตวัเองชอบได ้

 

 บันทกึคร้ังที ่15  

 ครูให้นักเรียนวาดรูปเรขาคณิตตามจิตนาการ โดยให้นักเรียนระบายสีรูปท่ีวาดให้

สวยงาม พร้อมทั้งบนัทึกงานโดยให้เขียนช่ือตวัเองตอน save ผลงาน ครูให้นกัเรียนฝึกปฏิบติัดว้ย

ตนเอง  

 ข้อสังเกต 

 นกัเรียนมีความสุขและสนุกสนานในการวาดรูปตามท่ีตวัเองชอบ 
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  ตอนที ่5  ผลการพฒันาตามแผนจัดการเรียนรู้เฉพาะบุคคล(Individualized Education 
Program : IEP) 
 
นักเรียนคนที ่1 

ระดบัความสามารถใน
ปัจจุบนั 

เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      
(เป้าหมายระยะส้ัน) 

สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้

โปรแกรม paint โดยมีครูคอย

แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้
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นักเรียนคนที ่2 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้

โปรแกรม paint โดยมีครูคอย

แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้
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นักเรียนคนที ่3 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้

โปรแกรม paint โดยมีครูคอย

แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้
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นักเรียนคนที ่4 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ
ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้
โปรแกรม paint โดยมีครูคอย
แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้
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นักเรียนคนที ่5 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ
ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้
โปรแกรม paint โดยมีครูคอย
แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้
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นักเรียนคนที ่6 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้

โปรแกรม paint โดยมีครูคอย

แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 

 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้
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นักเรียนคนที ่7 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ
ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้
โปรแกรม paint โดยมีครูคอย
แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 

 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้

 

 

 

 

 

DPU



81 

นักเรียนคนที ่8 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ
ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้
โปรแกรม paint โดยมีครูคอย
แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 

 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้
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นักเรียนคนที ่ 9 
ระดบัความสามารถใน

ปัจจุบนั 
เป้าหมาย จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม      

(เป้าหมายระยะส้ัน) 
สรุปผลการพฒันา 

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงาน
อาชีพและเทคโนโลย ี
ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  1   
รู้ไหมฉันอยู่ไหน 
จุดเด่น 
นักเรียนสามารถเปิดเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ได ้
จุดด้อย 
นัก เ รี ย น ไ ม่ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้

ภายใน  1 สัปดาห์ นักเรียน
สามารถเขา้โปรแกรม paint 
ไดถู้กตอ้ง 

1.ภาย ใน  1 สัปด า ห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดให้นกัเรียนเขา้

โปรแกรม paint โดยมีครูคอย

แนะนาํ 

นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได้ด้วย
ตวัเอง 
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  2 
เคร่ืองมอืน่ารู้ 
จุดเด่น 
นั ก เ รี ย น ส า ม า ร ถ เ ข้ า
โปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นั ก เ รี ย น ไ ม่ ส า ม า ร ถ ใ ช้
เคร่ืองมือในโปรแกรม paint 
ได ้

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถใชเ้คร่ืองมือใน
โปรแกรม paint ได ้
 

1 .ภายใน  1 สัปดา ห์  เ ม่ื อ

ผู ้สอนกําหนดให้นัก เ รียน

ตอบคาํถามเก่ียวกบัเคร่ืองมือ

นกัเรียสามารถตอบคาํถามได ้

 

นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
 

ห น่ ว ย ก า ร เ รี ย น รู้ ที่  3 
เรขาคณติพาเพลนิและบันทึก
ให้ด ี
จุดเด่น 
นกัเรียนสามารถใชเ้คร่ืองมือ
ในโปรแกรม paint ได ้
จุดด้อย 

นักเรียนไม่สามารถวาดรูป
เลขาคณิตและบนัทึกผลงาน
ได ้
 

ภายใน 1 สปัดาห์ นกัเรียน
สามารถวาดรูปเลขาคณิตและ
บนัทึกผลงานได ้

1.  ภายใน  1 สัปดาห์  เ ม่ื อ

ผูส้อนกาํหนดใหน้กัเรียนวาด

รูปเลขาคณิตตามจินตนาการ

นักเรียนสามารถวาดรูปได้

และสามารถบนัทึกผลงานได ้

นกัเรียนสามารถวาดรูปเลขา
คณิตและบนัทึกผลงานได ้

 

DPU



 
 

บทที ่5 
สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัเร่ือง การพฒันา IEP (Individualized Education Program) สาํหรับการเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ซ่ึงลาํดบัขั้นตอนการ
สรุป อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ ดงัต่อไปน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1.  เพื่อศึกษาการพฒันาความสามารถนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
 2.  เพื่อศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint 
 3.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง 
โปรแกรม Paint สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
 
สมมติฐานการวจัิย 
 1.  นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีความสามารถเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอนโดยมีคะแนนไม่ตํ่ากวา่ ร้อยละ 70 ของคะแนนเตม็ 
 2.  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
เร่ือง โปรแกรม Paint อยูใ่นระดบัมาก   
 3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint สําหรับ
นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์E1/E2= 80/80 
 
ขอบเขตการวจัิย 
 กลุ่มเป้าหมาย 
 กลุ่มเป้าหมาย คือ นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียน              
บา้นบางกลาง จาํนวน 9 คน โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
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 ตวัแปรท่ีใชใ้นการวจิยั 
 ตวัแปรตน้    
   บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
    ตวัแปรตาม   
   1.  ความสามารถเรียนรู้โดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  
     2.  พฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ 
    3.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีประสิทธิภาพตามเกณฑ ์
   4.  นกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษสามารถเรียนรู้บรรลุเป้าหมายตาม Individualized 
Education Program (IEP)       
 เน้ือหา 
 ในการวิจยัเร่ืองการพฒันา Individualized Education Program (IEP) สาํหรับการเรียน
คอมพิวเตอร์เพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษเรียนรวม มีเน้ือหา
จาํนวน  3 หน่วยการเรียนรู้ ดงัน้ี หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้ไหมฉันอยู่ไหน หน่วยการเรียนรู้ท่ี                       
2 เคร่ืองมือน่ารู้ และหน่วยการเรียนรู้ 
 
เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาวจิยัคร้ังน้ีประกอบดว้ย 
  1.  แผนจดัการเรียนรู้ เร่ือง การใชโ้ปรแกรม paint จาํนวน 9 แผน  
  2.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรม Paint  
  3.  แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้ เร่ืองโปรแกรม Paint 
  4.  แบบสงัเกตพฤติกรรม 
 
การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มูล โดยมีขั้นตอนดงัน้ี  
 1. ประชุมผูป้กครองนกัเรียนท่ีเป็นกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือช้ีแจงวตัถุประสงคข์องงานวิจยั 
และขออนุญาตทดลอง และเกบ็ขอ้มูล 
 2.  ผูว้ิจยัตอ้งเกบ็ขอ้มูลจากผูป้กครองของนกัเรียนแต่ละคนเพ่ิม เพื่อวางแผนทาํ IEP  
 3.  จดัทาํ Individualized Education Program ( IEP)   
 4.  ผูว้ิจยัจดักลุ่มนกัเรียนพิเศษออกจากกลุ่มนกัเรียนปกติ  
 5.  ผูว้ิจยั ช้ีแจงและทาํความเขา้ใจเก่ียวกบัการเรียนการสอน ใหแ้ก่นกัเรียน
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กลุ่มเป้าหมาย 
 6. พฒันา โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ตาม Individualized Education Program( IEP)   
จาํนวน 3 หน่วยการเรียนรู้  9 แผน 
 7.  นาํแผนไปใชก้บันกัเรียนกลุ่มตวัอยา่ง                                                                                                     
    8.  เม่ือส้ินสุดกิจกรรมในแต่ละแผนให้นกัเรียนปฏิบติัดว้ยตนเองเป็นรายบุคคล โดยมี
ครูดูแลอย่างใกลชิ้ดเพื่อให้ความช่วยเหลือเม่ือนักเรียนมีปัญหาและช่วยแกไ้ขจนนกัเรียนสามารถ
ปฏิบติัได้ ทั้งน้ีครูผูส้อนจะให้คะแนนความสามารถในการปฏิบติั สังเกตพฤติกรรมในขณะท่ี
นกัเรียนกาํลงัเรียนรู้ บนัทึกพฤติกรรมการเรียนรู้ และประเมินพฤติกรรมการเรียนรู้ 
 9. รวบรวมขอ้มูล เพื่อนาํไปประมวลผลและวิเคราะห์ 
 
การวเิคราะห์ข้อมูล 
 ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์ขอ้มูลและประมวลผลขอ้มูล โดย 
  1.  ใชส้ถิติพื้นฐาน ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
  2.  แปลผลและวิเคราะห์ขอ้มูล 
  3.  สรุปผลโดยใชต้ารางและการพรรณนา อภิปรายผล 
 
5.1 ผลการวจัิย 
 5.1.1  ผลการพฒันาความสามารถของนักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษโดยใชบ้ทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน จาํนวน 9 คน พบวา่นกัเรียนทุกคนมีคะแนนผา่นเกณฑไ์ม่ตํ่าร้อยละ 70 
 5.1.2   ผลการศึกษาพฤติกรรมของนักเ รียนท่ีมีความต้องการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint จาํนวน 15 คร้ัง พบว่านกัเรียนมีพฤติกรรมอยูใ่นระดบั 
ดีมาก และระดบัดี  
 5.1.3   ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint 
สาํหรับนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 
E1/E2=81.86/87.08 
 
5.2 อภิปรายผล 
 5.2.1  ผลการพฒันาความสามารถของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษ พบว่านกัเรียนทุกคนมี
คะแนนผ่านเกณฑไ์ม่ตํ่าร้อยละ 70 เน่ืองจาก คะแนนจากการปฏิบติัในแต่ละหน่วยการเรียนรู้มาก 
คือ นกัเรียนมีคะแนนร้อยละระหว่าง 78 – 100 เม่ือเป็นคะแนนภาพรวมนกัเรียนจึงผา่นเกณฑต์ามท่ี
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กาํหนดไว  ้ ซ่ึงกาเย่และคณะ(Gagne. 1988:8-14) ไดก้ล่าวว่า การเรียนรู้ของแต่ละบุคคลจะมี
ประสิทธิภาพเพียงใดนั้นจะข้ึนอยูก่บัปัจจยั  2 ประการคือ (1) สภาพการเรียนรู้ (Condition of 
learning) เป็นความพร้อมภายในตวัผูเ้รียน (Internal Condition)  ดา้นความสามารถท่ีมีอยูก่่อนเรียน 
(พฤติกรรมเบ้ืองตน้) และสภาพภายนอก (External Condition) ท่ีจดัใหแ้ก่ผูเ้รียน (2) เหตุการณ์ใน
การเรียนรู้ (Events of learning) กระบวนการต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนในระหว่างการเรียนรู้ เม่ือมีส่ิงเร้าจาก
สภาพแวดลอ้มมากระตุน้หน่วยรับประสาทสัมผสัจะรับส่ิงเร้าส่งไปทาํการบนัทึกความรู้สึก และจะ
ไดรั้บการกลัน่กรองจากกระบวนการความตั้งใจและการเลือกการรับรู้เลือกเฉพาะขอ้มูลท่ีตอ้งการ 
และจะส่งต่อไปยงัหน่วยความจาํระยะสั้นโดยอาศยัส่ือ (ภาพและเสียง) และบางส่วนถูกส่งไปยงั
หน่วยความจาํระยะยาว ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของศิริพร  แกมขมุทด (2552)ไดศึ้กษาเร่ือง การใช้
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเพื่อพฒันาความสามารถในการเขียนสะกดคาํของนกัเรียนท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีคือ นกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ภาค
เรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 25532 ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชฯจงัหวดัปทุมธานี ท่ีมีความ
บกพร่องทางการเรียนรู้โดยมีปัญหาดา้นการเขียนสะกดคาํไดม้าโดยการเลือกแบบเจาะจง จาํนวน         
1 คน ใชว้ิธีการทดลองแบบรายกรณี ผลการวิจยัพบว่านกัเรียนท่ีมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ มี
ความสามารถในการเขียนสะกดคาํเพ่ิมเติมข้ึน โดยเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบก่อนเรียน
คิดเป็นร้อยละ 23.33 แบบทดสอบหลงัเรียนคิดเป็นร้อยละ 86.66 โดยมีคะแนนเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 
63.33 
 5.2.2 ผลการศึกษาพฤติกรรมของนกัเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษท่ีมีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์
ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint พบว่านักเรียนมีพฤติกรรมอยู่ในระดบั ดีมาก และดี  เน่ืองจาก 
พฤติกรรมการเรียนของนกัเรียนสอดคลอ้งกบัผลของความสามารถท่ีนกัเรียนไดค้ะแนนผา่นเกณฑ์
ทุกคน ท่ีไดค้ะแนนร้อยละ 78 – 100 ซ่ึง ไพโรจน์ ตีรณธนากุล และไพบูลย ์เกียรติโกมล, (2539) 
กล่าวว่าการใชค้อมพิวเตอร์ช่วนสอนช่วยเพิ่มความสนใจให้กบัผูเ้รียนมากยิ่งข้ึน  โดยเฉพาะการ
เรียนในหอ้งเรียน ทาํใหผู้เ้รียนตอ้งมีสมาธิอยูก่บัเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจอภาพตลอดเวลา จึงทาํให้
นกัเรียนมีพฤติกรรมสนใจการเรียนรู้เพ่ิมข้ึน และพรเทพ เมืองแมน (2544 :43) กล่าวว่า การให้
ผูเ้รียนฝึกและทาํซํ้ ามาก ๆ จะช่วยให้ผูเ้รียนเกิดทกัษะความชาํนาญและสามารถจดจาํไดดี้ซ่ึง
สอดคลอ้งกบัทฤษฎีเก่ียวกบัการฝึกและการทาํซํ้ า (Law of Practice and Repetition) ดงันั้นการ
ออกแบบบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนโดยมีแบบฝึกปฏิบติัให้ผูเ้รียนไดฝึ้กเพื่อให้เกิดทกัษะและ
จดจาํไดดี้  นอกจากนั้นการท่ีผูเ้รียนไดรั้บการเสนอเน้ือหาในลาํดบัท่ีไม่เหมือนกนัและไม่ตายตวั
โดยเน้ือหาท่ีจะไดรั้บการนาํเสนอจะข้ึนอยูก่บัความสามารถ ความถนดั และความสนใจของผูเ้รียน
เป็นสาํคญั 
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 5.2.3  ประสิทธิภาพบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาคอมพิวเตอร์ เร่ือง โปรแกรม Paint 
E1/E2=81.86/87.08  เน่ืองจากเกิดจากคะแนนระหว่างการเรียนรู้และคะแนนความสามารถวดั
สุดทา้ยมีคะแนนสูง และจากการประเมินของผูเ้ช่ียวชาญความสอดคอ้งมีค่าเท่ากบั 0.66-1.00 ซ่ึง
สอดคลอ้งกับงานวิจยัของปริญญา  อินทรา (2556)ไดศึ้กษาเร่ืองการสร้างและหาประสิทธิภาพ
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรอิเล็กทรอนิกส์เบ้ืองต้น สําหรับนักเรียนระดับชั้น
มธัยมศึกษาปีท่ี 3 ผลการวิจยัพบว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง วงจรอิเล็กทรอนิกส์
เบ้ืองตน้ สาํหรับนกัเรียนระดบัชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 ปีประสิทธิภาพเท่ากบั 80.15/83.35 ซ่ึงสูงกว่า
เกณฑท่ี์ตั้งไวคื้อ 80/80 และความพึงพอใจต่อการเรียนดว้ยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เร่ือง 
วงจรอิเลก็ทรอนิกส์อยูใ่นระดบัดีมาก 
 
5.3  ข้อค้นพบของงานวจัิยคร้ังนี ้
 นักเรียนท่ีมีความตอ้งการพิเศษได้เรียนรู้โดยบรรลุเป้าหมายทุกคน เพราะบทเรียน
คอมพิวเตอร์ช่วยสอนมีเน้ือหาท่ีไม่ยาก นักเรียนสามารถทาํความเขา้ใจและปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง       
แต่ทั้งน้ีครูผูส้อนตอ้งดูแลอยา่งใกลชิ้ดเพื่อคอยใหค้าํแนะนาํหรือช่วยเหลือเพื่อให้นกัเรียนเหล่านั้น
บรรลุเป้าหมาย 
 
5.4   ข้อเสนอแนะ 
 5.4.1   ขอ้เสนอแนะในการจดัการเรียนรู้ 
  1.  ครูผูส้อนตอ้งมีวิธีหลากหลายท่ีจะทาํใหน้กัเรียนพิเศษเกิดความสนใจในการเรียนรู้ 
และตอ้งใกลชิ้ดตลอดเวลาเพื่อดึงความสนใจของนกัเรียนมาสู่บทเรียนท่ีตอ้งการสอน 
  2.  ควรเพิ่มการเรียนรู้ของเด็กพิ เศษจํา เป็นต้องใช้การสอนแบบฝึก  ซํ้ าๆ  ย ํ้ า  
และทบทวน  
  3.  การเรียนการสอนโดยใชบ้ทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสําหรับท่ีมีความตอ้งการ
พิเศษเรียนรวมจาํเป็นตอ้งเตรียมอุปกรณ์บางอย่างเสริมสาํหรับเด็กท่ีมีปัญหาทางดา้นร่างกาย เช่น 
เมาส์ จะตอ้งมีลกัษณะใหญ่ เพื่อการจบัตอ้งไดง่้าย คีบอร์ดมีลกัษณะใหญ่เป็นพิเศษ ตวัหนังสือมี
ขนาดใหญ่เพื่อง่ายต่อการมอง เป็นตน้ 
 5.4.2 ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป 
   1.  พฒันาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ให้สามารถใชง้านไดใ้นโทรศพัทมื์อถือ  
เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ใหก้บันกัเรียน เน่ืองจากนกัเรียนไดใ้ชใ้นการเล่นเกมส์  
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   2.  ควรเพิ่มแอนิเมชนั ตวัการ์ตูน เสียงดนตรี ลงไปในบทเรียนคอมพิวเตอร์เพื่อเพิ่ม
ความสนใหก้บัเดก็พิเศษ 
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ภาคผนวก ก 
บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ือง โปรแกรม Paint 
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ภาคผนวก ข 
แบบประเมนิพฤตกิรรมการเรียนรู้ 

แบบประเมนิความสามารถของการเรียนรู้ 
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แบบประเมนิพฤตกิรรมของนักเรียนทีม่ีความต้องการพเิศษเรียนรวม 
โดยใช้บทเรียนคอมพวิเตอร์ช่วยสอน เร่ืองโปรแกรม Paint 

 
 

      ลงช่ือ..........................................ผูป้ระเมิน 
        (นายไกรสร  ยโุซะ) 
      วนัท่ี..........เดือน.................พ.ศ.................... 
 

แต่ละขอ้มีเกณฑก์ารใหค้ะแนน (คะแนนเตม็ 9 คะแนน) ดงัน้ี 
 7.81   –  9.00 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดีมาก  
 5.81 –  7.80 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดี 
 4.81 –  5.80 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั พอใช ้
 1.00 –  4.80 คะแนน หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 
 

เกณฑก์ารตดัสินพฤติกรรมของนกัเรียน 
 3 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดีมาก 
 2 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ดี 
 1 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั พอใช ้
 0 หมายถึง ปฏิบติัหรือแสดงพฤติกรรมอยูใ่นระดบั ปรับปรุง 

เลขที ่ ช่ือ - นามสกลุ 
ความร่วมมือ      
ทาํกจิกรรม 

ความมุ่งม่ัน       
ในการทาํงาน 

ทาํงานเสร็จตาม
เวลาทีก่าํหนด 

 
รวม 

 3 2 1 0 3 2 1 0 3 2 1 0 
1               
2               
3               
4               
5               
6               
7               
8               
9               
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แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่1 รู้ไหมฉันอยู่ไหน 

 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ 
คร้ังที ่

คร้ังที ่1 
2 คะแนน 

คร้ังที ่2 
2 คะแนน 

คร้ังที ่3 
2 คะแนน 

คร้ังที ่4 
4 คะแนน 

คร้ังที ่5      
4 คะแนน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

     
            (นายไกรสร ยโุซะ) 
                    ครูผูส้อน 
        

เกณฑก์ารตดัสินความสามารถของนกัเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้ไหมฉนัอยูไ่หน คร้ังท่ี 1 - 3 
 2 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั ดี 
 1 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั พอใช ้
 

เกณฑก์ารตดัสินความสามารถของนกัเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 รู้ไหมฉนัอยูไ่หน คร้ังท่ี 4 - 5 
 4 หมายถึง ปฏิบติัไดทุ้กขั้นตอน 
 3 หมายถึง ปฏิบติัไดส้ามขั้นตอน 
 2 หมายถึง ปฏิบติัไดส้องขั้นตอน 
 1 หมายถึง ปฏิบติัไดห้น่ึงขั้นตอน 
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แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที ่2 เคร่ืองมือน่ารู้ 
 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ 
คร้ังที ่

คร้ังที ่1 
5 คะแนน 

คร้ังที ่2 
5คะแนน 

คร้ังที ่3 
6 คะแนน 

คร้ังที ่4 
4 คะแนน 

คร้ังที ่5          
5 คะแนน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

  

         (นายไกรสร ยโุซะ) 
                 ครูผูส้อน 
เกณฑก์ารตดัสินความสามารถของนกัเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เคร่ืองมือน่ารู้ 
 

คร้ังที ่6-7 คร้ังที ่8 
5 หมายถึง ตอบคาํถามถูกตอ้งทั้งหมด 
4 หมายถึง ตอบคาํถามได ้4 ขอ้ 
3 หมายถึง ตอบคาํถามได ้3 ขอ้ 
2 หมายถึง ตอบคาํถามได ้2 ขอ้ 
1 หมายถึง ตอบคาํถามได ้1 ขอ้ 

6 หมายถึง ตอบคาํถามถูกตอ้งทั้งหมด 
5 หมายถึง ตอบคาํถามได ้5 ขอ้ 
4 หมายถึง ตอบคาํถามได ้4 ขอ้ 
3 หมายถึง ตอบคาํถามได ้3 ขอ้ 
2 หมายถึง ตอบคาํถามได ้2 ขอ้ 
1 หมายถึง ตอบคาํถามได ้1 ขอ้ 

 
คร้ังที ่9 คร้ังที ่10 

4  หมายถึง ปฏิบติัไดทุ้กขั้นตอน 
3  หมายถึง ปฏิบติัไดส้ามขั้นตอน 
2  หมายถึง ปฏิบติัไดส้องขั้นตอน 
1  หมายถึง ปฏิบติัไดห้น่ึงขั้นตอน 
 

5  หมายถึง ปฏิบติัไดทุ้กขั้นตอน 
4  หมายถึง ปฏิบติัไดส่ี้ขั้นตอน 
3  หมายถึง ปฏิบติัไดส้ามขั้นตอน 
2  หมายถึง ปฏิบติัไดส้องขั้นตอน 
1  หมายถึง ปฏิบติัไดห้น่ึงขั้นตอน 
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แบบประเมินความสามารถของการเรียนรู้ 
หน่วยการเรียนรู้ที ่3 เรขาคณติพาเพลนิและบันทกึฉันให้ดี 

 
 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล 
คร้ังที่ 

คร้ังที ่1 
3 คะแนน 

คร้ังที ่2 
5คะแนน 

คร้ังที ่3 
5คะแนน 

คร้ังที ่4 
2 คะแนน 

คร้ังที ่5       
5 คะแนน 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

 
 (นายไกรสร ยโุซะ)                            

  ครูผูส้อน  
 

เกณฑก์ารตดัสินความสามารถของนกัเรียนหน่วยการเรียนรู้ท่ี 3 เรขาคณิตพาเพลินและบนัทึกฉนัใหดี้ 
 

คร้ังที ่11 คร้ังที ่12-13 
3 หมายถึง ปฏิบติัไดทุ้กขั้นตอน 
2 หมายถึง ปฏิบติัไดส้องขั้นตอน 
1 หมายถึง ปฏิบติัไดห้น่ึงขั้นตอน 

5  หมายถึง ปฏิบติัไดทุ้กขั้นตอน 
4  หมายถึง ปฏิบติัไดส่ี้ขั้นตอน 
3  หมายถึง ปฏิบติัไดส้ามขั้นตอน 
2  หมายถึง ปฏิบติัไดส้องขั้นตอน 
1  หมายถึง   ปฏิบติัไดห้น่ึงขั้นตอน 

 

คร้ังที ่14 คร้ังที ่15 
2 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั ดี 
1 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั พอใช ้
 

5 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั ดีท่ีสุด 
4 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั ดีมาก 
3 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั ดี 
2 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั พอใช ้
1 หมายถึง ความสามารถอยูใ่น ระดบั ปรับปรุง  
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ช่ือ-นามสกลุ  นายไกรสร  ยโุซะ 
ประวตัิการศึกษา   ปี พ.ศ.2551   

คณะบริหารธุรกิจ (บธ.บ.) สาขา สารสนเทศทาง
คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
กรุงเทพมหานคร 

ตําแหน่งและสถานทีท่าํงานปัจจุบัน ศูนยก์ารศึกษาพิเศษประจาํจงัหวดัระนอง อาคารร่มเยน็ 
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สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
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